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หลักการและเงือ่ นไขการจัดตัง
⇒ สิ ทธิประโยชน์ ROH เดิมยังอยูห่ รื อไม่
• ยังมีผลบังคับใช้อยู่ โดยมาตรการภาษีใหม่จะเป็ นทางเลือกให้แก่นกั ลงทุนที่
ต้องการได้รับสิ ทธิประโยชน์ภาษีเพิ่มขึ้น หรื อนักลงทุนที่ไม่สามารถรักษาสัดส่ วน
รายได้จากต่างประเทศได้ ทั้งนี้ หากต้องการได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ใหม่จะต้องจด
แจ้งกับกรมสรรพากร ภายใน 5 ปี นับแต่วนั ที่กฎหมายมีผลบังคับใช้
⇒ สิ ทธิประโยชน์ของ ROH เอื้อเฉพาะนักลงทุนต่างชาติหรื อไม่
• สิ ทธิ ประโยชน์ของ ROH ให้กบั นิ ติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย ดังนั้น นัก
ลงทุนไม่ว่าจะเป็ นคนไทยหรื อต่างประเทศสามารถได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ดว้ ยหาก
สามารถดําเนินการตามเงื่อนไขในการจัดตั้ง ROH ตามที่กาํ หนด
⇒ หากผู้ที่ จ ดแจ้ง ใช้สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ใ หม่ ไ ม่ ส ามารถทํา ตามเงื่ อ นไขใหม่ ไ ด้ จะสามารถ
เปลี่ยนไปใช้สิทธิ ประโยชน์เดิมได้หรื อไม่
• ได้ แต่จะต้องขอจดแจ้งกับกรมสรรพากรใหม่อีกครั้ง โดยในกรณี ที่บริ ษทั ไม่
สามารถดําเนินการตามเงื่อนไขได้และมีภาระภาษีที่ตอ้ งชําระเพิ่มเติม จะต้อง
รับภาระในการชําระภาษีพร้อมเบี้ยปรับเงินเพิม่ ให้ถูกต้องก่อน
⇒ หลักเกณฑ์เงื่อนไขการจัดตั้งสํานักงาน ROH ที่กระทรวงการคลังให้ข่าวออกมาช่วงปลาย
เดือน พ.ค. 53 โดยละเอียดมีอะไรบ้าง
• โปรดศึกษารายละเอียดที่ www.rd.go.th
⇒ การยืน่ ขอจัดตั้งสํานักงาน ROH ควรจะเริ่ มที่ BOI หรื อกระทรวงการคลังมีขอ้ ดีแตกต่างกัน
อย่างไร
• หากผูป้ ระกอบการเพิ่งเริ่ มจัดตั้ง การเริ่ มกระบวนการที่ BOI จะเป็ นการเตรี ยม
ความพร้อมในเรื่ องของบุคคล สถานที่ อุปกรณ์ เช่น การอํานวยความสะดวกใน
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การออกวีซ่า และใบอนุ ญาตทํางาน การถือครองกรรมสิ ทธิ ในที่ ดิน การยกเว้น
อากรขาเข้า และอื่น ๆ เมื่อบริ ษทั พร้อมที่จะประกอบการ ก็มาแจ้งต่อ
กรมสรรพากรเพื่อเริ่ มดําเนินกิจการ
⇒ สาขาในต่ า งประเทศจํา เป็ นต้องอยู่ใ นภูมิ ภาคเดี ย วกันหรื อไม่ เช่ น ถ้า ตั้งอยู่ใ น อเมริ ก า,
ไต้หวัน, แอฟริ กา นับเป็ นประเทศหรื อไม่
• สาขาในต่างประเทศไม่จาํ เป็ นต้องอยูใ่ นภูมิภาคเดียวกัน และนับเป็ นหนึ่ งวิสาหกิจ
ในเครื อที่ต้ งั อยูใ่ นต่างประเทศตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด
⇒ บริ ษทั ที่ได้รับเป็ น ROH แบบใหม่ จะครอบคลุม ROH แบบเก่าหรื อไม่
• ROH ในรู ปแบบใหม่มีเงื่อนไขคุณสมบัติและสิ ทธิ ประโยชน์ที่ต่างจาก ROH ใน
รู ปแบบเก่า ซึ่งต้องเลือกใช้สิทธิ ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง
⇒ สาขาในต่างประเทศจําเป็ นต้องจดทะเบียนในรู ปแบบบริ ษทั หรื อไม่ เป็ น Sale Office ได้
หรื อไม่
• ต้องเป็ นไปตามกฎหมายของประเทศนั้น
⇒ สํานักงานผูแ้ ทน สํานักงานภูมิภาค สํานักงานปฏิ บตั ิ การภูมิภาค 3 ประเภทนี้ แตกต่างกัน
อย่างไร สิ ทธิทางภาษีอนั ไหนดีกว่ากัน
• สํานักงานผูแ้ ทน และสํานักงานภูมิภาค ไม่มีสิทธิ ประโยชน์ทางภาษี ใด ๆ ส่ วน
สํา นัก งานปฏิ บ ัติ ก ารภู มิ ภ าคได้รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี จ ากกรมสรรพากร
คําจํากัดความของสํานักงานผูแ้ ทน และสํานักงานภูมิภาค ดูได้ที่ website ของ กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า
⇒ ในกรณี ที่บริ ษทั ที่ได้แจ้งเป็ นสํานักงานปฏิบตั ิการภูมิภาคตามรู ปแบบใหม่ แล้วไม่สามารถ
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์การจัดตั้งได้ เช่น ไม่สามารถให้บริ การแก่วิสาหกิจในเครื อครบ 3
ประเทศในรอบระยะเวลาบัญชีที่ 5 บริ ษทั จะเสี ยสิ ทธิ การได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ต้ งั แต่รอบ
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ระยะเวลาบัญชี แรกที่ใช้สิทธิ ประโยชน์หรื อไม่ และบริ ษทั และบุคคลต่างด้าว จะต้องเสี ย
เบี้ยปรับและเงินเพิ่มย้อนหลังหรื อไม่
• บริ ษทั จะเสี ยสิ ทธิ การได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ต้ งั แต่รอบระยะเวลาบัญชี แรก และ
บริ ษทั และบุคคลต่างด้าว จะต้องเสี ยเบี้ยปรับและเงินเพิ่มย้อนหลัง
⇒ ความหมายของวิสาหกิจในเครื อ รวมถึงการเป็ น Joint Venture ด้วยหรื อไม่
• ไม่รวม
⇒ รายจ่ายขั้นตํ่าที่กาํ หนดในเงื่อนไขรวมเงินเดือนหรื อไม่
• รวมเฉพาะเงิ น เดื อ นที่ จ่ า ยในประเทศไทย แต่ ไ ม่ ร วมค่ า ใช้ จ่ า ยที่ จ่ า ยไปยัง
ต่างประเทศ ค่าเสื่ อมราคาทรัพย์สิน ค่าสิ ทธิ ค่าวัตถุดิบ ค่าส่ วนประกอบ และค่า
บรรจุภณั ฑ์
⇒ เหตุใดจึงมีการกําหนดค่าใช้จ่ายขั้นตํ่าในประเทศ แทนการกําหนดรายได้ข้ นั ตํ่าที่ได้รับ
จากต่างประเทศ
• เพื่อให้เกิดการลงทุน การใช้จ่าย และการนําเงินเข้าจากต่างประเทศ

