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สิ ทธิประโยชน์ ของคนต่ างด้ าวทีท่ าํ งานใน ROH และเงือ่ นไขการได้ รับสิ ทธิประโยชน์
⇒ มีการกําหนดสั ดส่ วนเจ้ าหน้ าทีค่ นไทยและต่ างชาติทปี่ ฏิบัตงิ านใน ROH หรือไม่
• การใช้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษีไม่ได้กาํ หนดสัดส่ วนคนไทยต่อคนต่างด้าว มีแต่
การกําหนดทักษะความรู ้ข้ นั ตํ่าของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิงานใน ROH โดยกําหนด
ว่าต้องมี ความรู ้ ข้ นั ตํ่าตามที่ อธิ บดี ประกาศ และต้องไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิงานในส่ วนของกิจการ ROH ทั้งหมด
⇒ คุณสมบัติคนต่างด้าวใน ROH แบบใหม่ เป็ นอย่างไร
• คนต่างด้าวที่จะได้สิทธิ ประโยชน์ตาม ROH แบบใหม่ เฉพาะคนต่างด้าวที่เป็ น
ผูบ้ ริ หารระดับสู งหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญระดับสูง
⇒ เงื่อนไขสําหรับคนต่างด้าว กรณี รายได้จากการให้บริ การในต่างประเทศ มากกว่า 50% ของ
รายได้ท้ งั หมดของบริ ษทั เป็ นเงื่อนไขเดียวกับ ROH ที่ว่ารายได้จากต่างประเทศรวมต้อง
มากกว่า 50% ของรายได้ท้ งั หมดของบริ ษทั
• เป็ นเงื่อนไขเดียวกัน
⇒ การให้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษีเงิ นได้บุคคลธรรมดามี รายละเอียดและวีธีการยื่นเสี ยภาษี
อย่างไร มีบทปรับอย่างไร
• ถ้า ROH มีคุณสมบัติครบตามที่กฎหมายกําหนด คนต่างด้าวก็จะได้รับสิ ทธิ ลด
อัตราภาษี และยืน่ แบบ ภ.ง.ด.95
⇒ เนื่ องจากบริ ษ ทั ฯ มี พนักงานต่ างด้าวเข้าทํางานระหว่างปี โดยที่ ท าํ งานเก่ ามี รายได้ตาม
มาตรา 40 แล้วหักภาษี ณ ที่จ่ายโดยคํานวณตามอัตราภาษีกา้ วหน้าตามลําดับขั้นตามปกติ แต่
เมื่อย้ายมาทํางานกับบริ ษทั ฯ ซึ่ งเป็ น ROH แล้วได้รับสิ ทธิทางภาษีร้อยละ 15 จึงขอถามดังนี้
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1. expat ที่ ย า้ ยมาทํา งานนี้ จะมี สิ ท ธิ ไ ด้รั บ อัต ราภาษี ร้ อ ยละ 15 ตั้ง แต่ ว นั ที่ เ ริ่ ม งานใหม่
ในช่วงระหว่างปี ภาษีได้เลยหรื อไม่ หรื อว่าจะต้องรอให้ข้ ีนปี ใหม่ก่อน
2. ถ้า ได้สิ ท ธิ ร้ อ ยละ 15 การยื่น แบบแสดงรายการภาษี เ งิ น ได้บุ ค คลธรรมดา จะต้อ งใช้
แบบ ภ.ง.ด. 90 หรื อ ภ.ง.ด. 91 หรื อแบบอื่ นๆ และจะต้องกรอกอย่างไร เพราะฐานการ
คํานวณภาษีน้ นั แตกต่างกัน
• คนต่างด้าวได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ต้ งั แต่วนั ที่แจ้งต่อกรมสรรพากรว่าจะขอรับสิ ทธิ
ประโยชน์ของคนต่างด้าว เป็ นระยะเวลาติดต่อกันไม่เกิน 8 ปี และ ROH มี
คุณสมบัติครบและได้รับสิ ทธิประโยชน์ทางภาษี
• ก่อนเข้าทํางานกับ ROH ใช้แบบ ภงด.90 หรื อ ภงด.91 และตั้งแต่เข้าทํางาน
กับ ROH และได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ใช้แบบ ภงด.95
⇒ กรณี ที่คนต่างด้าวได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ตามรู ปแบบเก่าครบ 4 ปี ตามที่กฎหมายกําหนดแล้ว
หากบริ ษทั เปลี่ยนเป็ นสํานักงานปฏิบตั ิการภูมิภาคตามรู ปแบบใหม่ คนต่างด้าวจะได้รับสิ ทธิ
ประโยชน์ต่อไปอีก 8 ปี หรื อไม่ หรื อนับอายุสิทธิ ประโยชน์ต่อจากสํานักงานปฏิ บตั ิ การ
ภูมิภาคตามรู ปแบบเก่า
• คนต่างด้าวผูน้ ้ นั จะได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ตามรู ปแบบใหม่ เป็ นเวลาติดต่อกัน 8 ปี
⇒ การนับระยะเวลาของการได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ของคนต่างด้าว เป็ นการนับเวลาแบบวันชน
วัน หรื อ แบบปี ปฏิทิน
• นับเวลาการได้สิทธิประโยชน์ของคนต่างด้าวแบบวันชนวัน
⇒ ความหมายของการมีพนักงานที่มีทกั ษะความรู้ ข้ นั ตํ่าตามเกณฑ์ที่กาํ หนดคืออะไร เป็ นคน
ไทยหรื อคนต่างด้าว
• 75% ใช้กบั คนไทย และต่างด้าว
• ต่างด้าวที่ผา่ น BOI จะเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญอยูแ่ ล้ว ส่ วนคนไทยกําหนดไว้ตามที่อธิ บดี
ประกาศอธิบดี

