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สาระน่ ารู้ “สํ านักงานปฏิบัตกิ ารภูมภิ าค”

• หลักการและเงือ่ นไขการจัดตัง
• สิ ทธิประโยชน์ ของสํ านักงาน และเงือ่ นไขการได้ รับสิ ทธิประโยชน์
• สิ ทธิประโยชน์ ของคนต่ างด้ าวทีท่ าํ งานใน ROH และเงือ่ นไขการได้ รับ
สิ ทธิประโยชน์
• บริการ ROH ทีไ่ ด้ รับสิ ทธิประโยชน์
• แนวปฏิบัตทิ วั่ ไป
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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
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สิ ทธิประโยชน์ ของสํ านักงาน และเงือ่ นไขการได้ รับสิ ทธิประโยชน์
⇒ สิ ทธิ ประโยชน์เมื่อมีการจัดตั้ง ROH ทั้งในส่ วนของ BOI และส่ วนของกระทรวงการคลัง
เป็ นอย่างไร
• BOI ไม่ได้ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้
⇒ สิ ทธิประโยชน์สาํ นักงาน ROH เดิมกับสํานักงาน ROH ใหม่มีส่วนไหนที่แตกต่างกัน
• สิ ทธิ ประโยชน์เดิ มตาม พรฎ.405 ส่ วนสิ ทธิ ประโยชน์ใหม่มีรายละเอี ยดที่
www.rd.go.th
⇒ การให้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษีเงินได้นิติบุคคลมีรายละเอียด และวีธีการยื่นเสี ยภาษีอย่างไร
มีบทปรับอย่างไร
• สิ ทธิ ประโยชน์เดิ มตาม พรฎ.405 ส่ วนสิ ทธิ ประโยชน์ใหม่มีรายละเอี ยดที่
www.rd.go.th
• วิ ธี ก ารยื่ น แบบแสดงรายการภาษี เ งิ น ได้นิ ติ บุ ค คลเป็ นไปตามประกาศอธิ บ ดี
กรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 109
⇒ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (10 หรื อ 15 ปี ) เกี่ยวข้องกับการขาดทุนสะสมหรื อไม่
• การคํานวณกําไรสุ ทธิ และผลขาดทุนสุ ทธิ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในมาตรา 65 และ
65 ทวิ แห่ งประมวลรัษฎากร ผลขาดทุนสะสมในแต่ละกิจการให้แยกต่างหากจาก
กัน หากกิจการ ROH มีผลขาดทุนสุ ทธิ ให้คงผลขาดทุนสุ ทธิ ดงั กล่าวไว้ในกิจการ
ROH
⇒ ภาษี เงิ นได้นิติบุ คคลหากทําตามคุณสมบัติไม่ ครบ จะไม่ได้รับ สิ ทธิ เฉพาะในปี นั้น แล้ว
สามารถรับสิ ทธิใหม่ในปี ถัดไปได้หรื อว่าจะหมดสิ ทธิ ไปเลยแล้วจ่ายภาษียอ้ นหลัง
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• กรณี เป็ น ROH ใหม่ หากไม่ครบตามคุณสมบัติที่กาํ หนด จะหมดสิ ทธิ ได้รับสิ ทธิ
ประโยชน์ทางภาษีต้ งั แต่รอบระยะเวลาบัญชีแรกที่ใช้สิทธิ ลดอัตราหรื อยกเว้นภาษี
และต้องรับผิดเบี้ยปรับเงินเพิ่มตามกฎหมาย
⇒ ในปี ที่ 5 บริ ษทั ที่เป็ น ROH แบบใหม่ไม่เข้าข้อกําหนดของ ROH แบบใหม่เนื่องจากเหตุผล
อะไรก็ตาม สิ ทธิประโยชน์ที่ได้มาในช่วง 1-4 ปี จะถูกเรี ยกคืนหรื อไม่
• จะหมดสิ ทธิ ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีต้ งั แต่รอบระยะเวลาบัญชีแรกที่ใช้สิทธิ
ลดอัตราหรื อยกเว้นภาษี และต้องรับผิดเบี้ยปรับเงินเพิ่มตามกฎหมาย
⇒ กรณี เงื่ อนไขรายได้จากต่างประเทศต้องมากกว่า 50% ของรายได้ท้ งั หมดใช้กบั สิ ทธิ
ประโยชน์ของคนต่างด้าวหรื อบริ ษทั
• เงื่อนไขรายได้จากต่างประเทศต้องมากกว่า 50% ของรายได้ท้ งั หมดใช้กบั สิ ทธิ
ประโยชน์ท้ งั ของบริ ษทั และคนต่างด้าว
⇒ รายจ่ายในการลงทุน 30 ล้านบาท หมายถึงรายจ่ายในการลงทุนประเภทใด
• เป็ นรายจ่ายตามมาตรา 65 ตรี (5) แต่ไม่รวมต่อเติม เปลี่ยนแปลง ฯ
⇒ กรณี เงื่อนไขรายได้จากต่างประเทศต้องมากกว่า 50% ของรายได้ท้ งั หมด รายได้ท้ งั หมดของ
ทั้งบริ ษทั หรื อรายได้ท้ งั หมดของ ROH
• 50% ของรายได้ท้ งั หมดของบริ ษทั
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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
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บริการ ROH ทีไ่ ด้ รับสิ ทธิประโยชน์

⇒ R&D Company (ทําหน้าที่ R&D ให้กบั สาขาในต่างประเทศ) ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ ROH
แบบใหม่หรื อไม่
•
ได้รับ
⇒ บริ การที่ได้รับสิ ทธิประโยชน์ตามรู ปแบบใหม่ เหมือนกับบริ การที่ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ตาม
รู ปแบบเดิมหรื อไม่
• บริ การที่ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์สาํ หรับ ROH เช่นเดียวกับรู ปแบบเดิม
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แนวปฏิบัตทิ วั่ ไป
⇒ กรณี บริ ษทั ต้องการแจ้งเลิก ROH ต้องแจ้งความประสงค์ต่อหน่วยงานใด ด้วยแบบฟอร์ ม
ใด และผลของการแจ้งเลิกมีผลต่อการดําเนินการของบริ ษทั ที่จะใช้สิทธิ ประโยชน์
เมื่อใด ณ วันที่แจ้งเลิก หรื อมีผลย้อนหลังถึงปี ภาษีก่อนหน้าที่จะแจ้งเลิกด้วย
• บริ ษทั ที่ไม่ตอ้ งการใช้สิทธิประโยชน์กระทําได้โดย
1. ยืน่ แบบฟอร์มการยกเลิกตามที่กรมสรรพากรกําหนด
2. ยืน่ ภพ.09 เปลี่ยนหรื อเลิกประเภทกิจการ
• นิติบุคคล กรณี ตามเงื่อนไขใหม่ หากทําตามเงื่อนไขที่ผอ่ นผันให้ไม่ครบ จะไม่ได้
รับสิ ทธิประโยชน์ทนั ที และถือว่ากระทําผิดเงื่อนไขตั้งแต่ตน้ ซึ่ งจะต้องมีเบี้ยปรับ
และเงินเพิ่ม
⇒ หากบริ ษทั ซึ่ งเป็ น ROH อยูแ่ ล้ว และต้องการจัดตั้ง ROH ตามรู ปแบบใหม่ จะเริ่ มนับจํานวน
ปี ที่จะได้รับสิ ทธิประโยชน์อย่างไร
1. เริ่ มนับใหม่ต้ งั แต่วนั ที่จดั ตั้ง ROH ตามรู ปแบบใหม่ หรื อ
2. นับย้อนหลังตั้งแต่วนั แรกที่จดั ตั้ง ROH เดิม
• เริ่ มนับตามรู ปแบบใหม่ ไม่นบั ย้อนหลัง
⇒ การจดแจ้งเป็ นสํานักงานปฏิบตั ิการภูมิภาคตามรู ปแบบใหม่ จะอยูภ่ ายใต้การกํากับดูแล
ของภญ. หรื อไม่
• สํานักงานปฏิบตั ิการภูมิภาคตามรู ปแบบใหม่ จะอยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลของภญ.
⇒ กรณี ที่สาํ นักงานปฏิบตั ิการภูมิภาคตามรู ปแบบเก่า ต้องการเปลี่ยนไปดําเนินการตามรู ปแบบ
ใหม่จะต้องดําเนินการอย่างไร
• ต้องมาแจ้งยกเลิกการเป็ นสํานักงานปฏิบตั ิการภูมิภาคตามรู ปแบบเก่า และแจ้งการ
เป็ นสํานักงานปฏิบตั ิการภูมิภาคตามรู ปแบบใหม่ต่อกรมสรรพากร
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⇒ การยืน่ แบบยังคงเป็ น ROH ซึ่ งประกอบด้วยอัตรา 0% และ 10% และกิจการ non ROH เป็ น
อัตรา 30% แยกเป็ น 2 ฉบับเหมือนเดิมใช่หรื อไม่
• ให้แยกยืน่ แบบรายการภาษีเงินได้ของบริ ษทั พร้อมทั้งบัญชีทาํ การและบัญชีกาํ ไร
ขาดทุนของกิจการออกเป็ นคนละชุด โดยในการยืน่ แบบให้ใช้เลขประจําตัวผูเ้ สี ย
ภาษีเลขเดียวกัน
• การคํานวณภาษีในการยืน่ แบบเป็ นไปตามสิ ทธิประโยชน์ที่ได้รับ

--------------------------------------------------------------

