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ถาม - ตอบ สํ านักงานปฏิบัตกิ ารภูมภิ าค
สํ านักงานปฏิบัติการภูมิภาคคือ ?
สํานักงานปฏิบตั ิการภูมิภาค หรื อ Regional Operating Headquarters (ROH) คือบริ ษทั ที่ต้ งั ขึ้นตาม
กฎหมายไทย เพื่อประกอบกิ จการให้บริ การด้านการบริ หาร หรื อด้านเทคนิ ค หรื อการให้บริ การ
สนับสนุ นแก่ วิสาหกิ จในเครื อหรื อสาขาของสํานักงานฯ ไม่ว่าจะตั้งอยู่ในประเทศไทยหรื อใน
ต่างประเทศ
สํ านักงานปฏิบัติการภูมิภาคตามรู ปแบบเก่า จะต้ องมีหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการจัดตั้งอย่ างไร ?
สํานักงานฯ ตามรู ปแบบเก่าที่จะได้รับสิ ทธิประโยชน์ทางภาษี ต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
1. สํานักงานฯ ต้องมีทุนจดทะเบียนที่ชาํ ระแล้วในวันสุ ดท้ายของแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ต้ งั แต่
10 ล้านบาทขึ้นไป
2. สํานักงานฯ ต้องมีการให้บริ การแก่วิสาหกิจในเครื อในต่างประเทศหรื อสาขาในต่างประเทศของ
สํานักงานฯอย่างน้อย 3 ประเทศ
3. สํานักงานฯ ต้องมีรายได้จากการให้บริ การด้านการบริ หาร ด้านเทคนิ ค และบริ การสนับสนุ น
จากวิสาหกิจในเครื อหรื อสาขาของสํานักงานฯในต่างประเทศ และมีรายได้ ค่าสิ ทธิจากการวิจัยและ
พัฒนาที่สํานักงานฯ ได้ รับตามที่กล่ าวมาแล้ วข้ างต้ น ที่จ่ายจากหรือในต่ างประเทศรวมกันแล้ ว
ไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 50 ของรายได้ ท้งั หมดของสํ านักงานฯ เว้นแต่ภายใน 3 รอบระยะเวลาบัญชี
แรกนับแต่รอบระยะเวลาบัญชี ที่ จดแจ้งการเป็ นสํานักงานปฏิ บตั ิ การภูมิภาค รายได้ตามที่
กําหนดข้างต้นอาจไม่ถึงร้อยละ 50 ก็ได้ แต่ตอ้ งไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของรายได้ท้ งั หมดของ
สํานักงานฯ
ในกรณี ที่มีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น ซึ่ งไม่ใช่ความผิดของสํานักงานฯ หรื อมีเหตุ
จําเป็ นอย่างยิง่ อธิ บดีกรมสรรพากรอาจพิจารณาผ่อนผันเงื่อนไขด้านรายได้ให้ต่าํ กว่าที่กาํ หนด
ไว้ได้ แต่ให้ผอ่ นผันได้เพียง 1 รอบระยะเวลาบัญชีซ่ ึ งเมื่อได้รับการผ่อนผันแล้วสํานักงานฯ จะ
ยังคงได้รับสิ ทธิประโยชน์ทางภาษีขา้ งต้นต่อไป
4. สํ านั ก งานฯ ต้องเข้า มาจดแจ้งขอได้รั บสิ ทธิ ตามหลัก เกณฑ์ วิ ธี การ และเงื่ อนไขที่ อธิ บดี
กรมสรรพากรกําหนด ภายในรอบระยะเวลาบัญชีที่ขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
สิ ทธิประโยชน์ ภาษีสรรพากรของสํ านักงานปฏิบัติการภูมิภาคตามรูปแบบเก่ามีอะไรบ้ าง?
สํานักงานปฏิบตั ิการภูมิภาคที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย จะได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีในกรณี ที่มี
รายได้ซ่ ึงเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่กรมสรรพากรกําหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จดั เก็บจากสํานักงานฯ จากที่ตอ้ งเสี ยภาษีจากกําไรสุ ทธิ ใน
อัตราร้ อยละ 30 ให้คงเหลื อร้ อยละ 10 สําหรั บรายได้จากการให้บริ การของสํานักงานฯแก่
วิสาหกิจในเครื อหรื อสาขาในต่างประเทศของสํานักงานฯ
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ปรั บ ลดอัต ราภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลที่ จัดเก็บจากสํานักงานฯ จากที่ ตอ้ งเสี ยภาษี จากกําไร
สุ ทธิ ในอัตราร้อยละ 30 ให้คงเหลือร้อยละ 10 สําหรับรายได้ค่าสิ ทธิ จากการวิจยั และพัฒนาที่
สํ า นั ก งานฯ ได้รั บ จากวิ ส าหกิ จ ในเครื อหรื อสาขาในต่ า งประเทศของสํ า นั ก งานฯ อัน
เนื่ องมาจากผลการวิจยั และพัฒนาที่สํานักงานฯกระทําขึ้นในประเทศไทย ทั้งนี้ โดยให้รวมถึง
รายได้ค่าสิ ทธิ ที่สํานักงานฯได้รับจากผูผ้ ลิตหรื อผูใ้ ห้บริ การอื่นที่ได้นาํ ผลการวิจยั และพัฒนา
ของสํานักงานฯ ไปให้บริ การแก่วิสาหกิจในเครื อหรื อสาขาในต่างประเทศของสํานักงานฯ ด้วย
ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จดั เก็บจากสํานักงานฯ จากที่ตอ้ งเสี ยจากกําไรสุ ทธิ ในอัตรา
ร้อยละ 30 ให้คงเหลือร้อยละ 10 สําหรับดอกเบี้ยที่สาํ นักงานฯ ได้รับจากวิสาหกิจในเครื อและ
หรื อสาขาในต่างประเทศของสํานักงานฯ ทั้งนี้ เฉพาะส่ วนที่สํานักงานฯได้กูม้ าเพื่อนํามาให้
วิสาหกิจในเครื อหรื อสาขาในต่างประเทศของสํานักงานฯกูต้ ่อ
ยกเว้นภาษี เงิ นได้นิ ติบุคคลให้กับเงิ นปั น ผลที่ สํานัก งานฯ ได้รับจากวิสาหกิ จในเครื อทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
ยกเว้นภาษีเงิ นได้นิติบุคคลให้แก่ บริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนนิ ติบุคคล ที่ต้ งั ขึ้นตามกฎหมายของ
ต่ า งประเทศและมิ ไ ด้ป ระกอบกิ จ การในประเทศไทย ซึ่ ง ได้รั บ เงิ น ปั น ผลจากสํา นัก งานฯ
เฉพาะที่จ่ายจากกําไรของกิจการของสํานักงานฯที่ได้รับลดอัตราภาษีนิติบุคคล
กําหนดให้สํานักงานฯมีสิทธิ หักค่าสึ กหรอและค่าเสื่ อมราคาสําหรับทรัพย์สินประเภทอาคาร
ถาวร ที่สาํ นักงานฯ ซื้อหรื อได้รับโอนกรรมสิ ทธิมาเพื่อใช้ในการประกอบกิจการของสํานักงาน
ฯในอัตราร้อยละ 25 ของมูลค่าต้นทุนในวันที่ได้อาคารนั้นมา และส่ วนที่เหลือสามารถทยอยหัก
ภายในระยะเวลา 20 ปี

สํ านักงานปฏิบัติการภูมิภาคตามรู ปแบบใหม่ จะต้ องมีหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการจัดตั้งอย่ างไร ?
1. จัดตั้งตามกฎหมายไทย มีทุนจดทะเบียนชําระแล้วในวันสุ ดท้ายของแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
2. ให้บริ การแก่วิสาหกิจในเครื อในต่างประเทศหรื อสาขาในต่างประเทศ ดังต่อไปนี้
2.1 ให้บริ การแก่วิสาหกิจในเครื อในต่างประเทศอย่างน้อย 1 ประเทศ ในรอบระยะเวลาบัญชี
ที่ 1 และ 2
2.2 ให้บริ การแก่วิสาหกิจในเครื อในต่างประเทศอย่างน้อย 2 ประเทศ ในรอบระยะเวลาบัญชี
ที่ 3 และ 4
2.3 ให้บริ การแก่วิสาหกิ จในเครื อในต่างประเทศอย่างน้อย 3 ประเทศ ตั้งแต่รอบระยะเวลา
บัญชีที่ 5 เป็ นต้นไป
3. มีรายจ่ายดังต่อไปนี้
3.1 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการสํานักงานปฏิบตั ิการภูมิภาคที่จ่ายให้แก่ผรู ้ ับ
ในประเทศไทยไม่ น้อ ยกว่า 15 ล้า นบาทต่ อ ปี แต่ ไ ม่ ร วมถึ ง ค่ า เสื่ อ มราคาของทรั พ ย์สิ น
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รายจ่ ายในการดําเนิ นงานที่ จ่ ายไป ต่างประเทศ ค่าวัตถุดิบ ค่าสิ ทธิ ค่าส่ วนประกอบ และ
ค่าบรรจุภณ
ั ฑ์ หรื อ
3.2 มีรายจ่ายเพื่อการลงทุนซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจการสํานักงานปฏิบตั ิการภูมิภาคที่จ่ายให้แก่ผรู ้ ับใน
ประเทศไทย โดยเป็ นการชําระเงินในปี นั้น ๆ ไม่นอ้ ยกว่า 30 ล้านบาทต่อปี
4. วิ สาหกิ จในเครื อในประเทศไทยและในต่ างประเทศ หรื อ สาขาต่ า งประเทศของสํา นัก งาน
ปฏิบตั ิการภูมิภาคต้องมีผบู ้ ริ หารและพนักงานดําเนิ นการจริ ง และมีการประกอบกิจการจริ งตาม
วัต ถุ ป ระสงค์ข องกิ จ การนั้น หรื อ ตามที่ แ จ้ง ไว้กับ กรมสรรพากร โดยวิ ส าหกิ จ ในเครื อ ใน
ต่างประเทศหรื อสาขาต่างประเทศของสํานักงานปฏิ บตั ิ การภูมิภาคต้องมีสถานที่ อยู่จริ งใน
ต่างประเทศ
5. พนักงานที่ปฏิบตั ิงานในส่ วนของกิจการสํานักงานปฏิบตั ิการภูมิภาคที่ต้ งั อยูใ่ นประเทศไทยต้อง
เป็ นพนักงานที่มีทกั ษะและความรู ้ ข้ นั ตํ่าตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่อธิ บดี กรมสรรพากร
ประกาศกําหนดเป็ นจํานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75 ของจํานวนพนักงานทั้งหมดที่ปฏิบตั ิงานใน
ส่ วนของกิจการสํานักงานปฏิบตั ิการภูมิภาค ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่ 3 นับแต่รอบระยะเวลา
บัญชีแรกที่ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
6. ต้องมีการจ่ายค่าตอบแทนให้กบั พนักงานที่ปฏิบตั ิงานในส่ วนของกิจการสํานักงานปฏิบตั ิการ
ภูมิภาคจํานวนอย่างน้อย 5 คนและเป็ นจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 2.5 ล้านบาทต่อคนต่อปี ตั้งแต่รอบ
ระยะเวลาบัญชีที่ 3 นับแต่รอบระยะเวลาบัญชีแรกที่ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
7. แจ้ง การเป็ นสํ า นั ก งานปฏิ บ ัติ ก ารภู มิ ภ าคตามหลัก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่ อ ธิ บ ดี
กรมสรรพากรประกาศกําหนด โดยให้แจ้งภายในเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วนั ที่กฎหมายมีผลบังคับใช้
สํานักงานปฏิบตั ิการภูมิภาคที่แจ้งและดําเนิ นการให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิ บดี
กรมสรรพากรประกาศกําหนด จะได้รับสิ ทธิประโยชน์ทางภาษีในรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มใน
หรื อหลังรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้จดแจ้ง เว้นแต่สาํ นักงานปฏิบตั ิการภูมิภาคเลือกที่จะรับสิ ทธิ
ประโยชน์ทางภาษีทนั ทีนบั แต่วนั ที่ได้จดแจ้ง ซึ่งกรณี ดงั กล่าวรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่ใช้สิทธิ
ประโยชน์จะไม่ครบ 12 เดือนก็ได้
8. กรณี สํา นัก งานปฏิ บ ัติ ก ารภู มิ ภ าคมี คุ ณ สมบัติ ค รบตามที่ ก ํา หนดไว้ใ นข้อ (1)-(7) ทุ ก รอบ
ระยะเวลาบัญชี และในรอบระยะเวลาบัญชี ที่ 10 มีค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานที่เกี่ ยวข้องกับ
กิจการสํานักงานปฏิบตั ิการภูมิภาคที่จ่ายให้แก่ผรู ้ ับในประเทศไทยตามข้อ (3.1)สะสมรวมกัน
แล้วเกิ นกว่า 150 ล้านบาท มีสิทธิ ยื่นคําร้องขอขยายเวลาการได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีต่อ
อธิบดีกรมสรรพากรออกไปอีกได้ไม่เกิน 5 รอบระยะเวลาบัญชี
9. กรณี สํานักงานปฏิบตั ิการภูมิภาคมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กาํ หนดไว้ในข้อ (1)-(7) ในรอบ
ระยะเวลาบัญชีใด ให้หมดสิ ทธิการได้รับสิ ทธิประโยชน์ทางภาษีต้ งั แต่รอบระยะเวลาบัญชีที่ได้จด
แจ้งการเป็ นสํานักงานปฏิบตั ิการภูมิภาค
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สิ ทธิประโยชน์ ภาษีสรรพากรของสํ านักงานปฏิบัติการภูมิภาคตามรู ปแบบใหม่ มีอะไรบ้ าง?
สิ ทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้นิติบุคคล 10 รอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกันนับแต่รอบระยะเวลาบัญชี
แรกที่ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
1. กรณีทวั่ ไป
(1) ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่สาํ นักงานปฏิบตั ิการภูมิภาค สําหรับรายได้ที่ได้จากการ
ให้บริ การของสํานักงานปฏิบตั ิการภูมิภาคแก่วิสาหกิจในเครื อที่อยูใ่ นต่างประเทศหรื อสาขา
ต่างประเทศของสํานักงานปฏิบตั ิการภูมิภาค
(2) ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล เหลือร้อยละ 10 ให้แก่สาํ นักงานปฏิบตั ิการภูมิภาค สําหรับ
รายได้จากการให้บริ การของสํานักงานปฏิบตั ิ การภูมิภาคแก่ วิสาหกิ จในเครื อที่ อยู่ใน
ประเทศไทย
2. กรณี มีรายได้จากการให้บริ การของ ROH แก่วิสาหกิ จในเครื อที่อยู่ในต่างประเทศ และ/หรื อ
รายได้ค่าสิ ทธิ ที่ ได้รับจากวิสาหกิ จในเครื อที่ อยู่ในต่ างประเทศ ซึ่ ง จ่ ายจากหรื อในต่ างประเทศ
รวมกันไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 50 ของรายได้ ท้งั หมดของบริษัท
(1) ยกเว้นภาษี เงิ นได้นิติบุคคลสําหรั บเงิ นปั นผลที่ ได้รับจากวิสาหกิ จในเครื อที่ ต้ งั ขึ้ นตาม
กฎหมายไทยและกฎหมายของต่างประเทศ
(2) ยกเว้น ภาษี เ งิ น ได้นิ ติ บุ ค คลสํา หรั บ เงิ น ปั น ผลจ่ า ยที่ จ่ า ยให้แ ก่ นิ ติ บุ ค คลที่ ต้ งั ขึ้ น ตาม
กฎหมายของต่างประเทศและมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทยเฉพาะที่จ่ายจากกําไร
สุ ทธิอนั เกิดจากรายได้ที่ได้รับสิ ทธิประโยชน์ทางภาษี
(3) ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือร้อยละ 10 สําหรับค่าสิ ทธิ ที่ได้รับจากวิสาหกิจในเครื อ
หรื อสาขาต่างประเทศของสํานักงานปฏิบตั ิการภูมิภาคหรื อจากบริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วน
นิ ติ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้อ ง เฉพาะค่ า สิ ท ธิ ที่ เ กิ ด จากผลการวิ จ ัย และพัฒ นาเทคโนโลยีข อง
สํานักงานปฏิบตั ิการภูมิภาคที่กระทําขึ้นในประเทศไทย
(4) ลดอัตราภาษีเงิ นได้นิติบุคคลเหลือร้ อยละ 10 สําหรับดอกเบี้ยที่ได้รับจากวิสาหกิ จใน
เครื อหรื อสาขาต่างประเทศของสํานักงานปฏิบตั ิการภูมิภาค เฉพาะดอกเบี้ยจากเงินกูย้ มื ที่
กิจการสํานักงานปฏิบตั ิการภูมิภาค กูย้ มื มาเพื่อให้กตู้ ่อ
วิสาหกิจในเครือ หมายถึง ?
ในการพิจารณาว่าบริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิ ติบุคคลใดจะถือเป็ นวิสาหกิจในเครื อของสํานักงานฯ ซึ่ งจะ
ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ ทางภาษี น้ ี นั้น กรมสรรพากรได้มี ก ารกํา หนดหลัก เกณฑ์ใ นการพิ จ ารณา
ความสัมพันธ์จาํ แนกเป็ น 2 หลักเกณฑ์ ดังนี้
1. หลักเกณฑ์ การถือครองหุ้น หากสํานักงานฯ และบริ ษทั มีการถือครองหุ ้นในลักษณะต่อไปนี้ จะ
ถือว่าเป็ นวิสาหกิจในเครื อ
(1) กรณี สาํ นักงานฯ มีการถือหุ น้ ในบริ ษทั ฯหนึ่ง ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 ของทุนทั้งหมด หรื อ
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(2) กรณี บริ ษทั ฯ หนึ่ งมีการถือครองหุ ้น ในสํานักงานฯ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 ของทุนทั้งหมด
หรื อ
(3) กรณี บริ ษทั ฯหนึ่งมีการถือครองหุน้ ในสํานักงานฯ และมีการถือครองหุ น้ ในอีกบริ ษทั หนึ่ ง
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 ของทุน กรณี น้ ีให้ถือว่าสํานักงานฯ และบริ ษทั ฯที่ถูกถือครองหุ น้
อีกบริ ษทั ฯหนึ่งเป็ นวิสาหกิจในเครื อ เช่น
25 %

สํานักงานฯ

25 %

บริ ษทั B

บริ ษทั A

ในกรณี น้ ีถือว่า บริ ษทั B และสํานักงานฯ เป็ นวิสาหกิจในเครื อ หรื อ
2. หลักเกณฑ์ อํานาจในการควบคุมจัดการ การจะถือว่าบริ ษทั ฯ ใดๆ เป็ นวิสาหกิ จในเครื อต้อง
เป็ นไปตามเงื่อนไขดังนี้
(1) กรณี บริ ษทั ฯหนึ่ ง มีอาํ นาจในการควบคุมจัดการ รวมทั้งกํากับดูแลการดําเนิ นงานและ
การบริ หารงานของสํานักงานฯ
(2) กรณี สาํ นักงานฯ มีอาํ นาจในการควบคุมจัดการบริ ษทั ฯหนึ่ง
(3) บริ ษทั หนึ่งมีอาํ นาจในการควบคุมจัดการสํานักงานฯ และมีอาํ นาจในการควบคุม
จัดการในอีกบริ ษทั หนึ่ ง ในกรณี น้ ี ให้ถือว่าสํานักงานฯ และบริ ษทั ที่อยู่ภายใต้อาํ นาจ
ควบคุมอีกบริ ษทั หนึ่งเป็ นวิสาหกิจในเครื อ
ทั้งนี้ “อํานาจในการควบคุม” หมายความตามหลักเกณฑ์ในมาตรฐานทางบัญชีที่เป็ นที่ยอมรับทัว่ ไป
ลักษณะการให้ บริการทีส่ ํ านักงานปฏิบัติการภูมิภาคได้ รับสิ ทธิประโยชน์ ทางภาษี มีอะไรบ้ าง ?
ลักษณะการให้บริ การที่สาํ นักงานฯ ให้แก่วิสาหกิจในเครื อหรื อสาขาของสํานักงานฯแล้วได้รับสิ ทธิ
ประโยชน์ทางภาษี ได้แก่ การบริ การด้านการบริ หาร หรื อด้านเทคนิค หรื อการให้บริ การสนับสนุน
การให้บริ การสนับสนุน หมายความถึงการให้บริ การ ดังต่อไปนี้
1. การบริ หารงานทัว่ ไป การวางแผนทางธุรกิจ และการประสานงานทางธุรกิจ
2. การจัดหาวัตถุดิบและชิ้นส่ วน
3. การวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
4. การสนับสนุนด้านเทคนิค
5. การส่ งเสริ มด้านการตลาด และการขาย
6. การบริ หารด้านงานบุคคลและการฝึ กอบรมในภูมิภาค
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7. การให้คาํ ปรึ กษาด้านการเงิน
8. การวิเคราะห์และวิจยั ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
9. การจัดการและควบคุมสิ นเชื่อ
10. การให้บริ การสนับสนุนอื่นๆ ตามที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด
บริษัทใดบ้ างทีส่ ามารถประกอบกิจการเป็ นสํ านักงานปฏิบัติการภูมิภาค ?
บริ ษทั ที่สามารถประกอบกิจการเป็ นสํานักงานฯ ได้แก่
1. บริ ษทั ที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายไทย ซึ่งดําเนิ นธุรกิจโดยทัว่ ไปอยูแ่ ล้ว และมีความประสงค์
จะดําเนินการในลักษณะเป็ นสํานักงานปฏิบตั ิการภูมิภาค
2. บริ ษ ทั ที่ จดทะเบี ยนจัดตั้งขึ้ นใหม่ภายใต้กฎหมายไทยเพื่อดําเนิ นการในลักษณะเป็ นสํานักงาน
ปฏิบตั ิการภูมิภาคเป็ นการเฉพาะ
บริษัทซึ่งดําเนินธุรกิจอยู่แล้ ว และต้ องการเป็ นสํ านักงานปฏิบัติการภูมิภาคเพือ่ ได้ รับสิ ทธิประโยชน์ ทางภาษี
ต้ องทําอย่ างไร ?
1. บริ ษทั ที่มีความประสงค์จะดําเนิ นการเป็ นสํานักงานปฏิบตั ิการภูมิภาค และต้องการได้รับสิ ทธิ
ประโยชน์ทางภาษีตามรู ปแบบเก่า จะต้องดําเนิ นการจดแจ้งต่อกรมสรรพากรเพื่อให้ได้รับสิ ทธิ
ทางภาษี ทั้งนี้โดยให้จดแจ้งภายในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะขอให้ได้รับสิ ทธิ
2. บริ ษทั ที่มีความประสงค์จะดําเนิ นการเป็ นสํานักงานปฏิบตั ิการภูมิภาค และต้องการได้รับสิ ทธิ
ประโยชน์ทางภาษีตามรู ปแบบใหม่ จะต้องดําเนิ นการจดแจ้งต่อกรมสรรพากร โดยต้องแจ้ง
ภายในเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 15 พฤศจิกายน 2553 เป็ นต้นไป โดยสํานักงานปฏิบตั ิการภูมิภาคที่
แจ้งและดําเนิ นการให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิ บดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด
จะได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีในรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้
จดแจ้ง เว้นแต่สาํ นักงานปฏิบตั ิการภูมิภาคเลือกที่จะรับสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีทนั ทีนบั แต่วนั ที่
ได้จดแจ้ง ซึ่งกรณี ดงั กล่าวรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่ใช้สิทธิประโยชน์จะไม่ครบ 12 เดือนก็ได้
สถานที่ในการขอจดแจ้งเพื่อให้ได้รับสิ ทธิประโยชน์ทางภาษีได้ที่ศูนย์บริ หารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่
กรมสรรพากร หรื อที่สาํ นักงานสรรพากรพื้นที่ในเขตท้องที่ที่บริ ษทั ตั้งอยู่ และสามารถ download
แบบแจ้งการจัดตั้ง ได้ที่ www.rd.go.th
ในกรณี บริ ษทั ที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายไทยประสงค์จะเป็ นสํานักงานปฏิบตั ิการภูมิภาค แต่
บริ ษทั ดังกล่าวเป็ นบริ ษทั ต่างด้าวตามพ.ร.บ. การประกอบธุ รกิ จของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 เมื่อ
บริ ษัท จะประกอบธุ ร กิ จ เป็ นสํ า นั ก งานปฏิ บ ัติ ก ารภู มิ ภ าค บริ ษัท จะต้อ งจดทะเบี ย นแก้ไ ข
วัต ถุ ป ระสงค์ใ ห้ค รอบคลุ ม ถึ ง ลัก ษณะการให้บ ริ ก ารของสํา นัก งานปฏิ บ ัติ ก ารภู มิ ภ าคที่ สํา นัก
ทะเบี ย นธุ ร กิ จ และก่ อ นที่ จ ะดํา เนิ น งานให้ บ ริ ก ารต้อ งยื่น คํา ขอและเอกสารประกอบคํา ขอที่
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สํ า นั ก งานเลขานุ ก ารคณะกรรมการการ ประกอบธุ ร กิ จ ของคนต่ า งด้า ว กรมพัฒ นาธุ ร กิ จ
การค้าหรื อที่สาํ นักงานพาณิ ชย์จงั หวัด กรณี สาํ นักงานใหญ่ต้ งั อยูใ่ นเขตจังหวัดนั้นๆ แล้วแต่กรณี ซึ่ง
จะใช้เวลาในการพิจารณาคําขออนุ ญาตให้แล้วเสร็ จภายใน 60 วัน นับแต่วนั ที่ยื่นคําขอ และเมื่อ
ได้รับอนุญาตจากอธิ บดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าวแล้วจึงจะประกอบธุรกิจได้
ตาม พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 “คนต่างด้าว”หมายความว่า
(1) บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสญ
ั ชาติไทย
(2) นิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย
(3) นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย และมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
(ก) นิติบุคคลซึ่งมีหุน้ อันเป็ นทุนตั้งแต่ก่ ึงหนึ่งของนิติบุคคลนั้นถือโดยบุคคลตาม (1)
หรื อ(2) หรื อนิ ติบุคคลซึ่ งมีบุคคลตาม (1) หรื อ (2) ลงทุนมีมูลค่าตั้งแต่ก่ ึ งหนึ่ ง
ของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น
(ข) ห้างหุ ้นส่ วนจํากัดหรื อห้างหุ ้นส่ วนสามัญที่จดทะเบียนซึ่ งหุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การหรื อ
ผูจ้ ดั การเป็ นบุคคลตาม (1)
(4) นิ ติบุคคลซึ่ งจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีหุน้ อันเป็ นทุนตั้งแต่ก่ ึงหนึ่งของนิติบุคคล
นั้นถือโดยบุคคลตาม (1) (2) หรื อ (3) หรื อนิ ติบุคคลซึ่ งมีบุคคลตาม (1) (2) หรื อ (3)
ลงทุนมีมูลค่าตั้งแต่ก่ ึงหนึ่งของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น
เพื่อประโยชน์แห่ งคํานิยามนี้ให้ถือว่า หุ น้ ของบริ ษทั จํากัดที่มีในหุ น้ ชนิดออกให้แก่ผถู ้ ือเป็ นหุ น้ ของ
คนต่างด้าว เว้นแต่จะได้มีกฎกระทรวงกําหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
บริษัททีจ่ ดทะเบียนจัดตั้งขึน้ ใหม่ เพือ่ เป็ นสํ านักงานปฏิบัติการภูมิภาคต้ องทําอย่ างไร ?
บริ ษทั ที่ได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นใหม่กบั กระทรวงพาณิ ชย์ เพื่อขอจัดตั้งเป็ นสํานักงานปฏิบตั ิการ
ภูมิภาคแล้ว จะต้องขอเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และขอจดแจ้งเพื่อได้รับ
สิ ทธิประโยชน์ทางภาษีสาํ หรับสํานักงานปฏิบตั ิการภูมิภาคกับกรมสรรพากร
บริ ษัทต่ างประเทศที่ต้องการเข้ ามาจัดตั้งสํ านักงานปฏิบัติการภูมิภาคและต้ องการได้ สิทธิประโยชน์ ที่ไม่ ใช่
ภาษีด้วย ต้ องดําเนินการอย่ างไร ?
หากบริ ษทั ต่างประเทศที่จะเข้ามาจัดตั้งสํานักงานฯ ประสงค์จะขอรับการส่ งเสริ มการลงทุน ตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มการลงทุนเพื่อให้ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์นอกเหนื อจากที่ กาํ หนดโดย
กรมสรรพากร บริ ษทั ควรจะยืน่ ขอรับการส่ งเสริ มการลงทุนก่อน
สิ ทธิประโยชน์อื่นที่จะได้รับจากการส่ งเสริ มการลงทุน คือ
- การถือครองกรรมสิ ทธิที่ดิน
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- ไม่กาํ หนดสัดส่ วนการถือหุ ้นของ ต่างชาติ
- การนําช่างฝี มือหรื อผูช้ าํ นาญการเข้า
- การส่ งออกเงินตราต่างประเทศ
การยืน่ ขอรับการส่ งเสริ มการลงทุน ผูส้ นใจโปรดติดต่อ สํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน
555 ถนนวิภาวดีรังสิ ต เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-537 8111
สิ ทธิประโยชน์ ทไี่ ม่ ใช่ ภาษี ทีส่ ํ านักงานคณะกรรมการส่ งเสริมการลงทุนได้ ปรับปรุงใหม่ มีอะไรบ้ าง ?
1. ยกเลิกเงื่อนไขการมีทุนจดทะเบียนขั้นตํ่า สําหรับบริ ษทั ที่ได้รับการส่ งเสริ มที่มีต่างชาติถือหุ ้น
ขั้นตํ่าร้ อยละ 50 ซึ่ งต้องการขออนุ มตั ิ ตาํ แหน่ งผูบ้ ริ หารสําหรั บต่างชาติ จากเดิ มที่ มีเงื่ อนไข
กําหนดให้ตอ้ งมีทุนจดทะเบียนขั้นตํ่า 20 ล้านบาท
2. ปรับปรุ งหลักเกณฑ์การอนุมตั ิตาํ แหน่งครั้งแรกหรื อขยายเวลากรณี บริ ษทั ยังไม่ได้รับอนุญาตให้
เปิ ดดําเนิ นการแต่ได้รับบัตรส่ งเสริ มแล้ว จากเดิม 1 ปี เพิ่มเป็ น 2 ปี เท่ากับกรณี ที่เป็ นบริ ษทั ที่
ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดําเนินการแล้ว
3. ลดเวลาการพิจารณาอนุมตั ิตาํ แหน่งและการพิจารณาอนุมตั ิเข้าทํางานของคนต่างชาติจากเดิม 40
วันทําการ แก้ไขเป็ น 5-20 วันทําการ
4. ลดเอกสารที่ใช้ประกอบการยืน่ การขออนุญาตในบางรายการจากเดิม 10 รายการลดลงเหลือ 5-7
รายการ
สํ านักงานปฏิบัติการภูมิภาคทีม่ ีเงินได้ ประเภทอืน่ ด้ วย จะต้ องคํานวณเสี ยภาษีเงินได้ นิติบุคคลอย่ างไร ?
ในกรณี ที่สาํ นักงานฯ มีการทําธุรกรรมอื่น นอกจากธุรกรรมที่ได้รับสิ ทธิประโยชน์ทางภาษี ในการ
คํานวณเสี ยภาษี เงิ นได้ สํานักงานฯ จะต้องคํานวณรายได้และรายจ่ ายของธุ รกรรมที่ได้รับสิ ทธิ
ประโยชน์แยกออกจากธุ รกรรมที่ไม่ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ สําหรับรายจ่ายที่ไม่สามารถแยกได้ว่า
เป็ นของธุรกรรมที่ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์หรื อไม่ ให้เฉลี่ยรายจ่ายดังกล่าวตามรายได้ที่ได้รับ อย่างไร
ก็ดี หากสํานักงานฯ เห็นว่าการเฉลี่ยรายจ่ายตามรายได้ที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็ นจริ ง
สํานักงานฯ สามารถขออนุมตั ิอธิบดีกรมสรรพากรเพื่อใช้วิธีการคํานวณรายจ่ายด้วยวิธีอื่นที่ถูกต้อง
และสอดคล้องกับสภาพความเป็ นจริ งกว่าได้
การกรอกและยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ นิติบุคคลของสํ านักงานปฏิบัติการภูมิภาคทําอย่ างไร ?
สํานักงานฯ มี หน้าที่ ยื่นแบบแสดงรายการเสี ยภาษีเงิ นได้นิติบุคคล ภ.ง.ด. 50 และ 51 ตามปกติ
อย่างไรก็ดี หากสํานักงานฯ มีรายได้ที่ตอ้ งเสี ยภาษีในอัตราปกติร้อยละ 30 หรื อมีรายได้ที่ได้รับการ
ลดหรื อ ยกเว้น ภาษี ต ามพรบ.ส่ ง เสริ ม การลงทุ น ให้สํา นัก งานฯ แยกกรอกแบบแสดงรายการ
ออกเป็ น 2 แบบ ดังนี้
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แบบที่ 1 ให้กรอกรายการที่ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์เสี ยภาษีในอัตราร้อยละ 10 รวมถึงการ
ยกเว้น ภาษีสาํ หรับกิจการของสํานักงานปฏิบตั ิการภูมิภาค
แบบที่ 2 ให้กรอกรายการที่ตอ้ งเสี ยภาษีในอัตราปกติร้อยละ 30 และรายการที่ได้รับการลด
หรื อยกเว้นภาษีตามพรบ.ส่ งเสริ มการลงทุน
ในส่ วนของการจัดทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนเพื่อนําส่ งกรมสรรพากรนั้น ให้สาํ นักงานฯจัดทํา
งบดุลเพียง 1งบ และจัดทํางบกําไรขาดทุนแยกตามอัตราภาษี
สําหรับการยืน่ แบบแสดงรายการฯ สํานักงานฯสามารถยืน่ แบบฯได้ที่สาํ นักงานสรรพากรเขต หรื อ
สํานักงานสรรพากรอําเภอ ที่สาํ นักงานฯ ตั้งอยู่ โดยต้องยืน่ ทั้ง 2 แบบข้างต้นพร้อมกัน
สิ ทธิประโยชน์ ของคนต่ างด้ าวทีท่ าํ งานในสํ านักงานปฏิบัติการภูมิภาคมีอะไรบ้ าง ?
1. สิ ทธิประโยชน์ ทางภาษีของคนต่ างด้ าวทีป่ ฏิบัติงานในสํ านักงานฯ ตามรูปแบบเก่า มีดังนี้
(1) คนต่างด้าวซึ่ งได้รับเงินได้เนื่ องจากการจ้างแรงงานจากการทํางานประจําในสํานักงาน
ปฏิบตั ิการภูมิภาคในประเทศไทย และยอมให้สาํ นักงานฯ หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อย
ละ 15 ของเงินได้ที่ได้รับ ให้ได้รับสิ ทธิไม่ตอ้ งนําเงินได้ดงั กล่าวมารวมคํานวณภาษีตอน
ปลายปี
การให้สิทธิ ขา้ งต้นมีกาํ หนดระยะเวลาติดต่อกันไม่เกิน 4 ปี นับแต่วนั ที่รับงานครั้ง
แรกในประเทศไทย ไม่ ว่า ในช่ ว งเวลาดัง กล่ าว คนต่ า งด้า วนั้น จะเดิ น ทางออกจาก
ประเทศไทยหรื อไม่กต็ าม
หากคนต่างด้าวซึ่งได้สิ้นสุ ดสัญญาการทํางานกับสํานักงานฯ ไปแล้ว และมีการทํา
สัญญาใหม่กบั สํานักงานฯ ไม่วา่ จะเป็ นสํานักงานฯ เดิมหรื อสํานักงานฯ ใหม่ คนต่างด้าว
ที่จะได้รับสิ ทธิประโยชน์ขา้ งต้น จะต้องเว้นระยะเวลาการทํางานกับสํานักงานฯ ไม่ว่าที่ใด
ในประเทศไทยเกินกว่า 365 วัน ก่อนที่จะเข้ามาปฏิบตั ิงานในสํานักงานฯ อีกครั้ง
(2) สําหรับคนต่างด้าวที่ปฏิบตั ิงานในสํานักงานฯและถูกส่ งไปทํางานในต่างประเทศ จะได้
รับยกเว้นภาษีสาํ หรับเงินได้เนื่ องจากการจ้างแรงงานดังกล่าว ทั้งนี้ เงินได้น้ นั จะต้องไม่
นํามาหักเป็ นรายจ่ายของสํานักงานฯและหรื อวิสาหกิจในเครื อฯในประเทศไทย ไม่ว่า
ทางตรงหรื อทางอ้อม
2. สิ ทธิประโยชน์ ทางภาษีของคนต่ างด้ าวทีป่ ฏิบัติงานในสํ านักงานฯ ตามรู ปแบบใหม่ มีดังนี้
กรณี มีรายได้จากการให้บริ การของ ROH แก่วิสาหกิจในเครื อที่อยูใ่ นต่างประเทศ และ/หรื อ
รายได้ค่าสิ ทธิ ที่ได้รับจากวิสาหกิจในเครื อที่อยู่ในต่างประเทศ ซึ่ งจ่ ายจากหรื อในต่ างประเทศ
รวมกันไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 50 ของรายได้ ท้งั หมดของบริษัท
คนต่ า งด้า วซึ่ ง เป็ นผูบ้ ริ ห ารระดับสู ง หรื อ ผูเ้ ชี่ ย วชาญระดับสู ง ที่ สํานัก งานปฏิ บ ัติ ก าร
ภูมิภาคแจ้งต่อกรมสรรพากร ได้ รับสิ ทธิประโยชน์ ทางภาษีเป็ นเวลาติดต่ อกันไม่ เกิน 8 ปี นับ
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แต่ ว ัน แรกที่ ค นต่ า งด้า วได้รั บ สิ ท ธิ ประโยชน์ทางภาษี ไม่ว่าในระหว่างเวลานั้นจะได้
เดินทางออกจากประเทศไทยเป็ นครั้งคราวหรื อไม่กต็ าม ดังนี้
(1) ลดอัตราภาษีเงินได้ในการหักภาษี ณ ที่จ่ายและคงจัดเก็บในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้
สําหรับเงินได้พึงประเมินที่คนต่างด้าวได้รับจากการปฏิบตั ิงานในกิจการ ROH
(2) ยกเว้นภาษีเงิ นได้เนื่ องจากการจ้างแรงงานสําหรั บคนต่างด้าวที่ปฏิบตั ิงานในกิ จการ
ROH และถูกส่ งไปทํางานในต่างประเทศ ทั้งนี้ ต้องไม่นาํ เงินได้น้ นั มาหักเป็ นรายจ่าย ไม่
ว่าทางตรงหรื อทางอ้อมในการคํานวณภาษีเงินได้ของกิจการ ROH หรื อวิสาหกิจในเครื อซึ่ง
ประกอบกิจการในประเทศไทย
คนต่ างด้ าวทีไ่ ด้ รับสิ ทธิทางภาษีหมายถึง ?
คนต่างด้าวหมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสญ
ั ชาติไทย และทํางานในสํานักงานปฏิบตั ิการภูมิภาค
ขั้นตอนการขอวีซ่าและใบอนุญาตทํางาน (Work permit) ของคนต่ างด้ าวที่ทํางานในสํ านักงานปฏิบัติการ
ภูมิภาคต้ องทําอย่ างไร ?
สํานักงานฯ ที่ขอรับการส่ งเสริ มการลงทุน อาจได้รับอนุญาตให้นาํ คนต่างด้าวซึ่ งเป็ นช่างฝี มือหรื อ
ผูช้ าํ นาญการกับคู่สมรสและบุคคลซึ่ งอยู่ในอุปการะเข้ามาทํางานในราชอาณาจักรได้ตามจํานวน
และกําหนดเวลาตามสมควร
ช่างฝี มือหรื อผูช้ าํ นาญการดังกล่าว จะได้รับอนุญาตให้ทาํ งานเฉพาะในตําแหน่งหน้าที่ที่ได้รับความ
เห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
ในการขออนุ ญาต มีข้ นั ตอนในการดําเนิ นการ 3 ขั้นตอน เพื่อขอประทับตราอยู่ต่อในประเทศและ
ใบอนุญาตทํางาน (Work Permit) พอสรุ ปได้ดงั นี้
ขั้นตอนที่ 1
1.1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็ น
ผูพ้ ิ จ ารณาอนุ ม ัติ ต าํ แหน่ ง หน้า ที่
ให้แก่คนต่างด้าว
1.2 อนุ ญาตให้คนต่างด้าวเข้ามา
ปฏิ บ ัติ ง านในตํา แหน่ ง หน้ า ที่ ที่
ได้รับอนุมตั ิ

ขั้นตอนที่ 2
2. สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง
อ นุ มั ติ ใ ห้ ค น ต่ า ง ด้ า ว อ ยู่ ใ น
ราชอาณาจักร ตามตําแหน่ง
หน้าที่และตามระยะเวลาที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําหนด

ขั้นตอนที่ 3
3. กรมการจัดหางาน อนุ มตั ิออก
ใบอนุ ญ าตทํา งานให้ แ ก่ ค นต่ า ง
ด้ า วตามตํ า แหน่ งหน้ า ที่ และ
ระยะเวลาที่หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง
กําหนด

การดําเนิ นการทั้ง 3 ขั้นตอนดังกล่าวสามารถติดต่อขอรับบริ การได้ที่ ชั้น 18 อาคารจัตุรัสจามจุรี
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330 โทร.02 209 1100 โทรสาร 02 209 1194
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- หน่ วยงานช่างฝี มือ หรื อ Foreign Expert Service Unit (ในขั้นตอนที่ 1)
- ศูนย์บริ การวีซ่าและใบอนุญาตทํางาน (ในขั้นตอนที่ 2 และ 3)
สําหรั บสํานักงานฯ ที่ ไม่ได้ขอรั บส่ งเสริ มการลงทุ น สํานักงานฯ สามารถยื่นขอใบอนุ ญาตการ
ทํางาน (Work permit)ให้กบั คนต่างด้าว ได้ที่ส่วนใบอนุญาตทํางาน ศูนย์บริ การวีซ่าและใบอนุญาต
ทํางาน และดําเนินการขอวีซ่า ได้ที่สาํ นักงานตรวจคนเข้าเมือง สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
คนต่ างด้ าวที่มีสัญญาการจ้ างแรงงานกับสํ านักงานปฏิบัติงานภูมิภาคตามรู ปแบบเก่ าเกินกว่ า 4 ปี จะยังคง
ได้ รับสิ ทธิประโยชน์ ตามรูปแบบเก่ าหรือไม่ ?
บุคคลดังกล่าวจะได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีใน 4 ปี แรกที่เข้ามาทํางานในประเทศไทย สําหรับ
ระยะเวลาที่เหลือ บุคคลนั้นจะต้องคํานวณเพื่อเสี ยภาษีตามอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่กาํ หนด
ไว้ในประมวลรัษฎากร อย่างไรก็ดี หากบุคคลดังกล่าวมีการเว้นระยะการทํางานกับสํานักงานฯใน
ประเทศไทยเกินกว่า 1 ปี หลังจากการทํางานครั้งแรก การกลับเข้ามาทํางานในภายหลังจะยังคงได้รับ
สิ ทธิต่อไปอีก 4 ปี ทั้งนี้ ให้นบั ระยะเวลาการได้รับสิ ทธิประโยชน์ของคนต่างด้าวแบบวันชนวัน
ทั้งนี้ การได้รับสิ ทธิประโยชน์ของคนต่างด้าวต้องขึ้นอยูก่ บั การที่สาํ นักงานฯ มีคุณสมบัติและได้รับ
สิ ทธิประโยชน์ทางภาษีของสํานักงานฯ ตามรู ปแบบเก่าด้วย
คนต่ างด้ าวได้ รับสิ ทธิประโยชน์ ตามรู ปแบบเก่ าครบ 4 ปี แล้ วหากสํ านั กงานฯ เปลี่ยนรู ปแบบไปใช้ สิทธิ
ประโยชน์ ตามรูปแบบใหม่ คนต่ างด้ าวจะได้ รับสิ ทธิประโยชน์ ต่อไปอีก 8 ปี หรือไม่ ?
คนต่างด้าวที่ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ตามรู ปแบบเก่าครบ 4 ปี ตามที่กฎหมายกําหนดแล้ว หากบริ ษทั มี
การเปลี่ยนเป็ นสํานักงานปฏิบตั ิการภูมิภาคตามรู ปแบบใหม่ คนต่างด้าวจะได้รับสิ ทธิประโยชน์ตาม
รู ปแบบใหม่เป็ นเวลา 8 ปี ต่อเนื่ องกัน ทั้งนี้ การได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ของคนต่างด้าวต้องขึ้นอยู่กบั
การที่สํานักงานฯ มีคุณสมบัติครบและได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีของสํานักงานฯ ตามรู ปแบบ
ใหม่ดว้ ย
คุณสมบัติคนต่ างด้ าวในสํ านักงานปฏิบัติการภูมิภาคตามรูปแบบใหม่ เป็ นอย่ างไร ?
คนต่ างด้า วที่ จ ะได้สิ ทธิ ประโยชน์ตามรู ป แบบใหม่ ต้อ งเป็ นผูบ้ ริ หารระดับสู ง หรื อ ผูเ้ ชี่ ย วชาญ
ระดับสู ง และต้องแจ้งรายชื่ อต่อกรมสรรพากร และจะได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ต้ งั แต่วนั ที่ได้แจ้งต่อ
กรมสรรพากร
คนต่ างด้ าวทีไ่ ด้ รับสิ ทธิประโยชน์ ทางภาษีจะต้ องยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาอย่ างไร
คนต่างด้าวที่ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
โดยใช้แบบ ภ.ง.ด. 95 สําหรับเงินได้ที่ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ ในกรณี คนต่างด้าวที่เข้าทํางานระหว่าง
ปี ก่อนได้รับสิ ทธิประโยชน์ทางภาษีจะต้องใช้แบบ ภ.ง.ด. 90 หรื อ ภ.ง.ด. 91 แล้วแต่กรณี
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หลักเกณฑ์ การมีพนักงานทีม่ ีทกั ษะความรู้ข้นั ตํ่าตามเกณฑ์ ทกี่ าํ หนดคืออะไร ใช้ กบั คนไทยหรือคนต่ างด้ าว?
หลักเกณฑ์การมีพนักงานที่มีทกั ษะและความรู ้ข้ นั ตํ่าไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของจํานวนพนักงาน
ทั้งหมดที่ปฏิบตั ิงานในส่ วนของกิจการสํานักงานปฏิบตั ิการภูมิภาค ใช้กบั คนไทย และคนต่างด้าว
โดยคนต่างด้าวที่ได้รับอนุมตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนจะเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ หรื อ
ผูช้ าํ นาญการ ส่ วนคนไทยจะกําหนดไว้ตามที่ประกาศอธิบดี

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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