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OUR GOAL က�နေ်တာ်တိ� ရဲ� ပနး်တိင်ု

ထုိင်း�ိင်ုငံတင်ွ Business Visa ြဖင့် သင်နဲ ့
သင့်မိသားစု အတတူကွ ေြပာင်းေရ� �ေနထုိင်�ိင်ု
ရန ်ေသေသချာချာ တိတိကျကျ ကူညီေပး
ြခင်း 

ထုိင်း�ိင်ုငံတင်ွ အ�မဲေနထုိင်သူြဖစ်�ိင်ုရန်
တိက်ု�ုိက်အခွင့်အေရးဟာ ဒီထက်ပုိ�ပီး
လယ်ွကူ�ိင်ုတဲ ့နည်းလမ်း မ�ိှေတာ့ပ့ါဘူး

 Business Visa ြဖင့်
ထုိင်း�ိင်ုငံံံံံသိ�  ေြပာင်းေရ� �
ေနထုိင်ြခင်း

B U S I N E S S  M I G R A T I O N  P R O G R A M

ထုိင်း�ိုင်ငံ မှာ အ�မဲေနထုိင်သူ (Permanent Resident) ြဖစ်ဖိ�  ခရီးစ�်ကုိ
ယခုပဲ ဒီအစီအစ�်ကေန တစ်ဆင့် စတင်လိုက်ပါ။
Business Visa Package မှတစ်ဆင့်၊ ထုိင်း PR ကုိ ၃�ှစ် ြပည့်တာနဲ ့
ေလ�ာက်ရန ်သင်အရည်အချင်း ြပည့်မီှ�ိုင်ပါတယ်။

ထုိင်း�ိင်ုငံဟာ ကမ�ာတစ်ဝှမ်း�ိှ လငူယ်လ�ူကီးေတကုိွ ဆဲွေဆာင်�ိင်ုတဲ ့အံမ့ခနး် �ိင်ုငံ
တစ်�ိင်ုငံပဲ ြဖစ်ပါတယ်။
ထုိင်း�ိင်ုငံအတင်ွး အ�မဲေနထုိင်သူ ြဖစ်လာပါက ရ�ိှ�ိင်ုမယ့် အကျ�ိးေကျးဇူးေတ ွကုိ
�ကည့်�ကရေအာင်

ထုိင်း�ိင်ုငံတင်ွ အကန ့အ်သတ်မ�ိှ ေနထုိင်�ိင်ုြခင်း

ထုိင်း�ိင်ုငံတင်ွး သာမက �ိင်ုငံအြပင် ကုိလည်း အချနိမ်ေရွး

သွားလာ�ိင်ုြခင်း

ေလဆိပ်လဝူင်မ��ကည့်ကျပ်ေရး (airport immigration) ကုိ

လျင်ြမနစွ်ာ ြဖတ်သနး်�ိင်ုြခင်း

ဘဏ်အေကာင့် လယ်ွကူစွာ ဖွင့်�ိင်ုြခင်း

အလပ်ုလပ်ုကုိင်ခွင့်(Work Permit)ရရန ်လယ်ွကူြခင်း

မိမိ၏ ကုမ�ဏီမှတစ်ဆင့် အိမ်ြခံေြမကွနဒိ်မုျားအား ၁၀၀ရာခုိင်�ှ�နး်

ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်�ိင်ုြခင်း  

�ိင်ုငံြခားမှ ေငလွ�ဲစရာမလိအုပ်ပဲ အိမ်ြခံေြမကွနဒိ်မုျား ဝယ်ယူ �ိင်ု

ြခင်း

Thai Public Company ရဲ� ဒါ�ုိက်တာ ြဖစ်�ိင်ုြခင်း

ထုိင်း�ိင်ုငံသား ခံယူ�ိင်ုရန ်အခွင့်အေရး�ိှလာ�ိင်ုြခင်း

ထုိင်း�ိင်ုငံသား မဟတ်ုေသာ မိသားစုဝင်များလည်း ေနထုိင်ခွင့်

လယ်ွကူစွာ သက်တမ်းတိးု�ိင်ုြခင်း

ထုိင်း�ိင်ုငံတင်ွ ကေလးေမွးဖွားပါက၊ ထုိင်း�ိင်ုငံသား ြဖစ်�ိင်ုြခင်းတိ�

ပဲြဖစ်ပါတယ်။

သင်နဲသ့င့်မိသားစု ၃�ှစ် အချနိေ်ပးယုံြဖင့် ထုိင်း�ိင်ုငံတင်ွ အ�မဲေနထုိင်သူ
ြဖစ်�ိင်ုရန ်ယုံ�ကည်စိတ်ချရတဲ ့လမ်းေ�ကာင်းတစ်ခုပဲ ြဖစ်ပါတယ်။

ထုိင်း�ိင်ုငံတင်ွ အ�မဲေနထုိင်သူ
ြဖစ်ရြခင်းရဲ�ေကာင်းကျ�ိးများ
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THAI PERMANENT RESIDENT  ြဖစ်ရန်
လုိအပ်ေသာ အေရး�ကီး အချက်အလက်
များ

ကုိယ်ပုိင်လပ်ုငနး် တည်ေထာင်�ပီး ၃�ှစ်တိတိ ပုံမှနဖွ်င့လှ်စ်
လည်ပတ်ထားြခင်း

ထုိင်း�ိင်ုငံတင်ွ သင်တည်ေထာင်ထားေသာ ကုမ�ဏီမှတစ်ဆင့်
Business Visa ြဖင့ ်၃�ှစ်တိတိ ေနထုိင်ြခင်း

လစ�်ဝင်ေင ွ အနည်းဆုံး ထုိင်းဘတ် ၈၀၀၀၀ အေပ� အေြခခံ
တက်ွချက်�ပီး ဝင်ေငခွွနေ်ဆာင်ြခင်း

သင့့့ရဲ်�လပ်ုငနး် အချနိမီှ် အခွနေ်ဆာင်ြခင်း၊ social security
ေ�ကးများေပးသွင်းြခင်း၊ နဲ ့ လပ်ုငနး် report တင်ြခင်း တိ� ကုိ ပုံမှန်
လပ်ုေဆာင်ြခင်း

အေြခခံထုိင်းဘာသာစကား စာေမးပဲွ ေအာင်ြခင်း

အထက်ပါအချက်အလက်များြပည့်စုံပါက Thai Permanent
Resident ကုိ စတင်ေလ�ာက်ထားြခင်းတိ�ပင်ြဖစ်ပါသည်။

COMPANY SETUP + NON
B VISA + WORK PERMIT

Initial One-time Fee
155,000 Baht

Set Up a Thai Limited Company (2 Million
Baht Capital)
1 Thai Nominee Shareholder
VAT Registration
Social Security Registration
4 Thai Employees-as-a-Service (3
months)
Legal instrument to protects you as the real
owner of the company
Issuance of Non B Visa (with 3 months
validity)
Work Permit from the Labor Office (1 year
validity)
Necessary documentation to allow you
open a Company Bank Account
Extension of Non B Visa (with 1 year validity)
VAT Approved Virtual Office & Call
Answering Service (1 year)
Accounting & Tax Reporting Service (3
months)
VIP Usher service at Immigration & Labor
Office when you submit or collect your
passport

GOV'T COMPLIANCE

Monthly Fee
6,000 Baht

Monthly basic accounting and
bookkeeping service
Monthly tax preparation, reporting &
submission

EOY AUDIT

One-time End of Year
& Compliance Fee
45,000 Baht

End of year Financial Account Adjustment
and Audit
End of year Tax Adjustment, Reporting and
Submission
End of year Personal Tax Preparation

End of year and compliance fee to ensure
your company is qualified to 'hire' you for the
following year.

Thai Limited Company မှတ်ပုံတင်ေပးြခင်း

Non-B Visa & Work Permit ေလ�ာက်ေပးြခင်း

�ှစ်စ�် လစ�် အစုိးရေ�ကးများနဲ ့company ၏

လိုအပ်ချက်များအား အချနိ်မီှလုပ်ေဆာင်ေပးြခင်း

Permanent Residency ရဖိ�  အရည်အချင်း

ြပည့်မီှရန် သင်၏ ဝင်ေငွခွန် နဲ ့company ခွန်များ

ေပးေဆာင်�ိုင်ရန် ကူညီေပးြခင်း

Non B Visa & Work Permit အား၃�ှစ်တိတိ

ေလ�ာက်ထား�ိုင်ရန် ကူညီေပးြခင်း
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THAI PERMENANT RESIDENCE ရရန ်
က�နေ်တာ််််တိ်� ဘက်မှ ကူညေီပးမည့ ်အရာများ

ONCE YOU HAVE 3 YEARS OF
GOOD RECORD, YOU CAN NOW
APPLY FOR THAI PERMANENT
RESIDENCY


