
เกี�ยวกับเรา

ทีมงานของเราเป�นผู้เชี�ยวชาญที�มีประสบการณ์ในการดําเนินกิจการจดจัดตั�งบรษัิท.
นอกกจากนี�ยงัรวมไปถึงการทําบัญชกีฎหมายองค์กร กฎหมายแรงงานและกฎหมายภาษีต่างๆเราใหบ้รกิารมามากกวา่ 500
ธุรกิจตั�งแต่ต้นป� 2018 ยูเนี�ยนสเปซเป�น บรษัิท ที�คุณไวว้างใจได้.

วนัที� 1
 
 

เซน็สัญญาและ
กรอกแบบฟอรม์

ลงทะเบยีน

วนัที� 2
 
 

จัดทําหนังสือ
บรคิณหส์นธแิละ

จองชื�อ บรษัิท
ของคุณ

วนัที� 4
 
 

ลงนามในหนังสือ
บรคิณหส์นธิ

วนัที� 5
 
 

ส่งหนังสือ
บรคิณหส์นธใิหกั้บ
กรมพฒันาธุรกิจ

และการจดทะเบยีน
ภาษีมูลค่าเพิ�ม

วนัที� 6
 
 

บรษัิทของคุณจด
ทะเบียนถูกต้องตาม

กฎหมายใน
ประเทศไทย

ทุนจดทะเบียน

1,000,000 บาท

2,000,000 บาท

27,500 บาท

33,500 บาท

ทุนจดทะเบียน

1,000,000 บาท

2,000,000 บาท

59,500 บาท

63,500 บาท

การจดจัดตั�งบรษัิท
ในประเทศไทย

บรกิาร

การจัดตั�งบรษัิทจํากัดใประเทศ
ไทยจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ�ม
สํานักงานเสมือน 
ออฟฟ�ศส่วนตัว
บรกิารแปลเอกสาร
แม่บ้านทําความสะอาดอ
(บรกิารบัญชขีั �นพื�นฐาน / เราปฏิบัติตาม
ข้อกําหนดของรฐับาล)

สิ�งที�รวมอยู่

บรกิารสํานักงานเสมือน (หาก
ท่านต้องการ)

ใหคํ้าปรกึษาโดยบรษัิทบัญช ี45 นาที
เพื�อหารอืเกี�ยวกับความต้องการ
และโครงสรา้งธุรกิจของคุณ

ใหคํ้าปรกึษาฟร ี45 นาทีกับนักฎ
หมายของเราเกี�ยวกับประเด็นทาง
กฎหมายอื�น ๆ

สิ�งที�คุณต้องเตรยีม

เซ็นสัญญา 
กรอกแบบฟอรม์การลงทะเบียน 
กรรมการจัดตั�งบรษัิท 3 คน
บัตรประจําตัวประชาชน /
หนังสือเดินทาง 

ไทม์ไลน์ในการจัดตั�ง บรษัิท

วนัที� 3

จดทะเบียนบรษัิท
ค้นหาชื�อ บรษัิท และการจองชื�อ บรษัิท
การรา่งหนังสือบรคิณหส์นธ ิ(MOA)
รวบรวมหนังสือรบัรอง บรษัิท ที�ได้รบัการ
รบัรองใบรบัรอง
รายชื�อผู้ถือหุน้และขอ้บงัคับของ บรษัิท
วตัถุประสงค์ทั�วไปของบรษัิท
จดทะเบยีนบรษัิทกับสํานักงานกรม
สรรพากรจัดเก็บบัตรประจําตัวภาษี
นิติบุคคล
ตราประทับของบรษัิท
รบัแปลเอกสารการจดทะเบยีนเป�นภาษา
องักฤษ ค่าขนส่ง และ ค่าจัดส่งทาง
ไปรษณีย์
จดหมายแนะนําการเป�ดบญัชธีนาคารของ
บรษัิท ของคุณ

ที�อยูธุ่รกิจและหนังสืออนมัุติจาก
เจ้าของที�ดิน

จดทะเบยีน บรษัิท จดทะเบยีน
ภาษีมูลค่าเพิ�มและสํานักงาน
เสมือน

ค้นหาชื�อบรษัิท และการจองชื�อ บรษัิท การรา่ง
หนังสือบรคิณหส์นธ ิ(MOA)
รวบรวมหนังสือรบัรอง บรษัิท ที�ได้รบัการรบัรอง
ใบรบัรอง
รายชื�อผูถื้อหุน้และขอ้บงัคับ บรษัิท จดทะเบยีน
บรษัิท กับสํานักงานกรมสรรพากรจัดเก็บบตัร
ประจําตัวภาษีนิติบุคคล
สํานักงานเสมือน, ที�เก็บจดหมายและพสัดุ และ
ส่งต่อจดหมาย เป�นเวลา 1 ป�
Flexi Desk, ป�ายบรษัิท และสัญญาเชา่
หนังสืออนญุาตใหใ้ชที้�อยูใ่นการจดทะเบยีนภาษี
มูลค่าเพิ�มจากเจ้าของที�ดิน
จดทะเบยีน บรษัิท รบัภาษีมูลค่าเพิ�มกับกรม
สรรพากรเรยีกเก็บใบทะเบยีนภาษีมูลค่าเพิ�ม
ตราประทับของ บรษัิท
รบัแปลเอกสารการจดทะเบยีนเป�นภาษาองักฤษ
ค่าขนส่ง และ ค่าจัดส่งทางไปรษณีย์
จดหมายแนะนําการเป�ดบญัชบีรษัิท

รวมค่าธรรมเนียมรฐับาล ค่าขนส่งและค่าใชจ่้ายอื�นๆ
เรยีบรอ้ยแล้ว

รวมค่าธรรมเนียมรฐับาล ค่าขนส่งและค่าใชจ่้ายอื�นๆ เรยีบรอ้ยแล้ว

ทุกกระบวนการพรอ้ม
เสรจ็ภายในหนึ�งสัปดาห์

กระบวนการ

ลงทะเบียนและ
ชาํระเงนิเบื�องต้น

ส่งแบบฟอรม์การลง
นามในสัญญาและ
การลงทะเบียน

เริ�มจากตรงนี�

บรษัิทของคุณจะ
พรอ้มในหนึ�งสัปดาห์

หนังสือบรคิณสนธิ

www.unionspace.co.th @unionspaceth +666 2015 5533

Rates may be subject to VAT.



Accounting and Gov't Compliance Service

Transfer VAT registration

Work Permit Document Preparation & Application

Non-Immigrant "B" Visa Document Preparation & Application

Change director

8,000 บาท/month

7,000 บาท

15,000 บาท

18,000 บาท

7,000 บาท

UnionSpace.ThailandFollow us for more updates: unionspace.th

What is a Nominee Shareholder?

A nominee shareholder is a Thai National nominated by you to represent
yourself. This person will hold your shares for you. The most common reason to
use a nominee shareholder is to comply with gov't requirements and for this
case is mainly to enable a foreigner to set up a Thai Limited Company whereby
majority of the Company shares must be held by a Thai. By using a Nominee
Shareholder, you'll maintain full control of your company although your shares
are held by this nominee. Through agreement and other legal instruments, the
nominee does not have any control or rights over your company.

Why is it better to 'hire' a Nominee Shareholder than using a friend, girlfriend
or wife as your nominee?

One of the most common disputes we see is when the nominated person
refuses to hand over your shares or interfere with your business because there is
no legal protection in place initially and as we know, Thai Laws require the
majority of the shares in a Thai Limited Company to be held by a Thai person
and this can cause a major issue when dispute happens between you and the
nominated person especially if they are a friend, family members, wife, or
employees.

NOMINEE
SHAREHOLDER SERVICE

The Fee for Nominee
(Thai) Shareholder

18,000 บาท
per year

ADDITIONAL
SERVICES

10% Discount when purchasing drinks at our cafe

BONUS 50 x USPassport Work Pass

10 hours Meeting Room Package 

Worth 6,750 บาท

Worth 5,500 บาท

45 mins FREE Consultation with Certified
Accountant and Tax Consultant

Access to our community board, promote your
business


