สํานั กงานเสมือน
เอกมัย , กรุงเทพมหานคร
30 ซอยสุขุมวิท 61 คลองตันเหนื อ วัฒนา กรุงเทพ 10110

ทีอยูใ่ จกลางเมือง สําหรับการ
จดทะเบียนบริษัท
กว่า 500 บริษัทไไว้วางใจใช้บริการของเรา

สํานั กงานเสมือนช่วย
คุณได้อย่างไร

สํานั กงานเสมือนสร้างความน่ าเชือถือให้กบ
ั ธุรกิจ
ของคุณ โดยคุณสามารถจดทะเบียนบริษัทโดยใช้
ทีอยูใ่ จกลางเมือง

สํานั กงานเสมือนของเราถูกออกแบบมาเพือตอบสนอง
ความต้องการของผู้ประกอบการทุกท่านทีต้องการให้
ธุรกิจของท่านดูน่าเชือถือและเปนทียอมรับ.
เราทําทุกอย่าง โดยตรงไปตรงมตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า.

เรารับ-จัดส่งจดหมายหรือพัสดุของคุณไม่วา่
คุณจะอยูท
่ ใดในโลก
ี
คุณสามารถใช้ทอยู
ี ส
่ ํานั กงานเสมือนของคุณ
จดทะเบียนหรือทําธุรกรรมต่างๆ ไม่วา่ จะเปน
กับทางเอกชนหรือหน่ วยงานราชการ
ตัดค่าใช้จา่ ยในการลงทุนในการดําเนิ นการ
เปดธุรกิจได้ถงึ 80%

เพียง

มีเบอร์บริษัทพืนฐาน หรือเบอร์ 02 พร้อมทัง
ผูร้ บ
ั และโอนสายทีสามารถสือสารได้ถงึ สอง
ภาษา (ไทย และ อังกฤษ)

1,090 บาท/ต่อเดือน
สิทธิประโยชน์ .

ทุกสิงทีคุณต้องการ
ออฟฟศส่วนตัว มีสิงอํานวยความสะดวกรวมทุกอย่างทีคุ้มค่า รวมถึงบริการพนั กงานต้อนรับระดับ
มืออาชีพ พืนทีทํางานร่วมกันและกิจกรรมประจําวันต่างๆ.
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

พืนทีส่วนกลางทีสร้างแรงบันดาลใ

กาแฟพิเศษ

พนั กงานต้อนรับ

การพิมพ์และการสแกน

ทําความสะอาดทุกวัน

นํ าดืม

ผูจ
้ ด
ั การชุมชน

การจัดการจดหมายและพัสดุ

เครือข่ายทัวโลก

ตูโ้ ทรศัพท์สว
่ นตัว

การตลาดดิจท
ิ ล
ั

บริการรับสาย

เครืองใช้สํานั กงาน

บริการสร้างสรรค์

กิจกรรมต่างๆ

ประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

www.unionspace.co.th

@unionspaceth

+666 2015 5533

เลือกแพ็คเก็จสํานั กงานเสมือนที
เหมาะกับธุรกิจของคุณ
เลือกแพ็คเก็จสํานั กงานเสมือนทีเหมาะกับธุรกิจของคุณมากทีสุด.

สํานั กงานเสมือน
ทีอยูใ่ นการจดทะเบียนบริษัท
ใช้ในการจจัดตังบริษัทได้

สิงทีรวมในแพ็คเก็จ

ทีตัง ในการจดทะเบียนบริษัทและรับเก็บจดหมายที เอกมัย กรุงเทพ
การแจ้งเตือนรับจดหมายทันทีทได้
ั
ี รบ

สํานั กงานเสมือน + บริการ
รับสาย พร้อม

สํานั กงานเสมือน สําหรับ
จดภาษีมล
ู ค่าเพิม

เบอร์โทรศัพท์พ้นฐานกรุ
ื
งทพมหานคร
(เบอร์ 02) + บริการรับสาย

หากคุณกําลังมองหาทีอยูใ่ หม่ในการ
จดทะเบียนบริษัทที สามารถจด
ทะเบียนภาษีมล
ู ค่าเพิมได้ เรามี
ทางออกให้กบ
ั คุณ.

สิงทีรวมในแพ็คเก็จ
จดทะเบียนใช้บริการสํานั กงานเสมือน

สิทธ์ในการใช้หอ
้ งประชุม 8 ชัวโมง ต่อ

รับและจัดส่งจดหมาย

เดือนเบอร์โทรศัพท์พ้นฐานกรุ
ื
งทพ

สิทธ์ในการใช้หอ
้ งประชุม 2 ชัวโมง ต่อ
เดือน

มหานคร (เบอร์ 02)บริการรับสายใน

แพ็คเก็จ & ราคา
จดทะเบียนใช้บริการสํานั กงานเสมือน
6 เดือน (Save 5%)

6,210 บาท

1 ป (Save 10%)

11,700 บาท

2 ป (Save 40%)

15,600 บาท

3 ป (Save 50%)

19,500 บาท

นามบริษัทของคุณคัดกรองสายโทรเข้า
และรับข้อความให้คณ
ุ บริการโอนสาย
โทรศัพท์แจ้งเตือนสายโทรเข้าใหม่
แพ็คเก็จ & ราคา
จดทะเบียนใช้บริการสํานั กงานเสมือน
6 เดือน (Save 5%)

11,900 บาท

1 ป (Save 10%)

22,500 บาท

2 ป (Save 40%)

30,000 บาท

3 ป (Save 50%)

37,500 บาท

ธุรกิจของคุณจําเปนต้องจดทะเบียนภาษี
มูลค่าเพิมทีนี ในประเทศไทยจริงหรือ?
ตามกฎหมายไทย บริษัท ของคุณต้องจด
ทะเบียนภาษีมล
ู ค่าเพิม (VAT) เมือมีรายได้รวม
300,000 บาทขึนไปในเดือนเดียว หรือ
1,800,000 บาทขึนไปต่อป บริษัท ของคุณต้อง
จดทะเบียนภาษีมล
ู ค่าเพิมหากนํ าเข้าสินค้า
จากต่างประเทศ. หาก บริษัท ของคุณไม่เปนไป
ตามหลักเกณฑ์ขา้ งต้นคุณไม่ตอ
้ งจดทะเบียน
ภาษีมล
ู ค่าเพิมจนกว่ารายได้ของ บริษัท ของ
คุณจะเกินจํานวนทีกําหนด

แพ็คเก็จ &
ราคา

15,000 บาท

การเข้าถึงแบบเรียลไทม์

เมือคุณสมัครใช้บริการสํานั กงานเสมือนกับ ทางยูเนี ยนสเปซ คุณสามารถจัดการการโทร
และเช็คจดหมายของคุณแบบเรียลไทม์ผา่ นแอพ UnionSPACE.
คุณสมบัตข
ิ องลูกค้ายูเนี ยนสเปซ

ได้รบ
ั การแจ้งเตือนเมือมีคนโทรหาคุณและคุณสามารถดูวา่ ใครโทรหาคุณ - ชือ
หมายเลขโทรศัพท์ และ ข้อความของผูโ้ ทร
รับการแจ้งเตือนเมือเราได้รบ
ั จดหมาย หรือ พัสดุในนามของคุณและสังให้เราเก็บ
สแกนหรือส่งต่อจดหมายนั นถึงคุณ
ตรวจสอบห้องว่างและจองห้องประชุมแบบเรียลไทม์ โต้ตอบกับสมาชิกคนอืน ๆ
รับคําเชิญพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมของเราตลอดจน โปรโมชันหรือประกาศต่างๆ

Follow us
for more updates
@unionspaceth

UnionSpace.Thailand
unionspace.th

+666 2015 5533

