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คู่มือผู้เริ่มธุรกิจลูกชิน้ หมูดีเด่ น
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คำนำ
ลูก ชิ น้ หมูดี เ ด่ น ’เกิ ด ขึ น้ จากการสั่ง สมประสบการณ์ ก ารขายก๋ ว ยเตี๋ ย วลู ก ชิ น้ หมู ใ น
ห้ างสรรพสินค้ ามานาน ทางผู้บริ หารจึงเล็งเห็นและมีแนวคิดที่จะขยายตลาดของธุรกิจ ลูกชิ ้นขึ ้น
เพื่อสร้ างรายได้ สร้ างโอกาส และตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคที่ใส่ใจในคุณภาพ และ
ความอร่อย
ถ้ าพูดถึงร้ านลูกชิ ้นปิ ง้ ข้ างถนนนัน้ ผู้บริ หารเชื่อว่าเราคงจะพบเห็นกันจนชินตา บางท่าน
อาจจะมีโอกาสได้ ใช้ บริการ เพราะเราจะพบเห็นได้ ทกุ ที่ จนเกือบถือได้ ว่าคู่กบั การใช้ ชีวิตของเรา
มาช้ านาน เกือบทุกที่นนก็
ั ้ มีรูปร่ างหน้ าตาที่คล้ ายๆกัน เพียงแต่เปลี่ยนแค่ชื่อร้ านบ้ าง ชนิดของ
ก๋วยเตี๋ยวบ้ าง แต่สาหรับธุรกิจ “ลูกชิ ้นหมูดีเด่น” นัน้ เกิดมาจากแนวคิดที่ต้องการสร้ างความ
แปลกใหม่ ยกระดับ และสร้ างมาตรฐานใหม่ให้ กับ การขายลูกชิน้ ข้ างถนน โดยการนาเสนอ
ภาพลักษณ์ที่ดทู นั สมัย และที่สาคัญคือความสะอาด
ผู้บริหารมีความยินดีเป็ นอย่างยิ่ง ที่ได้ มีเกียรติทาธุรกิจร่วมกับทุกท่าน และยินดีต้อนรับ
เข้ าสู่การเป็ นครอบครัว “ลูกชิ ้นหมูดีเด่น”
คู่มือ “ลูกชิ ้นหมูดีเด่น” นี ้ได้ ถกู เขียนขึ ้นเพื่อเป็ นเอกสารในการใช้ ประกอบอาหาร การ
จัดการคลังสินค้ า การทาบัญชี และแนวคิดต่างๆสาหรับทุกท่าน โดยเขียนขึ ้นจากประสบการณ์
จริง
ท้ ายนี ้ผู้บริหารหวังเป็ นอย่างยิ่งว่า คู่มือนี ้คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยต่อทุกท่านในการ
ทาธุรกิจ “ลูกชิ ้นหมูดีเด่น” เราจะเดินไปด้ วยกัน ไม่ทอดทิ ้งกัน และประสบความสาเร็จไปด้ วยกัน

ผู้บริหารลูกชิ ้นหมูดีเด่น
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แฟรนไชส์ “ลูกชิน้ หมูดีเด่ น”
1. กำรนำองค์ กร (Leadership)
1.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
“ตังเป
้ ้ าเป็ นผู้นาการผลิตลูกชิน้ ชนิดต่างๆ โดยเน้ นคุณภาพ ความสะอาด และรู ปลักษณ์ที่ทนั สมัย
เพื่อมุง่ สูก่ ารเป็ นแฟรนไชส์อนั ดับหนึง่ โดยให้ ความสาคัญสูงสุดแก่ลกู ค้ าของเรา”
1.2 พันธกิจ (Mission)
“เราจะมุ่งมัน่ ตอบสนองลูกค้ า ด้ วยสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพ สด สะอาด แปลกใหม่ในราคาที่ประหยัด และ
บริการที่เป็ นเลิศ ท่ามกลางบรรยากาศที่ทนั สมัย”
1.3 ค่ ำนิยม (Core Value)
“เราใช้ หลัก การลงทุน ร่ ว มกัน ดูแลเอาใจใส่ ไม่ทอดทิ ง้ น าเสนอวิธี การแก้ ไ ขปั ญ หา และพร้ อม
ถ่ายทอดประสบการณ์จริ งให้ ผ้ รู ่วมทุนรับรู้ เพื่อนาไปใช้ ในการดาเนินกิจการ และเพื่อให้ ผู้ลงทุนสามารถคืน
ทุนได้ ในระยะเวลาอันสัน้ และใช้ ประกอบกิจการอย่างยัง่ ยืน”
2. ภำพรวมกำรดำเนินงำน
“ลูกชิ ้นหมูดีเด่น”

กาเนิดขึ ้นจากการสะสมประสบการณ์ขายก๋วยเตี๋ยวในห้ างสรรพสินค้ าชันน
้ า

ผู้บริหารจึงเล็งเห็นและมีแนวคิดที่จะขยายตลาดของ “ธุรกิจก๋วยเตี๋ยว” ให้ เป็ นธุรกิจที่จะสามารถสร้ างรายได้
สร้ างโอกาส อีกทังยั
้ งตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคที่ใส่ใจในคุณภาพ ความอร่อย และความแปลก
ใหม่ได้ เป็ นอย่างดี
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3. วัตถุประสงค์
- เพื่อเปิ ดตลาดก๋วยเตี๋ยวที่สะอาด และมีคณ
ุ ภาพ
- สร้ างความแตกต่างให้ กบั ตลาดแฟรนไชส์
- เสนอแต่สิ่งที่ดีตอ่ สุขภาพให้ กบั ลูกค้ า
- แฟรนไชส์ซี ปรุงอาหารด้ วยความสะดวก สะอาด รวดเร็ว ไม่ยงุ่ ยาก
- เพื่อขยายสาขาไปทัว่ ประเทศรวมถึงขยายสาขาภายใน AEC ที่กาลังจะเกิดขึ ้น
4. ลักษณะสินค้ ำและบริกำร
เมนู “ก๋วยเตี๋ยวหมูเด้ งดึง๋ ” ที่ทางร้ านจัดจาหน่ายใช้ สว่ นประกอบจากวัตถุดบิ ที่ผ่านการคัดสรรอย่างมี
คุณภาพ ไม่วา่ จะเป็ นน ้าซุปสูตรดังเดิ
้ ม หมูเด้ งที่เป็ นเอกลักษณ์ประจาร้ าน และไข่ออนเซนสูตรลับเฉพาะ
ทังนี
้ ้ก็เพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้บริโภคในยุคปั จจุบนั ที่ใส่ใจเลือกสรรอาหารรสชาติอร่อย ให้ สขุ ภาพ
ดี มีคณ
ุ ภาพ และมีความแปลกใหม่ที่โดดเด่นในแต่ละเมนู
5. ควำมแตกต่ ำงจำกลูกชิน้ แฟรนไชส์ อ่ ืน
- เครื่ องปรุง: เน้ นวัตถุดิบที่ผ่านการคัดสรรอย่างมีคณ
ุ ภาพ เพื่อสุขภาพที่ดี มีรสชาติอร่อย และมี
เอกลักษณ์
- รูปแบบร้ าน: ไม่เปลืองเนื ้อที่ แข็งแรง ใช้ ประโยชน์ได้ จริง
- ผลิตอาหารตามมาตรฐาน เทียบเท่าอาหารที่ขายในห้ างชันน
้ า
- ใช้ วตั ถุดบิ ดี มีคณ
ุ ภาพ
-

ใช้ หลักการร่วมลงทุนร่วมกัน ไม่เอาเปรี ยบ

6. หัวใจหลักที่สำคัญที่สุด
“ลูกชิ ้นหมูดีเด่น” ใช้ หลักการลงทุนร่วมกัน ดูแลเอาใจใส่ ไม่ทอดทิ ้ง มีหลักสูตรการสอนที่เข้ าใจง่าย
นาเสนอวิธีการแก้ ไขปั ญหาและถ่ายทอดประสบการณ์จริ งให้ ผ้ รู ่วมทุนรับรู้เพื่อนาไปใช้ ดาเนินกิจการ โดยมี
จุดมุง่ หมายเพื่อให้ ผ้ ลู งทุนสามารถคืนทุนได้ ในระยะเวลาอันสัน้ และใช้ ประกอบกิจการอย่างยัง่ ยืน
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7. คุณสมบัตขิ องผู้สมัครแฟรนไชส์ มีดังนี ้
- เป็ นบุคคลที่สญ
ั ชาติไทย หรื อชาวต่างชาติที่สามารถเปิ ดบัญชีธนาคารไทยได้
- เป็ นผู้ที่สามารถเข้ ารับการอบรมจากทางส่วนกลางได้
- เป็ นผู้ที่มีความใส่ใจและตังใจในการบริ
้
หารจัดการร้ านตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานของระบบแฟรน
ไชส์ “ลูกชิ ้นหมูดีเด่น” อย่างเคร่งครัด
- ผู้ลงทุนและบุคคลากรมีใจรักงานบริการ อดทน ไม่ยอ่ ท้ อ มีทศั นคติที่ดีและมีความเข้ าใจในการ
ดาเนินธุรกิจภายใต้ ระบบแฟรนไชส์

8. ทำไมถึงต้ องเลือกเรำ
- ไม่มีคา่ franchise เพราะเราร่วมลงทุนกัน
-

ฟรี ลกู ชิ ้นปิ ง้ 1000 ไม้ สาหรับทาทุน
ไม่ต้องกังวลเรื่ องการบริ หารจัดการ
คืนทุนภายใน 2 เดือน

-

สามารถทางานประจาควบคูด่ ้ วยกันได้
แถมสูตรต้ มน ้าสมุนไพร

9. ผลประโยชน์ ท่ จี ะได้ รับ
- ฟรี ค่าแฟรนไชส์ตลอดอายุสญ
ั ญา
-

ฟรี ลกู ชิ ้น 1,000 ไม้ มลู ค่าพร้ อมน ้าจิ ้ม 10 กิโลมูลค่า 3,000 บาท
ฟรี สูตรน ้าสมุนไพร
ฟรี สิทธิ์ในการใช้ เครื่ องหมายการค้ า “ลูกชิ ้นหมูดีเด่น” ตลอดอายุสญ
ั ญา
ได้ รับสิทธิ์ในการเข้ าร่ วมชิงโชครางวัล

-

ได้ รับสิทธิ์ในการเข้ าร่ วมกิจกรรม

10. สิ่งที่ต้องเตรียมมำ
- ใจรักการขาย
-

งบลงทุนที่สบายๆ (มีบริการสินเชื่อจากธนาคารชันน
้ า)
เวลาในการอบรมและสอนทาก๋วยเตี๋ยว 1 วัน

-

ผู้สมัครแฟรนไชส์จะต้ องเป็ นผู้ลงทุนเองทังหมด
้
ตลอดจนเป็ นผู้จดั หาสถานที่หรื อพื ้นที่เอง
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11. ข้ อดีของแฟรนไชส์ ลูกชิน้ หมูดีเด่ น
- เกิดมาจากแฟรนไชส์ซอร์ ที่มีประสบการณ์ด้านก๋วยเตี๋ยวเป็ นอย่างดี
-

ไม่มีคา่ แรกเข้ า ไม่มีคา่ แฟรนไชส์ เป็ นการลงทุนร่วมกัน ระหว่างแฟรนไชส์ซีและแฟรนไชส์ซอร์

-

วัตถุดบิ มีคณ
ุ ภาพเทียบกับอาหารที่ให้ บริการในห้ างชันน
้ า

-

รูปแบบร้ านทันสมัย

-

ลงทุนน้ อยได้ กาไรสูง

-

ทาง่าย ไม่ยงุ่ ยาก

-

มีหลักสูตร

-

มีโปรโมชัน่ ดีๆ อีกมากมาย
12. กำรคืนทุน
ผู้ขายแฟรนไชส์ เข้ าใจความรู้สกึ ของผู้ลงทุนรายใหม่ ต่อคาถามในใจที่วา่ หากลงทุนแล้ วจะ
คืนทุนเมื่อไหร่ คุ้มหรื อไม่ที่จะลงทุน ดังนัน้ “ลูกชิ ้นหมูดีเด่น” จึงแจกวัตถุดบิ ชุดแรกแก่ผ้ รู ่วม
ลงทุนฟรี เป็ นลูกชิ ้น 1,000 ไม้ มลู ค่าพร้ อมน ้าจิ ้ม 10 กิโลมูลค่า 3,000 บาท ซึง่ จะขายได้ เป็ นเงิน
5,000 บาท
รำยละเอียด

กรณีท่ ี 1 : 200 ไม้ /วัน

กรณีท่ ี 2 : 400 ไม้ /วัน

กรณีท่ ี 1 : 600 ไม้ /วัน

ค่ ำเช่ ำที่

150

150

150

ค่ ำพนักงำน

300

300

300

ค่ ำผัดกำดหอม

40

80

120

ค่ ำไฟ

40

80

120

ทุนลูกชิน้ +นำ้ จิม้ ไม้ ละ
3 บำท
รวมต้ นทุน

600

1200

1800

1130

1,810

2,390

ขำยไม้ ละ 6 บำท

200*6 = 1200

400*6 = 2,400

6*600 = 3,600

กำไร/วัน

70

590

1,210

กำไร/เดือน

70*30= 2,100

590*30= 17,700

1210*30= 36,300
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หมำยเหตุ:

1.เป็ นการประมาณการรายจ่ายและยอดขายต่อวัน

13. ตัวอย่ ำงคำนวณกำรคืนทุน
ค่ารถเข็น และอุปกรณ์ (ลงทุนครัง้ แรก)

8,999 บาท

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......

ท่านได้ ลกู ชิ ้นฟรี 1000 ชุด ราคาชุดละ 3 บาท

เป็ นเงิน 1000*3 =

3,000 บาท

ราคาขายลูกชิ ้น 6 บาทต่อไม้ ดังนัน้ กาไรต่อไม้ = 3 บาท (ยังไม่หกั ค่าดาเนินการ)
สมมติประมาณการขาย 200 ไม้ ตอ่ วัน*
ลูกชิ ้นขายราคา 6 บาท/ไม้ 1 วันขายได้ 200 ไม้ จะได้ เงิน 200x6
หักต้ นทุนชุดละ 3 บาท 200x3

=

1,200 บาท

=

600 บาท

นายอดขาย 1,200 บาท/วัน มาหักต้ นทุนค่าพนักงาน/เช่าที่/ของสด/ไฟฟ้า

530 บาท

กาไรต่อวันเมื่อขายได้ วนั ละ 200 ไม้ จะเท่ากับ

70 บาท

ดังนัน้ ใน 1 เดือนจะได้ กาไร 30x70 =

2,100 บาท
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14. ผลตอบแทนที่ค้ ุมค่ ำ
ข้ อดีของแฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยวหมูเด้ งดึ๋ง ในการเปิ ดร้ านครัง้ แรกทางแฟรนไชส์ซอร์ จะให้ วัตถุดิบแก่
ทางแฟรนไชส์ซี เพื่อนาไปลงทุนฟรี 1,000 ชุด ซึ่งแฟรนไชส์ซีจะได้ ผลตอบแทนรวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 6,000 บาท
(1000 ชุด x 6 บาท) และเป็ นผลดีกบั ทางแฟรนไชส์ซีที่ไม่ต้องไปหาเงินทุนมาซื ้อของในครัง้ ต่อๆไป ซึ่งแฟรน
ไชส์ซีสามารถนาเงินต้ นทุนในส่วนนี ้ไปเป็ นเงินทุนในครัง้ ต่อไปได้ เลย
ตัวอย่าง

กาไร 3,000 บาท

ณ วันเปิ ดร้ าน ทางแฟรนไชส์ซีได้ รับสินค้ า 1,000 ไม้ (ฟรี) ขายได้ = 6,000 บาท
ทุน 3,000 บาท

การสัง่ สินค้ าครัง้ ถัดไป 1,000 ไม้ เป็ นเงิน = 3,000 บาท ขายได้ = 6,000 บาท

กาไร 3,000 บาท
ทุน 3,000 บาท

การสัง่ สินค้ าครัง้ ถัดไป 1,000 ไม้ เป็ นเงิน = 3,000 บาท ขายได้ = 6,000 บาท

กาไร 3,000 บาท
ทุน 3,000 บาท

จากตัวอย่าง แฟรนไชส์ ซีไม่ต้องนาเงินมาลงทุน เพียงแต่บริ หารเงิน ทุนที่ทางแฟรนไชส์ซอร์ ให้ ฟรี
1000 ไม้ เท่านัน!!!
้
หมายเหตุ:
1. กาไร 3,000 บาท ยังไม่ได้ หกั ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ (ค่าของสดที่แฟรนไชส์ซีต้องเตรี ยมเอง)
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15. อุปกรณ์ ต่ำงๆที่จะได้ รับจำกแฟรนไชส์ “ลูกชิน้ หมูดีเด่ น”
ลำดับ
รำยกำรอุปกรณ์
1
เคาเตอร์ พร้ อมสติกเกอร์ PVC

จำนวน
1 ชุด

ขนาดเคาเตอร์ H 70 W 120 D 60 cm.
ขนาดเสาวัดระยะเฉพาะส่วนที่เหนือเคาเตอร์
ขึ ้นไป H 150 W 120 cm
สติกเกอร์ ป้ายบน 40x120 cm
สติกเกอร์ ป้ายล่างหน้ า 70x120 cm
สติกเกอร์ ป้ายล่างข้ างซ้ าย-ขวา 70x60 cm

2

เตาปิ ง้ ลูกชิ ้นขนาด 20 ไม้

1 ชุด

3

ตู้กระจก 2 ชัน้

1 อัน

4

ถาดวางลูกชิ ้นแสตนเลส

1 อัน

รู ปภำพ
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5

ถุงพลาสติกใส่อาหาร 6x9

1 กิโล

6

ถุงหิ ้วติดโลโก้

250 ใบ

7

กล่องโฟมขนาด 20 กิโลกรัม

8

ลูกชิ ้นเสียบ
(ไม้ ละ 4 ลูก ขนาด 130 ลูก/กิโลกรัม)
น ้าจิ ้มลูกชิ ้น

9

1 ใบ

1,000 ไม้
10 กิโล

16. วิธีกำรสั่งสินค้ ำ
ลูกชิ ้นหมูดีเด่นมีอายุประมาณ 2 อาทิตย์ เมื่ออยูใ่ นน ้าแข็ง เพื่อความสดใหม่ เราจัดส่งสินค้ าให้
สัปดาห์ละ 1 ครัง้ อย่างต่าครัง้ ละ 1000 ไม้ โดยหลังจากจัดส่งชุดแฟรนไชส์แล้ ว เราจะแจ้ งเบอร์ ฝ่าย
ดูแลลูกค้ าของเรา เพื่อรับคาสัง่ ซื ้อสินค้ าเมื่อใกล้ ถึงรอบวันส่ง หรื อท่านสามารถติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของ
เราเพื่อสัง่ สินค้ าได้ เช่นกัน (โทรศัพท์, sms, line)

www.moodengdung.com

17. วิธีกำรจัดส่ งสินค้ ำ
*จัดส่งสินค้ าหลังจากทาการโอนเงินเรี ยบร้ อยแล้ วเท่านัน*
้
สำหรั บลูกค้ ำกรุ งเทพฯ สัง่ ของล่วงหน้ า 1 วัน ไม่เกินเวลา 10.00 น.จัดส่งสินค้ าให้ ฟรี จานวนขันต
้ ่า
1000 ไม้ /ครัง้ ได้ รับของในวันถัดไปหลังทาการโอนเงิน
สำหรั บลูกค้ ำปริมณฑล สัง่ ของล่วงหน้ า 1 วัน ไม่เกินเวลา 10.00 จัดส่งสินค้ าให้ จานวนขันต
้ ่า 1000
ไม้ /ครัง้ ได้ รับของในวันถัดไปหลังทาการโอนเงิน หากอยูใ่ นพื ้นที่ที่จดั ส่งได้ หาก
อยูน่ อกพื ้นที่ จะใช้ วิธีสง่ แบบเดียวกันกับลูกค้ าต่างจังหวัด
สำหรั บลูกค้ ำต่ ำงจังหวัด สัง่ ของล่วงหน้ า 1 วัน ไม่เกินเวลา 10.00 จานวนขันต
้ ่า 1000 ไม้ /ครัง้ ได้ รับของ
ภายใน 2 วันหลังทาการโอนเงิน จัดส่งสินค้ าทางไปรษณีย์, รถทัวร์ รถตู้ หรื อ
บริษัทขนส่ง แล้ วแต่ความสะดวกของลูกค้ า

18.วิธีกำรจัดส่ งเคำเตอร์ และอุปกรณ์
หลังจากลูกค้ าได้ จา่ ยค่าแฟรนไชส์ แล้ ว ทางเราจะดาเนินการจัดส่งสินค้ าให้ เร็ วที่สดุ ฟรี ไม่มีคา่ ใช้ จา่ ยเพิ่มเติม

20. สูตรกำรทำนำ้ สมุนไพร
1. นำ้ มะตูม
ส่วนผสม
1. มะตูมแห้ ง
2. น ้าสะอาด

50 กรัม
6 ลิตร

3. น ้าตาลทราย

1 กิโลกรัม

วิธีทำ
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1. นามะตูมแห้ งไปล้ างน ้าให้ สะอาด
2. น าน า้ สะอาด 6 ลิ ต ร เทลงไปในหม้ อ ต้ ม น า้ เบอร์ 32 ต้ ม พร้ อมกับ มะตูม แห้ ง ตาม
อัตราส่วน ประมาณ 15 นาที ให้ จนเดือด
3. นาไปกรองด้ วยผ้ าขาวบางในภาชนะอีกใบ
4. นาไปตังไฟอี
้ กรอบ พร้ อมทังใส่
้ น ้าตาลทรายตามอัตราส่วนข้ างต้ น
5. รอจนเดือด และยกลงจากเตา
6. พักทิ ้งไว้ ให้ เย็น จากนันสามารถกรอกใส่
้
ภาชนะพร้ อมเสิร์ฟได้ เลย
2. น ้ากระเจี๊ยบ
ส่วนผสม
1. ดอกกระเจี๊ยบแห้ ง

150 กรัม

2. น ้าสะอาด
3. น ้าตาลทราย

6 ลิตร
1500 กรัม

4. เกลือ

25 กรัม

วิธีทา
1. นาดอกกระเจี๊ยบแห้ งไปล้ างน ้าให้ สะอาด
2. นานา้ สะอาด 6 ลิ ตร เทลงไปในหม้ อต้ มนา้ เบอร์ 32 ต้ มพร้ อมกับกระเจี๊ ยบแห้ ง ตาม
อัตราส่วน ประมาณ 15 นาที ให้ จนเดือด
3. นาไปกรองด้ วยผ้ าขาวบางในภาชนะอีกใบ
4. นาไปตังไฟอี
้ กรอบ พร้ อมทังใส่
้ น ้าตาลทราย และเกลือตามอัตราส่วนข้ างต้ น
5. รอจนเดือด และยกลงจากเตา
6. พักทิ ้งไว้ ให้ เย็น จากนันสามารถกรอกใส่
้
ภาชนะพร้ อมเสิร์ฟได้ เลย
3. น ้าใบเตย
ส่วนผสม
1. ใบเตยสด
2. น ้าสะอาด
3. น ้าตาลทราย
4. เกลือ

1 กิโลกรัม
6 ลิตร
500 กรัม
1 ช้ อนชา
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วิธีทา
1. นาใบเตยไปล้ างน ้าให้ สะอาด
2. นาน ้าสะอาด 6 ลิตร เทลงไปในหม้ อต้ มน ้าเบอร์ 32 ต้ มพร้ อมกับใบเตยตามอัตราส่วน
ประมาณ 15 นาที ให้ จนเดือด
3. นาไปกรองด้ วยผ้ าขาวบางในภาชนะอีกใบ
4. นาไปตังไฟอี
้ กรอบ พร้ อมทังใส่
้ น ้าตาลทราย และเกลือตามอัตราส่วนข้ างต้ น
5. รอจนเดือด และยกลงจากเตา
6. พักทิ ้งไว้ ให้ เย็น จากนันสามารถกรอกใส่
้
ภาชนะพร้ อมเสิร์ฟได้ เลย
4. น ้าเก๊ กฮวย
ส่วนผสม
1. ดอกเก๊ กฮวยแห้ ง (ตราเสือผอม)

70 กรัม

2. น ้าสะอาด
3. น ้าตาลกรวด

6 ลิตร
750 กรัม

วิธีทา
1. นาน ้าสะอาด 6 ลิตร เทลงไปในหม้ อต้ มน ้าเบอร์ 32 ต้ มพร้ อมกับดอกเก๊ กฮวยแห้ งตาม
อัตราส่วน ประมาณ 15 นาที ให้ จนเดือด
2. นาไปกรองด้ วยผ้ าขาวบางในภาชนะอีกใบ
3. นาไปตังไฟอี
้ กรอบ พร้ อมทังใส่
้ น ้าตาลกรวดตามอัตราส่วนข้ างต้ น
4. รอจนเดือด และยกลงจากเตา
5. พักทิ ้งไว้ ให้ เย็น จากนันสามารถกรอกใส่
้
ภาชนะพร้ อมเสิร์ฟได้ เลย
หมายเหตุ: การทาน ้าเก๊ กฮวย ไม่ต้องนาดอกเก๊ กฮวยไปล้ างน ้า
21. กำรเก็บรักษำวัตถุดบิ
1. ลูกชิ ้น แช่ไว้ ในตู้เย็นช่องปกติหรื อกล่องโฟมบรรจุน ้าแข็ง
2. น ้าจิ ้ม แช่ไว้ ในตู้เย็นช่องปกติหรื อกล่องโฟมบรรจุน ้าแข็ง
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22. กำรเช็คสต็อกสินค้ ำ
ในการสัง่ ซื ้อวัตถุดบิ จากทางแฟรนไชส์ซอร์ แฟรนไชส์ซอร์ กาหนดให้ แฟรนไชส์ซีสงั่ ซื ้อวัตถุดิบ จานวน
ขันต
้ ่า 1000 ไม้ /ครัง้ ซึ่งวัตถุดิบภายใน 1000 ชุดนี ้ ทางแฟรนไชส์ซีจะต้ องมีการจัดสรรและนับสต็อกสินค้ า
ทุกๆวัน เมื่อสินค้ าคงเหลือในสต็อกประมาณ 250 ชุด แฟรนไชส์ซีจะต้ องมีการสัง่ สินค้ าใหม่ทนั ที เพื่อป้องกัน
ปั ญหาสินค้ าขาดมือ หากสินค้ าขาดมือ จะทาให้ เสียลูกค้ าและขาดรายได้ ที่ควรได้ ดังนัน้ แฟรนไชส์ซีจะต้ องมี
การนับสต็อกทุกครัง้ ว่าสินค้ าคงเหลือเท่าไหร่ หรื อระบุรอบในการสัง่ สินค้ า เช่น การสัง่ ทุกๆ 3 วันเป็ นต้ น
ตัวอย่าง
วันที่ สินค้ าคงเหลือ จานวนที่ขายได้
1
1000 ไม้
200 ไม้
2
800 ไม้
300 ไม้
3
500 ไม้
250 ไม้
4
250 ไม้
xxx ไม้
จากตารางข้ างต้ น ให้ ตรวจนับสต๊ อกทุกวัน ว่ามีการขายสินค้ าไปทังหมดเท่
้
าไหร่ และคงเหลือสินค้ า
เท่าไหร่ หากสินค้ าคงเหลือในสต๊ อก 250 ชุด แฟรนไชส์ซีจะต้ องทาการสัง่ สินค้ าและชาระเงินทันที ก่อนเวลา
10.00 น. เพื่อแฟรนไชส์ซอร์ จะได้ จดั เตรี ยมวัตถุดบิ ที่สดใหม่ให้ ท่านในวันถัดไป
ประโยชน์ของการเช็คสต็อก จะช่วยตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ ทนั ท่วงที ทาให้ เราไม่เสีย
โอกาสในการขาย และป้องกันวัตถุดบิ ขาดมือ
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สิ่งของและอุปกรณ์ ท่ แี ฟรนไชส์ ซีต้องเตรี ยม
เมื่อแฟรนไชส์ซอร์ ไปสอน แฟรนไชส์ซีต้องเตรี ยมอุปกรณ์ให้ พร้ อม ดังนี ้
วัสดุและอุปกรณ์ ในกำรทำลูกชิน้ ปิ ้ ง
1. ผักกาดหอม
2. ปลัก๊ ไฟฟ้ า

3 ขีด
1 ตัว

วัสดุและอุปกรณ์ ในกำรสอนต้ มนำ้ สมุนไพร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

หม้ อต้ มน ้าสมุนไพรเบอร์ 32
เตาแก๊ สพร้ อมหัวสาหรับต้ มน ้าสมุนไพร
น ้าตาลทรายขาว
น ้าตาลกรวด
ดอกเก๊ กฮวยแห้ ง (เสือผอม)
เม็ดเก๊ กฮวย
กระเจี๊ยบแห้ ง
มะตูมแห้ ง
ใบเตยสด
ผ้ าขาวบาง
ตะแกรง

5 ใบ
1 เตา
5 กิโลกรัม
3 กิโลกรัม

1 ผืน
1 อัน

