www.moodengdung.com

www.moodengdung.com

คํานํา
ก๋ ว ยเตี ยวหมู เ ด้ งดึ ง เกิ ด ขึ นจากการสั งสมประสบการณ์ ก ารขายก๋ ว ยเตี ยวใน
ห้ างสรรพสินค้ ามานาน ทางผู้บริ หารจึงเล็งเห็นและมีแนวคิดทีจะขยายตลาดของธุรกิจก๋วยเตียว
ขึน เพือสร้ างรายได้ สร้ างโอกาส และตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคทีใส่ใจในคุณภาพ
และความอร่อย
ถ้ าพูดถึงก๋ วยเตี ยวข้ างถนนนัน ผู้บริ หารเชือว่าเราคงจะพบเห็นกันจนชินตา บางท่าน
อาจจะมีโอกาสได้ ใช้ บริการ เพราะเราจะพบเห็นได้ ทกุ ที จนเกือบถือได้ ว่าคู่กบั การใช้ ชีวิตของเรา
มาช้ านาน เกือบทุกทีนันก็มีรูปร่ างหน้ าตาทีคล้ ายๆกัน เพียงแต่เปลียนแค่ชือร้ านบ้ าง ชนิดของ
ก๋วยเตียวบ้ าง แต่สําหรับธุรกิจ “ก๋วยเตียวหมูเด้ งดึง” นัน เกิดมาจากแนวคิดทีต้ องการสร้ างความ
แปลกใหม่ ยกระดับ และสร้ างมาตรฐานใหม่ให้ กับวงการก๋วยเตียวข้ างถนน โดยการนําเสนอ
ก๋วยเตียวแบบใหม่ ภาพลักษณ์ทีดูทนั สมัย และทีสําคัญคือความสะอาด
ผู้บริหารมีความยินดีเป็ นอย่างยิง ทีได้ มีเกียรติทําธุรกิจร่วมกับทุกท่าน และยินดีต้อนรับ
เข้ าสู่การเป็ นครอบครัว “ก๋วยเตียวหมูเด้ งดึง”
คู่มือ “ก๋วยเตียวหมูเด้ งดึง” นีได้ ถกู เขียนขึนเพือเป็ นเอกสารในการใช้ ประกอบอาหาร การ
จัดการคลังสินค้ า การทําบัญชี และแนวคิดต่างๆสําหรับทุกท่าน โดยเขียนขึนจากประสบการณ์
จริง
ท้ ายนีผู้บริหารหวังเป็ นอย่างยิงว่า คู่มือนีคงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยต่อทุกท่านในการ
ทําธุรกิจ “ก๋วยเตียวหมูเู ด้ งดึง” เราจะเดินไปด้ วยกัน ไม่ทอดทิงกัน และประสบความสําเร็จไป
ด้ วยกัน

ผู้บริหารก๋วยเตียวหมูเด้ งดึง
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แฟรนไชส์ “ก๋ วยเตียวหมูเด้ งดึง”
1. การนําองค์ กร (Leadership)
. วิสัยทัศน์ (Vision)
“ตังเป้าเป็ นผู้นําร้ านอาหารประเภทก๋ว ยเตียว โดยเน้ นคุณ ภาพ ความสะอาด และรู ป ลัก ษณ์ ที
ทันสมัย เพือมุง่ สูก่ ารเป็ นแฟรนไชส์อนั ดับหนึง โดยให้ ความสําคัญสูงสุดแก่ลกู ค้ าของเรา”
. พันธกิจ (Mission)
“เราจะมุ่งมันตอบสนองลูกค้ าด้ วยสินค้ าทีมีคณ
ุ ภาพ สด สะอาด แปลกใหม่ในราคาทีประหยัด และ
บริ การทีเป็ นเลิศ ท่ามกลางบรรยากาศทีทันสมัย”
. ค่ านิยม (Core Value)
“เราใช้ หลัก การลงทุน ร่ ว มกัน ดูแ ลเอาใจใส่ ไม่ทอดทิ ง นํ าเสนอวิธี การแก้ ไ ขปั ญ หา และพร้ อม
ถ่ายทอดประสบการณ์จริ งให้ ผ้ รู ่ วมทุนรับรู้ เพือนําไปใช้ ในการดําเนินกิจการ และเพือให้ ผ้ ลู งทุนสามารถคืน
ทุนได้ ในระยะเวลาอันสัน และใช้ ประกอบกิจการอย่างยังยืน”
2. ภาพรวมการดําเนินงาน
“ก๋วยเตียวหมูเด้ งดึง” กําเนิดขึนครังแรกในปี 2556 ด้ วยการสะสมประสบการณ์การขายก๋วยเตียวใน
ห้ างสรรพสินค้ าชันนํา ผู้บริ หารจึงเล็งเห็นและมีแนวคิดทีจะขยายตลาดของ “ธุรกิจก๋วยเตียว” ให้ เป็ นธุรกิจที
จะสามารถสร้ างรายได้ สร้ างโอกาส อีกทังยังตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคทีใส่ใจในคุณภาพ ความ
อร่อย และความแปลกใหม่ได้ เป็ นอย่างดี
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3. วัตถุประสงค์
- เพือเปิ ดตลาดก๋วยเตียวทีสะอาด และมีคณ
ุ ภาพ
- สร้ างความแตกต่างให้ กบั ตลาดแฟรนไชส์
- เสนอแต่สิงทีดีตอ่ สุขภาพให้ กบั ลูกค้ า
- แฟรนไชส์ซี ปรุงอาหารด้ วยความสะดวก สะอาด รวดเร็ ว ไม่ยงุ่ ยาก
- เพือขยายสาขาไปทัวประเทศรวมถึงขยายสาขาภายใน AEC ทีกําลังจะเกิดขึน
4. ลักษณะสินค้ าและบริการ
เมนู “ก๋วยเตียวหมูเด้ งดึง” ทีทางร้ านจัดจําหน่ายใช้ สว่ นประกอบจากวัตถุดบิ ทีผ่านการคัดสรรอย่างมี
คุณภาพ ไม่วา่ จะเป็ นนําซุปสูตรดังเดิม หมูเด้ งทีเป็ นเอกลักษณ์ประจําร้ าน และไข่ออนเซนสูตรลับเฉพาะ
ทังนีก็เพือตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคในยุคปั จจุบนั ทีใส่ใจเลือกสรรอาหารรสชาติอร่อย ให้ สขุ ภาพ
ดี มีคณ
ุ ภาพ และมีความแปลกใหม่ทีโดดเด่นในแต่ละเมนู
5. การจัดทํากลยุทธ์ (Strategic Planning)
. จุดแข็งภายใน (Strength)
- ประเภทอาหารมี ความหลากหลายของวัตถุดิบที มี คุณภาพสูง สะอาด อร่ อย และรสชาติเป็ น
เอกลักษณ์
- ราคาขายทีถูกทําให้ ลกู ค้ าตัดสินใจซือได้ ง่าย
- มีการออกแบบร้ านทีทันสมัย โดดเด่น ทําให้ ดงึ ดูดความสนใจจากลูกค้ า
- ใช้ หลักการลงทุนร่วมกัน ไม่เอาเปรี ยบแฟรนไชส์ซี และผู้บริ โภค ดูแลเอาใจใส่ และไม่ทอดทิง
- แฟรนไชส์ซอร์ มีประสบการณ์ทางด้ านการทําก๋วยเตียวเป็ น ปี
- ผลิตอาหารตามมาตรฐาน เทียบเท่าอาหารทีขายในห้ างชันนํา
- พนักงานมีทกั ษะและความเชียวชาญในการทํางาน
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. จุดอ่ อนภายใน (Weakness)
- การทํารถเข็นค่อนข้ างใช้ เวลาพอสมควร ทําให้ แฟรนไชส์ซีต้องรอประมาณ สัปดาห์ ก่อนจะส่ง
มอบได้
. โอกาสจากภายนอก (Opportunity)
- ก๋วยเตียวถือได้ วา่ เป็ นอาหารจานหลักของคนไทยทีรองลงมาจากข้ าว ทําให้ เป็ นผลดีตอ่ ทางเราและ
ผู้บริ โภค ทีสามารถเลือกรับประทานก๋วยเตียวทีมีความแตกต่างและโดดเด่นจากก๋วยเตียวประเภท
อืน
- กระแสรณรงค์ให้ บริ โภคสินค้ าไทย “ไทยทําไทยใช้ ไทยเจริ ญ” มีส่วนช่วยส่งเสริ มการบริ โภคของ
ประชาชนให้ หนั มากินมาใช้ สินค้ าภายในประเทศมากขึน
- หากเทียบราคาก๋วยเตียวตามท้ องตลาดทัวไป จะพบว่า ราคาของทางเราเป็ นราคาทีผู้บริ โภคทุก
ท่านสามารถจับต้ องและทานได้ เนื องจากเราเน้ นการใช้ วัตถุทีดี มี คุณ ภาพ และขายในราคาที
ประหยัด เพือให้ ผ้ บู ริ โภครู้สกึ ว่า ไม่ได้ ถกู เอาเปรี ยบจากทางพ่อค้ า
. อุปสรรค (Threat)
- การหาทําเลทีเหมาะสม
- เนืองจากเป็ นก๋วยเตียวรูปแบบใหม่ อาจทําให้ ลกู ค้ ายังไม่กล้ าเข้ ามาลองในช่วงแรก

6. เมนูก๋วยเตียวหมูเด้ งดึง
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7. ความแตกต่ างจากก๋ วยเตียวแฟรนไชส์ อืน
- เครื องปรุง: เน้ นวัตถุดบิ ทีผ่านการคัดสรรอย่างมีคณ
ุ ภาพ เพือสุขภาพทีดี มีรสชาติ
อร่อย และมีเอกลักษณ์
- รูปแบบร้ าน: มีการออกแบบทีทันสมัย โดดเด่น สามารถปรับเปลียนได้ ทกุ ความต้ องการ ให้ พืนทีที
สะดวกในการประกอบอาหาร
- ผลิตอาหารตามมาตรฐาน เทียบเท่าอาหารทีขายในห้ างชันนํา
- ใช้ วตั ถุดบิ ดี มีคณ
ุ ภาพ
- ตัวก๋วยเตียวหมูเด้ งแปลกใหม่ ยังไม่คอ่ ยมีใครทําในตลาด
- ใช้ หลักการร่ วมลงทุนร่วมกัน ไม่เอาเปรี ยบ
8. หัวใจหลักทีสําคัญทีสุด
“ก๋วยเตียวหมูเด้ งดึง” ใช้ หลักการลงทุนร่ วมกัน ดูแลเอาใจใส่ ไม่ทอดทิง มีหลักสูตรการสอนทีเข้ าใจ
ง่าย นําเสนอวิธีการแก้ ไขปั ญหาและถ่ายทอดประสบการณ์จริ งให้ ผ้ รู ่วมทุนรับรู้เพือนําไปใช้ ดําเนินกิจการ
โดยมีจดุ มุง่ หมายเพือให้ ผ้ ลู งทุนสามารถคืนทุนได้ ในระยะเวลาอันสัน และใช้ ประกอบกิจการอย่างยังยืน
9. คุณสมบัตขิ องผู้สมัครแฟรนไชส์ มีดังนี
- เป็ นบุคคลทีสัญชาติไทย หรื อชาวต่างชาติทีสามารถเปิ ดบัญชีธนาคารไทยได้
- เป็ นผู้ทีสามารถเข้ ารับการอบรมจากทางส่วนกลางได้
- เป็ นผู้ทีมีความใส่ใจและตังใจในการบริ หารจัดการร้ านตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานของระบบแฟรน
ไชส์ “ก๋วยเตียวหมูเด้ งดึง” อย่างเคร่งครัด
- ผู้ลงทุนและบุคคลากรมีใจรักงานบริ การ อดทน ไม่ยอ่ ท้ อ มีทศั นคติทีดีและมีความเข้ าใจในการ
ดําเนินธุรกิจภายใต้ ระบบแฟรนไชส์
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10. ทําไมถึงต้ องเลือกเรา
- ไม่มีคา่ franchise เพราะเราร่วมลงทุนกัน
-

ฟรี ก๋วยเตียว 500 ชุดสําหรับทําทุน
ไม่ต้องกังวลเรื องการบริ หารจัดการ

-

คืนทุนภายใน เดือน
ทําก๋วยเตียวไม่เป็ นก็ทําได้

-

สามารถทํางานประจําควบคูด่ ้ วยกันได้
แถมสูตรต้ มไข่ออนเซน
แถมสูตรต้ มนําสมุนไพร

11. ผลประโยชน์ ทจะได้
ี
รับ
- ฟรี ค่าแฟรนไชส์ตลอดอายุสญ
ั ญา
-

ฟรี ก๋วยเตียว 500 ชุด มูลค่า 9,000 บาท
ฟรี สูตรไข่ต้มออนเซนด์

-

ฟรี สูตรนําสมุนไพร
ฟรี สิทธิในการใช้ เครื องหมายการค้ า “ก๋วยเตียวหมูเด้ งดึง” ตลอดอายุสญ
ั ญา

-

ได้ รับสิทธิในการเข้ าร่ วมชิงโชครางวัล
ได้ รับสิทธิในการเข้ าร่ วมกิจกรรม

12. สิงทีต้ องเตรี ยมมา
- ใจรักการขาย
- งบลงทุนทีสบายๆ (มีบริ การสินเชือจากธนาคารชันนํา)
-

เวลาในการอบรมและสอนทําก๋วยเตียว 1 วัน
ผู้สมัครแฟรนไชส์จะต้ องเป็ นผู้ลงทุนเองทังหมด ตลอดจนเป็ นผู้จดั หาสถานทีหรื อพืนทีเอง
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13. ข้ อดีของแฟรนไชส์ ก๋วยเตียวหมูเด้ งดึง
- เกิดมาจากแฟรนไชส์ซอร์ ทีมีประสบการณ์ด้านก๋วยเตียวเป็ นอย่างดี
-

ไม่มีคา่ แรกเข้ า ไม่มีคา่ แฟรนไชส์ เป็ นการลงทุนร่ วมกัน ระหว่างแฟรนไชส์ซีและแฟรนไชส์ซอร์

-

วัตถุดบิ มีคณ
ุ ภาพเทียบกับอาหารทีให้ บริ การในห้ างชันนํา

-

รูปแบบร้ านทันสมัย

-

ลงทุนน้ อยได้ กําไรสูง

-

ทําง่าย ไม่ยงุ่ ยาก

-

มีหลักสูตร

-

มีโปรโมชันดีๆ อีกมากมาย
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14. การคืนทุน
ผู้ขายแฟรนไชส์ เข้ าใจความรู้สกึ ของผู้ลงทุนรายใหม่ ต่อคําถามในใจทีว่า หากลงทุนแล้ วจะคืนทุน
เมือไหร่ คุ้มหรื อไม่ทีจะลงทุน ดังนัน “ก๋วยเตียวหมูเด้ งดึง” จึงแจกวัตถุดบิ ชุดแรกแก่ผ้ รู ่วมลงทุนฟรี จํานวน
500 ชุด ราคา 9,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี
รายละเอียด

กรณีที 1 : 200 ชาม/วัน

กรณีที 2 : 100 ชาม/วัน

กรณีที 3 : 50 ชาม/วัน

1000

500

250

,

,

ค่ าเช่ าที
ค่ าพนักงาน
ค่ าของสด
ค่ าแก๊ สหุงต้ ม
ต้ นทุนก๋ วยเตียวชุดละ
บาท
รวมต้ นทุน

5,270

2,970

1,820

ขายชามละ

* = ,

* = ,

* = ,

กําไร/วัน

2,730

1,030

180

กําไร/เดือน

2,730* = 81,900

1,030* = 30,900

180* = 5,400

หมายเหตุ:

บาท

1.เป็ นการประมาณการรายจ่ายและยอดขายต่อวัน

2.รายได้ ยงั ไม่รวมกําไรจากการขายไข่ออนเซน ฟองละประมาณ 5 บาท ซึงลูกค้ าส่วนใหญ่จะสังไข่
ด้ วยทีอยูใ่ นแพ็คเกจ 89,000 บาทด้ วย (สมมติเดือนละ 1,500 ฟองจะได้ กําไรเพิม 7,500 บาทต่อเดือน)
3. ยังไม่รวมกําไรจากการขายลูกชินทีอยูใ่ นแพ็คเกจ 89,000 บาทด้ วยจํานวน 1,000 ไม้ มลู ค่าไม้ ละ 3
บาท (สมมติขายเดือนละ 3,000 ไม้ จะได้ กําไรเพิม 6,000 บาทต่อเดือน)
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15. ตัวอย่ างคํานวณการคืนทุน
ค่ารถเข็น และอุปกรณ์ (ลงทุนครังแรก)

59,000 บาท

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

ท่านได้ ก๋วยเตียวฟรี 500 ชุด ราคาชุดละ 18 บาท

เป็ นเงิน 500x18 =

9,000 บาท

ราคาขายก๋วยเตียว 40 บาทต่อชาม ดังนัน กําไรต่อชาม = 22 บาท (ยังไม่หกั ค่าดําเนินการ)
สมมติประมาณการขาย 100 ชามต่อวัน*
ก๋วยเตียวขายราคา 40 บาท/ชาม 1 วันขายได้ 100 ชาม จะได้ เงิน 40x100 =

4,000 บาท

หักต้ นทุนชุดละ 18 บาท 18x100 =

1,800 บาท

นํายอดขาย 4,000 บาท/วัน มาหักต้ นทุน 1,800 บาท/วัน ออก : 4,000-1,800 =

2,200 บาท

กําไรต่อวันเมือขายได้ วนั ละ 100 ชาม จะเท่ากับ

2,200 บาท

ดังนัน ใน 1 เดือนจะได้ กําไร 30x2,200 = 66,000 บาท (ยังไม่หกั ค่าดําเนินการ)
ค่าใช้ จา่ ยในการดําเนินการ (โดยประมาณยอดขายวันละ 100 ชาม)
ค่าเช่าทีเดือนละ

6,000 บาท

ค่าพนักงาน 1 คน เดือนละ

9,000 บาท

ค่าของสดวันละ 500 บาท เท่ากับเดือนละ

15,000 บาท

ค่าก๊ าซหุงต้ ม ค่านํา ค่าไฟ เดือนละ

5,100 บาท

รวมค่าใช้ จา่ ยในการดําเนินการ

35,100 บาท/เดือน

เมือนํามาหักออกจากกําไรจากยอดขายจะได้ กําไรสุทธิเท่ากับ
66,000 - 35,100 =

30,900 บาท/เดือน

หากขายไข่ออนเซนและลูกชินเพิมจะมีกําไรสุทธิเพิมขึนอีก 13,500 บาทต่อเดือน

16. ผลตอบแทนทีคุ้มค่ า
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ข้ อดีของแฟรนไชส์ก๋วยเตียวหมูเด้ งดึง ในการเปิ ดร้ านครังแรกทางแฟรนไชส์ซอร์ จะ
ให้ วตั ถุดิบแก่ทางแฟรนไชส์ซี เพือนําไปลงทุนฟรี
ชุด ซึงแฟรนไชส์ซีจะได้ ผลตอบแทนรวมเป็ นเงินทังสิน
, บาท ( ชุด x บาท) และเป็ นผลดีกับทางแฟรนไชส์ซีทีไม่ต้องไปหาเงินทุนมาซือของในครัง
ต่อๆไป ซึงแฟรนไชส์ซีสามารถนําเงินต้ นทุนในส่วนนีไปเป็ นเงินทุนในครังต่อไปได้ เลย
ตัวอย่าง

กําไร

ณ วันเปิ ดร้ าน ทางแฟรนไชส์ซีได้ รับสินค้ า

ชุด (ฟรี ) ขายได้ = ,

ชุด เป็ นเงิน = ,

บาท ขายได้ = ,

บาท

ชุด เป็ นเงิน = ,

บาท ขายได้ = ,

บาท

,

,

,

จากตัวอย่าง แฟรนไชส์ซีไม่ต้องนําเงินมาลงทุน เพียงแต่บริ หารเงินทุนทีทางแฟรนไชส์ซอร์ ให้ ฟรี
ชุด เท่านัน!!!
หมายเหตุ:
1. กําไร ,
2. กําไร ,

บาท ยังไม่รวมกําไรจากการขายไข่ออนเซน
บาท ยังไม่ได้ หกั ค่าใช้ จา่ ยอืนๆ (ค่าของสดทีแฟรนไชส์ซีต้องเตรี ยมเอง)

บาท
บาท

,

กําไร
ทุน

บาท

,

กําไร
ทุน

การสังสินค้ าครังถัดไป

บาท

บาท
ทุน

การสังสินค้ าครังถัดไป

,

บาท
บาท
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17. อุปกรณ์ ต่างๆทีจะได้ รับจากแฟรนไชส์ “ก๋ วยเตียวหมูเด้ งดึง”
ข้ อ

รายการอุปกรณ์
รถเข็นสังผลิตรุ่น
พิเศษ
W205 H180 D80
-เคาน์เตอร์
-ป้ายร้ าน
-ตู้ก๋วยเตียว
-ป้ายเมนูอาหาร
- ไฟแต่งร้ าน จุด

จํานวนในแพ็คเกจ (X = ไม่มี)
A
B C D
หมายเหตุ
1

1

X*

X

*แพ็คเกจ C จะ
ได้ เป็ นตัวฉากรู ป
รถเข็นครอบโต๊ ะ
ลวกก๋วยเตียว
ขนาดความ
กว้ าง 1.8ม
มูลค่า 29,500
บ. แทน

รู ปภาพ

ราคาปกติ
60,000 บาท

2

หม้ อก๋วยเตียว 3
ช่อง 6 นิวไร้ สาร
ตะกัว

1

1

x

x

2,000 บาท

3

ตะกร้ อลวก
ก๋วยเตียว

2

1

x

x

2 ชิน 140 บาท
1 ชิน 70 บาท

4

กระบวยตักนําซุป
นิว

2

1

X

X

2 ชิน 360 บาท
1 ชิน 180 บาท

5

โถใส่เครื องปรุง

8

8

x

x

440 บาท
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6

ช้ อนตักเครื องปรุง

6

X

x

150 บาท

7

พวงใส่เครื องปรุ งส
แตนเลส
-แก้ วใส่เครื องปรุ ง
-ฝาใส่เครื องปรุ ง
-ช้ อนเล็กใส่
เครื องปรุ ง

3

X

X

4 ชิน 640 บาท
3 ชิน 480 บาท

8

หม้ อแขกสําหรับใส่
ถัวงอก (แสตนเลส
30 cm)

1

x

x

350 บาท

9

ถังนําสําหรับล้ าง
เส้ น (อลูมิเนียม)

1

x

x

240 บาท

2

1

X

X

2 ชิน 80 บาท
1 ชิน 40 บาท

120

60

X

X

120 อัน 6,000 บาท
60 อัน 3,000 บาท

10 ทีคีบอาหาร

11 ชามสีดํา นิว

4
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12 ตะเกียบสีดํา

120

60

X

X

120 คู่ 1,100 บาท
60 คู่ 550 บาท

13ก ช้ อนสีดํา

120

X

X

X

3,600 บาท

13ข ช้ อนสันแสตนเลส

X

60

x

X

260 บาท

14 กรวยสําหรับใส่
อาหาร

2

1

X

X

2 ชิน 140 บาท
1 ชิน 70 บาท

15 กล่องทีใส่ตะเกียบ

4

3

x

X

4 ชิน 500 บาท
3 ชิน 375 บาท

16ก ชุดโต๊ ะเก้ าอีสแตน
เลส (1ชุด
ประกอบด้ วยโต๊ ะ 1
ตัวและเก้ าอี 2 ตัว)

4

X

x

X

8,000
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16ข ชุดโต๊ ะสังกะสีและ
เก้ าอีพลาสติก (1ชุด
ประกอบด้ วยโต๊ ะ 1
ตัวและเก้ าอี 2 ตัว)

X

3

x

x

4,500

17 J-flag

1

1

x

1,200 บาท

18 หม้ ออัดแรงดัน

X

X

X

2,500 บาท

600 บาท
300 บาท
600 บาท
150 บาท
9,000 บาท
11,990 บาท

19 เสือยืด

4

2

2

X

20 ผ้ ากันเปื อน

4

1

1

X

21 ก๋วยเตียว (ชุด)
22 ร้ านลูกชินหมูดีเด่น
พร้ อมลูกชิน (ไม้ )
(ไม้ ละ 4 ลูก)

500 500 500 500
1000 x x x โต๊ ะ,เตาย่าง,ตู้
กระจก,ถาดใส่
,ถุง,กล่องลูกชิน

แพ็คเกจ A ขาย 89,000 บาทจากราคาปกติ
แพ็คเกจ B ขาย 59,000 บาทจากราคาปกติ
แพ็คเกจ C ขาย 29,990 บาทจากราคาปกติ
แพ็คเกจ D (ต้ องทําป้ายโฆษณาเองภายใต้ การดูแลของบริ ษัทฯ) 9,000 บาท

109,630 บาท
83,355 บาท
40,150 บาท
9,000 บาท
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18. วิธีการสังสินค้ า
ก๋วยเตียวหมูเด้ งดึงมีอายุประมาณ อาทิตย์ เมืออยูใ่ นนําแข็ง เพือความสดใหม่ เราจัดส่งสินค้ าให้
สัปดาห์ละ ครัง อย่างตําครังละ ชุด โดยหลังจากจัดส่งชุดแฟรนไชส์แล้ ว เราจะแจ้ งเบอร์ ฝ่ายดูแลลูกค้ า
ของเรา เพือรับคําสังซือสินค้ าเมือใกล้ ถึงรอบวันส่ง หรื อท่านสามารถติดต่อเจ้ าหน้ าทีของเราเพือสังสินค้ าได้
เช่นกัน (โทรศัพท์, sms, line)
19. วิธีการจัดส่ งสินค้ า
*จัดส่งสินค้ าหลังจากทําการโอนเงินเรี ยบร้ อยแล้ วเท่านัน*
สําหรั บลูกค้ ากรุ งเทพฯ สังของล่วงหน้ า วัน ไม่เกินเวลา . น.จัดส่งสินค้ าให้ ฟรี จํานวนขันตํา
ชุด/สัปดาห์ ได้ รับของในวันถัดไปหลังทําการโอนเงิน
สําหรั บลูกค้ าปริมณฑล สังของล่วงหน้ า วัน ไม่เกินเวลา . จัดส่งสินค้ าให้ ฟรี จํานวนขันตํา
ชุด/สัปดาห์ ได้ รับของในวันถัดไปหลังทําการโอนเงิน หากอยูใ่ นพืนทีทีจัดส่งได้
หากอยูน่ อกพืนที จะใช้ วิธีสง่ แบบเดียวกันกับลูกค้ าต่างจังหวัด
สําหรั บลูกค้ าต่ างจังหวัด สังของล่วงหน้ า วัน ไม่เกินเวลา . จํานวนขันตํา
ชุด/สัปดาห์ ได้ รับ
ของภายใน วันหลังทําการโอนเงิน จัดส่งสินค้ าทางไปรษณีย์, รถทัวร์ รถตู้ หรื อ
บริ ษัทขนส่ง แล้ วแต่ความสะดวกของลูกค้ า ลูกค้ าจะต้ องเป็ นคนดูแลค่าจัดส่ง
เองตามจริ ง ยกตัวอย่ างเช่ น หากจัดส่ งทีหมอชิต ก๋ วยเตียว 500 ชุด จะคิด
ค่ าจัดส่ งตามจริงอยู่ที 1000 บาท หากมีวิธีการใดทีส่งได้ ถกู กว่า เราก็จะคิด
ราคาทีถูกกว่าให้ ลกู ค้ าเช่นกัน เพราะเราคิดตามจริ ง
20. วิธีการจัดส่ งรถเข็นและอุปกรณ์
หลังจากลูกค้ าได้ จา่ ยค่าแฟรนไชส์ แล้ ว ทางเราจะดําเนินการจัดส่งสินค้ าให้ เร็ วทีสุด
สําหรั บลูกค้ ากรุ งเทพ

จัดส่งให้ ฟรี ไม่มีคา่ ใช้ จา่ ย

สําหรั บลูกค้ าปริมณฑล

จัดส่งให้ ฟรี ในพืนทีทีจัดส่งได้ หากนอกเหนือจากพืนที คิดค่าใช้ จา่ ยตามจริ ง
โดยแตกต่างกันไปขึนอยูก่ บั ระยะทาง

สําหรั บลูกค้ าต่ างจังหวัด ส่งให้ ทางรถทัวร์ หรื อบริ ษัทขนส่งเอกชน โดยคิดค่าใช้ จา่ ยตามจริ ง
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21. สูตรก๋ วยเตียวหมูเด้ งดึงและวิธีทาํ ก๋ วยเตียวหมูเด้ งดึง
(สําหรับการขาย

ชาม)

ขันตอนการทํานําซุป
ส่วนผสม
1. นําสะอาด
2. หัวเชือ

20 ลิตร ( แกลอนใหญ่)
1 ถุง

3. รากผักชี
4. หัวไชเท้ า

10 ต้ น
หัว

5. ขาตังหมู
6. โครงไก่

. กิโลกรัม
. กิโลกรัม

วิธีทํา
. นํานําสะอาดและหัวเชือใส่ลงไปในหม้ อก๋วยเตียว ตังไฟแรง
. แล้ วนํารากผักชีและหัวไชเท้ าไปล้ างให้ สะอาด และนําหัวไชเท้ า ปอกเปลือก และใช้ มีดหันหัวไช
เท้ าออกเป็ นชินๆ แล้ วนํารากผักชีและหัวไชเท้ าทีเตรี ยมไว้ ใส่ลงในนําซุปทีกําลังต้ ม
. รอจนนําเดือด จากนันใส่ขาตังหมู และโครงไก่ลงไป พอนําซุปเดือดให้ หรี ไฟลงพอประมาณ แล้ ว
ค่อยๆตักฟองทิง เพือไม่ให้ นําซุปขุน่ เคียวต่อประมาณครึงชัวโมง ก็สามารถขายได้ แล้ ว
ขันตอนการทําไข่ ออนเซน
ส่วนผสม
1. นําสะอาด

3 ลิตร

2. แป้งมัน
3. ไข่ไก่

ช้ อนโต๊ ะ
30 ฟอง
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วิธีทํา
1. นํานําสะอาดใส่ในหม้ ออัดแรงดัน ตังไฟแรงและรอจนนําเดือด
2 เมือนําเดือดแล้ ว ใส่แป้งมันลงไป จากนันปิ ดแก๊ ส คนนํากับแป้งให้ เข้ ากันเล็กน้ อย แล้ วนําปรอท
ลงไปวัดอุณหภูมิในนําให้ ได้ องศาเซลเซียส
3 เมือได้ นําทีอุณหภูมิ องศาเซลเซียสแล้ ว นําไข่ไก่ลงไปแช่แล้ วปิ ดฝาหม้ อ ทิงไว้
ตักไข่แช่ในนําเปล่าให้ เร็ วทีสุด
หมายเหตุ: นําสะอาด ลิตร สามารถต้ มไข่ออนเซนได้
วิธีทาํ ก๋ วยเตียวหมูเด้ งดึง
ส่วนผสม
1. เส้ นเล็ก
2. เส้ นบะหมี
3. นําสะอาด
4. กระเทียวเจียว
5. หมูหวาน
6. หมูสบั
7. หมูเด้ ง
8. เครื องปรุงรส
9. ถัวลิสง
10. ตังฉ่าย
11. ต้ นหอมผักชี
12. นําซุป
13. ไข่ออนเซ็น

วิธีทําการลวกเส้ น

ฟอง

นาที แล้ ว
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1.

ลวกเส้ นเล็ กในนํ าเดือดจัดในหม้ อลวกเส้ นประมาณ

- วินาที แต่

ในขณะลวกเส้ นหากเส้ นใกล้ สกุ ได้ ที ให้ นําถัวงอกลงไปลวกด้ วย (หากเป็ นเส้ นบะหมี ให้ นําเส้ น
ไปล้ างแป้งออกด้ วยนําสะอาดก่อน แล้ วค่อยนําเส้ นมาลวกประมาณ - วินาที และหากเส้ น
ใกล้ สกุ ได้ ที ให้ นําถัวงอกลงไปลวกด้ วยเช่นกัน) จากนันนําเส้ นและถัวงอกทีลวกแล้ วใส่ลงในชาม
แล้ วนํากระเทียมเจียวคุกกับเส้ นพอประมาณ เพือไม่ให้ เส้ นติดกัน จากนันใส่ หมูหวาน และหมู
เด้ ง ลงไปในชามแล้ วพักไว้
วิธีการปรุงนําก๋วยเตียว
1. ปรุ งนําก๋วยเตียวโดยการฉี กถุงเครื องปรุ งรสใส่ลงไปในชาม (พริ ก, นําตาล, นําส้ มสายชู และ
นําปลา) ตามด้ วยหมูสบั ถัวลิสงป่ น ตังฉ่าย และต้ นหอมผักชี จากนันตักนําซุป ¾ ของกระบวย
ลงในชาม แล้ วคนให้ เข้ ากัน แล้ วเทนําปรุ งก๋วยเตียวใส่ลงในชามทีมีเส้ น จากนันตอกไข่ออนเซน
ลงในชาม ฟอง เป็ นอันเสร็ จสินพร้ อมเสิร์ฟลูกค้ า
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22.
1.

สูตรการทํานําสมุนไพร
นํามะตูม

ส่วนผสม
1. มะตูมแห้ ง
2. นําสะอาด
3. นําตาลทราย

1 กรัม
ลิตร
กิโลกรัม

วิธีทาํ
1. นํามะตูมแห้ งไปล้ างนําให้ สะอาด
2. นํ า นํ าสะอาด ลิ ต ร เทลงไปในหม้ อ ต้ ม นํ าเบอร์
อัตราส่วน ประมาณ นาที ให้ จนเดือด

ต้ ม พร้ อมกั บ มะตูม แห้ ง ตาม

3. นําไปกรองด้ วยผ้ าขาวบางในภาชนะอีกใบ
4. นําไปตังไฟอีกรอบ พร้ อมทังใส่นําตาลทรายตามอัตราส่วนข้ างต้ น
5. รอจนเดือด และยกลงจากเตา
6. พักทิงไว้ ให้ เย็น จากนันสามารถกรอกใส่ภาชนะพร้ อมเสิร์ฟได้ เลย
2. นํากระเจียบ
ส่วนผสม
1. ดอกกระเจียบแห้ ง
2. นําสะอาด

กรัม
ลิตร

3. นําตาลทราย
4. เกลือ

กรัม
กรัม

วิธีทํา
1. นําดอกกระเจียบแห้ งไปล้ างนําให้ สะอาด
2. นํ านํ าสะอาด ลิ ตร เทลงไปในหม้ อต้ มนํ าเบอร์

ต้ มพร้ อมกับกระเจี ยบแห้ ง ตาม

อัตราส่วน ประมาณ นาที ให้ จนเดือด
3. นําไปกรองด้ วยผ้ าขาวบางในภาชนะอีกใบ
4. นําไปตังไฟอีกรอบ พร้ อมทังใส่นําตาลทราย และเกลือตามอัตราส่วนข้ างต้ น
5. รอจนเดือด และยกลงจากเตา
6. พักทิงไว้ ให้ เย็น จากนันสามารถกรอกใส่ภาชนะพร้ อมเสิร์ฟได้ เลย
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3.

นําใบเตย

ส่วนผสม
1. ใบเตยสด
2. นําสะอาด

กิโลกรัม
ลิตร

3. นําตาลทราย
4. เกลือ

กรัม
ช้ อนชา

วิธีทํา
1. นําใบเตยไปล้ างนําให้ สะอาด
2. นํานําสะอาด ลิตร เทลงไปในหม้ อต้ มนําเบอร์

ต้ มพร้ อมกับใบเตยตามอัตราส่วน

ประมาณ นาที ให้ จนเดือด
3. นําไปกรองด้ วยผ้ าขาวบางในภาชนะอีกใบ
4. นําไปตังไฟอีกรอบ พร้ อมทังใส่นําตาลทราย และเกลือตามอัตราส่วนข้ างต้ น
5. รอจนเดือด และยกลงจากเตา
6. พักทิงไว้ ให้ เย็น จากนันสามารถกรอกใส่ภาชนะพร้ อมเสิร์ฟได้ เลย
4. นําเก๊ กฮวย
ส่วนผสม
1. ดอกเก๊ กฮวยแห้ ง (ตราเสือผอม)

กรัม

2. นําสะอาด
3. นําตาลกรวด

ลิตร
กรัม

วิธีทํา
1. นํานําสะอาด ลิตร เทลงไปในหม้ อต้ มนําเบอร์
อัตราส่วน ประมาณ นาที ให้ จนเดือด

ต้ มพร้ อมกับดอกเก๊ กฮวยแห้ งตาม

2. นําไปกรองด้ วยผ้ าขาวบางในภาชนะอีกใบ
3. นําไปตังไฟอีกรอบ พร้ อมทังใส่นําตาลกรวดตามอัตราส่วนข้ างต้ น
4. รอจนเดือด และยกลงจากเตา
5. พักทิงไว้ ให้ เย็น จากนันสามารถกรอกใส่ภาชนะพร้ อมเสิร์ฟได้ เลย
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หมายเหตุ: การทํานําเก๊ กฮวย ไม่ต้องนําดอกเก๊ กฮวยไปล้ างนํา
23. การเก็บรั กษาวัตถุดบิ
1. ผักสด (ผักชี,ต้ นหอม): ควรแช่ผกั ในช่องผักเพือคงความสดของผักไว้ ได้ นาน
2. เส้ นเล็ก: ควรเก็บเส้ นเล็กไว้ ทีอุณหภูมิห้อง หลีกเลียงแสงแดด และอย่าวางซ้ อนทับกัน
3. เส้ นบะหมี: ควรเก็บเส้ นเล็กไว้ ทีอุณหภูมิห้อง หลีกเลียงแสงแดด ไม่ควรมัดปากถุงแน่นจนเกินไป ควร
ให้ อากาศถ่ายเทได้ สะดวก และอย่าวางซ้ อนทับกัน
4. โครงไก่: ควรเก็บไว้ ในช่องแช่แข็ง
5. ขาตัง: ควรเก็บไว้ ในช่องแช่แข็ง
6. หมูหวาน (บะเต็ง): ควรเก็บไว้ ในช่องแช่แข็ง ก่อนจะนํามาใช้ ประกอบอาหาร ควรนําบะเต็งออกมา
วางให้ นําแข็งละลาย ประมาณ ครึงชัวโมง แล้ วนําไปอุ่นด้ วยไฟอ่อนๆ จนนําแข็งละลาย ประมาณ
นาที
7. หมูเด้ ง: ควรเก็บไว้ ในช่องแช่แข็ง ก่อนจะนําหมูเด้ งมาใส่ในชาม ให้ นําหมูเด้ งลงไปอุ่นในหม้ อนําซุป
ก่อน จนหมูขนฟู
ึ จึงนํามาพักไว้ ในชาม
8. เครื องปรุงรส: ควรเก็บไว้ ในอุณหภูมิห้อง และห้ ามโดนแสงแดด
9. ถัวลิสงป่ น: ควรเก็บไว้ ในทีแห้ ง
10. กระเทียมเจียว: ควรเก็บไว้ ในทีแห้ ง
11. หัวเชือนําซุป: ควรเก็บไว้ ในตู้เย็น ช่องปกติ
12. ไข่ไก่: ควรเก็บไว้ ในทีหลีกเลียงแสงแดด เพือป้องกันไข่เสียหาย
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24.

การเช็คสต็อกสินค้ า

ในการสังซือวัตถุดิบจากทางแฟรนไชส์ซอร์ แฟรนไชส์ซอร์ กําหนดให้ แฟรนไชส์ซีสงซื
ั อวัตถุดิบขันตํา
เป็ นจํานวน
ชุด/สัปดาห์ ซึงวัตถุดิบภายใน
ชุดนี ทางแฟรนไชส์ซีจะต้ องมีการจัดสรรและนับสต็อก
สินค้ าทุกๆวัน เมือสินค้ าคงเหลือในสต็อกประมาณ
ชุด แฟรนไชส์ซีจะต้ องมีการสังสินค้ าใหม่ทนั ที เพือ
ป้องกันปั ญหาสินค้ าขาดมือ หากสินค้ าขาดมือ จะทําให้ เสียลูกค้ าและขาดรายได้ ทีควรได้ ดังนันแฟรนไชส์ซี
จะต้ องมีการนับสต็อกทุกครังว่าสินค้ าคงเหลือเท่าไหร่ หรื อระบุรอบในการสังสินค้ า เช่น การสังทุกวันพฤหัส
เป็ นต้ น
ตัวอย่าง
วันที สินค้ าคงเหลือ จํานวนทีขายได้
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
จากตารางข้ างต้ น ให้ ตรวจนับสต๊ อกทุกวัน ว่ามีการขายสินค้ าไปทังหมดเท่าไหร่ และคงเหลือสินค้ า
เท่าไหร่ หากสินค้ าคงเหลือในสต๊ อก ชุด แฟรนไชส์ซีจะต้ องทําการสังสินค้ าและชําระเงินทันที ก่อนเวลา
. น. เพือแฟรนไชส์ซอร์ จะได้ จดั เตรี ยมวัตถุดบิ ทีสดใหม่ให้ ท่านในวันถัดไป
ประโยชน์ของการเช็คสต็อก จะช่วยตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ ทนั ท่วงที ทําให้ เราไม่เสีย
โอกาสในการขาย และป้องกันวัตถุดบิ ขาดมือ
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25.

ผลตอบแทนทีคุ้มค่ า

ข้ อดีของแฟรนไชส์ ก๋วยเตียวหมูเด้ งดึง ในการเปิ ดร้ านครังแรกทางแฟรนไชส์ซอร์ จะให้ วัตถุดิบแก่
ทางแฟรนไชส์ซี เพือนําไปลงทุนฟรี
ชุด ซึงแฟรนไชส์ซีจะได้ ผลตอบแทนรวมเป็ นเงินทังสิน , บาท
( ชุด x บาท) และเป็ นผลดีกบั ทางแฟรนไชส์ซีทีไม่ต้องไปหาเงินทุนมาซือของในครังต่อๆไป ซึงแฟรน
ไชส์ซีสามารถนําเงินต้ นทุนในส่วนนีไปเป็ นเงินทุนในครังต่อไปได้ เลย
ตัวอย่าง

กําไร

ณ วันเปิ ดร้ าน ทางแฟรนไชส์ซีได้ รับสินค้ า

ชุด (ฟรี ) ขายได้ = ,

ชุด เป็ นเงิน = ,

บาท ขายได้ = ,

บาท

ชุด เป็ นเงิน = ,

บาท ขายได้ = ,

บาท

บาท

,

กําไร
ทุน

การสังสินค้ าครังถัดไป

,

กําไร

,

,

จากตัวอย่าง แฟรนไชส์ซีไม่ต้องนําเงินมาลงทุน เพียงแต่บริ หารเงินทุนทีทางแฟรนไชส์ซอร์ ให้ ฟรี
ชุด เท่านัน!!!
หมายเหตุ:
บาท ยังไม่รวมกําไรจากการขายไข่ออนเซน (ต้ นทุนฟองละ 5 ขาย 10 บาท)

2. กําไร , บาท ยังไม่ได้ หกั ค่าใช้ จา่ ยอืนๆ (ค่าของสดทีแฟรนไชส์ซีต้องเตรี ยมเอง)
3. กําไร 11,000 บาทยังไม่รวมกําไรจากการขายลูกชิน (ต้ นทุนไม้ ละ 3 ขาย 5 บาท)

บาท
บาท

,

ทุน

1. กําไร ,

บาท

บาท
ทุน

การสังสินค้ าครังถัดไป

,

บาท
บาท
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สิงของและอุปกรณ์ ทแฟรนไชส์
ี
ซีต้องเตรี ยม
เมือแฟรนไชส์ซอร์ ไปสอน แฟรนไชส์ซีต้องเตรี ยมอุปกรณ์ให้ พร้ อม ดังนี
วัสดุและอุปกรณ์ ในการทําก๋ วยเตียว
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ต้ นหอม
ผักชีไทย
หัวไชเท้ า
โครงไก่
ขาตัง
หมูสบั
รสดีหมู
ซีอิวขาว
ถังแก๊ สสําหรับต้ มนําซุป

ขีด
ขีด
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
ถุง
ขวด
ถัง

วัสดุและอุปกรณ์ ในการสอนต้ มไข่ ออนเซ็น
1.
2.
3.
4.

หม้ ออัดแรงดัน
ไข่ไก่เบอร์
แป้งมัน
นําสะอาด

แผง
ถุง
ถัง

วัสดุและอุปกรณ์ ในการสอนต้ มนําสมุนไพร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

หม้ อต้ มนําสมุนไพรเบอร์
เตาแก๊ สพร้ อมหัวสําหรับต้ มนําสมุนไพร
นําตาลทรายขาว
นําตาลกรวด
ดอกเก๊ กฮวยแห้ ง (เสือผอม)
เม็ดเก๊ กฮวย
กระเจียบแห้ ง
มะตูมแห้ ง
ใบเตยสด
ผ้ าขาวบาง
ตะแกรง

ใบ
เตา
กิโลกรัม
กิโลกรัม

ผืน
อัน

