
Franchisee
ทานได้บ่อย.. อร่อยทุกมื้อ



ด้วย ความมุ่งมั่น ในการสร้างธุรกิจแฟรนไชส์ อาหาร
ส าเร็จรูป พร้อมรับประทานจากหมู ผ่านการพัฒนาสูตรความอร่อย
จนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ถูกปากผู้บริโภค จากวัตถุดิบคุณภาพ   
มีมาตรฐานระดับโลกการันตี ความสะอาด ปลอดภัย ส่งตรงสู่ผู้บริโภค

ยึดหลักการบริหารงาน ด้วยมาตรฐาน QSCV

 Q : Quality      คุณภาพการผลิตอาหารให้ ร้อน สดใหม่ อร่อย 

 S : Service       การบริการและการจดัเสริฟที่ประทับลูกค้า    

 C : Cleanliness  การรักษาความสะอาดภายในร้านอยู่เสมอ    

 V : Value       ความคุ้มค่าในรสชาติอาหารที่อร่อย 

ทานได้บ่อย.. อร่อยทุกมื้อ



Applicant Qualifications 
คุณสมบัติผู้สนใจธุรกิจ

1 สัญชาติไทย
สามารถท านิติกรรมในประเทศไทยได้

2 มีความพร้อมด้านการลงทุน
และบุคลากร

3 มีความเข้าใจในระบบแฟรนไชส์
สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ได้อย่างเคร่งครัด

4 ผ่านการอบรมจากบริษัทฯ
ตามโปรแกรมและหัวข้อที่ก าหนดไว้

5 มีใจรักในงานบริการ
มีความมุ่งมั่น ขยัน และอดทน

ทานได้บ่อย.. อร่อยทุกมื้อ



Applied Assemble Foundation
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1 ส าเนาบัตรประชาชน
จ านวน 2 ชุด

2 ส าเนาทะเบียนบ้าน
จ านวน 2 ชุด

3 กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล
ต้องมีเอกสารแนบ

4 กรณีนิติบุคคล
หนังสือรับรองผู้จัดทะเบียน(ภพ.20)

ทานได้บ่อย.. อร่อยทุกมื้อ



ทานได้บ่อย.. อร่อยทุกมื้อ

รายการเมนูสินค้า 
กลุ่มพรีเมี่ยม

สันคอหมูย่าง
ขีดละ 65.-

ซี่โครงหมูย่างอบน้ าผึ้ง
เต็มชิ้น 250.-
ครึ่งชิ้น 150.-

ขาหมูเยอรมัน
ขาละ 250.-

**ก าไรขั้นต้นเฉลี่ย 35 %



รายการเมนูสินค้า
กลุ่มหมูทอด

ทานได้บ่อย.. อร่อยทุกมื้อ

สามชั้นกรอบ
ขีดละ 59.-

สามชั้นทอดน้ าปลา
ขีดละ 65.-

หมูทอดต้นต ารับ
ขีดละ 59.-

หมูคั่วเกลือ
ขีดละ 59.-
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**ก าไรขั้นต้นเฉลี่ย 35 %



รายการเมนูสินค้า
กลุ่มเมนูข้าวกล่อง

ทานได้บ่อย.. อร่อยทุกมื้อ

ข้าวสามชั้นกรอบ
59.-

ข้าวสามชั้นทอดน้ าปลา
59.-

ข้าวหมูทอดสันคอหมูย่าง
59.-

ข้าวหมูคั่วเกลือ
59.-
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**ก าไรขั้นต้นเฉลี่ย 35 %



ทานได้บ่อย.. อร่อยทุกมื้อ

รายการเมนูสินค้า
กลุ่มเมนูทานเล่น



ทานได้บ่อย.. อร่อยทุกมื้อ

บรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์จากกระดาษ
ส าหรับเมนูทอดและย่าง

บรรจุภัณฑ์ส าหรับเมนูข้าวกล่อง



ทานได้บ่อย.. อร่อยทุกมื้อ

สิทธิ์ประโยชน์แฟรนไชส์
1 สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า

ภายใต้แบรนด์ Hi Pork

2 การอบรมบริหารจัดการร้าน
มีทีมงานให้ค าปรึกษาและค าแนะน า

3 การออกแบบร้าน
และการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดร้าน

4 การจัดกิจกรรมทางการตลาด
เช่น การสนับสนุนสื่อ โปรโมชั่น และการประชาสัมพันธ์

5 SOP.
คู่มือปฏิบัติงาน

6 การใช้สูตรและวัตถุดิบ



ทานได้บ่อย.. อร่อยทุกมื้อ

ตัวอย่าง การสนับสนุนทางการตลาด



บริษัทให้การสนับสนุนบริการเดลิเวอรี่ โดยสื่อสารผ่าน แพลตฟอร์มที่เป็นที่รู้จัก 
และด าเนินการเองโดยผ่าน สตาร์เดลิเวอรี่

ทานได้บ่อย.. อร่อยทุกมื้อ

ตัวอย่าง การสนับสนุนทางการตลาด



การตลาดสื่อสารแบรนด์ Hi Pork ผ่านสื่อโซเซียลมีเดีย
ทานได้บ่อย.. อร่อยทุกมื้อ

ตัวอย่าง การสนับสนุนทางการตลาด



ทานได้บ่อย.. อร่อยทุกมื้อ

ระบบบริหารจัดการร้าน

ระบบจัดการหน้าร้านของ EGG POS มาพร้อมกับฟีเจอร์ที่ครบครัน 
พร้อมระบบจัดการสินค้า ระบบจัดการสต็อก และรายงานที่สามารถ
ติดตามความเคลื่อนไหวของร้านได้แบบเรียลไทม์

กระเป๋าเงินออนไลน์ สามารถใช้จ่ายแทนเงินสดได้ทุกที่ ทุกเวลา

พันธมิตรทางธุรกิจสนับสนุนการด าเนินการ

ระบบ POS

ระบบการจ่ายเงินออนไลน์

การ Delivery



ทานได้บ่อย.. อร่อยทุกมื้อ

รูปแบบร้าน
ร้าน Hi Pork รูปแบบกลาสเฮ้าส์

รูปแบบ Shop.
ขนาดมาตรฐาน (กว้างxยาวxสูง) 6 เมตร x 3 เมตร x 3.10 เมตร



ทานได้บ่อย.. อร่อยทุกมื้อ

อุปกรณ์มาตรฐาน

เตาย่างอัตโนมัติ (บริษัทให้ยืม) ตู้แช่สินค้า เตาทอดไฟฟ้า หม้อหุงข้าว

ตู้โชว์สินค้า (บริษัทให้ยืม) เครื่อง POS
เครื่องช่ังน้ าหนัก ดิจิตอล หม้อนึ่งข้าวเหนียวไฟฟ้า



ทานได้บ่อย.. อร่อยทุกมื้อ

ข้อมูลการลงทุน

รวมทั้งสิ้น  99,000 บาท

รายการ รายละเอียด

***ราคาดังกล่าวเป็นราคาประมาณการเบื้องต้น ซึ่งอาจปรับเปลี่ยนไปตามเงือ่นไขการลงทนุ

    ค่าแรกเข้าและด าเนินการ          5,000 บาท (ตา่งจังหวัด เพ่ิม 1,000 บาท) 

    ค่าอุปกรณ์ประกอบการขาย        59,500 บาท

    ค่าสินค้าบิลแรก       15,000 บาท (เงินทุนหมุนเวียน) 

    ค่าฝึกอบรม           500 บาท อัตรา/คน 

    ค่าก่อสร้างร้านรูปแบบกลาสเฮ้าส์         400,000 บาท (บริษัทฯ ให้ยืม) 

ตจฟ93,000 บาท

1,000 บาท/คนค่าฝึกอบรม พนักงานขาย 2 คน/ร้าน

* เงินทุนหมุนเวียน   21,000  บาท
ร้านรูปแบบกลาสเฮ้าส์ มูลค่าก่อสร้าง 400,000 บาท บริษัทฯ ให้ยืม



วิเคราะห์จุดคุ้มทุน Hi Pork สาขา โลตัสศรีนครินทร์

หน่วย:บาทร้านรูปแบบกลาสเฮ้าส์  400,000 บาท บริษัทให้ยืม   ระยะเวลาคืนทุน 7 เดือน 



ธุรกิจ Hi Pork สาขา หน้าโรงพยาบาลเปาโลสะพานควาย

กิจกรรมเปิดตัวจุดขาย



กิจกรรมเปิดตัวสาขาใหม่

ธุรกิจ Hi Pork สาขา โลตัสนครอินทร์ 



ธุรกิจ Hi Pork สาขา โลตัสสุขาภิบาล 3

กิจกรรมเปิดตัวจุดขาย



ทานได้บ่อย.. อร่อยทุกมื้อ

สนใจติดต่อ :

02-800-8000


