เอกสารประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ บริ ษทั พี เจ มิลค์ จากัด

1จ ก4

วันที่............... เดือน................................... ปี ...................
เรี ยน

กรรมการบริ ษทั พี เจ มิลค์ จากัด

รายละเอียดการสมัคร
กรุณากรอกแบบสมัครธุรกิจระบบแฟรนไชส์ ดังต่ อไปนี้
(กรุ ณาตรวจทานความเข้าใจในแต่ละหัวข้อเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง โดยข้อมูลต่างๆทางบริ ษทั ฯจะถือเป็ นความลับไม่นาไปเปิ ดเผยโดยเด็ดขาด ดังนั้นเพื่อ
ประโยชน์ของท่านในการคัดเลือกผูเ้ ข้าร่ วมธุรกิจ กรุ ณาใช้สมาธิ ในการตอบและตอบตามความเป็ นจริ งให้มากที่สุด)

ข้ อมูลผู้สมัคร
ชื่อผูส้ มัคร ..........................................นามสกุลผูส้ มัคร............................................................ วันเดือนปี เกิด.........../.............../...............
เลขที่บตั รประชาชน..............................................................อายุ.................ปี เชื้อชาติ ........................... สัญชาติ ............................
เบอร์ติดต่อ..................................................................................... E-Mail : ………………………………………...................................
สถานะภาพสมรส

โสด

สมรส
มีบุตร.......................คน

หย่า
ไม่มีบุตร

อาชีพปัจจุบัน

รับราชการ
ประกอบธุรกิจ.........................................
พนักงาน บริ ษทั .......................................................ประเภทธุรกิจ................................................
โทรศัพท์ที่ทางาน....................................................โทรสาร.........................................................

ทีอ่ ยู่ตามบัตรประชาชน บ้านเลขที่............................... ถนน .................................................. ตาบล/แขวง ..........................................
อาเภอ/เขต ......................................... จังหวัด .............................................................. รหัสไปรษณี ย.์ ..............................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่............................... ถนน .................................................. ตาบล/แขวง ..........................................................
อาเภอ/เขต ......................................... จังหวัด .............................................................. รหัสไปรษณี ย.์ .............................
การศึกษา จบการศึกษาขั้นสูงสุด.............................................. สถาบัน........................................................................
ปี ที่จบการศึกษา.............................................................. วิชาเอก........................................................................................
การอบรมพิเศษด้านต่างๆ .............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
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เอกสารประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ บริ ษทั พี เจ มิลค์ จากัด

2จ ก4

ประสบการณ์ การทางาน
1. ความเชี่ยวชาญในธุรกิจด้านใดเป็ นพิเศษ หรื อ สนใจและมีความรู ้ในเกณฑ์ดี โปรดระบุ
1.1 มีความชานาญในด้านการบริ หารจัดการหรื อไม่
มี
ไม่มี
1.2 มีความรู ้ดา้ นการตลาดหรื อไม่
มี
ไม่มี
1.3 มีประสบการณ์ในการทาธุรกิจ
มี
ไม่มี
2. ถ้าปั จจุบนั ท่านทางานในฐานะลูกจ้าง กรุ ณาให้รายละเอียดขององค์กรท่านในปั จจุบนั
ประกอบธุรกิจด้านใด (โปรดระบุ) .........................................................................................................................................
หน้าที่หลักของท่านในธุรกิจ หรื อความรับผิดชอบด้านใด ....................................................................................................
ตาแหน่งปั จจุบนั ........................................................................... วันที่เริ่ มงาน .................................................................
ในกรณี ท่านออกจากงาน กรุ ณาให้เหตุผลที่ออก ....................................................................................................................
รายได้ต่อเดือนที่ท่านได้ครั้งล่าสุด ..........................................................................................................................................
รายได้อื่น ๆ ที่ท่านได้รับโปรดระบุ ........................................................................................................................................
ความคาดหวังต่ อธุรกิจแฟรนไชส์
ท่านคิดว่าธุรกิจแฟรนไชส์ ที่ตอ้ งการลงทุนนี้มีความชัดเจน และมีความเป็ นไปได้หรื อไม่
มีความชัดเจนและเป็ นไปได้สูง
ไม่แน่ใจ

ไม่มีความชัดเจนและไม่มีความเป็ นไปได้

ท่ านคาดว่ าธุรกิจทีท่ ่ านต้ องการลงทุนนีม้ คี วามสามารถในการสร้ างกาไรอย่ างไร
อัตรากาไร

ต่ากว่า 30%
มากกว่า 50%

อัตราค่าใช้จ่ายต่างๆ (ไม่รวมต้นทุนสิ นค้า)
40%

40%
50%
.................................(โปรดระบุ)
ต่ากว่า 20 %
50%

30%
.................(โปรดระบุ)

ยอดกาไรประมาณการของร้านค้า 1 ร้านต่อเดือน ที่ท่านคาดการณ์ไว้
ต่ากว่า 30,000
30,000-50,000
50,001-100,000
ต่ากว่า 200,000
โปรดระบุจานวน.............................................
อายุสญ
ั ญาของธุรกิจแฟรนไชส์ที่ตอ้ งการลงทุนโดยเฉลี่ย
ต่ากว่า 3 ปี
3 ปี
มากกว่า 5 ปี โปรดระบุ ................................ปี
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5 ปี
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3จ ก4

ท่านมีทีมงานหรื อพนักงานในการทาธุรกิจและการบริ การ
มี
โดยสามารถระบุทีมงานดังนี้ (โปรดระบุ)
ฝ่ ายการตลาด
จานวน....................................................คน
ฝ่ ายจัดการ
จานวน....................................................คน
ฝ่ ายบุคคล
จานวน.....................................................คน
ฝ่ ายอื่นๆ
จานวน.....................................................คน
ฝ่ าย.......................................จานวน...............................................คน

ไม่มี

พื้นทีแ่ ละทาเล
ปั จจุบนั ท่านมีทาเลเพื่อการประกอบธุรกิจแล้วคือ.......................................................กว้าง.......ม. ยาว......ม. รวม...........ตร.ม.(โปรดระบุ)
หากไม่มีท่านสนใจทาเลบริ เวณ.................................................................................................................................................(โปรดระบุ)
ถ้ามีทาเลเพื่อการประกอบธุรกิจแล้ว ท่านมีรูปถ่ายทาเล และแผนที่ประกอบธุรกิจ เพื่อการสารวจหรื อไม่
ไม่มี

มี (โปรดส่งรู ปภาพ/ไฟล์รูป มายัง Line ID : notommilk หรื อ notommilk@hotmail.com)

มีความเหมาะสมของสิ่ งแวดล้อมช่วยสนับสนุนการดาเนินธุรกิจ เช่น ใกล้แหล่งชุมชน ตลาด ห้างสรรพสิ นค้า
มี

ไม่มี

การแข่งขันภายในพื้นที่
น้อย

ค่อนข้างน้อย

ปานกลาง

สูง

ลักษณะทาเลตรงกับความต้องการในการเปิ ดร้านดาเนินธุรกิจหรื อไม่
ตรงตามความต้องการ

ไม่มี

มีแหล่งหรื อสถานที่ใกล้เคียงสนับสนุนธุรกิจ
มี คือ ................................................................

ไม่มี

ระดับการเคลื่อนที่และการหมุนเวียนของชุมชน
น้อย

ค่อนข้างน้อย

ปานกลาง

สูง

ค่อนข้างน้อย

ปานกลาง

สูง

ระดับความหนาแน่นของชุมชน
น้อย
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4จ ก4

ข้ อมูลสอบถามเพื่อการดาเนินธุรกิจ
1. ท่านเคยรับประทานผลิตภัณฑ์ของร้าน Notom Milk หรื อไม่ ( ) เคย ( ) ไม่เคย
ถ้าเคย ไม่ทราบว่ารับประทานที่สาขาใด ........................................................................................................................
หลังจากได้รับประทานแล้วท่านมีขอ้ เสนอแนะอย่างไรกับผลิตภัณฑ์
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
2. ท่านคิดว่าในธุรกิจแฟรนไชส์การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์มีความสาคัญหรื อไม่อย่างไร
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
3. ท่านคิดว่าสิ่ งที่จะทาให้ประสบความสาเร็ จในการร่ วมธุรกิจกับเราคืออะไร
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
4. หากท่านได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่ วมแฟรนไชส์ ท่านคิดอย่างไรกับสัญญาและข้อตกลงแฟรนไชส์
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
5. ในกรณี ที่สินค้าขายไม่หมดท่านจะทาอย่างไรและจะมีวธิ ีแก้ไขอย่างไรบ้าง
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
6. กรณี ที่ท่านซื้อแฟรนไชส์ไปแล้ว แต่ไม่ประสบความสาเร็ จในการขายสิ นค้า ท่านจะดาเนินการอย่างไร
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
บริษัท พี เจ มิลค์ จากัด ขอขอบคุณต่อท่านที่ให้ความสนใจ พร้อมทั้งตระหนักในความตั้งใจของท่านในการร่ วมเป็ นผูร้ ่ วม
ธุรกิจ ทั้งนี้ขอ้ มูลที่ท่านได้มอบให้เราจะนาไปเพื่อสร้างประโยชน์ในการลงทุนของท่านโดยตรงและถือเสมือนเป็ นข้อมูลที่จดั เก็บเป็ น
ความลับอย่างสูง และหวังเป็ นอย่างยิง่ ที่จะได้ร่วมลงทุนที่ดีต่อกันในเร็ วๆ นี้
สุดท้ายนี้ขอน้อมรับความตั้งใจดีของท่าน และจะดาเนินการแจ้งให้ท่านทราบถึงผลการประเมินเพือ่ ประโยชน์ของท่านเร็ ว
ที่สุด
ด้ วยความเคารพอย่ างสู ง
บริษัท พี เจ มิลค์ จากัด

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ให้ถกู ต้องและครบถ้วนทุกประการ
ลายมือชื่อผูส้ มัคร
ย/ ง/ .ส. …………………………………………..
(………………………………………….)
วันที่............../........................./...................
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