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ใบสมัครระบบธุรกิจแฟรนไชส 
 
 

 
 

ขอมูลคุมครองสิทธิ หามเปดเผย 

Confidential Franchise Application 
 

 

ใบรับสมัครนี้จะมีผลเม่ือไดกรอกรายละเอียดอยางสมบูรณ ในแตละหัวขอโดยการสงเอกสารนี้ใหกับ 
 

บริษัท เดอะบิบิมบับ จํากัด 

เลขท่ี 43/29 ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองเตยเหนือ  

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศัพท : 02-662-1122  Email : info@thebibimbab.com 
 

 

This application is legally privileged and contains confidential information intended only for the addressee listed on the over 

sheet.  All other recipients are prohibited from disclosing, copying, distributing, or taking any action in reliance on the contents.   

It is important to note that this contract is proprietary to. The bibimbab Co.,Ltd. If  the applicant decides not to use the services 

of the The bibimbab Co.,Ltd. The Application remains the property The bibimbab Co.,Ltd. . and as such must be treated in 

confidence.  This contract is valid for 30 days from the date of this letter 
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วันท่ี ........................................ 
 

เรียน ..................................................................... 

รายละเอียดการสมัคร 

กรุณากรอกแบบสมัครธุรกิจระบบแฟรนไชส ดังตอไปนี ้

(กรุณาตรวจทานความเขาใจในแตละหัวขอเพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง โดยขอมูลตางๆ ทางบริษัทฯ จะถือเปนความลับ ไมนําไปเปดเผย

โดยเด็ดขาด ดังน้ันเพ่ือประโยชนของทานในการคัดเลือกผูเขารวมธุรกิจ กรุณาใชสมาธิ และใหขอมูลตามความเปนจริงมากท่ีสุด) 

 

Personal Information ขอมูลผูสมัคร 

ช่ือผูสมัคร ........................................................................... วัน เดือน ปเกิด ............................................................ 

อายุ ............................................... เช้ือชาติ .........................................  สัญชาติ .................................................. 

เบอรโทรศัพทมือถือ.................................................... 

สถานะภาพสมรส    โสด      สมรส       หยา   

  มีบุตร..........คน   ไมมีบุตร 

อาชีพปจจุบัน     รับราชการ    ประกอบธุรกิจ ................................................................... 

 พนักงาน บริษัท ................................................................................................................ 

ประเภทธุรกิจ ................................................................................................................... 

        โทรศัพทท่ีทํางาน .............................................. โทรสาร....................................... 

ท่ีอยูตามบัตรประชาชน  บานเลขท่ี .........................  ถนน ................................. ตําบล/แขวง .............................. 

    อําเภอ/เขต ...............................  จังหวัด .................................  รหัสไปรษณีย ............. 

    เลขท่ีบัตรประชาชน ..................................................... 

ท่ีอยูปจจุบัน     บานเลขท่ี .........................  ถนน ................................. ตําบล/แขวง .............................. 

    อําเภอ/เขต ...............................  จังหวัด ................................. รหัสไปรษณีย ....................... 

การศึกษา   จบการศึกษาข้ันสูงสุด ................................... สถาบัน .................................................... 

   ปท่ีจบการศึกษา ........................................... วิชาเอก .................................................... 

   การอบรมพิเศษดานตางๆ ....................................................................................................... 

   ................................................................................................................................................. 

   ................................................................................................................................................. 

   ................................................................................................................................................. 
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ประสบการณการทํางาน 

1. ความเช่ียวชาญในธุรกิจดานใดเปนพิเศษ หรือสนใจและมีความรูในเกณฑดี โปรดระบุ 

 .............................................................................................................................................................................................................. 

 

1.1 มีความชํานาญในดานการจัดการและการดําเนินงานหรือไม     มี      ไมม ี

1.2 มีความรูดานการตลาดหรือไม        มี      ไมม ี

1.3 มีประสบการณในการทําธุรกิจ        มี      ไมม ี

2. ถาปจจุบันทานทํางานในฐานะลูกจาง กรุณาใหรายละเอียดขององคกรทานในปจจุบัน 

เนนดานใดในการดําเนินธุรกิจ (โปรดระบุ) ……………………………………………………………………. 

หนาท่ีหลักของทานในธุรกิจ หรือความรับผิดชอบดานใด…………………………………….…………… 

ตําแหนงปจจุบัน ..……………….…………………………วันท่ีเริ่มงาน……………………..………….……….. 

ในกรณีทานออกจากงาน กรุณาใหขอมูลท่ีตองลาออก........................................................................... 

รายไดตอเดือนท่ีทานไดครั้งลาสุด......................................................................................………………… 

รายไดอ่ืนๆ ท่ีทานไดรับโปรดระบุ........................................................................................................... 

ความคาดหวังตอโครงการแฟรนไชส 

เปาหมายโครงการแฟรนไชสท่ีตองการลงทุนน้ีมีความชัดเจน และมีความเปนไปไดหรือไม 

   มีความชัดเจนและเปนไปไดสูง     ไมมีความชัดเจนและไมมีความเปนไปได 

  ไมแนใจ 
 

ทานคาดวาธุรกิจท่ีทานตองการลงทุนนี้มีความสามารถในการสรางกําไร Profitabilityอยางไร 

อัตรากําไร   ตํ่ากวา 15%    20%        30%   

    มากกวา 30%    ………………………….. (โปรดระบุ) 

อัตรากําไรสุทธิ   ตํ่ากวา 10%    15%        ตํ่ากวา 20%  

    25%    …………………………… (โปรดระบุ) 

อัตราคาใชจายตางๆ (ไมรวมตนทุนสินคา)    ตํ่ากวา 20%    30% 

    40%    50%    ………………… (โปรดระบุ) 

ยอดกําไรสุทธิประมาณการของรานคา 1 รานตอเดือน  ท่ีทานคาดการณไว 

  ตํ่ากวา 500,000    500,000 - 700,000 

  700,000 – 999,999    มากกวา  1,000,000 

  โปรดระบุจํานวน……………...................... 

อายุสัญญาของธุรกิจแฟรนไชสท่ีตองการลงทุนโดยเฉลี่ย  

  ตํ่ากวา 3 ป    3 - 4  ป     5 ป 

  มากกวา 5 ป  โปรดระบุ……………….. ป 
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สถานะในการลงทุน 

เพื่อประโยชนในการวิเคราะหการลงทุน รวมถึงการชวยเหลือเพื่อหาเงินทุนสําหรับโครงการ โปรดระบุรายละเอียดตาม

ความเปนจริง โดยขอมูลทั ้งหมดจะถือเปนความลับอยางยิ ่ง ทั ้งนี ้กรุณาแนบหลักฐานสมุดบัญชีเง ินฝากธนาคาร หรือ                

Bank Statement ยอนหลังสามเดือน 

 

 

ทานมีทีมงานในการทําธุรกิจและการบริหาร          มี      ไมม ี

 โดยสามารถระบุทีมงานดังน้ี Organization Chart              (โปรดระบุ) 

        ฝายการตลาด   จํานวน………………………………….คน 

       ฝายจัดการ   จํานวน………………………………….คน 

        ฝายบุคคล   จํานวน………………………………….คน 

       ฝายอ่ืนๆ    จํานวน………………………………….คน 

  ฝาย…………………………………. จํานวน………………………………….คน 

  ฝาย…………………………………. จํานวน………………………………….คน 

  ฝาย…………………………………. จํานวน………………………………….คน 

 ความพรอมดานงบประมาณของผูสมัคร 

 แหลงเงินทุนสํารอง เงินสดในธนาคาร  …………………………… บาท (โปรดระบุ) 

 ท่ีดินท่ีประเมินมูลคาทางตลาด         …………………………… บาท (โปรดระบุ) 

 มูลคาทรัพยสินท่ีประเมินไดอ่ืนๆ        …………………………… บาท (โปรดระบุ) 

งบประมาณสําหรับโครงการ             …………………………… บาท (โปรดระบุ) 

เงินทุนสํารองท่ีอาจตองใชเพ่ิม         .…………………………… บาท (โปรดระบุ) 

 

สินทรัพยอ่ืน(ถามี) 

รายการหุน   .…………………………… บาท (โปรดระบุ) 

เอกสารในตราสารการเงินการลงทุนอ่ืน .…………………………… บาท (โปรดระบุ) 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

รายชื่อธนาคารท่ีทานเดินบัญชีปจจุบัน 

ธนาคาร……………………….......................สาขา........................................... ประเภทบัญชี ............................. 

ยอดคงเหลือ..................................………บาท(โปรดระบุ) 

ธนาคาร……………………….......................สาขา ........................................... ประเภทบัญชี ............................ 

ยอดคงเหลือ……………………………..….....บาท(โปรดระบุ) 

ธนาคาร……………………….......................สาขา .......................................... ประเภทบัญชี ............................. 

ยอดคงเหลือ…………………………………….บาท(โปรดระบุ)
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หนี้สินปจจุบัน 

หน้ีสินดานท่ีดิน .......................................... บาท การผอนชําระ .................... บาท/เดือน 

หน้ีสินเงินกูยืม .......................................... บาท การผอนชําระ .................... บาท/เดือน 

หน้ีสินดานอ่ืน .......................................... บาท การผอนชําระ .................... บาท/เดือน 

รวมรูปแบบหน้ีสินท้ังสิ้นปจจุบัน ......................................... บาท 

พ้ืนท่ีและทําเล 

ปจจุบันทานมีทําเลเพ่ือการประกอบธุรกิจหรือไม ถามีโปรดใหรายละเอียดเบ้ืองตนกอนการจัดทําสํารวจ 

ลักษณะพ้ืนท่ีและทําเลในปจจุบันเอ้ือประโยชนตอการทําธุรกิจหรือไม 

  ไมเอ้ือประโยชน      เอ้ือประโยชนธุรกิจประเภท…………….………… (โปรดระบุ) 

มีความเหมาะสมของสิ่งแวดลอมชวยสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ เชน ใกลแหลงชุมชน ตลาด 

  ม ี     ไมม ี

ภาวะ การแขงขันภายในพ้ืนท่ี 

  นอย     คอนขางนอย    ปานกลาง            สูง 

ลักษณะทําเลตรงกับความตองการในการเปดรานดาํเนินธุรกิจหรือไม 

  ตรงตามความตองการ    ไมตรง 

มีแหลงหรือสถานท่ีใกลเคยีงสนับสนุนธุรกิจ 

  มี     ไมม ี

ระดับการอพยพยายถ่ินฐาน (เขา – ออก) หรือการหมุนเวียนของคนในชุมชน 

  นอย     คอนขางนอย    ปานกลาง            สูง 

ระดับความหนาแนนของชุมชน  

  นอย     คอนขางนอย    ปานกลาง            สูง 

มีการสาํรวจและจดัทําแผนท่ีและรายละเอียดของรานคาท่ีใกลเคยีง  

    มี    ไมม ี

  

 ทางบริษัท เดอะบิบิมบับ จํากัด ขอบคุณตอความกรุณาของทานในการใหความสนใจ พรอมท้ังตระหนักในความตั้งใจของ

ทานในการรวมเปนผูรวมธุรกิจ ท้ังน้ีขอมูลท่ีทานไดมอบใหเราจะนําไปเพ่ือสรางประโยชนในการลงทุนของทานโดยตรง และจะถือ

เปนเสมือนขอมูลที่จะตองจัดเก็บเปนความลับอยางสูง และหวังเปนอยางยิ่งที่จะไดรวมเสนทางการเปนผูรวมลงทุนที่ดีตอกันใน

เร็วๆ น้ี 

 สุดทายนี้ขอนอมรับความตั้งใจดีของทาน และจะดําเนินการแจงใหทานทราบถึงผลการประเมินเพื่อประโยชนของทาน

โดยเร็วท่ีสุด         

           ดวยความเคารพอยางสูง 


	ใบสมัครระบบธุรกิจแฟรนไชส์
	ปัจจุบันท่านมีทำเลเพื่อการประกอบธุรกิจหรือไม่ ถ้ามีโปรดให้รายละเอียดเบื้องต้นก่อนการจัดทำสำรวจ


