


ยนิดีต้อนรับ

108 Shop Mini Outlet

เป็นโครงการท่ีเกิดขึน้ภายใตน้โยบายบรษัิทกลุม่เครอืสหพฒัน
ผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายสนิคา้อปุโภคและบรโิภคท่ีมีประสบการณแ์ละ
ความช านาญ เพ่ือพฒันาธุรกิจคา้ปลีกขนาด เลก็ และรา้นคา้ปลีกเลก็ๆ 
ท่ีก าลงัจะถกูกลืนหายไปตามยคุและสมยั ขึน้มาแข่งขนัตอ่สูก้บัธุรกิจ
และการแข่งขนัท่ีมีการพฒันาตลอดเวลา ในรูปแบบของรา้น 



108 Shop Mini Outlet

รา้นสะดวกซือ้ท่ีสามารถสรา้งงานสรา้งรายไดใ้หก้บั
ผูป้ระกอบการดว้ย

• การลงทนุตามจรงิ

• รา้นขนาดเล็ก หรอืขนาดใหญ่ก็สามมารถเปิดได้
• ลงทนุนอ้ย คืนทนุเรว็

• ไม่ตอ้งแบง่ผลก าไร      

เนน้พฒันาผูค้า้ปลีกรายยอ่ยทั่วประเทศใหอ้ยูร่อด สามารถตอ่สู้
กบัคูแ่ขง่ท่ีมีการลงทนุท่ีสงูกวา่ไดอ้ยา่งยั่งยืน



รูปแบบร้าน



รูปแบบภายในร้าน



ท ำไมต้อง 108 Shop Mini Outlet

1.ไม่เก็บค่ำแฟรนไชส์ มีเพยีงค่ำบริกำรรำยเดอืนเล็กน้อย

2.ลงทุนตำมค่ำใช้จ่ำยจริงทัง้หมด ก ำไรไม่ตอ้งแบ่ง

3.ใหค้ ำแนะน ำและใหข้้อมูลเกี่ยวกับกำรขำยสินค้ำตำ่งๆใน       

ระบบค้ำปลีกตำมควำมเหมำะสม โดยจัดใหมี้เจ้ำหน้ำทีใ่ห ้  

ค ำแนะน ำและดแูลตลอดอำยุสัญญำ



4.ใหค้ ำแนะน ำดำ้นกำรออกแบบและตกแตง่ทัง้ภำยในและ
ภำยนอก รวมถงึกำรจัดเรียงสินค้ำภำยใน “สถำนทีป่ระกอบ
ธุรกิจ”



5.ยนิยอมใหใ้ช้รูปแบบของสี ป้ำยสัญลักษณ ์หรือส่ิงซึง่ท ำใหแ้สดง
เหน็ว่ำเป็นกำรด ำเนินธุรกิจภำยใตช้ือ่ “108 Shop Mini 
Outlet”



6.โปรแกรมกำรขำย ทีม่คุีณภำพ   
- โปรแกรมการขายใชง้านง่าย ควบคมุการขายไดท้กุขัน้ตอน 
- มีโปรแกรมหลงัรา้น ช่วยวิเคราะหก์ารขาย และอ่ืนๆโดยทีมงาน
- มีระบบ Auto Re order สั่งสินคา้ใหอ้ตัโนมตัิ 
- มีระบบรบัเขา้สินคา้อตัโนมตัิ ช่วยลดภาระในการรบัสนิคา้
- มีทีมงาน IT การดแูล 24 ช.ม. เพ่ือท าใหก้ารขายตอ่เน่ือง 



7.กำรบริหำรและกำรจัดกำร Logistics ทีด่ี
- มีคลงักระจายสนิคา้ที่มีมาตรฐาน 
- ควบคมุดว้ยระบบ และโปรแกรมท่ีทนัสมยัและพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง
- มีรอบการจดัสง่สนิคา้ถ่ี ตอบสนองความตอ้งการของรา้นคา้ไดอ้ยา่ง
รวดเรว็ และ แม่นย า

- ตรวจสอบไดท้กุขัน้ตอน 



8.กำรเลือกสรรสินค้ำโดยทมีจัดซือ้กลำง
- คดัเลือกเฉพาะสนิคา้ท่ีเหมาะสม 
- มีสินคา้ใหม่ เป็นท่ีตอ้งการของตลาดเพิ่มทกุเดือน
- จดัเตรยีม Stock สนิคา้ไวใ้หร้า้นคา้ที่คลงัสนิคา้รวม
- จดัใหมี้รายการสง่เสรมิการขายทกุเดือน



9.ช่วยเหลือใหก้ำรแนะน ำสินค้ำ และ บริกำรอืน่ๆเช่น

-ขนมปัง ฟารม์เฮา้ส์ , โกลดเ์บรด

-ไอศกรมี วอลล์ , อ่ืนๆ

- อาหารแช่เย็น แช่แข็ง 

- เคานเ์ตอรเ์ซอรว์ิส อ่ืนๆ

*** หมำยเหตุ : ทัง้นีข้ึน้อยู่กับผู้ใหบ้ริกำรยนิยอม



สนใจลงทุน
ตดิตอ่ที ่:- แผนกพัฒนำธุรกิจ 

• บริษัท โชคชัยพบูิล จ ำกัด 631/7 ตรอกวัดจันทรใ์น แขวงบำงโคล่   
เขตบำงคอแหลม    จังหวัดกรุงเทพมหำนคร  10120

โทร. 02-2912104 – 7 ต่อ 135    แฟกซ.์ 02-2921224
• คุณวิไลพร ดวงทอง

• email : wilaiporn.d@chokchaipibul.com



ขั้นตอนการเปิดร้าน 108 Shop Mini Outlet

ผู้ประกอบกำรจัดเตรียมเอกสำรดงัต่อไปนี้
1. ท าหนงัสือบนัทกึความเขา้ใจ (M.O.U) ระหวา่ง ผูป้ระกอบการ และบรษัิท 

ซนัรอ้ยแปด จ ากดั โดยประสานงานกบัทีมงานผูด้แูล

2.  ผูป้ระกอบการจดัท าหนงัสือค า้ประกนั โดยจดัท า Bank Guarantee 

หรอืเงินสด เพ่ือประกนัการในสั่งซือ้สนิคา้ใหก้บั บรษัิท ซนัรอ้ยแปด จ ากดั 

3.  ผูป้ระกอบการจดัท าหนงัสือค า้ประกนั โดยจดัท า Bank Guarantee 

หรอืเงินสด เพ่ือค า้ประกนัระบบ ใหก้บั บรษัิท ซนัรอ้ยแปด จ ากดั เพ่ือ 
ประกนัระบบมาตรฐานรา้น 



4. จดัเตรยีมเอกสาร เปิดหนา้บญัชี ใบแจง้แตง่ตัง้ลกูคา้ใหม ่กบัทาง บรษัิท 
ซนัรอ้ยแปด จ ากดั

เอกสำรทีใ่ช้ในกำรเปิดร้ำน

1.ส าเนาบตัรประชาชน,ส าเนาทะเบียนบา้น

2.ส าเนาทะเบียนบา้น รา้นท่ีจะประกอบกิจการ 108 Shop

3.ส าเนาทะเบียนพาณิชย์

4.ส าเนาภาษีมลูคา่เพิ่ม ภพ.01 , ภพ.09  หรอื ภพ.20 

5.หนงัสือค า้ประกนั(ตวัจรงิ)



5. บรษิัทฯใหค้  าแนะน าจะจดัรูปแบบรา้น (Lay – Out) ใหแ้ก่
ผูป้ระกอบการตามแบบมาตรฐานของ 108 Shop Mini Outlet 
และความเหมาะสม ท่ีบรษัิทฯ ก าหนด 

6. บรษิัทฯ จะด าเนินการแนะน าการสั่งซือ้สนิคา้ชดุแรก ในการเปิดรา้นเพื่อ
จดัวางตามความเหมาะสมและตามขนาดของรา้นคา้แก่ผูป้ระกอบการ

7. บรษิัทฯ จะแนะน าชดุอปุกรณ ์ชัน้วางสนิคา้ ตูแ้ช่สนิคา้ คอมพิวเตอร ์
และอ่ืนๆ ท่ีตอ้งใชใ้นการเปิดรา้นเสนอแก่ผูป้ระกอบการเพื่อท าการ
สั่งซือ้ โดย ผูป้ระกอบการเป็นผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายทัง้หมด





พืน้ที่ 30 – 40 ตร.ม.

อุปกรณ์ภายในร้าน 200,000.00

สินคา้ Firsh Order 200,000.00

ชุดคอมพิวเตอร์ 70,000.00

ค่าบริการ (4,280 X 6 เดือน) 25,680.00

ป้ายกล่องไฟ และ สต๊ิกเกอร์ 40,000.00

รวม ประมาณงบการลงทุน 535,680.00

หมำยเหตุ: -รำคำดังกล่ำวเป็นกำรประเมนิเทำ่น้ันอำจเปลี่ยนแปลงได้ 

ผู้ประกอบกำร  ต้องมเีงนิประกันขั้นต ่ำ  100,000 บำท

1.เงนิประกันจะได้คนืเมือ่ยกเลิกสัญญำ

2.เงนิประกันต้องเป็นเงนิฝำกกับบริษัทฯ หรือ BG เทำ่น้ัน



พื้นท่ี 50 – 60 ตร.ม.

อุปกรณ์ภายในร้าน 300,000.00

สินคา้ Firsh Order 250,000.00

ชุดคอมพิวเตอร์ 70,000.00

ค่าบริการ (4,280 X 6 เดือน) 25,680.00

ป้ายกล่องไฟ และ สต๊ิกเกอร์ 40,000.00

รวม ประมาณงบการลงทุน 685,680.00

หมำยเหตุ: -รำคำดังกล่ำวเป็นกำรประเมนิเทำ่น้ันอำจเปลี่ยนแปลงได้ 

ผู้ประกอบกำร  ต้องมเีงนิประกันขั้นต ่ำ  100,000 บำท

1.เงนิประกันจะได้คนืเมือ่ยกเลิกสัญญำ

2.เงนิประกันต้องเป็นเงนิฝำกกับบริษัทฯ หรือ BG เทำ่น้ัน



พื้นท่ี 60 – 80 ตร.ม.

อุปกรณ์ภายในร้าน 350,000.00

สินคา้ Firsh Order 300,000.00

ชุดคอมพิวเตอร์ 70,000.00

ค่าบริการ (4,280 X 6 เดือน) 25,680.00

ป้ายกล่องไฟ และ สต๊ิกเกอร์ 40,000.00

รวม ประมาณงบการลงทุน 785,680.00

หมำยเหตุ: -รำคำดังกล่ำวเป็นกำรประเมนิเทำ่น้ันอำจเปลี่ยนแปลงได้ 

ผู้ประกอบกำร  ต้องมเีงนิประกันขั้นต ่ำ  100,000 บำท

1.เงนิประกันจะได้คนืเมือ่ยกเลิกสัญญำ

2.เงนิประกันต้องเป็นเงนิฝำกกับบริษัทฯ หรือ BG เทำ่น้ัน


