


     108 Shop Mini Outlet
            เป็นโครงการที่เกิดขึ้นภายใต้นโยบายบริษัทกลุ่ม

เครือสหพัฒน ผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายสินค้าอุปโภคและ
บริโภคที่มีประสบการณ์และมีความช านาญ เพื่อพัฒนา
ธุรกิจค้าปลีกขนาด เล็ก และร้านค้าปลีกเล็กๆ  ที่ก าลังจะ
ถูกกลืนหายไปตามยุคและสมัย ขึ้นมาแข่งขันต่อสู้กับ
ธุรกิจและการแข่งขันท่ีมีการพัฒนาตลอดเวลา  ในรูปแบบ
ของร้าน 108 Shop Mini Outlet

ยินดีต้อนรับ



ร้านสะดวกซื้อที่สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ 
ให้กับผู้ประกอบการด้วย

• การลงทุนตามจริง

• ร้านขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ก็สามารถเปิดได้

• ลงทุนน้อย คืนทุนเร็ว

เน้นพัฒนาผู้ค้าปลีกรายย่อยทั่วประเทศให้อยู่
รอด สามารถต่อสู้กับคู่แข่งที่มีแบรนด์และการลงทุนที่สูง
กว่าได้อย่างยั่งยืน

108 Shop Mini Outlet



ท าไมต้อง 108 Shop Mini Outlet

3. ให้ค าแนะน าและให้ข้อมูลเก่ียวกับการขายสินค้าต่างๆ ใน
ระบบค้าปลีก ตามความเหมาะสม โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า 
และดูแลตลอดอายุสัญญา

4. ให้ค าแนะน าด้านการออกแบบและตกแต่งทั้งภายในและ
ภายนอกรวมถึงการจัดเรียงสินค้าภายใน "สถานท่ีประกอบธุรกิจ" 
ตามแบบของร้าน 108 Shop

1. ไม่เก็บค่าแฟรนไชส ์มีเพียงค่าบริการรายเดือนเล็กน้อย

2. ลงทุนตามคา่ใช้จ่ายจริงทั้งหมด



5. ยินยอมให้ใช้รูปแบบของสี ป้ายสัญลักษณ์ หรือสิ่งซ่ึงท า
ให้แสดงเห็นว่าเป็นการด าเนินธุรกิจภายใต้ชื่อ "108 

Shop Mini Outlet"



6.ระบบ IT ที่ทันสมัยรับ และส่งข้อมูลด้วยระบบ Online

  - โปรแกรมการขายใช้งานง่าย ควบคุมการขายได้ทุกขั้นตอน

  - โปรแกรมวิเคราะห์การขาย จัดส่งให้ร้านค้าทุกเดือน

  - ระบบ Auto Reorder จัดส่งสินค้าให้อัตโนมัติ 



7. การบริหารและการจัดการ Logistics ที่ทันสมัย
- รอบส่งสินค้าถี ่และต่อเนื่อง

- รบัสินค้าวันละ 1 ครั้ง (กรุงเทพฯ)

- สั่งซื้อ 1 ชิ้น ในราคาตน้ทุนเทา่ 1 หบี

8. การเลือกสรรสินค้าโดยทีมจัดซ้ือกลาง
- คัดเลือกเฉพาะสินค้าที่เหมาะสม

- มีสินค้าใหม ่เป็นทีต่้องการของตลาดเพิ่มทุกเดือน

- จดัเตรียม Stock สินค้าไว้ใหร้า้นค้าที่คลังสินค้ารวม

- จดัให้มีรายการส่งเสริมการขายรวมทุกเดือน



9. การจัดหาสินค้า และบริการอื่นๆ 
- ขนมปัง ฟาร์มเฮ้าส์

- ขนมปัง โกลเบรด

- ขนมปัง ฟูจิย่า

- ขนมปัง เลอแปง

- ไอสครีม วอลล์

- หนังสือ บ้านไทยแท้

- หมวก และแว่นตา

- อาหารแช่เย ็แช่แข็ง CP Fresh Mart

- รับช าระบิล True Money Express

*** เปิดหน้าบัญชีให้ตามความต้องการของลูกค้า ***





ขั้นที่ 1 ผู้สนใจประกอบกิจการแจ้งสถานที่ (Location)  
และขนาดสถานที่ ที่สนใจประกอบกิจการร้าน “108
Shop Mini Outlet”

ผู้สนใจเปิดร้านแฟกซ์เอกสาร ดังต่อไปนี้เพ่ือแจ้งความประสงค์เปิดร้าน 
108 Shop

1. แผนที่สถานที่ต้องการเปิดร้าน  พร้อมระบุช่ือ หมายเลขโทรศัพท์ และ
อีเมล์  ลงบนแผนที่

2. แจ้งขนาดพ้ืนที่ร้านจริง (กว้าง x ยาว) 
 3. แฟกซ์เอกสารรายการที่ 1 และ 2 มาที่แผนกการตลาด บริษัท ซันร้อย
แปด จ ากัด ที่หมายเลข 02-308-0700 และตรวจสอบการได้รับเอกสารที่หมายเลข 02-
308-0714 
                      หรือ Email : panadda-sun108@hotmail.com

ขั้นตอนการประเมินท าเล
เปิดร้าน 108 Shop Mini Outlet

ขั้นท่ี 2 เจ้าหน้าที่เสนอรูปแบบร้าน และการลงทุน



เมื่อลูกค้าตัดสินใจลงทุนเปิดร้านมีข้ันตอนการเปิดร้าน ดังต่อไปนี้
1. ท าหนังสือบันทึกความเข้าใจ (M.O.U.) ระหว่าง ผู้ประกอบการ ทีมผู้ดูแล

ร้าน และ บริษัท ซันร้อยแปด จ ากัด                                    
2. ผู้ประกอบการจัดท า  Bank  Guarantee  เพื่อประกันการส่ังซื้อสินค้า   

ให้กับ บริษัท ซันร้อยแปด จ ากัด หรือ  ฝากเงิน ( Fixed ) กับ บริษัท ซัน
ร้อยแปด จ ากัด แทน Bank  Guarantee ก็ได้

3. ผู้ประกอบการจัดท าค่าประกันระบบ กับ บริษัท ซันร้อยแปด จ ากัด เพื่อ
ประกันระบบมาตรฐานร้าน  ( การบริการ,ความสะอาดร้าน,เวลาการเปิด-ปิด 
และการสั่งสินค้ากับบริษัทฯ)     

4. กรอกเอกสาร เปิดหน้าบัญชี ใบแจ้งแต่งตั้งลูกค้าใหม่ กับทาง บริษัท ซันร้อย
แปด จ ากัด 

           เอกสารที่ใช้ในการเปิดร้าน
1. ส าเนาบัตรประชาชน ,ส าเนาทะเบียนบ้าน 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน ร้านที่จะประกอบกิจการ 108 Shop
3. ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์
4. ส าเนาใบภาษีมูลค่าเพ่ิม  ภพ.01 , ภพ.09  หรือ ภพ.20  (ถ้ามี)
5. ส าเนาหนังสือ Bank Guarantee ประกันการสั่งซ้ือสินค้า

5.      บริษัทฯ จะจัดรูปแบบร้าน  ( Lay – Out )ให้แก่ผู้ประกอบการตามแบบมาตรฐาน  
ของ 108 Shop  Mini Outlet

6. บริษัทฯ จะจัดสินค้าชุดแรก ให้แก่ผู้ประกอบการ ตามขนาดของร้านค้า
7. บริษัทฯ จะจัดชุดอุปกรณ์  ชั้นวางสินค้า  ตู้แช่สินค้า  คอมพิวเตอร์ ที่ต้องใช้ใน

การเปิดร้านเสนอแก่ผู้ประกอบการท าการสั่งซื้อ โดยผู้ประกอบการเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

8. ตกแต่งร้านให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ ก าหนด     

ข้ันตอนการเปิดร้าน 108 Shop Mini Outlet



ตัวอย่างการลงทุน



พ้ืนที่ 30 – 40 ตร.ม.

อุปกรณ์ภายในร้าน 250,000.00

สินค้า First Order 250,000.00

ชุดคอมพิวเตอร์+ค่าบริการ 80,000.00

ป้ายกล่องไฟ และสติก๊เกอร์ 30,000.00

รวมการลงทุน 610,000.00
หมายเหตุ :  ผู้ประกอบการ ต้องมีเงินประกันระบบ และประกันสินค้า จ านวน 
100,000 บาท โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1.เงินประกันได้รับคืนเมื่อยกเลิกสัญญา
2.เงินประกันเป็นเงินฝากกับบริษัทฯ หรือ BG เท่านั้น



พื้นที่  50-60 ตร.ม.

อุปกรณ์ภายในร้าน 300,000.00

สินค้า First Order 300,000.00

ชุดคอมพิวเตอร์+ค่าบริการ 80,000.00

ป้ายกล่องไฟ และสติก๊เกอร์ 40,000.00

รวมการลงทุน 720,000.00
หมายเหตุ :  ผู้ประกอบการ ต้องมีเงินประกันระบบ และประกันสินค้า จ านวน 
100,000 บาท โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1.เงินประกันได้รับคืนเมื่อยกเลิกสัญญา
2.เงินประกันเป็นเงินฝากกับบริษัทฯ หรือ BG เท่านั้น



พ้ืนที่  60-80 ตร.ม.

อุปกรณ์ภายในร้าน 350,000.00

สินค้า First Order 350,000.00

ชุดคอมพิวเตอร์+ค่าบริการ 80,000.00

ป้ายกล่องไฟ และสติก๊เกอร์ 40,000.00

รวมการลงทุน 820,000.00
หมายเหตุ :  ผู้ประกอบการ ต้องมีเงินประกันระบบ และประกันสินค้า จ านวน 
100,000 บาท โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1.เงินประกันได้รับคืนเมื่อยกเลิกสัญญา
2.เงินประกันเป็นเงินฝากกับบริษัทฯ หรือ BG เท่านั้น


