
PARTNERSHIP
การลงทุนธุรกิจแฟรนไชส

We would like to offer you an exclusive
franchise opportunity of being our partner as
Coffee World Franchisee



START UP BUSINESS WITH US
• ใจรักงานบริการ ไมยอทอตออุปสรรค

• มีความพรอมดานการลงทุน และบุคลากร

• มีความเขาใจในระบบธุรกิจแฟรนไชส
 และมีเวลาในการบริหารงาน

• สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข ขอกำหนด
 และมาตรฐานที่กำหนดอยางเครงครัด

• ผูที่ไดรับสิทธิ์แฟรนไชสจะตองมีสถานะเปน
 “นิติบุคคล” เทานั้น

คุณสมบัติของผูไดรับสิทธิ์แฟรนไชส



คาธรรมเนียมแฟรนไชส 400,000 บาท
คาประกันแบรนด 200,000 บาท
คาดำเนินการกอนเปดราน 50,000 บาท
คาสำรวจสถานที่ 5,000 – 20,000 บาท
คาออกแบบราน 80,000 – 120,000 บาท
คาอุปกรณภายในราน 800,000 – 1,000,000 บาท
คากอสรางตกแตงราน* 900,000 – 1,300,000 บาท
Loyalty fee + Marketing Fee 6% + 2% จากยอดขายรายเดือน
คาเชาระบบSoftware POS 12,000 บาท/ป
อายุสัญญา 6 ป (Renovate รานทุก 3 ป)

คาดำเนินการกอนเปดราน หมายถึง ฝกอบรม 5 คน (20,000บาท) , สื่อMarketing (30,000บาท)
ลูกคาสามารถจัดหาผูรับเหมากอสรางเอง แตตองกอสรางตามแบบมาตรฐานและคุณภาพที่บริษัทกำหนด
*ราคาดังกลาวเปนราคาประเมินเบื้องตน อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับขนาดของพื้นที่
**ราคาดังกลาวเปนราคาประเมินเบื้องตน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามการลงทุนจริง

TYPE 1 : SHOP / OPEN SPACE
ขนาดพื้นที่ 40 - 60 ตารางเมตร ขึ้นไป
• พื้นที่ตั้งอยูในอาคาร เชน อาคารพาณิชย สำนักงาน หางสรรพสินคา แหลงทองเที่ยว
• พื้นที่จัดตั้งรานตองอยูในบริเวณที่สังเกตุเห็นงาย มีกลุมลูกคาหนาแนน

รวมการลงทุน** 2,500,000 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)



คาธรรมเนียมแฟรนไชส 400,000 บาท
คาประกันแบรนด 200,000 บาท
คาดำเนินการกอนเปดราน 50,000 บาท
คาสำรวจสถานที่ 5,000 – 20,000 บาท
คาออกแบบราน 100,000 – 150,000 บาท
คาอุปกรณภายในราน 900,000 – 1,200,000 บาท
คากอสรางตกแตงราน* 1,000,000 – 2,000,000 บาท
Loyalty fee + Marketing Fee 6% + 2% จากยอดขายรายเดือน
คาเชาระบบSoftware POS 12,000 บาท/ป
อายุสัญญา 6 ป (Renovate รานทุก 3 ป)

คาดำเนินการกอนเปดราน หมายถึง ฝกอบรม 5 คน (20,000บาท) , สื่อMarketing (30,000บาท)
ลูกคาสามารถจัดหาผูรับเหมากอสรางเอง แตตองกอสรางตามแบบมาตรฐานและคุณภาพที่บริษัทกำหนด
*ราคาดังกลาวเปนราคาประเมินเบื้องตน อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับขนาดของพื้นที่
**ราคาดังกลาวเปนราคาประเมินเบื้องตน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามการลงทุนจริง

TYPE 2 : STAND ALONE
ขนาดพื้นที่ 100 ตารางเมตร ขึ้นไป
• มีลักษณะเปนอาคารเดี่ยว ตั้งอยูบนที่ดินที่มีศักยภาพ
• ทำเลพื้นที่ตั้ง สามารถสังเกตุเห็นไดงายและชัดเจน
• มีพื้นที่จอดรถ และมีกลุมลูกคาหนาแนน

รวมการลงทุน** 3,300,000 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)



• สิทธิ์การใชเครื่องหมายการคาของแบรนด คอฟฟ เวิลด
• สิทธิ์ในการใชแบบรานตามมาตรฐานของแบรนด คอฟฟ เวิลด
• มีการตรวจสอบมาตรฐานรานและพนักงานอยางสม่ำเสมอ
• มีการใหคำปรึกษาและสนับสนุนจากแฟรนไชสซอรตลอดอายุสัญญา

• สิทธิ์การใชระบบPOS ของแบรนดคอฟฟ เวิลด
• สิทธิ์การใชอุปกรณหรือภาชนะที่มีเครื่องหมายการคาของแบรนดคอฟฟ เวิลด
• มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณตามมาตรฐาน

สิทธิประโยชนที่แฟรนไชสไดรับ

STORE STANDARD

EQUIPMENT



• สิทธิ์การฝกอบรมตามหลักสูตรของแบรนดคอฟฟ เวิลด
• มีพัฒนาการตลาดและโปรโมชั่นทั้งเครื่องดื่ม,เบเกอรี่อยางสม่ำเสมอ
• มีการสนับสนุนสื่อ โฆษณา ประชาสัมพันธตางๆ และการสงเสริมการขาย

TRAINING & MARKETING

• สิทธิ์การซื้อวัตถุดิบและสินคาอื่นๆที่มีเครื่องหมายการคาของแบรนดคอฟฟ เวิลด
• มีการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบและสินคาใหตรงตามมาตรฐาน
• คูมือในการปฏิบัติการ,สูตรเครื่องดื่มของแบรนดคอฟฟ เวิลด
• มีการพัฒนาสูตรเครื่องดื่มและเบเกอรี่อยางสม่ำเสมอ

สิทธิประโยชนที่แฟรนไชสไดรับ

RAW MATERIALS & RECIPES



8 ขั้นตอนสูธุรกิจแฟรนไชส
กรอกใบสมัครแฟรนไชส
และรับขอมูลการลงทุน

พิจารณาคุณสมบัติแฟรนไชส (วางเงิน
ประกันแบรนด) สรรหาทำเล และประเมิน
ศักยภาพ (ชำระคาสำรวจพื้นที่)

ลงนามสัญญาแฟรนไชส
(ชำระคาธรรมเนียมแฟรนไชส
และคาใชจายตางๆ)

ออกแบบราน (3D)
จัดทำแบบกอสราง
(Designing 15 – 20 Day)

กอสรางตกแตงราน
(ชำระคากอสรางตามจริง)
(Construction period 30 – 45 Day)

ฝกอบรมการปฏิบัติงานราน
และการบริหารงานราน
(Training 30 Day)

เตรียมความพรอมราน
พบทีมงานสนับสนุน
(Set Up)

เปดดำเนินการราน
(Training Support 7 Day)

1 5

2 6

3 7

4 8



รวมเปนสวนหนึ่งในธุรกิจแฟรนไชสรานกาแฟ คอฟฟ เวิลด

THANK YOU

E-mail: th.sales@gfacorp.com
Tel: 02-276-2868, 063-189-3753

ติดตอฝายธุรกิจแฟรนไชส


