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STAR Coffee “รสชาติที่ใช่ ในสไตล์ที่ชอบ” คาเฟ่ สไตล์มินิ

มอล ใช้เมล็ดกาแฟพันธุ์อาราบิก้าแท้ 100% โดดเด่นในเรื่องกาแฟ ท าให้ได้

กาแฟรสชาตินุ่มนวล กลิ่นหอมละมุน นอกจากนี้ยังมีการใช้ผลิตภัณฑ์ ที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แก้วและหลอดท าจากไบโอพลาสติกที่ผลิตจากพืช 

สามารถย่อยสลายเองได้ 100% หลากหลายไปด้วยเมนูเครื่องดื่ม

มากมาย ทั้งเมนูร้อน เย็น และเมนูปั่น ไม่ว่าจะเป็นอเมริกาโน่ คาปูชิโน่ ชา

เขียว ชาไทย นมสด โกโก้ นอกจากนี้ยังมีเมนูเบเกอรี่ให้ได้ลิ้มลองกัน ทั้ง

เมนูครัวซองต์และขนมปังรสเลิศ

แนวคิดในการด าเนินธุรกิจ



 ลงทุนน้อย

 คืนทุนไว

 บริการส่งได้ทุกที่ทั่วประเทศ

 โอกาสเป็นเจ้านายตัวเอง

 ไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์ร้านกาแฟ

 ไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์การท ากาแฟ

 วัตถุดิบคุณภาพ

 มีโฆษณาจากทางบริษัท

 มีระบบสนับสนุนฟรีจากทางบริษัท

ท าไม...ต้องเลือกลงทุนกับเรา



การสนันสนุนจากบริษัท

• การจัดการผลิตสินค้าและนวัตกรรม

• การวางกลยุทธ์สื่อสาร ทางการตลาด

• การควบคุมสุขอนามัย

• ระบบการบริหารบัญชี

• โครงสร้างการจัดส่งสินค้า และบ ารุงรักษาอุปกรณ์



คุณสมบัติผู้ร่วม Franchisee 

1. สัญชาติไทยสามารถท านิติกรรมในประเทศไทยได้

2. มีความพร้อมด้านการลงทุนและบุคลากร

3. มีความเข้าใจในระบบแฟรนไชส์ สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและ 
หลักเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ได้อย่างเคร่งครัด

4. ผ่านการอบรมจากบริษัทฯตามโปรแกรมและหัวข้อที่ก าหนดไว้

5. มีใจรักในงานบริการมีความมุ่งมั่น ขยัน และอดทน



 ส ำเนำบัตรประชำชน
จ านวน 2 ชุด

 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน
จ านวน 2 ชุด

 กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล
ต้องมีเอกสารแนบ

 กรณีนิติบุคคล
หนังสือรับรองผู้จัดทะเบียน(ภพ.20)

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร Franchisee 



สิทธิในกำรใช้แบรนด์ เครื่องหมำยกำรค้ำ

 สิทธิในการใช้ ระบบ POS

 อบรมบริหารจัดการร้าน

 การออกแบบร้านและเตรียมความพร้อมก่อนเปิด

 ช่วยเหลือช่วงเปิดร้าน และใหค้ าแนะน า

 จัดกิจกรรม ทางการตลาด

 คู่มือการปฏิบัติการร้าน

 การใช้สูตร ซื้อวัตถุดิบสินค้า



กำรฝึกอบรม

 การเปิด-ปิดร้าน

 มาตรฐานการขายและการบริการ

 การรับสินค้า การประมาณการขาย 
การสั่งสินค้า

 มาตรฐาน QSC

 การสอบวัดผลความรู้



เมนูกำรขำย



เมนูกำรขำย



เมนูกำรขำย



สื่อส่งเสริมกำรขำยจำกบริษัทฟรี



ช่องทำงกำรสื่อสำรแบรนด์

www.starcoffee.in.thfacebook



รูปแบบร้ำน



รูปแบบร้ำน



รูปแบบร้ำน



รูปแบบร้ำน



ช้อนโซดา 20.2 cm. ช้อนส าหรับตักฟองนม ชุดช้อนตวง 4 ขนาด 

ตะกร้อตีมือด้ามสแตนเลส24cm แปรงปัดกาแฟ12.5cm. แปรงล้างอุปกรณ์ 

เคร่ืองชงกาแฟ 

เคร่ืองบดกาแฟ 

ตัวอย่าง อุปกรณ์ในร้าน



ถ้วยสตรีมนมทรงเหยือก 0.6L อ่างเคาะ ถาดเสริฟ ABS สีน้ าตาล T119

เม็ดล้างท าความสะอาด ซิปตันล้างหัวชง 2.5 ถ้วยสตรีมนมทรงเหยือก 0.6 L 

แก้วตวง 8 Oz 

แก้ว Shot 45 ml 

ตัวอย่าง อุปกรณ์ในร้าน



ระบบช่วยบริหารจัดการร้าน



ตัวอย่างสาขาที่เปิดขาย

สาขา โรงพยาบาลเปาโล สะพานควาย



ตัวอย่างสาขาที่เปิดขาย

สาขา โรงพยาบาลเปาโล สะพานควาย



ตัวอย่างสาขาที่เปิดขาย

สาขา โรงพยาบาลฝาง จ.เชียงใหม่



ตัวอย่างสาขาที่เปิดขาย

สาขา โรงพยาบาลฝาง จ.เชียงใหม่



งบลงทุน

รายการ จ านวน

1.ค่าแรกเข้าและด าเนินการ 6,000      บาท

2.อุปกรณ์ที่ซื้อจากบริษัท 214,597 บาท

3.สินค้าบิลแรก 29,808 บาท

4.อุปกรณ์ที่ผู้ประกอบการหาเอง 40,120 บาท

5.ค่าฝึกอบรม 500  บาท

รวมเงินลงทุน 291,025  บาท

***งบลงทุนก่อสร้างและออกแบบตกแต่ง 40 ตร.ม ประมาณ 450,768 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโครงสร้างพื้นฐานหน้างาน



เงินลงทุน 740,000 บาท

 จ ำนวนแก้ว/วัน 120 150 200 250
 ยอดขำย 162,000    202,500    270,000    337,500    
 ต้นทนุขำย 83,400      104,250    139,000    173,750    
 ก ำไรข้ันต้น 78,600      98,250      131,000    163,751    
  % 49% 49% 49% 49%
 คำ่ใช้จ่ำยขำย 45,000 45,000 45,000 45,000
 ก ำไรสุทธิ 33,600      53,250      86,000      118,751    
 ระยะเวลำคนืทนุ 22 เดือน 14 เดือน 9 เดือน 6 เดือน

ระยะเวลาคืนทุน

ค่าเช่า 15,000
ค่าแรง 2 คน 20,000
ค่าสาธารณูปโภค 8,000
ค่าใช้จ่าเบ็ดเตล็ต 2,000
รวม 45,000

ค่าใช้จ่ายขาย



สนใจธุรกิจติดต่อ

02-800-8000

ส านักพัฒนาธุรกิจ 
บริษัท ซีพีเอส เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จ ากัด


