
 

ใบสมคัรระบบธรุกิจแฟรนไชส ์
 

 
ข้อมูลคุ้มครองสิทธิ ห้ามเปิดเผย 

Confidential Franchise Application 

 

 
 

ใบรบัสมคัรน้ีจะมีผลเมื่อได้กรอกรายละเอียดอยา่งสมบูรณ์ ในแต่ละหวัข้อโดยการส่งเอกสารน้ีให้กบั 

 

 

 
บริษทั เจ.ดี.พลูส ์จาํกดั 

เลขท่ี 2184-2186, 2192 ถนนเพชรบรีุตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรงุเทพฯ 10310 

 

 

 

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 J.D.Pools Co., Ltd. If the applicant decides not to use the services of the J.D.Pools Co., Ltd.  The Application remains the property 
J.D.Pools Co., Ltd. and as such must be treated in confidence. 
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 วนัท่ี ............................................. 

 

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

รายละเอียดการสมคัร 

กรณุากรอกแบบสมคัรธรุกิจระบบแฟรนไชส ์ดงัต่อไปน้ี 

(กรุณาตรวจทานความเขา้ใจในแต่ละหวัขอ้เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลทีถู่กต้อง โดยขอ้มูลต่างๆ ทางบรษิทัฯจะถอืเป็นความลบั  ไม่นําไป

เปิดเผยโดยเดด็ขาด ดงันัน้เพื่อประโยชน์ของท่านในการคดัเลอืกผูเ้ขา้ร่วมธุรกจิ กรุณาใชส้มาธแิละใหข้อ้มูลตามความเป็นจรงิ

มากทีส่ดุ) 

 

Personal information ข้อมลูผูส้มคัร 

ชื่อผูส้มคัร ......................................................................    วนัเดอืนปี เกดิ ............................................................  

อายุ ............................................... เชือ้ชาต ิ.........................................  สญัชาต ิ.................................................  

สถานะภาพสมรส    โสด      สมรส        หย่า   

   มบีุตร...............คน   ไมม่บีุตร 

อาชีพปัจจบุนั     รบัราชการ    ประกอบธุรกจิ .............................................................. 

 พนกังาน บรษิทั ......................................................................................................  

ประเภทธุรกจิ .......................................................................................................... 

        โทรศพัทท์ีท่าํงาน .............................................. โทรสาร...................................... 

ท่ีอยู่ตามบตัรประชาชน  บา้นเลขที ่.....................  ถนน ................................. ตําบล/แขวง ............................... 

    อาํเภอ/เขต ...............................  จงัหวดั .................................  รหสัไปรษณีย ์.............. 

    เลขทีบ่ตัรประชาชน ..................................................... 

ท่ีอยูปั่จจบุนั     บา้นเลขที ่.....................  ถนน ................................. ตําบล/แขวง ...............................  

    อาํเภอ/เขต ...............................  จงัหวดั .................................  รหสัไปรษณีย ์.............. 

การศึกษา   จบการศกึษาขัน้สงูสดุ ................................... สถาบนั ................................................... 

   ปีทีจ่บการศกึษา ........................................... วชิาเอก ................................................... 

   การอบรมพเิศษดา้นต่างๆ ............................................................................................... 

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

   .......................................................................................................................................  
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ประสบการณ์การทาํงาน 

1. ความเชีย่วชาญในธุรกจิดา้นใดเป็นพเิศษ หรอืสนใจและมคีวามรูใ้นเกณฑด์ ีโปรดระบุ 

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

 

1.1 มคีวามชาํนาญในดา้นการจดัการและการดาํเนินงานหรอืไม่     ม ี      ไม่ม ี

1.2 มคีวามรูด้า้นการตลาดหรอืไม่        ม ี      ไม่ม ี

1.3 มปีระสบการณ์ในการทาํธุรกจิ        ม ี      ไม่ม ี

2. ถา้ปัจจุบนัท่านทาํงานในฐานะลกูจา้ง กรุณาใหร้ายละเอยีดขององคก์รท่านในปัจจุบนั 

ประกอบธุรกจิดา้นใด (โปรดระบุ) ……………………………………………..……………………………………… 

 หน้าทีห่ลกัของท่านในธุรกจิ หรอืความรบัผดิชอบดา้นใด…………………...…..............…………………….......... 

 ตําแหน่งปัจจุบนั ..……………….…………....………………   วนัทีเ่ริม่งาน……..........………………..………… 

ในกรณีท่านออกจากงาน กรุณาใหข้อ้มลู ทีต่อ้งลาออก...................................................................................... 

รายไดต่้อเดอืนทีท่่านไดค้รัง้ล่าสดุ........................................................................................................………… 

รายไดอ้ื่นๆทีท่่านไดร้บัโปรดระบุ....................................................................................................................... 

ความคาดหวงัต่อโครงการแฟรนไชส ์

เป้าหมายโครงการแฟรนไชสท์ีต่อ้งการลงทุนน้ีมคีวามชดัเจน และมคีวามเป็นไปไดห้รอืไม่  

   มคีวามชดัเจนและเป็นไปไดส้งู     ไม่มคีวามชดัเจนและไม่มคีวามเป็นไปได ้

  ไม่แน่ใจ 
 

ท่านคาดว่าธรุกิจท่ีท่านต้องการลงทุนน้ีมีความสามารถในการสรา้งกาํไร Profitabilityอย่างไร 

อตัรากาํไร   ตํ่ากว่า 15 %   20 %  30 %   

    มากกว่า 30 %   …………………………………….. (โปรดระบุ) 

อตัรากาํไรสทุธ ิ   ตํ่ากว่า 10 %   15 %   ตํ่ากว่า 20 %   

    25 %   ……………………………………… (โปรดระบุ) 

อตัราค่าใชจ้่ายต่างๆ (ไม่รวมตน้ทุนสนิคา้)   ตํ่ากว่า 20 %   20 % 

    40 %   50 %   ………………… (โปรดระบุ) 

ยอดกาํไรประมาณการของรา้นคา้ 1 รา้นต่อเดอืน ทีท่่านคาดการณ์ไว ้

    ตํ่ากว่า  30,000        30,000-50,000 

    50,001-100,000     ตํ่ากว่า 200,000 

    โปรดระบุจาํนวน……………...................... 

อายุสญัญาของธุรกจิแฟรนไชสท์ีต่อ้งการลงทุนโดยเฉลีย่  

    ตํ่ากว่า 3 ปี            3 ปี           5 ปี  

    มากกว่า 5 ปี  โปรดระบุ……………….. ปี 
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สถานะการลงทุน 

เพื่อประโยชน์ในการวเิคราะหก์ารลงทุนรวมถงึ การช่วยเหลอืเพื่อหาเงนิทุนสาํหรบัโครงการ โปรดระบุรายละเอยีด

ตามความเป็นจรงิ โดยขอ้มูลทัง้หมดจะถอืเป็นความลบัอย่างยิง่ ทัง้น้ีกรุณาแนบหลกัฐานสมุดบญัชเีงนิฝากธนาคารหรอื 

Bank Statement ยอ้นหลงัสามเดอืน 

 

ท่านมทีมีงานในการทาํธุรกจิและการบรหิาร      ม ี      ไม่ม ี

 โดยสามารถระบุทมีงานดงัน้ี Organization Chart              (โปรดระบุ) 

        ฝ่ายการตลาด   จาํนวน………………………………….คน 

       ฝ่ายจดัการ   จาํนวน………………………………….คน 

        ฝ่ายบุคคล   จาํนวน………………………………….คน 

       ฝ่ายอื่นๆ    จาํนวน………………………………….คน 

   ฝ่าย…………………………………. จาํนวน………………………………….คน 

   ฝ่าย…………………………………. จาํนวน………………………………….คน 

   ฝ่าย…………………………………. จาํนวน………………………………….คน 

 ความพรอ้มด้านงบประมาณของผูส้มคัร 

  แหล่งเงนิทุนสาํรอง   เงนิสดในธนาคาร  …………………………… บาท (โปรดระบุ) 

 ทีด่นิทีป่ระเมนิมลูค่าทางตลาด          …………………………… บาท (โปรดระบุ) 

 มลูค่าทรพัยส์นิทีป่ระเมนิไดอ้ื่นๆ        …………………………… บาท (โปรดระบุ)  

งบประมาณสาํหรบัโครงการ              …………………………… บาท (โปรดระบุ)   

เงนิทุนสาํรองทีอ่าจตอ้งใชเ้พิม่          .………………………...… บาท (โปรดระบุ) 

 

สินทรพัยอ่ื์นท่ีมี 

รายการหุน้    .…………………………… บาท (โปรดระบุ) 

เอกสารในตราสารการเงนิการลงทุนอื่น .…………………………… บาท (โปรดระบุ) 

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

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

รายช่ือธนาคารท่ีท่านเดินบญัชีปัจจบุนั 

ธนาคาร………………………...................... สาขา.............................................ประเภทบญัช ี................................ 

ยอดคงเหลอื..................................…….….. บาท(โปรดระบุ) 

ธนาคาร………………………...................... สาขา ...........................................ประเภทบญัช ี................................ 

ยอดคงเหลอื……………………………..….. บาท(โปรดระบุ) 

ธนาคาร………………………..................... สาขา ............................................ประเภทบญัช ี................................ 

ยอดคงเหลอื…………………….…….…….. บาท(โปรดระบุ) 
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หน้ีสินปัจจบุนั 

หน้ีสนิดา้นทีด่นิ .......................................... บาท การผ่อนชาํระ .................... บาท/เดอืน 

หน้ีสนิเงนิกูย้มื .......................................... บาท การผ่อนชาํระ .................... บาท/เดอืน 

หน้ีสนิดา้นอื่น .......................................... บาท การผ่อนชาํระ .................... บาท/เดอืน 

รวมหน้ีสนิทัง้หมด ......................................... บาท 

 พืน้ท่ีและทาํเล 

 ปัจจบุนัท่านมทีาํเลเพื่อการประกอบธุรกจิหรอืไม่ ถา้มโีปรดใหร้ายละเอยีดเบือ้งตน้ก่อนการจดัทาํสาํรวจ 

ลกัษณะพืน้ทีแ่ละทาํเลในปัจจบุนัเอือ้ประโยชน์ต่อการทาํธุรกจิหรอืไม ่

  ไม่เอือ้ประโยชน์      เอือ้ประโยชน์ธุรกจิประเภท…………….………… (โปรดระบุ) 

มคีวามเหมาะสมของสิง่แวดลอ้มชว่ยสนบัสนุนการดาํเนินธุรกจิ เช่น ใกลแ้หล่งชมุชน ตลาด 

   ม ี                ไมม่ ี

ภาวะ การแขง่ขนัภายในพืน้ที ่   

   น้อย             ค่อนขา้งน้อย     ปานกลาง            สงู 

ลกัษณะทาํเลตรงกบัความตอ้งการในการเปิดรา้นดาํเนินธุรกจิหรอืไม ่

    ตรงตามความตอ้งการ    ไม่ตรง 

มแีหล่งหรอืสถานทีใ่กลเ้คยีงสนบัสนุนธุรกจิ   

   ม ี                ไมม่ ี

ระดบัการอพยพยา้ยถิน่ฐาน (เขา้ – ออก) หรอืการหมุนเวยีนของคนในชมุชน 

   น้อย             ค่อนขา้งน้อย     ปานกลาง            สงู 

ระดบัความหนาแน่นของชมุชน  

   น้อย             ค่อนขา้งน้อย     ปานกลาง            สงู 

มกีารสาํรวจและจดัทาํแผนทีแ่ละรายละเอยีดของรา้นคา้ทีใ่กลเ้คยีง  

     ม ี               ไมม่ ี

  

 บริษทั พูล โปรแอนดแ์ลบ็ จาํกดั  มคีวามซาบซึง้ต่อความกรุณาของท่านทีใ่หค้วามสนใจ พรอ้มทัง้ตระหนักใน

ความตัง้ใจของท่านในการร่วมเป็นผูร่้วมธุรกจิ ทัง้น้ีขอ้มูลทีท่่านไดม้อบใหเ้ราจะนําไปเพื่อสรา้งประโยชน์ในการลงทุนของ

ท่านโดยตรง และถอืเสมอืนเป็นขอ้มลูทีจ่ดัเกบ็เป็นความลบัอย่างสงู และหวงัเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะไดร่้วมเสน้ทางการเป็นผูร่้วม

ลงทุนทีด่ต่ีอกนัในเรว็ๆ น้ี 

 สดุทา้ยน้ีขอน้อมรบัความตัง้ใจดขีองท่าน และจะดาํเนินการแจง้ใหท้่านทราบถงึผลการประเมนิเพื่อประโยชน์ของ

ท่านโดยเรว็ทีส่ดุ 

        ด้วยความเคารพอยา่งสูง 

        บริษทั เจ.ดี.พลูส ์จาํกดั 
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