


ยนิดีต้อนรับ

108 Shop Mini Outlet

เป็นโครงการท่ีเกิดขึน้ภายใต้นโยบายบริษัทกลุม่เครือสหพฒัน
ผู้ผลิตและจดัจ าหน่ายสนิค้าอปุโภคและบริโภคท่ีมีประสบการณ์และ
ความช านาญ เพ่ือพฒันาธุรกิจค้าปลีกขนาด เลก็ และร้านค้าปลีกเลก็ๆ 
ท่ีก าลงัจะถกูกลืนหายไปตามยคุและสมยั ขึน้มาแข่งขนัตอ่สู้กบัธุรกิจ
และการแข่งขนัท่ีมีการพฒันาตลอดเวลา ในรูปแบบของร้าน 



108 Shop Mini Outlet

ร้านสะดวกซือ้ท่ีสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กบั
ผู้ประกอบการด้วย

• การลงทนุตามจริง

• ร้านขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ก็สามมารถเปิดได้
• ลงทนุน้อย คืนทนุเร็ว

• ไม่ต้องแบง่ผลก าไร      

เน้นพฒันาผู้ ค้าปลีกรายยอ่ยทัว่ประเทศให้อยูร่อด สามารถตอ่สู้
กบัคูแ่ขง่ท่ีมีการลงทนุท่ีสงูกวา่ได้อยา่งยัง่ยืน



รูปแบบร้าน



รูปแบบภายในร้าน



ท ำไมต้อง 108 Shop Mini Outlet

1.ไม่เก็บค่ำแฟรนไชส์ มีเพียงค่ำบริกำรรำยเดอืนเล็กน้อย

2.ลงทุนตำมค่ำใช้จ่ำยจริงทัง้หมด ก ำไรไม่ต้องแบ่ง

3.ให้ค ำแนะน ำและให้ข้อมูลเก่ียวกับกำรขำยสินค้ำต่ำงๆใน       

ระบบค้ำปลีกตำมควำมเหมำะสม โดยจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ให้   

ค ำแนะน ำและดแูลตลอดอำยุสัญญำ



4.ให้ค ำแนะน ำด้ำนกำรออกแบบและตกแต่งทัง้ภำยในและ
ภำยนอก รวมถงึกำรจัดเรียงสินค้ำภำยใน “สถำนที่ประกอบ
ธุรกิจ”



5.ยนิยอมให้ใช้รูปแบบของสี ป้ำยสัญลักษณ์ หรือส่ิงซึ่งท ำให้แสดง
เหน็ว่ำเป็นกำรด ำเนินธุรกิจภำยใต้ช่ือ “108 Shop Mini 
Outlet”



6.โปรแกรมกำรขำย ที่มีคุณภำพ   
- โปรแกรมการขายใช้งานง่าย ควบคมุการขายได้ทกุขัน้ตอน 
- มีโปรแกรมหลงัร้าน ช่วยวิเคราะห์การขาย และอ่ืนๆโดยทีมงาน
- มีระบบ Auto Re order สัง่สินค้าให้อตัโนมตัิ 
- มีระบบรับเข้าสินค้าอตัโนมตัิ ช่วยลดภาระในการรับสนิค้า
- มีทีมงาน IT การดแูล 24 ช.ม. เพ่ือท าให้การขายตอ่เน่ือง 



7.กำรบริหำรและกำรจัดกำร Logistics ที่ดี
- มีคลงักระจายสนิค้าที่มีมาตรฐาน 
- ควบคมุด้วยระบบ และโปรแกรมท่ีทนัสมยัและพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง
- มีรอบการจดัสง่สนิค้าถ่ี ตอบสนองความต้องการของร้านค้าได้อยา่ง
รวดเร็ว และ แม่นย า

- ตรวจสอบได้ทกุขัน้ตอน 



8.กำรเลือกสรรสินค้ำโดยทมีจัดซือ้กลำง
- คดัเลือกเฉพาะสนิค้าท่ีเหมาะสม 
- มีสินค้าใหม่ เป็นท่ีต้องการของตลาดเพิ่มทกุเดือน
- จดัเตรียม Stock สนิค้าไว้ให้ร้านค้าที่คลงัสนิค้ารวม
- จดัให้มีรายการสง่เสริมการขายทกุเดือน



9.ช่วยเหลือให้กำรแนะน ำสินค้ำ และ บริกำรอื่นๆเช่น

-ขนมปัง ฟาร์มเฮ้าส์ , โกลด์เบรด

-ไอศกรีม วอลล์ , อ่ืนๆ

- อาหารแช่เย็น แช่แข็ง 

- เคาน์เตอร์เซอร์วิส อ่ืนๆ

*** หมำยเหตุ : ทัง้นีข้ึน้อยู่ กับผู้ให้บริกำรยนิยอม



สนใจลงทุน
ตดิต่อที่ :- แผนกพัฒนำธุรกิจ 

• บริษัท ซันร้อยแปด จ ำกัด 631/7 ตรอกวัดจันทร์ใน แขวงบำงโคล่
เขตบำงคอแหลม    จังหวัดกรุงเทพมหำนคร  10120

โทร. 02-2912104 – 7    ต่อ 135    แฟกซ์. 02-2921224

• คุณณัฐพรรษ   อัตรัง  085-4883961 

email : anatthapat@hotmail.com

• คุณปำนทพิย์  จ้ำยหนองบัว  081-3737304 

email : ningnid416@gmail.com

mailto:anatthapat@hotmail.com
mailto:ningnid416@gmail.com


ขั้นตอนการเปิดร้าน 108 Shop Mini Outlet

ผู้ประกอบกำรจัดเตรียมเอกสำรดงัต่อไปนี ้
1. ท าหนงัสือบนัทกึความเข้าใจ (M.O.U) ระหวา่ง ผู้ประกอบการ และบริษัท 

ซนัร้อยแปด จ ากดั โดยประสานงานกบัทีมงานผู้ดแูล

2.  ผู้ประกอบการจดัท าหนงัสือค า้ประกนั โดยจดัท า Bank Guarantee 

หรือเงินสด เพ่ือประกนัการในสัง่ซือ้สนิค้าให้กบั บริษัท ซนัร้อยแปด จ ากดั 

3.  ผู้ประกอบการจดัท าหนงัสือค า้ประกนั โดยจดัท า Bank Guarantee 

หรือเงินสด เพ่ือค า้ประกนัระบบ ให้กบั บริษัท ซนัร้อยแปด จ ากดั เพ่ือ 
ประกนัระบบมาตรฐานร้าน 



4. จดัเตรียมเอกสาร เปิดหน้าบญัชี ใบแจ้งแตง่ตัง้ลกูค้าใหม ่กบัทาง บริษัท 
ซนัร้อยแปด จ ากดั

เอกสำรที่ใช้ในกำรเปิดร้ำน

1.ส าเนาบตัรประชาชน,ส าเนาทะเบียนบ้าน

2.ส าเนาทะเบียนบ้าน ร้านท่ีจะประกอบกิจการ 108 Shop

3.ส าเนาทะเบียนพาณิชย์

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

5.หนงัสือค า้ประกนั(ตวัจริง)



5. บริษัทฯให้ค าแนะน าจะจดัรูปแบบร้าน (Lay – Out) ให้แก่
ผู้ประกอบการตามแบบมาตรฐานของ 108 Shop Mini Outlet 
และความเหมาะสม ท่ีบริษัทฯ ก าหนด 

6. บริษัทฯ จะด าเนินการแนะน าการสัง่ซือ้สนิค้าชดุแรก ในการเปิดร้านเพื่อ
จดัวางตามความเหมาะสมและตามขนาดของร้านค้าแก่ผู้ประกอบการ

7. บริษัทฯ จะแนะน าชดุอปุกรณ์ ชัน้วางสนิค้า ตู้แช่สนิค้า คอมพิวเตอร์ 
และอ่ืนๆ ท่ีต้องใช้ในการเปิดร้านเสนอแก่ผู้ประกอบการเพื่อท าการ
สัง่ซือ้ โดย ผู้ประกอบการเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายทัง้หมด





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: -รำคำดังกล่ำวเป็นกำรประเมนิเท่ำนัน้อำจเปล่ียนแปลงได้ 

ผู้ประกอบกำร  ต้องมีเงนิประกันขัน้ต ่ำ  100,000 บำท

1.เงนิประกันจะได้คืนเม่ือยกเลิกสัญญำ

2.เงนิประกันต้องเป็นเงนิฝำกกับบริษัทฯ หรือ BG เท่ำนัน้



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: -รำคำดังกล่ำวเป็นกำรประเมนิเท่ำนัน้อำจเปล่ียนแปลงได้ 

ผู้ประกอบกำร  ต้องมีเงนิประกันขัน้ต ่ำ  100,000 บำท

1.เงนิประกันจะได้คืนเม่ือยกเลิกสัญญำ

2.เงนิประกันต้องเป็นเงนิฝำกกับบริษัทฯ หรือ BG เท่ำนัน้



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: -รำคำดังกล่ำวเป็นกำรประเมนิเท่ำนัน้อำจเปล่ียนแปลงได้ 

ผู้ประกอบกำร  ต้องมีเงนิประกันขัน้ต ่ำ  100,000 บำท

1.เงนิประกันจะได้คืนเม่ือยกเลิกสัญญำ

2.เงนิประกันต้องเป็นเงนิฝำกกับบริษัทฯ หรือ BG เท่ำนัน้


