ใบสมัครระบบธุรกิจแฟรนไชส์
ข้อมูลคุ้มครองสิทธิ ห้ามเปิดเผย
Confidential Franchise Application

ใบรับสมัครนี้ จะมีผลเมื่อได้กรอกรายละเอียดอย่างสมบูรณ์ ในแต่ละหัวข้อโดยการส่งเอกสารนี้ ให้กบั

บริ ษทั เจ.ดี.พูลส์ จํากัด

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.

เอกสารนีเ้ ป็ นลิขสิทธิข
์ อง บริษัท เจ.ดี.พูลส์ จํากัด
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วันที่ .............................................
เรียน .....................................................................
รายละเอียดการสมัคร

กรุณากรอกแบบสมัครธุรกิ จระบบแฟรนไชส์ ดังต่อไปนี้

(กรุณาตรวจทานความเข้าใจในแต่ละหัวข้อเพื่อให้ได้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง โดยข้อมูลต่างๆ ทางบริษทั ฯจะถือเป็ นความลับ ไม่นําไป
เปิ ดเผยโดยเด็ดขาด ดังนัน้ เพื่อประโยชน์ของท่านในการคัดเลือกผูเ้ ข้าร่วมธุรกิจ กรุณาใช้สมาธิและให้ขอ้ มูลตามความเป็ นจริง
มากทีส่ ดุ )

Personal information ข้อมูลผูส้ มัคร
ชื่อผูส้ มัคร ...................................................................... วันเดือนปี เกิด ............................................................
อายุ ............................................... เชือ้ ชาติ ......................................... สัญชาติ .................................................
สถานะภาพสมรส

 โสด

 สมรส
 หย่า
 มีบุตร...............คน  ไม่มบี ุตร

อาชีพปัจจุบนั

 รับราชการ
 ประกอบธุรกิจ ..............................................................
 พนักงาน บริษทั ......................................................................................................
ประเภทธุรกิจ ..........................................................................................................
โทรศัพท์ทท่ี าํ งาน .............................................. โทรสาร......................................

ที่อยู่ตามบัตรประชาชน บ้านเลขที่ ..................... ถนน ................................. ตําบล/แขวง ...............................
อําเภอ/เขต ............................... จังหวัด ................................. รหัสไปรษณีย์ ..............
เลขทีบ่ ตั รประชาชน .....................................................
ที่อยูป่ ัจจุบนั

บ้านเลขที่ ..................... ถนน ................................. ตําบล/แขวง ...............................
อําเภอ/เขต ............................... จังหวัด ................................. รหัสไปรษณีย์ ..............

การศึกษา

จบการศึกษาขัน้ สูงสุด ................................... สถาบัน ...................................................
ปี ทจ่ี บการศึกษา ........................................... วิชาเอก ...................................................
การอบรมพิเศษด้านต่างๆ ...............................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

เอกสารนีเ้ ป็ นลิขสิทธิข
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ประสบการณ์การทํางาน
1. ความเชีย่ วชาญในธุรกิจด้านใดเป็ นพิเศษ หรือสนใจและมีความรูใ้ นเกณฑ์ดี โปรดระบุ
.............................................................................................................................................................................................................

1.1 มีความชํานาญในด้านการจัดการและการดําเนินงานหรือไม่
1.2 มีความรูด้ า้ นการตลาดหรือไม่
1.3 มีประสบการณ์ในการทําธุรกิจ

 มี
 มี
 มี

 ไม่มี
 ไม่มี
 ไม่มี

2. ถ้าปั จจุบนั ท่านทํางานในฐานะลูกจ้าง กรุณาให้รายละเอียดขององค์กรท่านในปั จจุบนั
ประกอบธุรกิจด้านใด (โปรดระบุ) ……………………………………………..………………………………………
หน้าทีห่ ลักของท่านในธุรกิจ หรือความรับผิดชอบด้านใด…………………...…..............……………………..........
ตําแหน่งปั จจุบนั ..……………….…………....……………… วันทีเ่ ริม่ งาน……..........………………..…………
ในกรณีท่านออกจากงาน กรุณาให้ขอ้ มูล ทีต่ อ้ งลาออก......................................................................................
รายได้ต่อเดือนทีท่ ่านได้ครัง้ ล่าสุด........................................................................................................…………
รายได้อ่นื ๆทีท่ ่านได้รบั โปรดระบุ.......................................................................................................................
ความคาดหวังต่อโครงการแฟรนไชส์
เป้ าหมายโครงการแฟรนไชส์ทต่ี อ้ งการลงทุนนี้มคี วามชัดเจน และมีความเป็ นไปได้หรือไม่
 มีความชัดเจนและเป็ นไปได้สงู
 ไม่มคี วามชัดเจนและไม่มคี วามเป็ นไปได้
 ไม่แน่ใจ
ท่านคาดว่าธุรกิ จที่ท่านต้องการลงทุนนี้ มีความสามารถในการสร้างกําไร Profitabilityอย่างไร
อัตรากําไร

 ตํ่ากว่า 15 %
 มากกว่า 30 %

 20 %
 30 %
 …………………………………….. (โปรดระบุ)

อัตรากําไรสุทธิ

 ตํ่ากว่า 10 %
 25 %

 15 %
 ตํ่ากว่า 20 %
 ……………………………………… (โปรดระบุ)

อัตราค่าใช้จ่ายต่างๆ (ไม่รวมต้นทุนสินค้า)
 40 %

 ตํ่ากว่า 20 %  30 %
 50 %
 ………………… (โปรดระบุ)

ยอดกําไรประมาณการของร้านค้า 1 ร้านต่อเดือน
ทีท่ ่านคาดการณ์ไว้
 ตํ่ากว่า 30,000
 30,000-50,000
 50,001-100,000  ตํ่ากว่า 200,000
 โปรดระบุจาํ นวน……………......................
อายุสญ
ั ญาของธุรกิจแฟรนไชส์ทต่ี อ้ งการลงทุนโดยเฉลีย่
 ตํ่ากว่า 3 ปี
 3 ปี
 5 ปี
 มากกว่า 5 ปี โปรดระบุ……………….. ปี

เอกสารนีเ้ ป็ นลิขสิทธิข
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สถานะการลงทุน
เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง การช่วยเหลือเพื่อหาเงินทุนสําหรับโครงการ โปรดระบุรายละเอียด
ตามความเป็ นจริง โดยข้อมูลทัง้ หมดจะถือเป็ นความลับอย่างยิง่ ทัง้ นี้กรุณาแนบหลักฐานสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหรือ
Bank Statement ย้อนหลังสามเดือน
ท่านมีทมี งานในการทําธุรกิจและการบริหาร
 มี  ไม่มี
โดยสามารถระบุทมี งานดังนี้ Organization Chart
(โปรดระบุ)
ฝ่ ายการตลาด
จํานวน………………………………….คน
ฝ่ ายจัดการ
จํานวน………………………………….คน
ฝ่ ายบุคคล
จํานวน………………………………….คน
ฝ่ ายอื่นๆ
จํานวน………………………………….คน
ฝ่ าย…………………………………. จํานวน………………………………….คน
ฝ่ าย…………………………………. จํานวน………………………………….คน
ฝ่ าย…………………………………. จํานวน………………………………….คน
ความพร้อมด้านงบประมาณของผูส้ มัคร
แหล่งเงินทุนสํารอง เงินสดในธนาคาร
…………………………… บาท (โปรดระบุ)
ทีด่ นิ ทีป่ ระเมินมูลค่าทางตลาด
…………………………… บาท (โปรดระบุ)
มูลค่าทรัพย์สนิ ทีป่ ระเมินได้อ่นื ๆ
…………………………… บาท (โปรดระบุ)
งบประมาณสําหรับโครงการ
…………………………… บาท (โปรดระบุ)
เงินทุนสํารองทีอ่ าจต้องใช้เพิม่
.…………………………… บาท (โปรดระบุ)
สิ นทรัพย์อื่นที่มี
รายการหุน้
.…………………………… บาท (โปรดระบุ)
เอกสารในตราสารการเงินการลงทุนอื่น
.…………………………… บาท (โปรดระบุ)
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
รายชื่อธนาคารที่ท่านเดิ นบัญชีปัจจุบนั
ธนาคาร………………………...................... สาขา.............................................ประเภทบัญชี ................................
ยอดคงเหลือ..................................…….….. บาท(โปรดระบุ)
ธนาคาร………………………...................... สาขา ...........................................ประเภทบัญชี ................................
ยอดคงเหลือ……………………………..….. บาท(โปรดระบุ)
ธนาคาร………………………..................... สาขา ............................................ประเภทบัญชี ................................
ยอดคงเหลือ…………………….…….…….. บาท(โปรดระบุ)

เอกสารนีเ้ ป็ นลิขสิทธิข
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หนี้ สินปัจจุบนั
หนี้สนิ ด้านทีด่ นิ .......................................... บาท

การผ่อนชําระ .................... บาท/เดือน

หนี้สนิ เงินกูย้ มื

.......................................... บาท

การผ่อนชําระ .................... บาท/เดือน

หนี้สนิ ด้านอื่น

.......................................... บาท

การผ่อนชําระ .................... บาท/เดือน

รวมหนี้สนิ ทัง้ หมด ......................................... บาท
พืน้ ที่และทําเล
ปั จจุบนั ท่านมีทาํ เลเพื่อการประกอบธุรกิจหรือไม่ ถ้ามีโปรดให้รายละเอียดเบือ้ งต้นก่อนการจัดทําสํารวจ
ลักษณะพืน้ ทีแ่ ละทําเลในปั จจุบนั เอือ้ ประโยชน์ต่อการทําธุรกิจหรือไม่
 ไม่เอือ้ ประโยชน์
 เอือ้ ประโยชน์ธุรกิจประเภท…………….………… (โปรดระบุ)
มีความเหมาะสมของสิง่ แวดล้อมช่วยสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ เช่น ใกล้แหล่งชุมชน ตลาด
 มี
 ไม่มี
ภาวะ การแข่งขันภายในพืน้ ที่
 น้อย
 ค่อนข้างน้อย
 ปานกลาง
 สูง
ลักษณะทําเลตรงกับความต้องการในการเปิ ดร้านดําเนินธุรกิจหรือไม่
 ตรงตามความต้องการ  ไม่ตรง
มีแหล่งหรือสถานทีใ่ กล้เคียงสนับสนุนธุรกิจ
 มี
 ไม่มี
ระดับการอพยพย้ายถิน่ ฐาน (เข้า – ออก) หรือการหมุนเวียนของคนในชุมชน
 น้อย
 ค่อนข้างน้อย
 ปานกลาง
 สูง
ระดับความหนาแน่นของชุมชน
 น้อย
 ค่อนข้างน้อย
 ปานกลาง
 สูง
มีการสํารวจและจัดทําแผนทีแ่ ละรายละเอียดของร้านค้าทีใ่ กล้เคียง
 มี
 ไม่มี
บริษทั เจ.ดี.พูลส์ จํากัด มีความซาบซึง้ ต่อความกรุณาของท่านทีใ่ ห้ความสนใจ พร้อมทัง้ ตระหนักในความตัง้ ใจ
ของท่านในการร่วมเป็ นผูร้ ่วมธุรกิจ ทัง้ นี้ขอ้ มูลทีท่ ่านได้มอบให้เราจะนําไปเพื่อสร้างประโยชน์ในการลงทุนของท่านโดยตรง
และถือเสมือนเป็ นข้อมูลทีจ่ ดั เก็บเป็ นความลับอย่างสูง และหวังเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะได้ร่วมเส้นทางการเป็ นผูร้ ่วมลงทุนทีด่ ตี ่อ
กันในเร็วๆ นี้
สุดท้ายนี้ขอน้อมรับความตัง้ ใจดีของท่าน และจะดําเนินการแจ้งให้ท่านทราบถึงผลการประเมินเพื่อประโยชน์ของ
ท่านโดยเร็วทีส่ ดุ
ด้วยความเคารพอย่างสูง
บริษทั เจ.ดี.พูลส์ จํากัด

เอกสารนีเ้ ป็ นลิขสิทธิข
์ อง บริษัท เจ.ดี.พูลส์ จํากัด

