ใบสมัครระบบธุรกิจแฟรนไชส์ “บุญตงกี:”
Boon Tong Kee Application Form

ข้ อมูลคุ้มครองสิทธิ ห้ ามเปิ ดเผย
Confidential Franchise Application

ใบรับสมัครนี_จะมีผลเมื:อได้ กรอกรายละเอียดอย่างสมบูรณ์ ในแต่ ละหัวข้ อโดยการส่ งเอกสารนี_ให้ กับ
บริษัท บุญตงกี: (ประเทศไทย) จํากัด
968 อาคารอื_อจือเหลียง ชั_น 5 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรั ก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02 095 3002-4

วันที: .............................................
เรียน .....................................................................
รายละเอียดการสมัคร กรุณากรอกแบบสมัครธุรกิจระบบแฟรนไชส์ ดังต่ อไปนี_
(กรุ ณาตรวจทานความเข้าใจในแต่ละหัวข้อเพื:อให้ได้ข้อมูลที:ถูกต้อง และตรงตามความเป็ นจริ ง โดยข้อมูลต่าง ๆ ทางบริ ษทั ฯจะถือ
เป็ นความลับส่ วนบุคคล ไม่มีการนําไปเปิ ดเผยต่อสาธารณะชนโดยเด็ดขาด ดังนัOน เพื:อประโยชน์สูงสุ ดของท่านในการคัดเลือก
ผูเ้ ข้าร่ วมธุรกิจ กรุ ณาใช้สมาธิและให้ขอ้ มูลตามความเป็ นจริ งมากที:สุด)

Location ทําเล / สาขาทีท: ่านสนใจ
ระบุอย่างน้อย 3 ทําเล/สาขา เพื:อพิจารณาตามลําดับขัOน
1. ..................................................................................................................... จังหวัด ............................................................
2. ..................................................................................................................... จังหวัด ............................................................
3. ..................................................................................................................... จังหวัด ............................................................
4. ..................................................................................................................... จังหวัด ............................................................
5. ..................................................................................................................... จังหวัด ............................................................

Personal information ข้อมูลผู้สมัคร
ชื:อ-นามสกุล ผูส้ มัคร .............................................................................................. วันเดือนปี (พ.ศ.) เกิด ............/............/............
อายุ ............... ปี เชืOอชาติ r ไทย r อื:นๆ .................................

สัญชาติ r ไทย r อื:นๆ ................................

เบอร์ติดต่อ ................................................................................... เบอร์ติดต่อ (สํารอง) ..................................................................
อีเมลสําหรับติดต่อธุรกิจ ......................................................................................................................................................................

สถานะภาพ

r โสด

r หย่าร้าง

r สมรส

r มีบุตร.............คน

r ไม่มีบุตร
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อาชีพปัจจุบัน

r รับราชการ r พนักงานรัฐวิสาหกิจ บริ ษทั ........................................................................
r พนักงานบริ ษทั เอกชน บริ ษทั ..................................................................................................
ประเภทธุรกิจ ............................................................. โทรศัพท์ที:ทาํ งาน .................................
r ธุรกิจส่วนตัว ..............................................................................................................................
r ว่างงาน

ที:อยู่ตามบัตรประชาชน

r อื:นๆ ............................................................................................................

เลขประจําตัวประชาชน

-

-

-

-

บ้านเลขที: ............................... ซอย ............................. ถนน ............................. ตําบล/แขวง ......................................................
อําเภอ/เขต ...................................................... จังหวัด ...................................................... รหัสไปรษณี ย ์ ...................................
ที:อยู่ปัจจุบัน

r ยึดตามที:อยู่บตั รประชาชน

บ้านเลขที: ............................... ซอย ............................. ถนน ............................. ตําบล/แขวง ......................................................
อําเภอ/เขต ...................................................... จังหวัด ...................................................... รหัสไปรษณี ย ์ ...................................
การศึกษา
จบการศึกษาขัOนสู งสุ ด

r มัธยมศึกษาตอนต้น
r ปริ ญญาตรี

ระดับการศึกษา

r มัธยมศึกษาตอยปลาย r ปวช.

r ปริ ญญาโท

ชื: อสถาบันการศึกษา

r ปวส.

r ปริ ญญาเอก r อื:นๆ ..............................................
สาขาวิชา

คณะ

มัธยมศึกษา
ปวช.
ปวส.
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
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ประสบการณ์ การทํางาน
1. ท่านมีความสนใจ มีความรู ้ หรื อเชี:ยวชาญในธุรกิจด้านใดเป็ นพิเศษ โปรดระบุ
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
1.1 ท่านมีความชํานาญในด้านการจัดการและการดําเนินงานหรื อไม่

r มี

r ไม่มี

1.2 ท่านมีความรู ้ดา้ นการตลาดในเชิงธุรกิจหรื อไม่

r มี

r ไม่มี

1.3 ท่านมีประสบการณ์ในการทําธุรกิจหรื อไม่

r มี

r ไม่มี

2. ถ้าปัจจุบนั ท่านทํางานในฐานะลูกจ้าง กรุ ณาให้รายละเอียดขององค์กรท่านในปัจจุบนั
บริ ษทั ฯของท่านชื:อภาษาไทย ..................................................................................................................................................
บริ ษทั ฯของท่านมีการดําเนินธุรกิจด้านใดเป็ นหลัก (โปรดระบุ) .............................................................................................
หน้าที:หลักของท่านในบริ ษทั หรื อความรับผิดชอบโดยตรงของท่านคือ .................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
ตําแหน่งปัจจุบนั ..................................................................................................... อายุงานในบริ ษทั ปัจจุบนั ........................
2.1 ในกรณี ท่านออกจากงาน กรุ ณาให้เหตุผลในการลาออก
...................................................................................................................................................................................
2.2 รายได้ต่อเดือนที:ท่านได้ครัOงล่าสุ ด .............................................................................. บาท
2.3 รายได้อื:นๆที:ท่านได้รับโปรดระบุ .............................................................................. บาท
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ความคาดหวังต่ อโครงการแฟรนไชส์
ท่านมีความคาดหวังต่อโครงการแฟรนไชส์ที:ตอ้ งการลงทุน ในระดับสู ง และมีความเป็ นไปได้หรื อไม่
r มีคาดหวังและเป็ นไปได้สูง

r มีคาดหวังและเป็ นไปได้น้อย

r ไม่มีความคาดหวังและความเป็ นไปได้

r ไม่แน่ใจ

ท่ านคาดหวังในธุรกิจที:ท่านต้ องการลงทุนนี_ จะมีความสามารถในการสร้ างกําไร Profitability อย่างไร
อัตรากําไร

r ตํ:ากว่า 15 %

r 20 %

r มากกว่า 30 %

r ..................................................... (โปรดระบุ)

r ตํ:ากว่า 10 %

r 15 %

r 25 %

r ..................................................... (โปรดระบุ)

อัตราค่าใช้จ่ายต่างๆ

r ตํ:ากว่า 20 %

r 30 %

(ไม่รวมต้นทุนสิ นค้า)

r 50 %

r ..................................................... (โปรดระบุ)

อัตรากําไรสุ ทธิ

r 30 %

r ตํ:ากว่า 20 %

r 40 %

ยอดกําไรประมาณการของร้านค้า 1 ร้านต่อเดือน ที:ท่านคาดการณ์ไว้
r ตํ:ากว่า 50,000

r 50,000-100,000

r 100,001-500,000

r ไม่ต:าํ กว่า 500,000

r .................................................................. (โปรดระบุ)

อายุสัญญาของธุรกิจแฟรนไชส์ที:ตอ้ งการลงทุนโดยเฉลี:ย
r ตํ:ากว่า 3 ปี

r 3 ปี

r 5 ปี

r มากกว่า 5 ปี .................................................................. (โปรดระบุ)
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สถานะในการลงทุน
เพื:อประโยชน์ในการวิเคราะห์การลงทุน รวมถึงการช่วยเหลือเพื:อหาเงินทุนสําหรับโครงการ โปรดระบุรายละเอียด
ตามความเป็ นจริ ง โดยข้อมูลทัOงหมดจะถือเป็ นความลับอย่างยิ:ง ทัOงนีO กรุ ณาแนบหลักฐานหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารตามที:
ท่านได้ลงรายชื:อไว้ หรื อ Bank Statement ย้อนหลังอย่างน้อยสามเดือน เพื:อประกอบการพิจารณา

ท่านมีทีมงานในการทําธุรกิจและการบริ หาร
โดยสามารถระบุทีมงานดังนีO Organization Chart

r มี

r ไม่มี

(โปรดระบุ)

ฝ่ ายผูบ้ ริ หาร

จํานวน .................................................... คน

ฝ่ ายการตลาด

จํานวน .................................................... คน

ฝ่ ายบัญชี

จํานวน .................................................... คน

ฝ่ ายบุคคล

จํานวน .................................................... คน

ฝ่ ายอื:นๆ

จํานวน .................................................... คน

ฝ่ าย.................................................... จํานวน .................................................... คน
ฝ่ าย.................................................... จํานวน .................................................... คน
ฝ่ าย.................................................... จํานวน .................................................... คน
รวมทัOงสิOน

จํานวน .................................................... คน

ความพร้ อมด้ านงบประมาณของผู้สมัคร
แหล่งเงินทุนสํารอง เงินสดในธนาคาร

................................................................................. บาท (โปรดระบุ)

ที:ดินที:ประเมินมูลค่าทางตลาด

................................................................................. บาท (โปรดระบุ)

มูลค่าทรัพย์สินที:ประเมินได้อื:นๆ

................................................................................. บาท (โปรดระบุ)

งบประมาณสําหรับโครงการ

................................................................................. บาท (โปรดระบุ)

เงินทุนสํารองที:อาจต้องใช้เพิ:ม

................................................................................. บาท (โปรดระบุ)
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สินทรัพย์อื:นที:มี
รายการหุ้น

................................................................................. บาท (โปรดระบุ)

เอกสารในตราสารการเงินการลงทุนอื:น

................................................................................. บาท (โปรดระบุ)

รายชื: อธนาคารที:ท่านเดินบัญชีปัจจุบัน
ชื:อธนาคาร/สถาบันการเงิน

สาขา

ประเภทบัญชี

ยอดคงเหลือ (โปรดระบุ)

หนี_สินปัจจุบัน
รายการ

ยอดหนีOสิน ณ ปัจจุบนั (บาท)

การผ่อนชําระ (บาท/เดือน)

หนีOสินด้านที:ดิน
หนีOสินเงินกูย้ ืม
หนีOสินด้านอื:น

รวมรู ปแบบหนีOสินทัOงสิOนในปัจจุบนั
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พื_นที:และทําเล
ปัจจุบนั ท่านมีทาํ เลเพื:อการประกอบธุรกิจหรื อไม่ ถ้ามี โปรดให้รายละเอียดเบืOองต้นก่อนการเข้าสํารวจพืOนที:
ลักษณะพืOนที:และทําเลในปัจจุบนั เอืOอประโยชน์ต่อการทําธุรกิจหรื อไม่
r ไม่เอืOอประโยชน์

r เอืOอประโยชน์ธุรกิจประเภท .................................................................... (โปรดระบุ)

ลักษณะพืOนที:และทําเล มีความเหมาะสมของสิ: งแวดล้อม ช่วยสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ เช่น ใกล้แหล่งชุมชน ตลาด
r มี

r ไม่มี

ลักษณะพืOนที:และทําเล มีภาวะการแข่งขันภายในพืOนที:
r น้อย

r ค่อนข้างน้อย

r ปานกลาง

r สู ง

ลักษณะพืOนที:และทําเล ตรงกับความต้องการในการเปิ ดร้านดําเนินธุรกิจหรื อไม่
r ตรงตามความต้องการ r ไม่ตรงตามความต้องการ

r ไม่แน่ใจ

ลักษณะพืOนที:และทําเล มีแหล่งหรื อสถานที:ใกล้เคียงในการสนับสนุนธุรกิจ
r มี

r ไม่มี

ลักษณะพืนO ที:และทําเล มีระดับการอพยพย้ายถิน: ฐาน (เข้า – ออก) หรื อการหมุนเวียนของคนในชุมชน
r น้อย

r ค่อนข้างน้อย

r ปานกลาง

r สู ง

r ปานกลาง

r สู ง

ลักษณะพืOนที:และทําเล มีระดับความหนาแน่นของชุมชน
r น้อย

r ค่อนข้างน้อย

ท่านเคยมีการสํารวจและจัดทําแผนที:และรายละเอียดของร้านค้าที:ใกล้เคียง
r มี

r ไม่มี

“บุญตงกี”: ขอกราบขอบพระคุณต่อความกรุ ณาของท่านในการให้ความสนใจ พร้อมทัOงตระหนักถึงความตัOงใจของ
ท่านในการร่ วมเป็ นส่วนหนึ:งของธุรกิจเรา ทัOงนีO ข้อมูลที:ท่านได้มอบให้ เราจะนําวิเคราะห์เพื:อประโยชน์ในการลงทุนของท่าน
โดยตรง และถือเป็ นข้อมูลทีต: อ้ งจัดเก็บเป็ นความลับอย่างสู ง เราหวังเป็ นอย่างยิง: ที:จะได้ร่วมเส้นทางการเป็ นผูร้ ่ วมลงทุนที:ดีต่อ
กันในเร็ววัน
สุ ดท้ายนีOขอน้อมรับความตัOงใจดีของท่าน และจะดําเนินการแจ้งให้ท่านทราบผลการประเมินของท่านโดยเร็วที:สุด
ด้ วยความเคารพอย่ างสู ง
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เอกสารที:ต้องแนบประกอบใบสมัคร
r
r
r
r
r
r
r

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาหน้าบัญชีที:ท่านระบุไว้
สําเนา Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
หนังสื อรับรองเงินเดือน
หนังสื อรับรองบริ ษทั
ภพ.20 , ภพ.09 หรื อ ภพ. 01
ภาพถ่ายหรื อแบบสถานที:เพื:อนําเสนอ

1
1
1
1
1
1
1

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ*
ฉบับ
ฉบับ **ถ้ามี
ฉบับ **ถ้ามี
ฉบับ **ถ้ามี

(พร้อมเซ็นต์สําเนาถูกต้อง)
(เลือกอย่างน้อย 1 บัญชีที:ท่านตัOงใจนํามาใช้ลงทุน)
(เลือกอย่างน้อย 1 บัญชีที:ท่านตัOงใจนํามาใช้ลงทุน)
(กรณี ที:ท่านเป็ นพนักงานประจํา)
(ออกให้ไว้ไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันที:คดั ลอก)

*Bank Statement อนุโลมให้ใช้ขอ้ มูลดาวน์โหลดผ่าน Electronic จากระบบ Internet Banking ได้ โดยเซ็นต์กาํ กับทุกหน้า

การจัดส่ งใบสมัครระบบธุรกิจแฟรนไชส์
ท่านสามารถเลือกจัดส่งได้ 3 ช่องทาง ดังนีO
1. ทางไปรษณีย์
ชื:อผูร้ ับ: ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ บริ ษทั บุญตงกี: (ประเทศไทย) จํากัด
ที:อยู:่

968 อาคารอืOอจือเหลียง ชัOน 5 ถนนพระราม 4 แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500

2. ทางอีเมล์
สแกน หรื อถ่ายภาพเอกสารใบสมัครทุกหน้าให้ครบถ้วน ชัดเจน จากนัOนบันทึกในรู ปแบบ .pdf หรื อ .jpg
นําส่งได้ที: Franchise@boontongkeethailand.com เขียนหัวเรื: อง “นําส่งใบสมัครแฟรนไชน์ คุณ(ชื:อ-สกุล)”
3. ทางออนไลน์
สแกน หรื อถ่ายภาพเอกสารใบสมัครทุกหน้าให้ครบถ้วน ชัดเจน จากนัOนบันทึกในรู ปแบบ .pdf หรื อ .jpg
นําส่งได้ที: Line OA: @boontongkee หรื อ Facebook: Boon Tong Kee - Thailand

ติดต่ อเรา : ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์

โทร. 02-095-3004

อีเมล Franchise@boontongkeethailand.com

หน้ าที' 9 จาก 9

