
 มีความสุข เป�นร้านชานมไข่มุกรูปแบบใหม่ ที�มีลักษณะโดดเด่น ไม่เหมือนกับใคร ไม่ว่าจะเป�นใน
เรื�องของรสชาติ แพคเกจจิ�ง และรูปแบบร้าน ที�ต่างสร้างจุดเด่น และเพิ�มจุดเเข็งให้แก่แบรนด์มีความ
แตกต่างอย่างชัดเจน โดยร้านมีความสุข มีเอกลักษณ์ของรสชาติที�เฉพาะตัว กลิ�นที�หอม รสชาติที�แตก
ต่างจึงจะทําให้เกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้าสูงสุดที�จะทําให้ลูกค้าซื�อซํ�า และพูดกันปากต่อปาก รสชาติที�
ดีเกิดจากการเลือกสรรใช้วัตถุดิบที�ดี มีคุณภาพ จึงทําให้มีลักษณะเด่นเฉพาะในเรื�องของรสชาติ อีกทั�ง
ในเรื�องของแพคเก็จจิ�งที�แปลกตา ไม่เหมือนใคร จึงทําให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท มีความสุข จํากัด ของเรา
เข้ามาตีตลาดได้ง่าย และมีความเป�นเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ�งเป�นจุดแข็งของแบรนด์ที�จะมาต่อสู้กับคู่แข่ง
ภายในตลาด

 ชาชนิดต่างๆ ถูกคัดสรรมาจากแหล่งชั�นนํา ที�มีคุณภาพระดับพรีเมี�ยมทั�งในประเทศและต่าง
ประเทศ เพื�อที�จะนํามาปรุงแต่งให้ได้เครื�องดื�มที�มีรสชาติที�อร่อยและดีต่อสุขภาพ ร้านมีความสุข เราได้
นํา กระบอก PET ขนาด 400 มล. นําเข้าจากต่างประเทศมาเป�นแพคเก็จจิ�งในการบรรจุที�ผู้บริโภค
สามารถนํา กระบอกกลับมาใช้ซํ�า หรือนําไปใช้ต่อได้อีกทั�งทุกกระบอกมีการป�ดด้วยฝาฟอยล์ซีลอีกชั�น
เพื�อเพิ�มความมั�นใจให้แก่ผู้บริโภค นอกจากจะดูดี ดูเด่น ดูสะดุดตาแล้ว ยังเป�นการรณรงค์ในเรื�องของ
ลดโลกร้อน ลดขยะ และรณรงค์ในเรื�องของการรักษ์โลกอีกด้วย อีกทั�งเรายังใส่ใจแม้แต่หลอดดูด ถุง
พลาสติกที�ทางเรานํามาใช้ก็ยังสั�งผลิตขึ�นมาจากวัสดุที�ย่อยสลายได้เช่นกัน ความโดดเด่นของเราใน
เรื�องของความแปลกใหม่ที�ไม่เหมือนใครนี�จึงเป�นจุดขาย จุดดึงดูด ที�สําคัญ ที�จะทําให้ผู้บริโภคหันมาสน
ใจในเครื�องดื�มของเรา และยังเป�นการรณรงค์ให้ผู้บริโภคหันมาสนใจในเรื�องของการรักษ์โลกไปในตัวอีกด้วย

 ในส่วนของเมนูเรามีทั�งหมด 14 เมนูใน 4 ซีรีย์หลักๆ ได้แก่มีความสุขซีรีย์ซึ�งเป�นซิกเนเจอร์ของ
ทางร้าน ชาซีรีย์ ชาผลไม้ซีรีย์ และ นมสดลาเต้ซีรีย์ ทุกเมนูล้วนคิดค้นมาอย่างพิถีพิถัน โดยในเม
นูเหล่านี�ล้วนแต่เป�นเมนูทางเลือกที�ครบครัน ไม่ว่าจะ เป�น ชา กาแฟ นม นํ�า ผลไม้หรือแม้แต่ผู้รักสุขภาพ
ก็มีมาให้เลือก เรียกได้ว่าตอบโจทก์ผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวัย ทุกไลฟ�สไตล์ และในเรื�องของระดับความ
หวานเราก็ยังมีระดับความหวานถึง 5 ระดับความหวาน มาให้ ผู้บริโภคได้เลือกสรร ไม่ว่าจะเป�น หวาน
มาก หวานปกติ หวานน้อย หวานน้อยมาก หรือไม่หวานเลย
 มีความสุข เป�นชื�อไทย ที�มีความหมายตรงตัว ชัดเจน ในชื�อของตัวเองอยู่แล้ว เรียกได้ว่ามีความ
ไพเราะ และ ความน่าค้นหาในเรื�องของชื�อร้าน และชื�อแบรนด์เป�นอย่างยิ�ง ผู้ที�ต่างได้ยินหรือได้เห็น ก็
พร้อมที�จะอยากรู้ อยากลอง อยากสัมผัส อยากค้นหา เราจึงมีชื�อเรียกแบรนด์ที� แปลก ไม่เหมือนใคร
ทําให้ผู้บริโภคจดจําได้ง่าย พร้อมที�จะเป�ดรับความสุข และมีความสุขไปกับการดื�มเครื�องดื�มของร้านมีค
วามสุขของเรา ที�เราได้มอบให้กับทุกๆคน ในทุกๆเมนู
 มีความสุขเป�นแบรนด์ระดับกลาง ที�มีราคาขายที�ไม่ถูกมากเกินไป และไม่สูงมากเกินไป ที�ผู้
บริโภค สามารถซื�อดื�มได้ง่าย ในราคาขายที�เอื�อมถึง กับรสชาติเครื�องดื�มที�อร่อย ในแบบฉบับของร้าน
มีความสุข ในจุดนี�จึงเป�นการทําให้ผู้บริโภคเกิดการซื�อซํ�า อีกทั�งแพ็คเก็จจิ�งที�ตอกยํ�า ทําให้เกิดการจดจํา
และชื�อแบรนด์ที�ทําให้เกิดการเรียกขานที�ติดปาก ซึ�งเหล่านี�ล้วนแต่ตอบโจทก์ผู้บริโภค ได้เป�นอย่างดีที�
สําคัญเราเน้นยํ�า เสมอว่า เราไม่ได้ขายเครื�องดื�มแถมกระบอก แต่เราขายคุณภาพและรสชาติ ซึ�งเครื�อง
ดื�มที�มีรสชาติที�ดีนั�น ย่อมมาจากการนําวัตถุดิบที�ดีมีคุณภาพ มาปรุงเเต่ง เพื�อให้ได้เครื�องดื�มที�มีรสชาติ
ที�อร่อย แตกต่าง และออกไปสู่ผู้บริโภค ด้วยคุณภาพ ในราคาที�ย่อมเยาว์นั�นเอง

FANSHINE - มีความสุข



 1. วัตถุดิบพร้อมเป�ดร้านครบทุกชิ�น แบบไม่จําเป�นต้องซื�ออุปกรณ์ใด ๆ เพิ�มเติม ยก

ตัวอย่างเช่นวัตถุดิบพร้อมชงทั�ง 14 เมนูอุปกรณ์ต่าง ๆ เครื�องป�ดฝาฟอยล์ถังพักชา อบชา เครื�องป�� นไฟ

ฟ�า โถใส่ผงชง ขวดบีบใส่ของเหลว เหยือกตวง ถ้วยตวง ตาชั�ง นา�ิกาจับเวลา แก้วชง ช้อนชง ช้อน

โซดา ถุงกรองชา ไม้กวาด ไม้ถูพื�น ผ้าเช็ดทําความสะอาดเอนกประสงค์ และอีกมากมายกว่า 120

รายการ ครบจบที�เดียว

 2. สื�อ อุปกรณ์ในการโปรโมทร้าน ไม่ว่าจะเป�น สแตนดี� ป�ายโรลอัพ ป�ายโฆษณา รวมทั�งเม

นูเครื�องดื�ม HAND MENU แบบมารตฐานอย่างดี

 3. ชุดพนักงาน ระบบการจัดการพนักงาน ฝ�กอบรมพนักงาน การให้บริการ

 4. หลักสูตรฝ�กอบรมการชงทุกเมนูอย่างละเอียดทุกขั�นตอน 1 วันเต็ม รวมทั�งการบริหาร

จัดการร้าน การบริหารสต้อก การทําการตลาดในรูปแบบต่าง ๆ

 5. ลิขสิทธิ�สัญญาในการใช้แบรนด์ ภายใต้เครื�องหมายการค้า “มีความสุข” 1 ป�

 6. ทีมงานช่วยวิเคราะห์ในการเลือกทําเล และจัดหาทําเลศักภาพสูง

 7. ออกแบบร้าน 3D และให้คําปรึกษาในการจัดทําร้าน ออกแบบร้าน ฟรี

 8. สนับสนุนโปรโมชั�นให้ลูกค้าแฟรนไชส์เข้าร่วมเพื�อกระตุ้นยอดขาย รวมทั�งระบบสมาชิก

ทุกสาขา ตลอดอายุสัญญา (ระบบสมาชิก ใช้งานง่ายเพียงแจ้งเบอร์โทร, ระบบออนไลน์ทุกสาขาใช้ร่วม

กันได้ มีค่าบริการเดือนละ 1500 บาท หากระบบเฉพาะสาขา ไม่ลิ�งสาขาอื�น ไม่มีค่าใช้จ่าย)

 9. สนับสนุนทางการขาย กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด เพื�อกระตุ้นยอดขายอย่างต่อ

เนื�อง เช่น ทีม R&D พัฒนาเมนูใหม่ๆ หรือทีมการตลาดคอยให้คําปรึกษาทางการขายในช่องทางใหม่ๆ

เพื�อเพิ�มยอดขายให้แก่สมาชิกแฟรนไชส์ รวมทั�งออกแบบแพคเก็จจิ�งลวดลายใหม่ๆ ตามเทศกาลสําคัญ

 10. ทําการตลาดและประชาสัมพันธ์ทั�งสื�อออนไลน์และออฟไลน์ให้แก่สมาชิกแฟรนไชส์

 11. สื�อ รูปภาพ สําหรับใช้ในการโปรโมทร้านเป�นประจํา ส่งให้แก่ร้านสมาชิกเพื�อทําการโปรโมท

 12. มีการตรวจเยี�ยมสาขา ประเมิน ทดสอบคุณภาพร้านค้าและพนักงาน พร้อมทั�งให้คํา

ปรึกษาอย่างต่อเนื�อง

 13. โปรแกรมช่วยขายออนไลน์หน้าร้าน ระบบหลังร้าน และทีมงานช่วยเหลือดูแลหลังการ

ขายตลอดอายุสัญญา (โปรแกรม ฟรี!!! ไม่มีรายเดือน รองรับ iOS android)

 14. เข้าร่วมคอร์สฝ�กอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที�ทางบริษัทจัดขึ�น (มีค่าใช้จ่ายบางส่วน)

 15. รางวัลท่องเที�ยวประจําป�หรือลุ้นรับรางวัลต่าง ๆ จากโปรโมชั�นยอดขายสาขา หรือยอด

สั�งซื�อที�ทางบริษัทจัดขึ�น

15 สิ�งที�ลูกค้าแฟรนไชส์ “มี-ความ-สุข”
จะได้รับแบบพิเศษสุดไม่เหมือนใคร!!!



1. Royalty fee 2%, Marketing fee 2% ค่าการตลาดและบริหารจัดการ

2. ลิขสิทธิ�ทางป�ญญา

3. เครื�องหมายการค้า

4. บรรจุภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “มีความสุข” ในทุกๆรูปแบบ

5. หลังจากหมดสัญญา 1 ป� ค่าต่อสัญญาแต่ละสาขา เริ�มเก็บป�ที� 2 ดังนี�

- ค่าต่อสัญญา 1 ป� 20,000 บาท (ได้รับวัตถุดิบ และรีวิวร้าน)

ความพิเศษของ “มี-ความ-สุข”

1. รสชาติอร่อย แตกต่างอย่างชัดเจน

2. ไข่มุก เหนียวหนึบ ทุกหม้อ

3. ชงสดใหม่ สะอาด ทุกกระบอก พร้อมป�ดด้วยฝาฟอยล์

4. คัดสรรชาเกรดพรีเมี�ยมจากแหล่งชาคุณภาพของประเทศไทย และต่างประเทศ

5. ที�สําคัญ รักษ์โลก สามารถนํากระบอกกลับมาใช้ซํ�า และนําไปใช้ต่อได้

สมัครแฟรนไชส์กับ “มี-ความ-สุข”

ง่ายๆ เพียง 5 ขั�นตอน

1. เลือกทําเล สถานที� (หากยังไม่มีทําเลทางบริษัทมีทีมงานช่วยวิเคราะห์ทําเล หรือจาก

ทําเลที�ทางบริษัทได้จัดหาไว้แล้ว) เมื�อได้ทําเล ส่งทําเลให้ทางบริษัทวิเคราะห์ และยืนยันทําเล

2. โอนเงินจองคิวมัดจําแฟรนไชส์ 20,000 บาท (Refund คืน 80% ภายในระยะเวลา 30 วัน)

3. ออกแบบก่อสร้าง และสรุปแบบก่อสร้าง 7-14 วัน (ระยะเวลาสรุปแบบขึ�นอยู่กับความ

ยากง่ายของแบบและการแก้ไขแบบ)

4. นัดทําสัญญา และวันอบรมหลักสูตร พร้อมชําระค่าแฟรนไชส์50%

5. ชําระค่าแฟรนไชส์เพิ�ม 30% หลังจากวันทําสัญญา 2 สัปดาห์และชําระค่าแฟรนไช

ส์เต็มจํานวน ก่อนวันเรียนสูตร เป�ดร้านหลังจากทําสัญญาภายใน 4-6 สัปดาห์* (วันเป�ดร้านขึ�นอยู่กับ

ป�จจัยหลายอย่างอาจคลาดเคลื�อนได้ เร็วหรือช้ากว่ากําหนด ขึ�นอยู่กับการก่อสร้าง ความยากง่ายของ

แบบ และการก่อสร้างร้าน รวมทั�งเหตุการสุดวิสัยต่างๆ)

โปรโมชั�น ฟรี!!! ค่า royalty fee, marketing fee จ่ายเพียงค่าต่อสัญญารายป� ป�ถัดไป!!!

ค่า Royalty fee, Marketing fee
และ ต่อสัญญา แฟรนไชส์ “มี-ความ-สุข”



PACKEAGE FRANCISE MEEKHWAMSOOK

แฟรนไชส์ราคา ราคา 189,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม)

โปรโมชั�น!!! แถมฟรี เครื�องกดไซรัปอัตโนมัติ เครื�องต้มนํ�า
ร้อนอัตโนมัติ และหม้อต้ม ไข่มุกอัตโนมัติ มูลค่ากว่า 30,000 บาท

สิ�งทีลูกค้าจะได้รับในแพ็คเกจ อุปกรณ์ วัตถุดิบ พร้อมขาย

*ราคาเฉพาะแฟรนไชส์ไม่รวมค่าก่อสร้าง อุปกรณ์ที�ทางร้านจัดหาให้ ครบ พร้อมขาย โดยไม่ต้อง
ซื�อสิ�งของใดๆเพิ�มเติม รายละเอียดรายการของตามใบเสนอราคา ex vat.

**ADD ON ITEMS เคาท์เตอร์พร้อมซิ�งถังนํ�า แข็งแสตนเลส 1.8 ม., เครื�องกดนํ�า อัตโนมัติแบบ 3 โถ,
หม้อต้มนํ�า ร้อนอัตโนมัติ, เครื�องกดไซรัป อัตโนมัติ, หม้อต้มไข่มุกอัตโนมัติ

วัตถุดิบพร้อมขายครบทุกเมนู                              กระบอกพร้อมฝาฟอยล์ 600 กระบอก

อุปกรณ์เป�ดร้านครบชุดกว่า 120 รายการ           เครื�องป�ดฝาฟอยล์

ถังพักชา 8 ลิตร 4 ใบ                                             หม้อตุ๋นไข่มุก

ลิ�นชักเก็บเงิน, เครื�องปริ�น, tabletพร้อมขาตั�ง   ระบบ POS คิดเงินแบบฟรีไม่มีรายเดือน

ป�ายสื�อโฆษณา A5, A4 ตั�งโต๊ะ จํานวน 2 ชุด        HAND MENU ขนาด A3

เครื�องป�� นนํ�า ผลไม้แบบมีฝาครอบเก็บเสียง         ป�ายโรลอัพ 2 ชุด

แนะนํา และวิเคราะห์ทําเล ออกแบบ                        3D ร้าน ตามขนาดพื�นที� ฟรี

ฟรี ค่า Royalty fee ค่า Marketing fee             ฟรีหลักสูตรฝ�กอบรม 2 วันเต็ม

ฟรีสูตรกาแฟสด เบเกอร์รี� (ขนมป�งป�� ง โทสต์       *สูตรอาหาร คาเฟ� เต็มรูปแบบ เช่น สเต็ก

อาหารทานเล่น)                                                        สปาเก็ตตี� บิงซู อาหารคาว มีค่าใช้จ่ายเพิ�มเติม



MEEKHWAMSOOK MENU

ราคา

50

50

50

45

45

45

50

50

50

50

50

50

50

50

ระดับความหวาน

TOPPING
ไข่มุก-เยลลี�บราวน์-มุกป�อป-ไข่มุกคริสตัล

หวานมาก100%   หวานปกติ75%   หวานน้อย50%
หวานน้อยมาก25%   ไม่หวาน0%



การลงทุน และระยะเวลาการคืนทุน
 เนื�องจากทางบริษัทเป�นผู้นําเข้าวัตถุดิบและแพคเกจจิ�งจากต่างประเทศเองโดยไม่ผ่านพ่อค้า

คนกลาง เราจึงมีต้นทุนที�ถูก ทําให้ได้วัตถุดิบที�ดีคุณภาพ พรีเมี�ยม มาใช้ปรุงเเต่ง ซึ�งวัตถุดิบที�พรีเมี�ยม

ล้วนเป�นส่วนประกอบหลัก ซึ�งนํามาซึ�งความอร่อยและไม่เหมือนใคร

 ตารางด้านล่าง คิดคํานวณง่ายๆ ในขั�นตํ�า ยอดขายเฉลี�ยวันละ 50 กระบอก และคิดในราคาขาย

ที�ราคาตํ�า สุดของเมนูที� 45 บาท เพื�อใช้ในการคํา นวณและการันตีผลประกอบการ ซึ�งยอดขายขึ�นอยู่กับ

ทําเล พื�นที� ลูกค้า อาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าที�นํามาคํานวณ ตัวอย่างการคํานวณแสดงได้ดังตารางด้านล่าง

รายรับต่อเดือน

การคืนทุนคิดจากแฟรนไชส์ราคา 189,000 บาท และอ้างอิงจากยอดขายด้านบน

*ทุกเมนูของ “มี-ความ-สุข” กําไรมากกว่า 50% จึงคิดต้นทุนจากการคํานวณที� 50 % ต่อกระบอก

เพื�อความเข้าใจง่าย

ยอดขาย

รายวัน

45บาท

(กระบอก)

รายรับ

ต่อเดือน

(30 วัน)

รายรับ รายจ่าย กําไร
หักต้นทุน

50%

เหลือรับ

(1)

ค่าไฟ

ค่านํ�า

ค่าเช่า

พื�นที�
ค่าจ้าง

พนักงาน

รวม

รายจ่าย

ต่อเดือน

(2)

กําไรสุทธิ

บาทต่อ

เดือน

(1)-(2)

50

100

150

200

67,500

135,000

202,500

270,000

33,750

67,500

101,250

135,000

1,000

1,000

1,000

1,000

5,000

5,000

5,000

5,000

9,000

9,000

9,000

9,000

15,000

15,000

15,000

15,000

18,750

52,500

86,250

120,000

50 กระบอก

100 กระบอก

150 กระบอก

200 กระบอก

189,000/18,750

189,000/52,500

189,000/86,250

189,000/120,000

ระยะเวลาคืนทุน

ระยะเวลาคืนทุน

ระยะเวลาคืนทุน

ระยะเวลาคืนทุน

10.08 เดือน

3.63 เดือน

2.19 เดือน

1.57 เดือน



Contact us

:  064-685-7887 

: meekhwamsook

: meekhwamsook

    : @meekhwamsook

บริษัท มีความสุข จํากัด


