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1. เขาใจในระบบแฟรนไชส
    สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
    มาตรฐานและเงื่อนไขที่กําหนด
    อย่างเคร่งครัด

2. มีความพรอมดานการลงทุน

3. ตองเขารับการอบรมในหลักสูตรที่
    บริษัทอร่อยเวอร์กําหนด
    และผ่านการทดสอบ
    ของธุรกิจเเฟทโบร (หมูปิ้งเฮียอ้วน)

4. รักงานบริการ มีความรับผิดชอบสูง



ทําการสมัครใน E-Form ที่ www.fatbro.net/application
กรอกรายละเอียด ระบุพิกัดตั้งร้าน และแนบรูปถ่ายเกี่ยวกับพื้นที่โดยรอบ



A • ถอดประกอบได้รวดเร็ว • ตั้งได้ทั้ง อินดอร์ และ เอ้าท์ดอร์
• นำ้หนักเบา • เหมาะสำหรับตั้งร้านบนพื้นที่ชั่วคราว

.net



• เหมาะสำหรับตั้งร้านบนพื้นที่ชั่วคราว
• เข็นไปมาย้ายที่สดวก • ตั้งได้ทั้ง อินดอร์ และ เอ้าท์ดอร์B

.net



• เหมาะสำหรับทั้ง อินดอร์ และ เอ้าท์ดอร์
• พื้นที่ทำงานกว้างสดวก • ร้านถาวรC

.net



D • พื้นที่ทำงานสดวก • ร้านถาวร
• ก่อสร้างได้ทั้งอินดอร์ และ เอ้าท์ดอร์ 

.net



E • เหมาะสำหรับท่านไดที่มีร้านอาหารอยู่เเล้ว
• เน้นขายพ่านแอพอาหารต่างๆ 



A

10,000.-

-

60,000.-

B

20,000.-

-

70,000.-

C

250,000.-

-

300,000.-

D

400,000.-

5,000.-

455,000.-

E

-

-

50,000.-

*ค่าดําเนินการก่อนเปิดร้าน หมายรวมถึง ค่า Set up ร้าน ค่าฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารร้านเปิดใหม่ 

 ค่าสํารวจพื้นที่ ค่าติดตั้งเชื่อมระบบฟูดแอพ GrabFOOD Lineman FoodPanda เเละ GoJek

**ราคาดังกล่าวเป็นราคาประมาณการเบื้องต้น ซึ่งอาจเปลี่ยนไปตามสภาวะตลาด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล้วงหน้า

***ค่าประกันแบรนด์ จะทำการคืนเด็มจำนวนหลังจากที่ได้ดำเนินการธุรกิจครบ 2 ปี

รูปแบบร้าน

ค่าออกแบบ

อุปกรณ์ภายในร้าน

ค่าดําเนินการก่อนเปิดร้าน*

Franchise fee

รวม (ไม่รวม VAT)**

ค่าประกันแบรนด์***

ค่า Royalty Fee + ค่า Marketing Fee

ค่าบัญชี (สำหรับเเอพต่างๆ)

อายุสัญญา

25,000.-

5,000.-

20,000.-

50,000.- 

(คืนเด็มจำนวนหลังดำเนินการธุรกิจครบ 2 ปี)

999.- ต่อเดือน

1,000.- ต่อเดือน

3 ปี (Renovate ร้านทุก 3 ปี)



ขายหน้าร้าน เเละ Lineman (ไม่มีการหักค่าคอมมิชชั่น) 

     ราคาส่ง หมูปิ้งเฮียอ้วนไม้ละ 8 บาท ขาย 12 บาท กำไรไม้ละ 4 บาท

          ถ้าขายได้วันละ 1,500 ไม้ กำไรต่อเดือน 180,000 บาท 

          ถ้าขายได้วันละ 1,000 ไม้ กำไรต่อเดือน 120,000 บาท

          ถ้าขายได้วันละ    500 ไม้ กำไรต่อเดือน 60,000 บาท

          ถ้าขายได้วันละ    200 ไม้ กำไรต่อเดือน 24,000 บาท

ขายผ่านเเอพ GrabFood GoJek เเละ FoodPanda (หักค่าคอมมิชชั่น 25% - 30% เเล้วเเต่เเอพ) 

     ราคาส่ง หมูปิ้งเฮียอ้วนไม้ละ 8 บาท ขาย 15 บาท กำไรไม้ละ 2.5 - 3.5 บาท หลังหักค่าคอม 

          ถ้าขายได้วันละ 1,500 ไม้ กำไรต่อเดือน 112,500 - 157,500 บาท 

          ถ้าขายได้วันละ 1,000 ไม้ กำไรต่อเดือน   75,000 - 105,000 บาท

          ถ้าขายได้วันละ    500 ไม้ กำไรต่อเดือน   37,500 -   52,500 บาท

          ถ้าขายได้วันละ    200 ไม้ กำไรต่อเดือน   15,000 -   21,000 บาท

 

ยังไม่รวมกำไรจากข้าวเหนียว เเละ น้ำจ้ิมเเจ่วสูตรลับเฮียอ้วน

ยังไม่คำนวนค่าใช้จ่าย เงินเดือนพนักงานเเละค่าเช่าพื้นที่



1   กรอก E-Form ขอเปิดร้าน FATBRO
     ที่ www.fatbro.net/application

2   เข้าสู่กระบวนการคัดเลือก

3   ได้รับ E-Mail การพิจารณา

4   เข้าอบรมการบริหารร้าน

5   เซ็นสัญญาแฟรนไชส์

6   เริ่มบริหารจัดการร้าน FATBRO



1. ผู้สนใจลงทุนจะต้องเป็นผู้เสนอพื้นที่เปิดร้านแฟรนไชส์ FATBRO มาให้
พิจารณา ทั้งนี้ ก่อนที่ บริษัท อร่อยเวอร์ จำกัด จะอนุมัติให้สิทธิแฟรนไชส์แก่ผู้สนใจ
ลงทุน ห้ามมิให้ผู้สนใจลงทุนเข้าทําสัญญาจองหรือสัญญาเช้าพื้นที่กับเจ้าของพื้นที่ 
บริษัท อร่อยเวอร์ จำกัด จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใด ๆ จากการนั้น

2. ผู้สนใจลงทุนสามารถดําเนินการกรอกข้อมูลเข้าร่วมธุรกิจแฟรนไชส์ FATBRO 
ใน E-Form ได้ที่ www.fatbro.net/application

3. ผลการพิจารณาใบสมัครจะถูกส่งไปยัง E-mail ตามที่ระบุไว้ใน E- Form 
ประมาณ 15 วันทําการ นับตั้งแต่ บริษัท อร่อยเวอร์ จำกัด ได้รับเอกสารครบถ่วน 
จากผู้สนใจลงทุน ในกรณีที่ผล “ผ่าน” ทางบริษัทจะทำการขอเอกสาร/หลักฐานเพิ่ม
เติมที่จะต้องจัดเตรียมเพื่อใช้ในการทําสัญญาแฟรนไชส์ FATBRO

4. สิทธิ แฟรนไชส์ FATBRO เป็นสิทธิเฉพาะตัว ไม่สามารถโอนใหกับผู้อื่นได้
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5. หลังจากที่ได้รับอนุมัติสิทธิแฟรนไชส์ FATBRO ผู้ได้รับสิทธิจะต้องดําเนินการ
เปิดร้านภายใน 6 เดือน มิฉะนั้น ธุรกิจ FATBRO สามารถพิจารณายกเลิกการให้
สิทธิโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6. ก่อนที่จะดําเนินการเปิดร้าน ผู้ได้รับสิทธิแฟรนไชส์ FATBRO จะต้องทำการ
ชำระค่าใช้จ่าย ลงทุนก้อสร้าง ตกแต่งอาคาร และ ค่าวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ภาย
ในร้านตามรายการที่ ธุรกิจ FATBRO กําหนดไว้ทั้งหมด พร้อมกับค่าธรรมเนียม 
ที่ ธุรกิจ FATBRO เรียกเก็บให้ครบถ่วนก่อน

7. ก่อนที่จะดําเนินการเปิดร้านอย่างน้อย 1 เดือน ผู้ได้รับสิทธิแฟรนไชส์ จะต้องเข้า
รับการอบรม และต้องผ่านการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตที่ ธุรกิจ 
FATBRO กําหนดไว้ทั้งหมด

8. ผู้ได้รับสิทธิแฟรนไชส์ FATBRO จะต้องให้ความร่วมมือกับ ธุรกิจ FATBRO 
และปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาแฟรนไชส์อย่างเคร่งครัด ตามนโยบายการบริหาร
เเบบระบบแฟรนไชส์
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1   สิิทธิในการใชแบรนด
     เครื่องหมายการค้า

2   การใชสูตรลับ
     สูตรลับนาน 30 ปี

3   คูมือการปฏิบัติการ
     ร้าน FATBRO

4   จัดกิจกรรมทางการตลาด

5   เตรียมความพรอมเเละชวย
     เหลือชวงเปดรานกอนเปดราน

6   อบรมการบริหารราน

7   ช่วยหาพนักงานเเละฝึกอบรม



อีเมล  
info@fatbro.net

เบอรโทรศัพท   
092 280 8432 

HeaOwen

FatbroBKK

FatbroBKK

บริษัท อร่อยเวอร์ จำกัด
(สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 150 ซอยจันทน์ 16  
แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120

หมายเลขโทรศัพท์
02 286 3002


