
จะใชเงิน 2000 บาทลงทุนอยางไร 
รูปแบบการลงทุนในธุรกิจแฟรนไชสแหนมปลากราย  ไสกรอกปลา แมสนุี 
สําหรับผูหางานเสริม+ยังไมมีงานทํา 
1.ขอมูลการลงทุน  
1.1 คุณสมบัติของผูรวมธุรกิจ           มีความอดทน ขยัน มีใจรักในงานขาย  

1.2.ใชเงินลงทนุเพื่อซ้ือสินคา ประมาณ 2000 บาท+ปายเมนูอาหาร 2 ใบ +หมวก เอีย๊ม    ซ้ือสินคาไดจากตัวแทน 

1.3 เมื่อเลิกทํากิจการแลว ใหแจงที่ศูนย เพือ่ดําเนินการดานทะเบยีน แฟรนไชสซี  และใหทาน ยกเลิกการใชปายของ
แหนมปลากรายแมสุนี  ไมมีคาใชจาย หรือคาปรับใดๆในการเลิกจําหนาย 
1.4 เนื่องจากแฟรนไชสซอร อาจจะไมสามารถลงไปดําเนนิการควบคุมพื้นที่ไดครบถวน หลักการในการทําธรุกิจ จึง
ขอใหทุกทานมีกติกาเดียวกนั คือ 1ตลาดนัด หรือ ในทาํเลเดียวกัน ควรขายเพยีง 1 รายเทานั้น การแขงขันกันในพื้นที่
เดียวกันจะไมกอรายไดแตจะทอนยอดขายลงไป 
1.5 อุปกรณที่ตองเตรียม กระทะ ไฟฟาที่มี หรือแกสปกนิค  กระทะทอดหรือหมออลูมิเนียม  ถาด เขียง มีด ไมคีบ 
 

แบบที่ 1 ทดลองทําธุรกิจเบื้องตนจากเงิน ครั้งแรก 2,000 บาท จะไดสินคา 250 ชิ้น( 25 แพค)  
ปายเมนูอาหาร 2 ใบ  หมวก +เอี๊ยม + คูมือการขาย 1  ชุด *โอนเงินสั่งของลวงหนา  2 วัน กอนจัดสง 

แหนมปลากราย   71บาท/แพค  200  ช้ิน มูลคาสินคารวมคาขนสง   = 1,775 บาท คร้ังตอไป 
ไสกรอกหอหมกปลา 20    ช้ิน ชื่อบัญชี นิศากร รัตนชีวกร  ออมทรัพย 
ไสกรอกปลายอ   20    ช้ิน กสิกรไทย พหลโยธิน 799-2-70053-4 
ไสกรอกปลารสผัดกะเพรา 10   ช้ิน   กรุงไทย เอกซิม          069-1-04817-7 
 

เงิน  2000 บาท จะนําไปประกอบอาชีพขายแหนมปลากราย ไสกรอกปลาโดยทานตองเตรียมตัวดังนี้ 
ตลาดนัดตอนเย็น หรือทําเลทั่วไป ตามชุมชนตางๆ ขายประมาณ 150 ชิ้น ตลาดนดัใหญ  200-250 ชิ้น/วัน 

ตารางการคิดจุดคุมทุน  รายรับ รายจาย 

ขายแหนมปลากรายหรือ ไสกรอกปลา   250   ช้ิน ราคาชิ้นละ 12 บาท   3,000  บาท  
คาใชจาย  1.น้าํมันปาลม     3   ขวด/ลิตร                  90   บาท 
                 2. ถุงหิ้ว  6*14  = 1 แพค (1.กก.)               60    บาท 
                 3. ถุงรอน 6*9   = 1 แพค (1.กก.)               60    บาท 
                 4.ไมจิ้ม     2    มัด               20    บาท 
                 5.ผักพริก/ขิง/กระหลํ่า 30 +30 + 60  120-150        บาท 
                 6.คาเชาที่ตลาดนดัเล็ก - ใหญ   50-120         บาท 
                 7.ตนทุนแหนม ไสกรอกปลา คร้ังแรก 2,000    บาท 
                    คร้ังตอไป250 ช้ิน 1,775 บาท 

          2,000    บาท 

รวมมีกําไร = 500 – 600 บาท /คร้ัง  3,000  บาท 2,400-2,500 บาท 
 



 

 
 

บริษัทผลิตภัณฑอาหารสุนีจํากัด 

ศูนยกระจายสินคา กทม.  คุณนิศากร  
www.suneefood.net 

081-8412460  ,  02-9508422 ,FAX 02-9508422      suneefood@hotmail.com 
ผลติภณัฑทุกชนิดมกีารเสรมิคุณคาจากโอเมกา-3 จากปลาธรรมชาต ิ

    
ราคาสง 71 บาท/แพค    ปง-ยาง- ทอด-microwave    ไฟปานกลาง1-2 นาที ขายปลกี ชิ้นละ 12 ,13 บาท คูละ 25 บาท 

นน.900 กรัม  10 ชิ้น/แพค นน.700 กรัม  10 ชิ้น/แพค นน.700 กรัม  10 ชิ้น/แพค นน.700 กรัม  10 ชิ้น/แพค 

    
1.แหนมปลากราย  
ISAN   FISH SAUSAGE                       
( FERMENTED FISH SAUSAGE  )  
 

2.ไสกรอกหอหมกปลา                       
( HORMOHK PLA )              
CURRY AND SPIECES FISH  
SAUSAGE     

3.ไสกรอกปลายอ   
  BLACK PEPER  FISH    
SAUSAGE     

4.ไสกรอกปลากระเพรา   HOT  BASIL       
FISH  SAUSAGE     

 
 

5.ไสกรอกอิสานปลา                              
ISAN   FISH SAUSAGE                       
RICH IN OMEGA-3  BASA FISH    

ไสกรอกอิสานปลาปงยาง 
อุดมดวยโอเมกา-3จากปลาเผาะ 
นน.720 กรัม  12 ชิน้/แพค 
ขาย 10-12 บาท/ชิน้ 

 

แฟรนไชส 2000 บาท    1. สินคา    25    แพค แหนมปลากราย / ไสกรอก ปลายอพริกไทยดํา   หอหมกปลา  ปลากระเพรา  ไสกรอกอิสานปลา    
                                       2    คูมือ 
3.หมวก  เอี๊ยม 4 ปายเมนู 20x50 cm. 5  ปาย  banner 120x40 cm. 

 

  




