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ค าถาม-ค าตอบ ในการเปิดร้าน แฟรนไชส์ ชาอินเดีย กาแฟเปอร์เซีย 

 

1.อยากเปิดร้านขายชาอนิเดยี กาแฟเปอร์เซีย ต้องท าอย่างไร ? 
ด้วยกวำ่ 1,000เจ้ำ ท่ีซือ้แฟรนไชส์ของเรำไปแล้วทัว่ประเทศไทย และในตำ่งประเทศ ตัง้แตปี่2003(2546) จนถึงปัจจบุนั 
ทัง้ที่ใช้แบรนด์เรำ หรือไมไ่ด้ใช้ หรือแบรนด์ร่วมแบรนด์ และอีกหลำกหลำยรูปแบบ ทัง้แบบกำแฟสด กำแฟโบรำณ กำแฟ
ชงส ำเร็จ แบบเสริฟใสแ่ก้ว หรืออดับรรจขุวด และรูปแบบอื่นยอ่ยอกีหลำกหลำยแนว ด้วยประสบกำรณ์ ท ำให้ทำงเรำสรุป
ได้วำ่ ในกำรเปิดร้ำนต้องท ำสิง่ทีย่ำกที่สดุก่อน คือ กำรหำท ำเลที่จะเปิดร้ำนให้ได้ และต้องท ำควำมเข้ำใจก่อนวำ่ ชำอินเดยี 
กำแฟเปอร์เซีย เป็นเคร่ืองดื่มทีข่ำยได้ทกุที่ทกุเวลำ ทกุสถำนกำรณ์ ทกุเพศ ทกุวยั ทกุท ำเล สำมำรถน ำไปขำยได้หมด ซึง่
หลำยทำ่นอำจมองวำ่ตลำดเรำครอบคลมุกว้ำงไปหรือไม ่แตแ่ท้ทีจ่ริงแล้ว ก็เป็นอยำ่งนัน้โดยธรรมชำติของสนิค้ำเอง แตส่ิง่
ที่ลกูค้ำต้องท ำคือปรับเมน ูและเลอืกลกัษณะรูปแบบของสนิค้ำของเรำ ซึง่มีหลำกหลำยแนว ให้เหมำะสมกบัท ำเล ท่ีก ำลงั
จะไปเปิดซึง่เป็นสิง่ที่ส ำคญัมำก ขณะนีเ้รำมขีำยอยูแ่ล้วในหลำกหลำยท ำเล เช่น ตลำดนดั เชำ่หน้ำร้ำน ในห้ำงตำ่งๆ หน้ำ

บ้ำน หน้ำโรงเรียน มหำวิทยำลยั สถำนท่ีท ำงำนตำ่งๆ อ๊อฟฟิส หรือแม้วำ่จะน ำเมนขูองเรำไปเสริมขำย ในร้ำนกำแฟสด-

กำแฟโบรำณ ร้ำนน้ำป่ัน ร้ำนอำหำร ร้ำนเบเกอร์ร่ี หน้ำร้ำนอินเตอร์เน็ต ร้ำนขำยของช ำ ฯลฯ  
 
เมื่อเรำได้ท ำเลแล้วหรือมีท ำเลทีข่ำยอยูแ่ล้ว จึงคอ่ยเลอืกรูปแบบกำรชงและรูปแบบกำรลงทนุ วำ่แบบใดเหมำะกบัท ำเล

นัน้ๆท่ีเรำมี สิง่ทีเ่รำต้องดใูนท ำเลของเรำคือ 1. คำ่เชำ่เทำ่ไหร่ 2.คำ่จ้ำงคนขำยมัย้ 3.เป็นท ำเลที่ขำยได้ทกุวนั ทัง้วนั

หรือไม ่หรืออยำ่งไร 4. แถวนัน้มร้ีำนน ำ้ ร้ำนกำแฟไหมและเค้ำขำยแก้วละเทำ่ไหร่และขำยแก้วขนำดไซส์ไหน ฯลฯ ซึง่
เหลำ่นีเ้ป็นปัจจยัส ำคญัที่ต้องส ำรวจเพื่อวิเครำะห์หำควำมสำมำรถของแตล่ะท ำเลซึง่ไมเ่หมือนกนั ซึง่ในเร่ืองนีท้ำงเรำมี
ผู้ เช่ียวชำญให้ค ำแนะน ำปรึกษำโดยละเอียด 
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 2.ขัน้ตอนแรก ให้เลือกรูปแบบสูตรการชง ให้เหมาะสมกับความต้องการ ว่ามีแบบไหนบ้าง ? 
 
(1) สูตรชงส าเร็จ (ลงทุนที่ 6,900บาท 19,000บาท 32,000บาท)  
คือสตูรกำรชงที่งำ่ยที่สดุ ไมต้่องอบรม ไมม่ีประสบกำรณ์มำก่อนก็สำมำรถชงขำยได้เลย เป็นสตูรกำรชงเอำไว้เลยเป็นชำ
นมกำแฟนม แล้วเทขำยได้เลยทัง้แบบใสแ่ก้ว และอดับรรจขุวดพร้อมกนั โดยไมต้่องมำชงขำยทีละแก้ว ทำงเรำ 
จะมีคูม่ือกำรชงให้ สำมำรถชงตำมขำยได้เลยทนัที ตำมสตูรมำตรฐำนเฉพำะของกำแฟแหง่เปอร์เซยี และชำอินเดีย ท่ีมี
เอกลกัษณ์เฉพำะลอกเลยีนแบบไมไ่ด้ และไมซ่ ำ้ใครในตลำดเมืองไทย อีกทัง้ยงัสำมำรถปรับสตูรหวำนมำก 
หวำนน้อย เข้มมำก เข้มน้อยได้ ให้เหมำะสมกบัควำมชอบของแตล่ะท ำเลที่จะไปเปิดได้ , ชงแล้วเก็บไว้ได้3-5วนั , อีกทัง้ยงั
สำมำรถปรับสตูร ผสมสตูรกบัวตัถดุิบอื่นๆ สร้ำงเป็นเมนซูิกเนเจอร์ใหม่ๆ ในรูปแบบของตวัเองมำเสริฟในร้ำนได้ 
 
(2) สูตรชงแก้วต่อแก้ว (ลงทุนที่ 96,000บาท) 
คือสตูรกำรชงชำที่จะต้มตวัชำใสก่ระติกน ำ้ร้อนอุน่ไว้ และน ำน ำ้ชำด ำที่อุน่ไว้ออกมำ ใสน่ม น ำ้ตำล ครีมเทียม นมข้น 
เคร่ืองปรุงตำ่งๆ มำชงขำยทีละแก้วสดๆได้เลย และสำมำรถปรับสตูร หวำนมำก หวำนน้อย เข้มมำก เข้มน้อยได้ตำม 
ควำมชอบของลกูค้ำ ทำงเรำจะมคีูม่ือวิธีกำรชงให้ สำมำรถชงตำมขำยได้เลยทนัทีง่ำยๆ ตำมสตูรมำตรฐำนเฉพำะ ของ
กำแฟแหง่เปอร์เซีย และชำอินเดยี ที่มีเอกลกัษณ์เฉพำะลอกเลยีนแบบไมไ่ด้ และไมซ่ ำ้ใครในตลำดเมืองไทย 
 
(3) สูตรกาแฟสด (ลงทุนที่ 123,000บาท 139,000บาท) 
คือสตูรกำรชงชำกำแฟ โดยใช้เคร่ืองชงกำแฟสด เคร่ืองบดเมลด็กำแฟ โดยบดเมลด็เข้ำเคร่ืองชง แล้วชงขำยได้เลย ตำม
สตูรมำตรฐำนเฉพำะ ของกำแฟแหง่เปอร์เซีย และชำอินเดีย ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพำะลอกเลยีนแบบไมไ่ด้และไมซ่ ำ้ใครใน
ตลำดเมืองไทย 
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3. การลงทุน “6 รูปแบบ” มีอะไรบ้าง ? 
 
(1) โปรโมชั่นพิเศษ 6,900 บาท  (สูตรชงส าเร็จ) 
(ป้ำยร้ำน, ป้ำยเมนตูัง้พืน้, ป้ำยโลโก้, พร้อมคูม่ือวิธีกำร 1 เลม่ และวตัถดุิบใบชำ-กำแฟ-เคร่ืองปรุงฯรวมท ำได้ 1,000 แก้ว 
รวมน ำไปท ำได้ 5รสคือ1. กำแฟเปอร์เซีย Persian Coffee 2. ชำนม มำซำลำ่ Masala Milk Tea 3. ชำนม กำร์ดำมอ่ม 
Cardamom Milk Tea 4. ชำนม น ำ้ผึง้ Honey Milk Tea 5. ชำด ำ Black Tea ) 
วัตถุประสงค์ คอื ส ำหรับลกูค้ำที่มีร้ำนกำแฟอยู่แล้วเป็นหลกั จะเป็นร้ำนกำแฟสด ร้ำนกำแฟโบรำน หรือร้ำนอะไรแบบใด
ก็ได้, เป็นชดุวตัถดุิบล้วน ไมม่ีอปุกรณ์ในกำรชง สำมำรถน ำไปเสริมเมนใูนร้ำนได้เลยง่ำยๆ ทัง้แบบใสแ่ก้ว และอดับรรจุ
ขวดไปพร้อมกนั 
 
 
(2) 19,000 บาท  (สูตรชงส าเร็จ)  
(ป้ำยร้ำน, ป้ำยเมนตูัง้พืน้, ป้ำยโลโก้, พร้อมคูม่ือวิธีกำร 1 เลม่, วตัถดุิบใบชำ-กำแฟ-เคร่ืองปรุงฯรวมท ำได้ 2,000 แก้ว รวม
น ำไปท ำได้ 5รสคือ1. กำแฟเปอร์เซีย Persian Coffee 2. ชำนม มำซำลำ่ Masala Milk Tea 3. ชำนม กำร์ดำมอ่ม 
Cardamom Milk Tea 4. ชำนม น ำ้ผึง้ Honey Milk Tea 5. ชำด ำ Black Tea และเพิม่อปุกรณ์ในกำรท ำทัง้หมดครบชดุ) 
วัตถุประสงค์ คอื ส ำหรับคนท่ีอยำกเปิดร้ำนกำแฟ แตย่งัไมเ่คยมปีระสบกำรณ์มำก่อนเป็นชดุวตัถดุิบ พร้อมอปุกรณ์ใน
กำรชงครบ สำมำรถน ำไปท ำขำยได้เลยงำ่ยๆทัง้แบบใสแ่ก้ว และอดับรรจขุวดไปพร้อมกนั 
 
 
(3) 32,000 บาท   (สูตรชงส าเร็จ)  
(ป้ำยร้ำน, ป้ำยเมนตูัง้พืน้, ป้ำยโลโก้, พร้อมคูม่ือวิธีกำร 1 เลม่, วตัถดุิบใบชำ-กำแฟ-เคร่ืองปรุงฯรวมท ำได้ 2,000 แก้ว รวม
น ำไปท ำได้ 5รสคือ1. กำแฟเปอร์เซีย Persian Coffee2. ชำนม มำซำลำ่ Masala Milk Tea 3. ชำนม กำร์ดำมอ่ม 
Cardamom Milk Tea 4. ชำนมน ำ้ผึง้ Honey Milk Tea 5. ชำด ำ Black Tea, อปุกรณ์ในกำรท ำทัง้หมดครบชดุ และเพิม่  
โถจ่ำยน ำ้โลโก้ 2 โถ) 
วัตถุประสงค์ คอื ส ำหรับคนท่ีอยำกเปิดร้ำนกำแฟ แตย่งัไมเ่คยมปีระสบกำรณ์มำก่อนเป็นชดุวตัถดุิบ พร้อมอปุกรณ์ใน
กำรชงครบ สำมำรถน ำไปท ำขำยได้เลยงำ่ยๆทัง้แบบใสแ่ก้ว และอดับรรจขุวดไปพร้อมกนั พร้อมด้วยโถจ่ำยน ำ้โลโก้ของแบ
รนด์เรำที่จะท ำให้ร้ำนดดูีขึน้ไปอีก ชดุรูปแบบนีเ้ป็นชดุยอดนิยมทีส่ดุ ที่ท ำให้ร้ำนสะดวกในกำรขำย และสบบรูณ์แบบที่สดุ 
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(4) 96,000 บาท   (สูตรชงแก้วต่อแก้ว)  
(ป้ำยร้ำน, ป้ำยเมนตูัง้พืน้, ป้ำยโลโก้, พร้อมคูม่ือวิธีกำร 1 เลม่, วตัถดุิบใบชำ-กำแฟ-เคร่ืองปรุงฯรวมท ำได้ 2,000 แก้ว รวม
น ำไปท ำได้ 5รสคือ1. กำแฟเปอร์เซีย Persian Coffee 2. ชำนม มำซำลำ่ Masala Milk Tea 3. ชำนม กำร์ดำมอ่ม 
Cardamom Milk Tea 4. ชำนม น ำ้ผึง้ Honey Milk Tea 5. ชำด ำ Black Tea และเพิ่มอปุกรณ์ในกำรท ำทัง้หมดครบชดุ) 
วัตถุประสงค์ คอื ส ำหรับคนท่ีอยำกเปิดร้ำนกำแฟ แตย่งัไมเ่คยมปีระสบกำรณ์มำก่อนเป็นชดุวตัถดุิบ พร้อมอปุกรณ์ใน
กำรชงครบ สำมำรถน ำไปท ำขำยได้เลยงำ่ยๆ สำมำรถปรับและพฒัำสตูรได้หลำกหลำย ให้สำมำรถมีเอกลกัษณ์ในแบบ
ของตวัเอง ชดุรูปแบบนีก้ ำลงัแพร่ขยำยไวมำก และเป็นท่ีนิยมสงูโดยเฉพำะทำ่นท่ีช่ืนชอบศิลปะในกำรชงชำที่ไมไ่ด้อยูใ่น
กรอบแบบเดิมๆ 
 
 
(5) 123,000 บาท   (สูตรกาแฟสด + สตูรชงส าเร็จ)  
(ป้ำยร้ำน, ป้ำยเมนตูัง้พืน้, ป้ำยโลโก้, อบรมวิธีกำรท ำพร้อมคูม่ือ, วตัถดุิบใบชำ-กำแฟ-เคร่ืองปรุงฯรวมท ำได้ 2,000 แก้ว 
รวมน ำไปท ำได้ 5รสคือ1. กำแฟเปอร์เซีย Persian Coffee2. ชำนม มำซำลำ่ Masala Milk Tea 3. ชำนม กำร์ดำมอ่ม 
Cardamom Milk Tea 4. ชำนม น ำ้ผึง้ Honey Milk Tea 5. ชำด ำ Black Tea, อปุกรณ์ในกำรท ำทัง้หมดครบชดุของชำ
อินเดีย,และเพิ่มเคร่ืองท ำกำแฟสด EXPOBAR : OFFICE PULSER 1 GR. เคร่ืองบดเมลด็กำแฟEXPOBAR 600 ODG 
พร้อมอปุกรณ์บำริสต้ำครบชดุ ส ำหรับท ำกำแฟเปอร์เซียสตูรกำแฟสดเพิ่มอีก5รสคือ 1.Persian Espresso 2.Persian 
Cappuccino 3.Persian Latte 4.Persian Mocca 5.Persian Cocoa และเพิ่ม โถจำ่ยน ำ้โลโก้ 2 โถ) 
วัตถุประสงค์ คอื ส ำหรับลกูค้ำที่อยำกเปิดร้ำนกำแฟ มำตรฐำนกำแฟสด พร้อมวตัถดุิบและอปุกรณ์บำริสต้ำแบบครบ
วงจร พร้อมด้วยเคร่ืองชงกำแฟมำตรฐำนระบบMANUAL และเตร่ืองบดเม็ดกำแฟ สำมำรถเปิดร้ำนขำยได้ทนัที 
 
 
(6) 139,000 บาท  (สูตรกาแฟสด + สตูรชงส าเร็จ)  
(ป้ำยร้ำน, ป้ำยเมนตูัง้พืน้, ป้ำยโลโก้, อบรมวิธีกำรท ำพร้อมคูม่ือ, วตัถดุิบใบชำ-กำแฟ-เคร่ืองปรุงฯรวมท ำได้ 2,000 แก้ว 
รวมน ำไปท ำได้ 5รสคือ1. กำแฟเปอร์เซีย Persian Coffee 2. ชำนม มำซำลำ่ Masala Milk Tea 3. ชำนม กำร์ดำมอ่ม 
Cardamom Milk Tea 4. ชำนมน ำ้ผึง้ Honey Milk Tea 5. ชำด ำ Black Tea, อปุกรณ์ในกำรท ำทัง้หมดครบชดุของชำ
อินเดีย , และเพิ่มเคร่ืองท ำกำแฟสด EXPOBAR : OFFICE CONTROL 1 GR. เคร่ืองบดเมลด็กำแฟ EXPOBAR 600 
ODG พร้อมอปุกรณ์บำริสต้ำครบชดุ ส ำหรับท ำกำแฟเปอร์เซียสตูรกำแฟสดเพิ่มอีก5รสคือ 1.Persian Espresso 
2.Persian Cappuccino 3.Persian Latte 4.Persian Mocca 5.Persian Cocoa และเพิ่ม โถจ่ำยน ำ้โลโก้ 2 โถ) 
วัตถุประสงค์ คอื ส ำหรับลกูค้ำที่อยำกเปิดร้ำนกำแฟ มำตรฐำนกำแฟสด พร้อมวตัถดุิบและอปุกรณ์บำริสต้ำแบบครบ
วงจร พร้อมด้วยเคร่ืองชงกำแฟมำตรฐำนระบบAUTO และเตร่ืองบดเม็ดกำแฟ สำมำรถเปิดร้ำนขำยได้ทนัที 
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4. กรณีที่วัตถุดบิหมดสั่งซือ้จากที่ไหนและมีอะไรบ้าง  
หลกัๆ ที่ต้องสัง่ซือ้จำกเรำในกรณีที่วตัถดุิบหมดมีอยูส่องอยำ่งคอื  
1.ใบชาอนิเดีย รำคำขำย 360 บำท ตอ่ถงุ สำมำรถทำได้ 200 แก้วตอ่ 1 ถงุ  
2. กาแฟ รำคำขำย 380 บำท ตอ่ถงุ สำมำรถทำได้ 200 แก้ว แก้วตอ่ 1 ถงุ  
สว่นเคร่ืองปรุงตำ่งๆ ที่จะได้ไปแล้วตัง้แตต่อนแรกนัน้ จะใช้ได้นำนมำกอยูท่ี่ประมำณ 3-6 เดือน เพรำะฉะนัน้ หลกัๆที่จะ
สัง่ซือ้จำกเรำคือ ใบชำ กบั กำแฟ ซึง่ไมม่ีขัน้ต ำ่ในกำรสัง่ซือ้แตล่ะครัง้ คือสัง่ซือ้หนึง่ถงุเรำก็สง่ให้ โดยมีเพยีงคำ่จดัสง่ตอ่
ครัง้เทำ่นัน้ ครัง้ละ100บำท สว่นถ้ำสัง่10ถงุขึน้ไปเรำจะคดิคำ่จดัสง่ตำมจริง สว่นอยำ่งอื่นหำซือ้ได้ตำมท้องตลำดทัง้หมด
เช่น นมตรำมะล ิน้ำผึง้ น้ำตำล  
 

5. ชาอินเดีย กับ กาแฟเปอร์เซีย ต่างจาก ชา หรือ กาแฟ ทั่วไปอย่างไร  
5.1 ชาอินเดีย เรำใช้ใบชำอสัสมั ซึง่เรำนำเข้ำมำจำกอินเดยี เรำมีเมนชูำอินเดียทัง้หมด 4 รส ซึง่ทัง้ 4 รส นัน้ใช้ใบ
ชำอสัสมัตวัเดยีวเป็นหลกั แตท่ำให้ออกมำเป็น 4 รสนัน้ เรำจะมเีคร่ืองปรุงสมนุไพรตำ่งๆใสล่งไปเพื่อท่ีจะให้ออกมำเป็นแต่
ละรสแตกตำ่งกนั สมนุไพรที่ใสเ่ช่น อบเชย กำนพล ูใบกระวำน ขิง พริกไทยดำ ลกูกระวำน น้ำผึง้ ซึง่เรำได้บดสำเร็จสดๆ 
เพื่อท่ีจะให้ใสใ่นแตล่ะรสไว้แล้ว เช่น ผงรสมำซำลำ่ ผงรสกำร์โดมอ่ม  
ถ้ำอธิบำยรสชำติของชำเป็นคำพดูเรำจะอธิบำยได้วำ่เป็นชำนมหวำนมนัตำมสไตล์ท่ีคนไทยนิยมดืม่นัน่เองและจะมีกลิน่
หอม กลิน่อำย ของสมนุไพรตำ่งๆอยูด้่วยเลก็ๆ ซึง่สตูรนีเ้รำได้ทดลองปรับปรุงให้เข้ำกบัวฒันธรรมกำรดื่มของคนไทยที่ไม่
นิยมกลิน่ของสมนุไพรที่แรงเกินไป โดยปกติแล้วคนอินเดยีจะทำนชำที่ใสส่มนุไพรมำก สิง่เหลำ่นีเ้รำใช้เวลำในกำรทดลอง
ตลำดมำยำวนำน ตัง้แตปี่ 2546  เพื่อท่ีจะให้รสชำตชิำ กำแฟเป็นอยำ่งทกุวนันี ้และคำแนะนำที่ได้ก็มำจำกคนไทยแทบทกุ
ระดบัท ำเลและอำยทุัง้นัน้ ทัง้ในกรุงเทพฯ หรือตำ่งจงัหวดัทกุภมูภิำค นมที่ใช้ตำมสตูรของเรำก็คอืนมตรำมะลนิัน่เองซึง่
คุ้นเคยและถกูปำกคนไทยอยูแ่ล้วมำช้ำนำน  
 
5.2 กาแฟเปอร์เซีย เรำจะใช้กำแฟสองชนิดผสมกนั คือ โรบสัต้ำและอำรำบิก้ำ เป็นกำแฟของไทยนี่เอง แตก่ำรท่ีทำให้
กลำยเป็นกำแฟเปอร์เซยีนัน้คือกำรท่ีเรำใสส่มนุไพรตวันงึเข้ำไปซึง่เรำนำเข้ำมำจำกอินเดยี ทำให้กำแฟมีกลิน่หอมแตกตำ่ง
กนักบักำแฟอื่นๆขึน้มำ เคลด็ลบัของกำแฟเปอร์เซียไมไ่ด้อยูท่ี่กำแฟท่ีใช้แตเ่ป็นสมนุไพรที่วำ่นีต้ำ่งหำกที่เรำใสล่งไป
เพิ่มเติมนัน่เอง และก็ไมไ่ด้อยูท่ี่วธีิกำรชงวำ่จะใช้เคร่ืองทำกำแฟสดหรือจะเป็นกำแฟโบรำณหรือจะชงเป็นเหยือก  
“กำแฟเปอร์เซยี” (Persian Coffee) มีที่มำจำกวฒันธรรมของชำวเบดอูิน ซึง่เป็นกลุม่ชำติพนัธุ์หลกัที่อำศยัในดินแดน
ทะเลทรำย หรือเรียกอีกอยำ่งหนึง่คือชำวเปอร์เซยีโบรำณ ในปัจจบุนัคือดินแดนหรือกลุม่ประเทศตะวนัออกกลำงนัน่เอง 
กำรรับรองแขกของชำวเบดอูินท่ีมำเยี่ยมเยือน ด้วยกำแฟแบบเปอร์เซีย ซึง่มีกลิน่หอมชวนรับประทำน นัน้ถือเป็นกำรให้
เกียรติอนัสงูสดุตอ่แขก และชำวเบดอูินนัน้ยงัมีธรรมเนียมข้อหนึง่วำ่หำกชำยหนุม่เสนอกำแฟให้หญิงสำว แล้วหญิงสำวรับ 
หมำยควำมวำ่หญิงนัน้ต้องแตง่งำนกบัหนุม่ผู้ให้ กำรแตง่งำนจะต้องกำหนดสนิสอดเป็นจำนวนแพะหรือแกะตำมแตร่ะบ ุ
และต้องจดัพิธีฉลอง 3 วนั 3 คืน ในกระโจมหนงัขนำดยำวของพวกเขำ ทัง้ยงัสรรพคณุทีม่ีประโยชน์ตอ่ร่ำงกำยด้วย
สมนุไพรใน “กำแฟเปอร์เซยี” นัน้ เช่น ขบัลม แก้ท้องอดื ท้องเฟ้อ อำหำรไมย่อ่ย บำรุงธำต ุบำรุงร่ำงกำย บำรุงหวัใจ แก้แพ้ 
แก้หวดั และคำยควำมร้อนในร่ำงกำยได้เป็นอยำ่งดี ซึง่เหมำะกบัประเทศไทยเรำ ที่มีอำกำศร้อนมำก แม้จะไมเ่ทำ่กบั
อำกำศในทะเลทรำยก็ตำม ซึง่สตูรของกำแฟตวันีน้ัน้มีอยูจ่ริงและทำ่นก็สำมำรถค้นคว้ำได้เช่นกนัในgoogleเก่ียวกบั
สมนุไพรตวันีท้ี่เรำนำเข้ำมำจำกอนิเดียและใสเ่ข้ำไปเพิ่มเติมในกำแฟ เร่ืองรำวเหลำ่นีค้ือจดุขำยทีด่เียี่ยมของกำแฟ
เปอร์เซยี  



6. ราคาขายต่อแก้วและจุดคุ้มทนุเป็นอย่างไร ? 
รำคำขำยนัน้แตล่ะที่จะขำยรำคำไมเ่ทำ่กนัจะขึน้อยูก่บัท ำเลและคำ่เชำ่เป็นหลกัแตส่ิง่ที่ต้องรู้ก่อนก็คือต้นทนุตอ่หนึง่แก้ว
คือเทำ่ไหร่ ต้นทนุตอ่หนึง่แก้วของเรำจะอยูท่ี่ 6-7 บำท ต้นทนุนีร้วมทกุอยำ่งพร้อมเสริฟให้ลกูค้ำแล้ว คือรวม แก้ว ฝำ 
หลอด น้ำชำ น้ำแข็ง พร้อมเสริฟ รำคำขำยที่นยิมขำยกนัมำกที่สดุคือแก้วละ 20 บำท แตล่ะที่ขำยรำคำไมเ่ทำ่กนั เช่น บำง
ทำ่นเปิดขำยหน้ำบ้ำนตวัเองแบบไมเ่สยีคำ่เชำ่เลย นำไปขำยแก้วละ 15 บำท ก็มี สำหรับรำคำขำยแพงสดุที่ขำยคือ 50-60 
บำทก็ม ีคือประเภทคำ่เชำ่ 5-6 หมื่นบำทตำมในห้ำงใหญ่ๆ แตถ้่ำประเภททำเล บิ๊กซีหรือโลตสั คำ่เช่ำประมำณ 10,000 – 
20,000 บำทนัน้ จะขำยกนัแก้วละ 30-35-40 บำท แตห่ำกเป็นตำมตลำดนดัทัง้หลำยหรือเชำ่หน้ำร้ำน จะขำยกนั 20-25 
บำท รำคำขำยเหลำ่นีท้ำงเรำจะช่วยแนะนำวำ่ควรจะขำยเทำ่ไหร่ให้เหมำะสมกบัทำเลและคำ่เช่ำท่ีทำ่นจะเปิดร้ำน เรำ
สำมำรถทำอดัขวดขำยให้ลกูค้ำนำกลบับ้ำนก็สำมำรถทำได้  
วิธีกำรค ำนวณจดุคุ้มทนุเรำจะแนะนำงำ่ยๆเช่น  
 

ท าเลตลาดนัดค่าเช่าวนัละ 50 – 100 บาท 
เป็นเดือนละ1500-3000บาท ต้นทุนต่อแก้ว 

7 (บำท/แก้ว) 

ค่าเช่า 3 (บำท/แก้ว) 
รวมต้นทุน 10 (บำท/แก้ว) 
ราคาขาย 20 (บำท/แก้ว) 

ถ้าขายได้ 20 แก้วต่อวัน 20X20X30= 12000 (บำท/เดือน) 
หักต้นทุน 10X20X30= 6000 (บำท/เดือน) 

ก าไร 6000 (บาท/เดือน) 
 

หมำยเหต ุใช้ยอดขำยต ่ำที่สดุตอ่วนัท่ีควรจะขำยได้คือวนัละ 20 แก้ว เป็นกำไรท่ีควรจะได้ขัน้ต ำ่ในแตล่ะเดือน แตใ่น

ควำมเป็นจริงยอดขำยควรจะเป็น 50-100 แก้วตอ่วนั หรือถ้ำที่คนเยอะจริงๆ ก็ควรจะอยูท่ี ่150-200 แก้วตอ่วนั 

ตำมข้อมลูด้ำนบนเป็นยอดขำยทีแ่ยท่ี่สดุแล้ว ซึง่เรำควรจะพิจำรณำวำ่ท ำเลที่เรำจะไปเปิดร้ำนขำยนัน้จะได้ถงึวนัละ 20 

แก้วหรือไม ่และเรำต้องดอูีกวำ่ท ำเลที่เรำไปขำยนัน้ขำยทกุวนั ขำยทัง้วนัหรือเปลำ่ หรือขำยได้แคจ่นัทร์ถึงศกุร์หรือเสำร์
อำทิตย์หรือขำยแคช่่วงบำ่ยหรือขำยแคช่่วงเช้ำอยำ่งเดยีว 
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7.สามารถดัดแปลงสูตรได้หรือเปล่า ? 
โดยปกติแล้วสตูรชำอินเดีย กำแฟเปอร์เซียของเรำเป็นสตูรท่ีแตกตำ่งโดยสิน้เชิงกบัชำกำแฟอื่นๆในท้องตลำดอยู่
แล้ว แตถ้่ำอยำกจะดดัแปลงเสริมแตง่เพ่ิมเติมก็ได้เช่นกนั เช่น จะน ำไปท ำเป็นชำกำแฟป่ันก็ได้ ใสไ่ข่มกุก็ได้ ใส่
เฉำก๊วยก็ได้ ถ้ำอยำกจะท ำ อยำกให้ทรำบวำ่สตูรของเรำได้มีกำรดดัแปลงปรับปรุงใช้เวลำตัง้แตปี่2546เป็นต้นมำ 
ให้ถกูปำกในระดบักลำงไว้อยู่แล้ว สตูรของเรำปัจจบุนันีเ้รำหำจดุสมดลุไว้แล้ววำ่ทกุคนต้องทำนได้แน่ๆ ไมเ่ข้มไป
หรือออ่นไป ไมแ่รงไปหรือเบำไป แตอ่ย่ำงไรควำมชอบของแต่ละท ำเลจะมีควำมแตกตำ่งกนั เช่นควำมชอบในเร่ือง 
หวำนมำก หวำนน้อย เข้มมำก เข้มน้อย ซึง่เหลำ่นีส้ำมำรถปรับได้ให้เหมำะสมกบัแตล่ะท ำเลซึง่ไมเ่หมือนกนั ใน
เร่ืองนีท้ำงเรำจะมีกำรแนะน ำโดยละเอียด 
 

8.มีการควบคุมท าเลการเปิดอย่างไร  
วิธีกำรควบคมุท ำเลมีอยู่ 2 ขัน้ตอน คือ  

8.1 ในใบสมคัรต้องมีกำรระบสุถำนท่ีๆจะนำไปขำยอย่ำงชดัเจน  

8.2 เม่ือท่ำนได้นำไปเปิดขำย ณ สถำนท่ีๆมีกำรระบไุว้แล้วนัน้ต้องมีกำรถ่ำยรูปให้ทำงเรำ เพ่ือทำงเรำใช้เป็น
ข้อมลูในกำรยืนยนัสิทธิวำ่ท่ำนได้ไปเปิดท่ีตรงนัน้ ตรงนีแ้ล้วและเรำจะนำรูปถ่ำยไปโฆษณำตำมสื่อตำ่งๆท่ีเรำมี
และอบัเดทอยู่ตลอดเวลำ เป็นกำรโปรโมทร้ำนท่ำนเพ่ือให้ลกูค้ำเข้ำไปทำนด้วย ซึง่เป็นสิ่งสำคญัมำก  
 

9.ถ้าคุณเปิดร้านกาแฟสดอยู่แล้วและอยากได้สูตรกาแฟเปอร์เซียแบบกาแฟ
สดจะต้องลงทุนเป็นแสนหรือไม่  
ไมจ่ำเป็น เพรำะท่ำนสำมำรถลงทนุแบบ 6,900 ซึง่ท่ำนสำมำรถ น ำไปท ำขำยได้ทัง้ 10 เมนเูลย รวมกำแฟ
เปอร์เซียแบบกำแฟสดด้วยโดยท่ีไมจ่ำเป็นต้องซือ้เมลด็กำแฟจำกทำงเรำเพรำะสตูรกำแฟสดของเรำนัน้ไมไ่ด้อยู่ท่ี
เมลด็กำแฟท่ีใช้กลำ่วคือท่ำนสำมำรถใช้เมลด็กำแฟท่ีท่ำนใช้อยู่ได้เลยแคเ่พียงใสเ่พ่ิมสมนุไพรบำงตวัลงไปเท่ำ

นัน้เอง ซึง่ทำงเรำจะมีให้ไว้อยู่ในชดุ 6,900 อยู่แล้วหรือท่ำนสำมำรถใช้เมลด็กำแฟของทำงเรำก็ได้เช่นกนั สตูร
วิธีกำรทำง่ำยๆนีเ้รำจะมีให้ท่ำนไปทำอย่ำงครบถ้วน ขอเพ่ิมเติมสำหรับคนท่ีมีร้ำนกำแฟสดอยู่แล้ววำ่ ขณะนีใ้น
ตลำดบ้ำนเรำนัน้ มีร้ำนกำแฟสดมำกมำย เยอะแยะไปหมด หำกถำมวำ่ แตล่ะร้ำนท่ีมีอยู่นัน้ มีควำมแตกตำ่งอะไร

ชดัเจนหรือไมร่ะหวำ่งกนัเอง ยกตวัอย่ำงเช่น ในสถำนท่ีบำงสถำนท่ี ในท ำเลบำงท ำเล มีร้ำนกำแฟสดติดกนั 5 

ร้ำน และท่ำนเป็นหนึง่ในนัน้ อยำกทรำบวำ่ลกูค้ำท่ีจะมำซือ้กำแฟสดสกัแก้วหนึง่จำกทัง้ 5 ร้ำนนีท่ี้เขำต้องเลือก 
ลกูค้ำจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในกำรเลือก ก็เหมือนกนัหมด คือ ถกูปำกลกูค้ำหรือไม ่เข้มไปหรือ ออ่นไป เพรำะ
ควำมชอบแตล่ะคนไมเ่หมือนกนั ฝีมือคนทำก็เป็นปัจจยัหนึง่ซึง่เป็นปัจจยัหลกัท่ีมีลกุค้ำซือ้ประจำอยู่แล้ว แตถ้่ำ
เป็นลกูค้ำใหมล่ะ่ ซึง่ถ้ำมีสกัร้ำนหนึง่ในนัน้มีป้ำยเมนขูองเรำเพ่ิมไว้ด้วย ชำอินเดีย กำแฟเปอร์เซียนัน้ ก็จะทำให้
ลกูค้ำสงสยัซึง่เป็นสิ่งท่ีดีและเข้ำมำสนทนำ ถำมตอ่วำ่มนัคืออะไร รสมนัเป็นอย่ำงไร จะทำให้ร้ำนท่ำนเป็นจดุเดน่ท่ี
มีเอกลกัษณ์ขึน้มำทนัที เรำอำจจะมีแก้วเลก็ๆให้เขำชิมในแตล่ะรสวำ่เป็นอย่ำงไร ชอบและสนใจรสไหน  
 



10.วธีิการส่ังซือ้ จัดส่งและช าระเงนิท าอย่างไร  
 

(1.) ต้องผ่ำนกำรสมัภำษณ์ก่อนครับ เด๋ียวทำงเรำจะโทรไปสมัภำษณ์ครับ รำยละเอียดตำ่งๆเก่ียวกบักำร
สมัภำษณ์เช่น สนใจจะท ำรูปแบบไหน สนใจเปิดร้ำนขำยเองหรืออดัขวดแล้วฝำกขำย รำยละเอียดเร่ืองท ำเลและ
ตรวจสอบวำ่เปิดซ ำ้หรือใกล้ท่ีท่ีมีคนเปิดไปแล้วหรือไม ่รำคำท่ีจะและควรขำยในแตล่ะรูปแบบ ค ำแนะน ำตำ่งๆ 
ถำม-ตอบทกุข้อสงสยั และกำรอธิบำยอีกครัง้จำกทำงเรำว่ำแตล่ะรูปแบบท่ีสนใจจะได้อะไรบ้ำงเพ่ือควำมชดัเจน 
 

(2.) ถ้ำตดัสินใจแนน่อนแล้ววำ่จะซือ้แฟรนไชส์ ทำงเรำจะกรอกใบสมคัรให้ทำงโทรศพัท์ พอกรอกใบสมคัรเสร็จ
แล้ว จะถือวำ่เป็นกำรยืนยนักำรสัง่ซือ้โดยสมบรูณ์แล้ว เปล่ียนแปลงไม่ได้  เพราะทางเราจะจัดลงควิ เตรียม
น าเข้าสินค้าพร้อมส่งในทนัที 
 

(3.) ท่ำนสำมำรถช ำระเงินได้ทนัที หลงัจำกกรอกใบสมคัรเสร็จแล้วตำมเลขที่บญัชีตอ่ไปนี ้ 
 

ธนาคารกรุงเทพ สาขาประตูน า้  
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 1065 - 055 - 491  
ชื่อบัญชี นายมาโนช อัทมารามานี 
 

**หมำยเหต*ุ* แฟรนไชส์ชดุ 6,900บำท ช ำระเตม็จ ำนวนก่อนสง่สินค้ำ และ ชดุ 19,000บำท ขึน้ไป ช ำระก่อนสง่
สินค้ำ50% และช ำระสว่นท่ีเหลืออีก50% หลงัจำกได้รับสินค้ำครบแล้ว 
 

(4.) หลงัจำกช ำระเงินแล้ว ให้แจ้งยืนยนักำรช ำระเงินได้ท่ี 
โทร. 084-682-5999 , 092-369-3951 Line ID: @theindiantea 
 

(5.) หลงัจำกท่ีทำงได้เรำได้รับกำรยืนยนัช ำระเงินแล้ว ทำงเรำจะจดัสง่สินค้ำให้ทำงไปรษณีย์ EMS และ 
Logispost ฟรีให้ทัว่ประเทศครับ ภำยใน5-10วนั 
 
 

ชาอนิเดีย กาแฟเปอร์เซีย 
บริษัท เพอร์เฟกต์ เดสทิน่ี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 

เลขที่ 927/199 ซอยลำดพร้ำว 87 ถนนลำดพร้ำว แขวงคลองจัน่ เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
Mobile : 092-369-3951, 084-682-5999 

Line ID: @theindiantea / 084-682-5999 

E-mail : sales@theindiantea.com 
www.theindiantea.com , www.theindiantea.co.th 

 
มาและร่วมเป็นส่วนหน่ึงในต านานของเรา 

COME AND BECOME ONE OF OUR LEGEND 

http://www.theindiantea.com/
http://www.theindiantea.co.th/


11.ป้ายร้านใช้วัสดุอะไรคงทนหรือไม่  

ป้ำยร้ำนท่ีเรำมีให้จะมีทัง้หมด 3 ป้ำย ป้ำยร้ำนท่ีเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ 1 ป้ำย, ป้ำยโลโก้ 1 ป้ำย, ป้ำยเมนตูัง้พืน้ 1 

ป้ำย ซึง่ลกูค้ำสำมำรถนำไปติดตัง้ได้ สำมำรถชมภำพได้ในเวบ็ของเรำ ซึง่วสัดท่ีุใช้นัน้ เป็นป้ำยอิงค์เจ็ต เอำท์ดอร์ 
ติด ฟิวเจอร์บอร์ด คณุสมบตัิทนแดด ทนฝนได้สำหรับติดตัง้ภำยนอก ป้ำยเมนขุองเรำนัน้อำจไมจ่ำเป็นต้องตัง้พืน้
ก็ได้ อำจตดัออกเอำไปแปะตำมผนงัหรือเคำเตอร์ก็ได้แล้วแตท่่ำนเห็นวำ่เหมำะสมกบัทำเล และร้ำนของท่ำน 
นอกจำกป้ำยร้ำนสำมป้ำยหำกท่ำนต้องกำรออกแบบร้ำนเองเพ่ิมเติม เรำจะมีไฟล์แบรนด์ ไฟล์ย่ีห้อของเรำ เป็น

ไฟล์elastratorให้กบัท่ำนสำมำรถนำไปทำป้ำยอิงค์เจ็ต ไวนิล เมน ูและอื่นๆ  
 

12.มีการเกบ็ค่าธรรมเนียมหรือหักรายได้จากการขายหรือไม่  
ทำงเรำไมม่ีนโยบำยเก็บคำ่ธรรมเนียมหรือหกัรำยได้จำกกำรขำยใดๆทัง้สิน้ ให้ท่ำนมองง่ำยๆวำ่เรำขำยสตูรวิธีกำร
ทำพร้อมย่ีห้อแบรนด์ของเรำเป็นแพ็คเกจตำมท่ีท่ำนเลือกในรูปแบบท่ีเรำมีให้ท่ำน แล้วหลงัจำกท่ีท่ำนได้ซือ้ไปแล้ว
นัน้ กรณีท่ีวตัถดุิบหมดก็มำสัง่ซือ้จำกเรำ  
 

13.มีการเซ็นสัญญาหรือควบคุมอื่นๆอีกหรือไม่  
เรำไมม่ีกำรเซน็สญัญำ นอกจำก กรอกใบสมคัรให้ครบถ้วนและสง่มำหำเรำเท่ำนัน้ 
 

 

14. เมนูเราแตกต่างกับท่ีอ่ืนอย่างไร และลูกค้าน าไปใช้กันแบบไหนบ้าง 
เมนเูรำจะแตกตำ่งจำกร้ำนอื่นๆโดยสิน้เชิงครับ ซึง่ลกูค้ำสว่นใหญ่ของเรำคือคนที่มีร้ำนกำแฟอยูแ่ล้วไปเสริมเมนเูรำในร้ำน
เพื่อสร้ำงควำมแตกตำ่งให้ร้ำน  และมีอีกเยอะที่น ำวตัถดุิบในแฟรนไชส์เรำไปปรับผสมกบัวตัถดุิบของตวัเองเพื่อสร้ำงซิกเน
เจอร์ใหม่ๆ  ตัง้ช่ือเมนใูหมใ่ห้ร้ำนตวัเอง โดยจะใช้หรือไมใ่ช้แบรนด์เรำก็ได้เช่นกนัครับ ซึง่เป็นสิง่ส ำคญัเพรำะร้ำนกำแฟสว่น
ใหญ่ก็มีแตเ่มนเูดมิๆซะสว่นใหญ่ครับ กำรชงชำกำแฟคืองำนศิลปะไมม่ีกฎเกณท์มำปิดกัน้ออกแบบเมนกูนัได้หลำกหลำย
ตำมชอบเลยแหละครับ 
 

 

15. เร่ืองเคาเตอร์หรือตัวร้าน 

ทกุรำคำเรำไมม่ีเคำเตอร์ครับ สิง่ที่เรำจะมีให้ในกำรท ำร้ำนคือ ป้ำยร้ำน ป้ำยโลโก้ ป้ำยเมนตูัง้พืน้ ซึง่น ำไปติดตัง้ได้เลยครับ
พร้อมไฟล์แบรนด์เรำด้วยครับ ซึง่สำมำรถไปปริน้ออกแบบร้ำนได้เพิ่มเติมตำมชอบครับจะหำซุ้มมือสอง ท ำซุ้มใหม ่หรือน ำ
โต๊ะตวันงึตัง้แล้วน ำป้ำยเรำไปติดได้เลยครับ ถ้ำสงัเกตรูุปร้ำนแตล่ะร้ำนในเว็บเรำจะไมเ่หมือนกนัเลยครับ ร้ำนต้องท ำให้
เหมำะกบัท ำเลที่เรำจะเปิดครับ เร่ืองนีท้ำงเรำจะมีกำรแนะน ำโดยละเอียดวำ่ต้องท ำอยำ่งไรบ้ำง 

 

 

 



16. เร่ืองขวดและแก้วที่จะใช้เสริฟขายต้องท าอย่างไร 

ขวดและแก้วหำได้ตำมท้องตลำดเลยครับ ที่เห็นในเว็บจะเป็นของแม๊คโครครับ ตำมตลำดก็มีครับ พวกขวดหรือแก้วเรำจะ
ไมแ่นะน ำให้ซือ้จำกเรำเพรำะคำ่จดัสง่โดยใชเ่หตทุัง้นัน้ครับ หำเองต้นทนุจะต ่ำมำกครับ แตถ้่ำซือ้จำกเรำต้นทนุจะเพิ่มเป็น
เทำ่ตวัครับ สติ๊กเกอร์ตดิแก้วติดขวดก็ท ำได้งำ่ยๆครับ ตรงนีท้ำงเรำจะแนะน ำโดยละเอยีดวำ่ต้องอะไรอยำ่งไรครับ ไมย่ำก
ครับ ต้นทนุพร้อมเสริฟ 6-7บำท ขำย 20-25บำท แล้วแตท่ ำเลและคำ่เช่ำครับ ตรงนีเ้รำจะต้องแนะน ำให้ส ำหรับแตล่ะท ำเล
ซึง่ไมเ่หมือนกนัครับ 

 

17. เร่ืองรสชาต ิชาอินเดีย กาแฟเปอร์เซีย เป็นอย่างไร 

เร่ืองรสชำติก็จะเป็นแบบ ชำนม กำแฟนม หวำนมนั ตำมสไตล์ท่ีทำนกนัในบ้ำนเรำนี่แหละครับ ไมไ่ด้แตกตำ่งมำกครับ 
สตูรเรำก็ใช้นมข้นหวำนตรำมะลใินกำรท ำนี่แหละครับ ซึง่ถกูปำกคนไทยอยูแ่ล้ว สว่นเร่ืองหวำนมำกหวำนน้อย เข้มมำก
เข้มน้อย พวกนีท้ ำได้ปรับได้ตำมควำมชอบของแตล่ะคนในแตล่ะท ำเลซึง่ไมเ่หมือนกนัครับ เรำไปชิมตำมแตล่ะสำขำเร่ือง
หวำนมำกน้อยเข้มมำกน้อยก็จะแตกตำ่งกนัให้เหมำะกบัแตล่ะท ำเลครับ เร่ืองนีท้ำงเรำจะมีกำรแนะน ำโดยละเอยีดวำ่ต้อง
ท ำต้องปรับอยำ่งไร ไมย่ำกครับ 

 

18.  ถ้าอยากชิมต้องท าอย่างไร 

ทำ่นสำมำรถเข้ำมำชิมที่บริษัทได้ โดยที่บริษัทจะได้เรียงชิมทกุรส และได้เห็นและสมัผสัวตัถดุิบใบชำกำแฟและเคร่ืองปรุง
ตำ่งๆทัง้หมดอยำ่งครบถ้วน ทีบ่ริษัทเรำใช้วิธีกำรจดัคิวเข้ำมำชิมรำยละ1ชัว่โมง โดยสำมำรถโทรนดัลว่งหน้ำก่อนเข้ำมำ1-2
วนัเพื่อลงคิวไว้ตำมวนัเวลำที่สะดวกของแตล่ะทำ่น  
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