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HEDHOM - เหด็-หอม ลูกช้ินทอดหน้าวอมอัพ 
HEDHOM Workshop  
129/1 ซอยวัดอุโมงค ์สุเทพ เมือง, Chiang Mai 50200 

www.Hedhom.com  
hello@hedhom.com 
Tel. 061.274.1999 
LINE: hedhomhh 
Facebook: https://www.facebook.com/hedhomHH/ 
Instagram: https://www.instagram.com/hedhomhh/  
 
 
 
Partner/Franchisee ขอ้กาํหนดเบ้ืองตน้ : 
 

● ทาํงานและฝึกอบรม 1-2 เดือนกับ Hedhom และเรียนรู้กับผูช้ว่ยของทีมเราทุกภาคสว่นของธุรกิจท่ีจังหวัด
เชียงใหม ่

● ตอ้งพิสูจน์วา่ทางทา่นรู้จักทุกภาคสว่นในแตล่ะตาํแหน่งของธุรกิจ 
 
หลังจาก 1-2 เดือนทา่นจะตอ้งพบกับ ธัชนันท ์(เจา้ของร้าน) และนําเสนอสิง่ตอ่ไปน้ี: 
 

1. ท่ีตัง้ของร้านคา้และรายละเอียดสัญญาเชา่ 
2. รายละเอียดการทาํงานของร้านคา้ 

● เปิดช่ัวโมงปิดวันเปิด ฯลฯ 
● รายละเอียดผังร้านคา้ อุปกรณ์ทัง้หมด การวัดความปลอดภัย แผนความสะอาด ฯลฯ 
● ขอ้มูลเก่ียวกับการสัญจร การขับรถ การจราจร บริเวณท่ีจอดรถ ฯลฯ 

3. แผนรายละเอียดเก่ียวกับการจา้งพนักงาน 
● อัตราการจา่ยช่ัวโมงทาํงาน วธีิคัดเลือกผูส้มัคร ฯลฯ 
● แผนการฝึกอบรมพนักงาน 
● แผนการฝึกอบรมดา้นความปลอดภัย 

4. แผนธุรกิจ 3 ปีโดยละเอียด 
● คา่ใชจ้า่ยท่ีคาดไว ้รวมถึงคา่แรงงานพนักงาน คา่เชา่ คา่ไฟฟ้าและอ่ืน ๆ 
● เป้าหมาย 6 เดือน, เป้าหมาย 1 ปี, เป้าหมาย 2 ปี ฯลฯ 
● แผนการตลาดโปรโมช่ัน และการขายวันหยุดพิเศษ ฯลฯ 

5. เซน็สัญญาร่วมแผนธุรกิจกับ Hedhom เอกสารขอ้ตกลงหุ้นสว่น / แฟรนไชส ์
 
** เจา้หน้าท่ีและผูจั้ดการของเราจะชว่ยในการเปิดร้านในชว่ง 2 สัปดาหแ์รก 
** ผูจั้ดการของเหด็-หอม ในเบ้ืองตน้อาจไปท่ีร้านเพ่ือตรวจสอบและให้ความชว่ยเหลือเป็นครัง้คราว 
 

http://www.hedhom.com/
mailto:hello@hedhom.com
https://www.facebook.com/hedhomHH/
https://www.instagram.com/hedhomhh/


 
ขอ้มูลทางการเงนิ: 
 
** แผนทางเลือกท่ีหน่ึง 
คา่ใชจ้า่ยเร่ิมตน้โดยประมาณ: 160,000 ฿ 

รายละเอียดดังน้ี: 
● รถพว่งขา้งตามฉบับตน้แบบของเหด็-หอม 
● อุปกรณ์พ้ืนฐาน 
● ตูแ้ชส่ตอ็กสนิคา้ 

 
** แผนทางเลือกท่ีสอง 
คา่ใชจ้า่ยเร่ิมตน้โดยประมาณ: 80,000 ฿ (ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยในรายละเอียดดา้นลา่งน้ี) 

รายละเอียดดังน้ี: 
● Hedhom เป็นเจา้ของและให้เชา่ NEW  bikeshop ราคา 10,000 บาท / เดือน เป็นเวลา 1 ปี 
● 2,000 ฿ / เดือน หลังจาก 1 ปี 
● ตอ้งวางเงนิมัดจาํ 10,000 ฿ 

 
 
กรอบเวลาโดยประมาณ: 
 
กรอบเวลาโดยประมาณตัง้แตเ่ร่ิมตน้จนถึงการตัง้คา่ร้านคา้จะอยูใ่นชว่ง 1 ถึง 2 เดือนข้ึนอยูกั่บปัจจัยตา่ง ๆ ในการสร้างรถ
พว่งขา้ง ใชเ้วลาโดยประมาณ 1 เดือน สามารถมีเวลาเพิม่เติมสาํหรับการตกแตง่ร้านคา้ การจา้งพนักงาน การฝึกอบรม
ความปลอดภัย การบริการ การจัดสง่อาหารออนไลน์ โปรโมช่ัน และการเปิดตัวร้านคา้ ฯลฯ 
 
 
 
 
---------------- 
 
ENGLISH 
 
 
Hedhom Franchise Information 
 
Partner/Franchisee Initial requirements: 
 

● 1-2 months working and training with Hedhom and staff learning all parts of the business 
in Chiang Mai 

● Must prove that he/she knows each position of the business 
 
After 1-2 months, franchisee must meet with Tatchanan (Owner) and provide the following: 
 

1. Location of shop and rental agreement details 
 



2. Details of shop’s functionality 
● Open close hours, days open, etc. 
● Detailed layout of shop, all equipment, measurements, safety, etc. 
● Information about foot traffic, driving traffic, parking area, etc. 

 
3. Detailed plan on hiring staff 

● Rate of pay, work hours, how you will screen applicants, etc. 
● Staff training plan 
● Safety training plan 

 
4. Detailed 3 year plan of business 

● Expected expenses, including staff labor, rent, electric, etc. 
● 6 month goal, 1yr goal, 2yr goal, etc. 
● Marketing plans, promotions, holiday sales, etc. 

 
5. Sign Hedhom partner/franchisee agreement documents 

 
** Our staff and manager will help assist in opening shop during the first 2 weeks 
** Hedhom managers may occasionally visit the shop for inspections and to offer assistance  
 
 
Finance Information: 
 
** Initial startup costs: 160,000฿ (estimated) 

Includes: 
● Hedhom Custom-built Bikeshop 
● Basic equipment 
● Freezer for stock 

 
** Other startup cost plan: 80,000฿ (deposit not included) (estimated) 

● Hedhom owns and rent’s NEW bikeshop for 10,000฿/month for 1 year 
● 2,000฿/month after 1 year 
● 10,000฿ deposit required 

 
 
Estimated Time Frame: 
 
The estimated time frame from start to finished shop setup will range from 1 to 2 months 
depending on various factors. The custom bikeshop build takes around 1 month. Allow for extra 
time for setting up the shop, hiring staff, training, safety, setup food delivery services, grand 
opening promotions, etc.  


