
Coffee business partners

ดื#มดํ#านวัตกรรมไปกับกาแฟทุกแก้ว

นวตักรรมการบริหารจดัการที0ชว่ย
ให้การเปิดร้านกาแฟเป็นเรื0องงา่ย
"เราคืออนาคตของธุรกจิร้านกาแฟ”



❖การดําเนินงานในรูปแบบของแฟรนไชส์ (Franchise) โดยเป็น

การร่วมทนุ ระหวา่งแฟรนไชส์ซีN(Franchisee) และ แฟรนไชส์

เซอร์(Franchisor) ทีNนําเทคโนโลยีและนวตักรรมด้านหุน่ยนต์เข้า

มามีสว่นร่วมสนบัสนนุ

❖ นําระบบการบริหารจดัการเข้ามาเพืNอชว่ยทําให้การเปิดธรุกิจ

ร้านกาแฟเป็นเรืNองงา่ย

❖สง่มอบประสบการณ์ทีNเป็นเอกลกัษณ์ ไมใ่ชแ่คก่ารแวะร้าน

กาแฟ แตย่งัได้ดืNมดํNานวตักรรมไปกบักาแฟทกุแก้ว

❖การดําเนินธรุกิจทีNให้มากกวา่คําวา่ ร้านกาแฟ โดยเพิNมมิตด้ิาน

ธรุกิจทีNหลากหลาย

❖บริหารงานโดยบริษัท ตุ๊กตุ๊กพาส จํากดั ทนุจดทะเบียน 20 ล้าน

บาท (ชําระเตม็) และอยูใ่นระหวา่งการเพิNมทนุ และการ

สนบัสนนุจากธนาคาร SME Bank

แนวคดิการดําเนินธรุกิจ



Robot Café Shop Concept ( รูปแบบธุรกจิของร้าน)

❖CRUZR 

หุน่ยนต์อจัฉริยะ(AI) ที6จะเข้ามาชว่ยจดัการในร้านและสง่มอบประสบการณ์ด้านนวตักรรม 

ให้กบัลกูค้า

❖Robotic Star legends 

หุน่ยนต์ที6เป็นแรงบนัดาลใจด้านนวตักรรม และจะเข้ามาชว่ยสง่เสริมด้านการตลาดของร้าน

❖Robotic Education 

การสง่เสริมการเรียนรู้ด้านนวตักรรมหุน่ยนต์ให้กบัเดก็และเยาวชน

❖Robotic Massager 

นวตักรรมด้านเทคโนโลยีเพื6อสขุภาพที6จะเข้ามาสง่เสริมโอกาสและรายได้ให้กบัร้าน

❖TEV รถยนต์พลังงานไฟฟ้า(TERA ELECTRON VOLT)

นวัตกรรมด้านยานยนต์ ที6 จะ เ ข้ามาส่ง เส ริมโอกาสและรายไ ด้ใ ห้กับ ร้าน



CRUZR อตัลกัษณ์ของ Robot Cafe

❖ รับคําสั:งด้วยเสียง ตอบโต้ได้หลายภาษา สามารถจดจําเสียงและใบหน้าของลกูค้า

❖ เป็นพนกังานต้อนรับ รับออเดอร์ แคชเชียร์ ลกูค้าสมัพนัธ์ และเป็นรปภ.ในเวลาร้านปิด

❖ วิเคราะห์ข้อมลู สรุปยอดขาย ชว่ยในการวางแผนการตลาด

❖ นําเสนอสนิค้าและบริการอื:นๆของแพลตฟอร์ม Tuk Tuk Pass







Robotic Star Legends ใน Robot Cafe 

Stormtrooper หนึ$งในแรงบนัดาลใจด้านนวตักรรม

❖ Star Wars (ปี 2520) เป็นภาพยนตร์แนววิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
และเป็นแรงบนัดาลใจให้กบัสิ$งประดษิฐ์ตา่งๆในปัจจบุนั  เชน่ 
หุน่ยนต์ ลฟิต์ เครื$องฉายโปรเจคเตอร์ และอื$น ๆ อีกมากมาย

❖ Stormtrooper  หนึ$งในตวัละคร Star Wars  ที$ปัจจบุนัได้มีการ
พฒันานํามาเป็นของเลน่ ของสะสม   และเพื$อการศกึษา ตา่ง ๆ 
มากมาย

❖ Stormtrooper จะเข้ามาเป็นสว่นหนึ$งของ Robot Cafe ที$จะชว่ย
สร้างสสีนัและสง่เสริมด้านการตลาด

STORMTROOPER

https://www.youtube.com/watch?v=8U933DNctRE&feature=youtu.be


Iron Man ภาพยนตร์ที+ทําให้ตระหนกัถงึการเปลี+ยนแปลงของ
นวตักรรมด้านเทคโนโลยี

v Iron Man เป็นภาพยนตร์ที+สอดคล้องกบัภาพปัจจบุนัที+บง่บอก
วา่นวตักรรมด้านเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวนั
มากยิ+งขึ Oน

v เป็นแรงบนัดาลใจให้เดก็และเยาวชนให้เกิดความคิดและ
สร้างสรรค์ ที+จะคดิค้น นวตักรรมด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ

v หุน่ยนต์ Iron Man ได้มีการพฒันาให้เข้ามามีบทบาทในการใช้
ชีวิตประจําวนัและสามารถใช้ประโยชน์เพื+อการศกึษา ได้อีก
ด้วย

v หุน่ยนต์ Iron Man จะเข้ามาเป็นสว่นหนึ+งของ Robot Cafe ที+
จะชว่ยสร้างสีสนัและสง่เสริมด้านการตลาด

Iron Man

https://www.ubtrobot.com/products/ironman


Robotic Education by Robot Cafe

❖ Robot Café จะจดัสรรพื 2นที6ภายในร้าน เพื6อการศกึษา

และการเรียนรู้เกี6ยวกบันวตักรรมด้านหุน่ยนต์ 

(Robot)มากมายหลายชนิดทั6วทกุมมุโลกโดยไมซ่ํ 2าแบบ

❖ จดับคุคลากรที6มีความรู้ด้านนวตักรรมเทคโนโลยีเพื6อ

ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์

❖ เพื6อเพิ6มโอกาสเสริมสร้างรายได้และการสง่เสริมด้าน

การตลาดแก่ Robot Café 

❖ ที6กลุม่เปา้หมายเดก็และเยาวชน อายตุั 2งแต ่3 ปีขึ 2นไป



v ด้านสมาธิ

v ด้านจินตนาการ

v ด้านความคิดสร้างสรรค์

v ด้านฝึกการสงัเกต การทดลอง

v เรียนรู้พื >นฐานหุน่ยนต์ หลกัฟิสกิข์ 

หลกัการเขียนโปรแกรม

v ปลกูฝังบคุลกิ นกัประดิษฐ์ นกัวิทยาศาสตร์

JIMU

❖ รู้จกัทํางานเป็นทีม

❖ ฝึก Present ผลงาน ฝึกออกงานนิทรรศการ

❖ ฝึก กระบวนการคิด การแก้ปัญหา

❖ ฝึก เกื >อกลู (Social Skill)

❖ ฝึก ความอดทน อดกลั >น

❖ ฝึก ยอมรับตนเอง และอื_น 

ประโยชน์ของการเรียนรู้ด้านหุ่นยนต์ (Robot Education)
JIMU (ตวัอยา่งหุน่ยนต์ใน Robot Café)

https://www.youtube.com/watch?v=MPvLhW-7RKM




Robotic Massager ใน Robot Cafe

AMAXS

v บริษัท ตุ๊ก ตุ๊ก พาส ร่วมกบัพนัธมิตรทางธรุกิจบริษัท เชส  ผู้ นําด้านนวตักรรมเก้าอี ?นวดไฟฟา้ภายใต้แบรนด์ 
AMAXS จะจดัสรรพื ?นทีIภายในร้าน Robot Cafe เพืIอนําเก้าอี ?นวดไฟฟา้มาไว้คอยให้บริการ

❖ พื ?นทีIสําหรับ Robotic Massager จะถกูออกแบบให้เสมือนเป็นโชว์รูมและเอื ?อตอ่การขายเก้าอี ?นวดไฟฟา้
ดงักลา่ว

❖ Robot Café จะเปรียบดัIงตวัแทนในการขายและอํานวยความสะดวกในด้านสนิเชืIอร่วมกบัสถาบนัการเงิน

❖ Robotic”CRUZR” จะเปรียบดัIงพนกังานขายทีIจะชว่ยนําเสนอผลติภณัฑ์ Robotic Massager

❖ Robotic Massager จะเป็นสว่นหนึIงใน Robot Cafe ทีIจะชว่ยสร้างรายได้และสง่เสริมด้านการตลาดให้กบั
ทางร้าน

http://www.amaxsgroup.com/


❖ รถยนต์พลงังานไฟฟา้ 100%

❖ เป็นมิตรตอ่สิ;งแวดล้อม

❖ ระยะทางวิ;ง 330 กิโลเมตร ตอ่การชาร์จ 1 ครั Gง

❖ ระยะเวลาในการชาร์จเพียง 30 นาที

❖ ความเร็วสงูสดุสงูถงึ 120 กิโลเมตรตอ่ชั;วโมง

❖ รองรับระบบ Carpool สาํหรับการแบง่ปัน และหารายได้

❖ จดุบริการชาร์จพลงังานและศนูย์บริการ ได้ ณ สถานีบริการนํ Gามนั ปตท. และอื;น ๆ ที;
จะเพิ;มขึ Gนในอนาคต ตามนโยบายการสนบัสนนุของภาครัฐ 

TEV รถยนต์พลงัานไฟฟา้ (TERA ELECTRON VOLT)

TEV Car

v Robot Café  จะเปรียบเสมือนโชว์รูมของรถ TEV Car 
v Robotic ”CRUZR” จะเปรียบดั;งพนกังานขายที;จะเข้ามาชว่ย

นําเสนอรถยนต์ไฟฟา้ TEV Car
v TEV Car จะเป็นสว่นหนึ;งใน Robot Cafe ที;จะชว่ยสร้างรายได้

และสง่เสริมด้านการตลาดให้กบัทางร้าน

คณุสมบตัเิบื Gองต้น TEV Car

https://www.teraelectronvolt.com/robotone


กบัโอกาสทางธรุกิจในอนาคต

v ด้วยความมุง่มั9นที9จะพฒันาภายใต้คอนเซป็ต์ ”สาํเร็จไปด้วยกัน” 
Robot Café จะสรรหาเมนยูอดนิยมและผลติภณัฑ์เพื9อเพิ9มโอกาส

ทางการค้าอยูเ่สมอ

v บริการสง่อาหาร เบเกอรี9 และเครื9องดื9ม (Delivery)  หรือกลุม่

ผลติภณัฑ์อื9น ๆ ภายใต้เครื9องหมายการค้าของ Robot Café 

v สง่เสริมและสนบัสนนุผู้ประกอบการรายยอ่ยหรือผู้สนใจอยากเพิ9ม

รายได้ ด้านเบเกอรี9 ให้มีชอ่งทางจดัจําหน่ายภายใต้การบริหารงาน

ของ Robot Café 

v การคิดค้นและวิจยั นวตักรรมใหม ่ๆ เพื9อก้าวให้ทนัยคุสมยัและเพื9อ

เป็นผู้ นําด้านนวตักรรมภายใต้เครื9องหมายการค้า Robot Café 



ประมาณการยอดขาย (เครื0องดื0มและเบเกอรี0)

จํานวนลกูคา้
ยอดขาย/วนั 100 คน 150 คน 200 คน 250 คน 300 คน

เครื%องดื%ม 6,000 9,000 12,000 15,000 18,000

เบเกอรี% 3,000 4,500 6,000 7,500 9,000

รวมยอดขาย 9,000 13,500 18,000 22,500 27,000

กาํไรขั4นตน้
เครื%องดื%ม60% 3,600 5,400 7,200 9,000 10,800

กาํไรขั4นตน้ เบเกอรี% 30% 900 1,350 1,800 2,250 2,700

กาํไรรวม/วนั 4,500 6,750 9,000 11,250 13,500

กาํไรรวม/เดือน 135,000 202,500 270,000 337,500 405,000



จํานวนลกูคา้
กําไร/คา่ใชจ้า่ย 100 คน 150 คน 200 คน 250 คน 300 คน

กาํไร/เดือน 135,000 202,500 270,000 337,500 405,000

ค่าเช่า/เดือน 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000

พนกังาน 6 คน 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000

สาธารณูปโภค 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

รวมค่าใชจ่้าย 140,000 150,000 160,000 170,000 180,000

กาํไรสุทธิ -5,000 52,500 110,000 167,500 225,000

คืนทุนภายใน - 47.61 เดือน 22.72 เดือน 14.92 เดือน 11.11 เดือน

ประมาณการคา่ใช้จา่ยและผลกําไร



โอกาสจากรายได้อื-น ๆ  

v คา่ตอบแทนจากการขายเก้าอี :นวดไฟฟา้ AMAXS 

v คา่ตอบแทนจากการขายรถยนต์ไฟฟา้ TEV Car 

v สว่นแบง่คา่คอร์สเรียน Robotic Education 

v สว่นแบง่คา่บริการบนแพลตฟอร์ม Tuk Tuk Pass ที-เปิดให้บริการในหุน่ยนต์ CRUZR 

หมายเหตุ คา่ตอบแทนและสว่นแบง่จากคา่บริการจะถกูกําหนดและระบไุว้ในสญัญาร่วมทนุ 



รายละเอียดการร่วมทุน และรับสิทธิ7 แฟรนไชส์ ROBOT CAFE

❖ ผู้ ร่วมทนุชําระคา่แรกเข้าเป็นเงิน 249,500 บาท

❖ รับสทิธิCแฟรนไชส์ ROBOT CAFE ระยะเวลาสญัญา 9 ปี

❖ รับสทิธิประโยชน์ในการยกเว้นคา่แฟรนไชส์ 6% ของยอดขาย

ตลอดอายสุญัญา 9 ปี

❖ สดัสว่นการถือหุ้น ROBOT CAFE 51% ผู้ ร่วมทนุ 49%

❖ เงินลงทนุจํานวน 2,550,000 บาท/สาขา

หมายเหตุ  ตวัเลขเงินลงทนุแตล่ะสถานท̀ีอาจมีการเปลี`ยนแปลง



รายละเอียดการลงทนุขนาดพื 2นที3ประมาณ 48 ตร.ม.

รายการลงทนุ ROBOT CAFE (แฟรนไชส์
ซอร)์

ผูร้ว่มทนุ
(แฟรนไชสซ์)ี

ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 249,500 บาท

เงินลงทุนในการออกแบบ ตกแต่งภายใน/ภายนอก ค่าหุ่นยนต์ เครื<องชงอุปกรณ์
และสินคา้ 1,300,000 บาท 1,000,000 บาท (กูจ้ากธนาคาร)

สดัส่วนการถือหุน้ 51% 49%

ค่าแฟรนไชส์ 6% ของยอดขาย ไดรั้บการยกเวน้ตลอด 9 ปี

เงินเดือน 12,500 บาท 12,500 บาท (เพื<อชาํระคืนเงินกู)้

ค่ามดัจาํอาคารหรือพืLนที< 51% 49%

หมายเหตุ  พื 2นที3อาจมีขนาดเปลี3ยนแปลงไปทั 2งนี 2ขึ 2นอยูก่บัทําเลและสถานที3 โดยผู้ให้สทิธิNแฟรนไชส์และผู้ รับแฟรนไชส์จะพิจารณาร่วมกนั 



คณุสมบตัเิบื ,องต้นของผู้ ร่วมทนุ

❖ เป็นบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลที@จดทะเบียนในประเทศไทย

❖ มีทกัษะและเวลาในการบริหารงานร้าน

❖ มีเวลาเข้ารับการอบรม และสมัมนา

❖ ผา่นการสมัภาษณ์ และตอบแบบสอบถาม

❖ ชําระคา่แรกเข้า 249,500 บาท

❖ ได้รับการอนมุตัิสนิเชื@อจากธนาคาร 1,000,000 บาท (โดยมีหุน่ยนต์เป็นหลกัประกนั) หรือชําระเงินร่วมทนุโดยไมข่อสนิเชื@อ

การสนบัสนนุเงินทนุจาก SME BANKโครงการสนิเชื@อเถ้าแก่ 4.0

❖ วงเงินสนิเชื@อ: 1,000,000 บาท

❖ ระยะเวลากู้ ยืม: ไมเ่กิน 7 ปี

❖ ปลอดชําระคืนเงินต้น: สงูสดุไมเ่กิน 3 ปี

❖ อตัราดอกเบี ,ย: 1% ตอ่ปีตลอดอายสุญัญา

สิทธิพเิศษสาํหรับผู้กู้สาํหรับ Robot Cafe 

- ปลอดชําระคืนเงินต้น 6 เดือนแรก (โดยชําระเฉพาะดอกเบี ,ยประมาณ 800 บาท/เดือน) หลงัจากนั ,นผอ่นชําระ 12,400 บาท/เดือนเป็นระยะเวลา 84เดือน( 7 ปี)

- วงเงินกู้ตั ,งแต่ 1,000,001-15,000,000 บาท มีอตัราดอกเบี ,ยพิเศษ 4% ตอ่ปี



ขั #นตอนการขอการสนบัสนนุโครงการสนิเชื4อเถ้าแก่ 4.0



รูปแบบร้านและแนวคิดในการออกแบบ

❖ อาคารพาณิชย์ขนาด 4x12 เมตร หรือพื 8นที;ประมาณ 48 ตร.ม.

❖ แนวคิดในการออกแบบตกแตง่: Loftstyle เน้นการ สร้างความตอ่เนื;อง

ของพื 8นที; และโชว์ผิวสมัผสัของวสัดทีุ;นํามาตกแตง่โดยไมป่รุงแตง่ เชน่

การโชว์แนวผนงัอิฐ ปนูเปลอืย ร่วมกบัการลอยตวัของระบบไฟฟา้

ประปา

❖ มีพื 8นที; 48 ตร.ม. ขึ 8นไป และมีสญัญาเชา่พื 8นที;อยา่งน้อย 9 ปี และเป็นพื 8นที;

ถาวรเชน่ อาคารพาณิชย์ อาคารสาํนกังาน ห้างสรรพสนิค้า

❖ อยูใ่กล้แหลง่ชมุชน คอนโดมิเนียม โรงเรียนขนาดใหญ่ มหาวิทยาลยั สถานี

รถไฟฟา้ เป็นต้น

❖ หากเป็นร้านกาแฟที;เปิดดําเนินการแล้ว ต้องปรับปรุงร้าน ในรูปแบบร้านที;

กําหนดไว้ในสญัญาแฟรนไชส์

ลกัษณะทําเลที;ตั 8งร้าน





❖ ภายในปี พ.ศ. 2562 จํานวน 400 สาขา (กรุงเทพ ปริมณฑล

และตามหวัเมืองใหญ่ เชน่ เชียงใหม ่ภเูก็ต ฯลฯ)

❖ภายในปี พ.ศ. 2566 จํานวน 5,000 สาขา (ในประเทศ และ

ตา่งประเทศ)

แผนพฒันาและการลงทนุ

แผนด้านนวตักรรมใน Robot Cafe

ระยะเริ]มต้น (1-2 ปี ) ระยะกลาง( 3- 5 ปี) ระยะยาว (6-10 ปี)

หุน่ยนต์บริการ CRUZR หุน่ยนต์ชงกาแฟ(  AI 

Barista) พร้อมกบั

ระบบปฏิบตักิาร

Walker Humanoid 

Robot หุน่ยนต์ที]มีการ

เคลื]อนไหวใกล้เคียง

มนษุย์



❖ รับคําสั(งด้วยเสียง ตอบโต้ได้หลายภาษา สามารถจดจําเสียงและใบหน้าของลกูค้า

❖ เป็นพนกังานต้อนรับ รับออเดอร์ แคชเชียร์ ลกูค้าสมัพนัธ์ และเป็นรปภ.ในเวลาร้านปิด

❖ วิเคราะห์ข้อมลู สรุปยอดขาย ชว่ยในการวางแผนการตลาด

❖ นําเสนอสนิค้าและบริการอื(นๆของแพลตฟอร์ม Tuk Tuk Pass

CRUZR จีนี(สาวสวยประจําร้าน ROBOT CAFE

https://www.youtube.com/watch?v=9kLt-ElGazQ



❖ การใช้หุน่ยนต์บาริสต้า ในการชงกาแฟ เพื7อชว่ยเพิ7มประสิทธิภาพของบาริสต้าในร้าน

หรือทดแทนการใช้บาริสต้า

❖ สามารถตอ่ยอดเป็น Fully Automated Robot Barista

แผนการใช้นวตักรรมในระยะกลาง

ROBOT BARISTA ระบบปฎิบัติการชงกาแฟ



❖ การนําหุน่ยนต์ Walker (Humanoid Robot ) มาใช้ในร้าน

เพืFอชว่ยเพิFมประสทิธิภาพในการทํางาน หรือทดแทนการใช้

พนกังานทั Tงหมด

❖ แฟรนไชส์ซีสามารถดแูลสาขาโดยใช้ผู้จดัการร้านเพียงคน

เดียว

แผนการใช้นวตักรรมในระยะยาว
WALKER HUMANOID ROBOT

https://www.youtube.com/watch?v=gOpQlk8afzs



❖ ได้รับการสนบัสนนุด้านการออกแบบร้าน เตรียมความพร้อมก่อนเปิด
ร้าน ช่วยเหลอืให้คําแนะนําช่วงเปิดร้าน อบรมการบริหารจดัการร้าน
และหุน่ยนต์

❖ สทิธิในการใช้แบรนด์ เครืEองหมายการค้า ระบบปฏิบตักิารด้าน
ซอฟท์แวร์ตา่งๆ เพืEอใช้ในร้าน ROBOT CAFE

❖ คูมื่อการจดัการบริหารร้าน การใช้สตูรเครืEองดืEมตา่งๆ การสัEงซื Tอวตัถดุิบ
และสนิค้าอืEนๆ

❖ การสนบัสนนุด้านการตลาด และการใช้นวตักรรมใหม่ๆ ตามแผนงาน

❖ ระบบปฏิบตักิารของ ROBOT CAFE ช่วยให้แฟรนไชส์ซี สามารถเข้าถงึ
ข้อมลูยอดขาย และข้อมลูรวมการเปรียบเทียบยอดขายในชว่งเวลา/
พื TนทีEตา่งๆ เพืEอประโยชน์ในการวิเคราะห์และปรับปรุงแผนการตลาดได้
อยา่งรวดเร็ว

สทิธิประโยชน์ของผู้ ได้รับสทิธิ\แฟรนไชส์ ROBOT CAFE



มาร่วมเป็นส่วนหนึ-งของร้านกาแฟนวัตกรรม

สนใจรับข้อมูลแฟรนไชส์ ROBOT CAFE ไ ด้ ที? WWW.ROBOTCAFE.CO

หรือ สามารถตดิตามขา่วสารร้าน  ROBOT CAFE ได้ตามช่องทางนี K  
Line             : @robotcafe
Facebook   : @robotcafethailand

http://www.robotcafe.co

