การเข้ าร่ วมธุรกิจแฟรนไชส์
เปิ ดรับสมัคร
ผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ทั่วประเทศ ที่มีใจรักด้านการศึกษา มีความมุ่งมั่น สาหรับผู้ที่อยากมี
ธุรกิจเป็นของตนเอง สาหรับผุ้ที่อยากมีธุรกิจเสริม

หลักสูตร จินตคณิตอันซัน
คือนวัตกรรมใหม่สำหรับกำรคิดเลขจินตคณิตแบบใช้นิ้วมือเป็นสื่อกำรเรียนกำรสอน ซึ่งเป็นสื่อที่
ติดตัวมำตั้งแต่เกิด สำมำรถนำมำใช้ได้ทุกที่ ทุกเวลำที่ต้องกำร สำมำรถทำให้เด็กคิดเลขได้อย่ำงรวดเร็ว
และแม่นยำ ทั้งกระบวนกำรบวก กำรลบ กำรคูณ กำรหำร ช่วยพัฒนำสมำธิ พัฒนำควำมจำให้ดีขึ้น
และช่วยให้มีทัศนคติที่ดีต่อวิชำคณิตศำสตร์อีกด้วย

ทาไมต้องเลือก จินตคณิตอันซัน
 จินตคณิตอันซัน คือจินตคณิตแนวใหม่ที่ใช้วิธีการสอนการคานวณด้วยนิ้วมือ (Finger) เป็นหลักสูตรเฉพาะ
และเป็นหลักสูตรเดียวที่เอกลักษณ์เป็นแบบฉบับเฉพาะตัวในการคิดคานวณที่ไม่เหมือนใคร และเป็นแบ
รนด์เดียวในประเทศที่ใช้นิ้วมือคิดเลขแบบครบวงจร โดยไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์อื่นๆ
 จินตคณิตอันซัน เป็นหลักสูตรที่ใช้ระยะเวลาเรียนสั้นๆ และเด็กสามารถนาไปใช้ได้ทุกระดับตั้งแต่เริ่มเรียน
โดยไม่ต้องรอให้เรียนจบหลักสูตร ไม่ต้องใช้เวลาเรียนที่ยาวนาน
 จินตคณิตอันซัน ได้คิดค้น พัฒนาหลักสูตรจินตคณิตแนวใหม่ที่กระชับ ได้เนื้อหา มีข้อมูลครบถ้วนและ
แบ่งเป็นขั้นตอนอย่างชัดเจน เด็กเล็ก เด็กโตสามารถเรียนจินตคณิตโดยใช้นิ้วมือต่อเนื่องตามลาดับซึ่งมีทั้ง
การบวก การลบ การคูณ และการหาร
 จินตคณิตอันซัน สถาบันฯที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแฟรนไชส์จากรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นเครื่องกา
รันตีคุณภาพ
 จินตคณิตอันซัน อนุญาตให้นาหลักสูตรไปติดต่อและเปิดสอนในโรงเรียนได้ ทาให้ผู้ประกอบการสามารถ
สร้างรายได้มากกว่าการเปิดศูนย์ปกติถึง 5-10 เท่า
 จินตคณิตอันซัน สำมำรถทำกำรเรียนกำรสอนได้ทุกที่ เพรำะใช้สื่อนิ้วมือที่ติดตัวมำตั้งแต่เกิด
ใช้กิจกรรมในกำรเรียนกำรสอน ทำให้สนุกกับกำรเรียน และ ทำให้เด็กกล้ำแสดงออก
 จินตคณิตอันซัน จัดระบบกำรสอนอย่ำงเป็นขั้นตอน Step by Step เริ่มจำกง่ำยไปหำยำก

 จินตคณิตอันซัน เก็บค่ำแฟรนไชส์ 100,000 บำท(ไม่รวมภำษี) สัญญำ 5 ปี การต่อสัญญา
ฟรี ไม่มีการเก็บเพิ่ม หลังจำกมีนักเรียนแล้ว สำขำจะจ่ำยคืนเฉพำะค่ำอุปกรณ์กำรเรียน
ข้อสอบ รวมทั้งประกำศนียบัตร ในรำคำระดับละไม่เกิน 600 บำท ซึ่งสำขำเก็บค่ำเรียน
ประมำณ 2,500 – 4,500 บำท

การลงทุน

-ค่ำแฟรนไชส์ 100,000 บำท/ จ่ำยครั้งเดียว อำยุสัญญำ 5 ปี
หำกไม่มีกำรผิดสัญญำพิจำรณำต่อสัญญำฟรี ไม่มีกำรเก็บเพิ่ม

จุดเด่นที่เหนือกว่า
 จ่ำยค่ำแฟรนไชส์ครั้งเดียว 5 ปี ต่อสัญญำฟรี ไม่มีเก็บเพิ่ม
 จัดอบรมหลักสูตรและกำรสอนให้ฟรี ทุกระดับ
 เปิดโอกำสให้ผู้ประกอบกำร ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่สนใจหลักสูตรจินตคณิตอันซันไปขยำย
ธุรกิจต่อในรูปแบบของ Franchisee(เปิดศูนย์) Business Format Franchising(เปิดระดับ
จังหวัด) หรือในรูปแบบ Master-Franchise ในต่ำงประเทศอีกด้วย
 คืนทุน และทำกำไรได้รวดเร็ว เพรำะไม่มีกำรเก็บค่ำธรรมเนียม(Royalty Fee)
และไม่มีกำรหักส่วนแบ่งรำยได้
 เปิดโอกำสให้สำขำ นำหลักสูตรไปเปิดสอนในโรงเรียนได้ เป็นกำรเพิ่มรำยได้อีกทำงหนึ่งที่
ผลตอบแทนสูงแต่ต้นทุนต่ำ
 ไม่ทอดทิ้งผู้ประกอบกำร มีกำรออกหน่วยดูแลศูนย์ของผู้ประกอบกำร
 มีกิจกรรมกระตุ้นกำรเรียนกำรสอน ทั้งกำรจัดกำรแข่งขันทักษะต่ำงๆ


ระยะเวลาคืนทุน

0.6 – 1 ปี

ตัวอย่าง
จานวนนักเรียน ต่อห้อง 10 คน 4 รอบ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เรียนสัปดาห์ละ 2
ชั่วโมง
คิดค่าเรียน ระดับละ 3,600 บาท( ขึ้นอยู่กับสาขา )
รายได้รวม = จานวนนักเรียน x รอบ x ราคาต่อคอร์ส
= 10 x 4 x 3,600 = 144,000 บาท
ค่าเอกสาร = 10 x 4 x 600
= 24,000 บาท
ค่าจ้างครู
= 24 ชั่วโมง x 150 x 4 = 14,400 บาท
รายได้สุทธิ =144,000–38,400 = 105,600 บาท/ระดับ/คอร์ส

คุณสมบัติผู้ลงทุน






ไม่จำเป็นต้องเรียนจบสูงๆ เพียงแค่มีใจรักและอยำกมีธุรกิจเป็นของตนเอง
เป็นผู้ที่รักงำนบริกำร กระตือรือร้น ปรำรถนำดีต่อนักเรียน มีเวลำดูแลสถำบันฯ
มีควำมรับผิดชอบสูง ไม่จำเป็นต้องจบด้ำนคณิตศำสตร์
มีตึกแถวห้องว่ำง เพื่อขอเปิดเป็นโรงเรียนกวดวิชำสำมำรถตกแต่งเป็นห้องเรียนได้
มีงบประมำณหรือแหล่งเงินทุนเพื่อบริหำรสถำบันฯ

สิ่งที่แฟรนไชส์จะได้รบั
















ค่ำแฟรนไชส์ จ่ำยเพียงครั้งเดียว ต่อสัญญำฟรี ไม่ต้องจ่ำยเพิ่ม
สิทธิในกำรเปิดสอนหลักสูตรจินตคณิตอันซันและเครื่องหมำยกำรค้ำ(โลโก้)อันซัน
เอกสำรสำหรับกำรประชำสัมพันธ์เช่น ใบปลิว 500 แผ่น
ป้ำยไวนิล ขนำด 4 x 1.20 เมตร 1 ผืน(ตำมขนำดหน้ำออฟฟิต)
ป้ำยธงญี่ปุ่น 2 ชุด
ป้ำยโลโก้สำขำ(อคีลิค)
กรอบสตอรี่บอร์ด 3 แผ่น
ใบประกำศนียบัตร สำหรับนักเรียนที่เรียนจบ
มีกำหนดกำรสอนให้ทุกระดับ และมีคู่มือครูให้ ( ไม่ต้องกังวลว่ำจะสอนไม่ได้ )
สถำบันฯได้จัดอบรมให้ควำมรู้แก่บุคลำกรทุกระดับของศูนย์อย่ำงต่อเนื่อง
สถำบันฯมีกำรจัดอบรมและพร้อมคู่มือกำรบริหำรสำขำ สำหรับเจ้ำของศูนย์ 1 ชุด
แบบฟอร์มรับสมัครนักเรียน
โปรแกรมระบบบัญชีสำหรับผู้ประกอบกำร
ให้คำปรึกษำ ฟรี ตลอดสัญญำ
สิทธิในกำรส่งนักเรียน บุคลำกร เข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆที่สถำบันฯจัดขึ้น

การจัดการเรียนการสอน
-

จัดกำรเรียนกำรสอนวันละ 1-2 ชั่วโมง
เก็บนักเรียนต่อเดือน 1,200 บำท หรือ คอร์ดละ 3,600 บำท หรือตำมควำม
เหมำะสม
ระยะเวลำเรียน 24 - 30 ชั่วโมง

ระเบียบการ
1.ผู้ประกอบกำรจ่ำยค่ำสิทธิ์แฟรนไชส์ 100,000 บำท
2.ทำงสถำบันฯจะให้กำรรับรอง ว่ำเป็นสำขำหนึ่งของสถำบันฯ และทำกำรประชำสัมพันธ์ในสื่อต่ำงๆให้
เช่นผ่ำนทำงเฟสบุ้ค
3.ทำงสถำบันฯเดินทำงไปอบรมหลักสูตรให้กับคณะครูของผู้ประกอบกำรถึงที่ โดยจัดอบรมให้ฟรี ทุก
ระดับในครั้งแรก โดยทำกำรอบรมทีละระดับ หลังจำกนั้นหำกมีกำรจัดอบรมซ้ำ คิดค่ำอบรมคนละ
3,000 บำทต่อระดับ
4.ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน หนังสือ ข้อสอบ รวมทั้งประกำศนียบัตร ในรำคำชุดละไม่เกิน 600 บำท
ซึ่งสำขำเก็บค่ำเรียนประมำณ 2,500 – 4,500 บำท โดยสถำบันฯจัดส่งให้ฟรี แต่ถ้ำสั่งน้อยกว่ำ 5
ชุดคิดค่ำจัดส่ง 100 บำท (ผู้ประกอบกำรสั่งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 5 วัน)
5.สถำบันฯจัดส่งวิทยำกรเดินทำงไปอบรมครูอย่ำงต่อเนื่อง และไปช่วยดูแลกำรเรียนกำรสอนอย่ำง
ใกล้ชิดฟรี โดยผู้ประกอบกำรต้องจ่ำยค่ำวิทยำกรครั้งละ 2,000 บำท
6.ทำงสถำบันฯยินดีให้คำปรึกษำเรื่องกำรบริหำรจัดกำรศูนย์ตลอดสัญญำ

จะเริ่มต้นอย่างไรดี
1.เมื่อผู้ประกอบกำรตัดสินใจเลือกจินตคณิตอันซัน ก็นัดวันทำสัญญำ ณ สถำนที่เปิดของ
ผู้ประกอบกำร
2.จ่ำยค่ำแฟรนไชส์ในวันทำสัญญำ
3.นัดวันอบรมหลักสูตรและวิธีกำรสอนให้กับครู
4.นัดวันอบรมกำรบริหำรจัดกำรศูนย์สำหรับผู้บริหำร
5.ร่วมวำงแผนกำรจัดกิจกรรมเปิดตัวสำขำ ตลอดจนกำรบริหำรจัดกำร กำรเปิดรอบเรียน กำรรับ
สมัครเรียน วำงแผนกำรทำกิจกรรมเปิดตัวสถำบันฯ

ติดต่อเข้าร่วมธุรกิจได้ที่
สถาบันจินตคณิตอันซัน
สำนักงำนใหญ่ เลขที่ 158/37 หมู1่ 3 ตำบลป่ำแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทร. 084-950-2491 E-mail: anzanmath@gmail.com
www.Facebook.com/Anzanmath ,

