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Direction : Choose the best answer.  

Business Opportunities 
 Hair Salon - 6-station salon and barber with lots of brand new 
equipment. Has a lot of room for additional income! Owner already 
decorated and installed air-cons for three rooms upstairs. Ready to 
start traditional massage service. Very spacious shop situated in front 
of a big housing development and very close to Laksi Plaza. Must 
quit at once after only one year due to child’s allergy problem and 
doctor’s recommendation to move overseas. 
 Thai Restaurant - One million baht cash flow makes it a steal 
with the small investment required by the owner. Owner has too 
many restaurants and no time to manage them. Selling his most 
profitable restaurant to improve the bottom line of the others. 
Located next to a water park and housing division. 
 Pest Control in USA - Established in 1932! Real $$ maker! This 
Pest Control Company specializes in non-chemical treatment of such 
pests as roaches, ants, fleas, rodents, spiders and lawn pests. Cash 
flow of $240,000 last year! Owner will finance. Motivated to sell as he 
is retiring. 
 Laundry Service - Very profitable! Located in a 100% occupied 
apartment complex in Din Daeng. If you enjoy people, this business 
is for you. Owner has other business interests and no time for home 
life. Established 8 years. Come see it. 
 Noodle Shop - Located in Silom. Excellent location. Restaurant is 
always packed. More variety of food can increase income even more. 
Perfect for couple. Owner has other business interests which force 
emergency sale. 
 Family Restaurant - Looks great! This restaurant is very 
spacious. Well-decorated in a 100% occupied office complex. Serves 
breakfast, lunch, and dinner. 90 seats always packed plus lots of 
takeout business. Owner gets a special rent rate. This is an 
emergency sale as owner needs to move overseas to be with his 
children. This one won’t last. 
 Book Rental - Closed weekends and holidays. Next to University 
in Bangkok. Great cash business. Owner wants to get his Master’s 
degree. Priced for quick sale! 
 Restaurant and Pub - Lovely décor. Wait until you see it! Owner 
is pregnant and wants to take care of her baby full time. Minimum 
help required. Must sacrifice at once! 

 
 
 
 
 
 
 
  
 Photocopy Shop - Established 4 years - excellent location - next 
to a well-known university! Own this profitable business for the 
value of the three brand new photocopy machines and the inventory! 
The goodwill is your bonus! Other interests force immediate sale. 
 Hair Studio - Close to a well-known university and entertainment 
area off Sukhumvit. Pretty as a picture! Beautifully decorated and in 
a super location. Priced for quick sale. Flexible terms! Owner has to 
move to Chiangmai with family. This is your chance to steal a real 
cute salon! 
 Seafood Restaurant - Wait till you see it! Cute as a picture! Well-
decorated. Even has a fish pond. Can be expanded to a beer garden 
excellent value! Would you believe only $6,250 is the total investment for 
this profitable restaurant!!! Owner needs a vacation after 4 years and 
having several businesses. 
 Steak House - 120 seats. Looks great! Nicely decorated open-air 
restaurant. Near a large shopping mall and housing division. Ample 
parking space. Owner invested time and money in this restaurant. It 
shows! Great article about this restaurant in a recent magazine. 
Closed Sundays. Attractive terms. Owner has to sell due to other 
business interests and simply has no time. Perfect for husband and wife.  
1. The purpose of this text is to .................... . 
 1) compare business expenses 
 2) describe businesses for rent 
 3) analyze business operations 
 4) advertise businesses for sale  
2. What kind of business is not mentioned? 
 1) Food   2) Tourism 
 3) Beauty   4) Laundry  
3. Why does the hair salon owner want to quit her business? 
 1) She has to move overseas for her child’s health. 
 2) She has too many other businesses. 
 3) She is pregnant and her husband wants her to stop. 
 4) She wants to continue her studies.  
4. Which eating place does not claim to be beautiful? 
 1) Seafood Restaurant 2) Family Restaurant 
 3) Restaurant and Pub 4) Thai Restaurant  
5. Which restaurant is not open on Sundays? 
 1) Thai Restaurant  2) Restaurant and Pub 
 3) Seafood Restaurant 4) Steak House 

เฉลย 
 
 ประกาศที่ยกมาขางตนนี้เปนโฆษณาเกี่ยวกับการขายกิจการ(มือสอง) ในประกาศนี้มี
หลากหลายกิจการที่นํามาเสนอขาย ไดแก รานตัดผม รานอาหาร รานกําจัดแมลง 
รานซักรีด รานเชาหนังสือ รานถายเอกสาร ซึ่งทุกรานเจาของกิจการประกาศขายเอง  
1. เฉลย 4) advertise businesses for sale 
   จุดประสงคของขอความนี้ คือ โฆษณาขายกิจการ 
  1) เปรียบเทียบคาใชจายสําหรับประกอบกิจการ 
  2) ระบุกิจการใหเชา 
  3) วิเคราะหการดําเนินธุรกิจ/กิจการ  
2. เฉลย 2) Tourism 
   กิจการที่ไมไดกลาวถึง คือ กิจการเกี่ยวกับการทองเที่ยว 
  1) กิจการที่เกี่ยวของกับอาหารมี 6 ราน ไดแก Thai Restaurant 

(รานอาหารไทย) Noodle Shop (รานกวยเตี๋ยว) Family Restaurant 
(รานอาหารสําหรับครอบครัว) Restaurant and Pub (รานอาหารกึ่งผับ) 
Seafood Restaurant (รานอาหารทะเล) และ Steak House (รานสเต็ก) 

  3) กิจการที่เกี่ยวของกับความสวยความงามมี 2 ราน(เจา) ไดแก Hair 
Salon (รานตัดผม ซึ่งมีบริการนวดแผนไทย) ยานหลักสี่ และ Hair Studio 
(รานทําผม) ยานสุขุมวิท 

  4) กิจการที่เกี่ยวของกับการซักรีดเสื้อผามีราน(เจา) เดียว คือ Laundry 
Service (บริการซัก อบ รีด)  

3. เฉลย 1) She has to move overseas for her child’s health. 
   เจาของรานตัดผม (รานแรกในประกาศนี้) ตองการเลิกกิจการเพราะเธอ

ตองยายไปอยูตางประเทศเพื่อสุขภาพของลูก 
   สังเกตไดจากวลี due to child’s allergy problem and 

doctor’s recommendation to move overseas ในประโยคสุดทายของ
ประกาศขายกิจการ Hair salon  

  2) เธอมีกิจการอื่นอีกมาก(จนลนมือ) 
  3) เธอตั้งครรภ และสามีตองการใหเธอหยุดทํางาน 
  4) เธอตองการศึกษาตอใหจบหลักสูตร  
4. เฉลย 4) Thai Restaurant 
   รานอาหารที่ไมไดกลาวอางถึงความสวยงาม คือ รานอาหารไทย 
  1) สังเกตไดจาก Cute as a picture! (สวยราวกับภาพวาด) และ 

Well-decorated. (ตกแตงไวอยางดี/สวยงาม) 
  2) สังเกตไดจาก Looks great! (ดูดี) และ Well-decorated ... 
  3) สังเกตไดจาก Lovely décor. (การตกแตงที่สวยงาม)  
5. เฉลย 4) Steak House 
   รานที่ไมไดเปดวันอาทิตย คือ รานสเต็ก 
   เพราะระบุไวในประกาศแลวอยางชัดเจนวา Closed Sundays. 

(ปดทุกวันอาทิตย)  
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


