
“เลือกลงทุนธุรกิจแฟรนไชสอยางไร ?”

วิทยากร : คุณกฤษณ กาญจนบัตร



คํานิยามแฟรนไชส

ธุรกิจแฟรนไชส คือ วิธีการในการตลาด และชองวาทางการจัดจําหนาย โดยผาน
 ผูประกอบการอิสระ ที่เรียกวา แฟรนไชสซี สวนทางบริษัทใหสิทธิเครื่องหมาย
 การคา

แฟรนไชสซอร (Franchisor) คือ กลุมซึ่งเปนเจาของตราสินคา หรือ
 บริการหรือเครื่องหมายการคา ไดพัฒนาวิธีการอันไดพิสูจนวาประสบความสําเร็จ

 ในการประกอบการ และจัดการ และสามารถถายทอดได
แฟรนไชสซี (Franchisee) คือ กลุมบุคคลที่ไดรับสิทธิบัตรในการจําหนาย

 และดําเนินธุรกิจ โดยกลุมบุคคลดังกลาวใชรูปแบบและตราสินคาหรือบริการ หรือ
 เครื่องหมายการคาอันมีแฟรนไชสซอรเปนเจาของ



ประเภทของแฟรนไชส

• Product or Brand Franchising
เปนระบบแฟรนไชสที่ใหสิทธิ เพื่อจัดจําหนายผลิตภัณฑของแฟรนไชสซอร 
รวมถึงเครื่องหมายการคาของผูผลิต

• Business Format Franchising
เปนระบบแฟรนไชสที่ใหสิทธิ เพื่อจําหนายผลิตภัณฑของแฟรนไชสซอร 
รวมถือสิทธิในการใชเครื่องหมายการคาของผูผลิตเพื่อขายสินคาหรือบริการ 
โดยถายทอดวิธีการดําเนินการแบบรานมาตรฐาน

• Conversion Franchising
เปนระบบแฟรนไชสที่ใหสิทธิ เพื่อจัดจําหนายผลิตภัณฑของแฟรนไชสซอร 
รวมถึงการใหสิทธิในการใชเครื่องหมายทางการคาของผูผลิตโดยผูผลิต

 เปลี่ยนธุรกิจที่มีอยูเดิมใหเปนรูปแบบใหม



ขอดีของระบบแฟรนไชส

1. โอกาสความสําเร็จสูงขึ้น
2. ยนระยะเวลาการเรียนรู
3. เครื่องหมายการคาไดรับการยอมรับ
4. ประหยัดตอขนาดการซื้อทีละมากๆ
5. มีโฆษณา และสนับสนุนการขายรวม
6. มีการถายโอนความเชี่ยวชาญ
7. มีการฝกอบรม
8. มีการใหความชวยเหลือจากแฟรนไชสซอร



ขอเสียเปรียบการเขารวมแฟรนไชส

1. สูญเสียอิสรภาพในการดําเนินธุรกิจ
2. ไมมีหลักประกันความสําเร็จ
3. มีคาใชจายสูง



• คุณสมบัติแฟรนไชซี 
(Franchisee’s Qualification)

 ดําเนินกิจการดวยตนเอง
 จํานวนวันที่แฟรนไชซีตองเขาบริหารราน?
 ทําหนาที่เปนเพียงผูลงทุน (Investor)



เขตพื้นที่ (Protected Area)

Single Unit Franchise
Area Development     
Franchise
Master Franchise



คาตอบแทนขัน้ตน (Initial Fees)

 คาธรรมเนียมแฟรนไชส (Franchise Fee)
 คาสํารวจสถานที่ (Site Survey Fee)
 คาออกแบบ (Design Fee)



คาตอบแทนตอเนื่อง (Ongoing Fee)

 คาสิทธิ (Royalty)
 คาการตลาด (Marketing Fee)
 คาโฆษณาประชาสัมพันธ (Advertisement Fee)
 คาซอฟแวรคอมพิวเตอร (Software Fee)



รปูแบบการคิดสิทธิแฟรนไชส 
(Types of Royalty)

• คิดเปนอัตราสวนรอยละของยอดขาย
• คิดเปนจํานวนแนนอนในแตละเดือน
• คิดรวมในราคาสินคา หรือวัตถุดิบ



รูปแบบการคิดคาการตลาด 
(Types of Marketing Fee)

☯ คิดเปนอัตราสวนรอยละของยอดขาย
☯ คิดเปนจํานวนแนนอน
☯ คิดรวมในคาสินคาหรือวัตถุดิบ
☯ คิดตัวเฉลี่ยตามที่แฟรนไชซอรเสียไป



วิธีชําระคาตอบแทน 
(Modes of Payments)

 คาธรรมเนียมแฟรนไชส
 คาสิทธิตอเนื่อง



อายุสัญญาแฟรนไชส (Term)

 ขอพิจารณาในการกําหนดอายุสัญญา
Single Unit Franchise
Master Franchise
Area Development



ตอสัญญา 
(Renewal)

วิธีการ และรูปแบบในการตอสัญญา
คาธรรมเนียมตออายุสัญญา 
(Renewal Fee)
เงื่อนไขกอนตออายุสัญญา



การฝกอบรม 
(Training)

 วัตถุประสงค : ใหแฟรนไชซีเขาใจและคุนเคยกับ   
ระบบแฟรนไชสถึงขนาดกิจการไดตอไป

 ฝกอบรมครั้งแรก (Initial Training)
 ฝกอบรมตอเนื่อง (Ongoing Training)
 จํานวนคน/ เวลา/ คาใชจายในการฝกอบรม



คูมือแฟรนไชส (Manual)

 กําหนดเวลาสงมอบ
 กรรมสิทธิ์ในคูมือ
 การเผยแพร และการทําซ้ํา
 ภาษาในคูมือ (ฉบับแปล)
 คูมือฉบับแกไขเพิ่มเติม



การใชคูมือแกปญหาจุดออนของสัญญา

 ขอจํากัดขอสัญญาแฟรนไชส
 สัญญาไมอาจระบุรายละเอียดไดทั้งหมด
 รายละเอียดบางประการไมเหมาะสมที่จะระบุในสัญญา 
(แมอาจทําได)

 การแกปญหาโดยใชประโยชนจากคูมือ
 รายละเอียดที่ไมอาจ หรือไมเหมาะสมที่จะระบุในสัญญาใหระบุในคูมือแทน
 ตองเชื่อมโยงการไมทําตามคูมือกับหนาที่ตามสัญญา



การชวยเหลือ (Assistance)

 การชวยเหลือขั้นตน (Initial Assistance)
 ชวยใหเริม่ตนเปดดาํเนินกิจการได

 การชวยเหลือตอเนื่อง (Ongoing 
Assistance)

 การตรวจสอบรักษามาตรฐาน
 การใหคาํแนะนํา การอบรมเพิ่มเติม

 การคิดคาใชจาย



การโฆษณาประชาสัมพันธ 
(Advertisement)

 ระดับพื้นที่ของแฟรนไชสซี
 ความรับผิดชอบ
 คาใชจาย
 การควบคุม                    



การควบคุมโฆษณา (Monitoring 
Advertisement)

 จัดหาวัสดุอุปกรณใหแฟรนไชซีทั้งหมด
 อนุมัติการโฆษณาของแฟรนไชซี

 อนุมัติกอนการโฆษณา
 อนุมัติภายหลังการโฆษณา

 แนะนําแนวทางการโฆษณา



การจัดหาสินคา และอุปกรณ 
(Good/ Material Supply)

 หลักการ
 คุณภาพไดมาตรฐาน
 ปริมาณเพียงพอ

 วิธีการจัดหา
 ซื้อจากแฟรนไชซอร
 ซื้อจากผูที่แฟรนไชซอรกําหนด
 แฟรนไชซีจัดหาไดเอง



การรักษาความลับ 
(Confidential)

 ผูมีหนาที่รักษาความลับ
 การถายทอดแกพนักงานของแฟรนไชซี
 ระยะเวลาที่ตองรักษาความลับ



การหามประกอบธุรกิจแขงขัน 
(Non-Competition)

 ขอพิจารณา
 บุคคลที่ถูกหาม
 ระยะเวลาที่หาม
 พื้นที่ที่หาม

 ขอควรระวัง
 กฎหมายปองกันการผูกขาด



ปญหาการรักษาความลับ และการประกอบธุรกิจแขงขัน

 ควรใหคลอบคลุมถึงผูถือหุน ผูบริหาร หรือพนักงานระดับสูง 
ของแฟรนไชซี

 ควรวางมาตรการใหไดความคุมครองตามกฎหมายความลับทางการคา
 ควรระบุใหแฟรนไชซีตองรับผิดชอบกรณผีูถือหุน ผูบรหิาร หรือพนักงาน  
ของแฟรนไชซีเปดเผยความลับ หรือประกอบการธรุกิจแขงขัน

 กรณีจําเปนควรทําสัญญารกัษาความลับ และไมแขงขันทางการคาเปน
รายบุคคล



การใหสิทธิกลับคืน (Grant-Back)

 ขอบเขตและความหมาย
 หลกัการและเหตุผล

 พัฒนาจากระบบแฟรนไชซอร
 รูปแบบการทําธุรกิจแฟรนไชสควรจะเหมือนกัน

 รูปแบบการใชสิทธิกลับคืน
 คาตอบแทน
 ขอควรระวัง : กฎหมายผกูขาดทางการคา



รายงาน (Reports)

 ประเภทของรายงาน
 รายงานประจําวัน/ ประจําสัปดาห/ ประจําเดือนยอดขาย/
สต็อคสนิคา/ รายละเอียดลูกคา ฯลฯ

 รายงานการเปลี่ยนแปลงสถานะของแฟรนไชซี หรือเหตุการณที่อาจ
กระทบตอสถานะของแฟรนไชซี

 รูปแบบรายงาน
 กําหนดสงมอบหมาย



งบการเงิน และบัญชี 
(Financial Statements)

 รูปแบบ
 การตรวจสอบ 
 กําหนดเวลาสงมอบ
 ความคิดคลาดเคลื่อน



การค้ําประกัน (Guarantee)

 การกําหนดใหตองมีผูค้ําประกันแฟรนไชซี
 การกําหนดใหแฟรนไชซีวางเงินค้ําประกัน
 การชําระเงินประกันเพิ่มเติม เมื่อมีการหักเงิน
 การคืนเงินประกันเมื่อเลิกสัญญาแฟรนไชส



การโอนสิทธิ (Transfer)

 แนวคิดและหลักการ
 คุณสมบัติของแฟรนไชซีเปนสาระสําคัญ
 เปนลักษณะเฉพาะตัว
 เปรียบเทียบกับผูเชา



การโอนสิทธิ (Transfer) (2)

☺ การโอนโดยผานทางกฎหมาย
☺ การโอนโดยสัญญา
☺ รูปแบบควบคุมการโอนสทิธิ
☺ ใหสัญญาสิ้นสุด
☺ ใหไดรับอนุญาตจากแฟรนไชซอร
☺ ใหแฟรนไชซอรมีสิทธิรับโอนกอน



ความสัมพันธ (Relationship)

 แฟรนไชซีไมใชตัวแทน
 แฟรนไชซีไมใชหุน
 แฟรนไชซีไมใชผูรวมทุน
 แฟรนไชซีไมใชลูกจาง
 แฟรนไชซีไมอาจทํานิติกรรมใหมีผลผูกพันไชซอร



การเลิกสัญญา (Terminate)

 การเยียวยาแกไขกอนเลิกสัญญา
 รูปแบบการระงับขอพิพาท
 การชี้ขาดดวยวิธีกึ่งตุลาการ 
(Quasi-Judicial)
 การดําเนินทางคดีทางศาล
 ขอพิจารณาเมื่อเลิกสัญญา



ขอสัญญาอื่นทั่วไป 
(Miscellaneous)

การสละสิทธิ์/ การประกันภัย/ เหตุสุดวิสัย/ หัวขอ
 สัญญา/ การตีความสัญญา/ สถานที่ติดตอ/ การยาย
 ภูมิลําเนา/ วิธีระงับขอพิพาท/ อนุญาโตตุลาการ/ 

ภาษาที่ใชบังคับ/ ฯลฯ



จรรยาบรรณผูประกอบธุรกิจแฟรนไชส 
(Code of Ethics for 
Franchising) 
สมาคมธุรกิจแฟรนไชสและเอสเอ็มอีไทย 
(FSA)



หลักการพื้นฐาน (Basic 
Principles)

 ความซื่อสัตยสุจริต และไววางใจซึ่งกันและกันในธุรกรรมทั้งปวงในการ
ประธุรกิจแฟรนไชส

 การหลีกเลีย่งการขัดกันแหงผลประโยชนทีก่อใหเกิดขอครหาไดโดยงาย
 ความโปรงใส และพรอมรับการตรวจสอบ
 การธํารงไวซึ่งวัฒนธรรมและศีลธรรมอันดี รวมทั้งเห็นคุณคาของการปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณเปนพืน้ฐานในการดําเนนิธุรกิจ



ขอบงัคับแหงจรรยาบรรณ 
(Ethical Rules)

 แฟรนไชซอรตองเปนผูมีสิทธิ หรอืเปนเจาของในชื่อ หรือเครื่องหมาย
ทางการคาที่ใชในธุรกิจแฟรนไชส แฟรนไชซอรพึงธํารงไวซึ่งชื่อเสียงของ
ชื่อ หรือเครื่องหมายทางการคา และมาตรฐานของธุรกิจแฟรนไชส และพึง
ดูแลการประกอบธุรกิจของ แฟรนไชซีใหเปนไปตามมาตรฐานเพื่อ
ประโยชนตอผูบรโิภค และเครือขายแฟรนไชสทั้งหมด

 แฟรนไชซอรพึงคัดเลือกแฟรนไชซีที่เหมาะสมตอธุรกิจแฟรนไชสทั้งนี้
พึงตองพิจารณาโดยสุจริต และคํานึงถึงความเหมาะสม และความหมาย
สําเร็จในการประกอบธุรกิจของแฟรนไชซี



ขอบงัคับแหงจรรยาบรรณ  (Ethical Rules) (2)
 แฟรนไชซอรพึงสงเสริมใหผูสนใจขอรับสิทธิแฟรนไชสเพื่อให

ไดรับขอมูลคําแนะนํา หรือความเหน็จากที่ปรึกษาอิสระ หรือหนวยงาน
ที่เกีย่วของกอนเขาผกูพนั หรือชําระเงินใด ๆ ตอแฟรนไชซอร

 แฟรนไชซอรพึงใหการอบรม ใหคําแนะนาํชวยเหลือ และ
สนับสนุนการประกอบการธุรกิจของแฟรนไชซีอยางเต็มความสามารถ
และพึงปฏิบัติตอแฟรนไชซีดวยความซื่อสัตย สุจริต และไววางใจตอ
กัน

 แฟรนไชซอรพึงใหโอกาส และระยะเวลาตามสมควรแกแฟรนไช
ซีในการแกไขขอผิดพลาดบกพรองและพึงแกไขหรือระงับขอพิพาททั้ง
ปวงโดยคํานึงถึงประโยชนทีเ่หมาะสมและเปนธรรมตอแฟรนไชซี



ขอบงัคับแหงจรรยาบรรณ 
(Ethical Rules) (3)

 แฟรนไชซอรพึงโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจแฟรนไชสของตน 
ดวยขอเท็จจริงที่ไมกอใหเกิดการสับสน หรือเขาใจผิดตอสาธารณชน

 แฟรนไชซอรพึงเปดเผยขอมลูธุรกิจ ขอมลูการเงิน ขอมลูสวน
บุคคล หรือขอมูลอืน่ที่จําเปนตอการตัดสินใจรับสิทธิแฟรนไชสของแฟ
รนไชซี ขอมลูดังกลาวตองเปนขอมลูที่ถูกตอง ชัดเจน ครบถวน และพึง
ใหแฟรนไชซีมีเวลาตามสมควรในการพิจารณาขอมลูขางตนกอนแฟรน
ไชซีเขาผูกพันหรือชําระเงินใด ๆ ตอแฟรนไชซอร



ขอบงัคับแหงจรรยาบรรณ 
(Ethical Rules) (4)

 แฟรนไชซอรพึงรักษาความลับของขอมูลแฟรนไชซีหรือ
ผูสนใจเขารับสิทธิแฟรนไชส และไมพึงเปดเผยขอมูลดังกลาว 
เวนแตจะไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลโดยชัดแจง อีก
ทั้งพึงกํากับดูแลใหพนักงาน หรือตัวแทนของแฟรนไชซอร
รักษาความลับดังกลาวโดยเครงครัดเชนกัน



เลือกซื้อ แฟรนไชสแฟรนไชส ควรเริ่มอยางไร
กอนซือ้แฟรนไชส ผูซือ้แฟรนไชสควรเตรียมตัวอยางไร
1.สํารวจความชอบ ความถนัดของตนเอง
2.สํารวจความพรอมในการลงทุนในกระเปา
3.ศึกษาดูถึงอุปสรรคที่อาจจะเกิดจากการทําธุรกิจกอน
4.สมัครเขารับการอบรมการซื้อแฟรนไชสจากหนวยงานของรัฐ

กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย โทร.
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เก็บรวบรวมเอกสาร

การลงทุนเพื่อนาํไป

ศึกษา พยายามสอบ
ถามขอมูลที่ตองการ

รูจากเจาของธุรกิจ



จะเลือกซื้อ แฟรนไชสแฟรนไชส อยางไรไมถูกหลอก?
1. เขารับฟงนโยบาย ขอมลูการลงทุนจากสํานักงานใหญ
2. ขอเขาไปเยี่ยมสาขาแฟรนไชส หลายๆ สาขา หลายๆเวลา ทั้งดีและไมดี(ถามี)

พูดคุยกับแฟรนไชสซี ที่ไดเปดธุรกิจไปแลว ถึงขอดี ขอที่ไมดี
สํารวจตนเองวาเริ่มชอบกับธุรกิจประเภทดังกลาวหรือไมสํารวจตนเองวาเริ่มชอบกับธุรกิจประเภทดังกลาวหรือไม

3.  เริ่มศึกษาลึกมากยิ่งขึ้นโดยเริ่มจาก ความมีชื่อเสียง ประสบการณ ความชํานาญ
ประวัติบริษัท จํานวนพนักงาน แหลงที่มาของวัตถุดิบ การสนับสนุน การตลาด
ระบบ จุดออน จุดแข็งธุรกิจ คูแขง......

4.  ตรวจสอบความถูกตองของธุรกิจแฟรนไชสจากกรมพัฒนาธุรกิจการคา สมาคม
5. เขาพูดคุยกับสํานักงานใหญ ถึงเรื่องสัญญา และขอตกลงตางๆ ศึกษาอยางละเอียด

ถามทุกคําถามที่ตองการรู และนําไปสูการตัดสินใจ  



ขอใหทุกคนโชคดี

ชวงถาม-ตอบขอสงสัย



Franchise Logo example









Advertisement / 
Promotion



Store concept



ขอขอบคณุแหลงขอมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการคา
 

กระทรวงพาณิชย
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