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ขอเชญิเขารวมสมัมนา... 
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ลงทนแฟรนไชสอยางไรใหสาํเร็จลงทุนแฟรนไชสอยางไรใหสาเรจ
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แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม 

สัมมนา “BE YOUR OWN BOSS” ลงทุนแฟรนไชส์อย่างไรให้ส าเร็จ 

ส่วนภูมิภาค  
 

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 1) ชื่อ - นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................................................................................... 

  โทรศัพท์.......................................................................................... โทรสาร........................................................................................... 

   E-mail : ……………………………….……………………..………………………………………………………………………………………….….. 

 2) ชื่อ - นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................................................................................... 

  โทรศัพท์.......................................................................................... โทรสาร........................................................................................... 

   E-mail : ……………………………….……………………..………………………………………………………………………………………….….. 

2. ประสงค์เข้าร่วมสัมมนา 

  ครั้งที่ 1 วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี  

  ครั้งที่ 2 วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ณ โรงแรมแกรนฺด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา 
จังหวัดนครสวรรค์ 

  ครั้งที่ 3 วันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 

  ครั้งที่ 4 วันที่ 1 กันยายน 2560  เวลา 08.30-16.00 น. ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ 
คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์  จังหวัดขอนแก่น 

  ครั้งที่ 5 วันที่ 5 กันยายน 2560  เวลา 08.30-16.00 น. ณ โรงแรมคุ้มภูค าเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 

  ครั้งที่ 6 วันที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน  จังหวัดพิษณุโลก 
 

         
      ลงชื่อ................................................... 

        (......................................................) 
                                    วันที่ ............../........................./.......... 

หมายเหตุ  หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ   ทางกรมฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป  

 

 

 

โปรดส่งแบบตอบรับไปยัง ส่วนส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ โทรสาร 02 547 5952 
หรือ E-Mail : franchisedbd@gmail.com ภายในก าหนดดังนี้  1) ครั้งที่ 1 ภายในวันที่  4 สิงหาคม 2560 2) ครั้งที่ 2 
ภายในวันที่  11 สิงหาคม 2560 3) ครั้งที่ 3 ภายในวันที่  15 สิงหาคม 2560 4) ครั้งที่ 4 ภายในวันที่  25 สิงหาคม 2560 
5) ครั้งที่ 5 ภายในวันที่  29 สิงหาคม 2560 และ 6) ครั้งที่ 6 ภายในวันที่  8 กันยายน 2560  หรือสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลข 02 547 5953 

 

 

สมัครออนไลน์ 
   คลิ๊ก   

 

mailto:franchisedbd@gmail.com


 
 

ก าหนดการ 
สัมมนาเรื่อง “BE YOUR OWN BOSS” ลงทุนแฟรนไชส์อย่างไรให้ส าเร็จ 

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 
ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ  จังหวัดชลบุรี 

 
เวลา หัวข้อการสัมมนา วิทยากร 

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน  

08.30 – 09.00 น. พิธีเปิดการสัมมนา  

09.00 – 12.00 น. สัมมนา หัวข้อ  
- อะไรคือธุรกิจแฟรนไชส์ 
- การพัฒนาระบบแฟรนไชส์ในปัจจุบัน 
- ขั้นตอนการเลือกลงทุนในระบบแฟรนไชส์ 
- โครงสร้างระบบแฟรนไชส์ 
- ข้อดี-ข้อเสียระบบแฟรนไชส์ 
- ข้อบังคับทางกฎหมายที่เก่ียวข้องกับระบบ 
  แฟรนไชส์  
- การพัฒนาระบบแฟรนไชส์ 
- การวิเคราะห์ความสามารถของธุรกิจในการท า 
  ระบบแฟรนไชส์ 
- ข้อผิดพลาดที่มักเกิดข้ึนในระบบแฟรนไชส์ 

นายสิทธิชัย  ทรงอธิกมาศ 
อาจารย์วิชาบริหารจัดการแฟรนไชส์ 
วิทยาลัยการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 16.00 น. สัมมนา หัวข้อ 
- เริ่มต้นชีวิตการท างานเพ่ือพ้ืนฐานการเงิน 
  ที่แข็งแรง 
 

นายวีระกิตติ์ เจริญวิหพันธ์ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
ธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ 
สายงานธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

 

หมายเหตุ: พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลา 10.30-10.45 น.  และ 14.45 – 15.00 น. 
 
 
 
 
 

ส่วนส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ 
กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

โทร. 0 2547 5953  
โทรสาร 0 2547 5952  

 



 
 

ก าหนดการ 
สัมมนาเรื่อง “BE YOUR OWN BOSS” ลงทุนแฟรนไชส์อย่างไรให้ส าเร็จ 

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 
ณ โรงแรมแกรนฺด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา  จังหวัดนครสวรรค์ 

 
เวลา หัวข้อการสัมมนา วิทยากร 

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน  

08.30 – 09.00 น. พิธีเปิดการสัมมนา  

09.00 – 12.00 น. สัมมนา หัวข้อ  
- อะไรคือธุรกิจแฟรนไชส์ 
- การพัฒนาระบบแฟรนไชส์ในปัจจุบัน 
- ขั้นตอนการเลือกลงทุนในระบบแฟรนไชส์ 
- โครงสร้างระบบแฟรนไชส์ 
- ข้อดี-ข้อเสียระบบแฟรนไชส์ 
- ข้อบังคับทางกฎหมายที่เก่ียวข้องกับระบบ 
  แฟรนไชส์  
- การพัฒนาระบบแฟรนไชส์ 
- การวิเคราะห์ความสามารถของธุรกิจในการท า 
  ระบบแฟรนไชส์ 
- ข้อผิดพลาดที่มักเกิดข้ึนในระบบแฟรนไชส์ 

นายสิทธิชัย  ทรงอธิกมาศ 
อาจารย์วิชาบริหารจัดการแฟรนไชส์ 
วิทยาลัยการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 16.00 น. สัมมนา หัวข้อ 
- เริ่มต้นชีวิตการท างานเพ่ือพ้ืนฐานการเงิน 
  ที่แข็งแรง 
 

นายวีระกิตติ์ เจริญวิหพันธ์ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
ธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ 
สายงานธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

 

หมายเหตุ: พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลา 10.30-10.45 น.  และ 14.45 – 15.00 น. 
 
 
 
 
 

ส่วนส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ 
กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

โทร. 0 2547 5953  
โทรสาร 0 2547 5952  

 



 
 

ก าหนดการ 
สัมมนาเรื่อง “BE YOUR OWN BOSS” ลงทุนแฟรนไชส์อย่างไรให้ส าเร็จ 

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 
ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 

 
เวลา หัวข้อการสัมมนา วิทยากร 

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน  

08.30 – 09.00 น. พิธีเปิดการสัมมนา  

09.00 – 12.00 น. สัมมนา หัวข้อ  
- อะไรคือธุรกิจแฟรนไชส์ 
- การพัฒนาระบบแฟรนไชส์ในปัจจุบัน 
- ขั้นตอนการเลือกลงทุนในระบบแฟรนไชส์ 
- โครงสร้างระบบแฟรนไชส์ 
- ข้อดี-ข้อเสียระบบแฟรนไชส์ 
- ข้อบังคับทางกฎหมายที่เก่ียวข้องกับระบบ 
  แฟรนไชส์  
- การพัฒนาระบบแฟรนไชส์ 
- การวิเคราะห์ความสามารถของธุรกิจในการท า 
  ระบบแฟรนไชส์ 
- ข้อผิดพลาดที่มักเกิดข้ึนในระบบแฟรนไชส์ 

นายสิทธิชัย  ทรงอธิกมาศ 
อาจารย์วิชาบริหารจัดการแฟรนไชส์ 
วิทยาลัยการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 16.00 น. สัมมนา หัวข้อ 
- เริ่มต้นชีวิตการท างานเพ่ือพ้ืนฐานการเงิน 
  ที่แข็งแรง 
 

นายวีระกิตติ์ เจริญวิหพันธ์ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
ธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ 
สายงานธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

 

หมายเหตุ: พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลา 10.30-10.45 น.  และ 14.45 – 15.00 น. 
 
 
 
 
 

ส่วนส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ 
กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

โทร. 0 2547 5953  
โทรสาร 0 2547 5952  

 



 
 

ก าหนดการ 
สัมมนาเรื่อง “BE YOUR OWN BOSS” ลงทุนแฟรนไชส์อย่างไรให้ส าเร็จ 

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 
ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์  จังหวัดขอนแก่น 

 
เวลา หัวข้อการสัมมนา วิทยากร 

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน  

08.30 – 09.00 น. พิธีเปิดการสัมมนา  

09.00 – 12.00 น. สัมมนา หัวข้อ  
- อะไรคือธุรกิจแฟรนไชส์ 
- การพัฒนาระบบแฟรนไชส์ในปัจจุบัน 
- ขั้นตอนการเลือกลงทุนในระบบแฟรนไชส์ 
- โครงสร้างระบบแฟรนไชส์ 
- ข้อดี-ข้อเสียระบบแฟรนไชส์ 
- ข้อบังคับทางกฎหมายที่เก่ียวข้องกับระบบ 
  แฟรนไชส์  
- การพัฒนาระบบแฟรนไชส์ 
- การวิเคราะห์ความสามารถของธุรกิจในการท า 
  ระบบแฟรนไชส์ 
- ข้อผิดพลาดที่มักเกิดข้ึนในระบบแฟรนไชส์ 

นายสิทธิชัย  ทรงอธิกมาศ 
อาจารย์วิชาบริหารจัดการแฟรนไชส์ 
วิทยาลัยการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 16.00 น. สัมมนา หัวข้อ 
- เริ่มต้นชีวิตการท างานเพ่ือพ้ืนฐานการเงิน 
  ที่แข็งแรง 
 

นายวีระกิตติ์ เจริญวิหพันธ์ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
ธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ 
สายงานธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

 

หมายเหตุ: พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลา 10.30-10.45 น.  และ 14.45 – 15.00 น. 
 
 
 
 
 

ส่วนส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ 
กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

โทร. 0 2547 5953  
โทรสาร 0 2547 5952  

 



 
 

ก าหนดการ 
สัมมนาเรื่อง “BE YOUR OWN BOSS” ลงทุนแฟรนไชส์อย่างไรให้ส าเร็จ 

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 
ณ โรงแรมคุ้มภูค า  จังหวัดเชียงใหม่ 

 
เวลา หัวข้อการสัมมนา วิทยากร 

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน  

08.30 – 09.00 น. พิธีเปิดการสัมมนา  

09.00 – 12.00 น. สัมมนา หัวข้อ  
- อะไรคือธุรกิจแฟรนไชส์ 
- การพัฒนาระบบแฟรนไชส์ในปัจจุบัน 
- ขั้นตอนการเลือกลงทุนในระบบแฟรนไชส์ 
- โครงสร้างระบบแฟรนไชส์ 
- ข้อดี-ข้อเสียระบบแฟรนไชส์ 
- ข้อบังคับทางกฎหมายที่เก่ียวข้องกับระบบ 
  แฟรนไชส์  
- การพัฒนาระบบแฟรนไชส์ 
- การวิเคราะห์ความสามารถของธุรกิจในการท า 
  ระบบแฟรนไชส์ 
- ข้อผิดพลาดที่มักเกิดข้ึนในระบบแฟรนไชส์ 

นายสิทธิชัย  ทรงอธิกมาศ 
อาจารย์วิชาบริหารจัดการแฟรนไชส์ 
วิทยาลัยการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 16.00 น. สัมมนา หัวข้อ 
- เริ่มต้นชีวิตการท างานเพ่ือพ้ืนฐานการเงิน 
  ที่แข็งแรง 
 

นายวีระกิตติ์ เจริญวิหพันธ์ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
ธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ 
สายงานธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

 

หมายเหตุ: พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลา 10.30-10.45 น.  และ 14.45 – 15.00 น. 
 
 
 
 
 

ส่วนส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ 
กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

โทร. 0 2547 5953  
โทรสาร 0 2547 5952  
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