
ไมอยาก 
เปนลกจาง   

ตองการมีธรุกิจ 
  

อยากลงทุนใน 
เปนลูกจาง   ของตนเอง ... ธุรกิจแฟรนไชส  

ขอเชิญเขารวมสัมมนา  ขอเชญเขารวมสมมนา... 
“Be Your Own Boss”
ลงทนแฟรนไชสอยางไรใหสําเร็จลงทนุแฟรนไชสอยางไรใหสาเรจ

คร้ังที่ 1 วันท่ี 5 กรกฎาคม 2560 
ณ มหาวทิยาลัยศรีปทุม (ปดรบัสมัคร 28 มิถุนายน 2560)

คร้ังที่ 2 วันท่ี 24 สิงหาคม 2560 ครงท 2 วนท 24 สงหาคม 2560 
ณ มหาวทิยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสติ (ปดรับสมคัร 17 สิงหาคม 2560)

คร้ังที่ 3 วันท่ี 29 สิงหาคม 2560 
ณ มหาวทิยาลัยอัสสัมชัญ วทิยาเขตบางนา (ปดรับสมัคร 22 สิงหาคม 2560)

ลงทะเบียน ลงทะเบียน Online Online 

คลิกคลิก http://bit.ly/http://bit.ly/22sjCrcsjCrc44



 
 

ก ำหนดกำร 
สัมมนำเรื่อง “BE YOUR OWN BOSS” ลงทุนแฟรนไชส์อย่ำงไรให้ส ำเร็จ 

วันพุธที่ 5 กรกฎำคม 2560 
ณ ห้อง Exhibition Hall ชั้น 1 อำคำร 11  มหำวิทยำลัยศรีปทุม 

 
เวลำ หัวข้อกำรสัมมนำ วิทยำกร 

08.30 – 09.30 น. ลงทะเบียน  

09.30 – 10.00 น. พิธีเปิดกำรสัมมนำ  

10.00 – 12.00 น. สัมมนำ หัวข้อ  
- อะไรคือธุรกิจแฟรนไชส์ 
- การพัฒนาระบบแฟรนไชส์ในปัจจุบัน 
- ขั้นตอนการเลือกลงทุนในระบบแฟรนไชส์ 
- โครงสร้างระบบแฟรนไชส์ 
- ข้อดี-ข้อเสียระบบแฟรนไชส์ 
- ข้อบังคับทางกฎหมายที่เก่ียวข้องกับระบบ 
  แฟรนไชส์  
- การพัฒนาระบบแฟรนไชส์ 
- วิเคราะห์ความสามารถของธุรกิจในการท า 
  ระบบแฟรนไชส์ 
- ข้อผิดพลาดที่มักเกิดข้ึนในระบบแฟรนไชส์ 

นายสิทธิชัย  ทรงอธิกมาศ 
อาจารย์วิชาบริหารจัดการแฟรนไชส์ 
วิทยาลัยการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 15.00 น. สัมมนำ หัวข้อ 
- เริ่มต้นชีวิตการท างานเพ่ือพ้ืนฐานการเงิน 
  ที่แข็งแรง 
 

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

 

หมายเหตุ: จะมีการออกบูธของผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ และมีการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ทั้ง
ก่อนและหลังการสัมมนา รวมทั้งช่วงเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
 
 
 

ส่วนส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ 
กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

โทร. 0 2547 5953  
โทรสาร 0 2547 5952  

 



 
 

ก ำหนดกำร 
สัมมนำเรื่อง “BE YOUR OWN BOSS” ลงทุนแฟรนไชส์อย่ำงไรให้ส ำเร็จ 

วันพฤหัสบดีที ่24 สิงหำคม 2560 
ณ ห้อง ............................. มหำวิทยำลัยกรุงเทพ วิทยำเขตรังสิต 

 
เวลำ หัวข้อกำรสัมมนำ วิทยำกร 

08.30 – 09.30 น. ลงทะเบียน  

09.30 – 10.00 น. พิธีเปิดกำรสัมมนำ  

10.00 – 12.00 น. สัมมนำ หัวข้อ  
- อะไรคือธุรกิจแฟรนไชส์ 
- การพัฒนาระบบแฟรนไชส์ในปัจจุบัน 
- ขั้นตอนการเลือกลงทุนในระบบแฟรนไชส์ 
- โครงสร้างระบบแฟรนไชส์ 
- ข้อดี-ข้อเสียระบบแฟรนไชส์ 
- ข้อบังคับทางกฎหมายที่เก่ียวข้องกับระบบ 
  แฟรนไชส์  
- การพัฒนาระบบแฟรนไชส์ 
- วิเคราะห์ความสามารถของธุรกิจในการท า 
  ระบบแฟรนไชส์ 
- ข้อผิดพลาดที่มักเกิดข้ึนในระบบแฟรนไชส์ 

นายสิทธิชัย  ทรงอธิกมาศ 
อาจารย์วิชาบริหารจัดการแฟรนไชส์ 
วิทยาลัยการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 15.00 น. สัมมนำ หัวข้อ 
- เริ่มต้นชีวิตการท างานเพ่ือพ้ืนฐานการเงิน 
  ที่แข็งแรง 
 

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

 

หมายเหตุ: จะมีการออกบูธของผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ และมีการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ทั้ง
ก่อนและหลังการสัมมนา รวมทั้งช่วงเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
 
 
 

ส่วนส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ 
กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

โทร. 0 2547 5953  
โทรสาร 0 2547 5952  

 



 
                                 ก ำหนดกำร 

สัมมนำเรื่อง “BE YOUR OWN BOSS” ลงทุนแฟรนไชส์อย่ำงไรให้ส ำเร็จ 
วันอังคำรที่ 29 สิงหำคม 2560 

ณ ห้อง …………………  มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ วิทยำเขตบำงนำ 
 

เวลำ หัวข้อกำรสัมมนำ วิทยำกร 

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน  

08.30 – 09.00 น.  พิธีเปิดกำรสัมมนำ  

09.00 – 10.30 น. สัมมนำ หัวข้อ 
- อะไรคือธุรกิจแฟรนไชส์ 
- การพัฒนาระบบแฟรนไชส์ในปัจจุบัน 
- ขั้นตอนการเลือกลงทุนในระบบแฟรนไชส์ 
- โครงสร้างระบบแฟรนไชส์ 
- ข้อดี-ข้อเสียระบบแฟรนไชส์ 
- ข้อบังคับทางกฎหมายที่เก่ียวข้องกับระบบ 
  แฟรนไชส์  
- การพัฒนาระบบแฟรนไชส์ 
- วิเคราะห์ความสามารถของธุรกิจในการท า 
  ระบบแฟรนไชส์ 
- ข้อผิดพลาดที่มักเกิดข้ึนในระบบแฟรนไชส์ 

นายสิทธิชัย  ทรงอธิกมาศ 
อาจารย์วิชาบริหารจัดการแฟรนไชส์ 
วิทยาลัยการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

10.30 – 12.00 น. สัมมนำ หัวข้อ 
- เริ่มต้นชีวิตการท างานเพ่ือพ้ืนฐานการเงิน 
  ที่แข็งแรง 
 

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

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 14.30 น. สัมมนำ หัวข้อ 
- อะไรคือธุรกิจแฟรนไชส์ 
- การพัฒนาระบบแฟรนไชส์ในปัจจุบัน 
- ขั้นตอนการเลือกลงทุนในระบบแฟรนไชส์ 
- โครงสร้างระบบแฟรนไชส์ 
- ข้อดี-ข้อเสียระบบแฟรนไชส์ 
- ข้อบังคับทางกฎหมายที่เก่ียวข้องกับระบบ 
  แฟรนไชส์  
- การพัฒนาระบบแฟรนไชส์ 
- วิเคราะห์ความสามารถของธุรกิจในการท า 
  ระบบแฟรนไชส์ 
- ข้อผิดพลาดที่มักเกิดข้ึนในระบบแฟรนไชส์ 

นายสิทธิชัย  ทรงอธิกมาศ 
อาจารย์วิชาบริหารจัดการแฟรนไชส์ 
วิทยาลัยการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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เวลำ หัวข้อกำรสัมมนำ วิทยำกร 

14.30 – 16.00 น. สัมมนำ หัวข้อ 
- เริ่มต้นชีวิตการท างานเพ่ือพ้ืนฐานการเงิน 
  ที่แข็งแรง 
 

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

 

หมายเหตุ:  
1. จะมีการออกบูธของผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ และมีการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ทั้งก่อน

และหลังการสัมมนา รวมทั้งช่วงเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน 
2. กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับฟังการสัมมนาจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มภาคเช้า และกลุ่มภาคบ่าย 
 
 
 
 

ส่วนส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ 
กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

โทร. 0 2547 5953  
โทรสาร 0 2547 5952  




