
 
 
 
 

 
 

ก ำหนดกำรสัมมนำ 
“กำรสร้ำงธุรกิจค้ำส่งค้ำปลีกเข้ำสู่ระบบแฟรนไชส์” 

วันที่ 7 - 8 และวันที่ 14 - 15 กันยำยน 2559 เวลำ 08.30 – 16.30 น. 
ณ ห้องม่วงมงคล  ชั้น 6 กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

 

วัน เวลำ กำรด ำเนินกำร ผู้ด ำเนินกำร / วิทยำกร 
 

7 กันยายน 2559 
 

08.30 – 09.30 น. 
 
 
 
 

09.30 – 12.30 น. 
 
 
 

12.30 – 13.30 น. 
 

13.30 – 16.30 น. 

 

ลงทะเบียน 
 
หมวด กำรวำงแผนกลยุทธ์และกำรสร้ำงคู่มือ
ในระบบแฟรนไชส์ 
 
สัมมนา หัวข้อ “การก าหนดกลยุทธ์ของธุรกิจ 
แฟรนไชส์ต้นแบบและการก าหนดรูปแบบ
ร้านต้นแบบ” 
 
รับประทานอาหารกลางวัน 
 
สัมมนา หัวข้อ “หลักการจัดท าแผนธุรกิจและ
การสร้างคู่มือปฏิบัติงานส าหรับธุรกิจแฟรนไชส์” 

 

วิทยากร 
นายสิทธิชัย  ทรงอธิกมาศ 
อาจารย์พิเศษ ภาควิชาการ
บริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

8 กันยายน 2559 
 

08.30 – 09.30 น. 
 
 
 

 
09.30 – 12.30 น. 

 
 
12.30 – 13.30 น. 

 
13.30 – 16.30 น. 

 

ลงทะเบียน 
 

หมวด กลยุทธ์กำรตลำดธุรกิจในระบบ  
แฟรนไชส์ 
 
สัมมนา หัวข้อ “การสร้างความต้องการทาง 
การตลาดและการพัฒนาตลาดธุรกิจแฟรนไชส์” 
 
รับประทานอาหารกลางวัน 
 
สัมมนา หัวข้อ “การก าหนดคุณสมบัติและ
คัดเลือกผู้ซื้อแฟรนไชส์ และการสร้างทีม
สนับสนุน” 

 

วิทยากร 
นายก าธร  อารีกิจเสรี 
Senior Franchise 
Consultant 
บริษัท บิสิเนสโค้ช แอนด์ 
คอนซัลติ้ง จ ากัด 
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วัน เวลำ กำรด ำเนินกำร ผู้ด ำเนินกำร / วิทยำกร 

 

14 กันยายน 2559 
 

08.30 – 09.30 น. 
 
 
 

09.30 – 12.30 น. 
 
 
12.30 – 13.30 น. 

 

 

ลงทะเบียน 
 
หมวด กำรบริหำรจัดกำรธุรกิจแฟรนไชส์ 
 
สัมมนา หัวข้อ “การวางรูปแบบการปฏิบัติงาน 
และการบริหารสาขาของธุรกิจแฟรนไชส์” 
 
รับประทานอาหารกลางวัน 
 

 

วิทยากร 
นายพงศ์พันธ์  วีรพันธุ์ 
Senior Franchise 
Consultant 
บริษัท บิสิเนสโค้ช แอนด์ 
คอนซัลติ้ง จ ากัด 

 13.30 – 16.30 น. สัมมนา หัวข้อ “การคิดค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์”  
 

15 กันยายน 2559 
 

08.30 – 09.30 น. 
 
 
 
 
 

09.30 – 12.30 น. 
 
 
12.30 – 13.30 น. 

 
13.30 – 16.30 น. 

 

ลงทะเบียน 
 
หมวด สัญญำแฟรนไชส์และกฎหมำย        
ที่เกี่ยวข้อง 
 
สัมมนา หัวข้อ “การสร้างและปกป้อง
เครื่องหมายการค้า” 
 
รับประทานอาหารกลางวัน 
 
สัมมนา หัวข้อ “สัญญาแฟรนไชส์และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแฟรนไชส์” 

 

วิทยากร 
ผศ.ดร.สมชาย  รตันชื่อสกลุ 
คณบดีนิติศาสตร์ปรีดี 
พนมยงค์ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ 

 
หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างเวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.45 – 15.00 น. 



 

 

 
ใบสมัครเข้าร่วมการสัมมนา “การสร้างธุรกิจค้าส่งค้าปลีกเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์”  

วันท่ี 7 - 8 และ 14 - 15 กันยายน 2559 
 ณ ห้องม่วงมงคล ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

 

คุณสมบตัิผู้สมัคร   เป็นผู้ประกอบธุรกิจค้าส่งค้าปลีกที่ผ่านการพัฒนาจากกรมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 

    

1. นิติบุคคล      ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล     ห้างหุ้นส่วนจ ากัด     บริษัทจ ากัด    บริษัทมหาชนจ ากัด 

เลขทะเบียนนิติบุคคล       

ชื่อนิติบุคคล                                                                                                 

ชื่อทางการค้า              

 

2.  ที่ตั้ง  เลขที่...............................หมู่ที่................ซอย...........................ถนน............................ต าบล/แขวง................... 

     อ าเภอ/เขต............................................จังหวัด......................................... ............รหัสไปรษณีย์.................................. 

      E-mail ของนิติบุคคล............................................................. ID Line ของนิติบุคคล................................................... 

 

3. ข้อมูลกิจการ   ค้าส่ง     ค้าปลีก     ค้าส่งและค้าปลีก    พลาซ่า 

จ านวนสาขา  ................. สาขา   จ านวน SKUs  .................. SKUs   จ านวนร้านค้าปลีกเครือข่าย  .................... ร้าน 

    

4. ผู้เข้าร่วมอบรม  จ านวน ...........  ราย (โปรดระบุ) 

ชื่อ (นาย /นาง / นางสาว)   นามสกุล   โทรศัพท์   

ชื่อ (นาย /นาง / นางสาว)   นามสกุล   โทรศัพท์   
 

**ฟรี!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย** 

 

โปรดกรอกใบสมัครและส่งกลับ ส่วนส่งเสริมธุรกิจการค้า กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ 
โทรสาร 02-547-5957 หรือ E-mail : bizpromotion.dbd@gmail.com 

***ปิดรับสมัคร วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559***   
หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 02-547-5986 

             


	กำหนดการสัมมนา (เลขอารบิก)
	แบบตอบรับแฟรนไชส์

