B2B Franchise รุ่นที่ 25

รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม
การบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (B2B Franchise) รุ่นที่ 25 ประจาปี 2565
***************************
หลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (B2B Franchise)
1. คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
1) เป็นนิติบุคคล
2) เป็นเจ้าของกิจการ หรือตัวแทนที่มีหนังสือรับรองจากเจ้าของกิจการ
3) สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตร
4) ไม่เป็นผูท้ ี่ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (B2B Franchise) รุ่นที่ 1-24
5) มีธุรกิจที่เปิดดาเนินการมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล
6) มีสาขาของตนเองหรือสาขาแฟรนไชส์ซีรวมอย่างน้อย 2 สาขา (ไม่รวมสานักงานใหญ่)
7) มีรูปแบบหรือโมเดลของร้านหรือการบริการ
2. หลักฐานประกอบการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
1) หนังสือรับรองบุคคลเข้าร่วมสัมมนา (กรณีเจ้าของกิจการไม่สามารถเข้าสัมมนาได้)
2) ภาพถ่ายสถานประกอบการ (สานักงานใหญ่)
3) ภาพถ่ายร้านสาขาหรือสาขาแฟรนไชส์ซี พร้อมระบุสถานที่ตั้ง และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อของสาขา
3. เงื่อนไขการผ่านการอบรม
3.1 ประเมินผลการเข้าอบรมรายหลักสูตร โดยมีระยะเวลาการเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3.2 การประเมินผลการพัฒนาสู่ธุรกิจแฟรนไชส์ ต้องผ่านการอบรมทุกหลักสูตร ระยะเวลาการเข้ารับอบรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 และต้องผ่านการอบรมครบหลักสูตรและการวัดผลตามเงื่อนไขที่กาหนด
- จัดส่งและนาเสนอแผนธุรกิจ
- ผ่านการประเมินแผนธุรกิจโดยผู้เชี่ยวชาญ คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
กันยายน 2564

กำหนดกำร
สัมมนำเชิงปฏิบัติกำรกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจแฟรนไชส์ (B2B Franchise)
วันพุธที่ 1 ธันวำคม 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 1 เมษำยน 2565
ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ชั้น 6 กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
Module 1 : การบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (วันที่ 1-15 ธ.ค. 64)
วัน เดือน ปี
เวลา
หัวข้อ
วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564
09.00-12.00 น. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์
หลักการทฤษฏีและองค์ประกอบหลัก
ธุรกิจในระบบแฟรนไชส์
13.00-16.00 น. ฝึกปฏิบัตกิ าร การสร้างเครือข่าย
พันธมิตรธุรกิจ เป็นกลุ่มย่อย

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 09.00-12.00 น. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า
และสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564

13.00-16.00 น. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์
สัญญาอนุญาตให้ใช้งานลิขสิทธิ์
และข้อแตกต่างระหว่างธุรกิจด้าน
ลิขสิทธิ์กับธุรกิจแฟรนไชส์
09.00-16.00 น. กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์และ
ตราสินค้า (Brand) ให้มีประสิทธิภาพ

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 09.00-16.00 น. การสร้างระบบงานที่เป็นมาตรฐาน

วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564

09.00-16.00 น. ฝึกปฏิบัตกิ าร ปัญหาและแนวทาง
ปฏิบัตเิ กี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจ
แฟรนไชส์ เป็นกลุ่มย่อย

วิทยากร/กิจการ
นายสิทธิชัย ทรงอธิกมาศ
- ผู้เชี่ยวชาญด้านแฟรนไชส์
- ที่ปรึกษาทางธุรกิจองค์กรเอกชน
1. นางธีราภรณ์ ภูมิวุฒิวงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิดา้ นจิตวิทยาชุมชน
บริษัท แอด ทีม เอช อาร์ พลัส จากัด
2. นายเอกรง คุ้มพร้อมบุญ
วิทยากร บริษัท แอด ทีม เอช อาร์
พลัส จากัด
3. นายสังคม ไม้เจริญ
วิทยากร บริษัท แอด ทีม เอช อาร์
พลัส จากัด
ผู้แทนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ผู้แทนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

นายจุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติ
- CEO & Founder of Baramizi Group/
Wazzadu. Com
- Brand Consultant
นายเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท จีโนซิส จากัด
1. นายสิทธิชัย ทรงอธิกมาศ
(ด้านการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์)

2. นายเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์
(ด้านการสร้างระบบงานมาตรฐาน)
3. นายจุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติ
(ด้านการสร้างแบรนด์)

-2Module 2 : การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ (วันที่ 16 ธ.ค. 64 - วันที่ 20 ม.ค. 65)
วัน เดือน ปี
เวลา
หัวข้อ
วิทยากร/กิจการ
วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 09.00-16.00 น. กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design ดร.อารดา มหามิตร
Thinking) เพื่อพัฒนาองค์กร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
อาจารย์ประจาคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564
09.00-16.00 น. การวางรูปแบบการปฏิบัติงาน (Franchise นายพงศ์พันธ์ วีรพันธุ์
Operation) และหลักการวางระบบงาน กรรมการผู้จัดการ
Operation
บริษัท บิสเิ นสโค้ช แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด
วันพฤหัสบที่ 23 ธันวาคม 2564 09.00-16.00 น. การออกแบบและคิดค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ นายพัฒนพล บรรทัดจันทร์
ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ธุรกิจแฟรนไชส์
บริษัท บิสิเนส โค้ช แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด

วันพุธที่ 5 มกราคม 2565

09.00-16.00 น. กลยุทธ์การสร้างร้านต้นแบบและ
การกาหนดร้านต้นแบบของธุรกิจ
แฟรนไชส์

นายฐิติ สุวรรณศักดิ์
ส่วนขายและบริหารร้านคาเฟ่อเมซอน
ต่างประเทศ
บมจ. ปตท. น้ามันและการค้าปลีก
ดร. วิชัย เจริญธรรมานนท์
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาองค์กรและธุรกิจ

วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 09.00-12.00 น. หลักการบริหารสาขาของธุรกิจ
แฟรนไชส์
13.00-16.00 น. การบริหารการจัดซื้อรูปแบบ Chain Store
วันพุธที่ 19 มกราคม 2565
09.00-12.00 น. การวางแผนทางการเงินในระบบแฟรนไชส์ นายธเนศ นวะบุศย์
13.00-16.00 น. X-ray การเงินธุรกิจ และการใช้
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาการ
ประโยชน์จากข้อมูลทางการบัญชี
ให้คาปรึกษาลูกค้า
ในการบริหารธุรกิจ
ธนาคาร กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 09.00-16.00 น. ฝึกปฏิบัตกิ าร ปัญหาและแนวทาง
1. นายพงศ์พันธ์ วีรพันธุ์
ปฏิบัตเิ กี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ
(ด้านการวางระบบงาน Operation)
ในระบบแฟรนไชส์ เป็นกลุ่มย่อย
2. ดร.วิชัย เจริญธรรมานนท์
(ด้านการบริหารสาขาแฟรนไชส)์
3. นายธเนศ นวะบุศย์
(ด้านการเงินแฟรนไชส์)

-3Module 3 : กลยุทธ์ทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ (วันที่ 26 ม.ค. 65 - 23 ก.พ. 65)
วัน เดือน ปี
เวลา
หัวข้อ
วันพุธที่ 26 มกราคม 2565
09.00-16.00 น. การเพิ่มช่องทางการตลาดโดยการใช้
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการปรับใช้
เทคโนโลยีในการบริหารธุรกิจ

วิทยากร/กิจการ
ภญ.โสภา พิมพ์สิริพานิชย์ (โค้ชโซอี้)
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์
- Recommended Coach (Line ประเทศไทย)

- Shpee Guru (Shopee ประเทศไทย)
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิตอล ช็อตคัต จากัด

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทในเครือ

LPN Group
- ผู้ก่อตั้งและเจ้าของแบรนด์ "โซอี้สคาร์ฟ"
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีแอล
อินโนเวชั่น จากัด
- นักเขียนและวิทยากร ด้านการตลาด
ออนไลน์ (Digital Marketing)
วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 09.00-12.00 น. การสร้างความต้องการทางการตลาด
และการวางแผนการตลาดเพื่อขยาย
ธุรกิจแฟรนไชส์

13.00-16.00 น. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ด้านการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์
(สัมมนาเป็นหมู่คณะ)

นายกาธร อารีกิจเสรี
ที่ปรึกษาอิสระด้านกลยุทธ์ธุรกิจแฟรนไชส์
ที่ปรึกษา W Academy บริษัทในเครือ
วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป

1. นายจิรภัทร สาเภาจันทร์
ประธานคณะที่ปรึกษา
บริษัท ท็อป บิสสิเนส คอนซัลแทนท์
แอนด์ แมนเนจเมนท์ จากัด
(ผู้ดาเนินการเสวนา)
2. นายสุทธิชัย พานิตนรากุล
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะวอฟเฟิล
ซัพพลาย จากัด (แบรนด์ The Waffle)
3. นายสุทธิเกียรติ จันทรชัยโรจน์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชิปป๊อป จากัด
บริการขนส่งพัสดุออนไลน์ แบรนด์ "Shippop"

วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

09.00-16.00 น. เทคนิคการนาเสนอธุรกิจในลักษณะ
การหาผู้ร่วมทุน (Pitching)

4. นางสาวกวิสรา จันทร์สว่าง
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟรช มี จากัด
ชานมไข่มุกแบรนด์ "Fresh Me"
ดร. สันติธร ภูริภักดี
กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิดเต็มถัง จากัด
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและกลยุทธ์ทางธุรกิจ

-4วัน เดือน ปี
เวลา
หัวข้อ
วิทยากร/กิจการ
วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 09.00-16.00 น. การฝึกปฏิบัตนิ าเสนอธุรกิจในลักษณะ 1. ดร. สันติธร ภูริภักดี
การหาผู้ร่วมทุน (Pitching) เป็นกลุ่มย่อย กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิดเต็มถัง จากัด
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและกลยุทธ์ทางธุรกิจ

2. ดร. มรกต กาแพงเพชร
- อาจารย์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 09.00-16.00 น.

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

09.00-16.00 น.

- ที่ปรึกษาทางธุรกิจภาครัฐและเอกชน
การวิเคราะห์และคัดเลือกทาเลเปิดสาขา นางสาวสายยน สิริวราการ
รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ชายสี่ บะหมี่เกี๊ยว จากัด
การกาหนดคุณสมบัตแิ ละการคัดเลือก นายศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์
ผู้ซื้อแฟรนไชส์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจแบรนด์ไทย
บมจ. เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป
แบรนด์ "ตามั่ว"
การสร้างทีมแฟรนไชส์/ทีมสนับสนุน
นายสุทธิเกียรติ จันทรชัยโรจน์
และกลยุทธ์การพัฒนาแฟรนไชส์ซี
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชิปป๊อป จากัด
ให้ประสบความสาเร็จ
บริการขนส่งพัสดุออนไลน์ แบรนด์ "Shippop"
ฝึกปฏิบัตกิ าร ปัญหาและแนวทาง
1. นายกาธร อารีกิจเสรี
ปฏิบัตเิ กี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาดธุรกิจ (ด้านการตลาดแฟรนไชส์)
แฟรนไชส์ เป็นกลุ่มย่อย
2. ดร. สันติธร ภูริภักดี
(ด้านการ Pitching)
3. นางสาวสายยน สิริวราการ
(ด้านการคัดเลือกทาเลเปิดสาขา)

Module 4 : กำรสร้ำงคู่มือ แผนธุรกิจ และสัญญำในระบบแฟรนไชส์ (วันที่ 24 ก.พ. 65 - วันที่ 1 เมษำยน 2565)
วัน เดือน ปี

เวลา
หัวข้อ
วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 09.00-16.00 น. สัญญาแฟรนไชส์และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565

09.00-16.00 น. หลักการสร้างคู่มือปฏิบัตกิ าร
แฟรนไชส์ (Operation Manual)
ให้มีประสิทธิภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 09.00-16.00 น. การฝึกปฏิบัตจิ ัดทาคู่มือปฏิบัตงิ าน
(Operation Manual) เป็นกลุ่มย่อย

วิทยากร/กิจการ
ผศ.ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล
คณบดีคณะนิตศิ าสตร์ปรีดพี นงยงค์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
นายพงศ์พันธ์ วีรพันธุ์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท บิสเิ นสโค้ช แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด
1. นายพงศ์พันธ์ วีรพันธุ์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท บิสเิ นสโค้ช แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด
2. นายพัฒนพล บรรทัดจันทร์
ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ธุรกิจแฟรนไชส์
บริษัท บิสเิ นสโค้ช แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด

-5วัน เดือน ปี
วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565

เวลา
หัวข้อ
09.00-16.00 น. การบริหารยุทธศาสตร์และ
หลักการจัดทาแผนธุรกิจสาหรับ
ธุรกิจแฟรนไชส์
วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 09.00-16.00 น. การฝึกปฏิบัตจิ ัดทาแผนธุรกิจใน
ระบบแฟรนไชส์ เป็นกลุ่มย่อย

วิทยากร/กิจการ
นายสิทธิชัย ทรงอธิกมาศ
- ผู้เชี่ยวชาญด้านแฟรนไชส์
- ที่ปรึกษาทางธุรกิจองค์กรเอกชน
1. นายสิทธิชัย ทรงอธิกมาศ
- ผู้เชี่ยวชาญด้านแฟรนไชส์
- ที่ปรึกษาทางธุรกิจองค์กรเอกชน
2. นายสุชัย ชาญกิตติวิรุฬห์
ผู้จัดการทั่วไป ร้านมานี มี หม้อ
บริษัท ลิตเติล กอลมาร์ ออฟ มานี จากัด

วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565

09.00-16.00 น. ฝึกปฏิบัตกิ าร "ปัญหาและแนวทาง
1. ผศ.ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล
ปฏิบัตเิ กี่ยวกับการสร้างคู่มือ แผนธุรกิจ
(ด้านการจัดทาสัญญาแฟรนไชส์)
และสัญญาในระบบแฟรนไชส์" เป็นกลุ่มย่อย 2. นายสิทธิชัย ทรงอธิกมาศ
(ด้านการจัดทาแผนธุรกิจแฟรนไชส์)
3. นายพงศ์พันธ์ วีรพันธุ์
(ด้านการจัดทาคู่มือปฏิบัติการแฟรนไชส์ )

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 09.00-16.00 น. "นาเสนอแผนธุรกิจ (Pitching)
เชิงปฏิบัตกิ าร" เป็นกลุ่มย่อย
วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565
วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565
วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565
วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565

1. นายสิทธิชัย ทรงอธิกมาศ
ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจแฟรนไชส์
2. ดร. สันติธร ภูริภักดี
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Pitching
3. นายธเนศ นวะบุศย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
กันยายน 2564

