
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า            
0 2547 5953 franchisedbd.b2b@gmail.com

28 - 29 ตุลาคม 2562
8.30 – 16.00 น.

ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
https://bit.ly/2l2dZtW

อยากขายแฟรนไชส์ 

แตไ่ม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน ??

อยากซื้อแฟรนไชส์ 

แตไ่ม่รู้จะเลือกแบรนด์ไหน ??

อยากลงทุนแฟรนไชส ์
จะเร ิ่มต ้นยังไงด ี ??

“สัมมนาเสริมสร้างความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์”

เชิญมาเข้าร่วม...

เริ่มต้น “ก้าว” ไปด้วยกัน กับ “กรมพัฒนาธุรกิจการค้า”

ปรับกลยุทธ์
ในยุค Disruption

สร้างโอกาสลงทุน
ด้วยธุรกิจแฟรนไชส์

เส้นทางสู่ความส าเร็จ
ด้วยธุรกิจแฟรนไชส์

วางแผนกลยุทธ์ /
รูปแบบธุรกิจ       

ในระบบแฟรนไชส์

ธรรมาภิบาลกับ
ธุรกิจแฟรนไชส์

สิทธิประโยชน์/
แนวทางการส่งเสริม

ผู้ประกอบการของภาครัฐ
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สมัคร ONLINE ที่นี่ !! 

ใบสมัครเข้าร่วมหลักสูตรสัมมนา 
เสริมสร้างความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์ 

สถานที่และระยะเวลาที่ท่านประสงค์จะเข้ารว่ม (กรุณาเลือก 1 ข้อ) 
ส่วนกลาง 
 วันจันทร์ท่ี 28 – อังคารท่ี 29 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี 
ส่วนภูมิภาค 
 วันพุธท่ี 6 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมแคนทารี โคราช จังหวัดนครราชสีมา 
 วันอังคารท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ 
 วันศุกร์ท่ี 15 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเซนทารา โฮเต็ล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  

ข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
1. ชื่อ – นามสกุล (นาย / นาง / นางสาว) ____________________________________________________ 
2. หมายเลขบัตรประชาชน  
3. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขที่ ___________ อาคาร/หมู่บ้าน _______________ ซอย __________________ 
   ถนน _______________________ แขวง/ต าบล __________________ เขต/อ าเภอ _____________________ 
   จังหวัด ___________________ รหัสไปรษณีย์ ________________ มือถือ _____________________________ 
   อีเมล์ ________________________________________________ LINE ID _____________________________ 
4. ท่านต้องการเข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาในฐานะใด 

 เจ้าของธุรกิจ หรือผู้ประกอบการ ที่ต้องการขยายธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซอร์)  
(กรุณาให้ข้อมูลเพิ่มเติมใน ส่วนที่ 1)  

 บุคคลท่ัวไป หรือนักลงทุน ท่ีต้องการซื้อธุรกิจแฟรนไชส์มาเพื่อลงทุน (แฟรนไชส์ซี) 
(กรุณาให้ข้อมูลเพิ่มเติมใน ส่วนที่ 2)  

 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูเพิ่มเตมิส าหรับแฟรนไชส์ซอร์ 
1. ประเภทผู้สมัคร  บุคคลธรรมดา   นิติบุคคล 
   เลขทะเบียนนิติบุคคล ______________________ 
2. ชื่อกิจการ _______________________________ 
3. ชื่อแบรนด์ ______________________________ 
4. ประเภทธุรกิจ  อาหาร   เครื่องดื่ม  บริการ 
    การศึกษา  ค้าปลีก  ความงาม/สปา  อ่ืนๆ 
5. รายละเอียดผลิตภัณฑ์/บริการ ________________ 
6. ท่ีตั้งธุรกิจ _______________________________ 
   _______________________________________ 
7. ธุรกิจท่านด าเนินการมาแล้ว ________ ปี 
8. จ านวนสาขาธุรกิจ (รวมส านักงานใหญ่) _____ สาขา 
9. เหตุผลท่ีต้องการเข้าร่วมหลักสูตรนี้ ____________ 
   _______________________________________ 

ส่วนที่ 2 ข้อมลูเพิ่มเตมิส าหรับแฟรนไชส์ซ ี
1. ประเภทธุรกิจแฟรนไชส์ท่ีท่านสนใจลงทุน 
    อาหาร   เครื่องดื่ม  บริการ  การศึกษา 
    ค้าปลีก  ความงาม/สปา  อ่ืนๆ 
2. รายละเอียดผลิตภัณฑ์/บริการท่ีสนใจจะลงทุน 
   _____________________________________ 
3. งบเงินลงทุน _______________________ บาท 
4. จะเริ่มต้นลงทุนภายในระยะเวลา _____ เดือน 
5. เขตพื้นท่ี / จังหวัด ท่ีต้องการลงทุน ___________ 
6. เหตุผลท่ีต้องการลงทุนซื้อแฟรนไชส์ __________ 
   _____________________________________ 
   _____________________________________  
7. เหตุผลท่ีต้องการเข้าร่วมหลักสูตรนี้ ___________ 
   _____________________________________ 

https://bit.ly/2l2dZtW


 
 

 
ก ำหนดกำร 

สัมมนำเสริมสร้ำงควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์ 
ระหว่ำงวันที่ 28-29 ตุลำคม 2562 

ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ  ชั้น 6  กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 
 

วัน/เวลำ กิจกรรม วิทยำกร/ผู้เกี่ยวข้อง 

วันจันทร์ที่ 28 ตุลำคม 2562 

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน  

09.00 – 10.30 น. สัมมนำ หัวข้อ 
การปรับกลยุทธ์ธุรกิจในยุค Disruption 

นายทรงพล ชัญมาตรกิจ 
ประธานเจ้าหน้าบริหาร 
บริษัท ทีวี ไดเร็ค จ ากัด (มหาชน) 

10.30 – 12.00 น. สัมมนำ หัวข้อ 
“สร้างโอกาสการลงทุนด้วยธุรกิจแฟรนไชส์” 

นายสิทธิชัย  ทรงอธิกมาศ 
- ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจแฟรนไชส์ 
- ที่ปรึกษาทางธุรกิจองค์กรเอกชน 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 16.00 น. เสวนำ หัวข้อ 
“เส้นทางสู่ความส าเร็จด้วยธุรกิจแฟรนไชส์” 

1. นายวีระกิตติ์ เจริญวิหพันธ์ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์
สินเชื่อธุรกิจและท่ีอยู่อาศัย 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  
(ผู้ด าเนินการเสวนา) 
2. นายกวิน นิทัศนจารุกุล 
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท เค-เน็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
แบรนด์ "Otteri"  
3. นายปริญญ์  สุขสมิทธิ์ 
กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ฟีนิกซ์ ลาวา จ ากัด 
แบรนด์ "ฟีนิกซ์ ลาวา" 
4. นายนพคุณ โสภณสิริวัฒน์  
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท พรชัยคุณ จ ากัด 
แฟรนไชส์ซีแบรนด์ “Cafe Amazon” 

 

ต่อหน้า 2 
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วัน/เวลำ กิจกรรม วิทยำกร/ผู้เกี่ยวข้อง 

วันอังคำรที่ 29 ตุลำคม 2562 

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน  

09.00 – 12.00 น. สัมมนำ หัวข้อ 
“การวางแผนกลยุทธ์และรูปแบบธุรกิจใน
ระบบแฟรนไชส์” 

นายก าธร อารีกิจเสรี 
- ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ธุรกิจแฟรนไชส์ 
- ที่ปรึกษา W Academy  
 บริษัทในเครือ วุฒิศักดิ์ คลินิก  
 อินเตอร์กรุ๊ป 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 14.00 น. สัมมนำ หัวข้อ 
“ธรรมาภิบาลกับธุรกิจแฟรนไชส์” 

ผู้แทนจากส านักงานคณะกรรมการ
การแข่งขันทางการค้า 

14.00 – 16.00 น. เสวนำ หัวข้อ 
“สิทธิประโยชน์และแนวทางการส่งเสริม
ผู้ประกอบการของภาครัฐ” 

1. นายจิรภัทร ส าเภาจันทร์ 
ประธานคณะที่ปรึกษา 
บริษัท ท็อป บิสสิเนส คอนซัลแทนท์ 
แอนด์ แมนเนจเมนท ์จ ากัด 
(ผู้ด าเนินการเสวนา) 
2 .  ผู้ แทนจากส านั กงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) 
3. ผู้แทนจากส านักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) 
4. ผู้แทนจากส านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) 

 

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

ส่วนส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ 
กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

โทร. 0 2547 5953 โทรสาร 0 2547 5952  
 
 
 
 
 




