


  
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ 

   Thailand Franchise Award 2020 

 

1. ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

1.1 ชื่อ (ไทย) :  นาย  นาง  นางสาว...................................................นามสกุล................................................................ 
Name (องักฤษ) :  Mr.  Mrs.  Miss..................................................Surname......................................... .......... 

 

1.2 เลขบัตรประชาชน....................................................................................................... ........................................................... 
 

1.3 ต าแหน่ง   กรรมการ   หุน้ส่วนผู้จัดการ   เจ้าของกิจการ    อ่ืนๆ (ระบ)ุ...............................................................  
 

โทรศัพท.์...................................................โทรสาร……….......……..…………มือถือ………........…………………………….……………… 
E-mail : .............................................................................................  Line ID …………………………………………………………… 

 
 

2. ข้อมูลธุรกิจ 
 

2.1 ประเภทธุรกิจ      บริษัทมหาชนจ ากัด                     บริษัทจ ากัด                 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
                     ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล           คณะบุคคล                บุคคลธรรมดา  

2.2 ชื่อกิจการ................................................................................ ................................................................................................ 
ชื่อตราสินค้า (Brand) (กรณีแตกต่างจากชื่อกิจการ) ..............................................................................................................  
 จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ปี...............................      ไม่ได้จดทะเบียนฯ      อยู่ระหว่างยื่นจดทะเบียนฯ 
 

2.3 เลขทะเบียนนิติบุคคล / ทะเบียนพาณิชย์ 
 

2.4 ปีที่จดทะเบียน / ประกอบธุรกิจ............................................... ปีที่เริ่มท าธุรกิจ...................................................................... 
 
 

2.5 ที่ตั้งสถานประกอบการ : เลขที่..................................อาคาร/หมู่บ้าน....................................................ซอย……...................... 
ถนน.................................. แขวง/ต าบล..................................เขต/อ าเภอ.................................จังหวัด...................................
รหัสไปรษณีย์......................โทรศัพท์..................................................โทรสาร…………….…………………มือถือ………………………… 

2.6 ประเภทธุรกิจ ท่ีบริหาร  
        ค้าปลีก       ความงามและสปา       อาหาร       บริการ        การศึกษา       เครื่องดื่ม  
       อ่ืนๆ (โปรดระบุ)………...............................................................................................  
2.7 เคยการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

 ผ่านหลักสูตร  Franchise B2B รุ่น..........................        
 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ Franchise Standard ปี.....................................         
 ร่วมกิจกรรมสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศ/ต่างประเทศ        ไม่เคย     

 
 

3. ข้อมูลด้านการเงินและค่าใช้จ่าย 
 

3.1 โดยเฉลี่ยยอดขายต่อปี (ภาพรวมธุรกิจ) อยู่ที่ประมาณ…………………………………………………………….บาทต่อปี 
3.2 ประมาณการยอดขายของร้านแฟรนไชส์ซี 1 ร้านต่อเดอืน…………………………………………………………….บาท 
3.3 ต้นทุนสินค้า / บริการ ของท่านประมาณกี่เปอร์เซ็นต์……………………………………………………………………% 
3.4 อัตราก าไรขั้นต้น.................................. ......................% อัตราก าไรสุทธิ.......................................................................... % 
3.5 งบประมาณโฆษณาประชาสัมพันธ์................................................................... .......................................... % ของยอดขาย 

 
 
 
 

            



 
 
 
 
 
 

4. ข้อมูลด้านการลงทุนธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ 
 

4.1  สาขา รวมทั้งสิ้น……………………….…สาขา 
4.2  บริหารโดยบริษัท………………………….…...สาขา  / บริหารโดยแฟรนไชส์ซี…………………………………...สาขา   
4.3  งบประมาณเงินลงทุนเริ่มต้น (Initial Investment) ต่อ 1 สาขา……………………………………………….………..บาท 
4.4  จ านวนพนักงานต่อสาขา........................................คน   พ้ืนที่ที่ต้องการส าหรับ 1 สาขา……………………….ตารางเมตร 
4.5  ค่าธรรมเนียมรายปีการใช้สิทธิ (Royalty Fee)……............………..…….….. บาท ต่อระยะเวลา ...............................เดือน 
4.6  ค่าบริหารการตลาด (Marketing Free) …………………………………………………..…………..บาท / % ต่อ ปี / เดือน 
4.7  ปัจจุบันมีการเก็บค่าแฟรนไชส์แรกเข้า (Franchise Fee)………………….……………………………..……………..บาท 
4.8  ระยะเวลาในการคืนทุนประมาณ……………………………………………………………………………...…..เดือน / ปี  
4.9  พ้ืนที่ ที่ต้องการส าหรับ 1 สาขา………………………………………………………………………………….ตารางเมตร 
4.10  

สัญญา / ข้อตกลงแฟรนไชส์ก าหนดระยะเวลา …………………………………………………………….ปี 
 

3.1  ระยะเวลาในการอบรมแฟรนไชส์ซี ก่อนเปิดสาขาได้จริง ใช้เวลา…………………………………………….วัน / สัปดาห์ 
 

3.2  มีการอบรมการท างานในพ้ืนที่จริง…………………………………………………………………………….วัน/ สัปดาห์ 
 
 
 
 

5. ประเภทรางวัลที่ต้องการสมัคร (เลือกได้มากกว่า 1 ประเภท) 
 

ประเภทท่ี 1 รางวัลแฟรนไชส์ยอดเยี่ยมตามขนาด รวม 3 รางวัล ดังนี้ 

  BEST SMALL FRANCHISE (รางวัลแฟรนไชส์ขนาดย่อมยอดเยี่ยม) 
  BEST MEDIUM FRANCHISE (รางวัลแฟรนไชส์ขนาดกลางยอดเยี่ยม) 
  BEST LARGE FRANCHISE (รางวัลแฟรนไชส์ขนาดใหญ่ยอดเยี่ยม) 

ประเภทที่ 2 รางวัลแฟรนไชส์ยอดเยี่ยมรายอุตสาหกรรม รวม 5 รางวัล ดังนี้ 

  BEST FOOD FRANCHISE (รางวัลแฟรนไชส์อาหารยอดเยี่ยม) 
  BEST BEVERAGE FRANCHISE (รางวัลแฟรนไชส์เครื่องดื่มยอดเยี่ยม) 
  BEST SERVICE FRANCHISE (รางวัลแฟรนไชส์บริการยอดเยี่ยม) 
  BEST RETAIL FRANCHISE (รางวัลแฟรนไชส์ค้าปลีกยอดเยี่ยม) 
  BEST EDUCATION FRANCHISE (รางวัลแฟรนไชส์การศึกษายอดเยี่ยม) 

ประเภทท่ี 3 รางวัลแฟรนไชส์ยอดเยี่ยมโดดเด่นเฉพาะด้าน รวม 3 รางวัล ดังนี้ 

  BEST OVERSEA FRANCHISE (รางวัลแฟรนไชส์จากต่างประเทศยอดเยี่ยม) 
  BEST EXPORT FRANCHISE (รางวัลแฟรนไชส์ส่งออกยอดเยี่ยม)  
  BEST INNOVATION FRANCHISE (รางวัลแฟรนไชส์นวัตกรรมยอดเยี่ยม) 

ประเภทท่ี 4 รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยแห่งปี รวม 2 รางวัล ดังนี้ 

  FRANCHISE SHINING STAR (รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยดาวรุ่ง) 
  FRANCHISE OF THE YEAR (รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยแห่งปี) 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงและยินดีเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ 
(Thailand Franchise Award 2020: TFA 2020) 

ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์สู่สากล ปีงบประมาณ 2563 
 

ลงชื่อ....................................................................... 
(............................................................) 

ต าแหน่ง................................................................... 
วันที่ ….….........../…..........….../............... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ 
 ผู้สมัครสามารถเข้าร่วมการประกวดได้มากกว่า 1 รางวัล 
 กรมขอสงวนสิทธิ์ที่จะเพิกถอน หรือเรียกรางวัลคืน หากปรากฏในภายหลังว่าผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่เหมาะสม หรือไม่

เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ 
 ผู้สมัครอนุญาตให้คณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลแฟรนไชส์ไทย เข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการ และให้คณะกรรมการ

ดูเอกสารประกอบการตัดสินรางวัลโดยได้รับความยินยอมจากผู้สมัคร 
 ส าหรับรางวัลแฟรนไชส์จากต่างประเทศยอดเยี่ยม (BEST OVERSEAS FRANCHISE) ก าหนดให้ตัวแทนแฟรนไชส์ใน

ประเทศไทย (Master Franchise) เป็นผู้สมัครร่วมประกวดรับรางวัลได้ ทั้งนี้ ทางตัวแทนแฟรนไชส์ จะต้องประสานงาน
ภายในกับแฟรนไชส์ซอร์เพื่อรับทราบถึงการเข้าร่วมประกวด 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  : 
 ส่วนส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  

โทรศัพท์  0 2547 5953   โทรสาร 0 2547 5952   E-mail : franchisedbd@gmail.com  
 ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท เจโนไซส์ จ ากัด  

ติดต่อ คุณชัชพิสิฐ สหบรรเทิงศิลป์ และ คุณทัศน์พล สว่างศรี โทรศัพท์ 082 9545965 , 065 4615050 

 

เอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ 
 ส าเนาเอกสารส าคัญที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ทะเบียน

นิติบุคคล ทะเบียนเครื่องหมายการค้า 
 แบบประเมินมาตรฐานแฟรนไชส์ (The Self-Assessment Franchise Test: SAFT) 
 เอกสารประกอบการพิจารณาอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

(1) ข้อมูลแนะน าธุรกิจ (Company Portfolio)  
(2) รายงานประจ าปี (Annual Report) หรือข้อมูลผลประกอบการ/ผลการด าเนินงานของธุรกิจ 
(3) แผนการด าเนินงานของธุรกิจ (Corporate Plan)  
(4) สื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรมส่งเสริมการขายของธุรกิจแฟรนไชส์ 
(5) คู่มือปฏิบัติการ (Operation manual)  
(6) ข้อมูลร้านค้าต้นแบบ (Pilot Project) 
(7) ตัวอย่างสัญญาแฟรนไชส์ของธุรกิจ 
(8) รางวัล เกียรติบัตร รวมถึงหลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่าง ๆ 
(9) รูปภาพของธุรกิจ และแผนที่แสดงที่ตั้งของกิจการ 
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