
ช่ือธุรกิจ ( Brand ) หมวดธุรกิจ ประเภทธุรกิจ

1 หจก. คิงส์วิลล่า คิงส์วิลล่า ค้าปลีก ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด นาย วุฒิพัฒน์ รักษ์สาคร

2 บจ. โชคชัยพิบูล 108 shop ค้าปลีก ร้านสะดวกซ้ือ นาง ปนัดดา บุญยืน

3 บจ. นวกาล 2021 นวกาล ฟู้ดมาร์ท ค้าปลีก อาหารสด นาย หัสดินทร์ รุ่งโรจน์นวกาล

4 บจ. พีต้า คอร์ปอเรช่ัน Peta Pet Shop ค้าปลีก กิจกรรมการดูแลสัตว์เล้ียง น.ส. ณัฐรมย์ พนารัตนะโสภณ

5 บจ. เมก้า อีควิปเม้นท์ แอนด์ ทูลส์ บ้านเคร่ืองมือช่าง ค้าปลีก สินค้าเกษตร / เคร่ืองมือช่าง นาย สมบูรณ์ ปานมโนธรรม

6 บจ. เรนบูทิค Rainbo ค้าปลีก รองเท้า กระเป๋า น.ส. ธัชสมร ศัพท์สุวรรณ

ช่ือนิติบุคคล (ภาษาไทย)ล าดับ ช่ือผู้เข้าสัมมนา

รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
หลักสูตรสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (B2B Franchise) รุ่นท่ี 26 ประจ าปี 2566

ระหว่างวันท่ี 7 ธันวาคม 2565  ถึงวันท่ี 23 มีนาคม 2566
ณ ห้องประชุมมโนปกรณ์นิติธาดา ช้ัน 12  ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  และศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ช้ัน 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

รวมท้ังหมด 58 กิจการ 58 ราย

ค้าปลีก 9 กิจการ
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ช่ือธุรกิจ ( Brand ) หมวดธุรกิจ ประเภทธุรกิจช่ือนิติบุคคล (ภาษาไทย)ล าดับ ช่ือผู้เข้าสัมมนา

7 บจ. สยามเมททอลชีท 2016 Roof boy ค้าปลีก หลังคาเหล็กและสินค้าอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง

นาย ดลรวี ม่ิงสกุล

8 บจ. เอ.เค.ยู.99 VRPRO CCTV ค้าปลีก กล้องวงจรปิด อุปกรณ์รักษา
ความปลอดภัย/อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค

น.ส. อภิญญา วงษ์รักษา

9 บจ. เอ็น. ดับเบิลยู. ไฟน์เนสท์ โพรดักส์ LAB Society ค้าปลีก เคร่ืองส าอางและสกินแคร์ นาย วรานนท์ พลายวงษ์

10 บจ. 24 ช่ัวโมง คอฟฟ่ี อินเตอร์เนช่ันแนล แฟรนไชส์ตู้กาแฟหยอดเหรียญ
อัตโนมัติ 24 ช่ัวโมง (24 Coffee
 Plus)

เคร่ืองด่ืม กาแฟ ชา โกโก้ นม นาย พิชัย ศรีสาริสถ์

11 บจ.  เดริส คอฟฟ่ี อินดัสทรี Colla tea เคร่ืองด่ืม ชานมไข่มุกผสมคอลลาเจน นาง สาวิตตรี ซ้ิมสมบูรณ์

12 บจ. กรีนเดล่ี ฟู้ดส์ บริษัท กรีนเดล่ี ฟู้ดส์ จ ากัด เคร่ืองด่ืม น้ าส้ม และเสาวรสสมูทต้ี นาย ปัญญา ชัยรัตนพานิช

13 หจก. ชรินทร์พรรณฟาร์ม ไร่ชรินทร์พรรณน้ าผลไม้
ป่ันสมูทต้ี

เคร่ืองด่ืม สมูทต้ี น.ส. ณัฐนิช กิตยานุรักษ์

14 หจก. ชิโน่โกลด์ ชิโน่ชา เคร่ืองด่ืม ชานมไข่มุก นาย วัชระ สว่างอารมณ์

15 บจ. ดี คัพ คอฟฟ่ี DCUP COFFEE เคร่ืองด่ืม กาแฟ ชา ช็อคโกเลท โกโก้ นาย ชิกกวัช เรืองเวชภักดี

เคร่ืองด่ืม 9 กิจการ
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ช่ือธุรกิจ ( Brand ) หมวดธุรกิจ ประเภทธุรกิจช่ือนิติบุคคล (ภาษาไทย)ล าดับ ช่ือผู้เข้าสัมมนา

16 บจ. เดอะ คอนเซปท์ ดร้ิงค์ PAAK เคร่ืองด่ืม cafe น้ าผักผลไม้ นาย ธีรภัทร์ วงษ์เชิดขวัญ

17 บจ. พี.ยู. อินเตอร์พลัส หม่าวชา แฟรนไชส์ชานมไข่มุก
สูตรต้นต าหรับแท้จากไต้หวัน

เคร่ืองด่ืม เคร่ืองด่ืมประเภทชา และ
เคร่ืองด่ืมเย็นท่ัวไป

น.ส. กนกพร ศรเพชร

18 บจ. ยูฟุกุ โทมิ Miruku เคร่ืองด่ืม ร้านนมสไตล์ญ่ีปุ่น นาย ธนายุต จงกลรัตนกุล

19 บจ. เคเค สยาม เคเค วอชแอนด์ดราย บริการ ร้านสะดวกซัก นาย กิตติณัฏฐ์ คุ้มเกียรติกุล

20 บจ. ไทยเมก้า THAIMEGA บริการ รับเหมาตกแต่งภายใน นาย ภวัต กฤตอภิสิทธ์ิ

21 บจ. ภัทรกานต์ 2015 ป๊ัมน้ ามัน บริการ ป๊ัมน้ ามันปตท.และธุรกิจเสริมอ่ืนๆ
 ได้แก่ 7-11, คาเฟ่อเมซอน, ไก่
ย่างห้าดาว, Milkland, Bake A 

น.ส. ภัทรกานต์ ชาติละออง

22 บจ. ส านักงานอรอนงค์การบัญชีและ
สอบบัญชี

ส านักงานอรอนงค์การบัญชีและ
สอบบัญชี

บริการ ท าบัญชีและสอบบัญชี น.ส. นพมาศ สหเกียรติมนตรี

23 บจ. เออเบ้ินเวย์ เทรดด้ี วอช (Trendy Wash) บริการ ร้านสะดวกซัก น.ส. อารยา อ่ิมแสง

24 บจ. แอลที พาวเวอร์ เอ็นจิเนียร่ิง แอลที พาวเวอร์ เอ็นจิเนียร่ิง บริการ ติดต้ังและบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า นาย วัฒนา บุญอยู่

บริการ 6 กิจการ
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ช่ือธุรกิจ ( Brand ) หมวดธุรกิจ ประเภทธุรกิจช่ือนิติบุคคล (ภาษาไทย)ล าดับ ช่ือผู้เข้าสัมมนา

25 บจ.  คิงส์เฟรช มาร์เก็ตต้ิง ลูกช้ินเซียนปลา อาหาร ลูกช้ินปลาและผลิตภัณฑ์อาหาร
ทะเล

น.ส. ศิริฉัตร อริยะวุฒิพันธ์

26 บจ.  พีเอมอาไดฟุกุ สึนามิไดฟุกุ อาหาร ขนมป้ันใส่ไส้ส าเร็จรูป นาย ยศพัทธร์ ปรมัตถ์กิจการ

27 บจ. การูดา โกลด์ วิสาหกิจเพ่ือสังคม กัปตัน (หมูเส้น) อาหาร หมูเส้น หมูแท่ง หมูสวรรค นาย รณชย พูนบุญ

28 บจ. เกรซ มาร์เก็ตต้ิง แอนด์ เซอร์วิส Moshi Moshi Takoyaki อาหาร อาหารญ่ีปุ่น น.ส. อัณณ์ณิชา ฐิติภัทรสุพรรณ

29 บจ. คอนเทมป์ฟู้ด PRUNG Thai Dessert อาหาร ขนมไทย ขนมขบเค้ียว และขนม
ไทยผสมผสาน

นาย อัครัช ตรีทอง

30 บจ. คิวพลัส ฟู้ดส์ ENJOY อาหาร ผงปรุงรส นาย สงกรานต์  วงศ์ประเสริฐ

31 บจ. เจพีโอ ฟู๊ด เจ้พงษ์ ลูกช้ินยืนกิน อาหาร ลูกช้ิน และ น้ าจ้ิม นาย ศุภโชค ศรีสมโพช

32 บจ. ซ่ิงฝู 999 กรุ๊ป ซ่ิงฝู คิทเช่น อาหาร อาหารจีน นาย ธนะกฤษฏ์ิ วนาสินหิรัญย่ิง

33 บจ. เซียนฟู้ด อินเตอร์โพรดักส์ น้ ามะนาวชาวสวน เลม่อนนาว อาหาร น้ ามะนาวส าหรับปรุงอาหารและ
ผสมเคร่ืองด่ืม

นาย เพ่ิมบุญ ต.ศิริวานิช

อาหาร 34 กิจการ
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ช่ือธุรกิจ ( Brand ) หมวดธุรกิจ ประเภทธุรกิจช่ือนิติบุคคล (ภาษาไทย)ล าดับ ช่ือผู้เข้าสัมมนา

34 บจ. โซ กู๊ด 2020 So Yum Me โซยัมมี อาหาร อาหารไทย นาย ปณัฐพงษ์ เตชนิธิวิบูลย์

35 บจ. ดับบลิวคิวเอ เวิร์ลควอลิต้ี แอสโซซิเอท MEENA อาหาร มัสม่ัน ไก่ กล้วยหอมทองบรรจุ 
กระป๋อง 

น.ส. สุกัญญา มีนา

36 บจ. ดับเบ้ิลยูแอนด์เอ บิสซิเนส แอนด์
 คอนซัลแทนท์

กล้วยทอดแจ่มใส อาหาร กล้วยทอด มันทอด ฟักทองทอด 
ข้าวเม่า

น.ส. วีร์วรินทร์ นิธิประภาวัฒน์

37 บจ. ทูแทน แคร์ Yummy Marui อาหาร อาหารทานเล่นสไตล์ญ่ีปุ่น เช่น 
ทาโกะยากิ ขนมปลาสอดไส้ไทยากิ

น.ส. ชุติมา คชพันธ์

38 บจ. บังฟารุก ฮาลาล ไก่ย่างบังฟารุก ข้าวหมกไก่ ฮาลาล อาหาร ข้าวหมกไก่ ซุปไก่ โรตี น้ า
สมุนไพร ไอศครีม

นาย ศรัณย์ รัมภักด์ิ

39 บจ. บู๊ต๊ึง กรุ๊ป ชาบูบู๊ต๊ึง อาหาร บุฟเฟ่ต์ชาบู นาย จุลพันธ์ วงศกิตติรักษ์

40 บจ. ปราริญ เจพี Minato ramen อาหาร ราเมง นาย ประจักษ์ วิเศษอุดม

41 หจก. ผลิตภัณฑ์ อ.อินด้ี บุรีรัมย์ ขาหมู อ.อินด้ี บุรีรัมย์ อาหาร ขาหมูส าเร็จรูป/ขาหมู นาย ศรชัย บรรจงอักษร

42 บจ. พรีเม่ียม ฟู้ด ซัพพลาย Roy's Shop อาหาร ผลิตภัณฑ์เน้ือสัตว์แปรรูป น.ส. วลัยพรรณ ดวงมงคลเลิศ

43 บจ. แพชเชิน ฟรุ๊ตส์ เด็ดสะระต่ีหมูทอด อาหาร สตรีทฟู๊ด-อาหารจานเดียว น.ส. เข็มอักษรณ์ ปักษาศิลป์
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ช่ือธุรกิจ ( Brand ) หมวดธุรกิจ ประเภทธุรกิจช่ือนิติบุคคล (ภาษาไทย)ล าดับ ช่ือผู้เข้าสัมมนา

44 บจ. แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 ไส้กรอกแม่ไก่ อาหาร ไส้กรอกอีสานหมู นาย ธนพล โวหารบัณฑิตย์

45 หจก. ราชพฤกษ์ พรีเม่ียม ขนมจีนพระนคร อาหาร ขนมจีน ข้าวหมูทอด ข้าวซอย 
เก๊ียวทรงเคร่ือง

นาง สุชาดา ล้ิมจ าลอง

46 บจ. เวลธ่ี ฟอร์คลิฟท์ พาร์ท เต็มถัง ขนมถังทอง อาหาร ขนมถังทอง น.ส. ศรุดา แสงอร่าม

47 บจ. ส่งเสริมโภชนา กุ่ยช่ายป่ินโต อาหาร ของกินเล่น นาย ธนะธรรม ธรรมมะ

48 บจ. หม่ีโอเค นู้ดเด้ิล เลอมงราเมง Lemong Ramen อาหาร ราเมง น.ส. ธนกาญจน์ นันท์ปภาพงศ์

49 หจก. หมูกรอบแม่พลอย หมูกรอบแม่พลอย Crispy Pork
 Mae Ploy

อาหาร หมูกรอบ น.ส. ศุภกานต์ วิมลกิตติพงศ์

50 บจ. ห้องครัวหัวหมี ห้องครัวหัวหมี อาหาร ร้านอาหาร นาย จามร อรุณรัตนพงศ์

51 บจ. อะ เดย์ อินโนเทรนด์ ไอ แอม คอหมูย่าง อาหาร คอหมูย่าง นาง ปิยพร ภู่ประเสริฐ

52 บจ. อะหวา-ที (ประเทศไทย) สโนว์บิง วินเทจ อาหาร บิงซู & น้ าแข็งไส นาย จิรายุ ศุภจ าปิยา

53 บจ. อัลฟ่า ฟู้ด เน็ตเวิร์ค โชเฮง ก๋วยจ๊ับญวน อาหาร เฝอ  ก๋วยจ๊ับญวน น.ส. อรณิชชา คุรุหงษา
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ช่ือธุรกิจ ( Brand ) หมวดธุรกิจ ประเภทธุรกิจช่ือนิติบุคคล (ภาษาไทย)ล าดับ ช่ือผู้เข้าสัมมนา

54 บจ. เอ็น เอ เอส เซอร์วิสเซส โซลูช่ัน ปังซ่า อาหาร พิซซ่า น.ส. ภวิตรา เก้ือกูลพิพัฒน์

55 บจ. แอปโซลูท วัน นอลลิจ ชิมกุจิ อาหาร ราเมน นาง ธิดารัตน์ แก้วปล่ัง

56 บจ. โอซากา โอโช (ไทยแลนด์) OSAKA OHSHO อาหาร อาหารญ่ีปุ่น น.ส. ณัฏฐา ชัยชนะเกรียงไกร

57 หจก. ฮันกุก (ไทยแลนด์) ฮันกุก เรสเตอรองก์ อาหาร อาหารเกาหลี นาย ณวัสน์ ชินชัยบัลลังก์

58 บจ. เฮงหอยทอดชาวเล เฮงหอยทอดชาวเล อาหาร หอยทอด - ผัดไท และร้านขาหมู น.ส. กนกอร วศินสุนทร

สัมมนาภายในวันศุกร์ท่ี 25 พฤศจิกายน 2565 ไม่เช่นน้ัน กรมฯ ถือท่านสละสิทธ์ิในการเข้าร่วมสัมมนาในคร้ังน้ี
หมายเหตุ: ผู้มีสิทธ์ิเข้าร่วมสัมมนา กรุณาแจ้ง ช่ือบริษัท และ ช่ือ-สกุล ในการเข้าร่วมสัมมนากลับทาง E-mail : franchisedbd.b2b@gmail.com เพ่ือยืนยันการเข้าร่วม

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
พฤศจิกายน 2565



วัน เดือน ปี / สถานท่ี เวลา หัวข้อ วิทยากร/กิจการ
วันพุธท่ี 7 ธันวาคม 2565 09.00-12.00 น. ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับธุรกิจแฟรนไชส์ นายพัฒนพล บรรทัดจันทร์
ณ ห้องประชุมมโนปกรณ์นิติธาดา ช้ัน 12 หลักการทฤษฏีและองค์ประกอบหลัก ท่ีปรึกษาด้านกลยุทธ์ธุรกิจแฟรนไชส์
ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ บริษัท บิสิเนส โค้ช แอนด์ คอนซัลต้ิง จ ากัด

13.00-16.00 น. ฝึกปฏิบัติการ การสร้างเครือข่าย 1. นางธีราภรณ์ ภูมิวุฒิวงศ์
พันธมิตรธุรกิจ เป็นกลุ่มย่อย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยาชุมชน

บริษัท แอด ทีม เอช อาร์ พลัส จ ากัด
2. นายเอกรง คุ้มพร้อมบุญ
วิทยากร บริษัท แอด ทีม เอช อาร์
พลัส จ ากัด
3. นางสาวดาราวรรณ ละมุนเมือง
วิทยากร บริษัท แอด ทีม เอช อาร์
พลัส จ ากัด

วันพฤหัสบดีท่ี 8 ธันวาคม 2565 09.00-12.00 น. ความรู้เก่ียวกับเคร่ืองหมายการค้า ผู้แทนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ณ ห้องประชุมมโนปกรณ์นิติธาดา ช้ัน 12 และสัญญาอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้า
ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

13.00-16.00 น. ทรัพย์สินทางปัญญาท่ีผู้ประกอบการ นายธีระศักด์ิ สีนา
แฟรนไชส์ควรรู้ ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันอังคารท่ี 13 ธันวาคม 2565 09.00-16.00 น. การสร้างระบบงานท่ีเป็นมาตรฐาน นายเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธ์ิ
ณ ห้องประชุมมโนปกรณ์นิติธาดา ช้ัน 12 กรรมการผู้จัดการ
ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ บริษัท จีโนซิส จ ากัด
วันพุธท่ี 14 ธันวาคม 2565 09.00-16.00 น. กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์และ นายจุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติ

ณ ห้องประชุมมโนปกรณ์นิติธาดา ช้ัน 12 ตราสินค้า และการบริหารแบรนด์ - CEO & Founder of Baramizi Group/

ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (Brand Management) ให้มี Wazzadu. Com
ประสิทธิภาพ - Brand Consultant

ก ำหนดกำร

สัมมนำเชิงปฏิบัติกำรกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจแฟรนไชส์ (B2B Franchise) รุ่นท่ี 26 ประจ ำปี 2566

วันพุธท่ี 7 ธันวำคม 2565   ถึงวันพฤหัสบดีท่ี 23 มีนำคม 2566

Module 1 : การบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (วันท่ี 7 - 14 ธ.ค. 65)
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วัน เดือน ปี เวลา หัวข้อ วิทยากร/กิจการ
วันพุธท่ี 21 ธันวาคม 2565 09.00-16.00 น. การวางรูปแบบการปฏิบัติงาน (Franchise นายพงศ์พันธ์ วีรพันธ์ุ
ณ ห้องประชุมมโนปกรณ์นิติธาดา ช้ัน 12 Operation) และหลักการวางระบบงาน กรรมการผู้จัดการ
ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Operation บริษัท บิสิเนสโค้ช แอนด์ คอนซัลต้ิง จ ากัด

วันพฤหัสบดีท่ี 22 ธันวาคม 2565 09.00-12.00 น. ฝึกปฏิบัติการ วางระบบงานแฟรนไชส์ 1. นายพงศ์พันธ์ วีรพันธ์ุ

ณ ห้องประชุมมโนปกรณ์นิติธาดา ช้ัน 12 (Franchise Operation) เป็นกลุ่มย่อย กรรมการผู้จัดการ

ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ บริษัท บิสิเนส โค้ช แอนด์ คอนซัลต้ิง จ ากัด

2. นายพัฒนพล บรรทัดจันทร์

ท่ีปรึกษาด้านกลยุทธ์ธุรกิจแฟรนไชส์

บริษัท บิสิเนส โค้ช แอนด์ คอนซัลต้ิง จ ากัด

13.00-16.00 น. กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design ดร.อารดา มหามิตร
Thinking) เพ่ือพัฒนาองค์กร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วันพุธท่ี 4 มกราคม 2566 09.00-12.00 น. การออกแบบและคิดค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ นายพัฒนพล บรรทัดจันทร์
ณ ห้องประชุมมโนปกรณ์นิติธาดา ช้ัน 12 ท่ีปรึกษาด้านกลยุทธ์ธุรกิจแฟรนไชส์
ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ บริษัท บิสิเนส โค้ช แอนด์ คอนซัลต้ิง จ ากัด

13.00-16.00 น. ฝึกปฏิบัติการ คิดค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ 
เป็นกลุ่มย่อย

วันพฤหัสบดีท่ี 5 มกราคม 2566 09.00-16.00 น. กลยุทธ์การสร้างร้านต้นแบบและ นายวิษณุ วงศ์สุมิตร

ณ ห้องประชุมมโนปกรณ์นิติธาดา ช้ัน 12 การก าหนดร้านต้นแบบของธุรกิจ กรรมการผู้จัดการ
ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ แฟรนไชส์ บริษัท บางจาก รีเทล จ ากัด

แบรนด์ "อินทนิล"
วันพุธท่ี 18 มกราคม 2566 09.00-12.00 น. หลักการบริหารสาขาของธุรกิจ ดร. วิชัย  เจริญธรรมานนท์
ณ ห้องประชุมมโนปกรณ์นิติธาดา ช้ัน 12 แฟรนไชส์  ท่ีปรึกษาด้านพัฒนาองค์กรและธุรกิจ
ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 13.00-16.00 น. การบริหารการจัดซ้ือรูปแบบ Chain Store

วันพฤหัสบดีท่ี 19 มกราคม 2566 09.00-12.00 น. การวางแผนทางการเงินในระบบแฟรนไชส์ นายธเนศ  นวะบุศย์  
ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ช้ัน 6 13.00-16.00 น. X-ray การเงินธุรกิจ  และการใช้ รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาการ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประโยชน์จากข้อมูลทางการบัญชี ให้ค าปรึกษาลูกค้า

ในการบริหารธุรกิจ ธนาคาร กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)

Module 2 : การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจในระบบแฟรนไชส์  (วันท่ี 21 ธ.ค. 65 - วันท่ี 19 ม.ค. 66)
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วัน เดือน ปี เวลา หัวข้อ วิทยากร/กิจการ
วันพุธท่ี 25 มกราคม 2566 09.00-16.00 น. การเพ่ิมช่องทางการตลาดโดยการใช้ ภญ.โสภา พิมพ์สิริพานิชย์ (โค้ชโซอ้ี)
ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ช้ัน 6 ส่ือออนไลน์ และการปรับใช้ - ผู้เช่ียวชาญด้านการตลาดออนไลน์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เทคโนโลยีในการบริหารธุรกิจ - Recommended Coach (Line ประเทศไทย)

- Shpee Guru (Shopee ประเทศไทย)
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิตอล ช็อตคัต จ ากัด

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทในเครือ

LPN Group
- ผู้ก่อต้ังและเจ้าของแบรนด์ "โซอ้ีสคาร์ฟ"
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีแอล 
อินโนเวช่ัน จ ากัด
- นักเขียนและวิทยากร ด้านการตลาด
ออนไลน์ (Digital Marketing)

วันพฤหัสบดีท่ี 26 มกราคม 2566 09.00-12.00 น. การสร้างความต้องการทางการตลาดและ นายก าธร อารีกิจเสรี

ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ช้ัน 6 การวางแผนการตลาดเพ่ือขยายธุรกิจแฟรนไชส์ ท่ีปรึกษาอิสระด้านกลยุทธ์ธุรกิจแฟรนไชส์

13.00-16.00 น. การแลกเปล่ียนประสบการณ์ 1. นายจิรภัทร  ส าเภาจันทร์  
ด้านการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ ประธานคณะท่ีปรึกษา
(สัมมนาเป็นหมู่คณะ) บริษัท ท็อป บิสสิเนส คอนซัลแทนท์ 

แอนด์ แมนเนจเมนท์ จ ากัด
(ผู้ด าเนินการเสวนา)
2. นายอนพ วัฒนกูล
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท อร่อยระเบิด จ ากัด
แบรนด์ "ไจแอ้นลูกช้ินระเบิด"
3. นายกวิน นิทัศนจารุกุล
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เค-เน็กซ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด
ร้านสะดวกซัก แบรนด์ "Otteri"
4. นายจุลพงษ์ ถวัลย์เถลิงฤทธ์ิ 
Business Development
บริษัท โตโต้ โฮลด้ิง จ ากัด
แบรนด์ "เอบิสึ ราเมน (EBISU RAMEN)"

วันพุธท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2566 09.00-16.00 น. เทคนิคการน าเสนอธุรกิจในลักษณะ ดร. สันติธร ภูริภักดี
ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ช้ัน 6 การหาผู้ร่วมทุน (Pitching) กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิดเต็มถัง จ ากัด 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผู้เช่ียวชาญด้านการตลาดและกลยุทธ์ทางธุรกิจ

Module 3 : กลยุทธ์ทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ (วันท่ี 25 ม.ค. 66 - วันท่ี 9 ก.พ. 66)
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วัน เดือน ปี เวลา หัวข้อ วิทยากร/กิจการ
วันพฤหัสบดีท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2566 09.00-16.00 น. การฝึกปฏิบัติน าเสนอธุรกิจในลักษณะ 1. ดร. สันติธร ภูริภักดี
ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ช้ัน 6 การหาผู้ร่วมทุน (Pitching) เป็นกลุ่มย่อย กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิดเต็มถัง จ ากัด 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผู้เช่ียวชาญด้านการตลาดและกลยุทธ์ทางธุรกิจ

2. ดร. มรกต ก าแพงเพชร 
- อาจารย์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

- ท่ีปรึกษาทางธุรกิจภาครัฐและเอกชน 
วันพุธท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2566 09.00-12.00 น. การวิเคราะห์และคัดเลือกท าเลเปิดสาขา นางสาวสายยน สิริวราการ
ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ช้ัน 6 รองกรรมการผู้จัดการ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า บริษัท ชายส่ี บะหม่ีเก๊ียว จ ากัด

13.00-16.00 น. การก าหนดคุณสมบัติและการคัดเลือก นายอดิศักด์ิ ศรีทอง 
ผู้ซ้ือแฟรนไชส์ ผู้จัดการท่ัวไป ธุรกิจห้าดาว

บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน

วันพฤหัสบดีท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2566 09.00-16.00 น. การสร้างทีมแฟรนไชส์/ทีมสนับสนุน นางสาววิลาวรรณ ฤกษ์เกรียงไกร
ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ช้ัน 6 และกลยุทธ์การพัฒนาแฟรนไชส์ซี กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ประสบความส าเร็จ  บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)

แบรนด์ "ออฟฟิศเมท พลัส" 

วัน เดือน ปี เวลา หัวข้อ วิทยากร/กิจการ
วันพุธท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2566 09.00-16.00 น. สัญญาแฟรนไชส์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ผศ.ดร.สมชาย  รัตนช่ือสกุล
ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ช้ัน 6 คณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนงยงค์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
วันพุธท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2566 09.00-16.00 น. หลักการสร้างคู่มือปฏิบัติการ นายพงศ์พันธ์ วีรพันธ์ุ
ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ช้ัน 6 แฟรนไชส์ (Operation Manual) กรรมการผู้จัดการ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้มีประสิทธิภาพ บริษัท บิสิเนสโค้ช แอนด์ คอนซัลต้ิง จ ากัด

วันพฤหัสบดีท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2566 09.00-16.00 น. การฝึกปฏิบัติจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน 1. นายพงศ์พันธ์ วีรพันธ์ุ
ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ช้ัน 6 (Operation Manual) เป็นกลุ่มย่อย กรรมการผู้จัดการ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า บริษัท บิสิเนสโค้ช แอนด์ คอนซัลต้ิง จ ากัด

2. นายพัฒนพล บรรทัดจันทร์
ท่ีปรึกษาด้านกลยุทธ์ธุรกิจแฟรนไชส์
บริษัท บิสิเนสโค้ช แอนด์ คอนซัลต้ิง จ ากัด

วันพุธท่ี 1 มีนาคม 2566 09.00-16.00 น. การบริหารยุทธศาสตร์และ นายสิทธิชัย  ทรงอธิกมาศ
ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ช้ัน 6 หลักการจัดท าแผนธุรกิจส าหรับ - ผู้เช่ียวชาญด้านแฟรนไชส์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ธุรกิจแฟรนไชส์ - ท่ีปรึกษาทางธุรกิจองค์กรเอกชน

Module 4 : กำรสร้ำงคู่มือ แผนธุรกิจ และสัญญำในระบบแฟรนไชส์  (วันท่ี 15 ก.พ. 66  - วันท่ี 23 มี.ค. 66)
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วัน เดือน ปี เวลา หัวข้อ วิทยากร/กิจการ
วันพฤหัสบดีท่ี 2 มีนาคม 2566 09.00-16.00 น. การฝึกปฏิบัติจัดท าแผนธุรกิจใน 1. นายสิทธิชัย  ทรงอธิกมาศ
ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ช้ัน 6 ระบบแฟรนไชส์ เป็นกลุ่มย่อย     - ผู้เช่ียวชาญด้านแฟรนไชส์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า     - ท่ีปรึกษาทางธุรกิจองค์กรเอกชน

2. นายสุชัย ชาญกิตติวิรุฬห์
    ผู้จัดการท่ัวไป ร้านมานี มี หม้อ
    บริษัท ลิตเติล กอลมาร์ ออฟ มานี จ ากัด

3. นายธเนศ  นวะบุศย์  
    รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาการ
    ให้ค าปรึกษาลูกค้า
    ธนาคาร กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)

วันจันทร์ท่ี 20 มีนาคม 2566 09.00-16.00 น. "น าเสนอแผนธุรกิจเชิงปฏิบัติการ" 1. นายสิทธิชัย  ทรงอธิกมาศ

วันอังคารท่ี 21 มีนาคม 2566 เป็นกลุ่มย่อย     ผู้เช่ียวชาญด้านธุรกิจแฟรนไชส์

วันพุธท่ี 22 มีนาคม 2566 2. นายก าธร อารีกิจเสรี

วันพฤหัสบดีท่ี 23 มีนาคม 2566     ท่ีปรึกษาอิสระด้านกลยุทธ์ธุรกิจแฟรนไชส์

ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ช้ัน 6 3. นายธเนศ นวะบุศย์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า     ผู้เช่ียวชาญด้านการเงิน

    บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
พฤศจิกายน  2565




