รำยชื่อนิติบุคคลทีผ่ ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำร่วมโครงกำร
หลักสูตรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจแฟรนไชส์ (B2B Franchise) รุ่นที่ 24 ประจำปี 2564
ระหว่ำงวันที่ 2 ธันวำคม 2563 ถึงวันที่ 8 เมษำยน 2564
ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ชั้น 6 กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์

ลำดับ

ชื่อนิติบุคคล

กำรศึกษำ (2 กิจกำร 4 รำย)
1 บจ. ฟิวเจอร์ เอดูเคชั่น (ไทยแลนด์)
2 บจ. ดิ แอ๊ดไวเซอร์ เอ็ดดูเคชั่น
ควำมงำม/สปำ (3 กิจกำร 5 รำย)
3 บจ. ภาวา สปาโปรดักส์

ชื่อธุรกิจ ( Brand )

หมวดธุรกิจ

ประเภทธูรกิจ

จังหวัด

ชื่อ-สกุลผู้เข้ำสัมมนำคนที่ 1 ชื่อ-สกุลผู้เข้ำสัมมนำคนที่ 2

ฟิวเจอร์

การศึกษา

โรงเรียนกวดวิชา

นครราชสีมา

นาย ภาณุวัฒน์ สุภัควรกุล

น.ส. ณภัทร ธนยศปัญญา

The Advisor Academy

การศึกษา

กวดวิชา

กทม.

น.ส. พรทิพย์ ไชยฐานพัฒน์

น.ส. ธัญชนก อามินเซ็น

BHAWA

ความงาม/สปา ผลิตภัณฑ์สปา

กทม.

น.ส. ลักษณ์สุรีย์ เดชฤกษ์ปาน นาย ทนงท์ ย่องซื่อ

กทม.

นาง กิดาพรรณ โกศลกุล

สบู่ลาเบลลิน,เซรัม่ ,เอสเซนเชียร์
ออย,ผงมาร์คหน้า

4

บจ. มิตรไมตรี 2018 จากัด

Labellin

ความงาม/สปา

5

บจ. เล็ก มาสสาจ

LEK MASSAGE

ความงาม/สปา บริการนวดเพื่อสุขภาพ/สปา

กทม.

นาย จักรกฤช กาญจนปัญจพล น.ส. พนิดา อินทะมน

กาแฟสดจากไร่คุณหญิง

เครือ่ งดื่ม

กาแฟและเครือ่ งดื่มทั่วไป

กาญจนบุรี

น.ส. สิรประภา ยุทธสุนทร

น.ส. กรองหทัย ชัยมงคล

เครื่องดื่ม (21 กิจกำร 37 รำย)
6 บจ. กาแฟไร่คุณหญิงอินเตอร์เนชั่นแนล

-

7

บจ. จีเอฟเอ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์)

Coffee World

เครือ่ งดื่ม

กาแฟ

กทม.

น.ส. สุภาพันธ์ มหาสารกุล

น.ส. พรพรหม พิชญ์เลิศชาญ

8

บจ. ซิบลิงส์ พรอพเพอร์ตี้

OVER HEAT SMOOTHIE

เครือ่ งดื่ม

เครือ่ งดื่มสมูทตี้

นครศรีธรรมราช

น.ส. หทัยชนก อ่อนเกตุพล

น.ส. สุดารัตน์ อ่อนเกตุพล

9

บจ. เซาท์เทิร์น คอฟฟี่ 1979 (ประเทศไทย) 4 Cafe

เครือ่ งดื่ม

ชา กาแฟ

กทม.

น.ส. สุกัญญา มหธนาคม

-

10 บจ. ดิ ออกัสท์ กรุป๊ 88

ChaCheese Tea Bar

เครือ่ งดื่ม

ชาผลไม้ ชานมไข่มุก

ขอนแก่น

นาง มิลินท์กานต์ พิมพะนิตย์ น.ส. พรพรรณ ศิริพานิชย์

11 บจ. ตรงกลางใจ

Cafe’ Velodome

เครือ่ งดื่ม

กาแฟ ชา โกโก้

กทม.

น.ส. อินทร์ธีรา อึ้งวิวัฒน์กุล

-

12 ร้าน เทสโกโก้ โกโก้เข้มข้น

Taste Cocoa

เครือ่ งดื่ม

โกโก้

ลาปาง

นาย ชิตวีร์ วงค์ตาผา

-

13 หจก. เนบิวล่า64

WaanD หวานยกกาลังดี

เครือ่ งดื่ม

ขนมหวานไทย น้าผลไม้สด

เชียงใหม่

นาย ภูวภัทร วะสีนนท์

น.ส. ภัทท์ชณิณษ์ วะสีนนท์

14 บจ. โนเวล เอฟแอนด์บี

Mr.All About Fruit

เครือ่ งดื่ม

ผัก ผลไม้ สมุนไพร เพื่อสุขภาพ

ปทุมธานี

นาง สุมาลี บูรณพรชัย

น.ส. ธฤตา ไกรกิจพาณิชย์
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ลำดับ

ชื่อนิติบุคคล

ชื่อธุรกิจ ( Brand )

หมวดธุรกิจ

ประเภทธูรกิจ

จังหวัด

ชื่อ-สกุลผู้เข้ำสัมมนำคนที่ 1 ชื่อ-สกุลผู้เข้ำสัมมนำคนที่ 2

15 บจ. บาบู แบร์

BABOO BEAR

เครือ่ งดื่ม

ชานมไข่มุก

ปราจีนบุรี

น.ส. ปรียาพร สาเร็จ

น.ส. ดรุณี ยวงสุวรรณ์

16 บจ. เบทเทอร์ไลฟ์เวลเนส

Litehouse Cafe

เครือ่ งดื่ม

สมูธตี้ สุขภาพ

ระยอง

นาง พรรณทิพย์ ไชยฉ่า

น.ส. เขมณัฐฏ์ ธรรมนุวัฒน์

17 บจ. เบนดิโต้ แกลเลอรี่

เบนดิโต้

เครือ่ งดื่ม

น้าผลไม้

นนทบุรี

น.ส. สรินทิพย์ วิไลลักษณ์

-

18 บจ. พรีเมียม บี

Cocoacart

เครือ่ งดื่ม

Cocoa

กทม.

นาย ธนัชพันธ์ ถิรธนากรพงศ์ น.ส. ศุภษา ตันติเมธาวุฒิ

19 หจก ภูสันคอฟฟี่

Phusun Coffee

เครือ่ งดื่ม

กาแฟ

น่าน

นาย นราวิชญ์ นงค์ภา

20 บจ. เมค มี แมงโก้

Make Me Mango

เครือ่ งดื่ม

เครือ่ งดื่มและขนมหวานผลไม้
มะม่วง

นนทบุรี

น.ส. พลอยไพลิน กรประเสริฐวิทย์ นาย พี ธนินธนะเดช

21 บจ. รวยเหนือ

SOLIQ

เครือ่ งดื่ม

เครือ่ งดื่มรสขนมหวาน

กทม.

นาย บุลชัย อภิวัฒนศร

น.ส. ธนิณ์สิตา อัศวปิยานนท์

22 บจ. โรโบโมชั่น เทคนิก

Robosta Cafe'

เครือ่ งดื่ม

กาแฟ

กรุงเทพมหานคร

นาง อัปสร ผลมูล

นาย ชัชชัย ผลมูล

23 บจ. วังชา

วังชา

เครือ่ งดื่ม

ชานมไข่มุก

สมุทรปราการ

น.ส. อุไรวรรณ ทายา

-

24 บจ. วี แอนด์ วี (ประเทศไทย)

เจี๊ยะ แต๊

เครือ่ งดื่ม

ชานมไต้หวัน

กทม.

นาย บันลือ วณิชชาภิวงศ์

น.ส. จินตนา เมืองสง

25 บจ. ไวท์ เดย์

Whiteday , ถิงถิง บิงซูน้าขิง

เครือ่ งดื่ม

บิงซูน้าขิง

กทม.

นาย กรณพัฒน์ ดวงฉายจรัส นาย สัณฑ์ชัย หงส์ลาพอง

แฮปปี้เบอร์รี่ มี

เครือ่ งดื่ม

น้าผลไม้สักเย็น

ปทุมธานี

นาง สุกัญญา ศุภนิรัติกุล

นาย สมศักดิ์ ระดมบุญ

KASET LATEX

ค้าปลีก

สินค้าอุปโภคบริโภค

กทม.

น.ส. วิภาวี ชาติมนตรี

นาย ฉิน ซือหัว

28 บจ. ซี เอส ชู(2008)

CS SHOES

ค้าปลีก

รองเท้าเพื่อการเกษตร

ราชบุรี

นาง ศิริณณภัส สวัสดิวรนันท์ นาย ชัยวัฒน์ สวัสดิวรนันท์

29 บจ. เซอร์บ็อกซ์

เซอร์บ็อกซ์

ค้าปลีก

เครือ่ งจาหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

นนทบุรี

นาย กิตติศักดิ์ รักธรรม

-

30 บจ. ดวงแก้ว จิวเวลรี่ แมนูแฟคเจอเรอร์

ดวงแก้ว จิวเวลรี่

ค้าปลีก

เครือ่ งประดับ

กทม.

น.ส. นภา สุขสวัสดิ์

น.ส. รัตนา สุขสวัสดิ์

31 บจ. ดีพลัส อินเตอร์เทรด

FOCUS

ค้าปลีก

ฟิล์ม/กระจกกันรอย/อุปกรณ์เสริม
กทม.
สาหรับมือถือ

นาง ศรีนวล ก้อนศิลา

น.ส. ณัฐชานันท์ พิพัชร์พรกุล

32 บจ. แบ่ง-ปัน-ให้ (วิสาหกิจเพื่อสังคม)

Hischoolthailand

ค้าปลีก

สินค้าอุปโภคบริโภค

สมุทรสาคร

นาย

33 บจ. โบทานิคส์ ไลฟ์

ORGA

ค้าปลีก

อุปกรณ์สัตว์เลี้ยง

กทม.

นาย ธวีโรจน์ ธนธรธรรม

-

34 ร้าน ปลาสวยงามบ้านโป่งราชบุรี

Banpongfishfarm (BPF)

ค้าปลีก

ปลาสวยงาม

ราชบุรี

นาย วาริท น้อยเกิด

-

26 บจ. แฮปปี้เบอร์รี่ มี
ค้ำปลีก (15 กิจกำร 23 รำย)
27 บจ. เกษตรลาเท็กซ์

นาย สมเกียรติ นธีวรสิทธิ์

อภิชาติ จันทร์ทองแท้ นส. สุพัทรา มอญใต้
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ลำดับ

ชื่อนิติบุคคล

ชื่อธุรกิจ ( Brand )

หมวดธุรกิจ

ประเภทธูรกิจ

จังหวัด

ชื่อ-สกุลผู้เข้ำสัมมนำคนที่ 1 ชื่อ-สกุลผู้เข้ำสัมมนำคนที่ 2

35 บจ. ฟรุต๊ ฟอร์ เฮลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล

Fruit for Health

ค้าปลีก

ผลไม้ มีทั้งปลีก ส่ง

กทม.

น.ส. ภัทรานิษฐ์ สินธุไตรศักดิ์ -

36 บจ. เมิร์ฟ แบงค์คอก

ธุรกิจค้าปลีก

ค้าปลีก

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

นนทบุรี

น.ส. กันตนา ภัทรโพธิวงศ์

37 บจ. สยามกาบาไรซ์

ORGARICE

ค้าปลีก

ข้าวสารบรรจุถุง

ปทุมธานี

น.ส. อินทร์ชญาน์ ธนถาวรกิตติ์ น.ส. อิศวีร์พร พัชรสุรบดี

38 บจ. อนิวอิมเมจ

น้าหอมปรับอากาศ

ค้าปลีก

น้าหอมปรับอากาศ

กทม.

น.ส. พรรณี สุวรรณลีลา

นาย เอกพร ศรีบัณฑิต

39 บจ. อี-ไรซ์ไทยฟาร์มเมอร์ส

หนุ่มนาข้าว

ค้าปลีก

ข้าวสาร

ร้อยเอ็ด

นาย พีรวัส ทองสุข

-

40 บจ. เอจี ดราก้อน

ABC the baby

ค้าปลีก

ของเด็ก

กทม.

น.ส. ธัญวรัตน์ รุง่ โรจน์วิทยกุล นาย ยุทธนา เทียนธรรมชาติ

41 บจ. โฮเล่น

HOLEN

ค้าปลีก

สินค้า Live Style , ของขวัญ ของ
กทม.
ฝาก ของที่ระลึก

น.ส. อุไรวรรณ เทพาวัฒนาสุข -

MasteryExpress

บริการ

บริการ เก็บ แพค ส่ง

กทม.

น.ส. กัลป์ปภัส เตชะวิจิตวงษ์ชาด น.ส. กมลชนก ชนาวรรธน์สกุล

43 บจ. เคเอชจี แอลพีจี โปรดักส์

HIGAS

บริการ

เดินระบบท่อแก๊ส

กทม.

น.ส. ศุภลักษณ์ นิติเจริญพงศ์ นาย ชัยวัฒน์ นิติเจริญพงศ์

44 บจ. เจ-วอช ซิสเท็ม

J-Wash

บริการ

คาร์แคร์ล้างรถ

สมุทรสาคร

นาย ชวลิต เปรมธรรมพร

น.ส. ลักษณ์ชญา พรธนรัศมิ์

45 บจ. ซัคเซส แอคเค้าน์ โซลูชั่น

พี่เลี้ยงบัญชีภาษี

บริการ

รับทาบัญชี /สอบบัญชี

กทม.

น.ส. ณัฐนันท์ อยู่ยิ่ง

น.ส. บุษกร อยู่ยิ่ง

46 บจ. ซิสเต็ม เอ็กเซลเล้นท์

STE

บริการ

บริการที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน
ผลิต ที่ปรึกษาธุรกิจ

ปทุมธานี

น.ส. พัชรี ปิดมือง

-

47 บจ. ดีคลีน ซัพพอร์ต เซอร์วิส

DKlean

บริการ

บริการทาความสะอาด

กทม.

นาย สุขวัฑ กีรติมโนชญ์

น.ส. อินทุอร เห่วซึ่งเจริญ

48 บจ. ไตรภูมิออร์แกนไนเซอร์

Precious Fix Spa

บริการ

ทาความสะอาดดูแลรักษาเครือ่ งหนัง กทม.

นาง ศิรานุช ดีธนารักษ์

นาย สุจิน ดีธนารักษ์

49 บจ. ธาราวดี 888

ธาราวดี นวดเพื่อสุขภาพ

บริการ

นวดเพื่อสุขภาพ

กทม.

น.ส. ปราณิสา สุดวิเศษ

-

50 บจ. โปรเมคเกอร์ คาร์แคร์

โปรเมคเกอร์ คาร์แคร์

บริการ

ศูนย์บริการดูแลทาความสะอาด
รักษารถยนต์ครบวงจร

กทม.

นาย วาริท เจริญศิลป์

น.ส. พลอยไพลิน อิ่มเอิบ

51 บจ. มิตรไมตรี 2018

Labellin

ความงาม/สปา

สบู่ลาเบลลิน,เซรัม่ ,เอสเซนเชียร์
ออย,ผงมาร์คหน้า

กทม.

นาง กิดาพรรณ โกศลกุล

-

บริกำร (16 กิจกำร 28 รำย)
42 บจ. 888รีเทลช็อป

น.ส. จินตนา ภัทรโพธิวงศ์
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ลำดับ

ชื่อนิติบุคคล

ชื่อธุรกิจ ( Brand )

หมวดธุรกิจ

ประเภทธูรกิจ

จังหวัด

ชื่อ-สกุลผู้เข้ำสัมมนำคนที่ 1 ชื่อ-สกุลผู้เข้ำสัมมนำคนที่ 2

52 บจ. ยิ่งเจริญ บางพลี

Yes Market & Farm

บริการ

พื้นที่เช่า

สมุทรปราการ

น.ส. สร้อยสนธิ์ ไชยกิจภิญโญ นาง ขจรศรี สีม่วง

53 บจ. รุง่ รัตนการบัญชีแอนด์คอมซัลแตนท์

รุง่ นภาการบัญชี

บริการ

บัญชี

นนทบุรี

นาย ณรงค์พันธุ์ รัตนปนัดดา น.ส. รุง่ นภา สันติธรรมา

54 บจ. โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ

โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ

บริการ

โรงพยาบาลสัตว์

กทม.

น.ส. ลาพึง ทาศักดิ์

-

55 บจ. วีนัส ซัพพลาย

Wonder wash

บริการ

ร้านสะดวกซัก 24 ชั่วโมง

กทม.

นาย ณพงศ์ นิ่มสังข์

นาย สันทัศน์ ไชยเวช

56 บจ. สหกิจ ยูเนียน อินเตอร์กรุป๊

304carrent

บริการ

รถเช่า

ปราจีนบุรี

นาย ธนชาต สายคาฟู

น.ส. วลัยลักษณ์ บุญธรรม

Pattaya Sheep Farm

บริการ

ท่องเที่ยว

ชลบุรี

น.ส. สุทธิชา อู่เงิน

นาย นันทกร พัฒน์น้ารอบ

Puff & Pie

อาหาร

Bakery Food & Beverage

กทม.

นาง วรางคณา ลือโรจน์วงศ์

นาง กนกรัตน์ จินตนะพัฒน์

59 บจ. ไก่ว่าว โดเมสติค

ไก่ว่าว

อาหาร

ไก่ปิ้ง

ชลบุรี

นาย พชร วุฑฒิชาติ

นาย อังกูร บุณยะโอภาส

60 ร้าน ขนมกินใจ

cocodough

อาหาร

เบเกอรี่

อุดรธานี

น.ส. ภรณ์ทิพย์ บุญผ่องศรี

-

61 บจ. เค แอนด์ เค เรสเตอรองท์

April's Brasseries

อาหาร

คาเฟ่อาหารตามสั่ง เบเกอรี เค้ก

นครสวรรค์

นาย นายกรณ์พงษ์ เจริญฐิติวงศธร -

62 บจ. เจ้ไข่ซีฟู้ด

เจ้ไข่ซีฟู้ด

อาหาร

ซีฟู้ด

กทม.

น.ส. พนารัตน์ เอี่ยมผ่องใส

นาย เอกราช เทียมดวงแข

63 ร้าน เจ้าสัวขาหมูเมืองทอง

เจ้าสัวขาหมูเมืองทอง

อาหาร

ขาหมู หมูกรอบ ก๋วยจั๊บ

นนทบุรี

นาย วุฒิพงษ์ โชคศุภจินดา

น.ส. ธนพร แสนสุขศรี

64 หจก. ไจแอ้นลูกชิ้นปลาระเบิดเถิดเทิง

ป๊อกอาย ลูกชิ้นจอมพลัง

อาหาร

ลูกชิ้นปลาระเบิด

นนทบุรี

นาย สารัช วัฒนกูล

นาง มานี วัฒนกูล

65 หจก. ฉั่วคิมหลี

อาหาร

อาหารจีน

กทม.

น.ส. สุภารัตน์ ใช่วิวัฒน์

นาย สุรศักดิ์ ใช่วิวัฒน์

อาหาร

หมูสะเต๊ะ -แกงเขียวหวาน

กทม.

นาย อภิชาติ วงศ์วิวัฒน์ชัย

นาย ณรงค์ ธีรพรชัย

67 บจ. ซีบี ทีเอ เทรดดิ้ง

ห่านท่าดินแดง
เฮียหมู...สะเต๊ะ , เขียวหวานบ้านเสนา
Spicy Cat ล่าเมียว

อาหาร

อาหารจีนสไตล์หูหนาน-เสฉวน

กทม.

นาย รัตตรุจน์ ทองประดิษฐ์

น.ส. มาลินี แซ่ลิ้ม

68 ร้าน โซเฟียสเต็กวัยรุน่

โซเฟียสเต็กวัยรุน่

อาหาร

สเต็ก

นครปฐม

นาย พิษณุ สุรเชษฐพงษ์

-

69 บจ. ดีลิชคลับ

Delish

อาหาร

อาหารพร้อมทาน อาหารสาเร็จรูป
นนทบุรี
เครือ่ งดื่ม

นาง นภัส จีระนันตสิน

-

70 บจ. ตราโด่ง

ตราโด่ง

อาหาร

น้าจิ้มสุกี้ / ซอสผัดก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่

ระยอง

น.ส. สุภิชยา เต๊ะขันหมาก

นาย ชินกฤต ตระหง่านศรี

71 ร้าน ทาโนชิ ยากินิคุ

Tanoshi Yakiniku

อาหาร

บุฟเฟ่ปิ้งย่าง

กทม.

น.ส. ภัทรียา อัมพรจรัส

นาย ธนกร คาเอี่ยม

57 บจ. เอ็นเอส บราเธอร์
อำหำร (54 กิจกำร 95 รำย)
58 บมจ. การบินไทย

66 บจ. ชาร์มมิ่ง เฮลท์ธี่
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ลำดับ

ชื่อนิติบุคคล
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หมวดธุรกิจ

ประเภทธูรกิจ
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72 บจ. เทกอะบ๊อกซ์

ชิบะจัง หมูปังปิ้ง

อาหาร

ขนมปังปิ้งสอดไส้หมูปิ้ง/ครีม/ขนม
กทม.
ปังราดไอศกรีม

นาย สุชาติ โอทัยวิเทศ

นาย ชินนโรจน์ อัศวนิรันดร์

73 บจ. นพดา โปรดักส์

B-Garlic

อาหาร

กระเทียมดา

ลาพูน

นาย นพดา อธิกากัมพู

นาย กานต์ ชัยพฤกษ์

74 บจ. โนบิทเทอร์

noBitter

อาหาร

ผัก

กทม.

นาย วิลาส ฉ่าเลิศวัฒน์

น.ส. ชวะกันย์ หอมเศรษฐี

75 บจ. บางแสนวิลล่า

เรือนอาหารปะการัง

อาหาร

อาหารทะเล

ชลบุรี

นาย วัชรพงศ์ คุณปลื้ม

-

76 บจ. บานาน่า สตาร์

กล้วยทอดติดดาว

อาหาร

กล้วยทอด

พระนครศรีอยุธยา น.ส. นาตยา รางวัลหลาย

นาย วีรวิชญ์ วงศ์ภักดีวีรกุล

77 บจ. บานาน่าเค้ก

Harrison Butcher

อาหาร

สเต็ก

กทม.

น.ส. นวลละออง ศรีชุมพล

นาย อัศวภัทร์ อัศวพงษ์โสภณ

78 หจก. บิ๊กโตเกียว 2020

บิ๊กโตเกียว By คุณเปิ้ล

อาหาร

ขนมโตเกียว

ลพบุรี

นาย กฤติเดช อนันสลุง

น.ส. ขวัญสุดา สุริยบุตร

79 บจ. เบค อะ วิช เจ.เอช.ซี.

Bake A Wish Japanese
Homemade Cake

อาหาร

อาหาร เครือ่ งดื่ม และเบเกอรี่

กทม.

น.ส. วีจิ ปรัชญาศิลปวุฒิ

น.ส. รสสุคนธ์ ศิริรัตน์

80 ร้าน เบค อะเลิร์ท

BAKE ALERT

อาหาร

ขนมปังและเครือ่ งดื่ม

กทม.

น.ส. ชิษณุชา เตชะบรรณะปัญญา นาย ไตรภพ ทรงฤกษ์

81 บจ. ปาป้าพิซซ่า (ไทยแลนด์)

ปาป้าพิซซ่า (PaPa Pizza)

อาหาร

พิซซ่า

นนทบุรี

นาย ธีระ เลาหจรัสแสง

น.ส. เปรมฤทัย ตั้งตรง

82 หจก. ไผ่ทองซีกิมเช็ง

ไผ่ทองสเตชั่น

อาหาร

ไอศกรีม

สมุทรสาคร

น.ส. ปุณณสิริ ชัยผาติกุล

น.ส. ภัณฑิรา ชัยผาติกุล

83 บจ. พีแอลเอฟ กรุป๊

PKP Market

อาหาร

ชิ้นส่วนสุกร เครือ่ งปรุง

ปราจีนบุรี

น.ส. ศิริพรรณ ดวงรักษา

-

84 บจ. เพิ่มทรัพย์บุญทวี

อาหาร

อาหารแปรรูปพร้อมทาน

ประจวบคีรีขันธ์

น.ส. ประภัสสร รังสิโรจน์

น.ส. กมลฉัตร คล้ายเพชร

85 บจ. ฟู้ด ออนเนอร์

Mother Chef
ร.เรือ, Sushi Bune, 17
Something

อาหาร

อาหารไทย ญี่ปุ่น และ western

กทม.

น.ส. วณัฐ พีรพัฒน์ดิษฐ์

-

86 บจ. ฟู้ดมู้ด

BRIX Dessert Bar

อาหาร

Dessert ขนมทานที่ร้านและซื้อกลับ สมุทรปราการ

นาย ณครินทร์ โรจนศักดิ์ชัย นาย นนทวรรธ โรจนศักดิ์ชัย

87 บจ. ภัทรินทร์ฟู้ด

Hello ไอติมเผา By ภัทรินทร์ฟดู้ อาหาร

ไอศกรีม

สมุทรปราการ

นาย กฤตภาส ตั้งสมบูรณ์

88 บจ. ภาม อินเตอร์ฟู้ด

สุธารส

อาหาร

อาหารเช้า

สุราษฎร์ธานี

นาง ธนันพิชญ์ สิทธิเดชไพบูลย์ นาย นนทพัทธ์ สิทธิเดชไพบูลย์

89 บจ. มารุวาฟเฟิล

MARU WAFFLE

อาหาร

วาฟเฟิล

กทม.

นาย ผดุงศักดิ์ รุง่ เรืองระยับกุล น.ส. ปองพิริยา วรรณวงศ์

90 บจ. มาสเตอร์ เชฟ

ทรงเสวยหมูทุบเมืองปทุม

อาหาร

อาหารสาเร็จรูปพร้อมทานหมูทุบ

ปทุมธานี

น.ส. ศิวะลัย แหยมเจริญ

นาย ประพัทธ์ จันทร์เทศ

91 หจก. ยูกาตะกรุป๊

ยูกาตะชาบู

อาหาร

บุฟเฟต์

เชียงใหม่

น.ส. สุชาภัสร์กองคา

น.ส. พัณณ์ธิชา ฟองคา

92 บจ. ยูกิ เบสท์ฟู้ดส์

ยูกิ เบสท์ฟู้ดส์

อาหาร

ญี่ปุ่น

นนทบุรี

นาง รัชพร วรกุล

นาย พีรพงศ์ ปัญจศรีประการ

-
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ลำดับ

ชื่อนิติบุคคล

ชื่อธุรกิจ ( Brand )

หมวดธุรกิจ

ประเภทธูรกิจ

จังหวัด

ชื่อ-สกุลผู้เข้ำสัมมนำคนที่ 1 ชื่อ-สกุลผู้เข้ำสัมมนำคนที่ 2

93 บจ. ยูซาว่า

Yuzawa

อาหาร

อาหารญี่ปุ่น

กทม.

น.ส. สุชาณี สิรีเนตร

-

94 ร้าน ร้านอาหารเกรซ

grace cafe

อาหาร

เบเกอรี่

กทม.

น.ส. สุรดา จุนทะสุตธนกุล

นาย กชกร ภู่ภูมิรัตน์

95 บจ. เรณูผัดไทย

เรณูผัดไทย

อาหาร

ผัดไทย

พะเยา

นาย ธานินทร์ ไชยเสน

-

96 หจก. ละมุนกรุป๊

itimlamoon

อาหาร

ไอศกรีม คาเฟ่ เครือ่ งดื่ม

กทม.

น.ส. ชญาพิมพ์ อานวยปรีชากุล นาย ดนุพนธ์ อานวยปรีชากุล

97 บจ. เล ลาว เรสโตรองต์

lay lao

อาหาร

ร้านอาหาร

กทม.

น.ส. พรฤดี ทวีสุข

นาย ภานุวัฒน์ ชินวิทย์

98 บจ. เวลตี้ฟูดส์ จากัด

Everyrolls

อาหาร

สลัด และอาหารสุขภาพ

นนทบุรี

น.ส. อารีรัตน์ ภาคะ

นาย มิติ คันธจันทร์

99 บจ. สมุทรสาคร โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ ต่อไอติม

อาหาร

ไอศกรีม

สมุทรสาคร

นาย ชนะชัย สมบูรณ์

น.ส. อุบล บุญชุม

100 ร้าน สรยุทธ์ ภัตรไพสิฐ

ร้านอาหารอีสาน จั๊กหน่อย

อาหาร

อาหารอีสาน

กทม.

นาย สรยุทธ์ ภัตรไพสิฐ

-

101 หจก. เหนียวไก่วังหิน

เหนียวไก่วังหิน

อาหาร

ไก่ทอด ฯลฯ

กทม.

นาย ประณพ อภินาทพงศา

นาย ทศพล เต็มอุ่น

102 บจ. อะลาตัส โฮเต็ล แอนด์ เรสเตอรองท์

ก๊อตซิลล่าชาบู & ปิ้งย่าง

อาหาร

ชาบู บุฟเฟ่ต์

อุบลราชธานี

นาย วสันต์ พิริยะกิจไพบูลย์

นาย อัครเดช พวงแก้ว

103 บจ. อาร์. ซี. มารีนไทย

ผัดหมี่ หยกสยาม

อาหาร

ผัดหมีโคราช // ผัดไทย พร้อมน้า
ซอสปรุงสาเร็จรูป

สมุทรสงคราม

น.ส. เนตินันท์ ซิ้มสกุล

นาย ชานาญ โต๊ะสิงห์

104 บจ. อินโนว่า ฟู้ด แอนด์ เบค

SAINT CROISSANT

อาหาร

Bakery

นครปฐม

นาย วิริทธิพล ธนาโรจน์ปิยทัช น.ส. ณัฐวดี เหล่าวัชระ

105 บจ. เอ็นเอชเอส อินเตอร์คอน

Vietnamese and more

อาหาร

อาหารเวียดนาม

กทม.

นาง วรรณพรรณ สมพร

น.ส. นภาพร แก้วนพคุณ

106 บจ. เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย)

Au Bon Pain

อาหาร

เบเกอรีแ่ ละเครือ่ งดื่ม

กทม.

น.ส. ลภาพร เดียสกุล

น.ส. ชฏานันท์ บัวหลั่น

107 บจ. เอสเอสพี ควอลิตี้ ซัพพลาย

ลูกชิ้น แพนด้า ปลาระเบิด

อาหาร

ลูกชิ้นทอด

กทม.

นาย สมศักดิ์ ลิขิตวรกุล

นาย อังกูร บุณยะโอภาฬ

108 บจ. แอมเพอร์แซนด์

Ampersand Gelato

อาหาร

ไอศกรีมเจลาโต้

กทม.

น.ส. ศศิวิมล เพ็ชรน้าสิน

-

109 บจ. โอลิโนะ พรีเมี่ยมฟู้ดส์

โอลิโนะ เครปแอนด์ที

อาหาร

เครป และ ชา

กทม.

น.ส. ณฐาณัฏฐ์ เก่งเสมอวงศ์ นาย ไอศรันย์ ตัณฑ์ธนศิวะกุล

110 บจ. ฮีโร่ ฮีโร่

ฮีโร่ ฮีโร่

อาหาร

ก๋วยเตี๋ยว ลูกชิ้น และบริการเฟรน
ไชส์

ชลบุรี

นาย อลงกรณ์ พรหมสวาสดิ์ -

111 บจ. โฮมเสบียง

เจ้าโฮม

อาหาร

ไก่แปรรูป

ปทุมธานี

นาย ฉัตรฐพล ต้นพุฒ

น.ส. พิธุพร ต้นพุฒ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
30 พฤศจิกายน 2563

ข้อควรปฏิบัติในการเข้าอบรม
สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (B2B Franchise) รุ่นที่ 24
1. ตรงต่อเวลา ควรมาก่อนการอบรมเริ่ม ประมาณ 10-20 นาที
2. หากมาสาย/กลับก่อน 2 ครั้ง ถือว่าขาดการอบรม 1 ครั้ง ทั้งนี้ การมาสายนับจากวิทยากรเริ่มบรรยาย
15 นาที
3. นาบัตรประจาตัวมาทุกครั้งที่เข้าอบรมและโปรดเก็บรักษาเป็นอย่างดี
4. ปิดเสียงโทรศัพท์มือถือทุกครั้งก่อนการอบรม เพื่อไม่เป็นการรบกวนสมาธิของวิทยากรและผู้เข้าอบรม
ท่านใดมีกิจธุระจาเป็นที่ต้องคุยโทรศัพท์ให้ออกไปคุยนอกห้องสัมมนา
5. สามารถเข้าเรียนได้ธุรกิจละไม่เกิน 2 ท่าน (เฉพาะผู้ที่ส่งรายชื่อสมัครเข้ามาเรียนเท่านั้น)
6. ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระในห้องเรียน ทั้งนี้ ต้องอยู่บนพื้นฐานของการให้เกียรติ
และเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
7. ให้ความร่วมมือในการทากิจกรรมภายในโครงการอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ต่อการปรับปรุงและนาแนวคิดไป
ประยุกต์ใช้กับกิจการของท่าน
8. ควรแต่งกายให้สุภาพในการเข้าร่วมโครงการ
9. กรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดการสัมมนา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19
10. ให้ ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามในแต่ล ะหั วข้อ สั มมนาเพื่ อกรมจะได้นาความคิด เห็ น ไป
ปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมยิ่งขึ้น (การตอบแบบสอบถามใช้วิธีสแกน QR Code)
เกณฑ์การประเมินการผ่านหลักสูตรการอบรม
1. ต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงมีสิทธิได้เข้าไปสู่กระบวนการสอบ
แผนธุรกิจ (ขาดเรียนรวมตลอดหลักสูตรได้ไม่เกิน 5 วัน ซึ่งแต่ละ Module ขาดได้ไม่เกิน 1 วัน)
2. การสอบ Pitching แผนธุรกิจ ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 70% จึงจะถือว่าผ่านหลักสูตรการอบรม
……………………………………..
กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
พฤศจิกายน 2563

กำหนดกำร
สัมมนำเชิงปฏิบัติกำรกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจแฟรนไชส์ (B2B Franchise)
วันพุธที่ 2 ธันวำคม 2563 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษำยน 2564
ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ชั้น 6 กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
Module 1 : การบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (วันที่ 2-23 ธ.ค. 63)
วัน เดือน ปี
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563

เวลา
หัวข้อ
09.00-12.00 น. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์
หลักการทฤษฏีและองค์ประกอบหลัก
ธุรกิจในระบบแฟรนไชส์
13.00-16.00 น. การสร้างความต้องการทางการตลาด
และการวางแผนการตลาดเพื่อขยาย
ธุรกิจแฟรนไชส์

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563

09.00-16.00 น. กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์และ
ตราสินค้า (Brand)

วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563

วิทยากร/กิจการ
นายสิทธิชัย ทรงอธิกมาศ
- ผู้เชี่ยวชาญด้านแฟรนไชส์
- ที่ปรึกษาทางธุรกิจองค์กรเอกชน
นายกาธร อารีกิจเสรี
ที่ปรึกษาอิสระด้านกลยุทธ์ธุรกิจแฟรนไชส์
ที่ปรึกษา W Academy บริษัทในเครือ
วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป
นายจุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติ
- CEO & Founder of Baramizi Group/
Wazzadu. Com
- Brand Consultant
ผู้แทนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

09.00-12.00 น. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า
และสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า
13.00-16.00 น. ความรูเ้ กี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ สัญญาอนุญาต ผู้แทนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ให้ใช้งานลิขสิทธิ์ และข้อแตกต่างระหว่าง
ธุรกิจด้านลิขสิทธิ์กับธุรกิจแฟรนไชส์
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 09.00-12.00 น. กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design
ดร.อารดา มหามิตร
Thinking) เพื่อพัฒนาองค์กร
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
อาจารย์ประจาคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
13.00-16.00 น. ฝึกปฏิบัติการ การสร้างเครือข่าย
1. นางธีราภรณ์ ภูมิวุฒิวงศ์
พันธมิตรธุรกิจ เป็นกลุ่มย่อย
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยาชุมชน
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
วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563
09.00-16.00 น. ฝึกปฏิบัติการ ปัญหาและแนวทางปฏิบัติ
1. นายสิทธิชัย ทรงอธิกมาศ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์
(ด้านการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์)
แฟรนไชส์ เป็นกลุ่มย่อย
2. นายกาธร อารีกิจเสรี
(Consult)
(ด้านการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์)
3. นายจุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติ
(ด้านการสร้างแบรนด์)
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Module 2 : การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ (วันที่ 24 ธ.ค. 63 - วันที่ 28 ม.ค. 64)
เวลา
หัวข้อ
วัน เดือน ปี
วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 09.00-16.00 น. การสร้างระบบงานที่เป็นมาตรฐาน

วันพุธที่ 6 มกราคม 2564

09.00-16.00 น.

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

วันพุธที่ 20 มกราคม 2564

09.00-16.00 น.

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

09.00-12.00 น.

วันพุธที่ 27 มกราคม 2564

13.00-16.00 น.
09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

09.00-16.00 น.

วิทยากร/กิจการ
นายเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท จีโนซิส จากัด
การวางรูปแบบการปฏิบัติงาน (Franchise นายพงศ์พันธ์ วีรพันธุ์
Operation) และหลักการวางระบบงาน
กรรมการผู้จัดการ
Operation
บริษัท บิสิเนสโค้ช แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด
ฝึกปฏิบัติการวางระบบงานแฟรนไชส์
1. นายพงศ์พันธ์ วีรพันธุ์
(Franchise Operation) เป็นกลุ่มย่อย
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท บิสิเนส โค้ช แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด
2. นายพัฒนพล บรรทัดจันทร์
ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ธุรกิจแฟรนไชส์
บริษัท บิสิเนส โค้ช แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด
การออกแบบและคิดค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ นายพัฒนพล บรรทัดจันทร์
ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ธุรกิจแฟรนไชส์
บริษัท บิสิเนส โค้ช แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด
กลยุทธ์การสร้างร้านต้นแบบและ
นายฐิติ สุวรรณศักดิ์
การกาหนดร้านต้นแบบของธุรกิจ
ส่วนขายและบริหารร้านคาเฟ่อเมซอน
แฟรนไชส์
ต่างประเทศ
บมจ. ปตท. น้ามันและการค้าปลีก
หลักการบริหารสาขาของธุรกิจ
ดร. วิชัย เจริญธรรมานนท์
แฟรนไชส์
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาองค์กรและธุรกิจ
การบริหารการจัดซื้อรูปแบบ Chain Store
การวางแผนทางการเงินในระบบแฟรนไชส์ นายวีระกิตติ์ เจริญวิหพันธ์
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์
สินเชื่อธุรกิจและที่อยู่อาศัย
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
การวิเคราะห์งบการเงิน และการใช้
นายธเนศ นวะบุศย์
ประโยชน์จากข้อมูลทางการบัญชี
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาการ
ในการบริหารธุรกิจ
ให้คาปรึกษาลูกค้า
ธนาคาร กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ฝึกปฏิบัติการ ปัญหาและแนวทาง
1. นายพงศ์พันธ์ วีรพันธุ์
ปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ
(ด้านการวางระบบงาน Operation)
ในระบบแฟรนไชส์ เป็นกลุ่มย่อย
2. ดร.วิชัย เจริญธรรมานนท์
(Consult)
(ด้านการบริหารสาขาแฟรนไชส์)
3. นายวีระกิตติ์ เจริญวิหพันธ์
(ด้านการเงิน)
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Module 3 : กลยุทธ์ทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ (วันที่ 3 ก.พ. 64 - 24 ก.พ. 64)
วัน เดือน ปี
วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา
หัวข้อ
09.00-16.00 น. การเพิ่มช่องทางการตลาดโดยการใช้
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการปรับใช้
เทคโนโลยีในการบริหารธุรกิจ

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

- Shpee Guru (Shopee ประเทศไทย)
- กรรมการผูจ้ ัดการ บริษัท ดิจิตอล ช็อตคัต จากัด

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 09.00-12.00 น. การสร้างตัวตนของธุรกิจ
บนสื่อสังคมออนไลน์
13.00-16.00 น. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ด้านการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทในเครือ
LPN Group
- ผู้ก่อตั้งและเจ้าของแบรนด์ "โซอี้สคาร์ฟ"
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีแอล
อินโนเวชั่น จากัด
- นักเขียนและวิทยากร ด้านการตลาด
ออนไลน์ (Digital Marketing)
นายวิริยะ รงค์ทอง
Marketing Team Leader
บริษัท วงใน มีเดีย จากัด
1. นายจิรภัทร สาเภาจันทร์
ประธานคณะที่ปรึกษา
บริษัท ท็อป บิสสิเนส คอนซัลแทนท์
แอนด์ แมนเนจเมนท์ จากัด
(ผู้ดาเนินการเสวนา)
2. นายกวิน นิทัศนจารุกุล
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค-เน็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จากัด

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

09.00-16.00 น. เทคนิคการนาเสนอธุรกิจในลักษณะ

การหาผู้ร่วมทุน (Pitching)
วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 09.00-16.00 น. การฝึกปฏิบัตินาเสนอธุรกิจในลักษณะ
การหาผู้ร่วมทุน (Pitching) เป็นกลุ่มย่อย

แบรนด์ Otteri ร้านสะดวกซัก 24 ชม.
3. นายปริญญ์ สุขสมิทธิ์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟีนิกซ์ ลาวา จากัด
แบรนด์ซาลาเปา “ฟีนิกซ์ ลาวา”
4. นายทินกฤต สินทัตตโสภณ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท คามุ คามุ จากัด
แบรนด์ "Kamu Tea"
ดร. สันติธร ภูริภักดี
กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิดเต็มถัง จากัด
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและกลยุทธ์ทางธุรกิจ
1. ดร. สันติธร ภูริภักดี
กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิดเต็มถัง จากัด
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและกลยุทธ์ทางธุรกิจ
2. ดร. มรกต กาแพงเพชร
- อาจารย์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

- ที่ปรึกษาทางธุรกิจภาครัฐและเอกชน

-4วัน เดือน ปี
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา
หัวข้อ
09.00-12.00 น. การวิเคราะห์และคัดเลือกทาเลเปิดสาขา

13.00-16.00 น. การกาหนดคุณสมบัติและการคัดเลือก
ผู้ซื้อแฟรนไชส์
วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 09.00-16.00 น. การสร้างทีมแฟรนไชส์/ทีมสนับสนุน
และกลยุทธ์การพัฒนาแฟรนไชส์ซี
ให้ประสบความสาเร็จ
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
09.00-16.00 น. ฝึกปฏิบัติการ ปัญหาและแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาดธุรกิจ
แฟรนส์ เป็นกลุ่มย่อย
(Consult)

วิทยากร/กิจการ
นางสาวสายยน สิริวราการ
รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ชายสี่ บะหมี่เกี๊ยว จากัด
นายภาณุศักดิ์ ซื่อสัตย์บุญ
ผู้จัดการทั่วไป The Pizza Company
บริษัท ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
นายสุเมธ จันทอินยงค์
ผู้จัดการส่วนอาวุโส บริหารธุรกิจแฟรนไชส์
บริษัท บางจาก รีเทล จากัด
1. ดร. สันติธร ภูริภักดี
(ด้านการ Pitching)
2. นางสาวสายยน สิริวราการ
(ด้านการคัดเลือกทาเลเปิดสาขา)
3. นายจิรภัทร สาเภาจันทร์
(ด้านการตลาด)

Module 4 : การสร้างคู่มือ แผนธุรกิจ และสัญญาในระบบแฟรนไชส์ (วันที่ 25 ก.พ. 64 - วันที่ 8 เม.ย. 64)
เวลา
หัวข้อ
วัน เดือน ปี
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 09.00-16.00 น. สัญญาแฟรนไชส์และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564

วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564

09.00-16.00 น. หลักการสร้างคู่มือปฏิบัติการ
แฟรนไชส์ (Operation Manual)
ให้มีประสิทธิภาพ
09.00-16.00 น. การฝึกปฏิบัติจัดทาคู่มือปฏิบัติงาน
(Operation Manual) เป็นกลุ่มย่อย

09.00-16.00 น. การบริหารยุทธศาสตร์และ
หลักการจัดทาแผนธุรกิจสาหรับ
ธุรกิจแฟรนไชส์
09.00-16.00 น. การฝึกปฏิบัติจัดทาแผนธุรกิจใน
ระบบแฟรนไชส์ เป็นกลุ่มย่อย

วิทยากร/กิจการ
ผศ.ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล
คณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนงยงค์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
นายพงศ์พันธ์ วีรพันธุ์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท บิสิเนสโค้ช แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด
1. นายพงศ์พันธ์ วีรพันธุ์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท บิสิเนสโค้ช แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด
2. นายพัฒนพล บรรทัดจันทร์
ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ธุรกิจแฟรนไชส์
บริษัท บิสิเนสโค้ช แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด
นายสิทธิชัย ทรงอธิกมาศ
- ผู้เชี่ยวชาญด้านแฟรนไชส์
- ที่ปรึกษาทางธุรกิจองค์กรเอกชน
1. นายสิทธิชัย ทรงอธิกมาศ
- ผู้เชี่ยวชาญด้านแฟรนไชส์
- ที่ปรึกษาทางธุรกิจองค์กรเอกชน
2. นายสุชัย ชาญกิตติวิรุฬห์
ผู้จัดการทั่วไป ร้านมานี มี หม้อ
บริษัท ลิตเติล กอลมาร์ ออฟ มานี จากัด

-5วัน เดือน ปี
วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564

เวลา
หัวข้อ
09.00-16.00 น. ฝึกปฏิบัติการ "ปัญหาและแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างคู่มือ แผนธุรกิจ
และสัญญาในระบบแฟรนไชส์
เป็นกลุ่มย่อย
(Consult)

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564
09.00-16.00 น. "นาเสนอแผนธุรกิจ (Pitching)
วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564
เชิงปฏิบัติการ" เป็นกลุ่มย่อย
วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564
วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564
(ห้องม่วงมงคล ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564

09.00-16.00 น. นาเสนอธุรกิจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
(ออกบูธ)

วิทยากร/กิจการ
1. นายสิทธิชัย ทรงอธิกมาศ
(ด้านการจัดทาแผนธุรกิจแฟรนไชส์)
2. ผศ.ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล
(ด้านการจัดทาสัญญาแฟรนไชส์)
3. นายพงศ์พันธ์ วีรพันธุ์
(ด้านการจัดทาคู่มือปฏิบัติงานแฟรนไชส์)
1. นายสิทธิชัย ทรงอธิกมาศ
ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจแฟรนไชส์
2. ดร. สันติธร ภูริภักดี
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Pitching
3. นายวีระกิตติ์ เจริญวิหพันธ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
ธุรกิจที่เข้าร่วมกิจกรรม

กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
พฤศจิกายน 2563

