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ั ติง้ จ าก ด
บริษ ท
ั บิสเิ นส โค้ช แอนด์ คอนซ ล
ั ขอเรีย นเชิญเข้า ร่ว มอบรมหล ก
ั สูต ร “ Advanced
Franchise Program ” (จานวน 5 วัน) จัดขึน
้ ในระหว่างวันเสาร์ท ี่ 3, 10, 17, 24 พฤศจิกายน 2561 และวันเสาร์ท ี่ 1
ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 - 16.00 น. ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก
วัตถุประสงค์ของการอบรมในครัง้ นี้ คือ การสร ้างความรู ้ความเข ้าใจในโครงสร ้างระบบแฟรนไชส์ การพั ฒ นา
ระบบแฟรนไชส์ การวิเ คราะห์ค วามสามารถของธุ ร กิจ ในการท าระบบแฟรนไชส์ แนวทางการตลาดแฟรนไชส์
กระบวนการฝึ กอบรมวิทยากรจะมอบหมายงาน Work Shop ให ้ผู ้ทีเ่ ข ้ารับการอบรมใช ้หลักทฤษฎีของการทาธุรกิจแฟรน
ไชส์ในการวิเคราะห์ตาม Case Study เพื่อให ้ผู ้เข ้าอบรมเข ้าใจถึง ขัน
้ ตอนในการพั ฒ นาธุรกิจแฟรนไชส์แบบเจาะลึก
เช่น การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจแฟรนไชส์ การออกแบบสัญญา การพัฒนาคูม
่ อ
ื ในระบบปฏิบัตก
ิ าร และการตลาดส าหรั บ
ึ ษา
ธุรกิจแฟรนไชส์ โดยใช ้ธุรกิจเป็ นกรณีศก
บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข ้าร่วมการอบรมครัง้ นี้ เพือ
่ เป็ นการเสริมสร ้างความรู ้ความเข ้าใจในการทาธุรกิจ
ระบบแฟรนไชส์ โดยมีคา่ ใช ้จ่ายในการเข ้าร่วมการอบรม 30,000 บาท ต่อ 1 ท่าน (ราคารวมภาษีมล
ู ค่าเพิม
่ )
กรุณายืนยันการเข ้าร่วมอบรมโดยกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร และส่งกลับทางบริษัทฯ เพื่อให ้ทีมผู ้จัด อบรม ได ้
ดาเนินการเตรียมงานด ้านต่างๆ สาหรับการอบรมต่อไป
หากท่านมีข ้อสงสั ยหรือ ต ้องการสอบถามข ้อมูลเพิม
่ เติม เกีย
่ วกับการอบรมในครั ง้ นี้ กรุณ าติดต่อเจ ้าหน า้ ที่
คุณวชิระ จินประพัฒน์ โทรศัพท์ 02-450-1335 หรือ 080-550-2134

ขอแสดงความนั บถือ

นายวชิระ จินประพัฒน์
ผู ้จัดการฝ่ ายฝึ กอบรม
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อบรมหล ักสูตร “ Advanced Franchise Program ”
วัตถุประสงค์ของการอบรมในครัง้ นี้ คือ การสร ้างความรู ้ความเข ้าใจในโครงสร ้างระบบแฟรนไชส์ การพั ฒ นา
ระบบแฟรนไชส์ การวางแนวคิดกลยุทธ์ใ นธุรกิจแฟรนไชส์ การวิเคราะห์ความสามารถของธุรกิจในการทาระบบ
แฟรนไชส์ กฎหมายและสัญญาแฟรนไชส์ การวางแผนคูม
่ อ
ื ปฏิบัตก
ิ ารบริหารจัดการร ้านสาขา แนวทางการตลาด
ึ ษา
แฟรนไชส์ และเรียนรู ้แบบเจาะลึกผ่านกรณีศก
้ หาหล ักสูตรประกอบด้วย
เนือ


ทฤษฎีบริหารธุรกิจแฟรนไชส์ และองค์ประกอบความสาเร็จในธุรกิจแฟรนไชส์



การสร ้างธุรกิจต ้นแบบแฟรนไชส์ และการวางแนวคิดระบบจัดการร ้านสาขาระดับสากล



การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจแฟรนไชส์ และการออกแบบค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์



การวางระบบปฏิบัตก
ิ าร และเชือ่ มโยงการบริหารสาขาแฟรนไชส์อย่างมีประสิทธิภาพ



การสร ้างคูม
่ อ
ื ปฏิบัตก
ิ ารแฟรนไชส์ และถ่ายทอดองค์ความรู ้อย่างเป็ นระบบ



การออกแบบสัญญาแฟรนไชส์ และข ้อกฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้องในระบบแฟรนไชส์



การวางแผนการตลาดเพือ
่ ขยายธุรกิจแฟรนไชส์



Work Shop Study “แนวทางพัฒนาระบบแฟรนไชส์ระดับสากล”

เหมาะสาหร ับ

เจ ้าของธุรกิจ, ผู ้บริหารระดับสูง, ผู ้บริหารระดับกลาง, ผู ้สนใจทั่วไป

วิทยากร

ดร. พีระพงษ์ กิตเิ วชโภคาว ัฒน์ CFE
่ วชาญด ้านวางระบบธุรกิจค ้าปลีกและแฟรนไชส์
ประธานทีป
่ รึกษา ผู ้เชีย

่ สกุล
ผศ.ดร.สมชาย ร ัตนชือ
ผู ้เชียวชาญด ้านกฎหมายธุรกิจค ้าปลีกและแฟรนไชส์

์ ันธ์ วีรพ ันธุ ์
อ.พงศพ
่ วชาญด ้านระบบปฏิบัตก
ผู ้เชีย
ิ าร

อ.พริษฐ ์ อนุกล
ู ธนาการ
่ วชาญด ้านกลยุทธ์และการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์
ผู ้เชีย
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ใบสม ัครอบรมหล ักสูตร “Advanced Franchise Program”
 สมัครในนามบุคคลทั่วไป

 สมัครในนามองค์กร/บริษัท

่ -นามสกุล
1. ชือ

ตาแหน่ง/ฝ่ าย

มือถือ

อีเมล์

่ -นามสกุล
2. ชือ

ตาแหน่ง/ฝ่ าย

มือถือ

อีเมล์

่ องค์กร/บริษัท (ออกใบกากับภาษี )
ชือ
เลขประจาตัวผู ้เสียภาษี

ประเภทธุรกิจ

ทีอ
่ ยู่
โทรศัพท์

โทรสาร

ท่านได ้รับข่าวสารหลักสูตรนี้จากช่องทางใด (ตอบได ้มากกว่า 1 ข ้อ)
 Email

 Facebook

 องค์กรแจ ้งให ้ทราบ

 เพือ
่ นแนะนา

 อืน
่ ๆ (ระบุ)

สิทธิพิเศษลด 15% จากปกติ
(ชาระภายใน 10 ตุลาคม 2561)

้ า่ ยในการอบรม
ค่าใชจ

 ในนามบุคคล

25,500 บาท
(รวมภาษีมล
ู ค่าเพิม
่ )

30,000 บาท
(รวมภาษีมล
ู ค่าเพิม
่ )

 ในนามบริษ ัท

24,785.05 บาท

30,000 บาท
(รวมภาษีมล
ู ค่าเพิม
่ )

การอบรม

* อัตราค่าอบรมต่อ 1 ท่าน รวมอาหารว่างเครือ
่ งดืม
่ อาหารกลางวัน และเอกสารประกอบการอบรม *

ขนตอนการสม
ั้
ัครและการชาระเงิน
1. ส่งใบสม ัครได้ 2 ช่องทาง
 ทางแฟกซ์ 02-450-1335 ต่อ 18 (อัตโนมัต)ิ
 ทางออนไลน์ท ี่ Email : trainingbycoach@gmail.com, wachira.coach@gmail.com
2. ชาระเงินโดย โอนเงินเข้าบ ัญชีออมทร ัพย์ ธนาคารกสิกรไทย
่ บัญชี บริษัท บิสเิ นส โค ้ช แอนด์ คอนซัลติง้ ้ จากัด
ชือ
ธนาคารกสิกรไทย สาขาทุง่ ครุ บัญชี ออมทรัพย์ เลขทีบ
่ ัญชี 756-2-54818-6
3. ส่งหล ักฐานการชาระเงินมาทาง แฟกซ ์ หรือ อีเมล ตามรายละเอียดข้อ 1
การออก หน ังสือร ับรองการห ักภาษี ณ ทีจ
่ า่ ย ทีอ
่ ยูต
่ ามรายละเอียดด ังนี้
บริษัท บิสเิ นส โค ้ช แอนด์ คอนซัลติง้ จากัด (สานั กงานใหญ่)
้ ที่ 3 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
ทีอ
่ ยู่ 356, 358, 360 ชัน
เลขประจาตัวผู ้เสียภาษี 010-555-213-7476
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สถานทีอ
่ บรม โรงแรมสวิสโฮเต็ ล เลอ คองคอร์ด ร ัชดาภิเษก

Tel 662 4501335
Fax 662 4513467 # 18

