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หมายเหตุ : กรุณาสงใบสมัครและเอกสารแนบกลับมาที่
Email : dbd.franchiseaward@gmail.com

รายละเอียดหลักเกณฑการพ�จารณาตัดสินการประกวดธุรกิจแฟรนไชส ไทย
(Thailand Franchise Award : TFA)
1. คุณสมบัติผูสมัคร ประกอบดวย

เปนธุรกิจที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคล

- เปนแฟรนไชสซอร (Franchisor)
- เปนแฟรนไชสซี (Franchisee) ที่ไดรับ
สิทธิจากตางประเทศ สําหรับรางวัล
Best Overseas Franchise

เปนธุรกิจที่จดทะเบียนเครื่องหมาย
การคาถูกตองตามกฎหมาย

2. ประเภทรางวัล
2.1 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส ไทย ประจําป 2564 แบงออกเปน 5 ประเภท รวม 13 รางวัล ดังนี้
ประเภทที่ 1 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส ไทย
ยอดเยี่ยมตามขนาด รวม 3 รางวัล ดังนี้
BEST SMALL FRANCHISE
(รางวัลแฟรนไชส ไทยขนาดยอมยอดเยี่ยม)
BEST MEDIUM FRANCHISE
(รางวัลแฟรนไชส ไทยขนาดกลางยอดเยี่ยม)
BEST LARGE FRANCHISE
(รางวัลแฟรนไชส ไทยขนาดใหญยอดเยี่ยม)

ประเภทที่ 3 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส ไทยที่มีความ
โดดเดนเฉพาะดาน รวม 2 รางวัล ดังนี้
BEST EXPORT FRANCHISE
(รางวัลแฟรนไชส ไทยโกอินเตอรยอดเยี่ยม)
BEST INNOVATION FRANCHISE
(รางวัลแฟรนไชส ไทยนวัตกรรมยอดเยี่ยม)

ประเภทที่ 4 รางวัลสุดยอดธุรกิจแฟรนไชสไทย

ประเภทที่ 2 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส ไทย

ยอดเยี่ยมรายอุตสาหกรรม รวม 5 รางวัล ดังนี้
BEST FOOD FRANCHISE
(รางวัลแฟรนไชส ไทยอาหารยอดเยี่ยม)
BEST BEVERAGE FRANCHISE
(รางวัลแฟรนไชส ไทยเครื่องดื่มยอดเยี่ยม)
BEST SERVICE FRANCHISE
(รางวัลแฟรนไชส ไทยบริการยอดเยี่ยม)
BEST RETAIL FRANCHISE
(รางวัลแฟรนไชส ไทยคาปลีกยอดเยี่ยม)
BEST EDUCATION FRANCHISE
(รางวัลแฟรนไชส ไทยการศึกษายอดเยี่ยม)

แหงป รวม 2 รางวัล ดังนี้

FRANCHISE SHINING STAR 2021
(รางวัลสุดยอดแฟรนไชส ไทยดาวรุง)
FRANCHISE OF THE YEAR 2021
(รางวัลสุดยอดแฟรนไชส ไทย)

ประเภทที่ 5 รางวัลธุรกิจแฟรนไชสตา งประเทศ

รวม 1 รางวัล ดังนี้

BEST OVERSEAS FEANCHISE
(รางวัลแฟรนไชสตางประเทศยอดเยี่ยม)

2.2 คําอธิบายประเภทรางวัล
รางวัลธุรกิจแฟรนไชส ไทยยอดเยี่ยมตามขนาด
1) BEST SMALL FRANCHISE (รางวัลแฟรนไชส ไทยขนาดยอมยอดเยีย่ ม)
ธุรกิจแฟรนไชส ไทยขนาดยอม (Small) มีงบประมาณการลงทุนตอหนึง่ สาขาไมเกิน 100,000 บาท ระยะเวลาสัญญาแฟรนไชส
1 - 3 ป เปนแฟรนไชสที่ไดรบั ความนิยม มีสนิ คาหรือบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีชอื่ เสียงและภาพลักษณทดี่ ี มีระบบการบริหารจัดการทีด่ ี
2) BEST MEDIUM FRANCHISE (รางวัลแฟรนไชส ไทยขนาดกลางยอดเยีย่ ม)
ธุรกิจแฟรนไชส ไทยขนาดกลาง (Medium) มีงบประมาณการลงทุนตอหนึง่ สาขาอยางนอยระหวาง 100,000 – 1,000,000 บาท
ระยะเวลาสัญญาแฟรนไชส 3 - 5 ป เปนแฟรนไชสที่ไดรบั ความนิยม มีสนิ คาหรือบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีชอื่ เสียงและภาพลักษณทดี่ ี
มีระบบการบริหารจัดการทีด่ ี
3) BEST LARGE FRANCHISE (รางวัลแฟรนไชส ไทยขนาดใหญยอดเยีย่ ม)
ธุรกิจแฟรนไชส ไทยขนาดใหญ (Large) มีงบประมาณการลงทุนตอหนึง่ สาขามากกวา 1,000,000 บาทขึน้ ไป ระยะเวลาสัญญา
แฟรนไชส 5 - 10 ปขนึ้ ไปเปนแฟรนไชสที่ไดรบั ความนิยม มีสนิ คาหรือบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีชอื่ เสียงและภาพลักษณทดี่ ี มีระบบการ
บริหารจัดการทีด่ รี างวัลแฟรนไชส ไทยยอดเยีย่ มรายอุตสาหกรรม ซึง่ เปนแฟรนไชสที่ไดรบั ความนิยม มีสนิ คาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีชอื่ เสียง
และภาพลักษณทดี่ มี รี ะบบการบริหารจัดการทีด่ ี

รางวัลแฟรนไชส ไทยยอดเยี่ยมรายอุตสาหกรรม
ซึ่งเปนแฟรนไชสที่ ไดรับความนิยม มีสินคาที่มีคุณภาพ มีชื่อเสียงและภาพลักษณที่ดีมีระบบการบริหารจัดการที่ดี
4) BEST FOOD FRANCHISE (รางวัลแฟรนไชส ไทยอาหารยอดเยี่ยม)
ธุรกิจแฟรนไชส ไทยที่มีผลิตภัณฑหลักอยูในกลุมอาหาร ของหวาน และเบเกอรี่
5) BEST BEVERAGE FRANCHISE (รางวัลแฟรนไชส ไทยเครื่องดื่มยอดเยี่ยม)
ธุรกิจแฟรนไชส ไทยที่มีผลิตภัณฑหลักอยูในกลุมเครื่องดื่ม เชน กาแฟ ชานมไขมุก
6) BEST SERVICE FRANCHISE (รางวัลแฟรนไชส ไทยบริการยอดเยี่ยม)
ธุรกิจแฟรนไชส ไทยประเภทบริการ เชน บริการขนสงพัสดุ สปา ซักอบรีด
7) BEST RETAIL FRANCHISE (รางวัลแฟรนไชส ไทยคาปลีกยอดเยี่ยม)
ธุรกิจแฟรนไชส ไทยประเภทคาปลีก เชน รานสะดวกซื้อ จําหนายสินคาปลีก
8) BEST EDUCATION FRANCHISE (รางวัลแฟรนไชส ไทยการศึกษายอดเยี่ยม)
ธุรกิจแฟรนไชส ไทยประเภทการศึกษา เชน โรงเรียนกวดวิชา สถาบันสอนอาชีพ

รางวัลธุรกิจแฟรนไชส ไทยที่มีความโดดเดนเฉพาะดาน
ซึ่งเปนธุรกิจแฟรนไชส ไทยที่ ไดรับความนิยม มีสินคาหรือบริการที่มีคุณภาพ มีชื่อเสียงและภาพลักษณที่ดี
มีระบบการบริหารจัดการที่ดี
9) BEST EXPORT FRANCHISE (รางวัลแฟรนไชส ไทยโกอินเตอรยอดเยี่ยม)
ธุรกิจแฟรนไชสที่มีการสงออกไปยังตางประเทศแลว
10) BEST INNOVATION FRANCHISE (รางวัลแฟรนไชส ไทยนวัตกรรมยอดเยี่ยม)
ธุรกิจแฟรนไชสที่มีการดําเนินงานโดดเดนในดานนวัตกรรม มีการพัฒนาและประยุกต ใชองคความรูดานนวัตกรรมในธุรกิจ

รางวัลสุดยอดธุรกิจแฟรนไซส ไทยแหงป
11) FRANCHISE SHINING STAR 2021 (รางวัลสุดยอดแฟรนไชส ไทยดาวรุง)
ธุรกิจแฟรนไชส ไทยที่ไดรับความนิยมอยางสูง มีสินคาหรือบริการที่มีคุณภาพ มีชื่อเสียงและภาพลักษณที่ดี มีระบบการบริหาร
จัดการที่ดี และมีผลประกอบการที่ดี โดยประกอบธุรกิจมาไมเกิน 3 ป
12 ) FRANCHISE OF THE YEAR 2021 (รางวัลสุดยอดแฟรนไชส ไทยแหงป)
ธุรกิจแฟรนไชส ไทยดีเดนประจําป เปนธุรกิจแฟรนไชสที่ประสบความสําเร็จอยางโดดเดนในทุกดานมากที่สุดในประเทศไทย
โดยเปนธุรกิจที่ไดรับความนิยมอยางสูง มีสินคาหรือบริการที่มีคุณภาพ มีชื่อเสียงและภาพลักษณที่ดี มีระบบการบริหารจัดการ
ที่ดี และมีผลประกอบการที่ดี

รางวัลสุดยอดธุรกิจแฟรนไชสตางประเทศ
13) BEST OVERSEAS FRANCHISE (รางวัลแฟรนไชสตางประเทศยอดเยี่ยม)
ธุรกิจแฟรนไชสจากตางประเทศ ที่เขามาดําเนินกิจการ ขยายสาขาในประเทศไทย เปนธุรกิจที่ไดรับความนิยม มีสินคา
หรือบริการที่มีคุณภาพ มีชื่อเสียงและภาพลักษณที่ดี มีระบบการบริหารจัดการที่ดี และเปนธุรกิจที่ไดถายทอดองค
ความรูที่ชวยพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการไทย

3. ภาพรวมคะแนนแตละประเภทรางวัลในแตละรอบ
- คะแนนตามหมวด 1-7 ในแตละรอบ
รอบ
เอกสาร

รอบ
นำเสนอ

รอบ
ตรวจเยี่ยม

คะแนนรวม

หมวด 1 การนำองคกร

5

15

5

25

หมวด 2 กลยุทธ

10

10

5

25

หมวด 3 ลูกคาและแฟรนไชสซี

15

20

20

55

หมวด 4 การจัดการความรู และระบบสารสนเทศ

5

5

10

20

หมวด 5 บุคลากร

5

5

10

20

หมวด 6 กระบวนการปฏิบัติการ

5

15

20

40

หมวด 7 ผลลัพธการนำเนินธุรกิจ

5

30

30

65

คะแนนรวม

50

100

100

250

หมวด

- คะแนนรวมทั�งหมดแตละรอบทุกประเภทรางวัล
ประเภทรางวัล
S/M/L
Year/Shining star
Industry x 5
Export/Innovation
Oversea

รอบ
เอกสาร
50

(หมวด 1-7) 50 คะแนน

60

(หมวด 1-7) 50 คะแนน
เฉพาะดาน 10 คะแนน

รอบ
นำเสนอธุรกิจ
100

(หมวด 1-7) 100 คะแนน

120

(หมวด 1-7) 100 คะแนน
เฉพาะดาน 20 คะแนน

รอบ
ตรวจเยี่ยม
100

(หมวด 1-7) 100 คะแนน

120

(หมวด 1-7) 100 คะแนน
เฉพาะดาน 20 คะแนน

คะแนนรวม
250

(หมวด 1-7) 250 คะแนน

300

(หมวด 1-7) 250 คะแนน
เฉพาะดาน 50 คะแนน

ขั�นตอนการพ�จารณา
ขั�นตอนที่ 1 ขั�นตรวจสอบ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัคร โดยพ�จารณาจากเอกสาร ประกอบดวย
1) ใบสมัครการประกวดธุรกิจแฟรนไชส
2) สัญญาแฟรนไชส

3) Operation manual
4) เอกสารทางราชการ ไดแก หนังสือรับรองนิติบุคคล
หนังสือสําคัญการจดทะเบียน เครื่องหมายการคา

5) ภาพถายสินคาและแผนที่สถานประกอบการ

ตรวจสอบรางวัลที่สมัคร โดยตรวจสอบจํานวนรางวัลที่สมัครและรายละเอียดตรงตามประเภทรางวัลหรือไม ดังนี้
- ประเภทรางวัลธุรกิจแฟรนไชส ไทยยอดเยี่ยมตามขนาด S,M,L (3 รางวัล)
ตรวจสอบ งบลงทุนสูงสุดตอสาขา และระยะเวลาสัญญาแฟรนไชส
- ประเภทรางวัลธุรกิจแฟรนไชส ไทยยอดเยี่ยมรายอุตสาหกรรม (จํานวน 5 รางวัล)
ตรวจสอบ ผลิตภัณฑหลัก (สินคา /บริการ) ของธุรกิจ
- ประเภทรางวัลธุรกิจแฟรนไชส ไทยที่มีความโดดเดนเฉพาะดาน (จํานวน 2 รางวัล)
ตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับ
ขอมูลเกี่ยวกับการสงออกเชนประเทศที่สงออกจํานวนสาขาและปที่สงออก
ขอมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมดานผลิตภัณฑ (Product Innovation) นวัตกรรมในการดําเนินงาน (Process Innovation) ของธุรกิจ
- ประเภทรางวัลธุรกิจแฟรนไชส ไทยแหงป (จํานวน 2 รางวัล)
ตรวจสอบ ตรวจสอบความนิยม ชื่อเสียง ภาพลักษณของธุรกิจ Branding ความโดดเดนในการดําเนินงานรวมถึงรางวัลที่
ธุรกิจเคยไดรับ และตรวจสอบเพ��มเติมจํานวนปที่เริ�มตนดําเนินธุรกิจแฟรนไชสสําหรับรางวัลสุดยอดแฟรนไชส ไทยดาวรุง
- ประเภทรางวัลธุรกิจแฟรนไชสตางประเทศ (จํานวน 1 รางวัล)
ตรวจสอบ ผลิตภัณฑที่จําหนาย ชื่อเสียงและความเปนที่นิยมของแบรนด รวมถึงจํานวนสาขาในประเทศไทย

ขั�นตอนที่ 2 เกณฑการคัดเลือกแตละรอบ

รอบที่
1

รอบเอกสาร
พ�จารณาจากผูที่ผานการตรวจสอบเอกสารการสมัคร

คะแนนเต็ม

50

60

คะแนน

คะแนน

(ใชเกณฑการใหคะแนน 7 หมวด) ไดแก

(พ�จารณาจาก 7 หมวด และ คะแนน
เฉพาะดานอีก 10 คะแนน) ไดแก

- รางวัลแฟรนไชส ไทยยอดเยี่ยมตามขนาด
- รางวัลธสุดยอดแฟรนไชส ไทยแหงป
- รางวัลสุดยอดแฟรนไชสดาวรุง

รอบที่
2

คะแนนเต็ม

- รางวัลแฟรนไชส ไทยยอดเยี่ยมรายอุตสาหกรรม
- รางวัลแฟรนไชส ไทยโกอินเตอรยอดเยี่ยม
- รางวัลแฟรนไชสนวัตกรรมยอดเยี่ยม
- รางวัลแฟรนไชสตางประเทศยอดเยี่ยม

รอบนําเสนอธุรกิจ
พ�จารณาผูที่อยู ในจํานวนครึ่งหนึ่งของธุรกิจทั�งหมดที่สมัครในรอบเอกสาร โดยเรียงจากคะแนนสูงสุด ยกเวนรางวัล
แฟรนไชส ไทยขนาดใหญยอดเยี่ยม ผานเขารอบไมตํ่ากวา 5 รายจากผูสมัครทั�งหมด

คะแนนเต็ม

คะแนนเต็ม

100

120

(ใชเกณฑการใหคะแนน 7 หมวด) ไดแก

(พ�จารณาจาก 7 หมวด และ คะแนนเฉพาะ
ดานอีก 20 คะแนน) ไดแก

คะแนน

- รางวัลแฟรนไชส ไทยยอดเยี่ยมตามขนาด
- รางวัลสุดยอดแฟรนไชส ไทยแหงป
- รางวัลสุดยอดแฟรนไชส ไทยดาวรุง

คะแนน

- รางวัลแฟรนไชส ไทยยอดเยี่ยมรายอุตสาหกรรม
- รางวัลแฟรนไชส ไทยโกอินเตอรยอดเยี่ยม
- รางวัลแฟรนไชส ไทยนวัตกรรมยอดเยี่ยม
- รางวัลแฟรนไชสตางประเทศยอดเยี่ยม

รอบที่
3

ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ (100 คะแนน/120คะแนน)
พ�จารณาจากผูไดคะแนนรวมจากรอบเอกสารและรอบนําเสนอธุรกิจ เรียงลําดับตามคะแนนสูงสุด 3 อันดับ

คะแนนเต็ม

คะแนนเต็ม

100

120

(ใชเกณฑการใหคะแนน 7 หมวด) ไดแก

(พ�จารณาจาก 7 หมวด และ คะแนนเฉพาะ
ดานอีก 20 คะแนน) ไดแก

คะแนน

- รางวัลแฟรนไชส ไทยยอดเยี่ยมตามขนาด
- รางวัลสุดยอดแฟรนไชส ไทยแหงป
- รางวัลสุดยอดแฟรนไชส ไทยดาวรุง

คะแนน

- รางวัลแฟรนไชส ไทยยอดเยี่ยมรายอุตสาหกรรม
- รางวัลแฟรนไชส ไทยโกอินเตอรยอดเยี่ยม
- รางวัลแฟรนไชส ไทยนวัตกรรมยอดเยี่ยม
- รางวัลแฟรนไชสตางประเทศยอดเยี่ยม

ขั�นตอนที่ 3 คณะกรรมการตัดสินรวบรวมคะแนนทั�ง 3 รอบ เพ�่อพ�จารณาตัดสินใหรางวัลแตละประเภท

4. กระบวนการตัดสินการประกวด
ตรวจสอบความครบถวนของ
เอกสาร และคุณสมบัติ

ตรวจสอบ
รางวัลที่
สมัคร

จัดพ�ธีมอบรางวัล

**สมัครไดไม
เกิน 3 รางวัล

รอบเอกสาร

รอบนําเสนอธุรกิจ

พ�จารณาผูที่อยูในจํานวนครึ่งหนึ่งของธุรกิจ
ทั�งหมด ที่สมัครในรอบเอกสาร โดยเรียงจาก
คะแนนสูงสุด

พ�จารณาจากผูที่ไดรับคะแนน
สูงสุด 3 อันดับจากการรวม
คะแนนรอบเอกสารและรอบนํา
เสนอธุรกิจ

*ยกเวนรางวัลแฟรนไชส ไทยขนาดใหญยอด
เยี่ยม ผานเขารอบไมตํากวา 5 รายจากผูสมัครทั�งหมด

ตัดสินการประกวด
เพ�่อใหรางวัลแตละ
ประเภท

พ�จารณาคะแนนรวม 3 รอบ

รอบตรวจเยี่ยม
สถานประกอบการ

