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มีสาขาแฟรนชายส กวา 120 สาขา ทั่วโลก

● เราเปดสอนทักษะการเอาตัว รอดในนํ้าและการวายนํ้าให 
กับเด็กๆ ทุกชวงวัย ทุกพื้นฐาน

● โดยเนนตั้งแตอายุตั้งแต 4เดือน ขึ้นไป ถึงประมาน 12ป
● ใหความรูและทักษะดาน การวายนํ้าใหกับลูกหลานที่ จะ
ติดตัวไปตลอดชีวิต

เปนโรงเรียนสอนวายนํ้าแฟรนชายส แหงแรก และ 
ใหญที่สุด  ที่เริ่มมาจากในเมือง
Tempe, Arizona ในขณะนั้นโดยการเริ่มจากเชาสระหลัง
บานและสระใน
โรงแรมบริเวณเมือง Pheonix,Arizona ดวยความตั้งใจและ
มุงมั่นที่สรางเปาหมายใหเด็กๆผาน การเรียนวายนํ้า 

Aqua-tots Swim Schools จึงไดเริ่มตนขึ้น
●ในป 2004 ดวยการรวมมือจาก Paul และ Heather 

Preston Aqua-tots แหงแรกก็ไดกําเนิดขึ้น ที่ Mesa, 
Arizona และเพิ่มสาขาแฟรนชายสแรก ในป 2007

Aqua-tots เริ่มตนจาก

Aqua-tots Franchise
 โรงเรียนสอนวายนํ้า จากอเมริกา



เปนโรงเรียนสอนวายนํ้าหลักสูตรที่ไดรับการ
ยอมรับและพิสูจนวาใชไดจริง จาก ทั่วโลก

➔ เปนแฟรนชายสสอนวายนํ้าที่มี สาขามากที่สุดทั่วโลก ใน 4 ทวีป 13 ประเทศ 

มากกวา 120 สาขา

➔ ทีม support ที่เขาใจแบรนด หลักสูตรและความตองการของลูกคามากวา                  
2 ลานคลาสตอป

➔ หลักสูตรที่แข็งแรงโดยการพัฒนามากวา 28 ปหลักสูตร ชัดเจนและแตกตาง
➔ ผานการรับรองหลักสูตรจาก USSSA 
➔ คุณครูสอนวายนํ้าของเราผานการ เทรนนิ่งมากกวา 72 ชม. ทั้งออนไลนและ

ในนํ้า

➔ การออกแบบโรงเรียนและวางแผนการจัดการโรงเรียนอยางมีเหตุผล
➔ ธุรกิจการศึกษาไดรับผลกระทบจากเศรษฐกิจนอยกวาแฟรนชายสประเภท

อื่น

➔ ไดรับการยกเวนภาษ ีหากจัดตั้งโรงเรียนอยางถูกตอง

จุดเดนแฟรนไชส Aqua-tots



Site Location (Thailand)

https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x30e2972edc1eba53%3A0x64771730296939cc!3m1!7e115!4s%2Fmaps%2Fplace%2Faqua-t
ots%2Bswim%2Bschools%2F%4013.7918606%2C100.3339783%2C3a%2C75y%2C204.78h%2C90t%2Fdata%3D*213m4*211e1*213m
2*211sCFwbSEVKr2107xhKrkyciA*212e0*214m2*213m1*211s0x30e2972edc1eba53%3A0x64771730296939cc%3Fsa%3DX!5zYXF1Y
S10b3RzIHN3aW0gc2Nob29scyAtIOC4hOC5ieC4meC4q-C4suC4lOC5ieC4p-C4oiBHb29nbGU!15sCgIgARICCAI&imagekey=!1e10!2sA
F1QipO5bNO23nz3qCJm0YYU1E4DAaK6ttTLVjzkIZrW&hl=th&sa=X&ved=2ahUKEwjE5ezF14LxAhVvyzgGHUsAAcwQpx8wDXoECEY
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เหตุผลที่ทําให Aqua-tots ประสบความสําเร็จทั่วโลก

➔ วัฒนธรรมองคกรที่ชัดเจน และใชไดจริงในทุกๆสาขาทั่วโลก Core values

➔ Business model ที่ใชประโยชนทรัพยากรอยางสูงสุด (ระดับการสอน พื้นที่ใชสอน)

➔ ระบบการจัดการ ERP ที่ครอบคลุมและครบถวน Online ตรวจสอบได

➔ เจาของแฟรนชายสทุกสาขาชวยกันพัฒนาการทํางาน หลักสูตร และ เครื่องมือตางๆ



ใครเหมาะสมจะทํา  Aqua-Tots Franchise ?

ธุรกิจสําหรบัผู้ประกอบการได้ฝันและมอบโอกาสที่ทําให้งานทุกๆวันเป็นมากกว่าการทํางานหากําไร
เราเสนอคํามั่นสัญญาที่จะเดินเคียงข้างเจ้าของกิจการเปรยีบเสมือน ครอบครวัของเรา 

● ผูที่รักและมีความมุงมั่นที่จะทําใหเด็กไทยมี 
พัฒนาการดานการวายนํ้าอยางปลอดภัย และลด
อัตราการจมนํ้าในชุมชนที่ตั้งอยู

● การคัดเลือกเจาของแฟรนชายสที่มีลักษณะ 
Mindset ที่ใกลเคียงกัน

○ Aim for Excellence

○ understand people

● มีความพรอมในการลงทุน และพรอมที่จะดูแล 
บริหารดวยตนเอง อยางนอย 6 เดือนแรก 

● มองความสําเร็จของธุรกิจในระยะยาว



Franchisor & Franchisee

1.นําเสนอหลักสูตร ควบคุม และพัฒนาหลักสูตร

2.คิดคน นําเสนอ และพัฒนาวิธีการเรียนการสอนและการ
ดําเนินการ

3.แนะนําอุปกรณสื่อการเรียนการสอน พรอมอุปกรณเสริม

4.อบรมหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนใหสาขา

5.สรางแบรนด Aqua-Tots ในภาพรวมทั้งประเทศ

6.ควบคุมรักษาคุณภาพมาตรฐานการดําเนินงาน ของทุก
สาขา

7.ใหคําแนะนําในการดําเนินการบริหารสาขาใน ภาพรวม
แกแฟรนไชลซี

บทบาทหนาที่ของ
แฟรนไชสเซอร (Franchisor)



Franchisor & Franchisee

บทบาทหนาที่ของ
แฟรนไชสซี (Franchisee)

1.จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานของ Aqua-Tots ที่
กําหนดไว

2.เขารับการอบรม Owner training ทั้งที่ USA และ ใน
ไทย

3.จัดการบริหารสาขาของตนเอง รับตําแหนง GM อยาง
นอย 6 เดือน (Full Time)

4.ทําการตลาดในพื้นที่ของตนเอง Local Marketing

5.ปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรการ SOP ตางๆของ 
Aqua-Tots

6.หาสถานที่เพื่อเปดสาขา ออกแบบ และสรางโรงเรียนตาม 
Aqua-tots Standard

7.จัดหาครูผูสอน เพื่อรับการเทรนนิ่ง



Aqua-Tots Support

สิ่งที่แฟรนไชสซีจะรับ

➔ ใหคําแนะนําเรื่องทําเล พรอม Master plan สําหรับการออกแบบภายใน                                                 

➔ แนะนําวิธีการสรรหาครู ชวยสัมภาษณและประกาศหางาน

➔ ชื่อหลักสูตรและเครื่องหมายการคา (10 ป)

➔ อบรมหลักสูตรผูบริหาร Owner training (@HQ Mesa,USA)

➔ อบรมเจาหนาที่ประสานงาน FDS (Front desk staff)

➔ อบรมการสอนของครู WSI (Water safety instructor)

➔ งานออกแบบมารเก็ตติ้งและแคมเปญ โปรโมชั่นตางๆ

➔ การประสานงานและการสนับสนุน ระหวาง ATHQ และ สาขา

➔ ระบบ ERP System

➔ ทีม support ในเมืองไทยและ USA

➔ ใหคําแนะนําเรื่องทําเล 
พรอม Master plan สําหรับ
การออกแบบภายใน  

➔ Training                   
Online & Offline 

➔ AT-HUB 

➔ Teaching Aids ➔ Assessments & 
Evaluation

➔ ERP System
* Scheduling
* Billing
* Clients management
* Financial Reports



Marketing Campaign

กิจกรรม Event & Marketing

➔ Marketing Online & Offline



Marketing Channels

Online Social Media

Facebook : Aquatotsbangkok

Instagram : https://www.instagram.com/aquatotsbangkok/

Youtube : Aqua-tots bangkok (Thailand)

Line@ : @aquatotsbangkok

Website : https://www.aqua-tots.com

Facebook

Youtube

Instagram

https://www.instagram.com/aquatotsbangkok/


ขอมูลการลงทุน (Investment Details)

วัฒนธรรมองค์กรกําหนดตัวตนของเรา และบอกว่าเรา ใส่ใจคนรอบข้างแค่ไหน ไม่ว่าจะเป็นครอบครวั Aqua-tots
พนักงานในทีม เจ้าของแฟรนชายส์ หรอื คนแปลกหน้า เราพยายามที่จะทําและปฏิบัติต่อผู้อ่ืนโดยยึดถือวัฒนธรรมองค์กรเป็นสิ่งสําคัญ



ขอมูลการลงทุน (Investment Details)
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การลงทุนแฟรนไชสเบื้องตน

● คาแฟรนไชส 40,000 USD (10 years) 

● คา Royalty fee รายเดือน 6% จากยอดขาย

● คา Marketing fee รายเดือน 2% จากยอดขาย 

● คา fee รายเดือน

● ERP - 249 USD 

● Tech fee - 70 USD 

● International

/National Marketing Fund - 281 USD = 8,500 บาท 



Contact : คุณมด
Tel : 089-203-1553
Line ID : 41011
Email : giveedu.mod@gmail.com

Contact us


