ธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์
ปีงบประมาณ 2561
จํานวน 75 ราย
หมายเหตุ เรียงลําดับตามตัวอักษร
ลําดับ
ชื่อธุรกิจ
The Best Practice
1
บริษัท ดิลิเชียส สตอรี่ จํากัด
2
บริษัท ตะวันดากรุ๊ป จํากัด
3
บริษัท บ้านย่า เรสเตอรอง จํากัด
4
บริษัท บุญนําพา (ประเทศไทย) จํากัด
5
บริษัท โฟกัสฮิวแมนนิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
6
บริษัท เมรูโตะ เทรดดิ้ง จํากัด
7
บริษัท เวคอัพ (ประเทศไทย) จํากัด
8
บริษัท ศูนย์บริการวิชาการเรือสําราญและการโรงแรม จํากัด
9
ห้างหุ้นส่วนจํากัด บียอนด์ มิลด์
10
ห้างหุ้นส่วนจํากัด โปรโจ
ลําดับ
ชื่อธุรกิจ
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
11
กล้วยปิ้งขาวมณี
12
บริษัท ก๋วยจั๊บญวนคุณอุ๊ จํากัด
13
ก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดกระทุ่มแบน
14
บริษัท เกรซ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จํากัด
15
บริษัท เกรซ อินดี้ จํากัด
16
บริษัท โกนาย จํากัด
17
บริษัท เขาใหญ่พาโนราม่าฟาร์ม จํากัด
18
บริษัท คะชะ คะชะ ไดนิ่ง จํากัด
19
เจิ้น กาแฟโบราณ
20
บริษัท ชอบชา จํากัด
21
บริษัท ช่อลดา คอฟฟี่ จํากัด
22
บริษัท ชามะ อินดัสตรี้ จํากัด
23
โซดา 168
24
ห้างหุ้นส่วนจํากัด เด่นซาลาเปา
25
บริษัท เดริส คอฟฟี่ อินดิสทรี จํากัด
26
บริษัท ทาโกชิ เวิลด์ฟู้ด จํากัด
27
ทิพย์เจริญพาณิชย์
28
บริษัท ทีแอนด์เอส เรโอน่า จํากัด

ชื่อแบรนด์
ขนมบ้านอุ๋ม

ผัดไทชาววังตะวันดา
บ้านย่า สเต็กเฮ้าส์ (Baanya Steak House)
บุญนําพา
072 จินตคณิต ดร.เมี่ยง
Meruto Sushi

Wake Up Coffee
โรงเรียนสอนการอาชีพเรือสําราญและการโรงแรม
Beyond Milk นมแปรรูป

A CUP Coffee
ชื่อแบรนด์
กล้วยปิ้งขาวมณี
ก๋วยจั๊บญวนคุณอุ๊
"รสเด็ด" ก๋วยเตี๋ยวกระทุ่มแบน ต้มยําน้ําขลุกขลิก
Moshimoshitakoyaki
หม่าล่ากวนอู แฟรนไชส์
ชาลงกา
ร้านกาแฟ Wawee LingZ
Kacha Kacha Teppanyaki & Yakitori
เจิ้น กาแฟโบราณ
ชอบชา
กาแฟสดไร่ช่อลดา
ชามะชามะ (Chama)
โซดา 168
เด่นซาลาเปา
Deris Coffee
ทาโกชิ เวิลด์ฟู้ด
แฟรนไชส์คินวินลูกชิ้น
RAONA

ลําดับ
ชื่อธุรกิจ
29
บริษัท น้ําอ้อยไร่ไม่จน จํากัด
30
บางกอกซิกเนเจอร์
31
บริษัท เบงกอล 59 จํากัด
32
ปังปังลาวา
33
ปังอั๊ยยะ
34
ห้างหุ้นส่วนสามัญ พัชชาอาหาร
35
บริษัท ฟู้ดฟอร์เวลเนส จํากัด
36
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ฟังกี้กริลล์
37
แฟรนไชน์ทําเงิน
38
เมอร์เมด คอฟฟี่
39
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้องแชมป์น้ําว้าทอง
40
บริษัท สถานีลิงเกาะ จํากัด
41
บริษัท สโนว์ไอซ์พลาซ่า จํากัด
42
แสนดี "จิ้มจุ่ม นุ่มลิ้น"
43
หม่าล่า Box Bog
44
หมูฉึกฉึก Original by BoyFon
45
หมูสะเต๊ะอาซ้อ
46
หมูหม้อเทพ
47
บริษัท หรรษา ฟู้ดส์ จํากัด
48
บริษัท หอมขจร สวนกาแฟ จํากัด
49
เหนียวหมู
50
อ้วน เลือดหมูใบยา
51
เอ้กฮันท์ วาฟเฟิลฮ่องกง
52
บริษัท เอ็ม คอฟฟี่ แอนด์ มิลค์ จํากัด
53
บริษัท เอส อาร์ ดี อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
54
บริษัท เอส.เค. คอมเมอร์เชี่ยล อินเตอร์เทรด จํากัด
55
แอน แอนท์ ขนมโตเกียว
56
บริษัท ฮอบส์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จํากัด
57
Chic'ken Boy
58
Daddy Shabu
59
บริษัท เอฟเอคอนแทรค จํากัด
60
FullLoad Waffle
ธุรกิจการศึกษา
61
บริษัท คลับอะคาเดเมีย จํากัด
62
โซโลบีน คิดส์
63
บริษัท แมท ทาเล้นท์ จํากัด
64
ห้างหุ้นส่วนจํากัด หุ่นยนต์สําหรับเด็ก
65
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไอสไตล์ เลิร์นนิ่ง

ชื่อแบรนด์
ไร่ไม่จน
วาฟเฟิล บางกอก
Googrill (กูกริล)
ปังปังลาวา
ปังอั๊ยยะ ปังปิ้ง ไส้เยิ้ม
ป๊อบอายส์ลูกชิ้นปลาระเบิด
ลูกชิ้นปลา สูตรแคลเซียมสูง
Funky Grill Chiangmai
หอยครกคนวัง, ขนมครกชาววัง, ขนมจีนอบแห้ง
เมอร์เมด คอฟฟี่
น้องแชมป์กล้วยอบน้ําผึ้งทอดแม่กลอง
กล้วยปิ้งลิงเกาะ
ไอศครีมเกล็ดหิมะสโนว์ไอซ์
แสนดีจิ้มจุ่มนุ่มลิ้น
หม่าล่า Box Bog
หมูฉึกฉึกต้นตํารับ Original by Boy Fon
หมูสะเต๊ะอาซ้อ
หมูหม้อเทพ
สเต็กเด็กแนว
เนเจอร์คอฟฟี่แอนด์ที
เหนียวหมู Drive Thru
อ้วนเลือดหมูใบยา
Egg Hunt
Shake C Coffee
Rabika Coffee
ร้อยรสไอติมโบราณ
แอน แอนท์ ขนมโตเกียว
HOBS
Chic'ken Boy
Daddy Shabu
ร้านไก่เกาหลี ดร.ฟ้า
FullLoad Waffle
โรงเรียนภาษาอังกฤษพิงกุ (Pingu's English School)
NADA
Math Talent by Dr.Ying
Robots Child & Smart Vedic Maths
Crossboard Academy Thailand

ลําดับ
ชื่อธุรกิจ
ธุรกิจค้าปลีก
66
ห้างหุ้นส่วนจํากัด เรือนภาวดี
67
บริษัท ลิทเทิล ฟีท จํากัด
ธุรกิจความงามและสปา
68
ดิ อัลติเมท เฮิร์บ
69
บริษัท ตรีสลา สมุนไพรไทย (ประเทศไทย) จํากัด
70
พรมมาสมุนไพร
ธุรกิจบริการ
71
บริษัท คาร์ คอนวินี่ จํากัด
72
บริษัท เมค อิท อะไลฟ์ แบก แอนด์ ชูส์ จํากัด
73
บริษัท เอ ซี กรุ๊ป ดาล์ลีคลีน (ประเทศไทย) จํากัด
74
บริษัท เอฟเอคอนแทรค จํากัด
75
ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอสธีท อินเตอร์เทรด

ชื่อแบรนด์
Pawadee
Penguin 12 Shop
U Herbs
ตรีสลา สมุนไพรไทย
Prommaherbs
CarCon
Makeitalive
Dallee Clean Thailand
ร้านน้องฟ้าเซอร์วิส
Wiwid Body Art

