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         บริษัท เชสเตอรฟูด จํากัด  
          CHESTER’S FOOD CO.,LTD. 

 
เชสเตอร กริลล 

 
ประวัติธุรกิจ 
 
              รานอาหารเชสเตอร กริลล เร่ิมตนในป พ.ศ. 2531 เม่ือเครือเจริญโภคภัณฑ กลุมบริษัทซึ่งเปนผูนําในธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร
ครบวงจรของไทย และผูเช่ียวชาญในธุรกิจผลิตอาหารมาตรฐานระดับโลก ไดกอต้ัง บริษัท เชสเตอรฟูด จํากัด ขึ้นดวยความมุงม่ันในการ
สรางสรรค อาหารที่มีคุณภาพแกผูบริโภค  เชสเตอรกริลล จึงถือกําเนิดขึ้นในฐานะธุรกิจรานอาหารฟาสตฟูด ระดับสากลของคนไทยราย
แรก ที่มีคุณภาพและมาตรฐานเทียบเทา กิจการฟาสตฟูดชั้นนําจากตางประเทศ ตลอดระยะเวลากวา 20 ป  เชสเตอร กริลล เปนที่รูจักชื่น
ชอบดวยเอกลักษณของเมนูไกยาง เลิศรส  ความหลากหลายของรายการอาหารท่ีคัดสรรอยางพิถีพิถัน รวมถึงความโดดเดนดานรสชาติ
แสนอรอยและคุณคาทางโภชนาการที่ครบถวน เชสเตอร กริลล จึงเปนรานอาหารฟาสตฟูด อันดับหนึ่งของคนไทย ที่ครองใจลูกคาทั่ว
ประเทศเสมอมา 
 
ศูนยกลางแหงคุณภาพและมาตรฐาน 
 
               หนึ่งในความสําเร็จของ เชสเตอร กริลล คือผลจากความมุงม่ันของ บริษัท เชสเตอร ฟูด จํากัด บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ ซึ่ง
กอต้ังขึ้นเพื่อบริหารและพัฒนาจัดการธุรกิจรานอาหาร เชสเตอร กริลล ภายใตปรัชญาการทํางานที่ยึดม่ันตอการสรางสรรค คุณภาพ ดวย
หัวใจการบริการอันลึกซ้ึง เพื่อมอบคุณคาและความพึงพอใจสูงสุดใหแกลูกคาทุกคน อยางสม่ําเสมอ Restaurant Support Center 
(RSC) คือศูนยกลางแหงคุณภาพและมาตรฐานของราน เชสเตอร กริลล ทั่วประเทศ ที่ RSC แหงนี้ประกอบไปดวย ศูนยคนควาวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ ระดับสากลซึ่งพร่ังพรอมดวยอุปกรณทันสมัยและผูเช่ียวชาญเฉพาะดานเพื่อตรวจสอบและยกระดับมาตรฐานของ
คุณภาพ รวมถึงคิดคนสูตรอาหารใหมๆ อยางตอเน่ือง และศูนยฝกอบรม ที่ใหความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัแกพนักงานทุกระดับใน
รานต้ังแตการจัดเตรียมสินคา การใหบริการ ตลอดจนการบริหารดูแลรานในทุกๆดาน    
              นอกจากน้ียังมีทีมงานซ่ึงมากดวยประสบการณในธุรกิจรานอาหาร คอยใหคําปรึกษาแนะนํากับผูซื้อแฟรนไชสอยางสมํ่าเสมอ 
ดวยศูนยกลางแหงคุณภาพและมาตรฐานนี้ จึงเช่ือม่ันไดวาเราจะสามารถสรางความสําเร็จสูงสุดใหกับธุรกิจ และเสริมสรางศักยภาพอัน
แข็งแกรงย่ิงขึ้นของ เชสเตอร กริลล ในตลาดเมืองไทย เพื่อเปนฐานในการเติบโตสูตลาดโลก 
 
กลุมลูกคาเปาหมาย  
 
 กลุมเปาหมายของราน เชสเตอร กริลล  คือ กลุมวัยรุน วัยทํางาน และกลุมครอบครัว ที่ชื่นชอบอาหารรสชาติเย่ียมและมีคุณคา
สูงทางบริษัทจะจัดทําแผนการตลาดและสงเสริมการขายประจําป ดวยส่ือโฆษณาประชาสัมพันธรูปแบบตางๆ สําหรับผูซื้อแฟรนไชสที่
ตองการทํากิจกรรมการตลาดเฉพาะสาขา ( Local Store Marketing )  โดยมีทีมงานคอยใหคําปรึกษาเพื่อวางแผนใหเหมาะสมตอ
พื้นที่นั้นๆ 

 
รวมเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลแฟรนไชส  
โดย www.ThaiFranchiseCenter.com

http://www.thaifranchisecenter.com/
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รวมเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลแฟรนไชส  
โดย www.ThaiFranchiseCenter.com

 
ทําไม จึงตองเลือกลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส  
 

เพราะเปนช่ือที่รูจักกันดี     - 
       เชสเตอร กริลล คือชื่อของแบรนดที่เปนผูนําในธุรกิจรานอาหารฟาสตฟูดมาตรฐานสากลของไทย ซึ่งยึดม่ันในการมอบคุณภาพการ 
บริการ และคุณคาที่เปนเลิศแกลูกคา ดวยจุดเดนของเมนูอาหารรสชาติเย่ียม ความสําเร็จอันยาวนานและความช่ืนชอบของลูกคาที่มีให
ตอเชสเตอร กริลล มาโดยตลอด คือหลักประกันความสําเร็จอันม่ันคงของเรา ในฐานะรานอาหารฟาสตฟูดอันดับหนึ่งของคนไทย 
   - เพราะมีการเติบโตอยางตอเนื่อง 
      นับต้ังแตเปดสาขาแรกที่ศูนยการคามาบุญครองเซ็นเตอร ในป พ.ศ. 2531 ธุรกิจของเชสเตอร กริลล ก็เจริญเติบโตและขยายตัวอยาง
ตอเนื่องตลอดมา ในปจจุบัน เชสเตอร  กริลล มีสาขามากถึง 163 แหง ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยแบงเปนสาขาท่ีบริษัทเปดดําเนินการเอง 
40% และสาขาแฟรนไชส 60% และยังมีแนวโนมที่จะขยายตัวมากขึ้นในระบบแฟรนไชสตอไปในอนาคต 

เพราะประสบการณและความสําเร็จในธุรกิจแฟรนไชส     - 
       นับต้ังแตเร่ิมขยายธุรกิจดวยระบบแฟรนไชส ในป พ.ศ. 2537 เชสเตอร กริลล ไดพิสูจนใหเห็นถึงประสบการณแหงความสําเร็จในการ
ใหการสนับสนุนแกผูซื้อแฟรนไชสของบริษัทฯมาโดยตลอด นอกเหนือจากเอกลักษณของเมนูอาหารรสชาติเย่ียมแลว  Restaurant 
Support Center (RSC) ซึ่งเปดดําเนินการอยางเต็มรูปแบบในป พ.ศ. 2545 ยังพรอมเปนหนึ่งพลังในการสรางสรรคความสําเร็จอัน
ย่ิงใหญในกาวตอไป ดวยระบบการบริหารงานรานอาหารอันมีประสิทธิภาพและการสนับสนุนธุรกิจแฟรนไชสอยางมืออาชีพ จึงม่ันใจไดวา 
เชสเตอร กริลล จะเปนทางเลือกในการสรางธุรกิจท่ีย่ิงใหญไดอยางสมบูรณแบบ 
 
เงื่อนไขการลงทุนธุรกิจแฟรนไชสรานเชสเตอร กริลล 
 
      
รูปแบบรานสาขา คาธรรมเนียมแรกเขา คารอยัลตี้* ขนาดพ้ืนที ่

กอนVat) (
คาการตลาดสวนกลาง* 

Restaurant 51 ตารางเมตร ขึ้นไป 600,000 4 %ของยอดขาย 3 %ของยอดขาย 
Satellite 26 – 50 ตารางเมตร 400,000 4 %ของยอดขาย 3 %ของยอดขาย 
Kiosk ไมเกิน 25 ตารางเมตร 200,000 4 %ของยอดขาย 3 %ของยอดขาย 

 
 
* ชําระรายเดือน 
   ยอดขาย หมายถึง ยอดขายหลังหักภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % 
   คาธรรมเนียมแรกเขาชําระ ณ วันที่เซ็นตตกลงเปนแฟรนไชส 
   การเปด Kiosk จะตองเปดรานขนาด Satellite และ Restaurant กอนและต้ังอยูในศูนยเดียวกัน 
    
 

http://www.thaifranchisecenter.com/
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รวมเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลแฟรนไชส  
โดย www.ThaiFranchiseCenter.com

การสนับสนุนผูซ้ือสิทธ์ิแฟรนไชส 
 
         ผูซื้อแฟรนไชส รายใหมจะไดรับบริการตางๆ กอนการเปดราน คือ การใหคําปรึกษาดานการเลือกทําเลราน การกอสรางและจัดหา
อุปกรณ การฝกอบรมดานการบริหารรานที่รานสาขาของบริษัท เปนเวลา 2 อาทิตย โดยไมเสียคาใชจาย นอกจากน้ียังมีการดูแลอยาง
ใกลชิดจากผูจัดการรานมืออาชีพเปนเวลา 2 เดือนหลังจากเปดราน ผูซื้อแฟรนไชสจําเปนตองส่ังซื้อสินคาบางรายการจากบริษัทอยางเชน 
วัตถุดิบและสวนผสม อยางไรก็ตาม สินคาอื่นๆ บางรายการ ผูซื้อแฟรนไชสสามารถจัดหาไดเองภายใตมาตรฐานท่ีบริษัทกําหนด 
 
สิ่งที่ผูลงทุนจะไดรับ จาก เชสเตอร กริลล 
 
    -  คือความเปนเรา เชสเตอร กริลล 
         แบรนดที่มีชื่อเสียง หนึ่งในความภูมิใจที่คุณจะไดรับในการเปนเจาของแฟรนไชส และเปนสวนหนึ่งของครอบครัว เชสเตอร กริลล 
 ที่เปนที่ชื่นชอบและครองใจลูกคาทั่วประเทศมานานกวา 22 ป การยอมรับจากลูกคา ดวยรสชาติหลากหลายท่ีถูกปากคนไทยความ
ประทับใจในคุณภาพและบริการอันยอดเย่ียมของ เชสเตอร กริลล ทําใหเราไดรับความสนใจจากลูกคาอยางกวางขวาง ในทุกท่ีที่เปดราน 
ดวยฐานของลูกคาที่เหนียวแนนนี้ยังเปนหลักประกันที่แสดงถึงกําลังซื้อจํานวนมหาศาลอีกดวย 
    -  คือความภูมิใจในความเช่ียวชาญ 
        การคิดคนสรางสรรค ผูซื้อแฟรนไชส จะไดเรียนรูถึงประสบการณในการทําธุรกิจ ซึ่งรวมไปถึง การวิจัยทางการตลาด การพัฒนา
สินคาและแนวทางธุรกิจใหมๆของบริษัท ความพรอมสรรพ การสนับสนุนจาก กลุมเครือเจริญโภคภัณฑทั้งดานวัตถุดิบ เทคโนโลยี 
ตลอดจนความรู ความชํานาญในการดําเนินธุรกิจ ดวยประสบการณอันยาวนานในธุรกิจอาหาร คือรากฐานสําคัญแหงความม่ันคง 
 

คือความเช่ือม่ันในความสําเร็จ    -  
        ระบบการจัดการ คุณจะม่ันใจไดวาจะดําเนินกิจการอยางไมโดดเด่ียว เพราะเราใหความชวยเหลือดานคําปรึกษาท่ีเก่ียวกับการ
บริหารจัดการรานต้ังแตเร่ิมแรก พรอมทั้งการตรวจเยี่ยมที่ราน และโปรแกรมรับรองดานคุณภาพ การสนับสนุนดูแล  เราใหการชวยเหลือ 
คุณทั้งในฐานะผูรวมลงทุนทางธุรกิจ และสวนหน่ึงของบริษัท เพื่อใหเกิดผลตอบแทนที่ดีที่สุด สําหรับผูใหและผูซื้อ แฟรนไชส  
        การฝกอบรม คุณจะไดเรียนรูวิธีการดําเนินธุรกิจในโปรแกรมการฝกอบรมเก่ียวกับการปฏิบัติในรานตางๆซ่ึงรวมถึงการจัดการราน 
การใชเคร่ืองมือ และการตลาด ซึ่งจะทําใหคุณสามารถบริหารราน เชสเตอร กริลล ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
        การเลือกทําเล ทีมผูเช่ียวชาญของ บริษัทฯ สามารถใหคําปรึกษาในการเลือกทําเล ที่ต้ังของราน การเจรจาสัญญาเชา และการ
ชวยเหลือในการจัดหาผูรับเหมากอสราง และจําหนายอุปกรณที่ไดคุณภาพ 
        การตลาด ผูซื้อแฟรนไชส จะไดรับการสนับสนุนดานการตลาดและการสงเสริมการขายที่มีประสิทธิภาพ ดวยส่ือโฆษณา
ประชาสัมพันธรูปแบบตางๆ รวมไปถึงการใหคําปรึกษาเพื่อสงเสริมการตลาดของรานในแตละทําเล 
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เงื่อนไข และหนาทีข่องแฟรนไชซ่ี ( ผูรับอนุญาต ) โดยสังเขป 
 

1. สัญญาแฟรนไชสมีระยะเวลา  10 ป 
2. ผูรับอนุญาตเปนเจาของอาคาร หรือมีสิทธิ์ในการเชาพืน้ที่เปาหมายไมตํ่ากวา 10 ป ( 3 ปตอ 3 ป ) 
3. การดําเนินการกอสรางและตกแตง ตองใชผูรับเหมาที่ บริษัท เชสเตอรฟูด จํากัด จดัเตรียมไวเทานั้น 
4. การจดทะเบียนนิติบุคคล ผูรับอนุญาต หามใชชื่อ และตราสําคัญ ทีม่ีลักษณะใกลเคียง กับ บริษทั เชสเตอรฟูด 

จํากัด 
5. ผูรับอนุญาตจะตองซื้อสินคาจากผูจําหนายสินคาที่บริษทัฯเปนผูกาํหนด และจําหนายสินคาใหแกลูกคาในราคา

ที่บริษัทฯกําหนด 
6. ผูรับอนุญาตจะตองจําหนายสินคาที่บริษัท เชสเตอรฟูด จํากัด กําหนดเทานัน้ หามจําหนายสินคาอ่ืนใดที่ไมไดรับ

อนุญาตจากบริษัท 
7. ผูรับอนุญาตจะตองจัดซื้อ จดัหา และใชอุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองครัวตาง ๆ รวมถงึระบบคอมพิวเตอร  ในการ

ควบคุมการบริหารสาขาตามที่บริษทั เชสเตอรฟูด จํากดั กําหนด 
8. ผูรับอนุญาตตองสงงบการเงนิใหบริษทัฯทกุเดือน 
9. ผูรับอนุญาตตองเตรียมพรอมใหเจาหนาที ่ของบริษัทฯเขาไปตรวจสอบการดําเนินการ ใหเปนไปตามมาตรฐาน

ของบริษัทฯ  ไดตลอดเวลาทีเ่ปดดําเนนิการ หากบริษัทฯแจงใหผูรับอนญุาตปรับปรุงเปล่ียนแปลงส่ิงใดเพื่อให
เปนไปตามมาตรฐานทีก่ําหนดของบริษัทฯ ผูรับอนุญาตจะตองรีบดําเนินการในระยะเวลาทีก่ําหนด 

10. ผูรับอนุญาตจะตองจัดใหมกีารประกันภัยอาคารทรัพยสิน ภายในรานตามที่บริษทัฯกําหนด 
11. ผูรับอนุญาตตองโอนเงนิจากยอดขายจริงเขาบัญชี บริษทั เชสเตอรฟูด จํากัด ( ผูใหอนุญาต )  ทุกวนัทาํการของ

ธนาคาร และผูรับอนุญาตจะไดรับเงินโอนคืนทุกวนัที ่25 ของเดือนนั้น 10%ของประมาณการยอดขาย และโอนใน
สวนที่เหลือในวันที่10 ของเดือนถัดไป หลังหักคาสิทธ ิคาวัตถุดิบ คาโฆษณา และคาใชจายอ่ืน ๆ 

12. ผูรับอนุญาตเปนผูเตรียมพนักงานทกุระดับ โดยบริษทั เชสเตอรฟูด จาํกัด เปนผูชวยคัดเลือกให 
13. บริษัท เชสเตอรฟูด จํากัด จะทําการฝกอบรมทีมงานทกุระดับกอนเปดสาขาอยางนอย 60 วนั 
14. บริษัท เชสเตอรฟูด จํากัด จะใหความชวยเหลือสงทีมงาน เขามาเปนพี่เล้ียงในชวงรานเปด 2 เดือนแรก โดยไมคิด

คาใชจาย 
15. บริษัท เชสเตอรฟูด จํากัด จะเกบ็คาบริหาร 5 % จากสินคาและวตัถุดิบที่ส่ังและสงไปจากบริษัทเชสเตอร ฟูด 

จํากัด 

http://www.thaifranchisecenter.com/
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16. บริษัท เชสเตอรฟูด จํากัด มสิีทธิบอกเลิกสัญญา ถาผูรับอนุญาตกระทําผิดสัญญา  
 

หลักเกณฑเบ้ืองตนในการเลือกสรรแฟรนไชซ่ี 
 

1. เปนนิติบุคคลที่มีฐานะการเงินดี 
2. ไมเคยมีประวติัเส่ือมเสีย 
3. มีงบประมาณในการลงทุน และมีเงนิทนุหมุนเวียนเพยีงพอ พรอมศักยภาพในการขยายสาขาในอนาคต 
4. มีความมุงมัน่ และต้ังใจตลอดจนเอาใจใสในการบริหารสาขาอยางเพียงพอ 
5. เปนเจาของ หรือสิทธิการเชา ทําเลที่ต้ัง ทีม่ีศักยภาพในการดําเนินกิจการ “รานเชสเตอร กรลิล” 
 

หมายเหตุ  หลักเกณฑ และ เงื่อนไขตาง ๆ ขางตน อาจมกีารเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยไมตองแจงลวงหนา 
 
สนใจรวมธุรกิจแฟรนไชส ราน เชสเตอร กริลล  ติดตอสอบถามรายละเอียดที่ 
 
คุณอมร  อําไพรุงเรือง  ผูจัดการสํานักพัฒนาธุรกิจ  โทร 02-641-1333 ตอ 203 แฟกซ 02-641-0469 กด0 
สายตรง 02-641-0377 มือถือ : 089-113-0110 
Email : amorn@globalkitchen.co.th , Website : http://www.chestersgrill.co.th 
 
คุณนัทธนันท บุญราช  ผูจัดการฝายแฟรนไชส  โทร 02-641-1333 ตอ 569  แฟกซ 02-641-0469 กด0  

สายตรง 02-641-0461 มือถือ : 089- 113-3979   
Email : noknutty@windowslive.com , Website : http://www.chestersgrill.co.th 
 
 
 
 
 

 
รวมเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลแฟรนไชส  
โดย www.ThaiFranchiseCenter.com

mailto:amorn@globalkitchen.co.th
http://www.chestersgrill.co.th/
mailto:noknutty@
http://www.chestersgrill.co.th/
http://www.thaifranchisecenter.com/

