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เซ็นทาราเผยแผนธุรกิจและกลยทุธเ์ติบโตในปี 2565 
ลุยเปิดอีก 8 แห่ง ขยายโรงแรมไปยงัตลาดใหม่ๆ ทั่วโลก 

เดนิหนา้พฒันาศกัยภาพโรงแรม พรอ้มรุกขยายสาขาทั่วทัง้ในเอเชียและตะวนัออกกลาง 
 

 

กรุงเทพฯ - 7 มีนาคม 2565 - โรงแรมและรีสอรท์ในเครือเซ็นทารา เครือโรงแรมชัน้น ำของประเทศไทย 
เผยแผนธุรกิจและกลยุทธ์เติบโตในปีพ.ศ. 2565 เดินหนำ้ขยำยสำขำไปยังตลำดใหม่ทั่วโลก พรอ้มพัฒนำ         
คอนเซ็ปตแ์บรนดโ์รงแรมใหม่ๆ อนัสอดคลอ้งกบัแผนธุรกิจและวิสยัทศันใ์นกำรกำ้วขึน้เป็น 1 ใน 100 แบรนด์
โรงแรมชัน้น ำระดับโลก ภำยในอีก 5 ปีขำ้งหนำ้ โดยเซ็นทำรำตัง้เป้ำขยำยโรงแรมและรีสอรท์ในเครือจำก
ปัจจบุนั 88 แห่ง ใหไ้ดเ้ป็น 200 แห่ง ภำยในปีพ.ศ. 2569 ซึ่งจะท ำใหจ้ะสดัสว่นจ ำนวนของโรงแรมในไทยและ
ต่ำงประเทศอยู่ที่จ  ำนวนที่ใกลเ้คียงกนั 
 

โรงแรมและรีสอรท์ในเครือเซ็นทำรำมีผลด ำเนินธุรกิจในไตรมำส 4 ปีพ.ศ. 2564 ว่ำมรีำยไดร้วม 1.09 พนัลำ้น

บำท ซึ่งเพิ่มขึน้ 54% จำกช่วงเวลำเดียวกนัของปีที่ผ่ำนมำ และคำดว่ำจะมีผลด ำเนินธุรกิจมำกขึน้ในปีพ.ศ. 

2565 นี ้ โดยไดร้บัปัจจยับวกจำกกำรเปิดประเทศและกำรผ่อนคลำยมำตรกำรควบคมุกำรแพรร่ะบำดโควิด-

19 รวมถึงผลประกอบกำรของโรงแรมในต่ำงประเทศทั้งในตลำดตะวันออกและมัลดีฟสท์ี่ โดดเด่นอย่ำง

ต่อเนื่อง  
 

โดยในปีพ.ศ. 2565 นัน้ เซ็นทำรำจะเดินหนำ้เปิดโรงแรมและรีสอรท์ในเครือเพิ่มอีก 8 แห่ง (จ ำนวน 1,066 
หอ้ง) ใหค้รอบคลมุจุดหมำยปลำยทำงท่องเที่ยวหลกัในไทย อำทิ กรุงเทพฯ โครำช และอบุลรำชธำนี และใน
ต่ำงประเทศ อำทิ สำธำรณรฐัประชำธิปไตยประชำชนลำว โอมำน และกำตำร ์
 

หนึ่งในกลยุทธ์เพื่อขยำยธุรกิจที่ส  ำคัญของเซ็นทำรำ คือกำรจับมือเป็นพันธมิตรกับบริษัทชั้นน ำเพื่อเปิด
ใหบ้ริกำรโรงแรม ทั้งภำยใตแ้บรนดเ์ดิมที่มีอยู่แลว้และแบรนด์น้องใหม่ที่ก ำลังจะเปิดตัวในปีนี ้  และดว้ย
ควำมส ำเร็จและกระแสตอบรบัอนัท่วมทน้ของโรงแรมเซ็นทำรำ รีเซิรฟ์ สมยุ โรงแรมแบรนดเ์ซ็นทำรำ รีเซิรฟ์ 
แห่งแรกที่เพิ่งเปิดตวัไปเมื่อเดือนธันวำคมพ.ศ. 2565 เซ็นทำรำจึงเตรียมขยำยควำมส ำเรจ็ของแบรนด ์เซ็นทำ
รำ รีเซิรฟ์ สูห่วัเมืองท่องเที่ยวหลกัอ่ืนๆ อย่ำงเช่น กระบี ่รวมถึงโปรเจ็คที่อยู่ในระหว่ำงกำรศึกษำหำขอ้มลูเพื่อ
พัฒนำต่อไป อำทิ เกำะลนัตำและชะอ ำ นอกจำกนัน้ เซ็นทำรำยังมองหำโอกำสในกำรขยำยธุรกิจสู่ตลำด
ด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ (Medical Wellness segment) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำหำข้อมูล
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ร่วมกับกลุ่มบริษัทจำกยุโรป โดยเซ็นทำรำมองเห็นถึงศักยภำพของเกำะเต่ำและเกำะสมุยส ำหรบักำรเปิด
โรงแรมดำ้นท่องเที่ยวเชิงสขุภำพในอนำคต 
 

ส ำหรบักำรขยำยสำขำในต่ำงประเทศ โรงแรมในมัลดีฟส์แห่งใหม่ 2 แห่งนั้นเพิ่งไดร้บักำรรบัรองผ่ำนกำร
ประเมินผลกระทบดำ้นสิ่งแวดลอ้ม (EIA) จึงสำมำรถเริ่มด ำเนินงำนก่อสรำ้งได ้ต่อจำกก่อนหนำ้ที่ด  ำเนินกำร
ก่อสร้ำงเสร็จไปแล้ว 3 แห่ง โดยจะมี 2 แห่งที่มีก ำหนดเปิดให้บริกำรในปีพ.ศ. 2567 และพ.ศ. 2568 
ตำมล ำดบั ซึ่งจะท ำใหเ้ซ็นทำรำมีโรงแรมในในมลัดีฟสท์ี่เปิดใหบ้ริกำรทัง้สิน้เป็น 4 แห่ง นอกจำกนัน้ โรงแรม
เซ็นทำรำ แกรนด ์โอซำก้ำ ที่เป็นกำรร่วมทุนระหว่ำงเซ็นทำรำ บริษัท  Taisei Corporation และ Kanden 
Realty & Development ที่ขณะนีอ้ยู่ในระหว่ำงกำรด ำเนินงำนก่อสรำ้งก็มรควำมคืบหนำ้ และคำดว่ำจะเปิด
ใหบ้ริกำรไดใ้นช่วงกลำงปีพ.ศ. 2566 รวมถึงโรงแรมโคซี่ ภูเย็น ในเวียดนำม ซึ่งมีก ำหนดเปิดใหบ้ริหำรในปี
พ.ศ. 2566 โดยจะถือเป็นโรงแรมโคซี่แห่งแรกของเซ็นทำรำในต่ำงประเทศ 
 

ในส่วนของกำรเติบโตในตลำดต่ำงประเทศ เซ็นทำรำนัน้มุ่งหนำ้ขยำยธุรกิจไปยงักลุม่ประเทศในตลำดเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้คำบมหำสมทุรอินเดีย ญ่ีปุ่ น จีน ตะวนัออกกลำง รวมถึงซำอดิุอำระเบีย หลงัจำกที่มีกำร
ฟ้ืนฟคูวำมสมัพนัธท์ำงกำรฑตูกบัไทย อีกทัง้ยงัคงมองหำโอกำสทำงธุรกิจในตลำดยโุรปดว้ยเช่นกนั 
 

อีกหนึ่งกลยุทธ์ทำงกำรตลำดที่ส  ำคัญของเซ็นทำรำ คือ กำรปรบัแผนใหส้อดรบักับเทรนดก์ำรท่องเที่ยวและ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในยุควิถีชีวิตใหม่อย่ำงฉับไว ดงัเช่นเทรนดปั์จจุบนัที่ไดร้บัควำมนิยมเป็นอย่ำงมำกใน
ประเทศไทย คือ workations หรือ ท ำงำนไปดว้ย-เที่ยวไปดว้ย ที่นกัท่องเที่ยวนิยมมองหำสถำนที่พกัผ่อนและ
ยงัสำมำรถท ำงำนไปพรอ้มๆ กนัได ้โดยจุดหมำยปลำยทำงที่ ไดร้บัควำมนิยมเป็นอย่ำงมำกคือโรงแรมและรี
สอรท์ติดชำยทะเล โดยเซ็นทำรำมองว่ำ ในปีพ.ศ. 2565 นัน้ ธุรกิจโรงแรมจะอยู่ในช่วงทยอยฟ้ืนตัว ทัง้จำก
กำรท่องเที่ยวในประเทศ และนักท่องเที่ยวจำกต่ำงประเทศที่จะเดินทำงเขำ้มำพักผ่อนในไทยมำกขึน้ อัน
เนื่องมำจำกปัจจยักำรเปิดประเทศ กำรไดร้บัวคัซีนอย่ำงทั่วถึง และมำตรกำรของรฐัที่ผ่อนคลำยมำกยิ่งขึน้  
 

โดยในภำคส่วนของงำนฝ่ำยปฏิบัติกำร เซ็นทำรำยังมีกำรลงทุนอย่ำงต่อเนื่องในเรื่องของกำรพัฒนำและ
น ำเอำเทคโนโลยีอันล ้ำสมัยเข้ำมำใช้ หลังจำกที่ได้ท ำกำรปรับปรุงโครงสร้ำงพื ้นฐำนของเทคโนโลยี
สำรสนเทศทัง้หมดของบริษัทไปเมื่อไม่นำนมำนีไ้ม่ว่ำจะเป็นกำรปรบัปรุงเว็บไซต์ ระบบกำรบริหำรจัดกำร
โรงแรม และระบบศูนย์กลำงของกำรจองห้องพักทั้งหมด โดยก ำลังจะเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ล่ำสุดที่จะ
น ำมำใชก้ับระบบกำรจัดกำรลูกคำ้สมัพันธ์ในเร็วๆ นีอี้กดว้ย ทัง้หมดนีจ้ะช่วยเสริมท ำใหร้ะบบกำรขำยนั้น
สะดวกมำกยิ่งขึน้ เสรมิควำมแข็งแกรง่ใหก้บัระบบดแูลจดักำรลกูคำ้ ที่ส  ำคญัที่สดุคือท ำใหป้ระสบกำรณก์ำร
เขำ้พกัของลกูคำ้นัน้รำบรื่นในทุกๆ มิติ ทัง้ยงัจะตรงกบัควำมตอ้งกำรของลกูคำ้มำกยิ่งขึน้ นอกจำกนี ้บริษัท
ยงัคงมุ่งมั่นที่จะพฒันำศกัยภำพของพนกังำน ดว้ยกำรจดัฝึกอบรมต่ำงๆ เพื่อเพิ่มควำมพรอ้มและเสรมิทกัษะ 
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อีกทั้งยังให้ควำมส ำคัญกับกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืน โดยมำพรอ้มกับแผนระยะยำวในกำรลดกำรใช้
พลงังำนและทรพัยำกรน ำ้ลงกว่ำ 20% ภำยในระยะเวลำ 10 ปี และตัง้เปำ้ว่ำภำยในปีพ.ศ. 2568 โรงแรมและ
รีสอรท์ในเครือเซ็นทำรำจะตอ้งไดร้บักำรรบัรองประกำศนียบตัรดำ้นควำมยั่งยืนใหค้รบทุกแห่งอีกดว้ย 

 

“ในขณะที่โลกก ำลงัค่อยๆ ฟ้ืนตวัจำกสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของไวรสัโควิด รวมทัง้กฎเกณฑข์อ้บงัคบัใน
เรื่องของกำรท่องเที่ยวที่ค่อยๆ บรรเทำลดนอ้ยลง เรำก็มีควำมหวงัเป็นอย่ำงยิ่งว่ำอตุสำหกรรมกำรท่องเที่ยว
จะสำมำรถพลิกฟ้ืนกลบัขึน้มำไดอ้ย่ำงรวดเร็ว ถึงแมว้่ำเรำอำจจะตอ้งเจอกบัอุปสรรคและควำมยำกล ำบำก
ในช่วงระยะเวลำสองปีที่ผ่ำนมำ เซ็นทำรำก็ยงัคงมุ่งมั่นที่จะต่อยอดและขยำยธุรกิจออกไปอย่ำงต่อเนื่องดว้ย
ควำมมั่นใจ และในขณะนีท้ี่เรำก้ำวเขำ้สู่ปีพ.ศ. 2565 อย่ำงเต็มตัว เรำยินดีที่จะประกำศแผนกำรในกำร
เติบโตธุรกิจอนัน่ำต่ืนเตน้ที่ก ำลงัจะเกิดขึน้ภำยในปีนี ้เรำตัง้เปำ้เปิดโรงแรมและรีสอรท์ใหม่อีกหลำยแห่งทัง้ใน
ไทยและต่ำงประเทศ รวมถึงเปิดตวัแบรนดโ์รงแรมใหม่ๆ ในอนำคตอนัใกล ้จึงถือไดว้่ำปีนีเ้ป็นอีกปีหนึ่งที่เซ็น
ทำรำจะมุ่งมั่นสรำ้งธุรกิจใหแ้ข็งแกรง่ เพื่อกำ้วขึน้เป็นหนึ่งใน 100 แบรนดโ์รงแรมระดบัโลกใหไ้ดต้ำมที่เคยได้
ตัง้เปำ้ไว”้ ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา กลำ่ว 
 

สำมำรถดขูอ้มลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัโรงแรมและรีสอรท์ในเครือเซ็นทำรำ ไดท้ี่  
https://www.centarahotelsresorts.com 
 

---จบ--- 
 
เกี่ยวกับเซ็นทารา  
โรงแรมและรีสอรท์ในเครือเซ็นทำรำ เครือโรงแรมชัน้น ำของประเทศไทย มีโรงแรมและรีสอรท์ภำยใตก้ำรบริหำรของแบรนด ์
ซึ่งตัง้อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวที่ส  ำคญัรวมทัง้สิน้ 88 แห่งทั่วโลก ไดแ้ก่ ไทย มลัดีฟส ์ศรีลงักำ เวียดนำม ลำว เมียนมำ จีน ญ่ีปุ่ น 
โอมำน กำตำร ์และสหรฐัอำหรบัเอมิเรตส  ์ซึ่งใชช้ื่อ 6 แบรนด ์ประกอบดว้ย Centara Reserve • Centara Grand Hotels & 
Resorts • Centara Hotels & Resorts • Centara Boutique Collection • Centra by Centara และ COSI ครอบคลมุตัง้แต่
โรงแรมและรีสอรท์หรูบนเกำะที่เงียบสงบ และรีสอรท์ระดบั 5 ดำว ส ำหรบัครอบครวั ไปจนถึงโรงแรมไลฟ์สไตลใ์นช่วงรำคำที่
จับตอ้งไดซ้ึ่งผสมผสำนกับนวัตกรรมทำงเทคโนโลยีเพื่อกำรพักผ่อนที่ลงตัว เซ็นทำรำเปิดตัวแบรนดใ์หม่สุดหรู “เซ็นทำ
รำ      รีเซิรฟ์” เป็นท่ีแรกที่สมยุ ในปี 2564 เซ็นทำรำ รีเซิรฟ์ สมยุ น ำเสนอคอนเซ็ปทใ์นกำรรงัสรรคป์ระสบกำรณก์ำรเขำ้พกัที่
จะท ำใหล้กูคำ้สมัผสัไดถ้ึงกำรพกัผ่อนอนัหรูหรำเหนือระดบั ทัง้ยงัเต็มเป่ียมไปดว้ยเรื่องรำวและควำมทรงจ ำอนัสดุแสนพิเศษ
เฉพำะตวั           
 
เซ็นทำรำมอบกำรตอ้นรบัที่อบอุ่นดว้ยค่ำนิยมควำมเป็นไทยที่บรรจงถ่ำยทอดสู่งำนบริกำร อำหำรรสเลิศ สปำ เพื่อกำรผ่อน
คลำยที่เยี่ยมยอด และใหค้วำมส ำคญักบัครอบครวั แบรนดภ์ำยใตเ้ครือเซ็นทำรำน ำเอำวฒันธรรมที่โดดเด่นและหลำกหลำย
เขำ้มำผสมผสำนเพื่อใหบ้รกิำรและตอบสนองนกัเดินทำงไดท้กุวยัและทกุไลฟ์สไตล ์ 

https://www.centarahotelsresorts.com/th


 
 

 

ข่าวประชาสมัพนัธ ์

 

  
เซ็นทำรำมุ่งมั่นท่ีจะกำ้วสู่กำรเป็นหน่ึงใน 100 กลุ่มโรงแรมชัน้น ำของโลก โดยเดินหนำ้ขยำยสำขำไปยงัทวีปและตลำดใหม่ๆ 
เซ็นทำรำเติบโตอย่ำงต่อเนื่องและมั่นคงดว้ยฐำนของลกูคำ้ที่เหนียวแน่น ซึ่งจะไดพ้บกับบริกำรที่เป็นเอกลกัษณข์องเรำใน
ต ำแหน่งที่ตัง้ส ำคญัๆ มำกขึน้ บตัรสิทธิประโยชนส์ ำหรบัสมำชิกเซ็นทำรำ เดอะวนั ยงัช่วยใหส้มำชิกทั่วโลกที่รกัในเซ็นทำรำ
ไดอ้ภิสิทธ์ิท่ีเหนือกว่ำ ขอ้เสนอสดุพิเศษ และเสรมิสรำ้งควำมจงรกัภกัดีต่อเซ็นทำรำ  
  
ติดตำมขำ่วสำรของโรงแรมและรีสอรท์ในเครือเซ็นทำรำไดท้ี่ www.centarahotelsresorts.com  
เฟซบุ๊ค  Facebook  อินสตำแกรม  Instagram      ทวิตเตอร ์ Twitter   ลิงคอ์ิน    LinkedIn  
ดำวนโ์หลดภำพของโรงแรมและรีสอรท์ในเครือเซ็นทำรำไดท้ี่เว็บไซต ์Image Bank  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ขอขอบพระคุณทีน่ าเสนอข่าว สอบถามเพ่ิมเติมกรุณาตดิต่อ:  
  
ธนกาญจน ์นิวาตวงศ ์(เจ๊ียบ) | เจ้าหน้าอาวุโสฝ่ายประชาสัมพันธ ์ 
โรงแรมและรีสอรท์ในเครือเซ็นทำรำ  
โทร: +66 (0) 2769 1234 ต่อ 6471  
อีเมล:์  ThanakarnNi@chr.co.th   
  
ภัณฑิรา เชิดบุญเมือง (แก้ม) | ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ ์ - สื่อไทย 
โรงแรมและรีสอรท์ในเครือเซ็นทำรำ  
โทร :+66 (0) 2769 1234 ต่อ 6922 
อีเมล ์: PuntiraCh@chr.co.th 
 
พรชนก ทองรุ่งโรจน ์(เป๋า) | ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายประชาสมัพันธ ์  
โรงแรมและรีสอรท์ในเครือเซ็นทำรำ   
โทร: +66 (0) 2769 1234 ต่อ 6733  
อีเมล:์  PornchanokTh@chr.co.th  
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