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ข่าวประชาสัมพันธ ์

 

กางยุทธศาสตร ์“GREATER WE: ซีอารจ์ีจะยิ�งใหญ่กว่าเดิม”  

สร้าง S-Curve ใหม่ เสริมแกร่งอาณาจักรร้านอาหาร ผลักดันยอดขายโต 30% 

 

 New S-Curve ปั�นรา้นอาหารโมเดลใหม่ Shop in Shop ซีนเนอร์ยแีบรนดใ์นรา้นเดียว ลยุเดลเิวอรี� 

ออนไลน์ตอ่เนื�อง ขยายคลาวดค์ิทเช่นแตะ 20 สาขา     

 ปพูรมขยายสาขารา้นอาหารมากกว่า 200 สาขา ในทาํเลศกัยภาพใหม่ ๆ ทั�วประเทศ 

 อพัเกรดเทคโนโลยี สรา้งอีโคซิสเทม วางโครงสรา้งพื �นฐานธุรกิจรองรบัวถิชีีวิตใหม ่(New Normal)  

 เดนิหนา้กลยทุธ์ความร่วมมือ (Collaboration) กบัผูป้ระกอบการรา้นอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม 

(เอสเอม็อี) ดงึจุดแข็งแต่ละฝ่ายเสริมแกร่งต่อยอดธุรกิจ  

 มองโอกาสซื �อและควบรวมกิจการ (M&A) การร่วมทนุ (Joint Venture) ขยายอาณาจกัรรา้นอาหาร  

 

เปิดแผน “ซีอารจ์ี” ขบัเคลื�อนธุรกิจรา้นอาหารปี 2565 พลิกฟื�น สรา้งการเติบโตที�ยิ�งใหญ่อีกครั�ง เรง่เครื�อง

เปิดรา้นใหม่มากกว่า 200 สาขา เสิรฟ์ผูบ้ริโภคทั�วไทย ยกความสาํเร็จ “มิสเตอร ์โดนัท” รงัสรรคโ์มเดลใหม่ลุย

ปั�มนํ�ามัน เปิดรา้น Stand Alone คอนเทนเนอร ์สโตร ์ลุยแฟรนไชส ์เพิ�มสปีดธุรกิจ รุกหนักเดลิเวอรี� ออนไลน ์        

รบั New Normal เปิดกวา้งรบัพนัธมิตร สรา้ง Win-Win Strategy  

วางยุทธศาสตร ์“GREATER WE: ซีอารจ์ีจะยิ�งใหญ่กว่าเดิม” บริษัทคาดการณร์ายไดปี้ 2565 ไวก้ว่า 

12,100 ลา้นบาท เติบโตเกือบ 30% จากปี 2564 มีรายได ้9,370 ลา้นบาท มั�นใจไตรมาสแรกเติบโต 13-15% 

พรอ้มจดัแผนการตลาดเพิ�มการรบัรูแ้บรนดต์่าง ๆ ผ่านสื�อออนไลนเ์ป็นหลกั ลยุ CRM เพิ�มความมั�นใจใหผู้บ้ริโภค

ออกมารับประทานอาหารนอกบ้านมากขึ �น อย่างสะดวกสบายและปลอดภัย หวังคงความเป็นหนึ�งในผู้นํา

อตุสาหกรรมรา้นอาหารมลูค่ากว่าแสนลา้นของไทยต่อไป  
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ณัฐ วงศ์พานิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากัด (Central 

Restaurants Group Co., Ltd) หรือ “ซีอารจ์ี (CRG)” เปิดเผยว่าตลอดระยะเวลากว่า 2 ปีที�ผ่านมา ผูป้ระกอบการ

รา้นอาหารไดร้บัผลกระทบจากโรคโควิด-19 ระบาดอย่างมาก แต่การไม่ยอมจาํนนต่ออปุสรรค มีการปรบัตวั และ

มีความยืดหยุ่นในการดาํเนินธุรกิจอย่างต่อเนื�องของซีอารจ์ี ทาํใหบ้รษิัทประคองตวัเองจนกลายเป็นหนึ�งในองคก์ร

ที�ยนืหยดัและกา้วขา้มวิกฤติได ้ดงันั�น จากนี �ไปบรษิัทจึงมองการขบัเคลื�อนธุรกิจจะมีความแข็งแกรง่มากขึ �น  

แนวทางการดาํเนินธุรกิจรา้นอาหารในปี 2565 บริษัทวางยุทธศาสตรเ์ชิงรุก “GREATER WE: ซีอารจ์ี    

จะยิ�งใหญ่กว่าเดิม” โดยตั�งเป้าพัฒนาการเติบโตธุรกิจรา้นอาหารในรูปแบบ “New S Curve” ดว้ย 4 กลยุทธ์

หลัก ไดแ้ก่ 1. การขยายสาขาและสรา้ง ecosystem รองรบัการเติบโต 2. เนรมิตและปรบัโมเดลรา้นแบบใหม่        

3. เรง่เครื�องบริการเดลิเวอรี�และขยายคลาวดค์ิทเช่น  4. ผนึกพนัธมิตรสูช่ยัชนะ เพิ�มโอกาสลงทนุ M&A และ Joint 

Venture 

 

ตั�งเป้าขยายสาขา สร้าง ecosystem รองรับการเติบโต 

การขยายรา้นอาหารแบรนด์ต่าง ๆ เพิ�มเติม รองรับความต้องการและความเชื�อมั�นของผู้บริโภคที�มี

แนวโนม้สดใส ฟื�นตวัขึ �น จากปัจจยับวกประชาชนชาวไทยไดร้บัการฉีดวคัซีนอย่างต่อเนื�อง  สถานการณโ์ควิดเริ�ม

คลี�คลาย ทาํใหผู้บ้ริโภคออกมาทาํงาน ใชช้ีวิต ปลดปล่อยไลฟ์สไตลต์่าง ๆ นอกบา้นมากขึ �น เช่น การชอ้ปปิ�งที�

ศนูยก์ารคา้ รบัประทานอาหารที�รา้น เป็นตน้  

“มีหลายปัจจัยที�จะทาํให้เรายิ�งใหญ่กว่าเดิมเหมือนก่อนเกิดโรคโควิด-19 ระบาด ได้แก่ พฤติกรรม

ผูบ้รโิภคมีความเชื�อมั�นเพิ�มขึ �น และตอ้งการออกจากบา้นมาพบปะกนั ใชช้ีวิตนอกบา้น มารบัประทานอาหารที�รา้น 

หรือ Dine-in มากขึ �น ที�สาํคญั 2 ปีที�ผ่านมา มีมมุมองว่าธุรกิจเซ็กเตอรต์่าง ๆ หากผ่านวิกฤตไดจ้ะแข็งแกรง่ขึ �น ซึ�ง 

ซีอารจ์ี เป็นหนึ�งในองคก์รที�ผ่านช่วงเวลาดังกล่าว GREATER WE  คือ การกา้วไปขา้งหน้าเชิงรุกจากนี � เราจึง

เชื�อมั�นว่าจะยิ�งใหญ่กว่าเดิม”   

  บริษัท จึงเดินหนา้ปพูรมขยายสาขารา้นอาหาร ในทาํเลศกัยภาพใหม่ ๆ ทั�วประเทศ จาํนวนมากกว่า 200 

สาขา โดยโฟกสัทาํเลในหา้งคา้ปลีก ศนูยก์ารคา้ต่างๆ (Mall) และทาํเลนอกหา้ง รา้น Stand Alone ในปั�มนํ�ามัน 

(Non-Mall) ควบคู่กันไป สาํหรบัปี 2564 ซีอารจ์ี มีรา้นอาหารทั�งสิ �น 17 แบรนด ์ไดแ้ก่ มิสเตอร ์โดนัท, เคเอฟซี, 

อานตี � แอนส,์ เปปเปอร ์ลนัช,์ ชาบูตง ราเมน, โคล สโตน ครีมเมอรี�, ไทยเทอเรส, โยชิโนยะ, โอโตยะ, เทนยะ,     

คตัสยึะ, อรอ่ยด,ี เกาลนู, สลดัแฟคทอรี�, บราวน ์, อารกิาโตะ และสม้ตาํนวั  มีสาขาใหบ้ริการจาํนวน 1,380 สาขา 

ทั�วประเทศ (ขอ้มลู ณ ธ.ค. 2564) 
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ที�สาํคัญบริษัทจะพัฒนาโครงสรา้งพื �นฐาน และยกระดับเทคโนโลยีมาใช้ในรา้นอาหารมากขึ �น เพื�อ

รองรบัไลฟ์สไตลใ์หม่ (New Normal) ของผูบ้ริโภค จากปีที�แลว้ไดน้าํระบบ POS มาเพิ�มประสิทธิภาพการขาย

สินคา้ สรา้งอีโคซิสเทมใหธุ้รกิจมีความแข็งแกรง่ เพื�อต่อยอดการขยายรา้นอาหารในปี 2565      

 

เนรมิตโมเดลร้านในรูปแบบใหม่ และปรับโฉมสาขา  

ปี 2565 ซีอารจ์ี มองโอกาสการเติบโตของธุรกิจใหม่ จากการปรบัตวั สรา้งโมเดลรา้นแบบใหม่ ทั�ง Shop 

in Shop การซีนเนอรย์ีแบรนดใ์นเครือมาอยู่ในรา้นเดียว โดยเฉพาะกรณีศึกษาแบรนด ์“มิสเตอร ์โดนทั” ที�มีการ

ปรบัตวัหลายดา้น เช่น ผนึกเครื�องดื�มอารกิาโตะใหบ้ริการลกูคา้ การเปิดรา้น Stand Alone ขยายสาขาเจาะสถานี

บรกิารนํ�ามนั (ปั�ม) รวมไปถึงรา้นรูปแบบใหม่ ไดแ้ก่ คอนเทนเนอร ์สโตร ์(Container store) ซึ�งเพิ�มโอกาสเติบโตได้

อย่างมาก  

 

เร่งเครื�องบริการเดลิเวอรี� เสริมทัพคลาวดค์ิทเช่น 

นอกจากนี � ยังเดินหน้าขยายบริการเดลิเวอรี�  ออนไลน์ ตอบไลฟ์สไตล์ผู ้บริโภคที�ต้องการความ

สะดวกสบายมากขึ �น ซึ�งทั�งปีคาดการณผ์ลกัดันยอดขายในช่องทางเดลิเวอรี�แตะ 3,500 ลา้นบาท เติบโต 15% 

จากปี 2564 ซึ�งมียอดขาย 3,000 ลา้นบาท เติบโตมากกว่า 40% จากปี 2563 และจะขยายคลาวดค์ิทเช่นใหค้รบ 

20 สาขา เพื�อครอบคลมุกลุม่เปา้หมายในพื �นที�กรุงเทพฯ จากปัจจบุนัมี 11 สาขา   

 

ผนึกพันธมิตรสู่ชัยชนะ เพิ�มโอกาสลงทุน M&A และ Joint Venture 

  หนึ�งในกลยุทธ์สาํคัญของการดาํเนินธุรกิจรา้นอาหารปี 2565 ซีอารจ์ี เปิดกวา้งกลยุทธ์ความร่วมมือกับ

พันธมิตรรา้นอาหาร 2 มิติ ไดแ้ก่ 1) การซื �อและควบรวมกิจการ (M&A) รวมถึงการร่วมทุน (Joint Venture) กับ

ผูป้ระกอบการรา้นอาหารเอสเอ็มอีที�มีศกัยภาพมาขยายธุรกิจ โดยใชจุ้ดแข็งทั�ง 2 ฝ่ายสรา้งการเติบโตไปดว้ยกัน 

หรือเกิด Win-Win strategy โดยบริษัทมีจุดแข็งช่วยเสริมแกร่งพนัธมิตรหลายดา้น เช่น มีอีโคซิสเทมรองรบั มีการ

ดาํเนินงานที�ดี แนวทางการปฏิบตัิงานเป็นเลิศ ระบบหลงับา้นต่าง ๆ ช่วยสรา้งประโยชน ์และซีนเนอรย์ีดา้นตน้ทุน 

เอื �อใหก้ารขยับขยายธุรกิจมีความรวดเร็วยิ�งขึ �น และ 2) การดึงพันธมิตรมาขยายรา้นอาหารรูปแบบแฟรนไชส ์       

ต่อยอดจากมิสเตอร ์โดนทั และอรอ่ยดี ไปสูแ่บรนดอ์ื�น ๆ ในเครือเพิ�มเติม เช่น เปปเปอร ์ลนัช ์
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ภายใตว้ิกฤตโควิด-19 ระบาด ซีอารจ์ี ยงัคงเดินหนา้ผลกัดนั “สลดัแฟคทอรี�” สรา้งความสาํเร็จขยายรา้น

ไม่ตํ�ากว่า 10 สาขา พฒันารา้นรูปแบบใหม่เจาะสถานีบริการนํ�ามนั เปิดในท็อปส ์ซูเปอรม์ารเ์ก็ต ออกสินคา้พรอ้ม

รบัประทาน (Ready to Eat : RTE) สรา้งการเติบโต  

“เรามองการเป็นพนัธมิตรกับผูป้ระกอบการรายย่อยที�มีไอเดีย คอนเซ็ปตร์า้นดี แลว้ตอ้งการขยายธุรกิจ 

ซึ�ง ซีอารจ์ี มีจุดแข็งที�สามารถส่งเสริมผู้ประกอบการได้ ทั�งในรูปแบบที�มาร่วมอยู่ในคลาวด์คิทเช่นของเรา 

ขณะเดียวกนัวิกฤตโควิด-19 ที�ผ่านมา กระทบธุรกิจรา้นอาหาร บางรายบาดเจ็บสาหสั จึงมีทั�งตอ้งการทาํธุรกิจต่อ

และอยากเลิกกิจการ เราจึงมองหาผูร้ว่มลงทนุและการซื �อกิจการ เพราะมองว่าการอยู่รว่มกนัดีกว่าอยู่คนเดียว จึง

จะเห็นเราทาํ M&A มากขึ �น เพราะรายย่อยเก่ง มีความสามารถ มีความถนดัหลายดา้น และเราพรอ้มช่วยขยาย

สาขา การรวมพลงักนัจึงไม่มีทางที�หนึ�งบวกหนึ�งเป็นสอง แต่เติบโตมากกว่านั�นได”้ 

 นอกจากนี � ซีอารจ์ี ยังวางกลยุทธ์การตลาดเพื�อเพิ�มความสะดวกสบายใหก้ับลูกคา้ เช่น การผนึกกับ

แพลตฟอรม์เดอะวนั (The1) ของกลุ่มเซ็นทรลั จะเป็นจิ�กซอวท์าํให ้ซีอารจ์ี ไดเ้ก็บขอ้มลูลกูคา้ (Big Data) ไดรู้จ้กั 

เรียนรู ้ทาํความเขา้ใจพฤติกรรมลูกคา้เชิงลึกทั�งความชื�นชอบแบรนด ์การรบัประทานอาหารแต่ละสปัดาห์เป็น

อย่างไร เพื�อนําไปต่อยอดการสร้างความสัมพันธ์ที�ดีกับลูกค้า และทําลอยัลตี � โปรแกรมต่าง ๆ ให้โดนใจ

กลุ่มเป้าหมายแบบเฉพาะบุคคล (Personalized Marketing) กระตุน้การบริโภคแบรนดร์า้นอาหารในเครือทั�ง 17 

แบรนดม์ากขึ �น  

 

ธุรกิจร้านอาหารปี 2565 สดใส 

 สาํหรบัภาพรวมธุรกิจรา้นอาหารปี 2565 มีแนวโนม้สดใสมากขึ �น จากปัจจยัผูบ้ริโภคมีความมั�นใจในการ

ออกมาใชช้ีวิตนอกบา้น รบัประทานอาหารที�รา้นมากขึ �น คาดว่าจะสง่ผลใหเ้ห็นการฟื�นตวัโตประมาณ 10% จากปี 

2564 ตลาดมลูค่ามากกว่า 300,000 ลา้นบาท ติดลบมากกว่า 10% สญัญาณบวกธุรกิจรา้นอาหารกลบัมาเติบโต

อีกครั�ง สิ�งที�ตามมาคือ ภาคธุรกิจรา้นอาหารจะเผชิญกบัความทา้ทายหลากหลายมิติ เช่น การแข่งขนัจะรุนแรงขึ �น 

จากผูป้ระกอบการแบรนดใ์หม่ ๆ จะเกิดเพิ�มขึ �น 

ณัฐวิเคราะหภ์าพรวมธุรกิจรา้นอาหารในปีนี �ว่า จากทิศทางธุรกิจรา้นอาหารคาดว่าปี 2565 ตลาดธุรกิจ

รา้นอาหารที�ใหบ้ริการเต็มรูปแบบจะพลิกกลบัเติบโตและมีสีสนั โดยมีแรงขบัเคลื�อนจากการลงทนุของผูใ้หบ้ริการ

รายใหญ่ซึ�งถกูชะลอมาจากปี 2563 และการเรง่ขยายพอรต์อาหารใหค้รอบคลมุประเภทอาหารมากยิ�งขึ �น  
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“ทั�งนี � แมท้ิศทางธุรกิจรา้นอาหารจะดีขึ �น แต่ผูป้ระกอบการยังตอ้งเผชิญโจทยท์างธุรกิจที�สาํคัญ อาทิ 

ตน้ทุนที�สูงขึ �น เช่น ราคาวัตถุดิบและค่าใชจ้่ายสาธารณูปโภค อีกทั�งยังมีค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวกับการรกัษาความ

สะอาดและตรวจคดักรองโรค ซึ�งปัจจยัเหล่านี � น่าจะสรา้งแรงกดดนัต่อกาํไรสทุธิ รายได ้สภาพคล่อง และสถานะ

ทางการเงิน การขยายธุรกิจเพื�อใหไ้ด ้scale จะช่วยเพิ�มความสามารถในการต่อรอง และลดตน้ทนุได”้ 

“ดงันั�น ผูป้ระกอบการรา้นอาหารที�ใหบ้รกิารเต็มรูปแบบ จาํเป็นตอ้งปรบัรูปแบบธุรกิจเพื�อใหส้อดคลอ้งกับ

เทรนดท์ี�เปลี�ยนไป ผสมผสานระหว่างช่องทางการขายและการทาํการตลาดผ่านช่องทางออนไลนแ์ละออฟไลน ์

เพื�อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้จากหลากหลายช่องทาง รวมถึงการสร้างประสบการณ์ 

(Experience) ในการรับประทานอาหารที�ร ้านให้ดีกว่าและพัฒนาให้มีความแตกต่างจากการสั�งอาหารไป

รบัประทานที�บา้น” ณฐักลา่ว 

##### 

 
เกี�ยวกับบริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส ์กรุ๊ป จาํกัด  

บริษัท เซ็นทรลั เรสตอรองส ์กรุ๊ป จาํกัด (Central Restaurants Group: CRG) หนึ�งในผูน้าํธุรกิจรา้นอาหารเครือข่าย 

(Food Chain Industry) ของประเทศไทย ก่อตั�งขึ �นในปี 2521 มีเจตนารมณแ์ละวิสยัทศันใ์นการดาํเนินธุรกิจเพื�อตอบสนองความ

ตอ้งการในชีวิตประจาํวนัของผูบ้ริโภคชาวไทยดว้ยผลิตภณัฑอ์าหารที�มีคุณภาพ และบริการที�ดีเลิศ โดยปัจจุบนัซีอารจ์ีในฐานะ

ผูร้บัสิทธิ (Franchisee) ที�มีความชาํนาญ ประสบการณอ์ันยาวนานมากกว่า 40 ปี ในการบริหาร และจัดการธุรกิจรา้นอาหารที�

ไดร้บัการยอมรบัจากเจา้ของแฟรนไชส ์(Franchisor) มีแบรนดธ์ุรกิจรา้นอาหารที�หลากหลาย ครอบคลมุเกือบทกุประเภทอาหาร มี

จาํนวนสาขารวม 1,380 สาขาทั�วประเทศ (ขอ้มลู ณ เดือนธ.ค. 2564) 

แบรนดใ์นกลุ่มซีอารจ์ี �� แบรนด ์ประกอบดว้ย มิสเตอร ์โดนทั (Mister Donut), เคเอฟซี (KFC), อานตี � แอนส ์(Auntie 

Anne’s), เปปเปอร ์ลนัช ์(Pepper Lunch), ชาบตูง ราเมน (Chabuton), โคล สโตน ครีมเมอรี� (Cold Stone Creamery),           ไทย

เทอเรส (Thai Terrace), โยชิโนยะ (Yoshinoya), โอโตยะ(Ootoya), เทนยะ (Tenya), คัตสึยะ (Katsuya), อร่อยดี (Aroi Dee), 

เกาลนู (Kowlune), สลดัแฟคทอรี� (Salad Factory), บราวน ์ (Brown), อาริกาโต (Arigato) และสม้ตาํนวั (Somtam Nua) พรอ้ม

บรกิารเดลิเวอรี�อรอ่ยไดท้กุรา้นผ่านโมบายลแ์อพพลิเคชั�น “FOODHUNT” และโทร 1312 

 
ข้อมูลเพิ�มเติมสาํหรับสื�อมวลชน ติดต่อ 
 
บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส ์กรุ๊ป จาํกัด  

ชมพนูทุ หามนตรี โทร. 089-415-8335 

พลอยไพลิน ทิพยรตัน ์โทร. 085-984-8189 

โทร.02-635-7930 แฟกซ ์02-635-7950 

 

บริษัท พับบลิค ฮิต จาํกัด 

จิตตาภา อาชาเทวญั 064-415-5446 

กณัฑิมา วรรณรตัน ์094-426-6945 

โสฬส ธนทรพัยเ์กษม 080-288-7831                                          

โทร. 02-180-0361 Line id: @Public-Hit 

 


