Genting Highlands กับ Premium Outlet แห่งที่สองของมาเลเซีย
Premium Outlet แห่ งที่ ส องของมาเลเซี ย จะเปิ ด ตั ว ที่ Genting Highlands โดยใช้ ชื่ อ Genting
Highlands Premium Outlet (GPO) ในช่วงไตรมาสที่สองของปี 2560 ต่อจาก Johor Premium Outlets
ที่ เปิ ด ตั ว ในปี 2554 ซึ่ ง GPO เป็ น การลงทุ น ระหว่า งบริษั ท Genting Plantations Berhad กั บ Simon
Property Group เนื่องจากเล็งเห็นว่าธุรกิจ Premium Outlets เป็นธุรกิจที่ประสบความสาเร็จมาแล้วทั่วโลก
ซึ่งจะสามารถดึงดูด ผู้ซื้อทั้งจากในและต่างประเทศให้เข้ามายัง Genting Highlands ที่ป กติมีนักท่องเที่ยว
ประมาณปีล ะ 20 ล้า นคน ทั้งนี้ GPO ประกอบไปด้ว ยร้า นจาหน่า ยสิน ค้า จากดีไซเนอร์ชื่อ ดัง และร้า น
จาหน่ายสินค้าแบรนด์เนมกว่า 150 ร้าน ซึ่งที่ให้ส่วนลดตั้งแต่ร้อยละ 25 – 65 ทุกวัน
อนึ่ ง การเปิดตัว GPO เป็ นส่วนหนึ่งของแผนบูรณาการการท่องเที่ยว Genting Highlands โดยใช้
ประโยชน์ จ าก GPO ในการกระตุ้ น อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วใน East Coast Economic Region ของ
มาเลเซีย นอกจากนี้ยังช่วยให้รัฐปะหังซึ่งเป็นที่ตั้งของ Genting Highlands สามารถสร้าง รักษา และพัฒนา
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข องรั ฐ ได้ อี ก ด้ ว ย ซึ่ ง ขณะนี้ GPO ร่ ว มกั บ แบรนด์ สิ น ค้ า ต่ า งๆ ได้ แ ก่ Adidas, Aigner,
BCBGMAXAZRIA, Beauty Scebts, Brooks Brothers, Calvin Klein Jeans, Charles & Keith, Coach,
Furla, Gap, Guess, Hugo Boss, Kate Spade, Micheal Kors, Oroton, Pedro, Polo Ralph Lauren,
Puma, Samsonite, Superdry, Swatch, Time Lab และ Wacoal จะจั ด การสั ม ภาษณ์ งาน ซึ่ งขณะนี้ มี
ตาแหน่งว่างจานวน 1,500 ตาแหน่ง อาทิ พนักงานขายสินค้า พนักงานขายอาวุโส หัวหน้าฝ่ายขาย ผู้ช่วย
ผู้จัดการร้าน และผู้จัดการร้าน เป็นต้น
ข้อคิดเห็น/เสนอแนะของ สคต. ปัจจุบันการลงทุนสร้าง Premium Outlets เป็นที่นิยมในประเทศ
ต่ า งๆ อย่ า งมาก รวมทั้ งไทยและมาเลเซี ย เป็ น ผลมาจากการเติ บ โตของอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วที่ มี
นักท่องเที่ย วที่มีกาลั งซื้อสู งจากประเทศต่างๆ เข้ามาใช้จ่ายสูงขึ้นทุกปี อีกทั้ง Premium Outlets ยังช่ว ย
ดึงดูดนักท่องเที่ยวอีกด้วย ดังนั้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกับ Premium Outlets จึงมีส่วนเกื้อหนุนซึ่งกัน
และกัน ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมเติบโตสูงขึ้นตามไปด้วย ในส่วนของมาเลเซียมีจานวนนักท่องเที่ยวโดย
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 2 ต่อปี อีกทั้งมาเลเซียจึงมีแนวโน้มจะเพิ่มจานวน Premium Outlets ขึ้นอีกตาม
สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองสาคัญต่างๆ ของประเทศ
จากการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่ องเที่ยวและแนวโน้ มการเพิ่ มจานวน Premium Outlets ของ
มาเลเซียน่าจะเป็นโอกาสของไทยในการขยายโอกาสทางธุรกิจเข้ามายังมาเลเซียในลักษณะการร่วมทุนกับบริษัท
ของมาเลเซียในการสร้าง Premium Outlets ตามเมืองท่องเที่ยวสาคัญต่างๆ อีกทั้งสินค้าแบรนด์ไทยที่มีชื่อเสียง
อาทิ Greyhound, Jim Thompson, Kloset, Disaya, Flynow เป็นต้น สามารถเข้ามาเจรจาธุรกิจเพื่ อขอเปิด
ร้านใน Premium Outlets ในมาเลเซียได้อีกทางหนึ่งด้วย
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