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กลุ่มเซ็นทรัลบุกพัฒนาโครงการมิกซ์ยูสห้างฯและโรงแรมหรูในกรุงเวียนนา 

กลุ่มเซ็นทรัลบุกพัฒนาโครงการมิกซ์ยูสสุดหรูใจกลางกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยหวังตอบโจทย์
ครบทุกความต้องการของลูกค้าและนักท่องเที่ยว โครงการดังกล่าวตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพสูงใจกลางถนนมาเรียฮิล
เฟอร์สตราเซ (MariahilferStraße) แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมและยังอยู่ในละแวกใกล้เคียงย่านพิพิธภัณฑ์ท่ีมีชื่อเสียง
ของกรุงเวียนนา โดยเป็นการร่วมลงทุนระหว่างกลุ่มเซ็นทรัล และกลุ่มซิกน่า (SIGNA Group) บริษัทชั้นนำใน
ประเทศออสเตรีย โดยมีแผนที่จะเปิดให้บริการภายในปี 2566 

โครงการนี้มีขนาด 58,000 ตร.ม. ประกอบด้วยห้างสรรพสินค้าและโรงแรมสุดหรูขนาด 150-165 ห้องพัก 
ร้านค้า พร้อมด้วยร้านอาหารและสวนสาธารณะลอยฟ้า หวังให้เป็นจุดหมายใหม่แห่งการพบปะสังสรรค์ ด้วย
รูปแบบที่ทันสมัยและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอันเป็นเอกลักษณ์ของเมือง โดยกลุ่มเซ็นทรัลร่วมกับเทศบาลนครเวียนนา 
จัดการประกวดการออกแบบระดับนานาชาติ ขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2562 โดยผลงานที่ชนะการออกแบบเป็นของ
บริษัท O.M.A จากแรงบนัดาลใจ ภายใต้แนวคิด “เดอะ ลิ้งค์” (The Link) ชูจุดเด่นของตัวอาคารใหม่ที่เชื่อมโยงกับ
ตัวเมืองได้อย่างลงตัว ผ่านการจัดสรรพื้นที่ส่วนกลาง และพ้ืนที่เพ่ือการพาณิชย์ ให้ดูมีชีวิตชีวา แต่ยังคงความเป็น
ส่วนตัวในเวลาเดียวกัน 

ยุทธศาสตร์การขยายธุรกิจในต่างประเทศของกลุ่มเซ็นทรัล ยังได้แรงหนุนจากค่าเงินบาทแข็ง ซึ่งช่วยให้
การพัฒนาธุรกิจในต่างประเทศเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยรายได้ของธุรกิจในต่างประเทศของกลุ่มเซ็นทรัล ในปี 
2561 ประกอบด้วย เวียดนาม ยุโรป และมัลดีฟส์ คิดเป็นสัดส่วนถึง 30% ของรายได้ทั้งหมดของกลุ่มเซ็นทรัล และ
จะเติบโตขึ้นต่อเนื่องในอีก 5 ปีข้างหน้าจากการพัฒนาโครงการใหม่ๆ ที่ได้ เปิดตัวไป 

ถึงแม้ว่าภาพรวมของเศรษฐกิจยุโรปจะชะลอตัว แต่ธุรกิจของกลุ่มเซ็นทรัลในยุโรป ได้แก่ อิตาลี เดนมาร์ก 
และเยอรมนี ยังคงเห็นแววการเติบโตที่สดใส โดยมาจากยอดขายจากนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมสูงขึ้น 12-20% จากปีท่ี
แล้ว รวมถึงยอดใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวไทยที่ไปช้อปปิ้งตามห้างของกลุ่มเซ็นทรัลในยุโรปที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วทุก
แห่ง โดยเฉพาะห้างโอเบอร์โพลลิงเกอร์ ที่นครมิวนิค และ ห้างรีนาเชนเต ประเทศอิตาลี ที่ยอดขายจาก
นักท่องเที่ยวไทยในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2562 เติบโตขึ้นอย่างน่าประทับใจถึง 30% และ 50% ตามลำดับ การ
เติบโตของธุรกิจสะท้อนให้เห็นถึงไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวของลูกค้าไทยยุคใหม่ที่เปลี่ยนไป คนไทยนิยมไปเที่ยว
ต่างประเทศมากข้ึน โดยแรงจูงใจมาจากราคาสินค้าที่ต่ำกว่าเนื่องจากไม่มีภาษีนำเข้าและเมื่อค่าเงินบาทไทยแข็งค่า
ขึ้นทำให้สินค้าและบริการมีราคาถูกลง  

 แหล่งที่มา Die Presse, กรุงเทพธุรกิจ, O.M.A. 
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ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมถึงแนวทาง/โอกาสการปรับตัวของภาครัฐ/เอกชน:   

การเข้ามาพัฒนาโครงการของกลุ่มเซ็นทรัลในกรุงเวียนนาครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงก้าวที่สำคัญอีกก้าวของนัก
ลงทุนจากประเทศไทยในการบุกตลาดต่างประเทศในภาคธุรกิจการค้าและการบริการ แต่ยังเป็นการสร้าง
ประวัติศาสตร์หน้าใหม่อีกหน้าหนึ่งของวงการธุรกิจของประเทศออสเตรียที่ได้ผู้มีประสบการณ์และประสบ
ความสำเร็จมาอย่างยาวนานเข้ามาพัฒนาโครงการร่วมกับบริษัทอสังหาริมทรัพย์เจ้าถิ่นที่มีความแข็งแกร่ง โครงการ
นี้ยังตอกย้ำความสำคัญและทิศทางการเติบโตของกรุงเวียนนาในฐานะเมืองท่องเที่ยวและศูนย์การประชุมที่สำคัญ
ของโลกที่รองรับผู้มาเยือนจำนวนมากในแต่ละปีซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่มีกำลังซื้อสูง รวมถึงนักท่องเที่ยวจาก
ประเทศไทยทีเ่ดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศออสเตรียเพ่ิมขึ้นเช่นกัน ก่อนหน้านี้บริษัทการบินไทยก็ได้กลับมา
ให้บริการเส้นทางกรุงเทพ-เวียนนา อีกครั้ง ทั้งยังมีการเพ่ิมจำนวนเที่ยวบินจากสี่ครั้งต่อสัปดาห์เป็นทุกวันอีกด้วย  

แม้ภาวะเงินบาทแข็งค่าอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจะสร้างอุปสรรคต่อการส่งออกสินค้าของไทย 
แต่อีกมุมหนึ่งก็เป็นปัจจัยหนุนให้คนไทยเดินทางออกไปท่องเที่ยวในต่างประเทศมากขึ้น และยังเป็นโอกาสสำคัญ
สำหรับผู้ประกอบการไทยที่จะนำเงินออกมาลงทุนในต่างประเทศ เช่น ซื้อกิจการหรือพัฒนาโครงการใหม่ๆ 
ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโลกทีค่่อนข้างซบเซาในช่วงนี้ทำให้ประเทศต่าง ๆ มีนโยบายเปิดรับและมีมาตรการ
ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น อย่างไรก็ดี ประเทศออสเตรียมีพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง มี
แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ประชากรและนักท่องเที่ยวมีกำลังซื้อสูง แม้ทิศทาง
เศรษฐกิจจะมีความไม่แน่นอนแต่ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคมากนัก 

นอกจากนี ้ในช่วงก่อนหน้านี้ราคาอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเวียนนายังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าอีกหลายๆเมืองใน
ยุโรปและถือว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูงเกินราคา จึงทำให้มีการลงทุนซื้ออาคารจำนวนมากในย่านสำคัญเพ่ือสร้าง
โรงแรมที่พักในช่วงสิบปีที่ผ่านมา มีการเปิดตัวธุรกิจบริการโดยเฉพาะร้านอาหารทุกระดับเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง เมื่อ
พิจารณาร่วมกับศักยภาพของเมืองในฐานะเป็นแหล่งท่องเที่ยวและศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญของ
ภูมิภาค เป็นที่ตั้งขององค์การสหประชาชาติและองค์กรระหว่างประเทศอ่ืน ๆ อีกท้ังกรุงเวียนนาเป็นเมืองทีม่ีการ
บริหารจัดการที่ดีเยี่ยมและได้รับการจัดอันดับว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดในโลกติดต่อกันหลายปี จึงถือว่าช่วงนี้เป็น
ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนในภาคการค้าปลีกและการบริการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการจากไทยซึ่งได้รับ
อานิสงส์จากอัตราแลกเปลี่ยน และเมื่อเศรษฐกิจโลกกลับมาฟ้ืนตัวในอนาคตก็จะส่งผลดีต่อธุรกิจยิ่งขึ้นไป 

ลักษณะการออกแบบของโครงการนี้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคสมัยใหม่ได้อย่างดี โดยมี
รูปลักษณ์ท่ีทันสมัย มีการจัดพ้ืนที่ใช้สอยและการเข้าถึงได้อย่างลงตัวตามวัตถุประสงค์ต่างๆ และมีพ้ืนที่สีเขียว
ประกอบเข้าเป็นส่วนสำคัญของอาคารโดยจะเปิดพ้ืนที่ส่วนกลางเป็นพื้นที่สาธารณะให้ลูกค้าสามารถเข้ามาใช้งานได้
โดยไม่รู้สึกถึงการถูกบังคับให้ต้องซื้อสินค้า สิ่งนี้เหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างมิตรภาพและประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า 
สร้างภาพลักษณท์ี่ดีต่อธุรกิจซึ่งดำเนินการโดยผู้ประกอบการไทย และส่งผลดีต่อไปถึงภาพลักษณ์ของประเทศไทย
ด้วย ซ่ึงจะเป็นการเปิดทางให้นักธุรกิจไทยรายอ่ืนๆได้รับการยอมรับง่ายขึ้นในเวทตี่างประเทศ โครงการนี้จะเป็น
แลนด์มาร์คและจุดนัดพบแห่งใหม่ของเมือง และจะเป็นผู้นำทิศทางการพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการรายอ่ืนๆใน
กรุงเวียนนาต่อไป 


