ข่ าวประชาสัมพันธ์
“เวอร์ จนิ ้ แอ็คทีฟ” ประกาศแผนลงทุนใหญ่
ประเดิม 7.8 พันล้ าน เร่ งเครื่องยึดเบอร์ 1 ตลาดเอเชีย
ทุ่มงบปูพรม 20 สาขา ขยายฐานเจาะไทย กวาดเม็ดเงิน 3 หมืน่ ล้าน
ผุด 2 สาขา เขย่าวงการธุรกิ จ พืน้ ทีใ่ หญ่สดุ ในเอเชีย เจาะฟิ ตเนสเด็กแห่งแรก
ประเทศไทย - ยักษ์ ใหญ่ เวอร์จิ ้น แอ็คทีฟ เร่งเครื่องเต็มสูบประกาศแผนลงทุน ยึดตลาดเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ประเดิม 6 ปี แรกอัดงบเกือบ 8 พันล้ าน ปูพรมผุดพรวด 30 สาขาขยายฐานเจาะ”ไทย-สิงคโปร์ ” เร่ง
ต่อยอดธุรกิจลุยอาเซียนปูทางบุกจีนลัน่ ปี นี ร้ ุกตลาดฟิ ตเนสไทยชิงเม็ดเงิน 3 หมื่นล้ าน เขย่าวงการทุ่ม 2
สาขา พื ้นที่ใหญ่ที่สดุ ในเอเชีย มาตรฐานระดับโลกฉีกคู่แข่งเปิ ดฟิ ตเนสเจาะกลุ่มเด็กแห่งแรก ลัน่ ดีมานด์
ลูกค้ ากลุม่ ไฮเอนด์-พรีเมี่ยมมาแรง อัตราเติบโตสูงต่อเนื่อง โชว์รายได้ สวนพิษเศรษฐกิจ พุ่งกระฉูด ดับเบิล้
ดิจิตทุกปี
แมทธิว บัคแนล ผู้ก่อตังเวอร์
้ จิ ้น แอ็คทีฟ เปิ ดเผยว่า เวอร์จิ ้น แอ็คทีฟ ได้ ประกาศแผนขยายการ
ลงทุนครัง้ ใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเตรี ยมเม็ดเงินลงทุนมากกว่า 7,800 ล้ านบาท ใน
ระยะเวลา 6 ปี ข้ างหน้ า ประกอบด้ วยการลงทุนขยายสาขาเวอร์ จิน้ แอ็คทีฟ ในประเทศไทย จานวน 20
สาขา เงินลงทุน รวม 5,200 ล้ านบาท และขยายสาขาในประเทศสิงคโปร์ อีก 8-10 สาขา เงินลงทุนรวม
2,600 ล้ านบาท ซึ่งคาดว่าจะสร้ างงานมากกว่า 2,000 ตาแหน่ง ทัง้ ตลาดประเทศไทย จานวนมากกว่า
1,500 ตาแหน่ง และตลาดสิงคโปร์อีกกว่า 400 ตาแหน่ง ที่สาคัญ บริษัทยังอยู่ระหว่างการศึกษาตลาด เพื่อ
ขยายธุรกิจในประเทศอื่น ๆ ทัว่ ภูมิภาคอาเซียน ได้ แก่ ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ รวมถึงประเทศฮ่องกง เพื่อปูทาง
รุกตลาดประเทศจีนในอนาคต
ปั จ จุบัน เวอร์ จิ น้ แอ็ค ที ฟ เข้ ามาขยายตลาดในภูมิภาคอาเซี ยน โดยล่าสุดเปิ ด 3 สาขาอยู่ใ น
ประเทศไทย และ1 สาขาในประเทศสิงคโปร์ โดยปี 2559 เวอร์ จิน้ แอ็คทีฟเตรี ยมเปิ ดสาขาใหม่ 2 แห่งใน
ประเทศไทย ได้ แก่ สาขาเซ็นทรัล เฟสติวลั อีสต์วิลล์ ซึ่งจะเป็ นสาขาแรกในเอเชีย ที่มีพื ้นการออกกาลังกาย
สาหรับ เด็ก อาทิ โปรแกรมการฝึ กว่ายน า้ จากประเทศอังกฤษและออสเตรเลีย โดยปั จ จุบัน เวอร์ จิ น้

แอ็คทีฟ มีพื ้นที่ในการออกกาลังกายสาหรับเด็กกว่า 100 สาขา และมีจานวนสมาชิกเด็กกว่า 150,000 คน
ทัว่ โลก
ส่วนอีกสาขาอยู่ในศูนย์การค้ าสยาม ดิสคัฟเวอรี่ พืน้ ที่ มากกว่า 5,000 ตารางเมตร ซึ่งถือเป็ นหนึ่ง
ในฟิ ตเนสคลับที่ใหญ่ที่สดุ ในเอเชีย มีสระว่ายน ้าในร่มขนาดใหญ่ 20 เมตร จากุซซี่ ที่ออกแบบจากประเทศ
อิตาลี และบริการการฝึ กส่วนบุคคลที่ดีที่สดุ รวมถึงสตูดิโอและอุปกรณ์การออกกาลังกายเทคโนโลยีลา่ สุด
สาหรับประเทศสิงคโปร์ ภายในปี 2560 เวอร์จิ ้น แอ็คทีฟ ตังเป
้ ้ าจะมี 3 แฟล็กชิปคลับหลังจากเปิ ด
สาขาแรกที่ อาคารสานักงาน One Raffles Place เมื่อปี 2556 โดยวางแผนเปิ ดสาขาที่ 2 ในอาคาร
Tanjong Pagar ซึ่งเป็ นอาคารที่สงู ที่สดุ ในสิงคโปร์ และอีกหนึ่งสาขาในโครงการ Marina One ใจกลางย่าน
การเงินที่สาคัญของ Marina Bay มีอปุ กรณ์ออกกาลังกายที่ทันสมัย รวมถึง Altitude Training Studio
(ห้ องออกกาลังกายที่มีความกดอากาศต่า เสมือนออกกาลังกายอยู่บนเทือกเขา ความเหนื่อยจะมากกว่า
การออกกาลังกายปกติ) ซึ่งถือเป็ นครัง้ แรกที่ชาวสิงคโปร์จะได้ ออกกาลังกายในรูปแบบใหม่นี ้
นอกจากนัน้ เวอร์ จิน้ แอ็คทีฟ จะเป็ นฟิ ตเนส คลับ รายแรกที่มีสระว่ายนา้ ขนาดใหญ่ใ นร่ม ห้ อง
เกลื อจากเทื อกเขาหิ มาลัย ซึ่ง ถูก ออกแบบพิ เ ศษเพื่ อลดอาการเหนื่ อยล้ าจากการนั่งท างานหน้ าจอ
นอกจากนันยั
้ งมีหน้ าผาจาลอง พื ้นที่พกั ผ่อน ห้ องประชุมเพื่อสร้ างประสบการณ์ที่ดีที่สดุ ให้ แก่สมาชิก
“หลังจากประสบความสาเร็จเกินคาดหมายใน 4 สาขาแรกในไทยและสิงคโปร์ ช่วง 6 ปี จากนี ถ้ ือ
เป็ นจังหวะเวลาที่ดีที่สดุ ในการรุกขยายการลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพราะอุตสาหกรรมฟิ ต
เนส ของโลกมี ก ารพัฒ นารวดเร็ ว แต่ฟิ ตเนส คลับ ในตลาดอาเซี ย นยัง ล้ าสมัย ซึ่ ง เวอร์ จิ น้ แอ็ค ที ฟ
เป็ นแบรนด์ระดับโลกที่ได้ รับการยอมรับอย่างสูงต่างจากผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ทาให้ มีศกั ยภาพในการหา
ทาเลที่ตงั ้ และเข้ าใจความต้ องการของผู้บริโภคที่ต้องการความแตกต่าง” แมทธิว บัคแนล กล่าว
ขณะเดียวกัน ตลาดเอเชียมีศกั ยภาพสูงมากเทียบเท่าตลาดยุโรปและอเมริกาใต้ โดยเฉพาะตลาด
อาเซียนกาลังพัฒนาไปในทิศทางเดียวกับอุตสาหกรรมฟิ ตเนสในอเมริ กา อังกฤษและออสเตรเลีย เพราะ
ฟิ ต เนสรูปแบบเดิม ๆ กาลังเผชิญกับฟิ ตเนสคลับใหม่ ๆ ที่มีความแตกต่างด้ วยนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับ
ความต้ องการของผู้บริโภคมากขึ ้น และธุรกิจฟิ ตเนสขนาดเล็กส่วนใหญ่เจาะกลุ่มผู้บริ โภคที่มีกาลังการซือ้
จากัด ซึ่งนัน่ หมายถึงโอกาสในการเจาะตลาดฟิ ตเนสระดับพรี เมี่ยมและไฮเอ็นด์ โดยเฉพาะประเทศไทย
คาดว่ามีมลู ค่าตลาดสูงถึง 20,000-30,000 ล้ านบาท อัตราเติบโตต่อเนื่องทุกปี และมีช่องว่างทางการตลาด
อีกมาก ทังในกรุ
้
งเทพฯและหัวเมืองใหญ่ เพราะมีความต้ องการของกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายจานวนมาก
แมทธิว บัคแนล ย ้าอีกว่า เวอร์จิ ้น แอ็คทีฟ มีประสบการณ์และมีความชานาญสูง มีอปุ กรณ์ครบ
ครันทันสมัยด้ วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีลา่ สุด อีกทังโปรแกรมการออกก
้
าลังกายกลุม่ ที่แปลกใหม่ ซึ่งเป็ น
บทพิสจู น์ความสาเร็จมาแล้ ว เป็ นจุดขายและจุดแข็งสาคัญเหนือคูแ่ ข่ง

ความสาเร็ จ และการสร้ างแบรนด์จ นได้ รับ การยอมรับของผู้บ ริ โภคส่งผลให้ เวอร์ จิ น้ แอ็คที ฟ
สามารถผลักดันรายได้ เติบโตเป็ นตัวเลขสองหลักอย่างแข็งแกร่ง แม้ เจอปั ญหาเศรษฐกิจโลกและล่าสุดกลุม่
กองทุ น Brait ซึ่ ง เป็ นบริ ษั ทกองทุ น ที่ จดทะเ บี ยนอยู่ ใ นตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ที่ Luxembourg และ
Johannesburg ได้ เข้ ามาร่วมลงทุนในบริษัท คิดเป็ นมูลค่ากว่า 676,000 ล้ านบาท
เวอร์จิ ้น แอ็คทีฟ ประสบความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจทังในประเทศอั
้
งกฤษ อิตาลี ไซบีเรี ย และ
อเมริกาใต้ โดยเป็ นผู้นาในการสร้ างฟิ ตเนส คลับระดับพรีเมี่ยมในทุกตลาด
##########
เกี่ยวกับ เวอร์ จนิ ้ แอ็คทีฟ
เวอร์ จิ น้ แอ็ค ที ฟ เปิ ดคลับแรกที่ ป ระเทศอังกฤษเมื่อปี พ.ศ. 2542 เวอร์ จิ น้ แอ็คที ฟ เป็ นบริ ษั ท ในกลุ่ม
บริษัทเวอร์จิ ้นที่ก่อตังโดย
้ เซอร์ ริชาร์ด แบรนสัน ปั จจุบันเวอร์ จิน้ แอ็คทีฟเป็ นหนึ่งในผู้นาด้ านสถานออก
กาลังเพื่อสุขภาพในโลก โดยมีสมาชิกกว่า 1.4 ล้ านคน จาก 240 คลับที่ตงอยู
ั ้ ่ในสิบประเทศ ในสี่ทวีปทั่ว
โลก (แอฟริกาใต้ สหราชอาณาจักร อิตาลี สเปน โปรตุเกส ออสเตรเลีย นามิเบีย บอตสวานา ประเทศไทย
และสิงคโปร์ ) เป้าหมายของเวอร์ จิน้ แอ็คทีฟ คือทาให้ คนไม่อาจต้ านทานเสน่ห์ของการออกกาลังกายได้
ด้ วยบริ การชัน้ นา อุป กรณ์แปลกใหม่ และคลับที่ดีที่สดุ สอบถามข้ อมูลเกี่ยวกับคลับเวอร์ จิน้ แอ็คที ฟ
อุปกรณ์ และอัตราค่าบริการได้ ที่ www.virginactive.co.th หรือ facebook.com/virginactivethailand
สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ :
บริษัท พับบลิค ฮิต จากัด โทร. 02 252 5699 แฟ็ กซ์ 02 252 5698
ดวงสมร สกุลอารีย์มิตร 089 222 6969
วศินี อ่องจริต 086 559 9198
กัณฑิมา วรรณรัตน์ 087 337 7788
เวอร์จิ ้น แอ็คทีฟ ฟิ ตเนส คลับ
อเล็กซ์ เฉิน
ผู้จดั การฝ่ ายสื่อสารองค์กร ประจาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
alex.chen@virginactive.com.sg
+65 9828 7657

