Sasa ประกาศปิ ดสาขาทั้งหมดในไต้ หวันแล้ว
ในวันแรกที่เพิ่งเปิ ดทำงำนหลังวันหยุดยำวช่วงเทศกำลตรุ ษจีน พนักงำนจำนวนประมำณ 260 คน
ของร้ำน Sasa เชนร้ ำนขำยเครื่ องสำอำงชื่ อดังจำกฮ่องกงที่ มีอยู่ 21 สำขำทัว่ ไต้หวัน ก็ได้รับทรำบข่ำวร้ ำย
ทันที ว่ำ บริ ษ ทั แม่ที่ ฮ่องกงได้ป ระกำศถอนกำรลงทุ น ทั้งหมด และมี แผนจะปิ ดสำขำทั้งหมดในไต้หวัน
ภำยในวันที่ 31 มีนำคม 2561 ที่จะถึงนี้
โดยในแถลงข่ำวของ Sasa ระบุ ว่ำ แม้บริ ษทั ฯ จะเข้ำสู่ ตลำดไต้หวันมำเป็ นเวลำนำนถึ ง 20 ปี แล้ว
หำกแต่รำยได้โดยรวมของบริ ษทั ในไต้หวันก็ไม่ได้กระเตื้องขึ้นเลย โดยยอดขำยของบริ ษทั ในไต้หวันใน
รอบ 10 เดื อนนับ จนถึ งวันที่ 31 มกรำคม 2561 คิ ดเป็ นมู ลค่ ำ 154.30 ล้ำนเหรี ยญฮ่ องกง โดยหำกนับ ผล
ประกอบกำรแบบรำยปี แล้ว ในช่วงปี ที่ผำ่ นมำบริ ษทั ในไต้หวันก็ทำรำยได้ลดลงจำกปี ก่อนหน้ำมำกถึงร้อย
ละ 11.5 ถื อเป็ นกำรขำดทุ น เป็ นปี ที่ 6 ติ ดต่ อกัน นอกจำกนี้ สั ด ส่ วนของรำยได้จำกผลประกอบกำรใน
ไต้หวันต่อรำยได้รวมของบริ ษทั ฯก็เป็ นสัดส่ วนที่อยู่ในระดับต่ำมำก มีสัดส่ วนเพียงร้ อยละ 2.5 ของรำยได้
ทั้งหมดเท่ ำนั้น โดยทำงบริ ษ ทั แม่ข อง Sasa ที่ ฮ่องกงได้ช้ ี แจงกำรตัดสิ นใจครั้ งนี้ เพิ่ มเติ ม ว่ำ ทำงบริ ษทั ฯ
ประสงค์จะหันมำเน้นกำรทำตลำดจีน ฮ่องกง มำเลเซี ย และสิ งคโปร์ ตลอดจนเตรี ยมให้ควำมสำคัญกับตลำด
E-Commerce ให้มำกขึ้น โดยเชื่ อว่ำนโยบำย One Belt One Road ของรัฐบำลปั กกิ่งจะมีส่วนช่วยสร้ำงควำม
เจริ ญให้กบั เศรษฐกิ จในแถบสำมเหลี่ ยมเศรษฐกิ จฮ่องกง-จูไห่ -มำเก๊ำ ไม่ว่ำจะเป็ นทำงรถไฟควำมเร็ วสู ง
ระหว่ำงกวำงตุง้ -เซิ นเจิ้น-ฮ่องกง รวมไปจนถึงสะพำนเชื่ อมฮ่องกง-จูไห่-มำเก๊ำ ที่ต่ำงก็กำลังจะเปิ ดให้บริ กำร
ในเร็ วๆ นี้ ทำงบริ ษทั ฯ จึงเชื่ อว่ำเศรษฐกิ จของพื้นที่ โซนนี้ จะมีควำมคึกคักมำกยิ่งขึ้น จึงตัดสิ นใจรวบรวม
ทรัพยำกรที่มีอยู่ มำใช้ในกำรเน้นทำตลำดในจุดนี้ให้มำกขึ้น
ทั้งนี้ Sasa ถื อเป็ นบริ ษทั ฯ ค้ำปลี กข้ำมชำติ ของฮ่องกงที่ เป็ นหนึ่ งในผูป้ ระกอบกำรรำยสำคัญใน
ตลำดค้ำปลีกเครื่ องสำอำงของเอเชี ย โดยบริ ษทั แม่เป็ นบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฮ่องกง ในชื่ อ
Sa Sa International Holdings Limited มีแบรนด์สินค้ำเครื่ องสำอำงเป็ นของตัวเองหลำยแบรนด์ดว้ ยกัน เช่ น
CYBER COLORS, BRTC, SUISSE PROGRAMME และ Goodal เป็ นต้น โดยมีสำขำในหลำยประเทศใน
เอเชียทั้งใน ฮ่องกง มำเก๊ำ จีน ไต้หวัน สิ งคโปร์ มำเลเซี ย และไทย โดยเริ่ มเปิ ดสำขำแรกในไต้หวันตั้งแต่ปี
1997 ปั จจุบนั มี 21 สำขำทัว่ ประเทศ

แหล่งข่ำว: United Daily /Economic Daily News (February 22, 2018)


Thai Trade Office, Taipei

Room7E10, No.5, Xinyi Rd., Sec.5,

Taipei, Taiwan

Email: thaicom.taipei@msa.hinet.net

Tel: +886-2-27231800 to 2

ข้ อคิดเห็น/เสนอแนะของสคต.
ข่ำวกำรปิ ดตัวของบริ ษทั ข้ำมชำติรำยใหญ่ในไต้หวันถือเป็ นข่ำวร้ำยต้อนรับปี จอของวงกำรค้ำปลี ก
ไต้หวัน และเป็ นสิ่ งที่ช้ ีให้เห็นว่ำ เศรษฐกิจไต้หวันยังคงมีปัญหำในส่ วนของกำรบริ โภคภำยในประเทศแอบ
แฝงอยู่ โดยนัก วิเครำะห์ ส่ วนใหญ่ ช้ ี ว่ำ กำรปิ ดสำขำในไต้หวันของ Sasa ในครั้ งนี้ เนื่ องจำกธุ รกิ จได้รับ
ผลกระทบจำกกำรหดตัวของภำคค้ำปลีกของประเทศ อีกทั้งยังได้รับผลกระทบจำกกำรเติบโตของธุ รกิจ ECommerce ข้ำมชำติ ทำให้บริ ษทั แม่แทบมองไม่เห็นโอกำสที่จะมีกำรขยำยตัว จึงตัดสิ นใจนำทรัพยำกรที่มี
อยูไ่ ปใช้ในจุดที่คิดว่ำจะเกิดประโยชน์มำกกว่ำต่อไป

