สุ ดต้ านกระแสอี-คอมเมิร์ซ Forever 21 ประกาศปิ ดสาขาใหญ่ ในไทเป
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ Mixxo และ Spao สองแบรนด์ Fast Fashion ชื่ อดังของเกาหลีใต้ประกาศปิ ด
สาขาใหญ่ ข องแบรนด์ที่ อยู่ใจกลางกรุ ง ไทเป เมื่ อช่ วงกลางสั ป ดาห์ ที่ ผ่านมา สื่ อในไต้หวัน ต่ างก็ พ ากัน
รายงานว่า Forever 21 แบรนด์เนมแบบ Fast Fashion ชื่อดังจากสหรัฐฯ มีแผนปิ ดร้านสาขา Att 4 Fun ซึ่งถือ
เป็ นร้าน Flagship Store ของบริ ษทั ในไต้หวัน หลังผ่านช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์ (24 ก.ย. 61) ไปแล้ว
โดย Forever 21 เริ่ มเข้าสู่ ตลาดไต้หวันตั้งแต่ปี 2015 และสามารถเปิ ด 2 สาขาใหญ่ที่ Att 4 Fun และ
ริ มสถานี รถไฟฟ้ าจงเสี้ ยวตุนฮัว่ ภายในช่วงเวลาเพียงครึ่ งปี โดยในขณะนั้น แบรนด์ในแบบ Fast Fashion ที่
อยูใ่ นตลาดไต้หวันก็มีท้ งั Zara, H&M และ GU แต่ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา การแข่งขันในตลาดเพิ่มสู งขึ้นมาก
ทั้งจากแบรนด์ไต้หวันเอง และจากผูม้ าที หลังแต่ กลายมาเป็ นเจ้าตลาดในปั จจุ บนั นั่นก็คือ UNIQLO ที่ มี
จานวนสาขามากถึ ง 70 แห่ งทั่วไต้ห วัน ท าให้ เป็ นเรื่ องยากที่ Forever 21 ซึ่ งมี เพี ยง 2 สาขาในไทเป จะ
สามารถแข่งขันด้วย อีกทั้งปั จจัยด้านคุ ณภาพ การบริ การ และรู ปแบบของแฟชัน่ ซึ่ งไม่ถูกใจตลาดมากนัก
ทาให้ยอดขายค่อยๆ ลดลง เนื่ องจากจานวนคนเข้าร้านน้อยลง ดังนั้น การประกาศปิ ดร้านของ Forever 21
ในครั้งนี้ ถือว่าไม่ใช่เรื่ องเซอร์ ไพร์ สสาหรับคนในวงการแฟชัน่ ของไต้หวันเลย
อย่างไรก็ตาม เมื่ อพิจารณาถึ งทิ ศทางธุ รกิ จของ Forever 21 แล้ว จะพบว่า นี่ ไม่ ใช่ แค่ การปิ ดร้ าน
เพียงสาขาเดี ยวอย่างแน่ นอน เพราะตั้งแต่ปี 2017 เป็ นต้นมา ทางแบรนด์ได้ปิดตัวร้ าน Flagship Store ใน
ประเทศต่ างๆ ทั่วโลกไปแล้วไม่ น้อย ทั้งที่ ฮ่ องกง ญี่ ปุ่ น รวมถึ งในสหรั ฐฯ ซึ่ งจากรายงานข่ าวของสื่ อ
ต่างประเทศชี้วา่ Forever 21 ได้ประกาศปิ ดสาขาทั้งหมดในสกอตแลนด์เมื่อปี 2016 ตามด้วยการถอนตัวจาก
ตลาดออสเตรเลี ย ซึ่ งต่างก็เป็ นเพราะยอดขายที่ตกลงเรื่ อยๆ โดยแบรนด์ที่ต้ งั กลุ่มเป้ าหมายเป็ นกลุ่มผูห้ ญิ ง
วัยรุ่ น ต้องเผชิ ญกับแรงกดดันที่คู่แข่งทยอยผลักสิ นค้าคอลเลคชัน่ ใหม่ๆ ออกมาสู่ ตลาดมากกว่า รวมทั้งเกิด
ความเปลี่ยนแปลงขึ้นในส่ วนของพฤติกรรมการบริ โภคของกลุ่มลูกค้าหลัก ที่หันมาซื้ อสิ นค้าจากช่ องทาง
ออนไลน์มากขึ้น เพราะมีท้ งั แบบให้เลือกมากมาย ในราคาที่ถูกกว่ากันไม่นอ้ ย จนทาให้กลุ่มลูกค้าที่มี Brand
Royalty ค่อยๆ ลดลง
นอกจากนี้ การที่บริ ษทั ฯ วางตาแหน่ งตัวเองว่าเป็ น Fast Fashion หากแต่การบริ หารงานกลับไม่ได้
รวดเร็ วเหมือนคอนเซ็ปป์ ร้าน เพราะการขยายสาขาเป็ นไปอย่างล่าช้า ในช่วง 10 ปี ที่ Forever 21 เข้าสู่ ตลาด
Great China Area กลับมีสาขาทั้งในจีน ไต้หวัน ฮ่องกง และมาเก๊ารวมกันเพียง 20 แห่ งเท่านั้น เห็นได้ชดั ว่า
บริ ษทั ฯ ดาเนิ นนโยบายการขยายสาขาอย่างระมัดระวังเป็ นอย่างมาก จนทาให้ไม่สอดคล้องกับคอนเซ็ ปป์
ของแบรนด์ ทาให้พอจะมองเห็ นได้ว่า การปิ ดตัวสาขาใหญ่ ของ Forever 21 อาจเป็ นเพียงจุดเริ่ มของการ
ถอนตัวออกจากตลาดไต้หวัน ที่น่าจะมาถึงในเวลาอันใกล้น้ ี
แหล่งข่าว: China Times / United Daily News. (September 20, 2018)
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ข้ อคิดเห็น/เสนอแนะของสคต.
ตลาดสิ นค้าแฟชัน่ ในไต้หวันถือเป็ นตลาดที่การแข่งขันสู งมาก แบรนด์ที่จะอยูใ่ นตลาดได้ยาวนาน
จะต้องเป็ นแบรนด์ที่ลงทุนด้านการตลาดอย่างจริ งจังและต่อเนื่ อง เพราะต้องแข่งขันกับแบรนด์ขา้ มชาติ เช่น
Uniqlo หรื อแบรนด์ท ้องถิ่ น เช่ น Lativ ซึ่ งก็มีความเข้มแข็งเป็ นอย่างมาก โดย Uniqlo เน้นการขยายสาขา
อย่างรวดเร็ ว ในขณะที่ Lativ อาศัยความได้เปรี ยบในการเป็ นแบรนด์ท้องถิ่นด้วยการยึดหัวหาดในช่องทาง
อี-คอมเมิร์ซใหญ่ๆ ไว้เกือบทั้งหมด
ทั้งนี้ เคยมีแบรนด์สินค้าแฟชัน่ ของไทยมาทาตลาดในไต้หวันเช่ นกัน คื อ BKK Original ที่บริ ษทั
ไทยมาลงทุนเอง และ Greyhound ซึ่งผูป้ ระกอบการไต้หวันซื้ อแบรนด์ของไทยมาเปิ ดสาขา แต่สุดท้ายก็ตอ้ ง
ออกจากตลาดไปเพราะไม่สามารถลงทุนในการทาแบรนด์ได้อย่างจริ งจัง อย่างไรก็ดี ปั จจุบนั ยังมีแบรนด์
สิ นค้าเสื้ อผ้าของไทยอยูใ่ นตลาดไต้หวัน คือ Sretsis แต่เป็ นเพียงร้านเดี่ยวที่เจ้าของร้านเดินทางไปซื้ อสิ นค้า
มาเองจากประเทศไทยเท่านั้น

