
CEO ของ JC Penney วางแผนผิดพลาดส่งผลให้บริษัทขาดทุน 

 
 
 ในเดือน กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา CEO ของ JC Penney Mr. Ron Johnson ยอมรับว่าเขาท าผิดพลาดอย่าง
มหันต์ ในความพยายามที่จะกอบกู้ธุรกิจของบริษัท จากรายงานไตรมาสที่ 4 ของบริษัทพบว่าราคาหุ้นของบริษัท
ลดลง 2.51 เหรียญสหรัฐ/หุ้น ทั้งนี้ เปรียบเทียบจากการคาดหมายของผู้เชี่ยวชาญน่าจะลดลงเพียง 24 เซ็นต์/หุ้น 
 นับตั้งแต่ Mr. Ron Johnson เข้ามาบริหารงานและน าเสนอกลยุทธิ์ใหม่ บริษัทมียอดขายลดลง 4.28 
พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเขาพยายามจะท าให้ห้าง JC Penney เป็นห้างที่ทุกคนชื่นชอบ อย่างไรก็ตามแผนการ
ตลาดและการประเมินผู้บริโภคนั้นมีความผิดพลาดอยู่หลายส่วน  
 ยอดขายของ JC Penney ในไตรมาสต่างๆ เป็นตัวบ่งชี้ว่าแนวทางอันใหม่นี้ไม่ได้ผล ยอดขายในไตรมาสที่ 
4 รวมถึงช่วงเทศกาลวันหยุดยาวได้ลดลงถึงร้อยละ 28.4 เป็น 3.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ ผลการขาดทุนสุทธิมี
มูลค่า 552 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับ 87 ล้านเหรียญสหรัฐในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 
 ยอดขายของห้างที่เปิดมาอย่างน้อย 1 ปี ลดลงไปถึงร้อยละ 31.7 และยอดการขายทางอินเตอร์เน็ต ซึ่ง
เพ่ิมข้ึนอย่างมากในทุกธุรกิจในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่ส าหรับ JC Penney ก็ลดลงไปถึงร้อยละ 34.4 
 Mr. Chris Derose ผู้ประพันธ์หนังสือ Judgment on the front line บอกว่านโยบาย Mr. Ron 
Johnson ดูแล้วเป็นเหตุเป็นผลดีมาก แต่เวลาของ Mr. Johnson ใกล้จะหมดลงเต็มท ีทั้งนี้ หากผู้บริโภคไม่
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของห้างในอีก 2 ไตรมาส กลุ่มผู้ถือหุ้นหลักของบริษัทคงจะต้องตัดสินใจว่า จะเซ็นสัญญา
ต่อให้ส าหรับฤดูการขายในช่วงเทศกาลวันหยุดในปีหน้าหรือไม่ 
 ในเดือนมกราคม 2012 ไม่กี่เดือนหลังจากที่ Mr. Ron Johnson เข้ามารับต าแหน่งบริหารของ JC 
Penney หลังจากท่ีได้บริหารร้านค้าต่างๆ ของ Apple มาก่อน Mr. Johnson ได้วางแผนการฟ้ืนฟูบริษัทโดยจะ
เพ่ิมปริมาณร้านค้าในห้างสรรพสินค้าให้มากข้ึน (stores-within-a-store) เลิกการลดราคาและการส่งเสริมการ
ขาย และวางแผนการตั้งราคา 3 ระดับ (Three-tiered pricing plan) และยังแนะน าว่า JC Penney จ าเป็นต้อง
ไดป้าฏิหารย์เล็กน้อยของ Apple 
 ตั้งแต่เริ่มนโยบายนี้ ก็มีค าถามว่า ลูกค้าของ JC Penney ซึ่งคุ้นเคยกับการลดราคาและการใช้คูปอง
ส่วนลดจะเต็มใจที่จะยกเลิกพวกนั้นด้วยหรือไม่ ซึ่ง Mr. Chris Derose ให้ความเห็นว่าความแตกต่างระหว่าง 
Apple กับ JC Penney คือ Apple มีจุดมุ่งหมายในการขายสินค้าที่ทุกคนต้องมี (must-have merchandise)  
แต่ JC Penney ไม่มีข้อได้เปรียบนั้น 
 นับตั้งแต่นั้นมา Mr. Johnson ก็เริ่มถอยจากเป้าหมายบางอย่าง อาทิ  มีการลดราคาบ้าง และยอมรับว่า
แผนการตั้งราคาท าให้ผู้บริโภคเกิดความสับสน ทั้งนี้เพราะเขามีความเชื่อทีว่่า การเสนอสินค้าที่คุ้มค่าให้กับ
ผู้บริโภคในทุกวันโดยเริ่มต้นที่ความจริงบนป้ายราคา ซึ่งทางบริษัทได้พยายามอย่างหนักและลองมาหลายครั้ง 
เพ่ือทีจ่ะท าให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าได้ทุกๆ เวลาที่ต้องการ (ไม่จ าเป็นต้องรอช่วงลดราคา) แต่
แล้วก็ได้เรียนรู้ว่าผู้บริโภคก็ต้องการช่วงลดราคาและชอบคูปองส่วนลดด้วย โดยเปรียบเทียบกับราคาสินค้าบนป้าย 



และเพ่ือปรับกลยุทธิ์ใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ตั้งแต่นี้ไป Mr. Johnson จะจัดให้มีช่วงลด
ราคาทุกอาทิตย์และมีการน าเสนอคูปองส่วนลดให้กับผู้บริโภคอีก  
 
 Mr. Johnson ยังได้กล่าวว่าการท าการตลาดของบริษัทในปีที่แล้ว ล้มเหลวในการสื่อสารแผนการตลาด
ใหม่ให้กับผู้บริโภค แต่โฆษณาชิ้นใหม่ซึ่งได้เริ่มไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เน้นมุ่งไปที่การเปรียบเทียบราคา
ของสินค้าต่างอย่างชัดเจน ท าให้ยอดการขายและจ านวนลูกค้าในห้างกระโดดเพ่ิมข้ึนในทันที ซึ่งทางบริษัทเชื่อมั่น
ว่า เมื่อกลับไปใช้นโยบายส่งเสริมการขายได้ระดับหนึ่งแล้ว จะช่วยเรียกลูกค้าให้กลับคืนมา 
 หุ้นของบริษัทหลังจากการปิดตลาดลดลงร้อยละ 14 หรือเทียบเท่ากับ 3 เหรียญสหรัฐ โดยไปอยู่ที่ 18.19 
เหรียญสหรัฐ จาก 21.16 เหรียญสหรัฐ  
 JC Penney ได้พยายามท่ีจะลดปริมาณสินค้าในสต๊อก ซึ่งก็ท าได้ส าเร็จ สินค้าในสต๊อกลดลงร้อยละ 20  
 ทางบริษัทยังได้กล่าวอีกว่า การขาดทุนซึ่งปรับตัวเลขแล้ว (Adjusted Loss) โดยตัดค่าใช้จ่ายในการปรับ
โครงสร้างบริษัท ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการและค่าใช้จ่ายเรื่องแผนเงินบ านาญ จะมีค่าอยู่ที่ 
1.95 เหรียญสหรัฐ/หุ้น ฉะนั้นถ้าอิงตามข้อมูลนี้ Bloomberg คาดว่ามูลค่าขาดทุนน่าจะอยู่ที่ 18 เซ็นต์/หุ้น 
 ก าไรเบื้องต้น (Gross Margin) ลดลงไปอยู่ที่ร้อยละ 23.8 ของยอดการขาย จากร้อยละ 30.2 ของยอด
การขายในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาก เนื่องจาก JC Penney ได้ลดราคาลงอย่างมากในช่วงปีนี้ 
 จากการแถลงข่าวเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ Mr. Johnson เน้นไปที่อนาคตและ และแผนการเปลี่ยน
รูปแบบที่เรียกว่า "Ambitious Transformation Plan" ก็ยังคงด าเนินการอยู่ ซึ่งส่วนส าคัญของแผนนี้ คือ วิธีการ
เพ่ิมจ านวนร้านค้าในห้าง (stores-within-a-store approach) โดยการให้พ้ืนที,่ป้าย และชั้นวางของ ซึ่งออกแบบ
โดยแบรนด์นั้น ซึ่งนโยบายนี้เป็นที่นิยมอย่างมากในห้างสรรสินค้าอ่ืนๆ และในปีที่แล้ว JC Penney ได้เพ่ิมร้านบู
ติคของ Levis, Arizona และอีกหลายแบรนด์  
 ในช่วงฤดูใบไม้ผลิของปี 2013  JC Penney จะเปิดร้านค้าใหม่ในห้างสรรพสินค้าอีก 20 ร้าน โดยเน้นที่
แผนกสินค้าและของใช้ภายในบ้าน ซึ่งปีที่แล้วการเพ่ิมจ านวนร้านค้าได้ผลอย่างมาก 
  Mr. Ken Hannah ผู้บริหารทางด้านการเงิน (CFO) ของ JC Penny กล่าวว่าร้านค้าต่างๆ ภายในห้าง 
(Shops- within-a-Shop) ประสบความส าเร็จมากกว่าการด าเนินการของบริษัทโดยรวม 
 Ms. Deborah Weinswig นักวิเคราะห์ของบริษัท Citi กล่าวว่านักลงทุนอยากจะได้ยินในช่วงสัปดาห์แรก
ของไตรมาสนี้ว่า บริษัทก าลังจะไปทางไหนเรื่องการเปลี่ยนแปลงในการตั้งราคา อย่างไรก็ตาม Mr. Johnson ปฎิ
เสธที่จะให้ความเห็นเรื่องแนวโน้มการขายในปัจจุบัน แต่บอกว่าบริษัทพอใจอย่างมากกับจ านวนผู้ที่เข้ามาชมใน
ห้างสรรพสินค้าในช่วงเทศกาลที่ผ่านมา ช่วงวันวาเลนไทน์มีคนเข้าห้างมากกว่าปีที่ผ่านมา และ President Day มี
จ านวนคนเข้าห้างพอๆกับปีที่ผ่านมาเลยทีเดียว  
 อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ของปีที่แล้วกับปีที่ผ่านมา พบว่าจ านวนนักช้อปที่เดินห้างลดลงถึง
ร้อยละ 17  
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