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ธุรกิจค้าปลีก Lowe’s ปิดร้าน 51 สาขาในสหรัฐฯ และแคนาดา  

 

 
เนื้อหาสาระข่าว:  ร้านค้าปลีก Lowe’s ประกาศปิดกิจการ 51 สาขาในภูมิภาคสหร ฐอเมริกา

เหนือแต่ไม่มีสาขาใดในร ฐฟลอริด้า) ร้าน  Lowe’s แถลงว่า สาขาที่ก าล งจะปิดกิจการเหล่านี้มีผลประกอบการที่
ต่ ากว่าเกณฑ  การต ดสินใจคร ้งนี้จะช่วยให้เครือบริษ ทค้าปลีกรายนี้ท ่มเทให้ก บสาขาที่ย งท าผลก าไรอยู่ได้ นายมา
วิน เอลลิส น CEO ของบริษ ท Lowe’s กล่าวว่า “การปิดสาขาเหล่านี้น บเป็นข ้นตอนที่ส าค ญในการประเมินผลงาน
เชิงกลย ทธ ของเราใหม่เพราะเราม ่งที่จะสร้างธ รกิจให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น”  

ธ รกิจค้าปลีกก าล งจะต้องปร บต วเองเข้าหาพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน ที่ขยายต วเร็วมาก 
โดยเฉพาะอย่างที่ Amezon เป็นอยู่นี้  ธ รกิจค้าปลีกที่มีร้านขนาดใหญ่ที่ประสบความส าเร็จหลายรายต่างปร บกล
ย ทธ ของตนเพ่ือให้ใช้พ้ืนที่ในร้านให้เป็นประโยชน ยิ่งขึ้น ในขณะที่ Sears, Kmart และ Toys “R” Us ล้มเหลวไป
แล้ว ท ้ง Lowe’s และคู่แข่งอย่าง Home Depot น ้นส่วนใหญ่แล้วย งคงปลอดภ ยจาก Amazon อยู่น ่นก็เพราะ 
Amazon ไม่ได้ขายท่อนไม้หรือสินค้าตกแต่งบ้านหน ก ๆ ใหญ่ ๆ เทอะทะอย่างอ่ืน ๆ แต่ Lowe’s ก็ย งต้องดิ้นรน
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เพ่ือที่จะตาม Home Depot ให้ท นอยู่ รายได้ของ Home Depot ทะล  1 แสนล้านดอลลาร สหร ฐฯ ไปแล้วใน
ขณะที่ รายไดข้อง Lowe’s ย งไม่ถึง 7 หมื่นล้านดอลลาร สหร ฐฯ เลย มูลค่าห ้นของ Lowe’s ก็ย งคงตามหล งคู่แข่ง
อยู่อีกไกลจนท าให้มีแรงกดด นจากบรรดาน กลงท นห วร นแรง ช่วงต้นปี 2561 น ้น Lowe’s ได้มือเก่าในวงการ
สินค้าตกแต่งบ้านเข้ามาก มบ งเหียนเพ่ือพลิกโฉมใหม่ให้ก บบริษ ทตน นาย Ellison เคยเป็นผู้บริหารระด บสูงของ 
Home Depot มานานกว่า 10 ปีและล่าส ดก็เคยร บต าแหน่ง CEO ของ JCP Penny มาแล้ว เขาเคยต ดสินใจท า
เรื่องใหญ่ ๆ มาบ้างแล้ว ซึ่งรวมถึงการปิดกิจการร้าน Orchard Supply Hardware ท ้งหมดลง และการลดปริมาณ
สินค้าคงคล งตามสาขาต่าง ๆ ของ Lowe’s ด้วย เขาเชื่อว่าการต ง้เป้าไปย งบรรดาบริษ ทและผู้ร บเหมาก่อสร้างด้วย
เครื่องมือและอ ปกรณ ที่มีค ณภาพสูง ส่วนลดเพ่ิมขึ้นและบริการที่ดีกว่าจะท าให้ Lowe’s ดียิ่งขึ้นได้ ยอดขายของ 
Home Depot จากกล ่มผู้ร บเหมาก่อสร้างมีส ดส่วนประมาณร้อยละ 45 แต่ยอดขายของ Lowe’s มีส ดส่วนเพียง
ร้อยละ 30 (ตามค าของน กวิเคราะห ตลาดจากบริษ ทหล กทร พย  Wedbush) 

Lowe’s จะปิดร้าน 20 สาขาในสหร ฐฯ และ 31 สาขาในแคนาดา โดยกล่าวว่าส่วนใหญ่ของ
สาขาที่ก าล งจะปิดลงน ้นในบริเวณใกล้เคียงในระยะ 10 ไมล มีร้าน Lowe’s อยู่แล้ว ซึ่งร้านเหล่าน ้นจะปิดต วลง
ก่อนว นที่ 1 ก มภาพ นธ  2019 ส าหร บพน กงานในสาขาที่ได้ร บผลกระทบคร ้งนี้ ทางบริษ ทจะพยายามหาต าแหน่ง
งานใหม่ในสาขาท่ีอยู่ในบริเวณใกล้เคียง โดยสาขาท่ีจะปิดกิจการในร ฐต่าง ๆ ได้แก่ Alabama (1), California (4), 
Connecticut (1), Illinois (2), Indiana (1), Louisiana (1), Massachusetts (1), Michigan (2), Minnesota 
(1), Missouri (2), New York (2), Pennsylvania (1), และ Texas (1)  

 สรุปข้อคิดเห็น 

 สถาบ นวิจ ยสินค้าปร บปร งต่อเติมบ้าน (Home Improvement Research Institute) ได้คาดการณ ว่า
ในปี 2561 ตลาดจะขยายต วเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.3 หรือมูลค่า 398 เหรียญสหร ฐฯ เมื่อเทียบก บปี 2560 โดยตลาด
บริษ ทน กก่อสร้างบ้านมืออาชีพจะขยายต วเพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.9 และตลาดผู้บริโภคจะมียอดขายเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.7  
 ร้านค้าปลีกที่มีส่วนแบ่งตลาดสินค้ากล ่มปร บปร งต่อเติมบ้านในสหร ฐฯ มากที่ส ด 3 อ นด บแรกได้แก่ 
อ นด บหนึ่ง The Home Depot Inc. อ นด บสอง Lowe’s Companies Inc. และอ นด บ 3 Menard Inc. โดย
สินค้าในกล ่มนี้ได้แก่ ไม้แปรรูป ว สด ก่อสร้าง อ ปกรณ ก่อสร้าง เครื่องมือและอ ปกรณ ปั้มน้ าและไฟฟ้า อ ปกรณ 
เกี่ยวก บสนาม สวนและฟาร ม และเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน คร ว และของใช้ในบ้านต่างๆ  
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 จากข้อมูลของ NPD ยอดขายสินค้าปร บปร งต่อเติมบ้านในสหร ฐอเมริกา ปี 2560 ขยายต วเพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 34 หรือมูลค่า 20,000 ล้านเหรียญสหร ฐฯ โดยเป็นสินค้าต ้งแต่เครื่องปั้มน้ าไปจนถึงฮาร ทแวร ต่างๆ ที่ใช้ส าหร บ
กลางแจ้งไปจนถึงของตกแต่งบ้าน กล ่มสินค้าประเภทฮาร ทแวร  เช่น โคมไฟ โคมไฟพ ดลมแบบเพดาน อ่างอาบน้ า 
ก๊อกน้ า และกล ่มพ้ืนที่จ ดเก็บของ มีอ ตราขยายต วเพ่ิมขึ้นสูง ในขณะที่ต วกรองอากาศและมู่ลี่มีการเติบโตเร็วที่ส ด
ในกล ่มการขายสินค้าออนไลน  โดยมียอดขายเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 90 เมื่อเทียบก บปี 2559 อ ตสาหกรรมสินค้า
ปร บปร งต่อเติมบ้านก าล งได้ร บผลกระทบจากการซื้อสินค้าออนไลน อย่างหน ก เนื่องจากผู้บริโภคสามารถใช้การ 
ช๊อปปิ้งออนไลน ตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็ว พร้อมๆ ก บมีราคาที่ต่ ากว่าเป็นปัจจ ยหล ก นอกจากนี้ย งมี
ค าแนะน าอย่างละเอียดในการค้นหาผลิตภ ณฑ ที่เหมาะสมก บบ้านด้วย 
 แนวโน้มกล ่มธ รกิจค้าปลีกในสหร ฐฯ ประสบปัญหาขาดท นจนท าให้ต้องปิดกิจการสาขาที่ไม่ท าก าไร
หลายๆ แห่ง และมีแนวโน้มที่ตลาดผู้บริโภคในสหร ฐฯ เข้าสู่ย คดิจิต ลเน้นการซื้อสินค้าออนไลน มากขึ้น ซึ่ งถือเป็น
โอกาสของผู้ประกอบการไทยในการเจาะตลาดสินค้าปร บปร งต่อเติมบ้านได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะกล ่มสินค้าส าเร็จรูป
ที่ผู้บริโภคสามารถน าไปติดต ้งได้เอง เช่น โคมไฟ ของตกแต่ง ก๊อกน้ า แผ่นปูพ้ืน ฯลฯ ในปัจจ บ นสงครามการค้า
ระหว่างสหร ฐก บจีนยิ่งส่งผลให้ผู้น าเข้า/ผู้ประกอบการห นมาสนใจน าเข้าสินค้าจากประเทศอ่ืนเพ่ือทดแทนสินค้า
จากจีน จึงควรรีบฉวยโอกาสในการเร่งประชาส มพ นธ สินค้าจากไทยให้เป็นที่รู้จ กมากขึ้น  
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เรื่อง “Lowe’s Closing 51 Stores In The US And Canada, None In Florida” 
 จัดท าโดย นางสาวชาภา ศิรโิภคากิจ 
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