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ธุรกิจค้าปลีก Lowe’s ปิดร้าน 51 สาขาในสหรัฐฯ และแคนาดา

เนื้อหาสาระข่าว: ร้านค้าปลีก Lowe’s ประกาศปิดกิจการ 51 สาขาในภูมิภาคสหรฐอเมริกา
เหนือแต่ไม่มีสาขาใดในรฐฟลอริด้า) ร้าน Lowe’s แถลงว่า สาขาที่กาลงจะปิดกิจการเหล่านี้มีผลประกอบการที่
ต่ากว่าเกณฑ การตดสินใจคร้งนี้จะช่วยให้เครือบริษทค้าปลีกรายนี้ท่มเทให้กบสาขาที่ยงทาผลกาไรอยู่ได้ นายมา
วิน เอลลิสน CEO ของบริษท Lowe’s กล่าวว่า “การปิดสาขาเหล่านี้นบเป็นข้นตอนที่สาคญในการประเมินผลงาน
เชิงกลยทธของเราใหม่เพราะเราม่งที่จะสร้างธรกิจให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น”
ธรกิจค้าปลีกกาลงจะต้องปรบตวเองเข้าหาพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลนที่ขยายตวเร็ว มาก
โดยเฉพาะอย่างที่ Amezon เป็นอยู่นี้ ธรกิจค้าปลีกที่มีร้านขนาดใหญ่ที่ประสบความสาเร็จหลายรายต่างปรบกล
ยทธของตนเพื่อให้ใช้พื้นที่ในร้านให้เป็นประโยชนยิ่งขึ้น ในขณะที่ Sears, Kmart และ Toys “R” Us ล้มเหลวไป
แล้ว ท้ง Lowe’s และคู่แข่งอย่าง Home Depot น้นส่วนใหญ่แล้วยงคงปลอดภยจาก Amazon อยู่น่นก็เพราะ
Amazon ไม่ได้ขายท่อนไม้หรือสินค้าตกแต่งบ้านหนก ๆ ใหญ่ ๆ เทอะทะอย่ างอื่น ๆ แต่ Lowe’s ก็ยงต้องดิ้นรน
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เพื่อที่จะตาม Home Depot ให้ทนอยู่ รายได้ของ Home Depot ทะล 1 แสนล้านดอลลารสหรฐฯ ไปแล้ว ใน
ขณะที่ รายได้ของ Lowe’s ยงไม่ถึง 7 หมื่นล้านดอลลารสหรฐฯ เลย มูลค่าห้นของ Lowe’s ก็ยงคงตามหลงคู่แข่ง
อยู่อีกไกลจนทาให้มีแรงกดดนจากบรรดานกลงทนหวรนแรง ช่วงต้นปี 2561 น้น Lowe’s ได้มือเก่าในวงการ
สินค้าตกแต่งบ้านเข้ามากมบงเหียนเพื่อพลิกโฉมใหม่ให้กบบริษทตน นาย Ellison เคยเป็นผู้บริหารระดบสูงของ
Home Depot มานานกว่า 10 ปีและล่าส ดก็เคยรบตาแหน่ง CEO ของ JCP Penny มาแล้ว เขาเคยตดสินใจทา
เรื่องใหญ่ ๆ มาบ้างแล้ว ซึ่งรวมถึงการปิดกิจการร้าน Orchard Supply Hardware ท้งหมดลง และการลดปริมาณ
สินค้าคงคลงตามสาขาต่าง ๆ ของ Lowe’s ด้วย เขาเชื่อว่าการตง้ เป้าไปยงบรรดาบริษทและผู้รบเหมาก่อสร้างด้วย
เครื่องมือและอปกรณที่มีคณภาพสูง ส่วนลดเพิ่มขึ้นและบริการที่ดีกว่าจะทาให้ Lowe’s ดียิ่งขึ้นได้ ยอดขายของ
Home Depot จากกล่มผู้รบเหมาก่อสร้างมีสดส่วนประมาณร้อยละ 45 แต่ยอดขายของ Lowe’s มีสดส่วนเพียง
ร้อยละ 30 (ตามคาของนกวิเคราะหตลาดจากบริษทหลกทรพย Wedbush)
Lowe’s จะปิดร้าน 20 สาขาในสหรฐฯ และ 31 สาขาในแคนาดา โดยกล่าวว่าส่วนใหญ่ของ
สาขาที่กาลงจะปิดลงน้น ในบริเวณใกล้เคียงในระยะ 10 ไมล มีร้าน Lowe’s อยู่แล้ว ซึ่งร้านเหล่าน้นจะปิดตวลง
ก่อนวนที่ 1 กมภาพนธ 2019 สาหรบพนกงานในสาขาที่ได้รบผลกระทบคร้งนี้ ทางบริษทจะพยายามหาตาแหน่ง
งานใหม่ในสาขาที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง โดยสาขาที่จะปิดกิจการในรฐต่าง 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
สถาบนวิจยสินค้าปรบปรงต่อเติมบ้าน (Home Improvement Research Institute) ได้คาดการณว่า
ในปี 2561 ตลาดจะขยายตวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 หรือมูลค่า 398 เหรียญสหรฐฯ เมื่อเทียบกบปี 2560 โดยตลาด
บริษทนกก่อสร้างบ้านมืออาชีพจะขยายตวเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.9 และตลาดผู้บริโภคจะมียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7
ร้านค้าปลีกที่มีส่วนแบ่งตลาดสินค้ากล่มปรบปรงต่ อเติมบ้านในสหรฐฯ มากที่สด 3 อนดบแรกได้แก่
อ นด บหนึ่ ง The Home Depot Inc. อ นด บสอง Lowe’s Companies Inc. และอ นด บ 3 Menard Inc. โดย
สินค้าในกล่มนี้ได้แก่ ไม้แปรรูป วสดก่อสร้าง อปกรณก่อสร้าง เครื่องมือและอปกรณปั้มน้าและไฟฟ้า อปกรณ
เกี่ยวกบสนาม สวนและฟารม และเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ครว และของใช้ในบ้านต่างๆ
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จากข้อมูลของ NPD ยอดขายสินค้าปรบปรงต่อเติมบ้านในสหรฐอเมริกา ปี 2560 ขยายตวเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 34 หรือมูลค่า 20,000 ล้านเหรียญสหรฐฯ โดยเป็นสินค้าต้งแต่เครื่องปั้มน้าไปจนถึงฮารทแวรต่างๆ ที่ใช้สาหรบ
กลางแจ้งไปจนถึงของตกแต่งบ้าน กล่มสินค้าประเภทฮารทแวร เช่น โคมไฟ โคมไฟพดลมแบบเพดาน อ่างอาบน้า
ก๊อกน้า และกล่มพื้นที่จดเก็บของ มีอตราขยายตวเพิ่มขึ้นสูง ในขณะที่ตวกรองอากาศและมู่ลี่มีการเติบโตเร็วที่สด
ในกล่มการขายสิ นค้าออนไลน โดยมียอดขายเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 90 เมื่อเทียบกบปี 2559 อตสาหกรรมสิ นค้า
ปรบปรงต่อเติมบ้านกาลงได้รบผลกระทบจากการซื้อสินค้าออนไลน อย่างหนก เนื่องจากผู้บริโภคสามารถใช้การ
ช๊อปปิ้งออนไลนตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็ว พร้อมๆ กบมีราคาที่ต่ากว่าเป็นปัจจยหลก นอกจากนี้ยงมี
คาแนะนาอย่างละเอียดในการค้นหาผลิตภณฑที่เหมาะสมกบบ้านด้วย
แนวโน้มกล่มธรกิจค้าปลีกในสหรฐฯ ประสบปัญหาขาดทนจนทาให้ต้องปิดกิจการสาขาที่ไม่ทากาไร
หลายๆ แห่ง และมีแนวโน้มที่ตลาดผู้บริโภคในสหรฐฯ เข้าสู่ยคดิจิตลเน้นการซื้อสินค้าออนไลนมากขึ้น ซึ่ งถือเป็น
โอกาสของผู้ประกอบการไทยในการเจาะตลาดสินค้าปรบปรงต่อเติมบ้านได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะกล่มสินค้าสาเร็จรูป
ที่ผู้บริโภคสามารถนาไปติดต้งได้เอง เช่น โคมไฟ ของตกแต่ง ก๊อกน้า แผ่นปูพื้น ฯลฯ ในปัจจบนสงครามการค้า
ระหว่างสหรฐกบจีนยิ่งส่งผลให้ผู้นาเข้า/ผู้ประกอบการหนมาสนใจนาเข้าสินค้าจากประเทศอื่นเพื่อทดแทนสินค้า
จากจีน จึงควรรีบฉวยโอกาสในการเร่งประชาสมพนธสินค้าจากไทยให้เป็นที่รู้จกมากขึ้น
*********************************************************
ที่มา : CBSMiami.com
เรื่อง “Lowe’s Closing 51 Stores In The US And Canada, None In Florida”
จัดทาโดย นางสาวชาภา ศิรโิ ภคากิจ
สคต. ไมอามี/10 มกราคม 2562
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