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ห้างใหญ่อย่าง Dressbarn เข้าสู่ภาวะล่มสลาย 

 
 
ห้าง Dressbarn ห้างจ าหน่ายสินค้าแฟชั่นและเครื่องประดับลดราคา ที่มีสาขามากถึง 650 แห่ง ก าลังจะปิดตัวลง

ในไม่ช้า 
ห้าง Dressbarn ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2505 โดยนาย Elliot และนาง Roslyn Jaffe ทั้งคู่มีความคิดว่าห้าง 

Dressbarn น่าจะตอบโจทย์ผู้หญิงท างานที่มีความต้องการร้านค้าแบบครบวงจรทีม่ีสินค้าที่ทันสมัยและมีราคาเหมาะสม 
โดยร้านต้นก าเนิดสาขาแรกตั้งอยู่ที่เมือง Stamford รัฐคอนเนคติกัต และต่อมาได้ขยายสาขามากมายทั่วประเทศ  

ห้าง Dressbarn ด าเนินงานภายใต้การบริหารงานของบริษัท Ascena Retail Group Inc. ซ่ึงมีส านักงานใหญ่อยู่ที่
เมือง Suffern มลรัฐนิวยอร์ก (เลขที่ 30 Dunnigan Drive, Suffern, NY 10901)  

บริษัท Ascena Retail Group Inc. เป็นบริษัทผู้ค้าปลีกสินค้าแฟชั่นรายใหญ่ มีแบรนด์ชั้นน าภายใต้บริษัท
มากมายมีการจ าหน่ายผ่านช่องทางร้านค้าปลีก ทั้งในสหรัฐอเมริกา แคนาดาและเปอร์โตริโก้ รวม 4,600 แห่ง และทาง E-
commerce ข้อมูลปีพ.ศ. 2561 ระบุว่าบริษัทมีรายรับถึง 6.58 พันล้านเหรียญสหรัฐ/ปี (217.14 พันล้านบาท) โดยกลุ่ม
สินค้าที่บริษัทครอบครอง มีดังนี้ 

กลุ่มพรีเมี่ยมและแฟชั่น ได้แก่ แบรนด์ Ann Taylor แบรนด์ Loft และแบรนด์ Lou & Grey 
กลุ่มแฟชั่นลดราคา ได้แก่ แบรนด์ Dressbarn และแบรนด์ Maurices 
กลุ่มแฟชั่น Plus size ได้แก่ แบรนด์ Lane Bryant และแบรนด์ Catherines 
กลุ่มแฟชั่นเด็กผู้หญิงวัย tween ได้แก่ แบรนด์ Justice  
ในด้านการผลิตและน าเข้าบริษัท Ascena Retail Group Inc แสวงหาแหล่งผลิตและน าเข้าสินค้าผ่าน 3 ช่องทาง

หลัก คือ 1) กลุ่มจัดหาภายในของบริษัทหรือเรียกว่า Ascena Global Sourcing (ASG) 2) ตัวแทนจัดซื้อหรือ Third Party 
และ 3) ติดต่อตรงผ่านผู้จ าหน่ายในตลาดหรือ vendor ซึ่งบริษัทจะด าเนินการผ่านตัวแทนฝ่ายจัดซื้อของบริษัทที่มี
ส านักงานประจ าในประเทศต่างๆ เช่น เกาหลีใต ้จีน อินเดียและบังคลาเทศ ซึ่งปัจจัยในการเลือกแหล่งผลิตที่ส าคัญ คือ 
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ราคา ความสามารถในการผลิต คุณภาพในการผลิต ความหลากหลายในการผลิตและความทันสมัยในเรื่องแนวโน้มของ
แฟชั่น 

 
ข้อมูลการจ าหน่ายสินค้าในกลุ่มต่างๆ ของบริษัท 

 
ท่ีมา: รายงาน Investor Report ประจ าปีของบริษัท Ascena Retail Group Inc. 
 
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่ายอดจ าหน่ายของกลุ่มสินค้าแฟชั่นลดราคามีการปรับตัวลดลงถึงร้อยละ 6.7 เมื่อเทียบ

กับปีที่ผ่านมา โดยแบรนด์ Dressbarn มียอดจ าหน่ายลดลงถึงร้อยละ 10 ที่ 86.8 ล้านเหรียญสหรัฐ (2,864.40 ล้านบาท) 
และแบรนด์ Maurices มียอดจ าหน่ายลดลงเช่นเดียวกันที่ร้อยละ 4 มูลค่า 35.2 ล้านเหรียญสหรัฐ (1,161.60 ล้านบาท) 

อย่างไรกต็ามร้านค้าภายใต้แบรนด์ Dressbarn ทั้งหมดยังคงเปิดท าการและด าเนินธุรกิจตามปกติเช่นเดียวกับ
เว็บไซต์ของ Dressbarn จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการคืนเงินคืนหรือบัตรของขวัญต่างๆ 

นาย Neil Saunders นักวิเคราะห์จาก GlobalData Retail ให้ความเห็นว่าการท่ีห้าง Dressbarn จะปิดตัวลง
ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจ เพราะ บริษัทแม่อย่าง Ascena Retail Group Inc.  ไม่เคยลงทุนใน Dressbarn อย่าง
จริงจังและปล่อยให้ธุรกิจซบเซาจนถึงจุดที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับความต้องการของผู้บริโภคในยุคใหม่ได้ แม้กระทั่งชื่อ    
แบรนด์ยังมีความล้าสมัยและน่าเบื่อ 

อนึ่ง ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาบริษัท Ascena Retail Group Inc ได้ประกาศขายแบรนด์ Maurices ไปในราคา 300 
ล้านเหรียญสหรัฐ (9,900 ล้านบาท)  

นาย Steven Taylor ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของบริษัท กล่าวว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นเรื่องยาก แตม่ีความ
จ าเป็น เพราะ แบรนด์ Dressbarn ไมส่ามารถท าก าไรได้ในสภาพที่ธุรกิจค้าปลีกมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงในปัจจุบัน 
อย่างไรก็ดีบริษัทจะให้ความช่วยเหลือพนักงานในการเปลี่ยนแปลงและรักษาความสัมพันธ์กับผู้ผลิต ตลอดจนผู้ถือหุ้นต่างๆ 
 

ข้อคิดเห็นของสคต. ณ นครนิวยอร์ก  
 1.ธุรกิจค้าปลีกในสหรัฐอเมริกามีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงในปัจจุบัน โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนจากพฤติกรรม
ผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลง ผู้บริโภคสหรัฐฯ มีความตื่นตัวในเรื่องราคาและแนวโน้มของแฟชั่น ดังนั้นผู้ประกอบการจึง
จ าเป็นที่จะต้องหากลยุทธ์ที่เหมาะสมมาดึงดูดผู้บริโภคเหล่านั้น จากข้อมูลพบว่าบริษัทผู้ค้าปลีกสินค้าแฟชั่นรายส าคัญได้
ขยับแผนการตลาดมายังธุรกิจ E-Commerce เพ่ิมมากขึ้นและมีการจัดการระบบโลจิสติกส์ส าหรับส่งมอบและรับคืนสินค้า
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ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อดึงดูดลูกค้าและเจาะกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้บริษัทผู้ค้าปลีกได้เพ่ิมความ
พยายามในการรักษาสมดุลย์ของสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 2.แนวโน้มสินค้าแฟชั่นในกลุ่มเด็กผู้หญิงวัย tween มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากประชากร
เด็กท่ีมีเป็นจ านวนมากได้เริ่มขยายตัวเข้าสู่วัยรุ่น จึงท าให้อุปทานของสินค้าแฟชั่นและเครื่องประดับส าหรับเด็กผู้หญิงวัย 
tween มีการเจริญเติบโตที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ดี เด็กผู้หญิงวัย tween เป็นกลุ่ม Tech Savvy มีความนิยมในการหาข้อมูล
สินค้าจากออน์ไลน์ และเป็นวัยที่เริ่มพัฒนา Character ที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเจาะกลุ่มผู้บริโภคในกลุ่มนี้ควรใช้
ประโยชน์จากสื่อออน์ไลน์และ social media ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว  

3. บริษัทผู้น าเข้าหลายรายต่างได้รับปัญหาจากสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ เช่นเดียวกับแบรนด์แฟชั่น
หลายราย บางกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมรองเท้าได้ยื่นเสนอค าร้องต่อประธานาธิดีทรัมป์เพ่ือให้ทบทวนในเรื่อง
การปรับขึ้นภาษีการน าเข้าสินค้าจากจีนซึ่งบริษัทผู้น าเข้าชั้นน าในสหรัฐฯ ได้รับผลกระทบอย่างมาก แต่ถึงกระนั้น หาก
รัฐบาลในยุคประธานาธิบดีทรัมป์ยังไม่สามารถด าเนินการใดได้ เชื่อว่าผู้น าเข้าหล่านั้นคงต้องหาแหล่งทดแทนการผลิตจาก
จีนอย่างเต็มรูปแบบ  

4. โอกาสของผู้ผลิตไทยในภาวะเช่นนี้ ส าหรับผู้ผลิตรายใหญ่ OEM ในกลุ่มสินค้าแฟชั่นที่น่าจะได้รับประโยชน์จาก
การหาแหล่งทดแทนเพ่ิมเติม ได้แก่ สินค้ากระเป๋า (Tote Bag) สินค้ากระเป๋าส าหรับเดินทางต่างๆ (Travel Goods) สินค้า
ในกลุ่มสิ่งทอ (Textile) สินค้าในกลุ่ม Gift Set และสินค้ากระเป๋าของแจกขนาดเล็กต่างๆ เป็นต้น 

   ในกลุ่มของสินค้าแฟชั่นอื่นๆ ส าหรับผู้ผลิตขนาดกลางและย่อมขอให้พิจารณาตลาดระดับบนและกลางที่เน้น
ทักษะและการออกแบบ ซึ่งมีราคา price point อยู่ในระดับค่อนข้างสูง น่าจะท าให้สินค้ากลุ่มแฟชั่นไทยมีโอกาสในการ
แข่งขันในตลาดสหรัฐฯ ต่อไป 

 
 ที่มาของข้อมูล JCK  

และสคต. นิวยอร์ก วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 
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