IKEA วางแผนตั้งศูนย์กระจายสินค้ามูลค่า 900 ล้านริงกิตในมาเลเซีย
‘IKEA’ แบรนด์ ร้านค้ าปลี ก สิ น ค้ าเฟอร์ นิ เจอร์ สั ญ ชาติ
เนเธอร์ แ ลนด์ วางแผนจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ก ระจายสิ น ค้ า ใน
อาเซีย นที่ มาเลเซีย ด้ ว ยงบลงทุ น 908 ล้ านริงกิต โดย
Malaysian Investment Development Authority
(MIDA) เปิดเผยว่า ศูนย์กระจายสินค้าแห่งนี้จะกลายเป็น 1
ใน 10 ศู นย์กลางกระจายสิ นค้ าของ IKEA ที่ ใหญ่ ที่ สุ ดใน
ภู มิ ภ าค โดยจะน าแบบโครงสร้ างและเทคโนโลยี จาก
ศูนย์กระจายสิ นค้าในเยอรมนี ซึ่งมีขนาดใหญ่ ที่สุ ดในโลก
มาปรับใช้ คาดว่าจะมีพื้นที่คลังสินค้าขนาด 100,000 ตารางเมตร เพื่อรองรับสินค้าสาหรับสาขาต่าง ๆ ของ IKEA
ใน 12 ประเทศ จานวน 9,500 รายการ คิดเป็นมูลค่า 6,600 ล้านริงกิตต่อปี และจะสามารถรองรับสินค้าเพิ่มเป็น
20 ประเทศ ในปี 2569 ทั้งนี้ ศูนย์กระจายสินค้าดังกล่าวจะมีระบบการจัดการข้อมูล ระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร
และระบบการทางานอัตโนมัติ เพื่อลดการใช้แรงงานคน รวมทั้งเพิ่มประสิ ทธิภาพและความแม่นยาในขั้นตอน
การจัดการคลังสินค้า
เมื่อพิจารณาจากจานวนผู้เข้าชมร้าน IKEA ในแต่ละประเทศทั่วโลก มาเลเซียจัดเป็นหนึ่งในประเทศ
ที่มีผู้เข้าชมร้านสูงที่สุด จึงเป็นตลาดที่มีความสาคัญ ของ IKEA มาโดยตลอด การที่ IKEA ตัดสินใจมาลงทุน
ในมาเลเซียครั้งนี้ จะเป็นการตอกย้าถึงศักยภาพของมาเลเซีย ในการตอบสนองต่อกลยุทธ์การขยายธุรกิจ
ในภูมิภาคอาเซียนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่มแรงขับเคลื่อนให้มาเลเซียเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้า
ของภู มิ ภ าค และเป็ น เส้ น ทางการขนส่ งสิ น ค้ าสู่ ท วีป เอเชี ย ที่ ส าคั ญ ตามแผนแม่ บ ทการพั ฒ นาศั ก ยภาพ
การขนส่งและการสนับสนุนการค้า และแผนยุทธศาสตร์ธุรกิจ E-Commerce แห่งชาติอีกด้วย
ข้อคิดเห็น/เสนอแนะของ สคต. มาเลเซียเป็นประเทศแรกในเอเชียที่ IKEA มาจัดตั้งสาขา เนื่องจาก
ภูมิประเทศที่ตั้ง นโยบายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและการท่าเรือที่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับ
ศักยภาพการเติบ โตของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ของมาเลเซีย ปัจจุบัน IKEA มีสาขาในกรุงกัวลาลัมเปอร์
จานวน 2 แห่ง และปลายปี 2560 คาดว่า IKEA สาขารัฐยะโฮร์บารูจะสามารถเปิดให้บริการได้ เพื่อรองรับ
การขยายตัวทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ
แม้ว่า IKEA จะมีจุดแข็ง คือ ลูกค้าสามารถออกแบบเฟอร์นิเจอร์ เช่น ชุดตู้เสื้อผ้า ได้เอง พร้อมทั้ง
สามารถประเมินงบประมาณคร่าว ๆ จากเว็บไซต์ของ IKEA และพิมพ์รายการสินค้า เพื่อนามาซื้อที่ร้านสาขา
ของ IKEA ได้ แต่ปัญ หาสาคัญ คือ ระบบคลังสินค้าซึ่ง ไม่เป็นปัจจุบัน และแสดงจานวนสินค้าในคลังสินค้า
ผิดพลาด เมื่อใกล้ถึงวันนัดจัดส่ง IKEA กลับไม่สามารถจัดส่งให้ได้ เนื่องจากรายการสินค้าไม่ครบถ้วน ลูกค้าจึง
ต้องรอสินค้าเป็นเวลานาน ทาให้ลูกค้าบางส่วนยังนิยมเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ประกอบสาเร็จ หรือเฟอร์นิเจอร์
บิ วท์อิน มากกว่า ดังนั้ น การขยายศูน ย์กลางกระจายสินค้ามายังมาเลเซีย นี้ น่าจะช่วยให้ การจัดการสิ นค้า
มีป ระสิ ท ธิภ าพมากขึ้น ลดระยะเวลาการรอสิ น ค้า และตอบสนองความต้องการที่ เพิ่ ม ขึ้น จากพฤติกรรม
ผู้บริโภคยุคใหม่ในภูมิภาคอาเซียนได้
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ผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์ไทยที่มีตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ควรวางแผนรับมือกับแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บ ริโภค เร่งสร้างจุดขายและมูลค่า (value) ของสินค้าตนเองให้เกิดความ
แตกต่ าง เพื่ อ รั ก ษาตลาดของตนและแข่ งขั น กั บ แบรนด์ จ ากต่ างชาติ เนื่ อ งจาก IKEA จะเน้ น ที่ ก ารสร้า ง
ประสบการณ์ ข องลู ก ค้าที่ มี กับ แบรนด์ ประกอบกับ ราคาสิ น ค้ าที่ ไม่สู งนั ก และปั จ จุบั น ผู้ บ ริโภครายย่อ ย
ก็สามารถสั่งสินค้าเฟอร์นิเจอร์ราคาถูกจากประเทศจีน โดยตรงได้เองผ่านช่องทางของ Alibaba ทาให้สินค้า
เฟอร์นิเจอร์ที่มีจุดขายเรื่องราคาย่อมเยาว์ มีการแข่งขันที่สูงมาก
ที่มา: Bernama วันที่ 22 สิงหาคม 2560
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