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6 ตุลาคม 2563 
ขา่วประชาสมัพนัธ ์ 

 
อิเกีย เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้และเมก็ซโิก เผยรายได้รวม 26 พนัล้านบาท 

หา้งค้าปลีกเฟอรนิ์เจอรส์ญัชาติสวีเดนมยีอดขายออนไลน์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โตเกินสองเท่า  
ในปีท่ีต้องรบัมือวิกฤติใหญ่จากภัยโควิด 

 
กรุงเทพฯ – อิเกีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเม็กซโิก ประกาศรายได้ลดลงเป็นครัง้แรกในรอบกว่าหน่ึงทศวรรษของการ
เติบโตและขยายตัวทางธุรกิจ ปิดปีงบประมาณท่ีเต็มไปด้วยความท้าทาย ด้วยรายได้รวม 26 พันล้านบาท ในขณะเดียวกัน  
วิกฤติโควิดได้เรง่ใหบ้รษัิทเปล่ียนผ่านเขา้สูโ่ลกธุรกิจแบบดิจตัิลเรว็ขึ้น ผลจากความนิยมในการแต่งบ้านท่ีพุ่งขึ้นอยา่งล้นหลาม
ชว่งล็อกดาวน์  
 
“วิกฤติโควิดเปล่ียนความคิดและค่านิยมท่ีหลายคนมีต่อการใชช้วีิตในบ้าน” ครสิเตียน รอยเคียร ์กรรมการผู้จดัการอิเกีย เอเชยี
ตะวันออกเฉียงใต้และเม็กซโิก กล่าว “เมื่อต้องปรบัเปล่ียนรูปแบบการใชช้วีิตประจาํวันอยา่งกระทันหนั หลายคนมาท่ีอิเกียเพื่อซื้อ
เฟอรนิ์เจอรแ์ละของใชไ้ปแต่งโฮมออฟฟศิ มุมอ่านหนังสอื พื้นท่ีพักผ่อนกลางแจง้ และครวัท่ีตอบโจทยก์ารใชง้านในบ้านของ
ตนเอง หลายคนตระหนักว่า บ้านมีความหมายและสาํคัญต่อพวกเขามากแค่ไหน และเหน็ว่ามันคุ้มท่ีจะลงทุนเพื่อทําใหบ้้านท่ีเราใช้
ชวีิตอยูใ่นทุกๆ วัน เป็นท่ีท่ีเราจะอยูอ่าศัยได้อยา่งสบาย ตอบโจทยก์ารใชง้าน และมีรูปลักษณ์สวยงาม” 
 
สโตรอิ์เกียทัง้ 9 แหง่ในภูมิภาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้ท่ีอยูภ่ายใต้การบรหิารจดัการของบรษัิท มยีอดขายรวม 22.4 พันล้าน
บาท ในชว่งเดือนกันยายน 2562 – สงิหาคม 2563 ลดลงจากยอดขายในปีงบประมาณท่ีผ่านมา 7.4 เปอรเ์ซน็ต์ เน่ืองด้วยสโตร์
หลายแหง่ต้องปิดให้บรกิารชัว่คราว โดยบางแหง่ปิดใหบ้รกิารไปนานถึงสองเดือนครึ่ง ทัง้ยงัต้องเผชญิความท้าท้ายในเรื่องการ
จดัหาสนิค้า และการจาํกัดจาํนวนผู้ใชบ้รกิารภายในสโตรเ์พื่อรกัษาระยะหา่งท่ีปลอดภัย เมื่อรวมกับรายได้จากศูนยก์ารค้าในเครอื
ท่ีเชื่อมต่อกับสโตรอิ์เกียอีก 5 ศูนย ์(ทัง้หมดบรหิารงานโดยอิคาโน่ เซน็เตอรส์ ซึ่งมีการเยียวยาค่าเชา่ใหแ้ก่ผู้เชา่จาํนวนหลาย
รอ้ยรายท่ีได้รบัผลกระทบจากวิกฤติท่ีเกิดขึ้น) ทําใหบ้รษัิทมรีายได้รวม 26 พันล้านบาท น้อยกว่าปีก่อน 2 พันล้านบาท 
 
อิเกีย เอเชยีตะวันออกเฉียงใต้และเม็กซโิก เป็นหน่ึงใน 12 แฟรนไชสอิ์เกียท่ีมีอยูทั่ว่โลก โดยมีสโตรเ์ปิดใหบ้รกิารในประเทศ
สงิคโปร ์มาเลเซยี และไทย ควบคู่ไปกับศูนยก์ารค้าในเครอือิคาโน่ เซน็เตอรส์ ซึ่งปัจจุบันมีผู้เชา่ประมาณ 1,500 ราย  
ภายใต้พื้นท่ีใหเ้ชา่ 4 ล้านตารางฟุต บรษัิทยงัคงมุง่มัน่ท่ีจะเขา้ถึงคนทัว่ไปอีกเป็นจาํนวนมาก ด้วยการใหบ้รกิารเฟอรนิ์เจอร ์
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และสนิค้าตกแต่งบ้าน รวมถึงมีทบอลต้นตํารบัสวีเดนในสโตรท่ี์จะเปิดใหบ้รกิารในประเทศเม็กซโิกและฟลิิปปินส ์ซึ่งทัง้สองแหง่
จะเปิดใหล้กูค้าชอ้ปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ได้ล่วงหน้าหลายเดือนก่อนท่ีจะได้เขา้ไปสมัผัสประสบการณ์ชอ้ปเต็มรูปแบบในสโตร ์
  
หลังใหบ้รกิารอีคอมเมิรซ์ในสามประเทศในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้มาเป็นเวลาหน่ึงปีเต็ม สโตรอิ์เกียในทัง้สามประเทศยงั
สามารถจาํหน่ายสนิค้าท่ีตอบโจทยก์ารใชง้านแก่ลกูค้าได้แม้ในชว่งท่ีต้องปิดหน้ารา้นไปเป็นเวลานาน โดยได้รบัการสนับสนุนและ
คําแนะนําจากหน่วยงานภาครฐัท่ีเก่ียวขอ้งในแต่ละพื้นท่ี พนักงานรว่มแรงรว่มใจกันจดัตัง้ระบบปฏิบัติงานด้านการหยบิ แพ็ก 
และจัดสง่สนิค้าเพื่อรองรบัยอดสัง่ซื้อจาํนวนมากในเวลาเพียงชัว่ขา้มคืน แผนกท่ีเก่ียวขอ้งต้องจดัหาผู้ใหบ้รกิารด้านการขนสง่
สนิค้าเพิ่มเติม เพิ่มรอบจดัสง่สนิค้า ปรบัปรุงเว็บไซต์ใหม่ใหร้องรบัยอดสัง่ซื้อออนไลน์ท่ีหลัง่ไหลเขา้มาในแต่ละวัน เมื่อสิน้สดุ
ปีงบประมาณ มียอดสัง่ซื้อสนิค้าออนไลน์เขา้มาทัง้หมดกว่า 525,000 ออเดอร ์คิดเป็นยอดขายออนไลน์กว่า 3.1 พันล้านบาท 
ซึ่งเกินสองเท่าของรายได้รวมจากอีคอมเมิรซ์ของบรษัิทในปีก่อนหน้า 
 
สโตรใ์นประเทศไทยได้เริม่ใหบ้รกิาร Click & Collect ชอ้ปออนไลน์และรบัสินค้าได้ท่ีสโตร ์ขณะท่ีแผนกอาหารและเครื่องด่ืม 
ในสโตรอิ์เกียทัง้ในไทยและมาเลเซยีหนัหน้าจบัมือพันธมิตรทางธุรกิจ ขยายการใหบ้รกิารจดัสง่อาหารหลากหลายเมนู รวมถึง 
มีทบอลต้นตํารบัสวีเดนให้ลกูค้าอ่ิมอรอ่ยได้ถึงท่ีบ้าน และหลายส่วนยงัทํางานรว่มกันในระดับภูมิภาคเพื่อใหค้วามชว่ยเหลือใน
การจดัสง่สนิค้าและบรกิารใหแ้ก่โรงพยาบาล หอพักแรงงานอพยพ ศูนยพ์ักพิง และองค์กรอ่ืนๆ ท่ีเป็นแนวหน้าในการรบัมือ
วิกฤติโควิดในแต่ละประเทศ รวมมูลค่ากว่า 11.5 ล้านบาท 
 
“วิกฤติครัง้น้ีดึงศักยภาพท่ีดีท่ีสุดของเราออกมา ปลกุจติวิญญาณนักธุรกิจท่ีมีอยู่ในตัวพนักงานทุกคน ผลักดันใหธุ้รกิจของเรา
พัฒนารุดหน้าไปอยา่งรวดเรว็” ครสิเตียน รอยเคียร ์กล่าว “เราทํางานกันภายใต้แรงกดดันมหาศาล อาจมีบ้างท่ีไม่สามารถตอบ
ความคาดหวังของลกูค้าได้อยา่งท่ีตัง้ใจ แต่ลกูค้าหลายคนก็เขา้ใจกันเป็นอยา่งดี เราแขง็แกรง่ขึ้น และน่ีเป็นอีกครัง้ท่ีผมรูส้กึ
ภาคภูมิใจท่ีสดุในองค์กรของเรา รวมถึงความพยายามของทุกๆ คนท่ีจะทําเพื่อชุมชนและสงัคมโดยรอบ” 
 
ในแปดสปัดาหท่ี์มีผู้มาใชบ้รกิารสโตรอิ์เกียและเว็บไซต์สงูท่ีสุดในแต่ละประเทศ ลกูค้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซื้อโต๊ะอิเกียไป
กว่า 212,000 ตัว เก้าอ้ีสาํนักงาน 64,000 ตัว ยอดขายประจาํปีของแผนกหอ้งทํางานพุ่งสงูขึ้นในทัง้สามประเทศ ในชว่งล็อก
ดาวน์ ศูนยก์ารค้าทุกแหง่ในเครอืจาํกัดการใหบ้รกิารเหลือเพียงสว่นท่ีจาํเป็นต่อการใชช้วีิตประจาํวัน และได้เปิดประตูต้อนรบัผู้มา
เยี่ยมชมท่ีเพิ่มจาํนวนขึ้นอยา่งต่อเน่ืองตัง้แต่กลับมาทยอยเปิดใหบ้รกิาร ทัง้ยงัได้รบัเสยีงชื่นชมจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเรื่อง
การประชาสมัพันธเ์ก่ียวกับการรกัษาระยะหา่งทางสงัคม การเขม้งวดกวดขนัในการทําความสะอาด จุดใหบ้รกิารวัดอุณหภูมิ
รา่งกาย และมาตรการความปลอดภัยอ่ืนๆ ท่ีนํามาใชใ้นพื้นท่ี 
 
บรษัิทไม่มีนโยบายใหพ้นักงานแม้แต่เพียงคนเดียวต้องออกจากงานในชว่งล็อกดาวน์ และยงัมีแผนท่ีจะจดัหาพนักงานใหม่ 
อีกกว่า 200 คนในประเทศสงิคโปร ์เพื่อเตรยีมพรอ้มเปิดใหบ้รกิารสโตรอิ์เกีย Jurung ในปี 2564 สว่นท่ีเม็กซโิกซตีิ มีแผนจะ
เปิดให้บรกิารอีคอมเมิรซ์ทันทีท่ีเปิดสโตรอิ์เกีย Oceania ในชว่งปีใหม่ และสโตรอิ์เกียท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกท่ีมะนิลา ก็มีกําหนด 
จะเปิดใหบ้รกิารอยา่งเป็นทางการในปี 2564 โดยออกแบบใหม้ีพื้นท่ีพรอ้มรองรบัการปฏิบัติงานด้านการหยบิ แพ็ก และจดัสง่
สนิค้าอีคอมเมิรซ์ รวมถึงศูนยบ์รกิารขอ้มูลลกูค้า และในเวลาเดียวกันน้ี ก็มีทีมในประเทศเวียดนามท่ีกําลังเดินหน้าวางแผน 
เปิดสโตรใ์นอนาคตอันใกล้   
 
“เรื่องท่ีเราใหค้วามสาํคัญมากท่ีสดุในตอนน้ีคือการดูแลพนักงานและลกูค้าของเราใหป้ลอดภัย และเดินหน้าทําธุรกิจของเราต่อไป 
เพราะไม่เคยมีชว่งเวลาไหนท่ีวิสัยทัศน์ของเราซึ่งต้องการจะสรรค์สรา้งชวีิตท่ีดีกว่าใหค้นทัว่ไปในทุกๆ วัน จะสอดคล้องกับการใช้
ชวีิตของผู้คนทัว่ไปได้มากเท่ากับในชว่งเวลาน้ี” ครสิเตียน รอยเคียร ์กล่าวและเสรมิว่า “อิเกียได้ปรบัลดราคาสนิค้าหลายรอ้ย
รายการในแคตตาล็อกอิเกียเล่มใหม่ เพื่อใหส้นิค้าของเรามีราคาท่ียอ่มเยายิง่ขึ้นอยา่งท่ีคนทัว่ไปจาํนวนมากจะเลือกซื้อไปสรา้ง
การเปล่ียนแปลงเล็กๆ น้อยๆ ในบ้านได้ เพื่อใหพ้วกเขาใชช้วีิตได้ดีขึ้นในทุกๆ วันอยา่งแท้จรงิ” 
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ขอ้มูลท่ีน่าสนใจ 
1 กันยายน 2562 – 31 สงิหาคม 2563 

 
77 ล้าน           ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์อิเกียในประเทศสงิคโปร ์มาเลเซยี และไทย เพิ่มขึ้น 46% จากปีท่ีแล้ว 
28 ล้าน จาํนวนชิน้ของมีทบอล ชคิเก้นบอล และเวจจี้บอลท่ีจาํหน่ายใน 3 ประเทศ 
2.4 ล้าน   ผู้สมัครเขา้รว่มโปรแกรมสมาชกิ IKEA Family ใน 3 ประเทศ เพิ่มขึ้น 14% จากปีท่ีแล้ว  
525,418           คําสัง่ซื้อสนิค้าออนไลน์ใน 3 ประเทศ เพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่าจากปีท่ีแล้ว  
3,561               จาํนวนพนักงานทัง้หมด (สงิคโปร ์มาเลเซยี ไทย ฟลิิปปินส ์เวียดนาม และเม็กซโิก) 
1,481  ผู้เชา่พื้นท่ีศูนยก์ารค้า 5 แหง่ในมาเลเซยีและไทย 
145 เต็นท์พักอาศัยบรรจุในกล่องแบนท่ีอิเกียบรจิาคเพื่อใชเ้ป็นจุดตรวจหาเชื้อ คลินิกชัว่คราว และพื้นท่ีพักฟื้ นใน

ประเทศเม็กซโิกและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
73 วันท่ีสโตรอิ์เกียปิดใหบ้รกิารในสิงคโปร ์56 วันท่ีสโตรอิ์เกียปิดให้บรกิารในไทย และ 47-51 วันท่ีสโตรอิ์เกียปิด

ใหบ้รกิารในมาเลเซยี 
3 สโตรอิ์เกียท่ีเตรยีมเปิดใหบ้รกิารในปี 2564 ในสงิคโปร ์มะนิลา และเม็กซโิกซตีิ (สาํหรบัสโตรอิ์เกียในเวียดนาม

อยูร่ะหวา่งวางแผนดําเนินงาน) 
  

 รายได้  
ปีงบประมาณ 2563 
กันยายน 2562 – สิงหาคม 2563 

สงิคโปร ์
อิเกีย Tampines 
อิเกีย Alexandra 

304 ล้านดอลลารส์งิคโปร ์
7 พันล้านบาท 
 

มาเลเซยี 
อิเกีย Damansara และศูนย์การค้า IPC  
อิเกีย Cheras และศูนย์การค้า MyTOWN 
อิเกีย Tebrau และศูนย์การค้า Toppen 
อิเกีย Batu Kawan และศูนย์การค้า Batu Kawan Link  

  

472 ล้านดอลลารส์งิคโปร์ 
10.9 พันล้านบาท 
 

ไทย  
อิเกีย บางนา และศูนย์การค้าเมกาบางนา 
อิเกีย บางใหญ่  
อิเกีย ภเูก็ต 

 

344 ล้านดอลลารส์งิคโปร์ 
8 พันล้านบาท 
 

รวมทัง้อิเกีย เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ 1.1 พนัล้านดอลลาร์
สงิคโปร ์
26 พันล้านบาท 
 

 
  



 

อิเกีย เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้และเมก็ซโิก  

สําหรับส่ือท่ีมคํีาถามหรอืขอ้สงสัย โปรดติดต่อ:  
อิเกีย เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้  
Corinna Schuler 
หวัหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร 
อีเมล: corinna.schuler@ikano.asia 

  
เอบเีอ็ม 
จารุวรรณ วรรักษ์ธนานันท์ 
โทรศัพท:์ +66 2252 9871 โทรสาร: +66 2254 8353 
อีเมล: jaruwan.v@abm.co.th 

 
เก่ียวกับอเิกีย เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้และเมก็ซโิก 
นับตัง้แต่เริม่ก่อตัง้ขึ้นในประเทศสวีเดนเมื่อปี 2486 อิเกียได้มุ่งมัน่สรรค์สรา้งชวีิตท่ีดีกว่าใหแ้ก่ผู้คนทัว่ไปในทกุๆ วัน ด้วยการนําเสนอเฟอรนิ์เจอรแ์ละของแต่งบ้านท่ีมีรูปแบบ
หลากหลาย ดีไซน์สวยงาม พรอ้มทัง้ประโยชน์ใชส้อยคุ้มค่า ในราคาท่ีผู้คนทัว่ไปเป็นเจ้าของได ้ในฐานะผู้ประกอบการแฟรนไชส์อิเกีย เราบรหิารจัดการสโตรอิ์เกียพรอ้มกับสรา้ง 
แรงบันดาลใจและทําใหผู้้คนมีชวีิตท่ีดีขึ้นได้ท่ีบ้านของตัวเองทัง้ในสิงคโปร ์มาเลเซยี และไทย นอกจากน้ีเรายงัมีแผนในการขยายตลาดไปยงัประเทศเม็กซโิก ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม 
ศูนยก์ารค้าท่ีเปิดใหบ้รกิารทัง้ 5 แหง่ของเรา ซึ่งบรหิารจัดการโดยอิคาโน่ เซน็เตอรส์ และมีอิเกียเป็นผู้เชา่หลัก เป็นทัง้ท่ีพบปะสังสรรค์และหัวใจสําคัญของชุมชน และด้วยความรว่มมือ
จากพันธมิตรและการลงทนุด้านอสังหารมิทรพัยป์ระเภทอ่ืนๆ เราได้สรรค์สรา้งชุมชนเดินได้ท่ีผู้คนสามารถชอ้ป ทํางาน พักผ่อน ตลอดจนเล่นสนุก เครอือิคาโน่เป็นแฟรนไชส์เพียง 
หน่ึงเดียวท่ีเป็นของครอบครวัคัมปราด ผู้ก่อตั้งอิเกีย 
 


