
ซัพพลายเออรคัดคานความตองการของบ๊ิกซี

ฮานอย: Viet Nam News รายงานวา สมาคมผูผลิตและสงออกอาหารทะเลของเวียดนามมีการสอบถามไปยัง
หางสรรพสินคาบิ๊กซี    ใหยกเลิกการขอสวนลดที่ สูงกวาจากอัตราของซัพพลายเออร เ วียดนาม ท่ี มี อัตราสูงสุดรอย
ละ 15 ท้ัง น้ีซัพพลายเออร เ วียดนามตางไดแสดงความกังวลถึงเรื่อง ท่ีบิ๊กซี มีความตองการสวนลดที่มากข้ึน
เนื่องจากเกรงวาผลิตภัณฑอาหารไทยกําลังครอบครองพื้นที่บนช้ันจําหนายสินคาในหางสรรพสินคาบิ๊กซี เวียดนาม
ท่ีเปนหน่ึงในหางสรรพสินคาขนาดใหญ  ซึ่ งปจจุบันน้ี เจาของหางสรรพสินคาบิ๊กซี  ไดแก  เครือเซ็นทรัล กรุป
จากประเทศไทย   นายกสมาคมผูผลิตและสงออกอาหารทะเลของเ วียดนามกลาววา “ขณะน้ีบิ๊กซี ไดขอสวนลดสูง
มากจากสมาคมผูผลิตและสงออกอาหารทะเลของเวียดนาม  ซึ่ งจะเปนการบีบบัง คับใหพวกเขาถอนตัวออกจาก
ระบบคาปลีก โดยหางสรรพสินคาบิ๊กซี ไดขอสวนลดจากซัพพลายเออร  รอยละ 17-20 สูงข้ึนจากป ท่ีแลวถึงรอย
ละ 5” นอกจากน้ันผลิตภัณฑ อีกมากมายตางมีสวนลดถึงรอยละ 25 สวนลดที่มากเกินนี้ ทําให ผูประกอบการ
เวียดนามตองรับมือกับคาใชจายจํานวนมหาศาล รวมถึงคาธรรมเนียมอ่ืนๆเ ม่ื อหางสรรพสินคาบิ๊กซีจัดโปรโมช่ัน
การทดสอบผลิตภัณฑและในชวงเทศกาลตางๆ ตลอดจนมีคาธรรมเนียมปลีกยอยอ่ืน ๆ อีกมากมาย

คุณเหวียน ฮวาย นาม เลขารองผู อํานวยการสมาคมผูผลิตและสงออกอาหารทะเลของเ วียดนาม กลาวถึง
การขอสวนลดโดยทั่วไปวา  บริษัทในเครือผูผลิตและสงออกอาหารทะเลของเวียดนามสามารถที่จะยอมรับ
สวนลดที่    รอยละ 15 แตบิ๊กซีขอสวนลดรอยละ 17 - 20 ซึ่ ง มันสูงเ กินไป   คุณเล แทง เ ติม รองผู อํานวยการ
บริษัทอาหารไซกอนจํากัด กลาววา สวนลดท่ีเหมาะสมควรอยู ท่ีรอยละ 10 ดานคุณฟาม ฮาย ลอง ผูจัดการท่ัวไป
บริษัท Agrex  Saigon จํากัดมหาชน กลาวถึงสวนลดที่ เพิ่มขึ้น เครือเซ็นทรัลอาจใชวิธี น้ี เปนหนึ่งในวิ ธีการท่ีจะ
ครองคาปลีกของเวียดนาม  การเพิ่มสวนลดท่ีมากข้ึนน้ีอาจจะเปนการจํากัดผูประกอบการเ วียดนามในการเปนซัพ
พลายเออรของหางสรรพสินคาบิ๊กซี   เพื่อที่จะเปดเสนทางใหผลิตภัณฑไทยเขามาแทนที่    คุณลองกลาววา บริษัท
ไดถอดผลิตภัณฑออกจากหางสรรพสินคาบิ๊กซีและขยายเปลี่ยนชองทางการจําหนายแลว   นอกจากน้ีบริษัทยังได
เริ่มสงออกผลิตภัณฑในญี่ปุนและเกาหลีใต   สวนลดท่ีมากนี้จะชวยให สินคาในหางสรรพสินคาบิ๊กซีมีราคาท่ีถู กลง
สรางความได เปรียบในการแขงขันของหางสรรพสินคาและผูคาปลีก  ผลิตภัณฑไทยจะสามารถครองตลาดหาก
ผูประกอบการเ วียดนามสูญเสียการกําหนดราคากับผูคาปลีกไทย ผู เ ช่ียวชาญไดการตลาดกลาวไว

การเตรียมการในอนาคต

ในป ท่ีผานมา  บริษัทคาปลีกเวียดนามเริ่ม ท่ีจะทําการคาปลีกแบบใหม เชน การควบรวมกิจการและการซื้อกิจการ
คาปลีก  คุณเหวียน เฮือง ก ว่ิง ผูจัดการท่ัวไปบริษัทวิจัยตลาดนีลเซนเวียดนาม กลาววา ผูประกอบการมีโอกาส
ในการพบกับความทาทายในสภาพแวดลอมการคาเสรีมากข้ึน  เพื่อใหแขง ขันกับผลิตภัณฑจากตางชาติ   ธุรกิจใน
ประเทศตองพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑและตั้งราคาใหมีความเหมาะสม รวมท้ังตองเสริมศักยภาพในการ

ข่าวเด่นประจําสัปดาห์จากกรุงฮานอย ประเทศเวยีดนาม
รวบรวมโดยสาํนกังานส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ ณ กรุงฮานอย
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แขงขันของตลาดดวย “ส่ิง ท่ี สําคัญของบริษัทเ วียดนามคือตองเริ่ม ท่ีจะเตรียมความพรอมในแขงขันกับตางชาติ ”
คุณกว่ิงกลาวเพิ่มเ ติม

เ ม่ือเร็ว ๆ นี้ มีการรุกเขาตลาดคาปลีกจากประเทศไทย ญี่ปุนและฝรั่ ง เศส  ซึ่ ง เรงแขง ขันทําสวนแบงตลาดคาปลีก
ในเ วียดนาม  ตลาดคาปลีกน้ีมีศักยภาพมากเ น่ืองจากมีกําลังซื้อ ท่ีแข็งแกรงจากกําลังซื้อของประชากร 90 ลานคน
อยางไรก็ตามการคาปลีกในประเทศยังคงเปนฝายแพและกําลังตองการความชวยเหลือ   เ ม่ือเร็ว ๆ ทางสมาคม
สหภาพการคาธุรกิจโฮจิมินห   ไดส งคํารองถึงนายกรัฐมนตรี เ ก่ียวกับตนเหตุของความเ ส่ียงของการครอบครอง
ตลาดการคาจากตางชาติ  ทางสมาคมเรียกรองให มีการสนับสนุนสภาพแวดลอมทางธุรกิจใหดี ข้ึนดวย  การคา
ปลีกรูปแบบใหม ในเ วียดนามมีเพียงรอยละ 25 จากปริมาณการคาปลีกท้ังหมด  แตการแขง ขันจะย่ิงรุนแรงขึ้น
เ ม่ือตางชาติครองกิจการบิ๊กซี  ท้ัง 32 แหง หางสรรพสินคา Metro อีก 19 แหง หางสรรพสินคา Lotte อีก 11
แหง และหาง Aeon อีก 3แหง

ประเทศฝรั่ ง เศสมีการคาปลีกใหญเปน อันดับ 4 Super Auchan กําลังวางแผนท่ีจะขยายตลาดในนคร
โฮจิมินห   ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอีกดวย นอกจากนี้ Aeon ยังเขาซื้อ กิจการของ Fivimart
และ Cit imart และ บริษัทไทยกําลังเขา ยึดหางบิ๊กซีและหางเมโทรอีกดวย    ผูคาปลีกในประเทศควรจะทํางาน
รวมกับผูผลิตในการสรางหวงโซ อุปทาน  เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ เวียดนามท่ีมี คุณภาพ และไดรับความไววางใจ
จากผูบริ โภคและสราง ช่ือเสียงให กับแบรนดผลิตภัณฑ  และมีโอกาสในการขยายตลาด

คุณ ลี้  เจรื่อง เ จี๊ยน นักเศรษฐศาสตรกลาววา การคาปลีกเ วียดนามจะตองพัฒนารูปแบบการดําเนินการ      โดย
พัฒนา เทคนิค รูปแบบการคา ท่ี ทันสมัย  และทิศทางจะตองสอดคลองกับการพัฒนารานคาสะดวกซื้อและ
มินิมารท  อยางไรก็ตาม คุณ โว  วัน ก ว่ิง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและการคาภายในประเทศกลาววา การเปด
รานคาปลีกโดยตางชาติ ไม ได เปนปญหาใหญอะไรสําหรับการคาปลีก  เนื่องจากจะเปนการเพิ่มโอกาสในการ
พัฒนา          การแขงขันของสินคาเ วียดนามและปองกันการปดกิจการหรือลมละลาย ซึ่ ง เปนผลมาจากความ
ลมเหลวในการแขงขัน  สําหรับผูบริ โภค  ผูค าปลีกตางชาติจะนําพาสินคา ท่ีมี คุณภาพสูมา สู เ วียดนามและสนันสนุน
ใหมีการพัฒนาคุณภาพสินคาเ วียดนาม  เพื่อปรับปรุง คุณภาพสินคาเ วียดนามใหแขงขันในตลาดโลกได

(จาก Viet Nam News / พฤษภาคม 2559)

Disclaimer: ขอมูลตางๆ ที่ปรากฏเปนขอมูลที่ไดจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย และการเผยแพรขอมูลเปนไปเพ่ือวัตถุประสงคในการใหขอมูลแกผูสนใจเทานั้น โดยสํานักงาน
สงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ กรุงฮานอยจะไมรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนําขอมูลนี้ไปใชไมวาในทางใด

สคร.ฮานอย


