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ห้างคาร์ฟูร์เสี่ยงขาดทุนจากเงิน Rebate ที่ศาลสั่งให้จ่ายคืนของคู่ค้าในเคนยา มูลค่ากว่า 300 ล้าน KES  

 

 
ภาพ : ห้างคาร์ฟูร์ซุปเปอร์มาร์เก็ตในมอมบาซา 

 
Carrefour เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตล าดับที่ 3 ที่มีสาขามากที่สุดในเคนยา โดยเป็นแฟรนไชส์ที่บริหารโดย Majid Al 
Futtaim Hypermarkets Limited จาก UAE โดยปัจจุบันมีสาขาในเคนยาทั้งสิ้น 12 สาขา ก าลังประสบกับ
ปัญหาในความเสี่ยงที่จะต้องชดใช้เงินส่วนลดจ่ายคืนจากซัพพลายเออร์ (Rebate to supliers) ที่มีมูลค่ากว่า 300 
ล้าน KES ต่อปี หลังจากที่ได้รับค าสั่งศาลการแข่งขันด้านการค้าในเคนยาให้หยุดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่ไม่เป็น
ธรรมที่ Carrefour เรียกเก็บจากคู่ค้าในเคนยา 
 
ในวันอังคารที่ 20 เม.ย. 64 ที่ผ่านมา ศาลด้านกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของเคนยา สั่งให้ห้างท าการแก้ไข
สัญญาทั้งหมดที่ท ากับซัพพลายเออร์ภายใน 30 วัน เพ่ือถอดข้อก าหนดอันไม่เป็นธรรมหลายข้อออกไป รวมถึงการ
สั่งห้างจะต้องชดใช้เงินส่วนลดจ่ายคืน (Rebate) ที่เรียกเก็บในอัตรา 1.25 % ของยอดขายรายปี  ยกตัวอย่างเช่น 
ในปี 2020  ที่ห้างคาร์ฟูร์มียอดขาย 25,000 ล้าน KES  นั่นหมายความว่า ห้างคาร์ฟูร์จะได้รับเงินส่วนลดจ่ายคืน
จากซัพพลายเออร์ จ านวน 313 ล้าน KES    นอกจากเงินส่วนลดจ่ายคืน 1.25% ข้างต้นแล้ว ห้างฯยังก าหนดให้
ซัพพลายเออร์จ่ายเงินส่วนลดจ่ายคืนอ่ืน ๆ อีก ที่ไม่ได้ระบุไว้ในค าตัดสินของศาล  ซึ่งหลังจากค าตัดสินดังกล่าว 
ห้างคาร์ฟูร์กล่าวว่า จะต่อสู้กับค าสั่งศาลโดยยื่นอุทธรณ์ต่อศาลชั้นสูงต่อไป  โดยปัจจุบัน ห้างฯ มีซัพพลายเออร์
หรือคู่ค้าทั้งบริษัทผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าอยู่ระบบของห้างจ านวนกว่า 700 ราย 
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ค าสั่งของศาลด้านกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของเคนยา  ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ยืนยันการตัดสินใจโดยหน่วยงาน
ก ากับดูแลการแข่งขันทางการค้าแห่งเคนยา (CAK) ได้ก าหนดแบบอย่างที่ส าคัญในส่วนค้าปลีกและสามารถใช้เพ่ือ
เป็นแนวปฏิบัติทางการค้าท่ีคล้ายคลึงกันส าหรับผู้ค้ารายอื่นๆ  นอกจากนี้  การตัดสินแบบนี้ดูเหมือนจะเสี่ยงต่อ 
 
การล้มล้างธรรมเนียมปฏิบัติที่มีมายาวนานในธุรกิจค้าปลีก และมีผลกระทบต่อผู้บริโภค เช่นกัน   ตัวอย่างเช่น  
เงินส่วนลดจ่ายคืนซึ่งเป็นที่นิยมใช้วงการค้าปลีกกันทั่วโลก ถือเป็นรายได้ที่จัดเก็บจากซัพพลายเออร์ และ เงิน
ส่วนลดจ่ายคืนดังกล่าว อาจจะท าเป็นส่วนลดแก่ผู้บริโภคที่จับจ่ายซื้อสินค้าได้อีกด้วย  ดังนั้น ก็เป็นไปได้ว่า 
ผู้บริโภคอาจจะไม่ได้รับประโยชน์จากส่วนลดสินค้าอีกต่อไป  ห้างคาร์ฟูร์นั้นมีความกล้าในการคิดเสนอรูปแบบ
ส่วนลดต่างๆส าหรับสินค้าทีห่ลากหลาย โดยสามารถเพ่ิมเงินส ารองเพ่ือเพ่ิมยอดขายได้ ดังนั้น การหยุดเงินส่วนลด
จ่ายคืนนี้ อาจท าให้ห้างค้าปลีกไม่สามารถท าการลดราคาสินค้าได้อีก และ ส่งผลให้ราคาสินค้าปรับขึ้นมาใกล้เคียง
กับคู่แข่ง 
 
Orchards Limited ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายโยเกิร์ตแห่งหนึ่งได้ยื่นค าร้องต่อหน่วยงานที่ก ากับดูแล 
โดยระบุว่า ห้างฯคาร์ฟูร์ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจ านวนหนึ่งจากซัพพลายเออร์เพ่ือแลกกับการน าสินค้าขึ้นบนชั้น
วางสินค้า และอ้างว่า แลกกับความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อคู่ค้ารายอ่ืนๆได้   ค าสั่งศาลที่ออกเมื่อวันที่ 20 
เมษายน ระบุว่า “ ผู้อุทธรณ์สามารถแก้ไขข้อตกลงการค้าปัจจุบันทั้งหมด ที่ท ากับห้างคาร์ฟูร์เคนยา ภายใน 30 
วัน โดยมีจุดประสงค์เพ่ือแก้ไขข้อก าหนดที่เป็นการกระท าผิดทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อก าหนดที่จัดท า หรือ 
น าไปสู่ หรือ อีกนัยหนึ่ง เอ้ือประโยชน์ต่อการใช้อ านาจผู้สั่งซื้อในทางที่ผิด”   อ านาจของผู้สั่งซื้อ หมายถึง 
ความสามารถของผู้สั่งซื้อในการแสวงหาโอกาสและเงื่อนไขที่เหนือกว่าซัพพลายเออร์ ซึ่งสามารถคิดเป็นต้นทุนค่า
เสียโอกาสได ้ เช่น การชะลอการช าระเงินค่าสินค้า 
 
ห้างคาร์ฟูร์กลายเป็นผู้ค้าปลีกรายใหญ่รายที่ 2 ที่ถูกสอบสวนในข้อหาใช้อ านาจผู้สั่งซื้อในทางที่ผิดรองจากห้าง 
Tuskys ที่เป็นห้างที่มีสาขามากท่ีสุดล าดับที่ 1 ของเคนยา ซึ่งพบว่า มีการระงับการช าระเงินแก่ซัพพลายเออร์ จน
เกินวันที่ก าหนด  ศาลได้สั่งให้คาร์ฟูร์ไม่คิดค่าแรกเข้าสินค้าและเงินส่วนลดจ่ายคืนในสัญญา นอกเสียจากว่า จะ
เพิกถอนซัพพลายเออร์อย่างเดียวเท่านั้น 
 
บริษัท Orchards ได้ร้องเรียนต่อหน่วยงานก ากับดูแลการแข่งขันทางการค้าแห่งเคนยา (CAK)  ว่า  ห้างคาร์ฟูร์
ก าหนดให้ซัพพลายเออร์จ่ายค่าแรกเข้าสินค้า สินค้ารายการละ 50,000 Sh ที่ขายในห้างฯ  ถ้าไม่ช าระค่าแรกเข้า
สินค้า จะถูกปรับ 7% ถึง 8 % ของจ านวนเงินที่ค้างจ่าย  ตามค าร้องของ Orchards คาร์ฟูร์ก าหนดเรียกเก็บ
ส่วนลดพิเศษอีก 10 % จากซัพพลายเออร์ ส าหรับการขนส่งสินค้าไปยังสาขาใหม่ ครั้งที่ 2   ยิ่งไปกว่านั้น ห้างคาร์
ฟูร์จะเรียกเก็บเงินส่วนลดจ่ายคืน อีก 1.25% ของยอดขายรายปี  และล่าสุด ในปี 2019 ห้างคาร์ฟูร์ยังมีการคิดจะ 
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เก็บ “ เงินส่วนลดจ่ายคืนคิดแบบอัตราก้าวหน้า” อีกรายการหนึ่ง  ซึ่งค านวณจาก ยอดขายรายปี หารด้วย การ
หมุนเวียนสินค้า ของซัพพลายเออร์ 
 
ความเห็นของ สคต. 
 
สคต. มองว่า จากกรณีดังกล่าว อาจส่งผลให้ห้างคาร์ฟูร์สูญเสียรายได้ที่เป็นเงินส่วนลดจ่ายคืน (rebate) จากซัพ
พลายเออร์ เป็นจ านวนมหาศาล  ดังนั้น มีความเป็นไปได้ว่า ความสามารถในการเพ่ิมเงินส ารองเพ่ือกระตุ้น
ยอดขายจะลดลง  ความสามารถในการแข่งขันกับผู้ค้าปลีกรายอ่ืนจะลดลงตามไปด้วย เนื่องจากไม่มี ต้นทุนที่เป็น
ส่วนลดดังกล่าวมาถัวเฉลี่ยให้น ามาเป็นทุนในการลดราคาสินค้าให้ต่ าลงได้  สุดท้าย ผู้บริโภคจะเป็นผู้รับภาระค่า
สินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นกว่าเดิม  ซึ่งก็จะส่งผลให้ยอดขายของห้างคาร์ฟูร์โดยรวมก็จะลดลงตามไปด้วย  สิ่งที่
ผู้ประกอบการไทยที่ส่งออกสินค้ามาเคนยาต้องพึงระวัง คือ การส่งออกสินค้าจากไทยที่ใช้การจ าหน่ายผ่านผู้น าเข้า
ที่มีช่องทางการขายสินค้าร่วมกับห้างคาร์ฟูร์เคนยา อาจจะเจอปัญหาการช าระเงินค่าสินค้าที่ล่าช้าเกินก าหนด 
(ปัจจุบัน ห้างมีการจ่ายเงินล่าช้าคือเดิม 30-90 วันเป็น 90-180 วันแล้วแต่กรณี) โดยห้างอาจมีการน าเข้าเอา
ข้ออ้างเก่ียวกับภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นจากกรณีดังกล่าว ท าให้การช าระเงินมีความล่าช้ามากขึ้นตามไป
ด้วย  
 
นอกจากนั้น ประเด็นเกี่ยวกับ การคิด “เงินส่วนลดจ่ายคืนคิดแบบอัตราก้าวหน้า” ที่ค านวณจาก ยอดขายรายปี 
หารด้วย การหมุนเวียนสินค้า ของซัพพลายเออร์  นั้น หมายถึง  หากมูลค่าสินค้าที่ขายเข้าห้างมีจ านวนมาก แต่
การหมุนเวียนสินค้ามีน้อย  ซัพพลายเออร์จะถูกเรียกเก็บเงินส่วนลดจ่ายคืนคิดแบบอัตราก้าวหน้าในอัตราสูง  
ในทางกลับกัน  หากมูลค่าสินค้าท่ีขายเข้าห้างมีจ านวนน้อย ขณะที่การหมุนเวียนสินค้ามีมาก  ซัพพลายเออร์จะถูก
เรียกเก็บเงินส่วนลดจ่ายคืนคิดแบบอัตราก้าวหน้าในอัตราต่ า   ดังนั้น  ผู้ส่งออกไทย ควรพิจารณาค านึงถึงประเด็น
นี้ และมีการประสานงานท าความเข้าใจกับผู้น าเข้า และวางแผนการตลาดร่วมกับผู้น าเข้าเพ่ือลดผลกระทบที่อาจมี
ขึ้นได้จากกรณีดังกล่าว โดยควรพิจารณาวางแผนให้มูลค่ายอดขายสินค้าท่ีส่งไปควรสัมพันธ์กับการหมุนเวียนสินค้า 
ด้วย 
 
ผู้ส่งออกที่สนใจข้อมูลเพ่ิมเติมต่าง ๆ เกี่ยวประเทศเคนยา และประเทศในแอฟริกาตะวันออก ท่านสามารถติดต่อ
สอบถามได้ที่ E-mail: ของส านักงานฯ ที่ info@ocanairobi.co.ke 
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