ตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ของเวี
ของเวียดนาม...โอกาสและความท้
ดนาม โอกาสและความท้าทายของนักลงทุนต่างชาติ
โดยฝา่ ยวิจยั ธุรกิจ ธนาคารเพือการส่

งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
แม้ว่าในปี 2557 ภาคธุรกิจของเวียดนามได้
ดนาม รบั ผลกระทบค่อนข้างรุนแรงจากการ
การชุมนุ มประท้วงของ
ชาวเวียดนามทีต ่อต้านรัฐบาลจีจีนในประเด็นข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ในช่วงเดื
เดือนพฤษภาคม 2557 จนลุกลาม
ไปสู่เ หตุจ ลาจล ทํา ให้บ ริษ ัท และโรงงาน
โรงงานของนักลงทุน ต่า งชาติหลายแห่
ห ลายแห่ง ได้ร บั ความเสีย หายอย่
หาย า งหนัก
แต่ในภาพรวมเศรษฐกิ
เศรษฐกิจเวียดนามยังขยายตัวได้อย่างแข็งแกร่งและมีแนวโน้มว่าเศรษฐกิจปี 2557 จะขยายตัว
สูงกว่าเป้าหมายทีร ฐั บาลกําหนดไว้ ขณะทีตลาดค้
ต ลาดค้าปลีกของเวียดนามยังคงได้รบั ความสนใจจากนั
ความสนใจจาก กลงทุน
ต่า งชาติ เนื อ งจากนันักลงทุน ส่ว นใหญ่ม องว่า เวีย ดนามเป็
เป็ น หนึ งในตลาดค้า ปลีกทีน่ า ดึงดูด มากทีสุด และ
เป็ นตลาดทีม ที งั 2 โอกาสและความท้าทายซ่อนอยู่ ซึง สอดคล้องกับรายงานของ CB Richard Ellis บริษทั ทีป รึกษา
ด้านอสังหาริมทรัพย์ชนั 2 นําของโลก ทีร ะบุว่าในปี 2557 ตลาดค้าปลีกของเวียดนามเป็ นตลาดทีน ่ าดึงดูดมาก
เป็ นอันดับ 2 ในเอเชีย รองจากจีน โดยกรุ
กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม เป็ นเมืองทีม ตี ลาดค้า ปลีกที
คึกคักมากเป็ นอันดับ 3 ในเอเชีย รองจากกรุงปกั กิง และเทศบาลนครเซีย งไฮ้ของจีน
ศักยภาพของตลาดค้
ตลาดค้าปลีกเวียดนาม
นับตัง2 แต่รฐั บาลเวียดนามอนุ ญาตให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในธุรกิจค้าปลีกในเวียดนามได้
ในปี 2552 บริษัทค้าปลีกของต่ต่างชาติทัทงั 2 จากสหรัฐฯ สหราชอาณาจักร ฝรังเศส

เยอรมนี ญีปุ่น เกาหลีใต้
มาเลเซีย สิงคโปร์ รวมทัง2 ไทย ต่างก็
ง ทยอยเข้ามาลงทุนในธุธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ในเวียดนามอย่
ดนาม างไม่ขาดสาย
เนืองจากเล็งเห็นว่าเป็ นตลาดทีม ศี กั ยภาพในการขยายตัวในระยะยาว ด้วยปจั จัยสนับสนุ นสําคัญจากการที
เวียดนามเป็ นตลาดขนาดใหญ่ทีทมี ปี ระชากรมากกว่า 90 ล้านคน และมีความได้เปรียบในด้านโครงสร้าง
ประชากรทีม อี ายุน้อย กล่าวคือ ราวร้อยละ 60 ของประชากรทัง2 ประเทศมีอายุตํากว่า 30 ปี ซึง นับเป็ นตลาด
เป้าหมายสําคัญ รวมทัง2 กําลังซื2อของชาวเวีย ดนามทีม แี นวโน้ม เพิม ขึน2 อย่า งต่อเนื อง ซึงรัฐบาลเวีย ดนาม
คาดการณ์ ว่า รายได้เ ฉลีย ต่อคนต่อปี ของชาวเวียดนามจะเพิม ขึน2 จาก 1,900 ดอลลาร์สหรัฐในปี 2557 เป็ น
3,400 ดอลลาร์สหรัฐในปี 2563 ซึงกําลังซื2อทีเ พิม ขึน2 เป็ นผลจากสัสัดส่วนของผูม้ รี ายได้ปานกลางขึน2 ไปใน
ไป
เวียดนามมีแนวโน้มเพิม ขึน2 สอดคล้ล้องกับรายงานของ Boston Consulting Group บริษทั ทีป รึกษาทางธุรกิจ
ชัน2 นําของโลก ทีค าดการณ์ ว่าผูบ้ ริโภคระดับกลางของเวี
กลาง
ยดนามซึง มีรายได้มากกว่า 714 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน
จะมีจํานวนเพิม ขึน2 จาก 12 ล้านคนในปี
นคน 2556 เป็ น 33 ล้านคน ในปี 2563 หรือประมาณ 2 ใน 3 ของจํานวน
ผูบ้ ริโภคระดับกลางในไทย นอกจากนี2 สัดส่วนของประชากรเวียดนามทีอาศัยอยู่ในเขตเมืองยังมีแนวโน้ ม
เพิม ขึน2 จากร้อยละ 33 ในปี 2557 เป็ นร้อยละ 38 ในปี 2563 ซึง ทัง2 หมดนี2ถอื เป็ นปจั จัยสําคัญในการขับเคลือน
ตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ของเวี
ของเวียดนามในระยะข้
ดนามใน
างหน้า
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การเปลี$ยนแปลงโครงสร้างตลาดค้าปลีกของเวียดนาม
การเข้ามาลงทุนในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ของบริษทั ต่างชาติมสี ่วนทําให้โครงสร้างตลาดค้าปลีกของ
เวียดนามเปลียนแปลงไป โดยตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ของเวียดนามประเภทห้างสรรพสินค้า ซูเ ปอร์ม าร์เ ก็ต
และร้า นสะดวกซื2อ ได้รบั ความนิยมมากขึน2 เป็ นลําดับจนมีสดั ส่วนถึงราวร้อยละ 25 ของมูลค่าการค้าปลีก
ทัง2 หมด ขณะทีร ฐั บาลเวียดนามคาดการณ์ว่าการค้าปลีกสมัยใหม่จะมีสดั ส่วนเพิม ขึน2 เป็ นร้อยละ 40 ในปี 2563
ซึง เป็ นผลจากการทีบ ริษทั ค้าปลีกของต่างชาติเร่งขยายการลงทุนในเวียดนามในช่วงทีผ ่านมา ทัง2 การขยาย
สาขาเพิม มากขึน2 การใช้กลยุทธ์เข้าซื2อกิจการท้องถิน จากผูป้ ระกอบการรายเดิม รวมทัง2 มีการขยายตลาดใน
พื2น ทีน อกเมือ งมากขึ2น เพือ สร้า งความแข็ง แกร่ง ให้ก บั ธุร กิจ และรองรับ การแข่ง ขัน ทีรุน แรงขึ2น ทัง2 นี2
รัฐบาลเวียดนามคาดการณ์ ว่าภายในปี 2563 เวียดนามจะมีซูเปอร์มาร์เก็ต เพิม ขึน2 เป็ น 1,200-1,300 แห่ง
และห้างสรรพสินค้า 157 แห่ง จาก 724 แห่ง และราว 100 แห่ง ตามลําดับ ณ สิน2 ปี 2556
ความเคลื$อนไหวของบริ ษัทค้าปลี กต่ างชาติ ในเวี ยดนาม
สํา หรับ ความเคลือ นไหวของบริษัทค้า ปลีก ต่ า งชาติ รวมทัง2 บริษัท ของไทยในตลาดค้า ปลีก ของ
เวียดนามในปี 2557 ทีน ่าสนใจ มีดงั นี2
• Lotte Mart (ห้างค้าปลีกรายใหญ่ของเกาหลีใต้) ในปี 2557 บริษทั ฯ ลงทุนเพิม เติมในตลาดค้าปลีก
เวียดนามเป็ นมูลค่า 350 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทําให้ปจั จุบนั Lotte Mart มีรา้ นค้าในเวียดนาม 8 แห่ง กระจายอยู่
ทัวประเทศ

และบริษทั ฯ เตรียมเปิ ดอีก 2 แห่ง ในจังหวัด Ba Ria-Vung Tau และนครโฮจิมนิ ห์ ทัง2 นี2 บริษทั ฯ
ตัง2 เป้าหมายทีจ ะเป็ นผูน้ ําในตลาดค้าปลีกเวียดนาม โดยมีแผนจะเพิม จํานวนร้านค้าปลีกในเวียดนามเป็ น 60 แห่ง
ภายในปี 2563
• AEON (ห้างค้าปลีกรายใหญ่ของญีปุ่น) ในปี 2557 บริษทั ฯ ได้เริม รุกตลาดค้าปลีกเวียดนาม และมี
แผนทีจะเปิ ดทัง2 ร้านสะดวกซื2อ ศูนย์การค้า และซูเปอร์มาร์เก็ต ทัง2 นี2 ในช่วงต้นปี 2557 บริษัทฯ ได้เปิ ด
ศูนย์การค้า AEON Mall Tan Phu Caladon ในนครโฮจิมนิ ห์เป็ นแห่งแรก ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2557
ได้เปิ ด AEON Mall Binh Duong Canary เป็ นศูนย์การค้าแห่งที 2 ในเวียดนาม ตัง2 อยู่ในจังหวัด Binh Duong
ห่างจากนครโฮจิมนิ ห์ราว 50 กิโลเมตร นอกจากนี2 บริษทั ฯ ยังได้ร่วมเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจกับ Citimart
ร้านค้าปลีกท้องถิน ของเวียดนาม โดยมีแผนทีจ ะเปิ ดร้านค้าปลีกภายใต้ชอื “AEON Citimart” ให้ได้ 500 แห่ง
ทัวประเทศภายในปี

2568
• บริ ษัท เบอร์ลี$ ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน) หรือ BJC ของไทย ได้เข้าซื2อกิจการทัง2 หมดของบริษทั
METRO Cash & Carry Vietnam ซึง เป็ นผูน้ ําตลาดค้าปลีกสมัยใหม่รายใหญ่ทสี ุดในเวียดนามทีด ําเนินธุรกิจ
โดยนักลงทุนต่างชาติ ซึง การเข้าซื2อกิจการครัง2 นี2จะทําให้บริษทั ฯ มีเครือข่ายทัวเวี
 ยดนาม โดยมีธุรกิจครอบคลุมตัง2 แต่
ต้นนํ2าถึงปลายนํ2าทัง2 โรงงานผลิต ธุรกิจกระจายสินค้า ธุรกิจจัดจําหน่ าย ธุรกิจค้าส่ง และธุรกิจค้าปลีก หลังจาก
เมือปี 2556 บริษทั ฯ ได้ซ2อื กิจการร้านสะดวกซื2อ Family Mart และได้เปลีย นชือเป็ น B’s Mart ซึง ปจั จุบนั มี
สาขาเกือบ 100 แห่งทัวเวี
 ยดนาม และบริษทั ฯ ตัง2 เป้าหมายเปิ ดสาขาเพิม เป็ น 205 แห่งภายในปี 2561
• บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) หรือ CPN ได้เปิ ดห้างสรรพสินค้าภายใต้ชือ “Robins”
2 แห่ง ในกรุงฮานอยและนครโฮจิมนิ ห์ หลังจากเมือ ปี 2556 บริษทั ฯ ประสบความสําเร็จจากการลงทุนในธุรกิจ
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ค้าปลีกประเภท Multi-Brands Sport Store ภายใต้ชอื Supersports รวมทัง2 ยังเป็ นผูจ้ ดั จําหน่ ายแบรนด์
อุปกรณ์กฬี าชัน2 นําอย่าง Crocs, New Balance, Fila และ Umbro รวมทัง2 แบรนด์ชนั 2 นําจากไทย เช่น FBT และ
D&P
ผู้ประกอบการค้าปลีกท้องถิ$ นเร่งปรับตัว
ปจั จุบนั ผูป้ ระกอบการค้าปลีกท้องถิน ยังเป็ นผูค้ วบคุมตลาดค้าปลีกของเวียดนาม สะท้อนได้จากข้อมูล
ของบริษทั CB Richard Ellis ซึงทําการสํารวจพื2นทีค า้ ปลีกในนครโฮจิมนิ ห์พบว่า พื2นทีค า้ ปลีกทีเ ป็ นของ
ผูป้ ระกอบการท้องถิน ยังคงเพิม ขึน2 อย่างต่อเนืองและมีพ2นื ทีม ากกว่าพื2นทีข องผูป้ ระกอบการทีร ่วมทุนกับบริษทั
ต่างชาติ แต่การรุกตลาดค้าปลีกมากขึน2 ของบริษทั ต่างชาติ ประกอบกับในปี 2558 รัฐบาลเวียดนามเตรียมเปิ ด
ให้มกี ารลงทุนในธุรกิจค้าปลีกรายย่อย รวมทัง2 อนุ ญาตให้นักลงทุนต่างชาติสามารถลงทุนในธุรกิจค้าปลีกได้
100% ตามพันธสัญญาทีใ ห้ไว้กบั องค์การการค้าโลก (World Trade Organization : WTO) ทําให้
ผูป้ ระกอบการท้องถิน ต้องเร่งปรับตัวเพือ รองรับการแข่งขันทีท วีความรุนแรงขึน2 โดยส่วนใหญ่จะเน้นการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการลูกค้า ซึง รวมถึงการให้บริการรูปแบบใหม่ๆ เช่น การเพิม การให้บริการสังซื
 2อสินค้าทาง
โทรศัพท์ ขณะทีผ ปู้ ระกอบการท้องถิน บางรายใช้กลยุทธ์ในการปรับเปลีย นโลโก้ของห้างค้าปลีกให้มคี วามทันสมัย
มากขึน2 เพือดึงดูด ลูกค้า วัย หนุ่ มสาวและเพือให้แ บรนด์เป็ นทีจ ดจํา มากขึน2 สําหรับ ห้า งค้าปลีกท้องถิน ทีม ี
การปรับตัวอย่างชัดเจน ได้แก่ Co-op Mart ห้างค้าปลีกรายใหญ่ทสี ุดในเวียดนามซึง ดําเนินการโดยรัฐบาล
เวียดนามและมีสาขาทัวประเทศราว

100 แห่ง ซึง ใช้กลยุทธ์ในการขยายสาขาเข้าไปในนิคมอุตสาหกรรมและ
เขตส่งเสริมการส่งออก เพือเจาะตลาดลูกค้าทีเ ป็ นแรงงานท้องถิน นอกจากนี2 Co-op Mart ยังได้ร่วมทุนกับ
FairPrice ห้างค้าปลีกรายใหญ่ของสิงคโปร์ โดยมีแผนทีจ ะเปิ ดซูเปอร์มาร์เก็ต 2 แห่งในเวียดนามภายใต้ชอื
“Co-opXtra” และ “Co-opXtraPlus” ทัง2 นี2 แม้ว่าบริษัทค้าปลีกต่างชาติจะมีความได้เปรียบผู้ประกอบการ
ท้องถิน ในเรือ งของเงินทุนและความชํานาญในการประกอบธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ แต่ผปู้ ระกอบการท้องถิน ยังมี
ความได้เปรียบในด้านการเข้าใจพฤติกรรมการบริโภคและความต้องการของลูกค้าเป็ นอย่างดี ซึง ถือเป็ นหัวใจ
สําคัญในการรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ได้
การทีนัก ลงทุ น ต่ า งชาติรุ ก ตลาดค้า ปลีก ในเวีย ดนามอย่า งต่ อเนื อ ง ขณะทีการดํ า เนิ น ธุ ร กิจ ของ
ผูป้ ระกอบการค้าปลีกท้องถิน ก็ยงั คงมีความแข็งแกร่ง ส่งผลให้ตลาดค้าปลีกในเวียดนามขยายตัวในระดับ
สองหลักมาโดยตลอด ซึงเท่ากับว่าช่องทางการเข้าสู่ตลาดเวียดนามกว้างขึ2นเรือยๆ จึงนับเป็ นโอกาสของ
ผูป้ ระกอบการไทยในการส่งสินค้าเข้าไปขยายตลาดเวียดนามโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภค ผ่านช่องทาง
ทัง2 การกระจายสินค้าผ่านตัวแทนจําหน่ ายของไทยและตัวแทนท้องถิน โดยอาศัยข้อได้เปรียบจากการทีส นิ ค้า
อุปโภคบริโภคของไทยได้รบั ความนิยมสูงในเวียดนาม เนืองจากผูบ้ ริโภคชาวเวียดนามยอมรับสินค้าไทยในฐานะ
สินค้าทีม คี ณ
ุ ภาพดีและราคาสมเหตุสมผล
Disclaimer : ข้อมูลต่าง ๆ ทีป รากฏ เป็ นข้อมูลทีไ ด้จากแหล่งข้อมูลทีห ลากหลาย และการเผยแพร่ขอ้ มูลเป็ นไปเพือ วัตถุประสงค์
ในการให้ขอ้ มูลแก่ผทู้ สี  นใจเท่านัน3 โดยธนาคารเพือ การส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รบั ผิดชอบในความเสียหายใดๆ
ทีอ าจเกิดขึ3นจากการทีม บี ุคคลนําข้อมูลนี3ไปใช้ไม่วา่ โดยทางใด

