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‘วากิวซามูไร’
เนื้อญี่ปุ่นบุกตลาดเมือง

การอ�านวยความสะดวก

ทางการค้าเมียนมา

เมยีนมาไดเ้ขา้ลงนามความตกลงการอำานวยความสะดวกทางการคา้

ขององค์การการค้าโลก เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.  2558 และเป็นสมาชิกของ

อาเซยีนและความตกลงวา่ดว้ยการขนสง่ขา้มพรมแดน ในอนภุมูภิาคลุม่

แม่น้�าโขงเมื่อปี 2546 รวมทั้งได้ลงนามความตกลงทางการค้ากับหลาย

ประเทศ อาท ิไทย จนี เกาหลีใต ้ออสเตรเลยี นวิซีแลนด ์อนิเดยี เปน็ตน้

แตไ่มไ่ดล้งนามในอนสัุญญาเกียวโตขององคก์ารศลุกากรโลก แมว่้า

ได้เป็นสมาชิกขององค์การศุลกากรโลกแล้วก็ตาม ทางปฏิบัติจริงการน�า

เข้า-ส่งออกสินคา้ของเมยีนมา อยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑข์องกฎหมายว่าดว้ย

การน�าเข้าส่งออก ซ่ึงไดรั้บการปรับปรุงแก้ไขลา่สุดเมื่อป ี2555 โดยการน�า

เข้าสินคา้ของเมยีนมามหีลกัเกณฑก์ารควบคมุทีแ่ตกตา่งกันข้ึนอยูว่่าเปน็

สินค้าเป็นประเภทที่น�าเข้ามา เพื่อค้าขายหรือน�าเข้ามาใช้

โดยภาพรวมถือว่าการน�าเข้าสินค้าในเมียนมายังมีระบบที่ซับซ้อน 

ผู้น�าเข้าสินค้าส่วนใหญ่จึงนิยมใช้บริการผู้ประกอบการธุรกิจให้บริการน�า

เข้าสินค้าหรือบริษัทนายหน้า เพื่อให้ความช่วยเหลือในการน�าเข้าสินค้า  

โดยในการน�าเข้าสินคา้นัน้ กฎหมายก�าหนดให้ผูน้�าเข้าตอ้งด�าเนนิการจด

ทะเบียนเพื่อท�าธุรกิจต่างประเทศกับส�านักงานการลงทุนและการจัดการ

บริษัท และจดทะเบียนกับกรมการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งต้องเป็น

สมาชิกของสหภาพหอการค้าและอุตสาหกรรม

เมื่อป ี2556 รัฐบาลเมยีนมาไดป้ระกาศยกเลกิการขออนญุาตน�าเข้า

สินค้าจ�านวน 593 รายการ ประกอบด้วย อาหารผ่านการปรุง เสื้อผ้า 

สนิค้าประเภทกระดาษ เครื่องส�าอาง ชิ้นส่วนรถยนต์ ยางรถยนต์ เครื่อง

ใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้ยกเลิกการขออนุญาตส่งออกสินค้า 166 ชนิด 

ประกอบด้วย สินค้าเกษตร สินค้าจากสัตว์ หรือสินค้าจากป่า ส่งผล

ให้การน�าเข้ามีความสะดวกมากขึ้นระดับหนึ่ง การขออนุญาตน�าเข้าหรือ

ส่งออกสินคา้ทีย่งัไมไ่ดรั้บยกเว้นตอ้งไปด�าเนนิการขออนญุาตทีก่ระทรวง

การค้า การเรียกหลักฐานประกอบการขอใบอนุญาตน�าเข้าสินค้าจะข้ึน

อยู่กับประเภทสินค้า ซ่ึงโดยทั่วไปแล้วจะมีการเรียกใบรับรองถ่ินก�าเนิด

สินค้าหากเป็นกรณีสินค้ามาจากประเทศในกลุ่มอาเซียน หรือประเทศที่

มีความตกลงเสรีทางการค้า 

ทัง้นี ้กฎหมายหรือร่างกฎหมายของเมยีนมาจะเผยแพร่ทางเว็บไซต์

ของรัฐ ไดแ้ก่ เว็บไซต ์http://www.moi.gov.mm/moi:eng/ ของกระทรวง

ข้อมูลข่าวสาร Ministry of Information แม้เว็บไซต์นี้มีข้อจ�ากัดหลาย

ประการ เนื่องจากมีเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษน้อย และยังมีเนื้อหาไม่ครบ

ถ้วน แต่ถือเป็นแหล่งข้อมูลที่ส�าคัญที่จะท�าให้เข้าถึงข้อมูลด้านกฎหมาย

ของเมียนมาได้ n

สถาบันระหวางประเทศเพือการคาและการพัฒนา (ITD) 
www.itd.or.th

เซียนอาเซียน

ตลาดท่ีกำาลงัเติบโตอย่างมากกับธุรกิจ

อาหารญีปุ่น่ในไทย ทีม่สีาขารวมสูงถึง 

2,774 ร้านคา้ ตามข้อมลูของ องคก์าร

ส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น 

(เจโทร) กรุงเทพฯ ได้ส�ารวจไว้ โดย

ประเทศไทยถือว่ามีจ�านวนร้านอาหาร

ญี่ปุ่นมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ถือ

เป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขันสูง และเป็น

โอกาสให้ร้านอาหารญี่ปุ่นในรูปแบบ

ใหม่ สไตล์ใหม่ เปิดร้านอย่างต่อเนื่อง 

รวมถึงร้าน วากิวซามไูร ระดบัพรีเมยีม 

ได้เปิดสาขาในไทยแล้ว

ทายาโยชิ ฟูคูชิมะ ผู้อ�านวยการ 

บริษัท ซามูไร ฟู้ด ในเครือของบริษัท มีท 

คอมพาเนียน กรุ๊ป และผู้บริหารร้าน วากิว  

ซามูไร จากประเทศญ่ีปุ่น เปิดเผยว่า บริษัท

แม่จากประเทศญ่ีปุ่น ท่ีเป็นผู้จ�าหน่ายเน้ือ

รายใหญ่ในประเทศ

ญ่ีปุ่น ได้ขยายธุรกิจ

มาสู่ประเทศไทย

ด้วยการเปิดบริษัท

จ�าหน่ายเน้ือวากิว 

จากประเทศ

ญ่ี ปุ่นม า

ไทย ต่อ

มาได้เพ่ิมธุรกิจใหม่ในเครือคือ การเปิดร้าน

อาหาร สุกียาก้ีและชาบู ในประเทศไทย 

ใช้ชื่อร้านว่า “วากิว ซามูไร” (Wagyu 

Samurai)

ส�าหรับการเลือกตลาดในประเทศ

ท้ังการขยายธุรกิจเน้ือวากิว และการเปิด

ร้านอาหารญ่ีปุ่น สุกียาก้ีและชาบู เพราะ

ภาพรวมร้านอาหารญ่ีปุ่นในประเทศไทย

ท่ีก�าลังเติบโต และพฤติกรรมของลูกค้า

คนไทยชื่นชอบอาหารญ่ีปุ่น ประกอบกับ

ต้องการให้คนไทยได้รับประทานเน้ือวากิว 

แท้ๆ จากประเทศญี่ปุ่น ที่ได้รับความ

นยิมสูง ซ่ึงไดว้างต�าแหนง่ร้าน และร้าน

มุ่งเจาะกลุ่มลูกค้าระดับบน (พรีเมียม)

ขณะเดยีวกัน การเปดิตลาดในไทย 

ธรุกิจร้านอาหารญีปุ่น่ทีม่ผีูป้ระกอบการ

จ�านวนมากและเปน็ตลาดทีม่กีารแข่งขัน

สูง บริษัทจงึเนน้ตลาดทีชั่ดเจน คอืกลุม่

ลกูคา้ระดบับน พร้อมเลอืกออกแบบร้าน

ในสไตล์ญี่ปุ่น แต่ให้ความรู้สึกเหมือน

กับการรับประทานอาหารในบา้น พร้อม

น�าเข้าวัตถุดิบจากญี่ปุ่น และเลือกใช้

วัตถุดบิบางส่วนจากประเทศไทย อกีทัง้

มกีารไดป้รับรสชาตขิองอาหารบางส่วน

ให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าในประเทศ

อกีทัง้ประเมนิว่า ร้านอาหารญีปุ่น่ 

สุกียาก้ีและชาบ ูทีเ่ปน็แบบญีปุ่น่อยา่ง

แทจ้ริงในประเทศไทย ยงัมจีำานวนน้อย

อยู่ ประกอบกับบริษัทมีความแตกต่าง

จากวัตถุดิบเน้ือวากิว ซ่ึงบริษัทได้รับ

รางวัลการบริการเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

อาหาร และได้รับการรับรอง ร้านค้า

ผู้สนับสนุนวัตถุดิบอาหารจากญี่ปุ่น 

จากรัฐบาลญี่ปุ่น ส่งผลดีต่อการสร้าง

แบรนด์ และส่งต่อความเชื่อมั่นของ

ลูกค้า ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายของร้านจะมี

ทั้งคนไทยและชาวญี่ปุ่น รวมถึงกลุ่ม

ลูกค้านักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทาง

เข้ามาในประเทศไทย

นอกจากนี ้รา้นมีการปรบัธุรกจิให้

ขยายกลุ่มลกูคา้ใหมม่ากข้ึน ทัง้การเปดิ

เป็น เซตเมนูอาหารกลางวัน ในราคา

พิเศษ เพื่อขยายกลุม่ลกูคา้คนท�างาน ที่

ยังไม่เคยเข้ามาในร้าน ได้รู้จักแบรนด์ 

และเข้ามารับประทานเนือ้วากิว อกีทัง้

มุง่ให้บริการทีด่แีก่ลกูคา้ ทีเ่ปน็ส่ิงส�าคญั

ของธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น เพื่อท�าให้

ลูกค้าได้รับความประทับใจในการเข้า

มาที่ร้าน ซึ่งร้านอยู่ที่ซอยสุขุมวิท 42 

(ซอยบาร์โบส 2) ถนนสขุุมวิท คลองเตย

“การมาเปิดสาขาในไทย เพราะ

ต้องการให้คนไทยได้ล้ิมลองเน้ือวากิว 

จากญี่ปุ่นที่แท้จริง จะมีเอกลักษณ์ 

รสชาติ นุ่มชุ่มลิ้น ละลายในปากและ

รสหวาน” ฟูคูชิมะ กล่าว 

ฟูคชิูมะ กลา่วตอ่ว่า นโยบายของ

บริษัทแม่ให้ความสำาคญักับตลาดทัง้ใน

ประเทศไทยและตลาดในภมูภิาคอาเซียน 

เพราะไดม้กีารขยายสาขาเปดิในประเทศ

ฟิลิปปินส์ และประเทศเวียดนาม ซึ่ง

เปน็ตลาดทีม่ศัีกยภาพและกำาลังเตบิโต

ทัง้หมด จงึเปน็โอกาสทีด่ขีองธรุกิจร้าน

อาหารญีปุ่น่ในภมูภิาคอาเซียน รวมถึง

การขยายเนื้อวากวิไปในประเทศตา่งๆ 

ส่วนอนาคตจะมีการขยายสาขา

เพ่ิมในประเทศใดนัน้ ก็จะตอ้งข้ึนอยูกั่บ

นโยบายของบริษัทแม่ในการพิจารณา 

โดยนโยบายของบริษัทแม่ต้องการ

กระจาย “วากิว” จากญีปุ่น่ไปในทัว่โลก

เรียกได้ว่าธุรกิจอาหารญี่ปุ่นใน

ไทย มีทิศทางเติบโตต่อเนื่อง ซึ่งจาก

ผลการส�ารวจธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น

ในประเทศไทยประจ�าปี 2560 ของเจ

โทร พบว่า ร้านอาหารญี่ปุ่นใน กทม.

มีจ�านวน 1,739 ร้าน ส่วนต่างจังหวัด 

1,035 ร้านค้า อีกทั้งในภูมิภาคที่ก�าลัง

เติบโตสูง จะเป็นในตลาดต่างจังหวัด 

ส่วนใน กทม.การขยายตัวไม่มากนัก 

มาจากการแข่งขันที่มีมาก การมีร้าน

อาหารญี่ปุ่นจ�านวนมากแล้ว รวมถึง

ห้างมีการเปิดสาขาใหม่ลดลง ซ่ึงร้าน

อาหารญี่ปุ่นที่เติบโตต่อเนื่อง มาจาก

การปรับตัวของร้านที่ตอบสนองและ

ตรงกับความตอ้งการของผูบ้ริโภค รวม

ถึง “วากิว ซามูไร” ที่มีเอกลักษณ์และ

ความโดดเดน่ ไมเ่หมอืนใครเช่นกัน n 

‘พล.อ.อนันตพร’ พร้อมระดมสมองรับมือสถานการณ์พลังงาน
ไทยเจ้าภาพถกเอเมอร์ 
โพสต์ทูเดย์ - พลงังานจอ่ชง 3 ประเด็น

ถกเวทีเอเมอร์ แนวโน้มน้ำามัน ก๊าซ

ธรรมชาติ และพลังงานทดแทน หวัง

ก้าวทันการเปลีย่นผา่นภาคพลงังานโลก

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.

พลังงาน เปิดเผยว่า ประเทศไทยจะ

เปน็เจา้ภาพจดัการประชุมโตะ๊กลมระดบั

รัฐมนตรีพลงังานเอเชีย (เอเมอร์) คร้ังที ่

7 ระหว่างวันที ่1-3 พ.ย.นี ้ โดยกระทรวง

พลังงานเตรียมข้อมูลที่จะเสนอเข้าที่

ประชุม 3 เรื่องหลัก คือ การหารือเรื่อง

แนวโนม้ตลาดน้�ามนั ความตอ้งการใช้ก๊าซ

ธรรมชาติ และการเปลี่ยนผ่านพลังงาน

ไปสู่ทางเลอืกการใช้พลงังานทดแทน โดย

เฉพาะความเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน

ทัง้นี ้จะมกีารหารือเรื่องของพัฒนาการ

สถานการณเ์ช้ือเพลงิก๊าซธรรมชาตเิหลว 

(แอลเอ็นจี) ซ่ึงปัจจุบันความต้องการ

และตลาดการซ้ือขายของแอลเอ็นจีมี

แนวโน้มกว้างข้ึน โดยอาจมาทดแทน

น้�ามันในอนาคต และขณะนี้เร่ิมพัฒนา

ไปสู่ตลาดกลางการซ้ือขาย เกิดดชันรีาคา

กลางเช่นเดียวกับตลาดน้�ามันแล้ว ซ่ึง

เป็นสิ่งที่ชาติในเอเชียทั้งกลุ่มส่งออกใน

ชาติตะวันออกกลาง และกลุ่มผู้ซื้อ เช่น 

ประเทศจนี ญีปุ่น่ เกาหลีใต ้และอาเซียน 

จ�าเปน็ตอ้งหารือร่วมกันถึงสถานการณท์ี่

เปลี่ยนแปลงเพื่อน�าไปสู่การสร้างความ

สมดลุและเสถียรภาพของตลาดแอลเอน็จี

ส�าหรับการหารือการเปลี่ยนผ่าน

จากพลงังานฟอสซลิไปสูก่ารใชพ้ลงังาน

ทดแทน เตรียมหารือหลายประเดน็ เช่น 

การใช้พลงังานแสงอาทติยแ์บบตดิตัง้บน

หลังคา (โซลาร์รูฟท็อป) การขับเคลื่อน

เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (อีวี) เป็นต้น

“ไทยเปน็เจา้ภาพจดัการประชุมคร้ัง

นีจ้ะเปน็เวทคีวามร่วมมอืและแลกเปลีย่น

ข้อคิดเห็นและแนวโน้มของสถานการณ์

พลังงานในภูมิภาคเอเชียแล้ว ยังมีส่วน

ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านกิจการ

พลงังานของไทยใหป้รากฏตอ่สายตาชาว

ต่างประเทศอีกด้วย คาดว่าการเข้าร่วม

ของแต่ละประเทศจะไม่น้อยไปกว่าการ

ประชุมทีก่าตาร์” พล.อ.อนนัตพร กลา่ว n

โพสต์ทูเดย์ - แอตต้าคาดป ี2563 อินเดีย

เท่ียวไทย 3 ลา้นคน ผนึก ททท.โรดโชว์ 

จัดแฟมทริป ด้าน สทท.แนะยกระดับ

สินค้าและบริการรับตลาดคุณภาพ 

นายวิชิต ประกอบโกศล นายกสมาคม

ไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตต้า) เปิด

เผยว่า แนวโน้มนักท่องเที่ยวอินเดียจะ

เป็นตลาดดาวรุ่งของการท่องเที่ยวไทย 

วัดได้จากการเติบโตอย่างก้าวกระโดด 

โดยเฉพาะการเดินทางในช่วงวันที่ 1-10 

ต.ค.ที่ผ่านมา นกัท่องเทีย่วอนิเดยีมาไทย 

1.9 แสนคน เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับ

ช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งประเมินว่าใน

อกี 3 ปข้ีางหนา้ อนิเดยีจะเดนิทางมาไทย

กว่า 3 ล้านคน เทียบกับปีนี้ 1.4 ล้านคน 

ทัง้นี ้เนื่องจากจ�านวนประชากรทีม่าก

เป็นอนัดบั 2 รองจากจนี สภาวะเศรษฐกิจ

มีความแข็งแกร่งและเติบโตสูง จ�านวน

ประชากรระดับกลางขยายฐานเพ่ิมข้ึน 

รวมถึงสายการบินทั่วไปและสายการบิน

ต้นทุนต่�า (โลว์คอสต์ แอร์ไลน์) ได้เปิด

เส้นทางการบินจ�านวนมาก คาดว่าหลัง

การประกาศปลดธงแดงขององคก์ารการ

บนิพลเรือนระหว่างประเทศ (ไอเคโอ) จะ

เห็นการเปิดเส้นทางการบินในเมืองรอง

ของอินเดียอีกหลายเส้นทาง

อย่างไรก็ตาม แอตต้าเตรียมหารือ

กับการทอ่งเทีย่วแห่งประเทศไทย (ททท.) 

วางแผนกลยุทธ์เปิดตลาดอินเดียในปี

หน้า โดยเน้นการจัดกิจกรรมส่งเสริม

การเดินทาง การจัดโรดโชว์สินค้าและ

บริการทางการทอ่งเทีย่วทัง้เมอืงหลกัและ

เมืองรอง และการจัดแฟมทริป ตอกย้�า

ภาพลักษณ์และแบรนด์การท่องเที่ยว

ของประเทศไทย สร้างการรับรู้ ให้กับนัก 

ท่องเที่ยวอินเดียในวงกว้าง 

ด้าน นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ประธาน

สภาอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่วแห่งประเทศไทย 

(สทท.) กล่าวว่า ตลาดอินเดียเป็นตลาด

ที่มีศักยภาพทั้งด้านจ�านวนนักท่องเที่ยว 

และรายได้ทางการท่องเที่ยว โดยเป็น 

กลุม่ทีม่กี�าลงัซ้ือสงูนยิมเดนิทางมาจดังาน

แตง่งานในประเทศไทย เพราะมองว่าไทย

มคีวามพร้อมในการจดังานและมคีา่ใช้จา่ย

ที่สมเหตุสมผล 

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการไทยต้องเร่ง

พัฒนาสินคา้และบริการ ส�าหรับรองรับนกั 

ท่องเที่ยวตลาดอินเดียกลุ่มบนที่มีความ

พร้อมและยินดีจ่าย ซ่ึงอินเดียนิยมเดิน

ทางทอ่งเทีย่วแบบครอบครัว มากกว่าการ

เดินทางท่องเที่ยวแบบกลุ่มเพื่อน 

“ผูป้ระกอบการทวัร์และโรงแรมตอ้ง

เรียนรู้และเข้าใจถึงพฤตกิรรมนกัทอ่งเทีย่ว

อินเดีย เพื่อปรับปรุงสินค้าและบริการ

รองรับความต้องการของตลาดนี้ ซึ่งมอง

ว่าในอนาคตจะเปน็ตลาดดาวรุ่งทีเ่ดนิทาง

มาเที่ยวไทยได้หลายฤดูกาล ไม่จ�ากัด 

เฉพาะช่วงไฮซีซ่ันเทา่นัน้ ซ่ึงส่งผลดตีอ่การ

ทอ่งเทีย่วไทย ช่วยเพ่ิมจ�านวนการเข้าพัก

ช่วงกรีนซีซั่นได้” นายอิทธิฤทธิ์ กล่าว n 

โรดโชว์ดึงอินเดียเที่ยว3ล.คน 

เตรียมพร้อม : พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พลังงาน (กลาง) แถลงความพร้อม
ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีพลังงานเอเชีย ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 1-3 
พ.ย.นี้ ภายใต้แนวคิด การเปลี่ยนผ่านตลาดพลังงานโลก จากวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ โดยชาติ
ในเอเชีย

ปกธงธุรกิจ
วราภรณ์ เทียนเงิน

ทายาโยชิ ฟูคูชิมะ


