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การอ�ำนวยความสะดวก
ทางการค้าเมียนมา

เมียนมาได้เข้าลงนามความตกลงการอำ�นวยความสะดวกทางการค้า
ขององค์การการค้าโลก เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2558 และเป็นสมาชิกของ
อาเซียนและความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดน ในอนุภมู ภิ าคลุม่
แม่น้ำ�โขงเมื่อปี 2546 รวมทั้งได้ลงนามความตกลงทางการค้ากับหลาย
ประเทศ อาทิ ไทย จีน เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย เป็นต้น
แต่ไม่ได้ลงนามในอนุสญ
ั ญาเกียวโตขององค์การศุลกากรโลก แม้วา่
ได้เป็นสมาชิกขององค์การศุลกากรโลกแล้วก็ตาม ทางปฏิบัติจริงการนำ�
เข้า-ส่งออกสินค้าของเมียนมา อยูภ่ ายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วย
การนำ�เข้าส่งออก ซึง่ ได้รบั การปรับปรุงแก้ไขล่าสุดเมื่อปี 2555 โดยการนำ�
เข้าสินค้าของเมียนมามีหลักเกณฑ์การควบคุมทีแ่ ตกต่างกันขึน้ อยูว่ า่ เป็น
สินค้าเป็นประเภทที่นำ�เข้ามา เพื่อค้าขายหรือนำ�เข้ามาใช้

ไทยเจ้าภาพถกเอเมอร์
‘พล.อ.อนันตพร’ พร้อมระดมสมองรับมือสถานการณ์พลังงาน

โพสต์ทเู ดย์ - พลังงานจ่อชง 3 ประเด็น
ถกเวทีเอเมอร์ แนวโน้มน้ำ�มัน ก๊าซ
ธรรมชาติ และพลังงานทดแทน หวัง
ก้าวทันการเปลีย่ นผ่านภาคพลังงานโลก
พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.
พลังงาน เปิดเผยว่า ประเทศไทยจะ
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโต๊ะกลมระดับ
รัฐมนตรีพลังงานเอเชีย (เอเมอร์) ครัง้ ที่
7 ระหว่างวันที่ 1-3 พ.ย.นี้ โดยกระทรวง
พลั ง งานเตรี ย มข้ อ มู ล ที่ จ ะเสนอเข้ า ที่
ประชุม 3 เรื่องหลัก คือ การหารือเรื่อง

แนวโน้มตลาดน้ำ�มัน ความต้องการใช้กา๊ ซ
ธรรมชาติ และการเปลี่ยนผ่านพลังงาน
ไปสูท่ างเลือกการใช้พลังงานทดแทน โดย
เฉพาะความเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน
ทัง้ นี้ จะมีการหารือเรื่องของพัฒนาการ
สถานการณ์เชือ้ เพลิงก๊าซธรรมชาติเหลว
(แอลเอ็นจี) ซึ่งปัจจุบันความต้องการ
และตลาดการซื้อขายของแอลเอ็นจีมี
แนวโน้มกว้างขึ้น โดยอาจมาทดแทน
น้ำ�มันในอนาคต และขณะนี้เริ่มพัฒนา
ไปสูต่ ลาดกลางการซือ้ ขาย เกิดดัชนีราคา

กลางเช่นเดียวกับตลาดน้ำ�มันแล้ว ซึ่ง
เป็นสิ่งที่ชาติในเอเชียทั้งกลุ่มส่งออกใน
ชาติตะวันออกกลาง และกลุ่มผู้ซื้อ เช่น
ประเทศจีน ญีป่ นุ่ เกาหลีใต้ และอาเซียน
จำ�เป็นต้องหารือร่วมกันถึงสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงเพื่อนำ�ไปสู่การสร้างความ
สมดุลและเสถียรภาพของตลาดแอลเอ็นจี
สำ�หรับ การหารือการเปลี่ย นผ่า น
จากพลังงานฟอสซิลไปสูก่ ารใช้พลังงาน
ทดแทน เตรียมหารือหลายประเด็น เช่น
การใช้พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้ บน

หลังคา (โซลาร์รูฟท็อป) การขับเคลื่อน
เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (อีวี) เป็นต้น
“ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครัง้
นีจ้ ะเป็นเวทีความร่วมมือและแลกเปลีย่ น
ข้อคิดเห็นและแนวโน้มของสถานการณ์
พลังงานในภูมิภาคเอเชียแล้ว ยังมีส่วน
ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านกิจการ
พลังงานของไทยให้ปรากฏต่อสายตาชาว
ต่างประเทศอีกด้วย คาดว่าการเข้าร่วม
ของแต่ละประเทศจะไม่น้อยไปกว่าการ
ประชุมทีก่ าตาร์” พล.อ.อนันตพร กล่าว n

‘วากิวซามูไร’

เนื้อญี่ปุ่นบุกตลาดเมือง
ปกธงธุรกิจ
วราภรณ์ เทียนเงิน

โดยภาพรวมถือว่าการนำ�เข้าสินค้าในเมียนมายังมีระบบที่ซับซ้อน
ผู้นำ�เข้าสินค้าส่วนใหญ่จึงนิยมใช้บริการผู้ประกอบการธุรกิจให้บริการนำ�
เข้าสินค้าหรือบริษัทนายหน้า เพื่อให้ความช่วยเหลือในการนำ�เข้าสินค้า
โดยในการนำ�เข้าสินค้านัน้ กฎหมายกำ�หนดให้ผนู้ ำ�เข้าต้องดำ�เนินการจด
ทะเบียนเพื่อทำ�ธุรกิจต่างประเทศกับสำ�นักงานการลงทุนและการจัดการ
บริษัท และจดทะเบียนกับกรมการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งต้องเป็น
สมาชิกของสหภาพหอการค้าและอุตสาหกรรม
เมื่อปี 2556 รัฐบาลเมียนมาได้ประกาศยกเลิกการขออนุญาตนำ�เข้า
สินค้าจำ�นวน 593 รายการ ประกอบด้วย อาหารผ่านการปรุง เสื้อผ้า
สินค้าประเภทกระดาษ เครื่องสำ�อาง ชิ้นส่วนรถยนต์ ยางรถยนต์ เครื่อง
ใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังได้ยกเลิกการขออนุญาตส่งออกสินค้า 166 ชนิด
ประกอบด้วย สินค้าเกษตร สินค้าจากสัตว์ หรือสินค้าจากป่า ส่งผล
ให้การนำ�เข้ามีความสะดวกมากขึ้นระดับหนึ่ง การขออนุญาตนำ�เข้าหรือ
ส่งออกสินค้าทีย่ งั ไม่ได้รบั ยกเว้นต้องไปดำ�เนินการขออนุญาตทีก่ ระทรวง
การค้า การเรียกหลักฐานประกอบการขอใบอนุญาตนำ�เข้าสินค้าจะขึ้น
อยู่กับประเภทสินค้า ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะมีการเรียกใบรับรองถิ่นกำ�เนิด
สินค้าหากเป็นกรณีสินค้ามาจากประเทศในกลุ่มอาเซียน หรือประเทศที่
มีความตกลงเสรีทางการค้า
ทัง้ นี้ กฎหมายหรือร่างกฎหมายของเมียนมาจะเผยแพร่ทางเว็บไซต์
ของรัฐ ได้แก่ เว็บไซต์ http://www.moi.gov.mm/moi:eng/ ของกระทรวง
ข้อมูลข่าวสาร Ministry of Information แม้เว็บไซต์นี้มีข้อจำ�กัดหลาย
ประการ เนื่องจากมีเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษน้อย และยังมีเนื้อหาไม่ครบ
ถ้วน แต่ถือเป็นแหล่งข้อมูลที่สำ�คัญที่จะทำ�ให้เข้าถึงข้อมูลด้านกฎหมาย
ของเมียนมาได้ n

ตลาดทีก่ �ำ ลังเติบโตอย่างมากกับธุรกิจ
อาหารญีป่ นุ่ ในไทย ทีม่ สี าขารวมสูงถึง
2,774 ร้านค้า ตามข้อมูลของ องค์การ
ส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น
(เจโทร) กรุงเทพฯ ได้สำ�รวจไว้ โดย
ประเทศไทยถือว่ามีจำ�นวนร้านอาหาร
ญี่ปุ่นมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ถือ
เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง และเป็น
โอกาสให้ร้านอาหารญี่ปุ่นในรูปแบบ
ใหม่ สไตล์ ใหม่ เปิดร้านอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงร้าน วากิวซามูไร ระดับพรีเมียม
ได้เปิดสาขาในไทยแล้ว
ทายาโยชิ ฟูคูชิมะ ผู้อำ�นวยการ
บริษทั ซามูไร ฟูด้ ในเครือของบริษทั มีท
คอมพาเนียน กรุป๊ และผูบ้ ริหารร้าน วากิว
ซามูไร จากประเทศญีป่ นุ่ เปิดเผยว่า บริษทั
แม่จากประเทศญีป่ นุ่ ทีเ่ ป็นผูจ้ ำ�หน่ายเนือ้
รายใหญ่ในประเทศ
ญีป่ นุ่ ได้ขยายธุรกิจ
มาสู่ป ระเทศไทย
ด้วยการเปิดบริษทั
จำ�หน่ายเนื้อวากิว
จากประเทศ
ญี่ ปุ่ น ม า
ไทย ต่อ

ทายาโยชิ ฟูคูชิมะ

มาได้เพิม่ ธุรกิจใหม่ในเครือคือ การเปิดร้าน
อาหาร สุกยี ากีแ้ ละชาบู ในประเทศไทย
ใช้ชอื่ ร้านว่า “วากิว ซามูไร” (Wagyu
Samurai)
สำ�หรับการเลือกตลาดในประเทศ
ทัง้ การขยายธุรกิจเนือ้ วากิว และการเปิด
ร้านอาหารญีป่ นุ่ สุกยี ากีแ้ ละชาบู เพราะ
ภาพรวมร้านอาหารญีป่ นุ่ ในประเทศไทย
ทีก่ ำ�ลังเติบโต และพฤติกรรมของลูกค้า
คนไทยชื่นชอบอาหารญีป่ นุ่ ประกอบกับ
ต้องการให้คนไทยได้รบั ประทานเนือ้ วากิว
แท้ๆ จากประเทศญี่ปุ่น ที่ได้รับความ
นิยมสูง ซึง่ ได้วางตำ�แหน่งร้าน และร้าน
มุ่งเจาะกลุ่มลูกค้าระดับบน (พรีเมียม)
ขณะเดียวกัน การเปิดตลาดในไทย
ธุรกิจร้านอาหารญีป่ นุ่ ทีม่ ผี ปู้ ระกอบการ
จำ�นวนมากและเป็นตลาดทีม่ กี ารแข่งขัน
สูง บริษทั จึงเน้นตลาดทีช่ ดั เจน คือกลุม่
ลูกค้าระดับบน พร้อมเลือกออกแบบร้าน
ในสไตล์ญี่ปุ่น แต่ให้ความรู้สึกเหมือน
กับการรับประทานอาหารในบ้าน พร้อม
นำ�เข้าวัตถุดิบจากญี่ปุ่น และเลือกใช้
วัตถุดบิ บางส่วนจากประเทศไทย อีกทัง้
มีการได้ปรับรสชาติของอาหารบางส่วน
ให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าในประเทศ

อีกทัง้ ประเมินว่า ร้านอาหารญีป่ นุ่
สุกยี ากีแ้ ละชาบู ทีเ่ ป็นแบบญีป่ นุ่ อย่าง
แท้จริงในประเทศไทย ยังมีจ�ำ นวนน้อย
อยู่ ประกอบกับบริษัทมีความแตกต่าง
จากวัตถุดิบเนื้อวากิว ซึ่งบริษัทได้รับ
รางวัลการบริการเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
อาหาร และได้รับการรับรอง ร้านค้า
ผู้ ส นั บ สนุ น วั ต ถุ ดิ บ อาหารจากญี่ ปุ่ น
จากรัฐบาลญี่ปุ่น ส่งผลดีต่อการสร้าง
แบรนด์ และส่งต่อความเชื่อมั่นของ
ลูกค้า ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของร้านจะมี
ทั้งคนไทยและชาวญี่ปุ่น รวมถึงกลุ่ม
ลูกค้านักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทาง
เข้ามาในประเทศไทย
นอกจากนี้ ร้านมีการปรับธุรกิจให้
ขยายกลุม่ ลูกค้าใหม่มากขึน้ ทัง้ การเปิด
เป็น เซตเมนูอาหารกลางวัน ในราคา
พิเศษ เพื่อขยายกลุม่ ลูกค้าคนทำ�งาน ที่
ยังไม่เคยเข้ามาในร้าน ได้รู้จักแบรนด์
และเข้ามารับประทานเนือ้ วากิว อีกทัง้
มุง่ ให้บริการทีด่ แี ก่ลกู ค้า ทีเ่ ป็นสิง่ สำ�คัญ
ของธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น เพื่อทำ�ให้
ลูกค้าได้รับความประทับใจในการเข้า
มาที่ร้าน ซึ่งร้านอยู่ที่ซอยสุขุมวิท 42
(ซอยบาร์ โบส 2) ถนนสุขมุ วิท คลองเตย

“การมาเปิดสาขาในไทย เพราะ
ต้องการให้คนไทยได้ล้มิ ลองเนื้อวากิว
จากญี่ ปุ่ น ที่ แ ท้ จ ริ ง จะมี เ อกลั ก ษณ์
รสชาติ นุ่มชุ่มลิ้น ละลายในปากและ
รสหวาน” ฟูคูชิมะ กล่าว
ฟูคชู มิ ะ กล่าวต่อว่า นโยบายของ
บริษทั แม่ให้ความสำ�คัญกับตลาดทัง้ ใน
ประเทศไทยและตลาดในภูมภิ าคอาเซียน
เพราะได้มกี ารขยายสาขาเปิดในประเทศ
ฟิลิปปินส์ และประเทศเวียดนาม ซึ่ง
เป็นตลาดทีม่ ศี กั ยภาพและกำ�ลังเติบโต
ทัง้ หมด จึงเป็นโอกาสทีด่ ขี องธุรกิจร้าน
อาหารญีป่ นุ่ ในภูมภิ าคอาเซียน รวมถึง
การขยายเนื้อวากิวไปในประเทศต่างๆ
ส่วนอนาคตจะมีการขยายสาขา
เพิม่ ในประเทศใดนัน้ ก็จะต้องขึน้ อยูก่ บั
นโยบายของบริษัทแม่ในการพิจารณา
โดยนโยบายของบริ ษั ท แม่ ต้ อ งการ
กระจาย “วากิว” จากญีป่ นุ่ ไปในทัว่ โลก
เรียกได้ว่าธุรกิจอาหารญี่ปุ่นใน
ไทย มีทิศทางเติบโตต่อเนื่อง ซึ่งจาก
ผลการสำ�รวจธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น
ในประเทศไทยประจำ�ปี 2560 ของเจ
โทร พบว่า ร้านอาหารญี่ปุ่นใน กทม.
มีจำ�นวน 1,739 ร้าน ส่วนต่างจังหวัด
1,035 ร้านค้า อีกทั้งในภูมิภาคที่กำ�ลัง
เติบโตสูง จะเป็นในตลาดต่างจังหวัด
ส่วนใน กทม.การขยายตัวไม่มากนัก
มาจากการแข่งขันที่มีมาก การมีร้าน
อาหารญี่ปุ่นจำ�นวนมากแล้ว รวมถึง
ห้างมีการเปิดสาขาใหม่ลดลง ซึ่งร้าน
อาหารญี่ปุ่นที่เติบโตต่อเนื่อง มาจาก
การปรับตัวของร้านที่ตอบสนองและ
ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริโภค รวม
ถึง “วากิว ซามูไร” ที่มีเอกลักษณ์และ
ความโดดเด่น ไม่เหมือนใครเช่นกัน 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

โพสต์ทเู ดย์ - แอตต้าคาดปี 2563 อินเดีย
เทีย่ วไทย 3 ล้านคน ผนึก ททท.โรดโชว์
จัดแฟมทริป ด้าน สทท.แนะยกระดับ
สินค้าและบริการรับตลาดคุณภาพ
นายวิชติ ประกอบโกศล นายกสมาคม
ไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตต้า) เปิด
เผยว่า แนวโน้มนักท่องเที่ยวอินเดียจะ
เป็นตลาดดาวรุ่งของการท่องเที่ยวไทย
วัดได้จากการเติบโตอย่างก้าวกระโดด
โดยเฉพาะการเดินทางในช่วงวันที่ 1-10
ต.ค.ที่ผ่านมา นักท่องเทีย่ วอินเดียมาไทย
1.9 แสนคน เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งประเมินว่าใน
อีก 3 ปีขา้ งหน้า อินเดียจะเดินทางมาไทย
กว่า 3 ล้านคน เทียบกับปีนี้ 1.4 ล้านคน

ทัง้ นี้ เนื่องจากจำ�นวนประชากรทีม่ าก
เป็นอันดับ 2 รองจากจีน สภาวะเศรษฐกิจ
มีความแข็งแกร่งและเติบโตสูง จำ�นวน
ประชากรระดับกลางขยายฐานเพิ่มขึ้น
รวมถึงสายการบินทั่วไปและสายการบิน
ต้นทุนต่ำ� (โลว์คอสต์ แอร์ไลน์) ได้เปิด
เส้นทางการบินจำ�นวนมาก คาดว่าหลัง
การประกาศปลดธงแดงขององค์การการ
บินพลเรือนระหว่างประเทศ (ไอเคโอ) จะ
เห็นการเปิดเส้นทางการบินในเมืองรอง
ของอินเดียอีกหลายเส้นทาง
อย่างไรก็ตาม แอตต้าเตรียมหารือ
กับการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย (ททท.)
วางแผนกลยุ ท ธ์ เ ปิ ด ตลาดอิ น เดี ย ในปี
หน้า โดยเน้นการจัดกิจกรรมส่งเสริม

การเดินทาง การจัดโรดโชว์สินค้าและ
บริการทางการท่องเทีย่ วทัง้ เมืองหลักและ
เมืองรอง และการจัดแฟมทริป ตอกย้ำ�
ภาพลั ก ษณ์ แ ละแบรนด์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว
ของประเทศไทย สร้างการรับรู้ ให้กับนัก
ท่องเที่ยวอินเดียในวงกว้าง
ด้าน นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ประธาน
สภาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
(สทท.) กล่าวว่า ตลาดอินเดียเป็นตลาด
ที่มีศักยภาพทั้งด้านจำ�นวนนักท่องเที่ยว
และรายได้ทางการท่องเที่ยว โดยเป็น
กลุม่ ทีม่ กี ำ�ลังซือ้ สูงนิยมเดินทางมาจัดงาน
แต่งงานในประเทศไทย เพราะมองว่าไทย
มีความพร้อมในการจัดงานและมีคา่ ใช้จา่ ย
ที่สมเหตุสมผล

ทั้ ง นี้ ผู้ ป ระกอบการไทยต้ อ งเร่ ง
พัฒนาสินค้าและบริการ สำ�หรับรองรับนัก
ท่องเที่ยวตลาดอินเดียกลุ่มบนที่มีความ
พร้อมและยินดีจ่าย ซึ่งอินเดียนิยมเดิน
ทางท่องเทีย่ วแบบครอบครัว มากกว่าการ
เดินทางท่องเที่ยวแบบกลุ่มเพื่อน
“ผูป้ ระกอบการทัวร์และโรงแรมต้อง
เรียนรูแ้ ละเข้าใจถึงพฤติกรรมนักท่องเทีย่ ว
อินเดีย เพื่อปรับปรุงสินค้าและบริการ
รองรับความต้องการของตลาดนี้ ซึ่งมอง
ว่าในอนาคตจะเป็นตลาดดาวรุง่ ทีเ่ ดินทาง
มาเที่ยวไทยได้หลายฤดูกาล ไม่จำ�กัด
เฉพาะช่วงไฮซีซนั่ เท่านัน้ ซึง่ ส่งผลดีตอ่ การ
ท่องเทีย่ วไทย ช่วยเพิม่ จำ�นวนการเข้าพัก
ช่วงกรีนซีซั่นได้” นายอิทธิฤทธิ์ กล่าว n

