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“อีริค เคย์เซอร์” เบเกอรี่ดังบุกไทย
“อีริค เคย์เซอร์ ” เบเกอรี่แบรนด์ดังจากฝรั่งเศส มั่นใจ
ตลาดเมืองไทยเดินหน้าขยายสาขาเพิ่มเจาะตลาดนักชิม
พรีเมี่ยมพร้อมทุ่มกว่า 100 ล้านตั้งโรงงานกลาง มั่นใจ
กวาดยอดขาย 100 ล้านพร้อมเติบโตร้อยละ 50 ตลอด 5 ปี

นายศวัสกร วิบุญวิริยะวงศ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอปิคิเรียนส์ จากัด ผู้บริหารร้านเบเกอรี่พรีเมี่ยม จากฝรั่งเศส “อีริค เคย์เซอร์”
แบรนด์ขนมปังที่อร่อยและมีชื่อเสียงระดับโลก เปิดเผยกับฐานเศรษฐกิจ ว่า ภาพรวมธุรกิจเบเกอรี่เมืองไทยมีมูลค่ากว่า 2.35
หมื่นบ้านบาท มีการเติบโตร้อยละ 7 และแนวโน้มจะเป็นในรูปแบบ Grab and Go มากขึ้น รวมทั้งเน้นส่วนผสมที่ดีต่อสุขภาพ
ซึ่งเป็นไปตามเทรนด์ของโลก ขณะที่แนวโน้มในระยะยาวยังสามารถเติบโตได้อีก โดยเฉพาะในส่วนของเบเกอรี่อบสด และใน
กลุ่มที่ Premium ดังนั้น บริษัทจึงมองเห็นโอกาสในการขยายร้านขนมปังอีริค เคย์เซอร์ ในไทย
ข้อวิเคราะห์
1. แบรนด์ “อีริค เคย์เซอร์” เป็นแบนด์ขนมปังที่อร่อยและมีชื่อเสียงระดับโลก มีการขยายสาขาและเป็นที่รู้จักทั่วโลกรวมทั้งในแถบ
เอเชีย อาทิ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฮ่องกง และไทย รวมถึงเพื่อนบ้านเราอย่างกัมพูชา สาหรับตลาดขนมปังและเบเกอรี่ในประเทศไทยมี
แนวโน้มเติบโตสูงขึ้น โดยเฉพาะตลาดลูกค้ากลุ่มพรีเมียม กลุ่มลูกค้าหลักของร้าน อีริค เคย์เซอร์เป็นกลุ่มแม่บ้าน พนักงาน
ออฟฟิศในเมือง และชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวญี่ปุ่น ซึ่งชาวต่างชาติจะรู้จักแบรนด์นี้ดีอยู่แล้ว
2. ชาวต่างชาติในรูปของนั กท่องเที่ยวก็ มีส่ วนส าคัญต่ อการเติบโตของธุรกิจเบเกอรีไทย โดยในปี 2560 มีนัก ท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติเยือนไทย 35,381,210 คน ขยายตัวร้อยละ 8.77 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สาหรับในปี 2561 คาดว่าจะมี
นักท่องเที่ยวเยือนไทย 37 ล้านคน ขยายตัว ร้อยละ 9 ส่วนนักท่องเที่ยวที่มีจานวนมากที่สุด 10 อันดับแรก ประกอบด้วย
จีน มาเลเซีย เกาหลี ลาว ญี่ปุ่น อินเดีย รัสเซีย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ และสหราชอาณาจักร ตามล าดับ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
นักท่องเที่ยวที่มีกาลังซื้อ ต้องการบริโภคอาหารที่มีคุณภาพ สะดวก (ใช้เวลาในการรับประทานน้อย) และคุ้มค่าเงินที่จ่ายไป
เบเกอรีที่ได้มาตรฐานจึงตอบโจทย์เหล่านี้ของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ได้เ ป็นอย่างดี ส่วนสถานการณ์ท่องเที่ยวชาวไทยเที่ยวไทยใน
ปี 2560 นั้นคาดว่าจะมีชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศจานวน 152 ล้านคน-ครั้ง ขยายตัวร้อยละ 4.39 จากปีที่
ผ่านมา โดยนักท่องเที่ยวไทยก็เริ่มแสวงหาสินค้าและบริการระดับพรีเมียมมากยิ่งขึ้นเช่นกัน
3. เน้นเรื่องส่วนผสมที่มีผลดีต่อสุขภาพ ตามเทรนด์ของโลกที่นิยมอยู่ในขณะนี้
4. มีจุดเด่นที่เป็นขนมปังแนว Artisan คือใช้มือในการทา รวมถึงมีความเป็น Organic สูง อบสดใหม่ ทาให้เป็นที่นิยมอย่าง
มากในกลุ่มคนทางานออฟฟิศและแม่บ้าน
5. แนวโน้มในระยะยาว มีการเติบโตได้อีก
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ข้อเสนอแนะ
1) ควรสนับสนุนให้ร้านเบเกอรีไทยเข้าร่วมโครงการ “Thai Select” เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้ากลุ่ม Premium ทั้ง
ในส่วนของนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติที่ทางานในไทย เพื่อสนับสนุนนโยบาย Kitchen of the World ซึ่งในระยะยาวยัง
สามารถผลักดันให้เบเกอรีไทยเติบโตในระดับสากลได้อีกด้วย
2) ควรสนับสนุนให้ร้านเบเกอรีแบรนด์ระดับโลกในไทยเข้าร่วมโครงการ “Thai Select” ด้วย และให้มีเมนูฟิวชั่นอาหาร
ไทยด้วยเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีประสบการณ์อาหารไทยรูปแบบใหม่ อีกทั้งยังเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการขยายตลาดอาหารไทย
ไปสู่สาขาอื่นๆของแบรนด์ระดับโลกทั่วโลก
3) ควรระบุส่วนผสมของขนมปังให้เด่นชัด ว่าไม่มีไขมันทรานส์ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่กลุ่มรักษ์สุขภาพ
4) โปรโมชั่นต่างๆ ของเบเกอรี่
5) ทาเมนูใหม่ๆประจาเดือน เพื่อความแปลกใหม่ ไม่จาแจ
6) ขยายกลุ่มเป้าหมายผ่านทางการตลาดออนไลน์

ผู้วิเคราะห์ นันทวัน ไชยสิทธิ์ เจ้าพนักงานการสถิติชานาญงาน
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ไทย-เวียดนาม ร่วมจัดทามาตรฐานตรวจสอบรถยนต์เพื่อลดอุปสรรคทางการค้าในการส่งออกรถยนต์ของไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์) ได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (เจทีซี) ไทย-เวียดนาม
ครั้งที่ 3 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยในที่ประชุม ได้มี การหยิบ ยกประเด็นการออกระเบี ยบควบคุ มการนาเข้า รถยนต์ ตั้งแต่วัน ที่
1 มกราคม 2561 ของเวียดนาม กาหนดให้รถยนต์ที่นาเข้าทุกรุ่น ทุกแบบ และทุกครั้ง ต้องตรวจสอบมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยกับ
ห้อ งทดลองของรั ฐ บาลเวี ย ดนามก่ อ น ไทยจึ งได้ มี ข้ อ เสนอให้ มี การจั ด ท าความตกลงยอมรั บ ร่ ว ม (เอ็ ม อาร์เ อ) มาตรฐานยานยนต์ ร ะหว่ า ง
ไทย-เวียดนาม เพื่อลดอุปสรรคทางการค้าในการแก้ไ ขปัญหาเรื่องการขอเอกสารรับรองจากหน่วยงานรัฐ และการเสียเวลารวมถึงค่าใช้จ่ายที่
หน่วยงานทั้งสองฝ่ายจะต้องตรวจซ้าในเรื่องเดียวกัน เป็นต้น

ข้อวิเคราะห์
จากกรณีกฎหมายใหม่ของรัฐบาลเวียดนาม (Decree 116) ที่ว่าด้วย เงื่อนไขสาหรับผู้ผลิต ประกอบและนาเข้ารถยนต์รวมทั้งเงื่อนไขในการ
รับประกันและบริการซ่อมบารุงรถยนต์ โดยกฎหมายดังกล่าวได้มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 เนื้อหาของกฎหมายดังกล่าวได้ส่งผลกระทบ
อย่างมีนัยสาคัญต่อผู้นาเข้ารถยนต์ เช่น โตโยต้า ฮอนด้า ฟอร์ด และมิตซูบิชิ คือการที่ผู้นาเข้ารถยนต์ (Completely Build Unit – CBU) ต้องผ่าน
มาตรการตรวจสอบคุณภาพจากแหล่งผลิต เช่น ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย รวมถึงต้องถูกตรวจสอบคุณภาพอีกรอบโดยกรมตรวจสอบคุณภาพ
รถยนต์ของเวียดนาม นอกจากนั้น รถนาเข้าแต่ละล๊อตจะต้องได้รับการตรวจสอบการปล่อยมลพิษ (Emission) และตรวจความปลอดภัยในการขับขี่
(Technical Safety) โดยวิธีสุ่มตรวจ ซึ่งเงื่อนไขเหล่านี้เป็นสาเหตุให้ค่ายรถยนต์ใหญ่ ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากกฎหมายใหม่เป็นเงินจานวน
มาก และอาจใช้ระยะเวลาร่วม 2 เดือนในการตรวจสอบคุณภาพตามที่รัฐบาลเวียดนามกาหนดเงื่อนไขไว้

ด้วยเหตุนี้ เพื่อลดปัญหาการส่งออกรถยนต์ของไทยไปยังตลาดเวียดนามให้มีความสะดวกยิ่งขึ้นและลดปัญหาด้านค่าใช้จ่ายซ้าซ้อน ไทยจึงเสนอ
ให้เวียดนามจัดทาความตกลงยอมรับร่วม (เอ็มอาร์เอ) มาตรฐานยานยนต์ระหว่าง ไทย-เวียดนาม ซึ่งนับเป็นสัญญาณที่ดี ที่เวียดนามตอบรับข้อเสนอของไทยไป
พิจารณา โดยมีขั้นตอนการดาเนินการต่อไปคือ การให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยหารือทางเทคนิคร่วมกับกระทรวงคมนาคมของเวียดนาม เพื่อให้มีการ
จัดทาเอ็มอาร์เอร่วมกัน เนื่องจากปัจจุบันเวียดนามมีห้องปฏิบัติการตรวจสอบรถยนต์เพียง 1 แห่ง ซึ่งไม่เพียงพอและทาให้การส่งออกรถยนต์ของไทยไป
เวียดนาม จากเดิมที่ใช้เวลา 3-4 วัน เพิ่มระยะเวลาเป็น 30 วัน
สอดคล้องกับตารางมูลค่าการส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของไทยไปตลาดเวียดนาม พบว่า ระหว่างปี 2556-2559 มูลค่าการส่งออก
รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของไทยไปเวียดนาม มีอัตราการขยายตัวที่เติบโตดีต่อเนื่อง แต่หลังจากปี 2560 เป็นต้นมา ผลจากการออกระเบียบ
ควบคุมการนาเข้ารถยนต์ของเวียดนาม ทาให้การส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของไทยไปเวียดนามมีอัตราการขยายตัวที่ปรับตัวลดลง
มูลค่าการส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ของไทยไปตลาดเวียดนาม ปี 2556-2561
รายการ

2556

2557

2558

2559

2560

2561 (ม.ค.-มิ.ย.)

มูลค่าการส่งออก (ล้านบาท)

11,480.60

16,776.50

25,216.40

34,263.50

30,248.30

12,953.70

อัตราการขยายตัว (%YoY)

49.64

46.13

50.31

35.88

-11.72

-17.63

ดั งนั้ น การผลั ก ดั น เอ็ ม อาร์ เอ เพื่ อแก้ ไขปั ญหาการตรวจสอบมาตรฐานสิ่ งแวดล้ อ มและความปลอดภั ย โดยให้ ใ ช้ ห้ อ งปฏิ บั ติ การ
ของไทยในการตรวจรับรองและส่งออกไปเวียดนามและไม่ต้องตรวจซ้าจะช่วยลดระยะเวลาการตรวจสอบให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ไทยได้เสนอให้
เวียดนามส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับด้านการตรวจมาตรฐานรถยนต์เข้ามาอบรมในไทย และเสนอให้ใช้ไทยเป็นฐานซัพพลายเชนชิ้นส่วนรถยนต์ให้เวียดนาม
ซึ่งถือเป็นความร่วมมือที่จะสนับสนุนนโยบายรถยนต์แห่งชาติของเวียดนามเพราะไทยเล็งเห็นว่าเวียดนามเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่จะต้อง
ขับเคลื่อนไปพร้อมกันทุกเรื่อง รวมถึงเป็นการสร้างโอกาสในการยกระดับการส่งออกอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนของไทยให้เป็นที่ยอมรับและเป็นไป
ตามมาตรฐานสากล นอกจากนั้นเอ็มอาร์เอยังมีส่วนช่วยอย่างสาคัญต่อการสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ของเวียดนามให้ปรับมาตรฐานสู่
ระดับภูมิภาคและระดับโลกทาให้รถยนต์และชิ้นส่วนของเวียดนามเข้าสู่ตลาดโลกได้ดียิ่งขึ้นด้วย

ผู้วิเคราะห์ ศิริวรรณ ทองสกุล นักวิชาการพาณิชย์ชานาญการ
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วิเคราะห์สถานการณ์ข่าว
แนวทางและวิธีการใช้เอกสารดัชนีราคาเพื่อใช้ประกอบการคานวณหาค่า ESCALATION FACTOR (K)
นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อานวยการสานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า
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