ข้อมูลผลกระทบ COVID-19 กับธุรกิจไทยในต่างประเทศ
รวบรวมระหว่าง 22 - 28 พฤษภาคม 2563
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
ประเทศ
ผลกระทบ
แหล่งข้อมูล
ฟิลิปปินส์
- บ. การบินไทย คาดว่าจะกลับมาทาการบิน 1 ก.ค. 2563 สาหรับเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพ – มะนิลา โดยจะปรับลดเหลือ สอท. ณ กรุงมะนิลา
2 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ในวันพุธและวันอาทิตย์ (จากเดิมที่ทาการบินวันละ 2 เที่ยว)
- บ.ในเครือ SCG ได้แก่ บ. UPPC ที่เมือง Bulacan และ บ. Mariwasa ที่เมือง Batangas ได้ระงับการผลิตชั่วคราว ตั้งแต่
รบ. ฟป. ประกาศใช้มาตรการ ECQ อย่างไรก็ตาม หลังจากรบ.ได้ออกประกาศ Memorandum Circular No. 20 – 22
บ. Mariwasa ได้กลับมาดาเนินการในอัตราร้อยละ 30 ของกาลังแรงงานตั้งแต่ เมื่อ 16 พ.ค. 2563 ส่วนสานักงานในกรุง
มะนิลายังคงให้พนักงาน work from home ทั้งนี้ บ. Mariwasa ได้กลับมาดาเนินกิจการขายปลีกวัสดุก่อสร้างผ่านร้าน
CTM Ceramic Tiles & More (ซึ่งมีทั้งหมด 6 สาขา) ในบางพื้นที่ และผ่าน E-Commerce
- บ. CPF Philippines (เกษตรอุตสาหกรรมสัตว์น้า) ลดกาลังการผลิตลงร้อยละ 30 เนื่องจากพนักงานบางส่วนไม่สามารถ
เดินทางมาที่ฟาร์มได้ นอกจากนี้ อุปสรรคด้านการเดินทางและต้นทุนการขนส่งที่เพิ่มขึ้นทาให้ บ. ไม่สามารถทาการขาย
ระหว่างเกาะได้ ยอดขายในเกาะลูซอนลดลงต่ากว่าเป้าหมายร้อยละ 30
- บ. EGCO โดยที่รบ. ฟป. ได้ประกาศให้คนสามารถชาระค่าไฟฟ้าสาหรับเดือน มี.ค. – เม.ย. ใน เดือน มิ.ย. เป็นต้นไป ทาง
บ. Meralco ของ ฟป. (บ. ผู้ซื้อและอุปทานไฟฟ้าใน ฟป.) ได้แจ้ง บ. EGCO ขอ defer payment ไปเป็นในช่วงเดือน มิ.ย.
บ. จึงยังไม่ได้รับรายได้จากค่าไฟฟ้าสาหรับเดือน มี.ค. – เม.ย. 2563
ภูมิภาคยุโรป
ประเทศ
ผลกระทบ
แหล่งข้อมูล
ออสเตรีย
- ผู้ประกอบการร้านอาหารไทย ประมาณ 47 ร้าน สปาและร้านนวดไทยประมาณ 30 ร้านต้องปิดกิจการชั่วคราวตั้งแต่
สอท. ณ กรุงเวียนนา
16 มี.ค. 2563 ตามมาตรการของ รบ.ออสเตรีย ในช่วง 2 เดือนที่ต้องปิดกิจการ ทาให้ไม่มีรายได้และมีภาระค่าใช้จ่าย
ประจา เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าน้าค่าไฟ ฯลฯ
- ร้านอาหารไทยบางร้านลดจานวนพนักงานและเปิดให้บริการแบบ delivery เพื่อพยุงกิจการ ขณะที่บางร้านประเมินว่า
การให้บริการแบบ delivery ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย และวัตถุดิบที่มีราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ20-25 จึงปิดกิจการชั่วคราวแทน
- ร้านที่ปิดกิจการชั่วคราวและไม่ได้ปลดพนักงานออกได้รับประโยชน์จากมาตรการให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจของ รบ.
ออสเตรียผ่าน (1) มาตรการการจ้างงานระยะสั้น (Kurzarbeit) ซึ่งรัฐจะช่วยรับภาระในการจ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงานแทน
ผู้ประกอบการ อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการต้องสารองจ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงานไปก่อนและรัฐจะคืนเงินให้ในภายหลัง (2)
เงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าแก่ธุรกิจขนาดเล็ก จานวน 500 -1000 ยูโร ซึ่งผู้ประกอบการไทยทยอยได้รับเงินช่วยเหลือจาก
รบ.ออสเตรียแล้ว นอกจากนี้ ผู้ประกอบการของไทยยังได้รับประโยชน์ทางอ้อมจากมาตรการอื่น ๆ อาทิ การผ่อนผันการ
ชาระภาษีนิติบุคคล/การงดเก็บค่าเช่า/การลดภาษีมูลค่าเพิ่มสาหรับเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์/และการยกเลิกภาษีสาหรับ
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สโลวาเกีย

สโลวีเนีย

ไวน์ที่มีฟอง เป็นต้น โดยร้านสปา/ร้านนวดไทยเริ่มเปิดกิจการได้อีกครั้ง เมื่อ 1 พ.ค. 2563 และร้านอาหารเมื่อ 15 พ.ค.
2563
- ผู้นาเข้าสินค้าจากไทยได้รับผลกระทบด้านการขนส่งสินค้าและค่าขนส่งที่สูงขึ้น การนาเข้าสินค้าประเภทผักและผลไม้สด
ทางอากาศไม่สามารถดาเนินการได้โดยสิ้นเชิง เนื่องจากการระงับเที่ยวบิน ในขณะที่การนาเข้าสินค้าไทยอื่น ๆ ผ่านทาง
ท่าเรือในเยอรมนีและเนเธอร์แลนด์มีระยะเวลาการขนส่งที่ยาวนานขึ้น เนื่องจากช่องทางการขนส่งปกติถูกจากัด หรือ
ถูกยกเลิก จึงต้องปรับเปลี่ยนช่องทางการขนส่งสินค้าและสินค้าบางรายการขาดแคลน
- ธุรกิจขนาดใหญ่ (1) กลุ่มเซ็นทรัลยืนยันการลงทุนในโครงการมิกซ์ยูสโปรเจกต์ที่ถนนถนนมาเรียฮิลเฟอร์ ซึ่งเป็นการร่วม
ลงทุนระหว่างกลุ่มเซ็นทรัลและกลุ่มซิกน่าของออสเตรีย โครงการนี้จะประกอบด้วยห้างสรรพสินค้า โรงแรม ร้านค้าและ
ร้านอาหารชั้นนา ทั้งนี้ คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในปี 2566 ตามที่ตั้งเป้าไว้ (2) บ. SVI Austria (ผลิตอิเล็กทรอนิกส์)
แจ้งว่า ไม่ได้หยุดดาเนินการผลิตสินค้า
- บ. Delta (ผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ซัพพลายและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์) ไม่ได้หยุดผลิตแต่ได้รับผลกระทบ (1) การผลิตลดลง สอท. ณ กรุงเวียนนา
ร้อยละ 10–15 เนื่องจากแรงงานบางส่วนลาหยุดเพื่อเลี้ยงดูบุตร เนื่องจากมาตรการปิดโรงเรียน (2) ห่วงโซ่อุปทานสาหรับ สคต. ณ กรุงปราก
การผลิตที่มาจากจีนไม่เพียงพอในช่วงแรก ปัจจุบันวัตถุดิบที่นาเข้ามายังล่าช้าอยู่ เนื่องจากเที่ยวบินและค่าขนส่งสินค้าเพิ่ม
สูงขึ้น 3 – 4 เท่า อย่างไรก็ดี เนื่องจาก บ.ผลิตสินค้าที่ค่อนข้างหลากหลาย สินค้าบางตัวจึงมียอดสั่งเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา
อาทิ แผงพาวเวอร์ซัพพลายสาหรับเครื่องช่วยหายใจ ซึ่งส่งออกไปที่สถานพยาบาลในเยอรมนี และแผงพาวเวอร์ซัพพลาย
สาหรับโทรคมนาคม เนื่องจากการใช้อินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นในช่วง lock down
- บ. AC Infotech (บ.ให้คาปรึกษาความมั่นคงด้านไอที) แผนการดาเนินธุรกิจในปี 2563 และแผนการทาสัญญาใหม่ชะงัก
ลง เนื่องจากลูกค้าต้องการพบปะกับทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากไทย โดยเฉพาะในตอนเริ่มต้นเจรจาธุรกิจ ซึ่งทีมงานผู้เชี่ยวชาญ
จากไทยยังไม่สามารถเดินทางมาพบลูกค้าในสโลวาเกียได้
- บ. Italmarkt Slovakia (ผู้แทนจาหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ SAPPE เครื่องดื่มว่านหางจระเข้) ยอดขายสินค้า SAPPE
ในตลาดสโลวักลดลงร้อยละ 30 เนื่องจากผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น ธุรกิจร้านอาหารและโรงแรมปิดกิจการ
- สคต./กรุงปราก ประเมินว่า บ.ไม่ได้รับประโยชน์จากมาตรการการให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจของ รบ. เนื่องจากไม่ได้
หยุดการผลิตและไม่ใช่กลุ่ม SMEs จึงไม่เข้าข่าย และขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือค่อนข้างยุ่งยาก
- ร้านอาหารไทย 5 ร้าน ขาดรายได้ในช่วงที่ต้องปิดกิจการชั่วคราวระหว่าง 16 มี.ค. – 20 เม.ย. 2563 ตามมาตรการของ
สอท. ณ กรุงเวียนนา
รบ.สโลวีเนีย แต่สามารถกลับมาเปิดกิจการส่งอาหารแบบ delivery ตั้งแต่ 20 เม.ย. เปิดบริการในส่วน outdoor ตั้งแต่
4 พ.ค. และเปิดเป็นปกติ ตั้งแต่ 18 พ.ค. ร้านอาหารไทยพยายามพยุงกิจการ โดยการลดค่าใช้จ่ายและลดจานวนพนักงาน
แต่จานวนลูกค้ายังน้อย
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โปแลนด์

- ผู้ประกอบการร้านอาหารไทยยังไม่ได้รับประโยชน์จากมาตรการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจของ รบ.สโลวีเนีย เนื่องจากเป็น
มาตรการที่เผยแพร่ทางสื่อมวลชน แต่ในทางปฏิบัติยังไม่มีรายละเอียดหรือช่องทางการขอรับความช่วยเหลือที่ชัดเจน
นอกจากนี้ ร้านอาหารไทยจดทะเบียนเป็น บ.ห้างหุ้นส่วนจากัด จึงไม่อยู่ในข่ายที่จะได้รับความช่วยเหลือเหมือน บ.ที่เป็น
กิจการรับจ้างด้วยตนเอง (self-employed) ผู้ประกอบการไทยจึงเลือกที่จะลดจานวนพนักงานและลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
เพื่อพยุงกิจการแทน
- ผู้ประกอบการร้านอาหารและร้านสปา/ร้านนวดไทยบางส่วนได้รับเงินช่วยเหลือเงินเดือนลูกจ้างแล้วซึ่งช่วยบรรเทาภาระ สอท. ณ กรุงวอร์ซอ
ทางการเงินได้ในระดับหนึ่ง โดยที่ร้านอาหารในโปแลนด์ได้เริ่มกลับมาเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่ 18 พ.ค. 2563 แรงงานไทยที่
ทางานในร้านอาหารน่าจะมีสถานการณ์ในภาพรวมที่ดีขึ้น อย่างไรก็ดี ในส่วนของร้านสปา/ร้านนวดจะสามารถกลับมา
ให้บริการตามมาตรการ ผ่อนปรนระยะที่ 4 ซึ่งน่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือน มิ.ย.
กองสนเทศเศรษฐกิจ
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