เมื่อขาด 'จีน' แม้แต่ปัจจัย 4 อย่างร้านอาหารก็ร่วงไม่เป็ นท่า
วอยซ์ทีวี
วิกฤตปั จจุบนั กระทบร้านอาหารทัวโลก
่
กิจการราเมงในญี่ป่ ุนล้มละลายเพิม่ ขณะอาหารไทยปิ ดกิจการ-ราย
ใหญ่ปลดคนงาน ผูบ้ ริหารไมเนอร์แนะรับนักท่องเทีย่ วจีนเข้ามาอย่างเร่งด่วน
ท่ามกลางวิก ฤตโรคระบาดที่ข ยายตัว ขึ้น มาเป็ น ภาวะเศรษฐกิจถดถอย หลายฝ่ ายยังประเมินว่ า ธุ ร กิจ
ภัตตาคารและร้านอาหารอาจสามารถดาเนินการต่อไปได้ เพราะเป็ นสินค้าประเภทปั จจัย 4 ในชีวติ มนุ ษย์
อย่างไรก็ตาม ผลสารวจรวมไปถึงงานวิจยั หลายแห่งสะท้อนข้อมูลทีแ่ ตกต่างออกไป
เทอิโกกุ บริษทั วิจยั ด้านเครดิตของญี่ป่ ุนรายงานว่า ระหว่างเดือน ม.ค.-ก.ย.ทีผ่ ่านมา มีรา้ นราเมงทัง้ สิน้ 34
รายทีย่ ่นื เรื่องล้มละลายในดินแดนอาทิตย์อุทยั ด้วยมูลค่าหนี้อย่างต่า 10 ล้านเยน หรือประมาณเกือบ 3 ล้าน
บาท ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ เมื่อเทียบกับตัวเลขปี ก่อนหน้า ทีม่ รี า้ นค้าเพียง 36 แห่ง ยื่นล้มละลาย
ตลอดทัง้ ปี
เท่านัน้ ยังไม่พอ นักวิเคราะห์มองว่า สถานการณ์วกิ ฤตในกลุ่มร้านราเมงของญี่ป่ ุนอาจทะลุข้นึ ไปสูงถึง 50
ร้านค้าในปี น้ี หากการแพร่ระบาดยังดาเนินไปเช่นเก่า โดยมีปัจจัยบันทอนส
่
าคัญจากเชื้อโควิด-19 ผสมรวม
กับการแข่งขันอย่างดุเดือดในตลาดราเมงด้วยกันเองทีก่ ่อนหน้านี้หวังกินส่วนแบ่งจากลูกค้าชาวต่างชาติ
กลับมาทีป่ ระเทศไทย แม้ไม่ได้มขี อ้ มูลระบุไว้อย่างชัดเจนจากสถิตขิ องศาลล้มละลายกลาง แต่รายงานการ
จดทะเบียนธุรกิจของกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สามารถสะท้อนภาวะไม่สูด้ ขี องตลาดการ
ขายอาหารได้เช่นเดียวกัน
ข้อมูลล่าสุด ณ เดือน ส.ค.ทีผ่ ่านมา พบว่า มีผปู้ ระกอบการเลิกประกอบกิจการทัง้ สิน้ 1,337 ราย คิดเป็ นการ
ปรับตัวเพิม่ ขึน้ ราว 6% เมื่อเทียบกับตัวเลขในเดือน ก.ค. 2563 โดยคิดเป็ นมูลค่าทุนรวม 5,400 ล้านบาท

ร่วง ลับ ดับ?
ในจานวนข้างต้น ธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหารเลิกกิจการมากที่สุดเป็ นอันดับที่ 3 ที่สดั ส่วน 3% รองมา
จาก ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในอันดับที่ 2 และธุรกิจก่อสร้างอาคารทัวไปซึ
่
่งรัง้ อันดับ 1 ตัวเลขการยกเลิก
กิจการ

อย่างไรก็ตาม เมื่อกลับมามองในมิตขิ องขนาดธุรกิจ กว่า 94% ของผู้ประกอบการที่ไปต่อไม่ไหวล้วนเป็ น
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก หรือ เอสเอ็มอี ทีม่ เี งินทุนไม่เกิน 5 ล้านบาท ทัง้ สิน้ ขณะทีบ่ ริษทั ซึ่งมีทุน
จดทะเบียนระหว่าง 5-100 ล้านบาท ไม่ดาเนินกิจการต่อเพียง 4.9% ในเดือน ส.ค.ที่ผ่านมา และตัวเลข
ดังกล่าวลดลงอยู่แค่ 0.6% สาหรับธุรกิจทีม่ ที ุนสูงกว่า 100 ล้านบาท
ไม่เพียงร้านค้าหรือภัตตาคารได้รบั ผลกระทบอย่างมาจากสถานการณ์ปัจจุบนั แต่กลุ่มร้านค้าเหล่านัน้ ที่มี
เงินทุนไม่สงู ยิง่ กลายเป็ นผูไ้ ด้รบั ความเดือดร้อนมากทีส่ ุด
ขณะทีม่ าตรการเยียวยาจากรัฐ โดยเฉพาะโครงการเสริมสภาพคล่องอย่างสินเชื่อดอกเบี้ยต่าหรือซอฟต์โลน
แจกจ่ายได้จริงแค่เพียง 7 หมื่นรายเท่านัน้ ด้วยมูลค่าสินเชื่อราว 1.1 แสนล้านบาท จากวงเงินรวม 5 แสน
ล้านบาท
หากย้อนกลับไปดูตวั เลขช่วงเดือน มี.ค. 2563 จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม สตรีต
ฟู้ดถูกจัดอยู่ในกลุ่มธุรกิจน่าจับตามองประจาปี น้ี โดยมีจานวนผูป้ ระกอบการทัง้ สิน้ 1.6 หมื่นราย แบ่งเป็ นใน
กรุงเทพฯ ราว 7,000 ราย และอีก 9,900 รายในต่างจังหวัด
ที่น่าสนใจยิง่ กว่านัน้ คือ จากจานวนผู้ประกอบการทัง้ หมดนัน้ 98.73% อยู่ในกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็ก
อีกทัง้ ผลประกอบการยังไปกระจุกตัวอยู่ใน 3 จังหวัดสาคัญ ได้แก่ กทม., ภูเก็ต และชลบุรี ซึ่งเป็ นแหล่ง
ท่องเทีย่ วทีร่ บั รูผ้ ลกระทบอย่างหนักจากมาตรการปิ ดประเทศในช่วงทีผ่ ่านมา
ตามข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตัวเลขนั กท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยเป็ นศูนย์ตงั ้ แต่เดือ น
เม.ย.ทีผ่ ่านมา หรือคิดเป็ นรายได้ทห่ี ายไปเฉลีย่ 1.5 แสนล้านบาท/เดือน

รายใหญ่พร้อม ‘ปลด’ เพิ่ ม
อีกประเด็นที่ไม่ฉีกจากผลกระทบของเศรษฐกิจที่ซบเซาคือการปลดคนงานโดยเฉพาะในเครือบริษทั ใหญ่
รายงานล่าสุดจากบลูมเบิร์กชี้ว่า ไมเนอร์ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน) หรือ MINT มีแนวโน้มปลด
คนงานของโรงแรมในเครือมากกว่า 500 ราย ทัว่ 55 ประเทศ ทีบ่ ริษทั เข้าไปทาธุรกิจ
บิล ไฮเน็ค นักธุรกิจสัญชาติไทยเชื้อสายเยอรมัน ผูก้ ่อตัง้ เครือไมเนอร์ กล่าวว่า บริษทั มีโรงแรมจานวนมาก
ทีไ่ ม่สามารถจ่ายเงินให้พนักงานหรือแม้แต่ค่าไฟได้เพราะไม่มลี ูกค้าเข้าไปใช้บริการเลย ด้วยเหตุน้ี “เราจึง
ปรับลดคนงานไปพอสมควรและอาจจะต้องปลดออกเพิม่ อีก”

ผลประกอบการของไมเนอร์ในไตรมาส 2/2563 ปรับตัวต่าทีส่ ุดในรอบปี น้ี ติดลบถึง 8,450 ล้านบาท อีกทัง้
บริษัท ยัง ปลดพนั ก งานไปแล้ว มากกว่ า 1,000 ต าแหน่ ง สัง เวยมาตรการปิ ด น่ า นฟ้ า และไม่ เ ปิ ดรับ
นักท่องเที่ยวของรัฐบาลต่างๆ ทัวโลก
่
โดยเฉพาะกับประเทศไทยที่ ไฮเน็ค ชี้ว่า แนวนโยบายของรัฐบาล
ชัดเจนมากว่ายังไม่ตอ้ งการให้นกั ท่องเทีย่ วเข้ามา และอยากจะคงไว้ซง่ึ ระดับการติดเชือ้ เป็ นศูนย์
เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศจีนซึ่งเริม่ กลับเข้าสู่ระดับเดียวกับก่อนเกิดโควิด -19 ผูก้ ่อตัง้ ไมเนอร์ย้า
ว่า เมื่อไหร่กต็ ามทีร่ ฐั บาลจีนเปิ ดให้ผคู้ นเดินทางออกนอกประเทศอย่างเสรี ตนเองหวังอย่างจริงจังว่ารัฐบาล
ไทยจะเปิ ดประเทศให้กลุ่มนักท่องเทีย่ วสาคัญเหล่านี้เข้ามากระตุน้ เศรษฐกิจประเทศที่ “กาลังอยู่ในหายนะ”

