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25 มีนาคม พ.ศ. 2563 

 

รายงานผล 
การส ารวจโดยเร่งด่วนเกี่ยวกบัผลกระทบของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

หอการค้าญี่ปุ่ น-กรุงเทพฯ 
องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่ น (เจโทร) กรุงเทพฯ 

 
• บริษัทที่ได้รับแบบส ารวจ: บริษัทที่เป็นสมาชกิของหอการค้าญี่ปุ่ น-กรุงเทพฯ (JCCB) 1,764 บริษทั 
• จ านวนบริษทัที่ตอบกลับ: 552 บริษทั (อัตราการตอบกลบั: 31.3%)  

(แบ่งเป็นภาคอุตสาหกรรมการผลิต 285 บริษทัและภาคอุตสาหกรรมอื่นๆที่ไม่ใช่ภาคการผลิต 267 บริษทั) 
• ระยะเวลาการส ารวจ:  9-13 มีนาคม พ.ศ. 2563 

 

• ผลการส ารวจ 

ค าถามที่ 1   จากกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ในครัง้นี ้ในขณะนีท่้านคาดว่า
สถานการณ์ดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทของท่านอย่างไร 

  

  

1  มีผลกระทบเชิงลบอยา่งมากต่อยอดขาย (ตัง้แต่ 5% ขึน้ไป) 175 32% 91 32% 84 31%

2  มีผลกระทบเชิงลบบ้าง 265 48% 136 48% 129 48%

3  ไมมี่ผลกระทบ 44 8% 25 9% 19 7%

4  มีผลกระทบเชิงบวกบ้าง 12 2% 7 2% 5 2%

5  มีผลกระทบเชิงบวกอยา่งมากต่อยอดขาย (ตัง้แต่ 5% ขึน้ไป) 2 0% 1 0% 1 0%

6  ขณะนีย้งัไมท่ราบ 54 10% 25 9% 29 11%

จ านวนบริษัททีต่อบแบบส ารวจ 552 100% 285 100% 267 100%

(อ้างอิง) จากรายงานผลการส ารวจ ณ วนัที ่14 กมุภาพันธ์ ซึง่มีบริษัททีเ่ป็นสมาชิกหลักของ JCCB 40 บริษัทร่วมตอบแบบส ารวจ
1. 10% 2. 50% 3. 15% 4. 3% 5. 0% 6. 23%

รวมทกุอตุสาหกรรม อตุสาหกรรมการผลิต อตุสาหกรรมอ่ืนๆ
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ค าถามที่ 2   ธุรกิจของบริษทัของท่าน (เช่น การผลิต การจ าหน่ายสนิค้า) ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 อย่างไร (สามารถตอบได้หลายข้อ) 

 

 

  

346 63% 174 61% 172 64%

290 53% 135 47% 155 58%

287 52% 152 53% 135 51%

256 46% 165 58% 91 34%

229 41% 143 50% 86 32%

99 18% 38 13% 61 23%

47 9% 31 11% 16 6%

36 7% 19 7% 17 6%

17 3% 11 4% 6 2%

55 10% 27 9% 28 10%

จ านวนบริษัททีต่อบแบบส ารวจ 552 100% 285 100% 267 100%

ความยากล าบากและความล่าช้าในการจดัส่งชิน้ส่วน วตัถดุิบ 

สินค้าขัน้กลางและสินค้าส าเร็จรูปไปยงัประเทศญ่ีปุ่ น

อ่ืนๆ

อปุสรรคต่อการปฏบิตัิงาน เน่ืองจากมาตรการต่างๆ เชน่ การ

ก าหนดให้ผู้ทีเ่ดินทางกลับมา/เข้ามาจากประเทศญ่ีปุ่ น (และพืน้ที่

อ่ืนๆทีพ่บกรณีการติดเชือ้เป็นจ านวนมาก) กกัตวัทีบ้่าน (มาตรการ ณ

 วนัที ่9 มีนาคม)

ยอดขายลดลงจากการชะลอตวัของการบริโภคในประเทศอ่ืนๆทัว่โลก

 นอกเหนือจากประเทศไทย

ความยากล าบากและความล่าช้าในการจดัหาชิน้ส่วน วตัถดุิบ 

สินค้าขัน้กลางและสินค้าส าเร็จรูปจากประเทศต่างๆ เชน่ จีน 

(ยกเว้นประเทศญ่ีปุ่ น)

การบริโภคชะลอตวั เน่ืองจากจ านวนนกัทอ่งเทีย่วทีเ่ข้ามายงัประเทศ

ไทยลดน้อยลง

ความยากล าบากและความล่าช้าในการจดัส่งชิน้ส่วน วตัถดุิบ 

สินค้าขัน้กลางและสินค้าส าเร็จรูปไปยงัประเทศต่างๆ เชน่ จีน 

(ยกเว้นประเทศญ่ีปุ่ น)

ความยากล าบากและความล่าช้าในการจดัหาชิน้ส่วน วตัถดุิบ 

สินค้าขัน้กลางและสินค้าส าเร็จรูปจากประเทศญ่ีปุ่ น

การสูญเสียโอกาสในการเจรจาธุรกิจ เน่ืองจากการยกเลิกนดัหมาย

กบับริษัทต่างๆและการยกเลิกการเดินทางไปท างานทัง้ในและนอก

ประเทศไทย

รวมทกุอตุสาหกรรม อตุสาหกรรมการผลิต อตุสาหกรรมอ่ืนๆ

ยอดขายลดลงจากการชะลอตวัของการบริโภคภายในประเทศไทย
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รายละเอียดของค าตอบอื่นๆ 

 

ค าถามที่ 3   ธุรกิจของบริษทัของท่าน (เช่น การผลิต การจ าหน่ายสนิค้า) ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อใด 

  

  

271 49% 137 48% 134 50%

56 10% 40 14% 16 6%

81 15% 38 13% 43 16%

67 12% 35 12% 32 12%

41 7% 16 6% 25 9%

36 7% 16 6% 20 7%

จ านวนบริษัททีต่อบแบบส ารวจ 552 100% 285 100% 267 100%

คาดวา่จะได้รับผลกระทบในชว่งเดือนมีนาคม

คาดวา่จะได้รับผลกระทบในชว่งเดือนเมษายน

คาดวา่จะได้รับผลกระทบตัง้แต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป

ไมมี่ผลกระทบอะไรเป็นพิเศษ

รวมทกุอตุสาหกรรม อตุสาหกรรมการผลิต อตุสาหกรรมอ่ืนๆ

ขณะนีไ้ด้รับผลกระทบแล้ว และมีแนวโน้มวา่จะยงัได้รับผลกระทบ

ต่อไปหรือจะได้รับผลกระทบมากขึน้

ขณะนีไ้ด้รับผลกระทบแล้ว แต่มีแนวโน้มในการฟืน้ตวัเน่ืองจากมี

ปัจจยับวก เชน่ ฐานการผลิตในประเทศจีนกลับมาท าการผลิต ด้วย

(ตวัอย่างค าตอบ) 
• ผลกระทบต่อการขนส่งสินค้า (เชน่ เวลาการจดัสง่สินค้าล่าช้าออกไปเนื่องจากการลดเที่ยวบิน, ความล่าช้าของเรือ

ขนส่งสินค้า) 
• การตอบสนองต่อสถานการณ์ เชน่ มาตรการป้องกนัการตดิเชือ้ เป็นอปุสรรครบกวนการปฏิบตังิานหลกั 

• พนกังานชาวไทยมีความกงัวลตอ่สถานการณ์อย่างมาก 

• ผลกระทบเชิงบวกต่อธุรกิจการส่งออกจากเงินบาททีอ่่อนค่าลง แต่ค่าเงินเยนที่แขง็ตวัขึน้ส่งผลกระทบเชิงลบต่อการ
น าเข้าวตัถดุิบจากญ่ีปุ่ น 

• จ านวนชาวไทยที่เดินทางไปยงัประเทศญ่ีปุ่ นลดน้อยลง 
• ผลกระทบด้านการเงิน เช่น ปัญหาการช าระหนีล่้าช้า 
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ค าถามที่ 4   กรุณาระบุตวัอย่างของผลกระทบหรือมาตรการรับมือผลกระทบข้างต้นอย่างเป็นรูปธรรม เท่าที่
ท่านสามารถระบุได้ (รวมถึงระบุแนวโน้มสถานการณ์ว่าจะดีขึน้หรือแย่ลง หากเป็นไปได้) 

(ตวัอย่างค าตอบ) 
○ ยอดขายลดลงจากการชะลอตวัของการบริโภคภายในประเทศไทย 

• ความต้องการสินค้าลดลงเนื่องจากอารมณ์ในการจบัจ่ายบริโภคที่ลดลงและการชะลอตวัในภาคเศรษฐกิจที่
แท้จริง 

• แนวโน้มผู้ใช้บริการตา่งๆโดยเฉพาะอยา่งยิง่บริการท่ีเก่ียวข้องกบักิจการร้านอาหารและเคร่ืองดืม่ลดลง 
เนื่องจากมาตรการตา่งๆ เช่น การงดการออกนอกเคหสถาน 

• พิจารณาชะลอการลงทนุในด้านโรงงานและเคร่ืองจกัร รวมถึงการตดัคา่ใช้จ่ายขนานใหญ่ เพื่อรับมอืกบั
ผลกระทบเชิงลบท่ีมีต่อการก าไร-ขาดทนุของกิจการ  

○ การสญูเสียโอกาสในการเจรจาธรุกิจ เนื่องจากการยกเลิกนดัหมายและการยกเลิกการเดินทางไปท างานทัง้ในและ
นอกประเทศไทย 

• งดการเดินทางไปปฏิบตัิงานทัง้ในประเทศและตา่งประเทศโดยสมคัรใจหรือมีการขอเล่ือนการประชมุจากบริษัท
ที่จะเข้าร่วมประชมุเป็นจ านวนมาก 

• ทบทวนการจดังานแสดงสินค้าตา่งๆ และจะเกดิค่าใช้จ่ายเพิ่มเตมิในการจดัมาตรการป้องกนัการติดต่อในกรณี
ที่มีการจดังานแสดงสินค้า 

○ ผลกระทบจากมาตรการตา่งๆ เชน่ การก าหนดให้ผู้ที่เดินทางกลบัมา/เข้ามาจากประเทศญ่ีปุ่ นกกัตวัที่บ้าน 

• เกิดความล่าช้าในการเร่ิมผลิตสนิค้าใหม่ เนื่องจากผู้ เชีย่วชาญเทคนิคชาวญ่ีปุ่ นยกเลิกการเดินทางมายงั

ประเทศไทย 

• ไม่สามารถเดินทางมาตดิตัง้และซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัรได้ 

• มีอปุสรรคในการการรับรองพนกังานที่เดินทางเข้ามาประจ าการในประเทศไทยและพนกังานที่เดินทางมา

ปฏิบตัิงานจากต่างประเทศชัว่คราว 

• การกกัตวัที่บ้านท าให้การอนมุตัภิายในบริษัทและการด าเนินกิจกรรมทางธุรกจิล่าช้า 

○ ความยากล าบากและความล่าช้าในการจดัหาชิน้ส่วน, สินค้าส าเร็จรูป ฯลฯ จากประเทศต่างๆ เชน่ จีน (ยกเว้น

ประเทศญ่ีปุ่ น) 

• เกิดความจ าเป็นต้องทบทวนแผนการผลิตที่วางไว้แล้วแต่แรก เนือ่งจากการจดัซือ้จากประเทศจีนเกิดความ

ล่าช้า 

• ถึงแม้ว่าโรงงานท่ีผลิตส่วนประกอบบางส่วนท่ีผลิตในจีนจะกลบัมาด าเนินการแล้ว แต่อตัราการผลิตยงัต ่า จงึ

ไม่สามารถจดัซือ้ชิน้ส่วนในปริมาณที่จ าเป็นต้องใช้ได้ 

• การผลิตสินค้าส่วนหนึง่ที่โรงงานในประเทศไทยทดแทนการผลิตทีโ่รงงานในประเทศจีน 

○ ยอดขายลดลงจากการชะลอตวัของการบริโภคในประเทศอื่นๆทัว่โลก นอกเหนือจากประเทศไทย 

• การส่งออกไปยงัประเทศจีนซบเซา จึงจะมีการพิจารณาชะลอการลงทนุในด้านโรงงานและเคร่ืองจกัร รวมทัง้

การปรับลดจ านวนบคุลากรในอนาคต 



5 
 

• ความต้องการชิน้ส่วนยานยนต์ลดลง ท าให้ยงัไมเ่ห็นผลประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมในการย้ายฐานการผลิต

จากประเทศจีนมายงัภมูิภาคอาเซียนในขณะนี ้

• ความต้องการท่ีจะลงทนุในด้านโรงงานและเคร่ืองจกัรของลกูค้าและนกัลงทนุต่างชาติลดน้อยลง แต่ไม่มี

มาตรการที่เด็ดขาดในการรับมือ 

○ อื่นๆ 

• เกิดความระแวดระวงัต่อชาวญ่ีปุ่ น เช่น การปฏิเสธไมใ่ห้เข้าอาคารสถานท่ีของคูค้่า ด้วยเหตผุลเพยีงเพราะวา่

เป็นชาวญ่ีปุ่ น 

• มีกรณีการขอค าปรึกษาเก่ียวกบัการปิดกจิการและวิธีการลดต้นทนุจากบริษัทท่ีขาดเงินทนุหมนุเวยีนในการ

ด าเนินธุรกิจเพิม่ขึน้ 

• มีความกงัวลว่ารัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจะเรียกร้องให้ด าเนินมาตรการตอบสนองทีเ่กินจ าเป็น ในกรณี

ทีพ่บผู้ติดเชือ้ในบริษัท 
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[ข้อเรียกร้อง] จากกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ในครัง้นี ้บริษทัของท่านมข้ีอเรียกร้อง
ต่อรัฐบาลไทยหรือหน่วยงานอื่นๆอย่างไร (สามารถตอบได้หลายข้อ) 

 

กรุณาระบุรายละเอียดของข้อเรียกร้องตามตวัเลอืกข้างต้นอย่างเป็นรูปธรรมหรือระบขุ้อเรียกร้องอื่นๆตาม
อัธยาศัย 

(ตวัอย่างค าตอบ) 
• ผ่อนปรนกฎการกกัตวั 14 วนั 

• มีการส่ือสารข้อมลูที่ชดัเจน ถกูต้อง และรวดเร็วจากรัฐบาล รวมถงึจดัท าแนวปฏิบตัิที่อ้างองิจากข้อมลูและ
มาตรการรัฐตา่งๆ ตลอดจนเว้นระยะเวลาระหวา่งการประกาศทศิทางนโยบายกบัการบงัคบัใช้อย่างเพียงพอ 

• ให้ข้อมลูเก่ียวกบัขอบเขตในการจดัการตรวจเชือ้, ขีดความสามารถในการตรวจเชือ้ และหน่วยงานท่ีมีบริการการ
ตรวจวินิจฉยัโรคแบบ PCR ในประเทศไทย 

• เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัพืน้ท่ีที่พบการติดเชือ้ 

• ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการตรวจเชือ้ 

• จดัหาและจ าหน่ายหน้ากากอนามยั น า้ยาฆ่าเชือ้ อปุกรณ์วดัอณุหภมูิร่างกาย ฯลฯ ในราคาทีเ่หมาะสม 

• มีความต่อเนื่องในการออกและบงัคบัใช้มาตรการแก้ไขปัญหาเศรษฐกจิ 

• มาตรการลดหย่อน/ยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบคุคล และมาตรการอื่นๆ เช่น การด าเนินงานด้านภาษีอยา่งเหมาะสม
และการขยายเวลาการยื่นภาษีตามความจ าเป็น 

• จดัให้มีการเตรียมความพร้อมของเส้นทางการน าเข้า-ส่งออก รวมถึงการขนส่งสินค้าทางเรือและทางอากาศ 

 

จบการรายงานผลการส ารวจ 

383 73% 185 65% 198 84%

329 63% 182 64% 147 62%

219 42% 107 38% 112 47%

95 18% 41 14% 54 23%

จ านวนบริษัททีต่อบแบบส ารวจ 522 100% 285 100% 237 100%

มาตรการเชิงเศรษฐกิจมหภาคเพ่ือแก้ปัญหาการชะลอตวัของ

เศรษฐกิจ เชน่ การเพ่ิมการใช้จา่ยของภาครัฐ

มาตรการทางภาษีและการให้ความชว่ยเหลือทางการเงิน

กบัแต่ละบริษัท

รวมทกุอตุสาหกรรม อตุสาหกรรมการผลิต อตุสาหกรรมอ่ืนๆ

การให้ข้อมลูทีร่วดเร็วและถกูต้องเก่ียวกบัสถานการณ์การแพร่

ระบาดและมาตรการรับมือทีค่วรกระท า

การกระจายสินค้าจ าเป็น เชน่ หน้ากากอนามยัและน า้ยาฆา่เชือ้ ใน

ตลาดอยา่งเพียงพอ


