
ภาคผนวก: แบบส ารวจผลกระทบจากโควิด – 19 ต่อบริษัทภาคการผลิต  

ผลกระทบปัจจุบันของการระบาดของโควิด–19 

1. สืบเนื่องจากการระบาดของโควิด–19 ในปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละเท่าใดของพนักงานที่ไม่สามารถมาท างานที่
บริษัทได้และไม่สามารถท างานจากบ้าน (work from home) ได้อย่างเหมาะสมหรือเพียงพอ  
 ร้อยละ …….. (หญิง ร้อยละ ……… และ ชาย ร้อยละ………..) 

 ไม่ทราบ 

2. โปรดระบปุัญหาด้านการเงินที่เห็นว่าส่งผลกระทบต่อบริษัทของคุณอย่างมีนัยส าคัญในช่วงการระบาดของ
โควิด–19 (โปรดเลือกทุกข้อที่เกี่ยวข้อง) 

 ค่าจ้างและเงินประกันสังคม 
 ต้นทุนคงท่ี ตัวอย่างเช่น ค่าเช่า 

 การช าระคืนเงินกู้ 

 การช าระตามใบแจ้งหนี้ต่างๆ 
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ โปรดระบุ …… 

 ไม่มีปัญหาเฉพาะเจาะจง 

3. บริษัทของคุณมีปัญหาทางธุรกิจด้านอ่ืนๆ ที่ต้องเผชิญ เนื่องจากการระบาดของโควิด–19 หรือไม่ (เลือก
ไดม้ากสุด 2 ข้อ) 

 การลดลงของค าสั่งซื้อ 
 การไม่สามารถส่งมอบตามค าสั่งซื้อท่ีมีอยู่ 

 การเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ยากขึ้น 

 การไม่สามารถขยายเวลาเงินกู้ท่ีมีอยู่  
 การหยุดชะงักของการขนส่ง 

 การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน (ต้นน้ าและ/หรือปลายน้ า) 
 อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (เช่น หน้ากาก) ไม่เพียงพอ 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ………. 

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของการระบาดของโควิด–19 

4) คุณคาดว่าการระบาดของโควิด–19 จะส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทในปีนี้อย่างไร 

 ไม่ส่งผลกระทบ 
 ลดลง ร้อยละ ……… 

 เพ่ิมข้ึน ร้อยละ ………. 

 เร็วเกินไปที่จะระบุ 
 ไม่ทราบ 



5) บริษัทของคุณก าลังพิจารณาเลิกจ้างพนักงานหรือได้ด าเนินการไปบ้างแล้วเนื่องจากการระบาดของโควิด–19 

 ใช่ (ไปที่ค าถามที่ 5.1) 
 ไม่ใช่ (ไปที่ค าถามที่ 6) 

 5.1 ร้อยละของพนักงานที่คาดว่าต้องเลิกจ้าง (หรือที่ได้เลิกจ้างไปแล้ว)  

 ร้อยละ …….. (ไปที่ค าถามที่ 5.2) 
 เร็วเกินไปที่จะระบุ 

 5.2 ร้อยละของพนักงานที่คาดว่าจะเลิกจ้างแบบชั่วคราวหรือถาวร (ควรรวมได้ร้อยละ 100) 
ร้อยละ ..... ชั่วคราว (แบ่งเป็นหญิง ร้อยละ ……. ชาย ร้อยละ ………) 

ร้อยละ ..... ถาวร (แบ่งเป็นหญิง ร้อยละ ……. ชาย ร้อยละ ………) 

ร้อยละ ..... เร็วเกินไปที่จะระบุ 

 5.3 หากเป็นไปได้ โปรดระบุการกระจายตัวของการเลิกจ้างตามคุณสมบัติต่อไปนี้ (โปรดใส่มูลค่าเป็น
ร้อยละของยอดขายรวมส าหรับทุกตัวเลือก ควรรวมทั้งหมดได้ร้อยละ 100) 
ร้อยละ ………….. ระดับปริญญา 

ร้อยละ ………….. ช่างเทคนิค 

ร้อยละ ………….. กึ่งแรงงานฝีมือ 
ร้อยละ ………….. แรงงานไม่มีฝีมือ 

ร้อยละ ………….. พนักงานฝึกงาน 

 ไม่สามารถระบุได้ 

 5.4 หากเป็นไปได้ โปรดระบุการกระจายตัวของการเลิกจ้างตามตัวเลือกต่อไปนี้ (โปรดใส่มูลค่าเป็นร้อย
ละของยอดขายรวมส าหรับทุกตัวเลือก ควรรวมทั้งหมดได้ร้อยละ 100)  
ร้อยละ ………….. แผนกวิจัยและพัฒนา 

ร้อยละ ………….. แผนกออกแบบ 

ร้อยละ ………….. แผนกการผลิต/ประกอบ 
ร้อยละ ………….. แผนกบริการลูกค้า 

ร้อยละ ………….. แผนกธุรการ 
 ไม่สามารถระบุได้ 

6. ในปัจจุบัน ประสบกับข้อจ ากัดหรือมาตรการของภาครัฐที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจโดยท่ัวไปของบริษัท 

 ใช่ (ไปที่ค าถามที่ 6.1) 
 ไม่ใช่ (ไปที่ค าถามที่ 7) 

 

  



6.1 ถ้าหากข้อจ ากัดนี้ยังด าเนินต่อไป คุณคิดว่ากระแสเงินสดของบริษัทจะสามารถรักษาการด าเนินธุรกิจได้นานเท่าไร 

 ไม่มีจุดสิ้นสุด 
 มากกว่า 12 เดือน 

 ระหว่าง 6 ถึง 12 เดือน 

 ระหว่าง 3 ถึง 6 เดือน 
 ระหว่าง 1 ถึง 3 เดือน 

 น้อยกว่า 1 เดือน 

7. ถ้าหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั่วโลกจบลงในวันนี้ คุณคิดว่าต้องใช้เวลานานเท่าไรที่
บริษัทของคุณจะสามารถกลับมาด าเนินกิจการได้ปกติ  

…………… วัน 

การรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด – 19  

8. วิธีการหลักที่คุณน ามาใช้เพ่ือรับมือกับการขาดแคลนกระแสเงินสด (เลือกมากสุด 2 ตัวเลือก) 
 สินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ 

 สินเชื่อจาก Internet Finance 

 สินเชื่อจากบริษัทการเงินขนาดเล็กหรือบุคคลทั่วไป 
 เจรจาต่อรองกับผู้ให้กู้เพ่ือหลีกเลี่ยงการถอนสินเชื่อ 

 การจัดหาเงินทุน (เพ่ิมผู้ถือหุ้นใหม่หรือเพ่ิมทุนของผู้ถือหุ้นเดิม) 
 การลดต้นทุนการด าเนินงาน (เช่น การเลิกจ้างพนักงานและการลดค่าจ้าง) 

 ไม่มีปัญหาการขาดแคลนกระแสเงินสด 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ …………. 

9. วิธีการหลักที่คุณน ามาใช้เพ่ือรับมือกับการขาดแคลนแรงงาน (เลือกมากสุด 2 ตัวเลือก)  

 การเพ่ิมค่าจ้าง 

 การใช้อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ขั้นสูงเพื่อลดปริมาณของงาน 
 การจ้างบริษัทอ่ืนด าเนินการแทน (Outsourcing of orders) 

 การเลื่อนการส่งมอบ 
 ไม่มีปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ …….. 

10. วิธีการหลักที่คุณน ามาใช้เพ่ือรับมือกับการขาดแคลนปัจจัยการผลิต เช่น สินค้าข้ันกลางและวัตถุดิบ (เลือก
มากสุด 2 ตัวเลือก) 

 การลดการผลิต 
 การจ้างบริษัทอ่ืนด าเนินการแทน (Outsourcing orders) 

 เพ่ิมช่องทางในการจัดซื้อ 



 ค้นหาช่องทางการผลิตใหม่  

 การเลื่อนการส่งมอบ 
 ไม่มีปัญหาการขาดแคลนปัจจัยการผลิต 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ …….. 

11. วิธีการหลักที่คุณน ามาใช้เพ่ือรับมือกับความยากล าบากในการด าเนินการตามสัญญา 
 การจัดท าข้อตกลงร่วมกัน  

 ข้อตกลงทางกฎหมายหรืออนุญาโตตุลาการ  

 คาดหวังให้ภาครัฐประสานงานและจัดท าข้อตกลงการปฏิเสธความรับผิดชอบที่ชัดเจน 
 การช าระค่าเสียหาย 

 ไม่มีปัญหาทางด้านสัญญาใดๆ 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ …….. 

 12. ในปัจจุบัน บริษัทของคุณได้ประโยชน์จากมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐหรือไม่ 

 ใช่ (ไปที่ค าถามที่ 12.1) 
 ไม่ใช่ (ไปที่ค าถามที่ 13) 

 12.1 มาตรการช่วยเหลือใดที่บริษัทของคุณได้รับ 

 สินเชื่อสูงสุด 3 ล้านบาทส าหรับ SMEs อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ในสองปีแรกของการลดภาษีและ
ค่าธรรมเนียมในการปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 

 ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลไปจนถึงเดือนสิงหาคม (ภ.ง.ด. 50) และ
กันยายน (ภ.ง.ด. 51) 

 ขยายเวลาการยื่นภาษีสรรพสามิตส าหรับธุรกิจการบริการไป 1 เดือน และขยายเวลาการยื่นภาษี
สรรพสามิตส าหรับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์น้ ามันไปถึงวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ส าหรับสามเดือนข้างหน้า 

 ขยายเวลาการยื่นภาษีอ่ืน ๆ ส าหรับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบไปอีกสามเดือน 

 การยกเว้นภาษีอากรขาเข้าส าหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและรักษาโควิด-19 
 การยกเว้นภาษีและการลดค่าธรรมเนียมในการปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ …….. 

  12.2 คุณคิดว่ามาตรการการช่วยเหลือนั้นมีประโยชน์ต่อบริษัทคุณในระดับใด 

 มีประโยชน์อย่างมาก  

 มีประโยชน์ 
 กลางๆ  

 เกือบจะมีประโยชน์ 

 ไม่มีประโยชน์ 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ …….. 



13. ในมาตรการเยียวยาต่างๆที่ทั้งภาครัฐและสถาบันการเงินได้ประกาศออกมา คุณคิดว่านโยบายใดที่มี
ประสิทธิผลมากท่ีสุดส าหรับบริษัทของคุณ 

 การลดค่าเช่าส าหรับ SMEs และลดค่าไฟฟ้า ค่าแก๊ส ค่าขนส่ง ฯลฯ 

 การลดอัตราภาษี การลดภาษีหรือเลื่อนการจ่ายภาษี 
 การลดต้นทุนทางการเงินส าหรับ SMEs การขยายเงื่อนไขของเงินกู้หรือการบรรเทาหนี้บางส่วน 

 การลดเงินประกันสังคมชั่วคราวและชดเชยเงินประกันการว่างงานให้กับองค์กรที่ไม่เลิกจ้าง
พนักงาน 

 การเพ่ิมประสิทธิภาพของการส่งคืนภาษสี่งออก  

 การให้บริการในการออกใบรับรอง "เหตุสุดวิสัย ("force majeure") " ท่ีรวดเร็วเพ่ือหลีกเลี่ยงการ
ละเมิดสัญญา 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ …….. 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ประวัติของบริษัท 

14. บริษัทของคุณเร่ิมด าเนินการเมื่อปีใด  

 ระบุปี .... 

15. บริษัทของคุณอยู่ในอุตสาหกรรมใด  
 อาหารและเคร่ืองดื่ม 

 ผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

 สิ่งทอ 
 เสื้อผ้าและขนสัตว์ 

 เคร่ืองหนัง ผลิตภัณฑ์หนังและรองเท้า 
 ผลิตภัณฑ์จากไม้ (เช่น เฟอร์นิเจอร์) 

 กระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ 

 สิง่พิมพ์และการตีพิมพ์ 
 ถ่านโค้ก ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแปรรูป เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ 

 สารเคมีและผลิตภัณฑ์เคมี 

 ยางพาราและผลิตภัณฑ์พลาสติก 
 ผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะ 

 โลหะพ้ืนฐาน 

 ผลิตภัณฑ์โลหะแปรรูป 
 เครืองจักรและอุปกรณ์ (ท่ีไม่ระบุในข้ออ่ืน) 

 เคร่ืองใช้ส านักงาน การบัญชีและคอมพิวเตอร์ 



 เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและที่เกี่ยวข้อง 

 อุปกรณ์วิทยุ โทรทัศน์และการสื่อสาร 
 อุปกรณ์ทางการแพทย์ การชั่งตวงวัด และเลนส์ 

 ยานยนต์ รถบรรทุก รถกึ่งบรรทุก 

 อุปกรณ์ขนส่งอ่ืนๆ 
 เฟอร์นิเจอร์ การผลิตอ่ืนๆ ที่ไม่ได้ระบุในข้ออ่ืน 

 การรีไซเคิล 

16. โครงสร้างบริษัทของคุณเป็นอย่างไร  
 บริษัทเจ้าของโดยคนไทยร้อยละ 100 

 บริษัทย่อยในต่างประเทศ 
 กิจการร่วมทุน (Joint venture) 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ …….. 

17. จ านวนของแรงงานในบริษัท ณ สิ้นปี 2562  
……………… คน แบ่งเป็นหญิง ร้อยละ ……… และชาย ร้อยละ ……………. 

18. บริษัทของคุณผลิตอะไรเป็นส่วนใหญ่ (โปรดเลือก 1 ตัวเลือก) 
 สินค้าส าหรับลูกค้า 

 สินค้าส าหรับอุตสาหกรรม 

 ปัจจัยขั้นกลางส าหรับภาคการเกษตร 
 ปัจจัยขั้นกลางส าหรับภาคการผลิต 

 ปัจจัยขั้นกลางส าหรับภาคการบริการ 

19. สัดส่วนที่มาของแหล่งวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางในปี 2562 (โปรดใส่มูลค่าเป็นร้อยละของยอดขายรวม 
ทั้งหมดรวมได้สูงสุด 100%) 

ร้อยละ …………… น าเข้า : ซัพพลายเออร์ต่างประเทศ 
ร้อยละ …………… ในประเทศ : บริษัทข้ามชาติ / ซัพพลายเออร์ที่เป็นของต่างชาติตั้งอยู่ในประเทศ 

ร้อยละ …………… ในประเทศ : ซัพพลายเออร์ในประเทศ 

20. ส่วนแบ่งการขายในปี 2562 (โปรดใส่มูลค่าเป็นร้อยละของยอดขายรวม ทั้งหมดรวมได้สูงสุด 100%) 

ร้อยละ …………… ส่งออก : ลูกค้าต่างประเทศ 

ร้อยละ …………… ในประเทศ : บริษัทข้ามชาติ / ลูกค้าต่างชาติที่ตั้งอยู่ในประเทศ 
ร้อยละ …………… ในประเทศ : ลูกค้าภายในประเทศ 

 

 



21. บริษัทมีส่วนร่วมในกิจกรรมการผลิตในประเทศอ่ืนในปี 2562 หรือไม่? (โปรดเลือกหนึ่งตัวเลือก) 

 ใช่ ผ่านการลงทุนโดยตรง (เช่น บริษัทในเครือต่างประเทศ / บริษัทอยู่ภายใต้การควบคุม) 
 ใช่ ผ่านสัญญากับบริษัทในประเทศของประเทศนั้นๆ (เช่น ความตกลงด้านเทคนิคหรือด้านการผลิต 

ข้อตกลงด้านใบอนุญาต) 
 ไม่มี  

22. บริษัทของคุณมีส านักงานหรือโรงงานผลิตอยู่ในจังหวัดใด …………………………………………………. 

การติดตามผล 

23. จะมีการติดตามผลหลังจากการส ารวจในอีก 2-3 เดือนข้างหน้า หากต้องการเข้าร่วมในการติดตามผล 
โปรดระบุชื่อผู้รับผิดชอบและช่องทางในการติดต่อประสานงาน ผู้จัดท าขอขอบคุณล่วงหน้า มา ณ ที่นี้ 

ชื่อ อีเมล์ เบอร์ติดต่อ ...........................................................................................................................................  

 

 

************************************ 


