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ที่ สผย.037/2563
4 เมษายน 2563
เรื่ อง สอบถามผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 และสิ่ งที่ตอ้ งการให้ช่วยเหลือ
เรี ยน สมาชิกสมาคมผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ไทย
สิ่ งที่ส่งมาด้วย แบบสอบถาม Covid-19
จากสถานการณ์ ปั จจุ บ นั ที่ ประเทศไทยและทัว่ โลก ก าลังเผชิ ญกับวิกฤตไวรั ส "โควิด-19" (Covid-19)
(coronavirus disease starting in 2019) ซึ่ งส่ งผลกระทบเป็ นวงกว้างต่อทั้งภาคธุ รกิจและภาคประชาชน รวมถึง
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่ วนยานยนต์ไทย อาทิเช่ น ปั ญหาจากการหยุดโรงงานของบริ ษทั ผูผ้ ลิ ตรถยนต์ ปั ญญา
การปิ ดประเทศคู่คา้ อันส่ งผลต่ออุปสรรคทางการส่ งออกนั้น
ในการนี้ เพื่อรวบรวมข้อมูลผลกระทบที่เกิดขึ้นและสิ่ งที่สมาชิ กฯ ต้องการให้ช่วยเหลือ หรื อเสนอแนะเป็ น
มาตรการต่อภาครัฐฯ ต่อไป สมาคมฯ ใคร่ ขอความร่ วมมือจากท่าน ในการตอบแบบสอบถามตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยนี้
กลับมายังสมาคมฯ ทางอีเมล์tapma@thaiautoparts.or.th, anchana.tapma@gmail.com ภายในวันอังคารที่ 7
เมษายน 2563 ก่อนเวลา 15.00 น. จักขอบคุณยิง่

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมพล ธนาดารงศักดิ์)
นายกสมาคมผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ไทย

ผูป้ ระสานงาน นส.อัญชนา ส่วนมนทิระ /โทรศัพท์ 085-904-2544

แบบสอบถาม
ผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 และสิ่ งทีต่ ้ องการให้ ช่วยเหลือ
ส่ วนที่ 1 : ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูป้ ระกอบการ
1. ชื่อบริษัท
________________________________________________________________________________________________________

2. จานวนพนักงาน

O 1) ไม่เกิน 50 คน O 2) 51 – 200 คน O 3) 201-500 คน O 4) 500 คนขึ้นไป
3. ระยะเวลาในการดาเนินกิจการ (ถ้ามีบริ ษทั แม่ที่ต่างประเทศ ให้ตอบข้อมูลของบ.ที่เปิ ดในไทย)

O 1) ไม่ถึง 1 ปี O 3) 1 – 5 ปี

O 4) 6 – 10 ปี O 5) 11 – 20 ปี O 5) มากกว่า 20 ปี ขึ้นไป

4. ผลิตชิ้นส่ วนฯ สาหรับตลาดใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

O Non-Auto parts _________%
O Auto parts _________% แบ่งเป็ น
O EXPORT ตลาดส่งออก ได้แก่

OEM _____ % REM _______%

ทวีปเอเชียและตะวันออกกลาง
ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย
ทวีปอเมริ กาใต้

_____ %

_____ %
_____ %

_____ %
ทวีปอเมริ กาเหนือ _____ %
ทวีปแอฟริ กา _____ %

ทวีปยุโรป

5. เป็ นผู้ประกอบการระดับ

O 1th Tier

O 2nd Tier

O 3rd Tier

O อุตสาหกรรมสนับสนุน

ส่ วนที่ 2 : ผลกระทบ / สถานการณ์โรงงาน ณ ปัจจุบนั และสิ่ งที่ตอ้ งการ
1. การเปลี่ยนแปลงของยอดคาสัง่ ซื้ อที่เพิม่ ขึ้นหรื อลดลง (%) เมื่อเทียบกับปี ที่แล้ว
ก. ยอดเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2563

O ลดลง _____ % O เพิ่มขึ้น _____ %
ข. ยอดเดือนมีนาคม 2563

O ลดลง _____ % O เพิ่มขึ้น _____ %
2. การเปลี่ยนแปลงของยอด Forecast ที่เพิ่มขึ้นหรื อลดลง (%)
ก. ยอดเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563

O ลดลง _____ % O เพิ่มขึ้น _____ %
ข. ยอดครึ่ งปี หลัง 2563 (ถ้ามี)

O ลดลง _____ % O เพิ่มขึ้น _____ %
3. มีการทางานแบบ Work From Home หรื อไม่

O มี คิดเป็ น _____ % ของพนักงาน Office และเป็ น_____ % ของทั้งองค์กร
O ไม่มีแต่มีแผนที่จะทา ช่วงเวลา __________________
O ไม่มีและไม่คิดที่จะทา เนื่องจาก _________________________________
4. บริ ษทั มีการให้หยุดงานแล้วหรื อไม่

O มี ตั้งแต่ ______________ ถึง ______________
O ไม่มีแต่มีแผนที่จะหยุด ตั้งแต่ ______________ ถึง ______________
เนื่องจาก ________________________________________________

O ไม่มีและไม่คิดที่จะทา
5. จากข้อ 4 ถ้ามีการหยุดงาน บริ ษทั จะจ่ายเงินให้พนักงาน _________ %

6. มาตรการที่ใช้กบั พนักงาน ณ ปั จจุบนั เพื่อป้ องกันการแพร่ กระจายของเชื้ อไวรัส Covid-19 เช่ น Work
From Home / การแจกหน้ากากอนามัยหรื อบังคับให้ใส่ / การจัดสรรพื้นที่เพื่อ Social Distancing ฯ
ก. ___________________________________________________________________
ข. ___________________________________________________________________
ค. ___________________________________________________________________
7. ผลกระทบที่ได้รับ เช่น ยอดคาสั่งซื้ อที่ลดลง ฯ
ก. __________________________________________________________________________
ข. __________________________________________________________________________
ค. __________________________________________________________________________
ง. __________________________________________________________________________
8. สิ่ งที่ตอ้ งการการสนับสนุนจากภาครัฐฯ ข้อเสนอแนะ หรื อมาตรการต่าง ๆ
8.1 สิ่ งที่ตอ้ งการสาหรับผูป้ ระกอบการ
ก.__________________________________________________________________________
ข.__________________________________________________________________________
ค.__________________________________________________________________________
8.2 สิ่ งที่ตอ้ งการสาหรับพนักงาน
ก.__________________________________________________________________________
ข.__________________________________________________________________________
ค.__________________________________________________________________________
8.3 สิ่ งที่ตอ้ งการเพื่อสังคมหรื อป้ องกันการแพร่ ระบาด
ก.__________________________________________________________________________
ข.__________________________________________________________________________
ค.__________________________________________________________________________

