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บทที่  1 การคาํนวณตนทุนโลจิสตกิส 
 
1. “คูมือการคํานวณตนทุนโลจิสติกสอยางงาย”    (โดยสํานักงาน SMEs (The Small and Medium Enterprise Agency))  

(1) บทนํา 
 ปจจุบันสภาวการณแวดลอมที่เกีย่วกับโลจสิตกิสของสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมนั้นคอนขางจํากัด     
ดังนั้น  การเพิ่มประสิทธิภาพในงานดานโลจิสตกิสจึงเปนโจทยของการบริหารจดัการที่สาํคัญของสถานประกอบการขนาด
กลางและขนาดยอม   แตในสภาพความเปนจริงแลวสถานประกอบการฯ เองไมสามารถบริหารจัดการงานดานโลจิสติกสของ
บริษัทไดอยางถกูตองตรงเปาประสงคที่แทจริง 
 ในการบริหารจัดการงานดานโลจิสตกิสอยางถูกตองตรงเปาประสงคนั้น  กอนอื่นตองศึกษาใหไดวาตนทุนโลจิสติกส
ของบริษัทตนเปนเทาใด   ซึ่งเปนสิ่งสําคัญและถอืเปนกาวแรก    ดังนั้น สํานักงาน SMEs  จึงไดจัดทําและเผยแพร  “คูมือการ
คํานวณตนทุนโลจิสติกสอยางงาย”  ขึ้นในเดือนมกราคมป ค.ศ. 1996   
 คูมือฉบับนี้รวบรวมมาจาก  “คูมือการคาํนวณตนทุนโลจิสตกิส และการประยุกตใช”   ที่จัดทําและเผยแพรในเดือน
มิถุนายนป ค.ศ.1992  โดยกระทรวงการคาระหวางประเทศและอตุสาหกรรม (The Ministry of International Trade and 
Industry (MITI))   ซึ่งเปนการสรุปรวบรวมใหมีเนื้อหาที่สามารถเขาใจไดงายกวา   ลักษณะเดนของคูมือฉบับนี้คือ  มีการ
อธิบายโดยแบงออกเปนระดับ  ตั้งแต Step 1   ซึ่งเปนระดับที่งายและสะดวกตอการนําไปใช  จนถึง  Step 4  ซึ่งเปนระดับที่ลง
ลึกในรายละเอียดมากขึ้น  สามารถเลือกใชใหตรงตามความตองการและระดับของแตละสถานประกอบการ 
 ลักษณะเดนของแตละ  Step  มีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้   สวนรายละเอียดของ  Step 1 และ 2  จะขอกลาวถึงในหัว
ขอตอไปตามลาํดับ 
   
ลักษณะเดนของแตละ Step  : 
ระดับ (Step) จุดมุงหมาย  (Aim) ลักษณะสําคัญ (Point) 
Step  1 ศกึษาขอมูลของตนทุนโลจิสติกสใน

กรอบกวาง ๆ 
  แบงประเภท และประมวลผลคาใชจายที่เกีย่วกับงานโล
จิสตกิสอยางงาย  โดยใชขอมูลจากในบันทึกบัญชีหรือ
ใบสลิป (คาใชจายดานบุคลากร, คาใชจายดานการจัด
สง , คาใชจายดานการเก็บรักษา  ฯลฯ)   

  คาใชจายในงานโลจิสติกสทีบ่ริษัทดาํเนินการเองที่คอน
ขางซับซอนยากตอการแบงประเภทหรือประมวลผล  
โดยหลักการแลวจะใชการประเมิน (การคาดคะเน)   
สวนรายจายดานโลจสิตกิสที่เกดิจากการจัดจางจะใชขอ
มูลรายจายจริง 

 รายละเอียดจะกลาวถึงในหัวขอตอไป 
Step  2 ศกึษาขอมูลของตนทุนโลจิสติกสจาก

งบกําไรขาดทุน 
  วิเคราะหตนทุนตามกิจกรรมดานโลจิสตกิสที่เกิดขึ้นจริง  
โดยใชขอมลูที่เกี่ยวของกับกิจกรรมดานโลจิสตกิส 

  จะแตกตางจาก  Step 1  เปนอยางมาก  ในขอที่วาเปน
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การคํานวณขอมูลตนทุนจาก “งบกําไรขาดทนุ”   
  จัดทําตารางขอมูลที่เกี่ยวของกับกิจกรรมโลจิสตกิส  
เชน  จํานวนผูปฏิบัติงานโลจสิตกิส   จํานวนรถที่ใชใน
งานโลจิสติกส   พ้ืนที่ที่เกี่ยวของกับงานโลจิสตกิส ฯลฯ 

Step  3 ศกึษาขอมูลของตนทุนโลจิสติกสโดย
จําแนกตามลักษณะการปฏิบัติงาน 

  เปนวิธีการเก็บขอมลูตนทุนโลจสิตกิสตามหวัขอการ
ปฏิบัติงาน  เชน  การรับคาํสั่งซื้อ  การรับเขาสินคา/การ
ตรวจสินคา  การหยิบ  ฯลฯ  ซึ่งจะละเอียดกวาใน  Step 2 

  จัดทําตารางเวลาปฏิบัติงานตามรายบุคคล (จําแนกตาม
ลักษณะการปฏบิัติงาน)   และตารางพื้นที่จําแนกตาม
ลักษณะการปฏบิัติงาน 

Step  4 ศกึษาขอมูลตนทุนโลจิสติกสตามวัตถุ
ประสงคของการนําไปประยุกตใช  โดย
ใชขอมูลที่ไดจาก  Step  3 

  เปนวิธีการเก็บขอมลูตนทุนโลจสิตกิสตามวัตถุประสงค
การนาํขอมลูไปประยุกตใช  เชน  จําแนกตามสินคา  
หรือจําแนกตามกลุมสินคา ฯลฯ   โดยใชตนทุนโลจิ
สติกสที่คํานวณไดใน Step 3 

  ในบางกรณีตองใชขอมูลของมูลคาการสงมอบสินคา  
หรือจํานวนชิ้นที่มีการสงมอบ  ขึ้นอยูกับวัตถุประสงค
ของการนําขอมลูไปประยุกตใช 

 
 

 (2) อธิบายเก่ียวกับ  “Step  1”   
 

Point  :    คาใชจายในงานดานโลจิสติกสที่บริษทัดําเนินการเองที่คอนขางซับซอนยากตอการแบงประเภทหรือ
ประมวลผล  โดยหลักการแลวจะใชการประเมิน (การคาดคะเน)   สวนรายจายดานโลจิสติกสที่เกดิจาก
การจดัจางจะใชขอมูลรายจายจรงิ 

 
2-1) จัดทําตารางตนทุนโลจิสติกส 
  ใชขอมูลของบรษิัทตนจัดทาํ  “ตารางตนทุนโลจิสติกส”  ตามขั้นตอนตอไปนี้   โดยดู “ตัวอยางการกรอกตาราง

ตนทุนโลจิสติกส” ประกอบไดในหนาถดัไป 
 
<< ข้ันตอน >>    

  นําขอมูลจากบันทึกบัญชีหรือใบสลิปมาจําแนกประเภทคาใชจาย (ตอเดือน) ที่เกี่ยวกับงานโลจิสตกิสตามรายการคาใช
จาย  และประมวลผล    โดยหลกัการคาํนวณจะนําขอมลูในชอง  “ฐานการคาํนวณ”  คูณกับ “ปรมิาณ”  และกรอกผลท่ี
ไดในชองจํานวนเงิน  

 รวมยอดคาใชจายแตละรายการของแตละหมวด   (ยอดรวมยอยของแตละหมวด) 
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  รวม  “ยอดรวมยอยของแตละหมวด”      
 ซึ่งยอดรวมที่ไดนี้คือ  “ตนทุนโลจิสตกิสโดยรวม” 
  เมื่อนํา  “ยอดรวมยอยของแตละหมวด”  ไปหารดวย “ตนทุนโลจิสตกิสรวม”  จะสามารถคาํนวณสัดสวนของคาใชจาย

แตละหมวดตอตนทุนโลจิสตกิสรวมได 
 เมื่อนํา  “ตนทุนโลจิสตกิสรวม”  ไปหารดวย  “ยอดขาย”  หรือ  “มูลคาการสงมอบสินคา”  หรือ “กําไรขัน้ตน”  จะได

อัตราสวนตนทุนโลจิสติกสตอแตละหัวขอนั้น ๆ  
 
(    “รายการคาใชจาย” แตละประเภท   กรุณาดคูําอธิบายใน “ตวัอยางการกรอกตารางตนทุนโลจิสตกิส” ประกอบ) 

 

 
แตละรายการคาใชจาย  จะคํานวณเปน  “คาใชจายตอเดอืน” 
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(2) คาใชจายดานการจัดสง  (5 - 8) 
- คาขนสงจายออก (จัดจาง) :  กรอกคาใชจายตอ

เดือนของการใชับริการตาง ๆ เชน  รถเชา  
บริการจัดสงถึงที่  บริการจัดสงเรงดวน  บริการ
จัดสงชําระตนทาง ฯลฯ 

- Center Fee :  คาใชจายที่เก่ียวกับการใชสถานที่/
อุปกรณของลูกคาปลายทาง (Discount Store 
ฯลฯ) ในขณะจัดสงสินคา  เชน   คาปฏิบัติบัติ
งานโลจิสติกส , คากระจายสินคา , คาธรรมเนียม
ในการสงสินคาแบบรวบรวมสงครั้งเดียว  ฯลฯ 

- คาใชจายเกี่ยวกับยานพาหนะ :  ในกรณีท่ีเปน
การเชา  ใหกรอกจํานวนเงินท่ีจายตอเดือน   
สวนในกรณีที่ทางบริษัทจัดซื้อเอง  ใหประมาณ
การคาเสื่อมราคาตอเดือน 

- คาบํารุงรักษายานพาหนะ :  ใหกรอกคาใชจาย
จริงท่ีเก่ียวกับยานพาหนะที่ทางบริษัทจัดซื้อเอง  
เชน  คาซอมแซม/ดูแลรักษา  คาเชื้อเพลิง  คา
ทางดวน  คาจอดรถ ฯลฯ   

 ตัวอยางการกรอกตารางตนทุนโลจิสติกส   
       
 หมวด รายการคาใชจาย จําแนกตามการจัดจาง / 

บริษัทดําเนนิการเอง 
 พนักงานระดับผูบริหาร บริษัทดําเนนิการเอง 
 พนักงานทั่วไปชาย บริษัทดําเนนิการเอง 
 พนักงานทั่วไปหญิง บริษัทดําเนนิการเอง 
 พนักงานชั่วคราว / รายวัน บริษัทดําเนนิการเอง 

คา
ใช
จาย

ดา
นบ

ุคล
าก
ร 

รวมยอย  
 คาขนสงจายออก จัดจาง 
  Center Fee จัดจาง 
 คายานพาหนะ บริษัทดําเนนิการเอง 
 คาบํารุงรักษายานพาหนะ บริษัทดําเนนิการเอง 

คา
ใช
จาย

ดา
นก

ารจ
ัด

สง
 

รวมยอย  
 คาเก็บรักษาจายออก จัดจาง 
 คาปฏิบัติงานจายออก จัดจาง 

⑪ คาวัสดุในการบรรจหุีบหอ บริษัทดําเนนิการเอง 
⑫ คาใชจายดานคลังสินคาของ
บริษัท บริษัทดําเนนิการเอง 

⑬ คาอุปกรณภายในคลังสนิคา บริษัทดําเนนิการเอง 
⑭ ดอกเบี้ยสินคาคงคลัง บริษัทดําเนนิการเอง คา

ใช
จาย

ดา
นก

ารเ
ก็บ

รัก
ษา

 
 (ร
วม

คา
แป

รร
ูปเพื่

อก
ารก

ระ
จาย

สิน
คา

) 

รวมยอย  
⑮  คาอุปกรณขอมูลขาวสาร บริษัทดําเนนิการเอง 
⑯ คาวัสดุสิน้เปลอืง บริษัทดําเนนิการเอง 
⑰ คาใชจายดานการติดตอสื่อสาร บริษัทดําเนนิการเอง คา
ใช
จาย

ดา
น

กา
รจ
ัดก

ารข
อมู

ล
ขา
วส

าร 

รวมยอย  
อ่ืน ๆ ⑱ คาใชจายของสาํนักงานธรุการ บริษัทดําเนนิการเอง 
รวม 
(ตนทุนโลจิสติกสรวม)  

ยอดขาย  
มูลคาการสงมอบสนิคา  ⑲ 
กําไรขัน้ตน  

ดัช
นีก

ารบ
รหิ

าร
จัด

กา
ร 

⑳ สัดสวนตนทนุโลจิสติกส  

(1) คาใชจายดานบุคลากร (1 - 4) 
-  ประมาณการคาใชจายดานบคุลากรตอ

เดือนของพนักงานที่เกี่ยวของกับงานโลจิ
สติกส   โดยจาํแนกตามประเภทงาน  (เชน 
พนักงานระดับจัดการ  พนักงานทั่วไปชาย  
พนักงานทั่วไปหญงิ ฯลฯ) 

- คาแรง (รวมคาลวงเวลา)  รวมเบี้ยเลี้ยง  
โบนัส  เงนิบาํนาญ  เงินสวัสดิการตาง ๆ  
โดยกรอกเปนคาใชจายตอเดือนตอคนโดย
ประมาณ 

(5) อ่ืน ๆ  ( ⑱ ) 
- คาใชจายของสํานักงานธุรการ :  ในกรณีที่เปน

การเชา  ใหกรอกจํานวนเงินที่จายตอเดือน   
สวนในกรณีที่เปนของทางบริษัทเองให
ประมาณการคาเชา โดยพิจารณาจากคาเชาใน
ละแวกใกลเคียง 

สัดสวนตนทุนโลจิสติกส  คํานวณไปโดยนํา  “ตนทุนโลจิสติกสรวม”  ต้ังและ
หารดวยยอดขาย   มูลคาการสงมอบสินคา   มูลคากําไรขั้นตน     
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วิธีคํานวณ ฐานการคํานวณ ปริมาณ จํานวนเงิน 
(เยน) 

สัดสวน
ตนทุนโล
จิสติกส 

ประมาณการ 450k  เยน/เดือน 1.5  คน 675k 
ประมาณการ 350 k  เยน/เดือน 19  คน 6,650k 
ประมาณการ 250k  เยน/เดือน 7  คน 1,750k 
จํานวนจริง  5  คน 370k 
  9,445k 50% 
จํานวนจริง  6  คัน 3,926k 
จํานวนจริง   0 
ประมาณการ 100k  เยน/เดือน 10  คัน 1,000k 
จํานวนจริง   620k 
  5,546k 30% 
จํานวนจริง 1.5k  เยน/เดือน 333  m2 500k 
จํานวนจริง   720k 
จํานวนจริง   75k 
ประมาณการ 1.5k  เยน/เดือน 666   m2 990k 
ประมาณการ 30k  เยน/เดือน 3  คัน 90k 

ประมาณการ   935k 

 3,310k 18% 

ประมาณการ  40k 

ประมาณการ  50k 

ประมาณการ  55k 

 145k 1% 
ประมาณการ 3   พันเยน/เดือน 100   m2 300k 2% 

 18,746k 
100% 

268,500k 
214,800k จํานวนจริง  

40,275k 
 

สัดสวนตอยอดขาย 7.0% 
สัดสวนตอมูลคาการสงมอบสินคา 11.5% 
สัดสวนตอมูลคากําไรขั้นตน 46.5% 

  

(3) คาใชจายในการเก็บรักษา  (  - ⑭ ) 
- คาใชจายในการเก็บรักษาจายออก :  เปนคาใชจายตอ

เดือนในกรณีที่มอบหมายงานจัดเก็บรักษาใหภายนอก 
- คาใชจายในการปฏิบัติงานจายออก  :  ใหกรอกจํานวน

เงินคาใชจายตอเดือนทั้งหมดของการจางภายนอกปฏิบัติ
งานทั้งที่เปนคาใชจายคงที่และลวงเวลา  หรือการจัดจาง
โดยจายคาตอบแทนตามผลงานที่ได (ระบบจายตอหนวย)

- คาวัสดุที่ใชในการบรรจุหีบหอ  :  นอกจากวัสดุที่ใชใน
การบรรจุหีบหอแลว  ยังรวมถึงฉลาก  สติกเกอร  ปาย
ราคา ฯลฯ 

- คาใชจายเกี่ยวกับคลังสินคาของบริษัทเอง  :  ประมาณ
การจากราคาประเมินจริงในละแวกใกลเคียง 

- คาใชจายเกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณในคลังสินคา  :  ใน
กรณีที่เปนการเชา  ใหกรอกคาใชจายตอเดือน   สวนใน
กรณีที่เปนเครื่องจักรอุปกรณที่ทางบริษัทซื้อเอง  ให
ประมาณการจากคาเชาตอเดือน 

- ดอกเบ้ียสินคาคงคลัง  :  ใหกรอกจํานวนเงินที่ไดจากการ
คํานวณโดยนําดอกเบี้ยตอเดือนซึ่งคาดคะเนจากดอกเบี้ย
ตอป  (1/12 ของดอกเบี้ยตอป)  คูณกับมูลคาสินคาคงคลัง 
ณ ส้ินเดือน 

 

(4) คาใชจายดานการจัดการขอมูลขาวสาร  (⑮ - ⑰) 
- คาใชจายดานการจัดการขอมูลขาวสาร  คํานวณไดจาก

การนําคาใชจายจริงคูณกับอัตราการใชที่เก่ียวของกับ
งานโลจิสติกสโดยประมาณการ   

- คาใชจายดานอุปกรณขอมูลขาวสาร  :  ในกรณีเปน
การเชา  ใหกรอกจํานวนเงินที่จายตอเดือน   สวนใน
กรณีซ้ือเปนทรัพยสินของบริษัทใหประมาณการจาก
คาเชาตอเดือน 

- คาวัสดุส้ินเปลือง  :  รวมถึงกระดาษสําหรับเครื่อง
พิมพ   แบบฟอรม   หมึกพิมพ  แผนดิสก ฯลฯ   โดย
คํานวณคาใชจายรวมของวัสดุเหลานี้ (ตอเดือน) 

- คาใชจายดานการสื่อสาร  :  คาโทรศัพท 
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(3) อธิบายเก่ียวกับ  “Step  2”   
 

Point  :   คํานวณขอมูลตนทุนจาก  “งบกําไรขาดทุน”   โดยใชขอมูลที่เกี่ยวของกับกิจกรรมโลจสิติกส 

 
3-1) การจัดทําตารางขอมูลท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมโลจิสติกส   (ตาราง A) 
  จัดทํา  “ตารางขอมลูที่เกี่ยวของกับกิจกรรมโลจิสตกิส”  ของบริษัทตน  โดยดู  “ตัวอยางการกรอกตารางขอมูล

ที่เกี่ยวของกับกจิกรรมโลจสิตกิส”  ตอไปนี้ประกอบ 
 

(ตัวอยางการกรอกตารางขอมลูที่เกี่ยวของกับกจิกรรมโลจสิตกิส) 
 

 
<< Point >> 1 จํานวนพนักงานที่ปฏิบัติงานโลจสิติกส   คํานวณโดยนํา  “จํานวนพนักงานประจําปฏิบัติงานดานโลจสิตกิส  (เชน  

พนักงานขาย   พนักงานจัดการดานขอมูล   พนักงานธุรการ/พนักงานระดับจัดการ ฯลฯ”  บวกดวย  “จํานวนพนักงาน
ที่ปฏิบัติหนาที่ควบงานอื่น”  ซึ่งคํานวณไดดวยสูตรตอไปนี้    

          (จํานวนพนักงานรวมจากแตละแผนก)  x  (เวลาปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับกิจกรรมโลจิสติกส / เวลาทาํงานรวม) 
 2 จํานวนรถของบริษัทรวม  ใหรวมถึงจํานวนรถทีเ่ชาดวย 
 3 ทรัพยสินที่เกี่ยวของกับงานโลจสิติกส  หมายถึง   เครื่องจักรอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในงานโลจิสตกิส  เชน  คลังสินคา/

อาคาร  อุปกรณขนยาย  รถขนยาย  และอื่น ๆ 
 

3-2) การจัดทําตารางคํานวนตนทุนโลจิสติกส 
 จัดทํา  “ตารางตนทุนโลจิสติกส”  ของบริษัทตน  โดยด ู “ตัวอยางการกรอกตารางตนทุนโลจิสติกส”  ตอไปนี้
ประกอบ 
<< ขั้นตอน >>  
1 คัดลอก “จํานวนเงิน”  ที่ตรงกับรายการคาใชจายจากงบกาํไร-ขาดทุน 

รายการ ขอมูล 
จํานวนพนักงานรวม 36  คน 
จํานวนพนักงานทีป่ฏิบัติงานดานโลจสิติสก 
(พนักงานจัดสง + พนักงานจัดซื้อ/รบัคําสั่งซือ้ + พนักงาน
นาํสินคาเขา/ออกคลังสินคา +พนักงานจัดการขอมูล/ควบ
คุมงานโลจิสติกส +พนักงานขาย) 

18  คน 

จํานวนรถของบริษัทรวม 20  คัน 
จํานวนรถของบริษัทที่ใชในงานโลจิสติกส 12  คัน 
พืน้ท่ีรวมภายในอาคาร 1,350  ตรม. 
พืน้ท่ีรวมที่เกีย่วของกับงานโลจิสติกส 780  ตรม. 
สินคาคงคลังเฉลี่ยตอเดือน 67,200k  เยน 
มูลคาสุทธิสินทรพัยท่ีเก่ียวของกับงานโลจิสติกส 3,130k  เยน 

สัดสวนของพนักงานที่ปฏิบัติงานโลจสิติกส 
     พนักงานที่ปฏิบตัิงานโลจิสติกส / พนักงานทั้งหมด = 18 คน =  50%36 คน 

สัดสวนของรถทีใ่ชในงานโลจิสติกส 
     รถบริษัทท่ีใชในงานโลจิสติกส / รถของบริษัทรวม = 

12 คัน =  60%20 คัน 

สัดสวนของพืน้ที่ท่ีเกี่ยวของกับงานโลจิสติกส 
     พืน้ทีร่วมท่ีเกีย่วกับงานโลจิสติกส / พืน้ทีร่วมภายในอาคาร = 780 ตรม.   = 58%1,350 ตรม. 
22.  การคาํนวณ  “ดอกเบี้ยสนิคาคงคลัง” 
23.  การคาํนวณ  “ดอกเบี้ยเครื่องจักรอุปกรณ” 



คูมือการคํานวณตนทุนโลจิสตกิส  9/60 

Copyright©2005, The Small and Medium Enterprise Agency    Japan Small and Medium Enterprise Corporation, All Rights Reserved.  
 

 แตคาเดินทางของพนักงานขาย   คาสังสรรคเลี้ยงรับรองลูกคา   ดอกเบี้ยจาย/สวนลด  ไมคิดรวมอยูในตนทุน
โลจสิตกิส   จึงตัดออก 

2 คํานวณตนทุนโลจิสติกส  ตามชองของ  “เกณฑการคํานวณตนทุนโลจิสติกส”  ในตาราง   และนําผลลัพธที่ได
กรอกลงในตารางในชอง  “สัดสวนของตนทุนโลจิสติกส”  ซึ่งเปนชองที่มีการขดีเสนหนาไว 

 ในการคํานวณจะใชขอมูลจาก  “ตารางขอมลูที่เกี่ยวของกับกิจกรรมโลจิสตกิส”  ซึ่งไดกลาวถึงในดานบน 
3 รวมผลของตนทนุโลจิสติกสแตละหัวขอในแนวตั้ง  ตั้งแต  A - E 
4 เมื่อรวมผลลัพธที่ไดจาก  3 เขาดวยกัน   จะได  “ตนทุนโลจิสติกสรวม” 
5 เมื่อนําผลของ A - E  แตละหัวขอ  มาหารดวยตนทุนโลจิสติกสรวม   จะไดสัดสวนของแตละหัวขอคาใชจาย

ซึ่งเปนโครงสรางของตนทุนโลจิสติกสรวม 
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< ตัวอยางการกรอกตารางตนทุนโลจิสติกส >   (Step  2) 

 

 

รายการคาใชจาย จํานวนเงิน เกณฑการคํานวณตนทุนโลจิสตกิส A  คาโลจิสติกสจาย
ออก 

B  คาจัดสงของ
บริษัท 

C  คาใชจายดาน
บุคลากรในงานโลจิ

สติกส 

D  คาใชจายทีเ่กี่ยว
กับกิจกรรม โลจิ

สติกส 

E  ดอกเบี้ยทีเ่กี่ยวกบั
งาน 

โลจิสตกิส 
1.   คาจางพนกังานขาย/พนักงานปฏบิตัิ

งานโลจิสตกิส 
8,130k คาจางรวม  x  

สัดสวนพนักงานปฏบิัติงานโลจิสตกิส 
  4,065k   

2.   คาขนสงจายออก 1,080k คาใชจายทั้งหมด      
3.   คาบรรจุหีบหอจายออก/คาวัสดุ 0 คาใชจายทั้งหมด 0     
4.   คาเก็บรักษาจายออก 0 คาใชจายทั้งหมด 0     
5.   คาเชือ้เพลิงยานพาหนะ 1,630k คาใชจายทั้งหมด  x  สัดสวนยานพาหนะที่ใชใน

งานโลจิสตกิส 
 978k    

6.   คาซอมบาํรุงยานพาหนะ 130k คาใชจายทั้งหมด  x  สัดสวนยานพาหนะที่ใชใน
งานโลจิสตกิส 

 78k    

7.   คาเชายานพาหนะ 1,440k คาใชจายทั้งหมด  x  สัดสวนยานพาหนะที่ใชใน
งานโลจิสตกิส 

 864k    

8.   คาวัสดุส้ินเปลอืง 387k คาใชจายทั้งหมด  x  0.5  หรือ  คาใชจายทั้งหมด  
x สัดสวนพนักงานปฏบิตังิานโลจิสตกิส 

   194k  

9.   คาใชจายในการติดตอส่ือสาร 200k คาใชจายทั้งหมด  x  0.5  หรือคาใชจายทั้งหมด  x  
สัดสวนพนักงานปฏบิัตงิานโลจิสติกส 

   100k  

10.  คาจางพนักงานระดับจัดการ 2,300k คาใชจายทั้งหมด  x  
สัดสวนพนักงานปฏบิัติงานโลจิสตกิส 

  1,150k   

11.  คาจางพนักงานธุรการ 930k คาใชจายทั้งหมด  x  
สัดสวนพนักงานปฏบิัติงานโลจิสตกิส 

  465k   

12.  คาใชจายดานสวัสดิการ 93k คาใชจายทั้งหมด  x  
สัดสวนพนักงานปฏบิัติงานโลจิสตกิส 

  47k   

13.  คาเสือ่มราคา 946k คาเสือ่มราคารวม (ยกเวนยานพาหนะ)  x  
สัดสวนพื้นทีป่ฏบิัตงิานโลจสิติกส 

 0  549k  

14.  คาเชาที่ดิน/อาคาร 0 คาใชจายทั้งหมด  x  สัดสวนพื้นทีป่ฏบิ ัติงานโลจิ
สติกส 

   0  

15.  คาเชาอุปกรณสําหรับ 
       งานโลจิสติกส 

0 คาใชจายทั้งหมด    0  

16.  คาเชาอุปกรณติดตอสื่อสาร 489k คาใชจายทั้งหมด  x  สัดสวนพื้นที่ปฏิบตัิงานโลจิ
สติกส 

   284k  

17.  คาประกัน 131k คาใชจายทั้งหมด (ยกเวนยานพาหนะ)  x  
สัดสวนพื้นทีป่ฏบิัตงิานโลจสิติกส 

0   76k  

18.  คาซอมบํารุง 18k คาใชจายทั้งหมด  x  สัดสวนพื้นที่ปฏิบตัิงานโลจิ
สติกส 

   10k  

19.  คาน้ํา/ไฟ/พลังงานความรอน 110k คาใชจายทั้งหมด  x  สัดสวนพื้นที่ปฏิบตัิงานโลจิ
สติกส 

   64k  

20.  คาภาษี/คาธรรมเนียมรัฐ 81k คาใชจายทั้งหมด  x  สัดสวนพื้นที่ปฏิบตัิงานโลจิ
สติกส 

   47k  

21.  คาใชจายในการบริหารงาน 
       อื่น ๆ 

106k คาใชจายทั้งหมด  x  สัดสวนพื้นที่ปฏิบตัิงานโลจิ
สติกส 

   61k  

22.  ดอกเบี้ยสินคาคงคลัง 558k (สินคาคงคลังเฉลี่ยตอเดือน)  x  ดอกเบีย้ตอป  / 12     558k 
23.  ดอกเบี้ยเคร่ืองจักรอปุกรณ/อาคาร

สถานที ่
26k (มูลคาสทุธิทรพัยสินที่เกีย่วกับงานโลจิสติกส) x 

ดอกเบี้ยตอป / 12 
    26k 

24.  Center  Fee 0 คาใชจายทั้งหมด 0     
รวม -  1,080k 1,920k 5,727k 1,385k 584k 
สัดสวนโครงสราง 
ตนทุนโลจิสตกิส 

100%  10.1 18.0 53.5 12.9 5.5 

หมายเหต ุ1:  คาเสือ่มราคาของยานพาหนะ x  สัดสวนของยานพาหนะใชในงานโลจิสติสก 
หมายเหต ุ2:  คาประกันของยานพาหนะทั้งหมด x  สัดสวนของยานพาหนะใชในงานโลจิสติสก 

 
ตนทุนโลจิสตกิสรวม  : 

 
10,696k เยน 

หนวย  : เยน 
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2. ขอควรระวังเก่ียวกับวิธีการคํานวณ 
(1) ขอควรระวังสําหรับ  Step 1 
  ในตัวอยางการกรอกตนทุนโลจสิติกสในหนา  3 , 4    ไดอธิบายถึงวิธีการกรอก  และขอบเขตในแตละรายการคาใช

จายไวแลว  ดังนั้นในที่นี้จะขอกลาวถึงขอควรระวังในการกาํหนดฐานการคาํนวณแตละรายการคาใชจาย 
 

1-1) คาใชจายดานบุคลากร .....  
 พนักงานระดับจัดการ   พนักงานทั่วไปชาย   พนักงานทั่วไปหญิง  พนักงานชั่วคราว/รายวันมีกี่คน  โดยใหนับเปน

หนวย  0.5 คน      (เก็บขอมูลของสดัสวนพนักงานฝายอ่ืนที่เกี่ยวของกับงานโลจิสติกส ..... เชน  พนักงานฝายการ
ตลาดทําหนาที่จดัสงสินคา   พนักงานฝายผลตินําสินคาทีผ่ลิตเสร็จมาสงคลังสินคา   พนักงานขายหนารานทําหนาที่
รับสินคา/ตรวจเช็คสินคา ..... เปนตน) 

 ตัวอยางการกรอก  : พนักงานระดับจัดการ 450,000  เยน/ป 1.5  คน 
    พนักงานทั่วไปชาย  350,000  เยน/ป  19  คน 
    พนักงานทั่วไปหญิง 250,000  เยน/ป    7  คน 
    พนักงานชั่วคราว/รายวัน (ตามคาใชจายจริง)    5  คน 
 
1-2) คาใชจายดานยานพาหนะ   คาใชจายดานเครื่องมืออุปกรณภายในคลังสินคา   คาใชจายดานอุปกรณเกี่ยวกับขอมูล

ขาวสาร ..... 
 ในกรณีที่เปนทรัพยสินที่ทางบริษัทซื้อเอง   สามารถใชขอมลูดังตอไปนี้อางอิงในการคาํนวณ 

1 คาใชจายดานยานพาหนะ  ..... รถบรรทกุ  (ต่ํากวา 2 ตัน) 2.5%  ของราคาซื้อ 
     รถบรรทกุ  (2  ตันขึ้นไป)    2%  ของราคาซือ้ 
2 คาใชจายดานเครื่องมืออุปกรณภายในคลังสินคา .....  รถยก  ชั้นวาง ฯลฯ    2%  ของราคาซือ้ 
3 คาใชจายดานอุปกรณเกี่ยวกับขอมูลขาวสาร  ........................................... 2.5%  ของราคาซื้อ  
 

1-3) คาใชจายดานคลงัสินคาของบริษัทเอง  ..... ในกรณีที่ประมาณการจากราคาประเมินจริงในทองตลาด    ใหใชขอมูล
ของราคาทองตลาดทีต่่ําไวกอน โดยมีเงื่อนไขเปนการใชในระยะยาว 
(หมายเหตุ) สิ่งที่รวมอยูในคาเชาอาคารสถานที่ 
  คาเสื่อมราคา         ภาษีทรัพยสินคงที่          คาประกัน 
  ดอกเบี้ย          คาซอมบํารุง           คาไฟ/พลังงานความรอน  
 

1-4) คาใชจายดานการจัดการขอมูลขาวสาร  .....    
 ในกรณีที่ไมสามารถประมาณการอัตราการใชโดยประมาณได   ใหใชขอมูลดานลางนี้ประกอบการคํานวณ 
  อุตสาหกรรมการผลิต  :  30% ธุรกิจคาสง  :  50%  ธุรกิจคาปลีก  :  50%  
 
1-5) ดอกเบี้ยสินคาคงคลัง  .....  
 คํานวณหาดอกเบี้ยตอเดือน  จากดอกเบี้ยตอปของดอกเบี้ยดอกเบีย้กูยืม  หรือดอกเบี้ยภายในบริษัท 
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 ตัวอยางการกรอก :   ดอกเบี้ยตอป  10%     ดอกเบี้ยตอเดือน  0.83%   (10% / 12 เดือน) 
 นอกจากนี้  ขอมูลของมูลคาสินคาคงคลัง  ใชขอมูลจากทรัพยสินรวมจากการตรวจนับสินคาคงคลังประจําป   
เพื่อใหไดขอมูลของสินคาระหวางกระบวนการผลิตดวย 

 
(2) ขอควรระวังสําหรับ   Step  2 
  ในตัวอยางการกรอกตนทุนโลจสิติกสในหนา  5 , 6    ไดอธิบายถึง    “ตารางขอมูลที่เกี่ยวของกับกิจกรรมโลจสิติกส”   

และ “ตารางตนทุนโลจิสติกส”  ไวแลว  ดังนั้นในที่นี้จะขอกลาวถึงขอควรระวังในการประยุกตใชขอมูล 
 

2-1) รายการคาใชจาย  ..... รายการคาใชจายในตารางตนทุนโลจสิตกิสที่ใหเปนตัวอยางนี้   เปนรายการที่อางอิงมาจาก  
“ดัชนีตนทุนของ SMEs   ซึ่งจัดทําโดยสํานกังาน SMEs”      ดังนั้นในการจัดทําตารางตนทุนของบริษัททานสามารถ
ปรับเปลี่ยนหัวขอรายการคาใชจายตามงบกําไรขาดทุนของบริษัทได  เพื่อใหไดตารางตนทุนที่งายตอการนําไปใชงาน 

 
2-2) การศกึษาขอมลูจํานวนพนักงานที่ปฏิบัติงานดานโลจสิตกิส  ..... ในกรณีของจํานวนพนักงานที่ปฏิบัติหนา

ที่อื่นควบคูไปดวย  ใหคํานวณตามหลกัการใน   << Point >>  1   (หัวขอ   3-1)  ที่ไดกลาวไวดานบน)    ก็จะไดขอ
มูลทีถู่กตองแมนยํากวา   แตอยางไรก็ตามสามารถใชวิธีที่งายกวา  คือการคาํนวณตาม  “ขอควรระวังสําหรับ  Step 1   
หัวขอ  1-1)  คาใชจายดานบุคลากร”    กลาวคือ  นับเปนหนวย  0.5 คน   

 
2-3) ตนทุนโลจิสติกสรวม  ..... คํานวณอัตราสวนตอยอดขาย   อัตราสวนตอมูลคาการสงมอบสินคา   อัตราสวน

ตอมูลคากําไรขัน้ตน  เพื่อใชเปนขอมูลในการตรวจสอบแนวโนมของตนทุนโลจิสตกิส   และศกึษาสาเหตขุองการ
เพิ่มขึ้นของตนทุน ฯลฯ     

 




