Clear Data
แบบแสดงรายการประมาณการรายจายในการดําเนินธุรกิจ จํานวน 3 ป
รายการ

ปที่ 1

ปที่ 2

ปที่ 3

1. เงินลงทุนเมื่อเริ่มประกอบธุรกิจ
1.1. เงินทุนหมุนเวียน (Working Capital)
1.2. เงินลงทุนในสินทรัพย
(1) สินทรัพยพื้นฐานที่ใชประกอบการโดยทั่วไป
(2) สินทรัพยที่จําเปนตองใชตามลักษณะเฉพาะธุรกิจ
รวม
2. คาใชจาย
2.1. คาใชจายโดยตรงในการจัดหาสินคาหรือบริการ
2.2. คาใชจายดําเนินงาน
(1) คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
(2) คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่
(3) คาวัสดุสํานักงานและคาเครื่องเขียนแบบพิมพ
(4) คาสาธารณูปโภค
(5) คาใชจายในการติดตอสื่อสาร
(6) คาใชจายเดินทาง คาพาหนะ คาน้ํามัน
(7) คาซอมแซมบํารุงรักษา
(8) คาธรรมเนียมวิชาชีพ กฎหมาย และคาธรรมเนียมอื่น
(9) คาภาษีตางๆ
(10) คาใชจายอื่นๆ (โปรดระบุ)
รวม
รวมทั้งสิ้น (1+2)

คําแนะนําในการจัดทําประมาณการรายจาย
1. การนับปใหนับ 12 เดือน นับแตวันที่ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจในประเทศไทย
2. ใหแจงขอมูลเกี่ยวกับการประมาณการยอดขายสินคาหรือบริการที่จะดําเนินการในแตละป ซึ่งธุรกิจใชเปนฐานในการจัดทําประมาณ
การรายจายดวย
3. ใหระบุเกณฑ หรือวิธีการ หรือขอสมมุติในการคํานวณประมาณการ เชน เงินเดือนพนักงานใหระบุจํานวนพนักงาน ตําแหนงงาน
อัตราเงินเดือน โดยใหแนบรายละเอียดการคํานวณประกอบ
4. กรณีขออนุญาตมากกวา 1 ธุรกิจ ใหแยกแบบแสดงรายการ 1 ชุด ตอ 1 ธุรกิจ พรอมคําชี้แจงวิธีการปนสวนเงิน ลงทุนเมื่อเริ่ม
ประกอบธุรกิจ และคาใชจายในการดําเนินธุรกิจใหกับธุรกิจแตละประเภท โดยใหแนบรายละเอียดการคํานวณประกอบ
5. ในกรณีเปนการขออนุญาตประกอบธุรกิจเพิ่มเติมจากการประกอบธุรกิจเดิม จะตองปนสวนเงินลงทุนเมื่อเริ่มประกอบธุรกิจ และ
คาใชจายในสวนที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจที่ขออนุญาตมารวมไวในประมาณการรายจายดวย พรอมคําชี้แจงวิธีการปนสวน โดย
ใหแนบรายละเอียดการคํานวณประกอบ
6. ธุรกิจสามารถพิจารณาวิธีการปนสวนไดตามความเหมาะสมตามลักษณะของรายจาย และลักษณะธุรกิจ เชน คาเชาสํานักงานปนสวน
ตามพื้นที่อาคารที่ใชของแตละธุรกิจ เงินเดือนพนักงานปนสวนตามชั่วโมงแรงงานที่ทํางานใหในแตละธุรกิจ

คําอธิบายความหมายของเงินลงทุนเมื่อเริ่มประกอบธุรกิจ และคาใชจาย
1. เงินลงทุนเมื่อเริ่มประกอบธุรกิจ
1.1. เงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) หมายถึง สินทรัพยที่มีไวหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจตามปกติ (สินทรัพยหมุนเวียน
หักดวย หนี้สินหมุนเวียน) เชน เงินที่ลูกคาคางชําระคาสินคาหรือบริการ ลูกหนี้เชาซื้อ สินคาที่มีไวเพื่อขาย
1.2. เงินลงทุนในสินทรัพย หมายถึง รายจายในการจัดหาทรัพยสินเพื่อใชประโยชนในการจําหนายสินคาหรือบริการ หรือใหเชา หรือ
ใชในการบริหารงาน ซึ่งมีประโยชนมากกวาหนึ่งป ไดแก
(1) สินทรัพยพื้นฐานที่ใชในการประกอบการโดยทั่วไป เชน อาคาร สถานที่ เครื่องตกแตงและติดตั้ง (เครื่องปรับอากาศ โตะ ตู
เกาอี้) เครื่องใชสํานักงาน (คอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร เครื่องโทรสาร) ยานพาหนะ
(2) สินทรัพยที่จําเปนตองใชตามลักษณะธุรกิจเฉพาะ เชน คาตอบแทนการใชทรัพยสินทางปญญา (ลิขสิทธิ์ เครื่องหมาย
การคา) คาสิทธิบัตร สัมปทาน เครื่องมือที่ใชในการทดสอบอุปกรณสื่อสัญญาณ อุปกรณในการกอสรางหรือติดตั้ง อุปกรณ
เคลื่อนยายสินคา เครื่องจักร
2. คาใชจาย
2.1. คาใชจายโดยตรงในการจัดหาสินคาหรือบริการ หมายถึง
(1) ตนทุนของสินคา ประกอบดวยราคาสินคา และคาใชจายที่เกิดขึ้นเพื่อใหสินคาพรอมที่จะขาย เชน คาใชจายในการนําเขา
(2) ตนทุนใหบริการ ประกอบดวยคาวัสดุที่ใชในการใหบริการ เงินเดือนผูเชี่ยวชาญ คาแรงในการใหบริการ และคาจางใหผูอื่น
ดําเนินการแทน
2.2. คาใชจายการดําเนินงาน หมายถึง คาใชจายทั่วไปที่เกิดขึ้นในการดําเนินงานโดยสวนรวม ซึ่งอาจแบงเปนคาใชจายคงที่ และ
คาใชจายผันแปร
(1) คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน ไดแก
- เงินเดือน คาจาง คาลวงเวลา โบนัส
- สิทธิประโยชนที่นายจางออกให เชน คาเชาบาน ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
- สวัสดิการตางๆ เชน เงินสมทบประกันสังคม คาเครื่องแบบพนักงาน เงินสมทบกองทุนทดแทน
(2) คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ
- คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่ เชน คาเชาสํานักงาน คาบริการรักษาความสะอาด คาบริการรักษา ความปลอดภัย
คาประกันภัย
- คาใชจายเกี่ยวกับอุปกรณ เชน ค าเชาเครื่องจักร คาเชาเครื่องมือและอุปกรณ คาเชาเครื่องใชสํานักงาน คาเชา
ยานพาหนะ
(3) คาวัสดุสํานักงานและเครื่องเขียนแบบพิมพ เชน ปากกา กระดาษ หมึกเครื่องพิมพ ที่เย็บกระดาษ
(4) คาสาธารณูปโภค เชน คาไฟฟา คาน้ําประปา
(5) คาใชจายในการติดตอสื่อสาร เชน คาโทรศัพท คาไปรษณีย คาเชาชั่วโมงอินเตอรเน็ต
(6) ค า ใช จ า ยเดิ น ทาง คา พาหนะ ค า น้ํ า มัน เช น ค า ใช จ า ยในการเดิ น ทางเพื่ อติ ด ตอ งาน (รวมค า ที่พั ก และคา เบี้ย เลี้ย ง)
คารถโดยสารรับจาง
(7) คาซอมแซมบํารุงรักษา เชน คาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาอาคาร เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ เครื่องใช
สํานักงาน ยานพาหนะ ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน
(8) คาธรรมเนียมวิชาชีพ กฎหมาย และคาธรรมเนียมอื่นๆ เชนคาธรรมเนียมการขออนุญาต คาธรรมเนียมธนาคาร คาสอบ
บัญชี คาทําบัญชี คาที่ปรึกษาตางๆ
(9) คาภาษีตางๆ เชน ภาษีโรงเรือน
(10) คาใชจายอื่นๆ หากมีคาใชจายอื่นนอกจากรายการที่กลาวไวขางตนใหกิจการเพิ่มเติมตามขอเท็จจริงในการประกอบธุรกิจ
เชน คาโฆษณาประชาสัมพันธ ดอกเบี้ยจาย คานายหนา คารับรอง

