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บริษทั ซีพีที ไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

นโยบายสินทรพัยถ์าวร 
 

วตัถปุระสงค ์
  

1. เพื่อใหก้ารบรหิารสนิทรพัยถ์าวรทีใ่ชใ้นการด าเนินงานตามปกตใิหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพถูกต้องทนัเวลา
และก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อองคก์ร 

2. เพื่อใหก้ารบนัทกึสนิทรพัยก์ารคดิค่าเสือ่มราคา และรายการทีเ่กีย่วขอ้งเป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามมาตรฐาน
การบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป 

3. เพื่อใหม้ัน่ใจว่าสนิทรพัยถ์าวรมกีารควบคุมดแูล และเกบ็รกัษาอย่างปลอดภยั โดยไม่มกีารสญูหายหรอืทุจรติ 
4. เพื่อใหก้ารบรหิารสนิทรพัยถ์าวรโปร่งใส มปีระสทิธภิาพ และสามารถตรวจสอบได้ 

 
ขอบเขต (Scope) 
 

   เอกสารน้ีครอบคลุม ถงึการใชเ้ป็นเกณฑก์ารปฏบิตังิานของฝา่ยบญัชกีารเงนิผูเ้กีย่วขอ้ง และผูบ้รหิารทุกระดบั
ชัน้ในบรษิทั ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน)   
 
ค านิยาม 
 

 สินทรพัยถ์าวร ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป จ ากดัความหมายไวว้่า " สินทรพัยท่ี์กิจการมีไว้เพื่อ
ใช้ประโยชน์ในการผลิต เพื่อใช้ในการจ าหน่ายสินค้าหรือให้บริการ เพื่อให้เช่า หรือเพื่อใช้ในการบริหารงาน 
และกิจการคาดว่าจะใช้ประโยชน์มากกว่าหน่ึงรอบปีบญัชี " 

ดงันัน้ สนิทรพัยถ์าวรของบรษิทั ณ ทีน่ี้ ใหห้มายถงึ 

1. สนิทรพัยท์ีก่จิการมไีวเ้พื่อใชใ้นการผลติ การจ าหน่ายสนิคา้หรอืบรกิาร และเพื่อใชใ้นการบรหิารงาน 
2. สนิทรพัยน์ัน้มอีายุใชง้าน สามารถใชป้ระโยชน์ไดม้ากกว่า 1 ปี (มอีายุ 1 ปี ขึน้ไป) 
3. สนิทรพัยท์ีม่มีลูค่าตัง้แต่ 2,000 บาท ขึน้ไปหรอืมลูค่าเทยีบเท่า หากมลูค่าต ่ากว่าใหบ้นัทกึเป็นวสัดุส านักงาน หรอื

วสัดุใชไ้ปต่างๆตามความเหมาะสม 
4. กรณีสนิทรพัยถ์าวรทีม่คีวามคงทนถาวรและจ าเป็นต้องท าการควบคุม ได้แก่ โต๊ะ เกา้อี ้ตู้ เคาน์เตอร ์โทรศพัท์

และมอืถอื คอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ เครื่องคดิเลข ใหบ้นัทกึเป็นสนิทรพัย์ เมื่อมมีูลค่าตัง้แต่ 2,000 บาท ขึน้ไป 
หรอืมลูค่าเทยีบเท่า หากมลูค่าต ่ากว่าใหบ้นัทกึเป็นวสัดุส านกังาน หรอืวสัดุใชไ้ปต่างๆ ตามความเหมาะสม 
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ผูค้รอบครองสินทรพัยถ์าวร และผูค้วบคมุดแูลสินทรพัยถ์าวร 
 

ผูค้รอบครองสนิทรพัยถ์าวร ไดแ้ก่ 
1. ผูบ้รหิารสงูสดุของแผนก/ สาขา มหีน้าทีต่อ้งบรหิารและก ากบัดูแล ใหม้กีารใชส้นิทรพัยถ์าวรใหเ้กดิประโยชน์

สงูสดุ   
2. สนิทรพัยถ์าวรบางอย่างทีม่อบหมายใหพ้นักงานคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ ใหถ้อืว่าบุคคลนัน้เป็นผูค้รอบครอง

สนิทรพัยถ์าวรนัน้ เช่น คอมพวิเตอรโ์น๊ตบุ๊ค กลอ้งถ่ายรปู รถยนต ์โทรศพัทม์อืถอื ฯลฯ 
3. กรณีพนักงานผู้ครอบครองสนิทรพัย์ถาวรพ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัท ไม่ว่าสาเหตุใดก็ตาม

หน่วยงานตน้สงักดัจะตอ้งจดัการใหม้กีารน าสง่สนิทรพัยถ์าวรทัง้หมดของบุคคลนัน้ คนืใหก้บับรษิทัภายใตก้าร
ดแูลของฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 

4. ผูค้รอบครองฯ ต้องดูแลรกัษาสนิทรพัยถ์าวรทีอ่ยู่ในความครอบครอง ใหอ้ยู่ในสภาพดไีม่ช ารุดหรอืสูญหาย 
และมหีน้าทีร่บัผดิชอบต่อผลต่างระหว่างจ านวนทีต่รวจนบัจรงิกบัจ านวนทีร่ะบุในทะเบยีนสนิทรพัย์ถาวร 

5. กรณีสนิทรพัยถ์าวรสญูหายจากความประมาทเลนิเล่อ ผูค้รอบครองฯ ต้องชดใชค้่าเสยีหายตามมูลค่าเปลีย่น
แทนของสิง่นัน้ กรณีสญูหายจากการโจรกรรมตอ้งแจง้ความต่อเจา้หน้าที่ต ารวจ 

6. ผูค้วบคุมดแูลสนิทรพัยถ์าวร เป็นผูร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบดูแลสนิทรพัยถ์าวรของบรษิทั ไดแ้ก่ เจา้หน้าที่
บญัชทีีด่แูลเรื่องสนิทรพัยถ์าวรและสว่นงานธุรการ 

 
การจดัซ้ือจดัหาสินทรพัยถ์าวร 
 

1. การขอซือ้สนิทรพัย์ถาวรต้องจดัท าใบขอซือ้ (PR) และผ่านการอนุมตัิจากผูม้ีอ านาจตามทีน่โยบายก าหนด
ก่อนจงึจะท าการขอซือ้สนิทรพัยไ์ด ้

2. การขอซือ้และการสัง่ซือ้ทุกครัง้ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากผูม้อี านาจ 
3. มอบหมายใหส้ว่นงานจดัซือ้ในประเทศเป็นผูด้ าเนินการจดัซือ้สนิทรพัยถ์าวร 
4. ตอ้งด าเนินการจดัซือ้ใหเ้กดิผลดต่ีอบรษิทัมากทีส่ดุ โดยค านึงถงึว่าหน่วยงานทีต่อ้งการไดร้บัสนิทรพัยท์นัเวลา 

ในราคา คุณภาพ และจ านวนทีถู่กตอ้ง 
5. การรบัของต้องมกีารตรวจสอบว่า คุณภาพ และปรมิาณของเป็นไปตามที่ระบุไว้ในสญัญาหรอืตามใบสัง่ซื้อ  

และใบขอซือ้หรอืไม่ 
6. มอบหมายให้ฝ่ายบญัชีก าหนดตัง้รหสัสนิทรพัย์ และส่วนงานธุรการจดัท าทะเบียนคุมสนิทรพัย์ถาวร เพื่อ

ควบคุมรายละเอยีดสนิทรพัยถ์าวรแยกตามประเภท สถานทีต่ัง้ หรอืผูใ้ช ้ 
7. มอบหมายใหส้ว่นงานธุรการตดิรหสัสนิทรพัยท์ีต่วัสนิทรพัย ์พรอ้มเกบ็ภาพถ่ายรายละเอยีดควบคุมสนิทรพัย์

กรณีสนิทรพัยท์ีม่กีารน าไปใชห้น้างาน (Machinery & Tools) และจดัท าหนังสอืถอืครองทรพัยส์นิ (หนังสอื
รบัทราบ) ก่อนสง่มอบใหห้น่วยงานทีข่อซือ้ 

 
การแยกมูลค่าสินทรพัยต์ามอายุการใช้งาน 
 

1. ส าหรบัทรพัยส์นิที่เป็นเครื่องจกัร หรอือาคารโรงงานทีม่สี่วนทีต่้องแยกสนิทรพัยต์ามอายุการใชง้าน ให้ทาง
แผนกงานโครงการ หรอืผู้รบัผดิชอบโครงการ ท าการแยกส่วน และประมาณการอายุการใช้งานของส่วน
ทรพัยส์นินัน้ๆ  
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2. การแยกส่วนสนิทรพัย์ต้องมกีารอนุมตัจิากผูม้อี านาจก่อนส่งให้ส่วนงานบญัช ีเพื่อท าการเกบ็สนิทรพัย์ ตาม
สว่นทีท่างแผนกงานโครงการท าการแยกเอาไว ้เพื่อค านวณค่าเสือ่มราคาตามความเหมาะสมต่อไป 

การจดัประเภทของสินทรพัย ์และค่าเส่ือมราคา 
 

1. สว่นงานธุรการจดัท าทะเบยีนควบคุมสนิทรพัยถ์าวร โดยควบคุมตามประเภทของสนิทรพัย์ ส่วนงานบญัชจีะ
คดิค านวณ และก าหนดอตัราค่าเสือ่มราคา ค่าเสือ่มราคาสะสม ราคาสุทธติามบญัช ีในไฟล ์Fixed Asset เพื่อ
ประกอบยอดในบญัชแียกประเภททัว่ไป 

2. อาคารและอุปกรณ์แสดงมลูค่าตามราคาทุน หกัค่าเสือ่มราคาสะสม และค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์(ถ้าม)ี 
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสนิทรพัย์โดยวธิเีสน้ตรงตามอายุการใช้งาน
โดยประมาณ 

3. สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนแสดงมลูค่าตามราคาทุน หกัค่าตดัจ าหน่ายสะสม และค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์(ถ้า
ม)ี ค่าตดัจ าหน่ายของสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนค านวณจากราคาทุนของสนิทรพัย์ โดยวธิเีสน้ตรงตามอายุการใช้
งานโดยประมาณ 5 ปี 

การจดัประเภทของสนิทรพัยแ์ละอายุการใชง้านโดยประมาณ มดีงันี้ :- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.  ประเภท อายใุช้งาน (ปี) 
1 อาคาร  

  - สว่นประกอบของอาคาร เช่น ระบบสาธารณูปโภค 5 
 - อาคารส านกังานใหญ่ 20 
 - อาคารคลงัสนิคา้ 20 
 - อาคารโรงงาน 1 (โรงงานประกอบสนิคา้และคลงัสนิคา้) 50 
 - อาคารโรงงาน 2 (Panel Factory) 50 
2 สว่นปรบัปรุงอาคาร 5 
3 เครื่องจกัร 12 
4 อุปกรณ์ และเครื่องใชส้ านกังาน 5 
5 เครื่องตกแต่ง และตดิตัง้ 5 
6 เครื่องมอื และอุปกรณ์ 5 
7 ยานพาหนะ 

  - รถยนตย์โุรป 7 
 - รถยนตอ์ื่นๆ 5 
8 โปรแกรมส าเรจ็รปู 5 
9 ค่า Siemens License 5 
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4. มูลค่าซากของสนิทรพัยถ์าวรใหป้ฏบิตัติามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป โดยก าหนดตามราคายุตธิรรม หรอื
ราคาตลาดของซาก แต่อย่างน้อย 1 บาทต่อชิน้ 

5. การก าหนดรหสัสนิทรพัยถ์าวร ใหก้ าหนดดงันี้   
- รหสักลุ่มสนิทรพัยข์ึน้ตน้ดว้ยตวัอกัษรจ านวน 2 หลกัแทนกลุ่มของสนิทรพัย ์ ตามดว้ยปีทีซ่ือ้สนิทรพัย ์

(ค.ศ.) จ านวน 2 หลกั และหมายเลขเรยีงล าดบัสนิทรพัยต์ามจ านวนปี จ านวน 4 หลกั มรีายละเอยีด

ดงันี้ 

กลุ่มสินทรพัย ์ รหสักลุ่มสินทรพัย ์
ปีท่ีซ้ือ(ค.ศ.) 
(2 หลกั) 

หมายเลขเรียงล าดบั 
ตามจ านวนปี (4 หลกั) 

Office Equipment OE XX XXXX 

Machine and Tools MT XX XXXX 
Furniture and 
Fitting FF XX XXXX 

Computer CO XX XXXX 
 

- รหสัสนิทรพัย ์OE12-0001 หมายถงึ สนิทรพัยห์มวด Office Equipment  ซือ้มาในปี ค.ศ. 2012 และซือ้

เป็นล าดบัแรกของปี 

การโอนยา้ยสินทรพัยถ์าวร การจ าหน่ายการเลิกใช้งาน การตดัเส่ือมสภาพ 
 

1. การโอนยา้ยสนิทรพัยถ์าวรระหว่างแผนก/ สาขา การจ าหน่าย การเลกิใชง้าน การตดัเสื่อมสภาพผูค้รอบครองฯ 
ตอ้งจดัท าใบแจง้การเปลีย่นแปลงทรพัยส์นิ โดยบนัทกึรายละเอยีดทัง้หมดเกีย่วกบัรายการสนิทรพัยน์ัน้ วนัที ่
สาเหตุ ฯลฯ ทัง้นี้ การโอนยา้ยดงักล่าวผูค้รอบครองเดมิยงัคงเป็นผูร้บัผดิชอบทัง้หมดจนกว่าสนิทรพัยถ์าวร
นัน้จะมกีารโอนยา้ยไปยงัผูค้รอบครองคนใหม่เรยีบรอ้ยแลว้ อนึ่ง ต้องมกีารบนัทกึการเปลีย่นแปลงดงักล่าวนี้
ในทะเบยีนสนิทรพัยถ์าวรดว้ย 

2. สนิทรพัยถ์าวรใดๆ หากมคีวามช ารุดเสยีหายไม่สามารถใช้งานไดแ้ลว้ หรอืสญูหายผู้รบัผดิชอบดูแลใช้งาน
สนิทรพัยน์ัน้ จะตอ้งพจิารณาว่าสามารถซ่อมแซมเพื่อใชง้านไดห้รอืไม่ หรอืควรตดัจ าหน่ายสนิทรพัยน์ัน้ โดย
หากตดัจ าหน่ายจะตอ้งแจง้ใหแ้ผนกบญัชรีบัทราบทนัท ี

3. การปรบัปรุง/ ตดัจ าหน่ายสนิทรพัยถ์าวร กรณีตดัจ าหน่ายสนิทรพัย์ที่เป็นเศษซาก/ สญูหาย ส่วนงานบญัชี
จะตอ้งคดิค่าเสือ่มราคาถงึวนัทีพ่จิารณาตดัจ าหน่ายแลว้ลา้งบญัชสีนิทรพัย ์และค่าเสื่อมราคาสะสมออกจากบญัชี
โดยผลต่างทีเ่ป็นมลูค่าตามบญัชคีงเหลอืจะตอ้งบนัทกึเป็นผลขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสนิทรพัย์ 

4. การปรบัปรุง/ ตดัจ าหน่ายสนิทรพัย์ถาวร กรณีตดัจ าหน่ายสนิทรพัยโ์ดยการขาย ส่วนงานบญัชจีะต้องคดิค่า
เสือ่มราคาถงึวนัทีข่ายแลว้ลา้งบญัชสีนิทรพัย ์และค่าเสือ่มราคาสะสมออกจากบญัชโีดยผลต่างทีเ่ป็นมลูค่าตาม
บญัชคีงเหลอืจะเปรยีบเทยีบกบัมลูค่าทีข่ายได ้เพื่อหาผลก าไรหรอืขาดทุนจากการขายสนิทรพัยด์งักล่าว การ
จ าหน่าย การเลกิใชง้าน การตดัเสือ่มสภาพ ฯลฯ ตอ้งไดร้บัอนุมตัโิดยผูม้อี านาจตามระเบยีบของบรษิทั 
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การติดป้ายสินทรพัยถ์าวร (Tag) 
 

1. สนิทรพัยถ์าวรทุกรายการ ตอ้งตดิป้ายใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 15 วนั หลกัจากไดร้บัสนิทรพัยถ์าวรมาครอบครอง 
2. หากสนิทรพัยใ์ดไม่สามารถตดิป้ายได ้ตอ้งใสเ่หตุผลทีส่มควร ไวใ้นทะเบยีนทรพัยส์นิ 
3. ผูค้วบคุมดแูลสนิทรพัยถ์าวร จะตอ้งจดัท าเลขทีส่นิทรพัยถ์าวรและด าเนินการตดิป้ายสนิทรพัยด์งักล่าว 

 
การตรวจนับสินทรพัยถ์าวร 
 

1. การตรวจนบัสนิทรพัยถ์าวรทุกรายการทัง้ทีส่ านกังานใหญ่ และสาขาทุกสาขา จะตอ้งด าเนินการอย่างน้อยปีละ 
1 ครัง้ 

2. การตรวจนับสนิทรพัย์ถาวร ด าเนินการตรวจนับโดยผู้เป็นผู้ครอบครองสนิทรพัย์ถาวร ร่วมกบัฝ่ายบญัช ี
ฝา่ยการเงนิ กบัสว่นงานธุรการ ร่วมกบัผูร้บัผดิชอบสนิทรพัย ์ 

3. ผู้ครอบครองสนิทรพัย์ถาวรมหีน้าที่รบัผิดชอบต่อผลต่างระหว่างจ านวนที่ตรวจนับจริงกบัจ านวนที่ระบุใน
ทะเบยีนคุมสนิทรพัยถ์าวร 

4. เมื่อตรวจนับสนิทรพัย์ถาวรเสรจ็สิน้ฝ่ายบญัชตี้องจดัท ารายงานสรุปการตรวจนับดงักล่าวเพื่อรายงานและ
อนุมตัโิดยผูบ้รหิารระดบัสงูเพื่อแกไ้ขใหถู้กตอ้งต่อไป 

 
อ่ืนๆ 
 

1. ควรมกีารกระทบยอดทะเบยีนคุมสนิทรพัยถ์าวร กบับญัชแียกประเภท อย่างน้อยทุกสิน้ไตรมาส 
2. ตอ้งมกีารบนัทกึรายละเอยีดของสนิทรพัยถ์าวรลงในระบบอย่างครบถ้วนถูกต้อง  จดัท าทะเบยีนคุมสนิทรพัย์

ถาวรและเลขทีส่นิทรพัยถ์าวรทัง้หมด รวมทัง้ค านวณและบนัทกึค่าเสือ่มราคาต่างๆ ดว้ย 
 
วนัมีผลบงัคบัใช้ 
 การก าหนดนโยบายดงักล่าวขา้งตน้  เริม่บงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่14 พฤศจกิายน 2562 เป็นตน้ไป 
 
 
 


