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บริษทั ซีพีที ไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
นโยบายค่าเผือ่การด้อยค่าของสินทรพัย ์

 
1. นโยบายค่าเผือ่การด้อยค่าของสินทรพัย ์

 บรษิทัจะประเมนิการเผื่อดอ้ยค่าของเงนิลงทุน สนิทรพัยถ์าวร และสนิทรพัยอ์ื่น เมื่อมเีหตุการณ์หรอืมกีารเปลีย่นแปลง
สภาพการณ์ทีท่ าใหเ้กดิขอ้บ่งชีว้่ามลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของสนิทรพัยม์จี านวนต ่ากว่ามูลค่าทีบ่นัทกึบญัชไีว้ ขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายในงบก าไรขาดทุน บรษิทัจะบนัทกึกลบับญัชรีายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยเ์ป็นรายได ้
เมื่อขอ้บ่งชีเ้กีย่วกบัการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ไม่มอียู่อกีต่อไป หรอืขาดทุนจากการดอ้ยค่ามจี านวนลดลง จ านวนเงนิทีก่ลบัรายการ
จะตอ้งไม่สงูกว่ามูลค่าทีเ่คยรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าและต้องไม่ท าใหมู้ลค่าของสนิทรพัยส์งูกว่ามูลค่าตามบญัชทีีค่วรเป็น 
หากบรษิทัไม่เคยรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของทรพัยส์นิในปีก่อนๆ  

2. นโยบายค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 
 บรษิทัไดใ้หค้วามส าคญักบัการบนัทกึบญัชตีามหลกัความระมดัระวงั (Conservative) มาโดยตลอด การประมาณค่าเผื่อ
มูลค่าสนิค้าคงเหลอื บรษิัทจะพจิารณาจากอายุการใช้งานของสนิค้าแต่ละประเภท โดยค านึงถึงคุณภาพสนิค้าให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของแต่ละผลติภณัฑ ์
 2.1  ประเภทของสนิคา้คงเหลอื 
 2.1.1 อุปกรณ์ไฟฟ้าส าเรจ็รปู 
  2.1.2 งานระหว่างท า  
  ทุกสิน้ไตรมาสฝา่ยบญัชจีะจดัท ารายงานวเิคราะหอ์ายุสนิคา้ เพื่อน ามาพจิารณาการตัง้ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสนิคา้คงเหลอื 
โดยอายุการใชง้านของสนิคา้คงเหลอืก าหนดโดยแผนกวศิวกรรม (เอกสารประกอบ 1) ซึง่เป็นผูเ้ชีย่วชาญและมปีระสบการณ์ใน
การใชส้นิคา้คงเหลอืในแต่ละประเภท 

 2.2  เกณฑก์ารพจิารณามลูค่าสนิคา้คงเหลอืลดลง 
 บรษิทัแสดงสนิคา้คงเหลอืประเภทสนิคา้ส าเรจ็รปูและงานระหว่างท าดว้ยราคาทุนหรอืมูลค่าสุทธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แต่ราคา
ใดจะต ่ากว่า โดยมหีลกัเกณฑใ์นการพจิารณาดงันี้ 

- ราคาทุนของอุปกรณ์ไฟฟ้าส าเรจ็รปูและงานระหว่างท า ค านวณโดยวธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก ซึง่ประกอบดว้ย ต้นทุน
การซือ้ อนัได้แก่ ราคาซือ้ บวกดว้ยค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการซือ้สนิคา้นัน้ เช่น ค่าอากรขาเขา้และค่า
ขนสง่ หกัดว้ยสว่นลดจากการจ่ายเงนิตามเงื่อนไข  ต้นทุนของสนิคา้ส าเรจ็รูปและงานระหว่างท าประกอบดว้ยค่า
ออกแบบ ค่าวตัถุดบิ ค่าแรงทางตรง ค่าใชจ้่ายอื่นทางตรง และค่าโสหุย้ในการผลติซึง่ปนัส่วนตามเกณฑก์ารด าเนินงาน
ตามปกต ิแต่ไม่รวมตน้ทุนการกูย้มืเงนิ 

- มลูค่าสทุธทิีจ่ะไดร้บัประมาณจากราคาปกตทิีค่าดว่าจะขายไดข้องธุรกจิ หกัดว้ยค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นเพื่อใหส้นิคา้นัน้
ส าเรจ็รปูรวมถงึค่าใชจ้่ายในการขาย  

- กลุ่มบรษิทับนัทกึบญัชคี่าเผื่อมลูค่าสนิคา้ลดลงเท่าทีจ่ าเป็น 
 จากหลกัเกณฑด์งักล่าวขา้งตน้ฝา่ยบญัชจีะท าสรุปค่าเผื่อมลูค่าสนิคา้คงเหลอืแต่ละประเภทเพื่อน าเสนอผูบ้รหิารเป็น 
รายไตรมาส  พจิารณาอนุมตักิารตัง้ค่าเผื่อมลูค่าสนิคา้คงเหลอื ซึง่ผูบ้รหิารอาจมกีารพจิารณาตามความเหมาะสมโดยอาศยัความ
ช านาญทางธุรกจิเพิม่เตมิ 
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วนัมีผลบงัคบัใช้ 
 การก าหนดนโยบายดงักล่าวขา้งตน้  เริม่บงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่14 พฤศจกิายน 2562 เป็นตน้ไป  
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เอกสารประกอบ 1  
   อายุการใชง้านของสนิคา้คงเหลอืทีก่ าหนดโดยแผนกวศิวกรรม 

Stock Category 
   

Main Category Products 
Period of  
Storage 
(Max) 

เร่ิมค่าเผือ่ 
การด้อยค่า 
เม่ือสินค้ามี
อายตุัง้แต่ 

หมายเหตุ 
 

1)  Drives & Automation  
     products 
 
 
 
 
 
 

Inverter   8 Years   ปีที่ 5 = 25%   อายกุารใช้งานสงูสดุอ้างอิงตามจดหมาย 

DC Drives   ปีที่ 6 = 25% จาก Supplier Danfoss โดยจาก 

PLC   ปีที 7 = 25% ประสบการณ์ พบวา่สินค้าประเภทนีจ้ะมี 

Touch screen   ปีที 8 = 25%  สภาพไมส่มบรูณ์ตัง้แตปี่ที่5 จงึเร่ิมค านวณ 

Motion Controller     คา่เผ่ือสินค้านัน้ตัง้แตปี่ดงักลา่ว และน า 

Softstarter     จ านวนปีที่เร่ิมด้อยคา่จนถึงปีที่คาดวา่ 

Encoder      

Tachogenerator      

2)  Electrical Power 
     Products 

MCCB  10 Years   ปีที ่6 = 20% 
ปีที ่7 = 20%  
ปีที ่8 = 20% 
ปีที ่9 =  20% 
ปีที ่10 = 20% 

 

Contactor 

Vacuum Circuit Breaker (VCB) 

Vacuum Contactor (VCS) 

Fuse 

Manual Motor Starter (MMS) 

Current Transformer (CT) 

Potential Transformer (PT) 

Disconnectiing Switch (DS) 

Liquid Starter   

Power  Resistor 

Busduct 

Motor 

Cable & Accessories 

Capacitor 

 3)  Metering & Protection  
     Products 

Meter 
Protection R 
elay 

4)  Factory-Production 

 

  
 

   

อายกุารใช้งานสงูสดุอ้างอิงตาม
จดหมายจาก Supplier LSIS 10 ปี และ
Dongwoo 12ปี  และบริษัทคาดวา่
สินค้าที่มีอายเุกิน10ปีจะไมน่ าไปผลติให้
ลกูค้า  โดยจากประสบการณ์ พบวา่
สินค้าประเภทนีจ้ะมีสภาพไมส่มบรูณ์
ตัง้แตปี่ที่6 จงึเร่ิมค านวณคา่เผ่ือสินค้า
นัน้ตัง้แตปี่ดงักลา่ว และน าจ านวนปีที่
เร่ิมด้อยคา่จนถึงปีที่คาดวา่จะไม่
สามารถใช้งานได้ ตดัจ าหน่ายในอตัรา
เทา่กนัทกุปี 
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Stock Category     

Main Category Products 
Period of 
Storage 
(Max) 

เร่ิมค่าเผือ่การ
ด้อยค่า 

เม่ือสินค้ามี
อายตุัง้แต่ 

หมายเหตุ 
 

 
5) Spare Parts 

All spare parts  12 Years  
  
 ปีที ่7 = 15%  

 

 
   ปีที ่8 = 15%   

     ปีที ่9 = 15%   

     ปีที ่10 =15%   

     ปีที ่11 =20%   

    

 ปีที ่12 =20%  
 
 
 
 
 
 

 

อายกุารใช้งานสงูสดุอ้างอิงตามจดหมาย
จากSuppliers หลกั คือ WEG SG 12 ปี 
โดยจากประสบการณ์ พบวา่สินค้า
ประเภทนีจ้ะมีสภาพไมส่มบรูณ์ตัง้แตปี่ที่
7 จงึเร่ิมค านวณคา่เผ่ือสินค้านัน้ตัง้แตปี่
ดงักลา่ว และน าจ านวนปีที่เร่ิมด้อยคา่
จนถึงปีที่10 ตดัจ าหน่ายในอตัราเทา่กนั
ทกุปี และจะตดัมากขึน้อีก 5 % ในปีที่11 
และปีที่12  

 


