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บริษทั ซีพีที ไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
นโยบายการขายและการตลาด 

ประกอบด้วย : 
1. การคดัเลอืกลกูคา้ 
2. การก าหนดราคาสนิคา้ (Price List) 
3. การก าหนดเงื่อนไขการขายและหลกัเกณฑก์ารเสนอราคา 
4. หลกัเกณฑก์ารพจิารณาการใหว้งเงนิสนิเชื่อในการขาย 
5. หลกัเกณฑก์ารรบัคนื การเปลีย่น การชดเชยสนิคา้ และการลดหนี้/ เพิม่หนี้ 
6. การพจิารณาใหค้อมมชิชัน่ 
7. อ านาจอนุมตัเิกีย่วกบัการขาย การใหส้ว่นลด และการสง่เสรมิการขาย 
8. ค ารอ้งเรยีนจากลกูคา้ 
9. การจดัเกบ็บนัทกึ 

 
1. การคดัเลือกลูกค้า 

 บรษิทัจะพจิารณาจากประวตัแิละชื่อเสยีงในวงการ ผลงานทีผ่่านมา ฐานะการเงนิ และประวตักิารช าระเงนิในอดตี ถ้า
เป็นลกูคา้ใหม่จะไดร้บัการประเมนิว่ามศีกัยภาพทีเ่พยีงพอในการช าระหนี้หรอืไม่  

การพจิารณารบังานจากลกูคา้ วศิวกรฝา่ยขายผูร้บัผดิชอบตอ้งทบทวนความตอ้งการต่างๆ ก่อนการตดัสนิใจรบังาน ไดแ้ก่ 
1.1 ความตอ้งการของลกูคา้ ซึง่รวมถงึความตอ้งการส าหรบัการจดัสง่และกจิกรรมหลงัการจดัสง่ 
1.2 ความต้องการที่ลูกคา้มไิดร้ะบุไว ้แต่บรษิัทฯ ทราบว่าจ าเป็นส าหรบัการใชต้ามทีไ่ดร้ะบุไว ้หรอืการใชต้ามความ 

ตัง้ใจของลกูคา้ 
1.3 ความตอ้งการตามกฎหมายและกฎขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑ์ 
1.4 ความตอ้งการของบรษิทัเอง 

2. การก าหนดราคาสินค้า ( Price list ) 
2.1 การขายงานตู้ และงานติดตัง้ (Panel และงาน Installation)  

บรษิทัมนีโยบายการก าหนดราคาตามราคาตน้ทุนของผลติภณัฑแ์ละบรกิารบวกอตัราก าไรขัน้ตน้ทีเ่หมาะสม โดยตน้ทุน
จะประกอบดว้ย ตน้ทุนวสัดุอุปกรณ์ ตน้ทุนสว่นประกอบ ค่าแรงทางตรงทีค่ านวณจากประมาณการชัว่โมงการผลติทีค่าดว่าจะต้อง
ใชใ้นการผลติ ค่าใชจ้่ายในการผลติ ต้นทุนทางการเงนิ และค่าใชจ้่ายส่วนกลางทีป่นัส่วนเขา้งาน ค่าเผื่อเหลอืเผื่อขาดของราคา
วสัดุอุปกรณ์ และค่าใชจ้่ายสนิคา้รบัประกนั (Warranty) เป็นต้น โดยทมีงานวศิวกรและฝ่ายผลติ จะต้องร่วมกนัค านวณปรมิาณวสัดุ
อุปกรณ์และชัว่โมงการผลติ กรณีที่ต้องสัง่ซื้ออุปกรณ์หรอืส่วนประกอบจากต่างประเทศ จะต้องเผื่อค่าอตัราแลกเปลี่ยนในการ
ค านวณตน้ทุนดว้ย บรษิทัฯ จะก าหนดราคาใหส้ามารถแขง่ขนัในตลาดได ้
2.2 การขายสินค้าส าเรจ็รปู (Unit) แบ่งเป็น 2 ประเภท 

1) Price Lists based : บรษิทัไดก้ าหนดให ้
- ราคาสนิคา้เป็นใบรายการราคา (Price list) โดยก าหนดใหม้กีารทบทวนทุกๆ 1 ปี หรอืตามแต่กรรมการผูจ้ดัการ

เหน็สมควร 
- ราคาเป็นราคาสนิคา้ทีย่งัไม่ไดร้วมภาษีมูลค่าเพิม่ ทางบรษิัทสามารถเปลีย่นแปลงราคาโดยทีไ่ม่ต้องแจง้ให้

ทราบล่วงหน้า สว่นลกูคา้ใหม่ ใชห้ลกัเกณฑต์าม “มาตรฐานการใหห้ลกัเกณฑส์ว่นลดสนิคา้” ( มเีอกสารแนบ )  
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2) Cost plus pricing : บรษิทัไดก้ าหนดให ้
- ราคาตามราคาตน้ทุนของผลติภณัฑแ์ละบรกิารบวกอตัราก าไรขัน้ตน้ทีเ่หมาะสม  
- โดยตน้ทุนจะประกอบดว้ย ต้นทุนวสัดุอุปกรณ์ ต้นทุนการไดม้าของสนิคา้เช่น Logistic cost ต้นทุนค่าแรงใน

กรณีทีต่อ้งมกีารบรกิารหลงัการขายและค่าใชจ้่ายสว่นกลางทีป่นัสว่นเขา้งาน เป็นตน้ 

3. การก าหนดเงื่อนไขการขาย และหลกัเกณฑก์ารเสนอราคา 
3.1 เง่ือนไขการขายและหลกัเกณฑก์ารเสนอราคา 
- กรณีปกติ ใหเ้สนอราคาไม่ต ่ากว่าใบประเมนิราคาจากวศิวกร ประเมนิราคาจดัซื้อ และหรอืผูม้อี านาจตามที่ก าหนดในอ านาจ

อนุมตั ิ
- กรณีทีต่้องการขายราคาพเิศษและหรอืเงื่อนไขพเิศษเพื่อแข่งขนัได้ใหร้องกรรมการผู้จดัการ หรอืต าแหน่งทีส่งูกว่าอนุมตัิ 

ใบเสนอราคา 
3.2 เง่ือนไขการให้ส่วนลด 
- กรณีลดราคาขายสนิคา้ ต ่ากว่า Standard Margin ทีก่ าหนดทุกรายการ จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัโิดยรองกรรมการผูจ้ดัการ 

หรอืต าแหน่งทีส่งูกว่า 

4. หลกัเกณฑก์ารพิจารณาการให้วงเงินสินเช่ือในการขาย 
4.1 หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อก าหนดวงเงินและการให้เครดิตเทอม ซ่ึงพิจารณาจากประวติัการช าระเงินและ
ปริมาณการสัง่ซ้ือ  ตลอดจนอ านาจการอนุมติั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) ลกูคา้รายใหม่ ตอ้งจ่ายช าระเป็นเงนิสดเท่านัน้ ไม่มเีครดติเทอม และต่อมาหากมกีารซือ้ต่อเนื่องเป็นเวลาตดิต่อกนั
ไม่น้อยกว่า 6 เดอืน โดยมจี านวนเงนิสะสม 100,000 บาท สามารถยา้ยกลุ่มเป็นลูกคา้ทีใ่หว้งเงนิได้ ยกเวน้กรณี
ลกูคา้รายใหญ่ทีม่ฐีานะการเงนิด ี

2) ลกูคา้รายเดมิ ทีไ่ม่มปีระวตักิารผดินดัช าระหนี้ โดยก าหนดวงเงนิสนิเชื่อ และระยะเวลาการใหเ้ครดติเทอม ซึง่ตอ้ง
ไดร้บัการอนุมตัจิากผูจ้ดัการฝา่ยขาย ดงัน้ี  

 
 

 
 
     
4.2 ทางบริษทัจะท าการทบทวนการให้วงเงิน และเครดิตเทอม ท่ีเปิดให้กบัลูกค้าทุกราย ทุก 1 ปี 
4.3 ลูกค้าเก่าท่ีขาดการติดต่อซ้ือขายกนัมานานเกิน 3 ปี ให้ยื่นเรือ่งขอเครดิตใหม่ทุกครัง้ 

5. หลกัเกณฑก์ารรบัคืน, เปล่ียน, ชดเชยสินค้า และการลดหน้ี/เพ่ิมหน้ี 
5.1 กรณีท่ีสินค้าไม่เป็นไปตามข้อก าหนด ฝ่ายการตลาดจะแจ้งไปยงัฝ่ายผลิตโรงงานโดยใช้เอกสารค ารอ้งเรียนลูกค้า 
และต้องมีรายละเอียดในการแจ้งค ารอ้งเรียนด้วย ดงัน้ี 

1) รหสั Lot No. บนป้าย  
2) รายละเอยีดในตวัสนิคา้ทีส่ง่ คอื ระบุวนัทีส่ง่สนิคา้ เลขทีใ่บแจง้ผลติ และชื่อผูส้ง่ของหลงัจากนัน้ฝา่ยขายจะตดิตาม

ผลการแกไ้ขแลว้แจง้ใหล้กูคา้ทราบ  
 

ประวตักิารซือ้ (ต่อเดอืน) วงเงนิสนิเชื่อ เครดติเทอม 
ไม่เกนิ 100,000 บาท ไม่เกนิ    200,000 บาท 7 – 30 วนั 

100,001 – 500,000 บาท ไม่เกนิ  1,500,000 บาท 30 – 45 วนั 
ตัง้แต่ 500,000 บาทขึน้ไป ไม่เกนิ  5,000,000 บาท 30 – 60 วนั 
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5.2 บริษทัจะพิจารณารบัคืน หรอืแลกเปล่ียนสินค้าเป็นแต่ละกรณี ดงัน้ี  
 

สาเหตุ 
ก าหนดเวลา 

(นบัจากวนัสง่มอบสนิคา้) 
1. สนิคา้ช ารุดระหว่างขนสง่ ภายใน   7    วนั 
2. สนิคา้ผลติผดิจากแบบ 

ภายใน   15  วนั 3. สนิคา้ผลติผดิจากใบสัง่ซือ้ 
4. สนิคา้ผลติไม่ไดม้าตรฐาน 
5. สนิคา้มกีารรบัประกนั  ภายใน   1    ปี 

6. การพิจารณาให้คอมมิชชัน่ 
 บรษิทัมกีารพจิารณาใหค้อมมชิชัน่แก่บุคคลซึง่มสี่วนส าคญัในการไดม้าของยอดขาย โดยพจิารณาเป็นเปอรเ์ซน็ต์จาก
ยอดขายดงักล่าว และมกีารก าหนดเป็นนโยบายการจ่ายค่าคอมมชิชัน่ชดัเจน (อา้งองินโยบายฉบบัวนัที ่9 พฤศจกิายน 2560) 
 ส าหรบัคอมมชิชัน่พนกังานขาย กรรมการผูจ้ดัการจะเป็นผูว้างหลกัเกณฑ ์โดยพจิารณาจากยอดขายและก าไรทีท่ าได้
เป็นหลกั โดยจะม ีStep ทีต่่างกนัไปตามแต่ระดบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของแต่ละท่าน   

7. อ านาจอนุมติัเก่ียวกบัการขาย การให้ส่วนลด และการส่งเสริมการขาย มีดงัน้ี 
  
 

เรื่องทีอ่นุมตั ิ อ านาจอนุมตั ิ
1. ใบเสนอราคา 

อา้งองิตามเอกสารอ านาจ
ด าเนินการของบรษิทั 

2. การใหส้ว่นลด 
3. ค่าใชจ้่ายในการสง่เสรมิการขาย และการตลาด 

หมายเหต ุ: รายละเอยีดอ านาจอนุมตัวิงเงนิเกีย่วกบัการขายและการตลาดจะใชคู้่มอืปฏบิตัเิรื่อง “อ านาจด าเนินการ” เป็นหลกั 

8. ค ารอ้งเรียนจากลูกค้า 
ค ารอ้งเรยีนจากลกูคา้ จะมขี ัน้ตอนการด าเนินการดงันี้ 

8.1 กรณีทีส่นิคา้หรอืการบรกิารไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด ฝา่ยขายจะแจง้ไปยงัฝา่ยผลติ,ฝา่ยบรกิาร,ฝ่ายออกแบบหรอื
ผูผ้ลติสนิคา้หรอืแผนกทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรอ้งเรยีนของลกูคา้  

8.2 การพจิารณาเหตุจากการรอ้งเรยีนของลูกคา้ ทราบโดยใชเ้อกสารค ารอ้งเรยีนลูกคา้ โดยจะอา้งองิ เลขที่Job และระบุ
รายละเอยีดของสนิคา้และบรกิารทีไ่ม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด  

8.3 หลงัจากนัน้ฝา่ยขายจะตดิตามผลการแกไ้ข 
8.4 ท าหนงัสอืแจง้ใหล้กูคา้ทราบถงึแนวทางการแกไ้ขและป้องกนั 

หมายเหต ุ: ค ารอ้งเรยีนจากลกูคา้ จะตอ้งเขา้ทบทวนในทีป่ระชุมผูบ้รหิารทุกกลางปี และปลายปี 
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9. การจดัเกบ็บนัทึก 
บรษิทัมนีโยบายในการจดัเกบ็เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งดงันี้ 
 

ประเภทเอกสาร ระยะเวลาจดัเกบ็ 
4. ใบเสนอราคา 3  ปี 
5. ใบสัง่ซือ้ของลกูคา้ หรอืสญัญาซือ้ขาย 3  ปี 
6. ค ารอ้งเรยีนจากลกูคา้ 3  ปี 
7. ใบก ากบัภาษ ี 5  ปี 

 
วนัมีผลบงัคบัใช้ 

การก าหนดนโยบายดงักล่าวขา้งตน้  เริม่บงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่14 พฤศจกิายน 2562 เป็นตน้ไป  

 
 
 
 
 
       

 
 


