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บริษทั ซีพีที ไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
นโยบายและหลกัเกณฑก์ารพิจารณาเก่ียวกบั 

ค่าท่ีปรกึษา ค่าประสานงานขาย และค่านายหน้า ท่ีจ่ายให้บุคคลภายนอก 
 

เพื่อก าหนดเป็นนโยบาย ขอ้พจิารณา และวธิปีฏบิตั ิใหเ้กดิความรดักุมโดยการก าหนดเรื่องทีเ่กีย่วกบัการจ่ายค่านายหน้า 
ค่าทีป่รกึษา และค่าประสานงานขายทีจ่่ายใหบุ้คคลภายนอกใหถู้กต้อง เหมาะสม โดยจะจ่ายใหส้ าหรบัโครงการทีจ่ าเป็นเท่านัน้ 
และสามารถตรวจสอบไดจ้ากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง อนัน าไปสูห่ลกัธรรมาภบิาลทีด่ขีองบรษิทั   

วตัถปุระสงคข์องนโยบายและหลกัเกณฑก์ารพิจารณา  
1. เพื่อก าหนดแนวปฏบิตัใิหผู้ป้ฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้งไดย้ดึถอืในการปฏบิตังิาน 
2. เพื่อสรา้งความสมดุลระหว่างขอ้เทจ็จรงิทางธุรกจิ และมาตรการการควบคุมเพื่อใหเ้กดิกระบวนการตรวจสอบ 
3. เพื่อลดช่องทางในการทุจรติทีอ่าจจะเกดิขึน้ในองคก์ร จะดว้ยความตัง้ใจหรอืไม่กต็าม 
4. เพื่อใหร้ายการจ่ายเงนิของบรษิทัมคีวามถูกตอ้ง เหมาะสม สมเหตุสมผล โดยมเีอกสารประกอบรายการทีถู่กตอ้ง น่าเชื่อถอื 

และสามารถพสิจูน์ตวัตนของผูร้บัได ้
5. เพื่อให้การบนัทกึบญัชคี่านายหน้า ค่าที่ปรกึษา และค่าประสานงานขาย ถูกต้องตรงตามมาตรฐานการบญัชทีี่เกี่ยวขอ้ง 

โดยสามารถจดัประเภทของค่าใช้จ่ายตามลกัษณะการเกดิรายการเป็นต้นทุนงาน หรือค่าใช้จ่ายในการขายให้ถูกต้อง  
อนัสง่ผลใหง้บการเงนิสะทอ้นตวัเลขทีถู่กตอ้งเชื่อถอืได ้

6. เพื่อใหก้ารจ่ายเงนิของบรษิทัในบญัชทีีสุ่ม่เสีย่ง ไดเ้พิม่มาตรการในการตรวจสอบและเฝ้าระวงัใหเ้หมาะสม 
7. เพื่อให้เชื่อมัน่ว่าการจ่ายค่านายหน้า ค่าที่ปรกึษา และค่าประสานงานขายให้บุคคลภายนอก ไม่เกดิความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ ไม่มผีลประโยชน์ทบัซอ้น (Conflict of interests) โดยสามารถพสิจูน์ไดว้่าผูไ้ดร้บัเงนิเป็นผูท้ างานใหบ้รษิทัฯ 
จรงิ  

8. เกณฑใ์นการพจิารณาอตัราการจ่ายค่าผลตอบแทนทัง้กรณีค่านายหน้า ค่าทีป่รกึษา และค่าประสานงานขาย เป็นไปตาม
ขอ้ตกลงกบัผูร้บัค่าตอบแทน ตามปจัจยัทีต่่างกนัของแต่ละงาน/ โครงการ โดยจะพจิารณาปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งตามขัน้ตอนการ
ท างาน Project ทีก่่อใหเ้กดิรายการค่านายหน้า ค่าทีป่รกึษา และค่าประสานงานขาย (อา้งองิตามเอกสารประกอบแนบทา้ย 
1) ซึง่แต่ละงาน/ โครงการ จะแตกต่างกนัตามสถานทีต่ดิตัง้ จ านวนบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งทีส่ามารถชีช้่องทางการขายหรอื
จดัการใหลู้กคา้สัง่ซือ้ หรอืท าหน้าทีต่ดิต่อ ประสานงานทีห่น้างาน เพื่ออ านวยความสะดวก ใหท้างบรษิทัสามารถส่งมอบ
งานไดอ้ย่างราบรื่น และทนัเวลา รวมถงึผูเ้ชีย่วชาญ ซึง่มคีวามรูป้ระสบการณ์ ทีจ่ าเป็นตอ้งปรกึษา   

9. การอนุมตัคิ่าตอบแทนทัง้กรณีคา่นายหน้า ค่าทีป่รกึษา และค่าประสานงานขาย ตอ้งผ่านการอนุมตัจิากผูม้อี านาตามล าดบั
ขัน้ทีน่โยบายก าหนด 
 

ความหมาย 
บรษิทั หมายถงึ บรษิทั ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) หรอื “บรษิทั” 

ผูม้อี านาจอนุมตั ิ หมายถงึ 
ผูม้อี านาจในการปฏบิตังิานในต าแหน่งทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ และมขีอบเขตการปฏบิตังิาน
ตามแบบทีก่ าหนดไวใ้นค าอธบิายหน้าทีง่านของแต่ละต าแหน่งงาน ซึง่จะมอบอ านาจ
ของตนเองใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาหรอืผูอ้ื่นมอี านาจแทนตนไม่ได ้

ทีป่รกึษา หมายถงึ 
บุคคล หรอื นิตบิุคคล ทีเ่ป็นผูเ้ชีย่วชาญ ซึง่มคีวามรู ้ประสบการณ์ และสามารถใหบ้รกิาร
ทีป่รกึษา เสนอแนะขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีบ่รษิทัน าเสนอลกูคา้ 

ผูป้ระสานงานขาย หมายถงึ 
บุคคล หรอื นิตบิุคคลทีท่ าหน้าทีต่ดิต่อ ประสานงานทีห่น้างาน เพื่ออ านวยความสะดวก
ใหท้างบรษิทัสามารถสง่มอบงานไดอ้ย่างราบรื่น และทนัเวลา 

นายหน้า หมายถงึ บุคคล หรอืนิตบิุคคล ทีช่ีช้่องทางการขายหรอืจดัการใหล้กูคา้สัง่ซือ้ 
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ข้อก าหนดด้านอตัราและอ านาจอนุมติั 
 บรษิทัไดก้ าหนดอตัราและอ านาจอนุมตัใินการจ่ายค่าตอบแทน โดยมรีายละเอยีดดงันี้ : 
 

ประเภทรายการ ข้อก าหนดอตัรา อ านาจอนุมติั 

ผูป้ระสานงานขาย 
ทีป่รกึษา 
นายหน้า 

1. ไม่เกนิ 5% ของยอดขาย 
กรรมการผู้จดัการ (MD) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
(CEO) เป็นผูอ้นุมตัริ่วมกนั 

2. 5% ขึน้ไปของยอดขาย คณะกรรมการบรษิทั เป็นผูอ้นุมตั ิ

ข้อก าหนดด้านการจา่ย 
ก. ข้อก าหนดการตัง้/ บนัทึก ค่าใช้จา่ย ตามหลกัการบญัชี  

1. ทีป่รกึษา ผูป้ระสานงานขาย และนายหน้า จะตอ้งเป็นบุคคลภายนอก ซึง่ไม่ใช่กรรมการ ไม่ใช่พนักงานของบรษิทั และ
ไม่ใช่พนักงานของบริษัทลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจ า หรอืลูกจ้างชัว่คราว รวมทัง้ผู้บริหาร หรื อพนักงานใน
หน่วยงานภาครฐั 

2. การตัง้หรอืการบนัทกึค่าใชจ้่าย เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป ซึง่อธบิายไดด้งันี้ 
 

การตัง้ / บนัทึกค่าใช้จา่ย 
ประกอบด้วย  

 
ไม่วา่จะเป็นการ
ตัง้ค่าใชจ้า่ยคา้ง
จ่าย (Accrual) 

หรอื 
บนัทกึเป็น 

ค่าใชจ้่ายในงวด
บญัช ี(Expense) 

ต่อเมื่อ 

 
1. ค่าทีป่รกึษา 
 

บุคคล หรอืนิติบุคคล ที่เป็นทีป่รกึษาได้ใหบ้รกิารที่ปรกึษากบับรษิัท
เสรจ็สิน้ เพื่อให้บรษิทัน าเสนอต่อลูกคา้ และได้รบังานจากลูกคา้แล้ว 
โดยรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายไดเ้มื่อสง่มอบ 

2. ค่าประสานงานขาย 
บุคคล หรือนิติบุคคลได้ติดต่อประสานงานเสร็จสิ้น และบริษัท 
สามารถสง่มอบงานลกูคา้ได ้โดยรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายไดเ้มื่อสง่มอบ 

3. ค่านายหน้า 
บรษิัทบรรลุการขาย/ ให้บรกิารตามวตัถุประสงค์จากการชี้ช่องทาง
การขายหรอืการจดัการของนายหน้า ใหลู้กคา้สัง่ซือ้/ ก่อใหบ้รษิทัเกดิ
รายได ้และรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายไดเ้มื่อสง่มอบ 

3. มเีอกสารประกอบการบนัทกึบญัชใีหเ้ป็นไปตามระเบยีบปฏบิตัดิา้นบญัช ี
4. ใบขออนุมตัคิ่าตอบแทน  จะตอ้งระบุเน้ือหางาน และขอบเขตของงานทีท่ าใหช้ดัเจน  เช่น ก าหนดเป็น check  list  

เกีย่วกบั เนื้องานทีท่ า ชื่อลกูคา้ เบอรง์าน วนัที ่สถานทีท่ างาน และบุคคลทีต่ดิต่องานดว้ย เป็นตน้ 
 

ข. ข้อก าหนดการจา่ยเงิน 
บรษิทัจะจ่ายเงนิใหก้บั ทีป่รกึษา ผูป้ระสานงานขาย และนายหน้า ดงันี้ 

1. ผูร้บัเงนิจะตอ้งเป็นบุคคลคนเดยีวกนักบับุคคลทีท่ าหน้าทีใ่หบ้รกิารค าปรกึษา ประสานงานขาย และเป็นนายหน้า ใหก้บั
บรษิทัตามทีไ่ดต้ัง้/ บนัทกึค่าใชจ้่ายไว ้

2. ผ่านขัน้ตอนการอนุมตักิารจ่ายจากผูม้อี านาจตามล าดบัทีก่ าหนดไว ้ 
3. การจ่ายค่าตอบแทนดงักล่าว กต่็อเมื่อไดร้บัช าระเงนิจากลกูคา้แลว้เท่านัน้ 

 
 
 
 



 
 
  CPT Drives and Power Public Co.,Ltd. 

   

 

   
       Professional for Drives and Power 
 

             
 

          
 

 
 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ขัน้ตอนการปฏิบติังานและเอกสาร 
ประกอบดว้ย : 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ขัน้ตอนการปฏิบติังาน เอกสาร 
ผูข้าย ออกใบขออนุมตัคิ่าตอบแทนพรอ้มรายละเอยีดของงาน ใบขออนุมตัคิ่าตอบแทน 

 สง่ใหผู้ม้อี านาจอนุมตั ิ(ตารางอ านาจด าเนินการ)  
   
ผูร้บัค่าตอบแทน :   
- เป็นนิตบิุคคล ออกใบแจง้หนี้มาเรยีกเกบ็เงนิ ใบแจง้หนี้ 
- เป็นบุคคล

ธรรมดา 
ออกใบรบัมอบงานมาเรยีกเกบ็เงนิ ใบรบัมอบงานพรอ้มส าเนาบตัรประชาชน 

   

ฝ่ายการเงิน 
จะท าจ่าย เมื่อผูข้ายตัง้เบกิมาพรอ้มแนบใบแจง้หนี้ / ใบรบัมอบงาน 
บตัรประชาชนและไดต้รวจสอบว่าไดร้บัช าระเงนิจากลกูคา้แลว้ 

ใบตัง้เบกิ(Cash Claim Voucher) 

   

แผกบญัชี บนัทึกบญัชี-ค่าใช้จา่ยในการขาย 
บนัทึกบญัชี 
ต้นทุนขาย 

บนัทึกบญัชี 
ค่าใช้จ่ายในการ

บริหาร 

ค่าทีป่รกึษา 

ค่าทีป่รกึษา :  
- ช่วงน าเสนองานลกูคา้เป้าหมาย มวีตัถุประสงคใ์ห้
ลกูคา้ยอมใหบ้รษิทั เขา้ไปน าเสนองาน 
- ใชค้วามรู ้ความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น เช่น ผูเ้ชีย่วชาญ
ดา้น Boiler ทีส่ามารถอธบิายใหล้กูคา้เขา้ใจ และมัน่ใจ
ใน CPT 

ค่าทีป่รกึษา :  
- เมื่อบรษิทัไดร้บังาน
จากลกูคา้แลว้ 
- ใชค้วามรู ้ความ
เชีย่วชาญเฉพาะดา้น 
เช่น งาน Substation 
- สามารถระบุเบอรง์าน
ได ้
- มกัเป็นคนเดยีวกนั
กบัช่วงน าเสนองาน 

ค่าทีป่รกึษา :  
- ทีป่รกึษาเพื่อการ
บรหิาร 
- เช่น การบรหิารเพื่อ
การเปิดตลาดที่
เวยีดนาม เป็นช่วง
บุกตลาด 
 

แผกบญัชี บนัทึกบญัชี-ค่าใช้จา่ยในการขาย 
บนัทึกบญัชี 
ต้นทุนขาย 

บนัทึกบญัชี 
ค่าใช้จ่ายในการ

บริหาร 

ค่าประสานงานขาย 
ประสานงานทีห่น้างาน เพื่ออ านวยความสะดวกใหท้าง
บรษิทัสามารถสง่มอบงานไดอ้ยา่งราบรื่น และทนัเวลา 

- - 

 

เช่น :  
- ประสานงานในการจดัหา supplier ทอ้งถิน่ 
- ประสานงานเพื่อการเลีย้งรบัรองลกูคา้ 
ประสานงานเพื่อเขา้หน้างานตอนกลางคนื เนื่องจาก
กลางวนัฝนตกท างานไม่ได ้

  

ค่านายหน้า ทีช่ีช้่องทางการขายหรอืจดัการใหล้กูคา้สัง่ซือ้ - - 
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การก ากบัดแูล 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาลทีด่ ีหลงัจากทีป่ระกาศใชน้โยบายและหลกัเกณฑก์ารพจิารณาเกีย่วกบัค่านายหน้า 

ค่าทีป่รกึษา และค่าประสานงานขายนี้ไปแลว้ บรษิทัมหีลกัในการก ากบัดแูลดงันี้ 
1) ก าหนดบทลงโทษ : ส าหรบัพนักงานที่เข้าข่ายว่ามีการทุจริต ในการปฏิบตัิหน้าที่เกี่ยวกบัค่าที่ปรึกษา ค่า

ประสานงานขาย และค่านายหน้า ทีจ่่ายใหบุ้คคลภายนอกอนัมลีกัษณะรบัไวห้รอืเพื่อผลประโยชน์ของตนเองไม่ว่า
จะทางตรงหรอืทางอ้อม ต้องมโีทษถอืเป็นการกระท าความผดิและพน้สภาพการเป็นพนักงานทนัท ีหากมคีวาม
เสยีหายทีเ่กดิขึน้พนกังานดงักล่าวจะตอ้งรบัผดิชอบต่อความเสยีหายนัน้ ๆ  

2) การตรวจสอบ : ก าหนดใหผู้้ตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบเกีย่วกบัค่านายหน้า ค่าที่ปรกึษา และค่า
ประสานงานขาย หรอืค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกนั อย่างน้อยปีละครัง้ เพื่อใหม้ัน่ใจในความจ าเป็น 
ความสมเหตุสมผลและความเหมาะสมของการจ่ายค่าใชจ้่ายดงักล่าว และรายงานตรงใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบ 

วนัมีผลบงัคบัใช้ 
นโยบายดงักล่าวขา้งตน้ เริม่บงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่14 พฤศจกิายน 2562 เป็นตน้ไป 

 
 
 
 
 


