
บริษัท  ผลิตภณัฑ์ตราเพชร จาํกัด (มหาชน) 

คาํส่ังที่ ผจ. 020/2558 

เร่ือง  การบริจาคเพื่อการกุศล 

บริษัท ผลิตภณัฑ์ตราเพชร จํากดั (มหาชน) ได้กําหนดแนวทางการปฏิบตัิเก่ียวกบัการบริจาคเพ่ือการกศุล เพ่ือให้
สอดคล้องกบันโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กําหนดไว้ เพ่ือให้การปฏิบตัิงาน
เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ด้วยความเรียบร้อย และโปร่งใส จงึได้กําหนดแนวทางการปฏิบตัดิงัตอ่ไปนี ้

วตัถปุระสงค์และหลกัเกณฑ์ในการบริจาคเพ่ือการกศุล 
(1) การบริจาคเพ่ือการกศุลของบริษัทฯต้องพิสจูน์ได้ว่าการบริจาคได้ให้การช่วยเหลือ สนบัสนุนชุมชน สงัคม  

โดยการบริจาคเพ่ือการกศุลจะต้องนําไปใช้ในสาธารณกศุลอย่างแท้จริง ต้องมีเอกสารหลกัฐานชดัเจน ไม่
เป็นเส้นทางสําหรับการทจุริต 

การขออนมุตังิบประมาณ 
(2) ในการจดัทํางบประมาณประจําปี ให้ฝ่ายบญัชีและการเงินรวบรวมและสรุปค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการบริจาค

เพ่ือการกศุลของหน่วยงานตา่งๆ เช่น ฝ่ายการตลาด, ฝ่ายทรัพยากรบคุคล, คณะกรรมการความรับผิดชอบ
ตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม (CSR) เพ่ือขออนมุตังิบประมาณการบริจาคเพ่ือการกศุลและสงัคมประจําปี  ทัง้นี ้
การบริจาคเพ่ือการกศุลต้องไม่เกินท่ีกฎหมายกําหนดให้สามารถถือเป็นรายจ่ายทางภาษีได้ (ไม่เกินร้อยละ 
2 ของกําไรสทุธิ ตามมาตรา 65 ตรี (3) แห่งประมวลรัษฎากร) 

 

แนวทางปฏิบตัใินการขออนมุตับิริจาค 
(3) ในการขออนมุตัิบริจาคให้ส่วนบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบคุคล มีหน้าท่ีในการรับเร่ืองจากผู้ขอรับบริจาค และ

ตรวจสอบเอกสารบริจาคจากโรงเรียน วดั หน่วยราชการ และองค์กรสาธารณกศุลตา่งๆ  โดยมีขัน้ตอนการ
ตรวจสอบ ดงันี ้

 

(ก)  กรณีบริจาคเป็นสนิค้าของบริษัทฯ 
1) ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตรวจสอบความน่าเช่ือถือ เอกสารประกอบการขอรับบริจาค และการมี

อยูจ่ริงขององค์กรท่ีขอรับบริจาค ประกอบด้วย 
1.1 หนงัสือขอรับบริจาค ระบรุายการ จํานวน และวตัถปุระสงค์ 
1.2 ภาพถ่าย แปลน แบบ สิง่ปลกูสร้างท่ีจะนําสนิค้าท่ีขอบริจาคไปใช้งาน 
1.3 เอกสารสําคญัการจดัตัง้ขององค์กรท่ีขอรับบริจาค (ถ้ามี) 
1.4 ตรวจสอบจํานวนสินค้าท่ีขอรับบริจาคเป็นไปตามเหตผุล ข้อเท็จจริง ของโครงการท่ีขอรับ

บริจาค 
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1.5 ให้พิจารณาลําดบัความสําคญัของ โรงเรียน วดั องค์กรการกศุล หน่วยงานราชการ ชมุชน ท่ี
บริษัทฯตดิตอ่ประสานงานตา่งๆ บริเวณพืน้ท่ีโดยรอบบริษัทฯและสาขา 

1.6 ให้บริจาคสนิค้าท่ีบริษัทฯผลติเอง เช่น สนิค้าเคลื่อนไหวช้า และสนิค้าเกรด F เป็นต้น 
2) ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่งรายช่ือผู้ ขอรับบริจาคท่ีได้พิจารณาตามข้อ 1) สรุป ชนิด จํานวน 

รายการสินค้า ส่งให้ฝ่ายโลจิสติกส์และฝ่ายผลิตตรวจสอบสินค้าคงคลงั หรือสินค้าเกรด F ท่ีมี
สภาพพร้อมนําไปใช้งาน/บริจาคได้ภายใน 1 สปัดาห์ และสง่เร่ืองให้ 

3) ฝ่ายบญัชีและการเงินตรวจสอบงบประมาณ, ต้นทุนการบริจาค และภาระด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม
จากการบริจาค  และนําเสนอประธานกรรมการ CSR พิจารณาให้ความเห็น เพ่ือเสนอผู้ มีอํานาจ
อนมุตัติามวงเงินท่ีได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัทฯ 

4) ให้เลขานกุารคณะกรรมการ CSR รวมรวบเอกสารการบริจาคในแต่งวด นํารายงานในท่ีประชมุ
คณะกรรมการ CSR เพ่ือทราบในการประชมุคณะกรรมการ CSR ครัง้ถดัไป 

(ข)  กรณีบริจาคเป็นเงินสด 
ให้ฝ่ายทรัพยากรบคุคล ตรวจสอบเอกสารตามข้อ 1.1 – 1.5  และจํานวนเงินบริจาคท่ีเหมาะสม, ความ
จําเป็นทางขนบธรรมเนียมประเพณีในชุมชนบริเวณพืน้ท่ีตัง้บริษัทฯและสาขา เช่น วนัเข้าพรรษา วดั
เดก็ อ่ืนๆ เป็นต้น 

 ให้ฝ่ายทรัพยากรบคุคลจดัทําใบยืมเงินทดรองจ่าย (บช.11) เสนอขออนมุตัิพร้อมแบบเอกสาร
ข้อ 1.1-1.3  

 ให้สัง่จ่ายเงินในนามองค์กรท่ีขอรับบริจาคเท่านัน้ กรณีท่ีบริจาคเป็นของใช้ ของขวญั อาหารท่ี
ต้องหาซือ้ของมาบริจาคในกิจกรรมนัน้ๆ ให้ดําเนินการตามเอกสารแนบ 1  

 ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ขอหนงัสือขอบคณุ หรือ ใบอนุโมทนาบตัร หรือ ใบเสร็จรับเงิน เพ่ือ
เคลียร์เงินยืมทดรองจ่าย (ดเูอกสารแนบ 2 – 3) 

อํานาจอนมุตัใินการบริจาค 
(4) คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบการ

บริจาคเพ่ือการกศุล แล้วนําเสนอผู้ มีอํานาจอนมุตัิตามวงเงินท่ีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ ตอ่
รายการ 

ผู้ มีอํานาจอนมุติั การบริจาคเป็นเงินสด (บาท) การบริจาคเป็นสนิค้า (บาท) 
ประธานคณะกรรมการ CSR 0-20,000 0-50,000 

กรรมการผู้จดัการ 0-50,000 0-100,000 
คณะกรรมการจดัการ 0-100,000 0-200,000 
คณะกรรมการบริษัทฯ มากกวา่ 100,000 มากกวา่ 200,000 
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การสง่มอบสนิค้าหรือทรัพย์สนิท่ีบริจาค 
(5) เม่ือได้รับอนมุตัิการบริจาคจากผู้ มีอํานาจ ให้ฝ่ายทรัพยากรบคุคล ประสานงานส่งมอบสินค้ากบัผู้ขอรับ

บริจาคและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ในการสง่มอบสนิค้าและทําพิธีการสง่มอบพร้อมภาพถ่าย 
(หมายเหต ุรายท่ีไมไ่ด้รับอนมุตับิริจาคให้แจ้งเหตผุลให้ผู้ขอรับบริจาคทราบตอ่ไป)  

(6) กรณีบริจาคสนิค้าในบญัชีคมุสนิค้า 
(ก) ให้สว่นคลงัสนิค้า จดัเตรียมสนิค้าตามท่ีได้รับอนมุตับิริจาคข้างต้น 
(ข) ให้ส่วนบริการลูกค้า ตรวจสอบช่ือ-ท่ีอยู่ของผู้ รับบริจาค รายการสินค้าท่ีได้รับอนุมัติ และจัดทํา

ใบกํากับภาษี  ใบส่งสินค้า เพ่ือเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เฉพาะรายที่ ผู้รับบริจาคไม่ได้เป็นองค์กร   

สาธารณกุศลตามประกาศของกรมสรรพากร และให้ผู้ รับบริจาคลงนามรับสินค้า (ช่ือ-สกลุตวั
บรรจง) เพ่ือเป็นหลกัฐานการรับสนิค้าก่อนนําสนิค้าออกจากบริษัทฯ 

(ค) ให้ส่วนบริการลูกค้าส่งต้นฉบับใบกํากับภาษี ใบส่งสินค้า และบัตรชั่ง ให้ฝ่ายบัญชีและการเงิน
สําหรับการตรวจสอบจากสรรพากรตอ่ไป 

(7) การบริจาคสนิค้าเกรด F ในคลงัสนิค้าหรือฝ่ายผลติ 
(ก) ให้ฝ่ายผลิตหรือคลงัสินค้าจดัเตรียมสินค้าเกรด F เพ่ือการส่งมอบให้ผู้ รับบริจาคในพืน้ท่ีคลงัสินค้า

เท่านัน้ 
(ข) ให้ฝ่ายทรัพยากรบคุคลจดัทําใบอนญุาตนําของออกจากโรงงาน อ้างเลขท่ีไว้ในหนงัสือขอรับบริจาค

ทกุครัง้ แล้วสง่มอบใบอนญุาตนําของออกจากโรงงานให้สว่นคลงัสินค้า เพ่ือจ่ายสินค้า และให้ผู้ รับ
บริจาคลงนามรับสนิค้า (ช่ือ-สกลุ ตวับรรจง) 

(ค) ให้สว่นบริการลกูค้าชัง่และสอบทานนํา้หนกัชัง่สินค้าเกรด F ก่อนนําสินค้าออกจากบริษัทฯพร้อมทัง้
เก็บต้นฉบับบัตรชั่ง และ สําเนาคู่ฉบับ-ใบอนุญาตนําของออกจากโรงงาน ส่งให้ฝ่ายบัญชีและ
การเงินทกุครัง้ 

(8) ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลส่งต้นฉบับเอกสารการบริจาคทัง้หมดให้ฝ่ายบัญชีและการเงินเก็บไว้เป็น
หลกัฐานสําหรับการตรวจสอบจากสรรพากร ได้แก่ 
(ก) หนงัสือขอรับบริจาค 
(ข) ภาพถ่าย แปลน แบบ สิง่ปลกูสร้างท่ีขอรับบริจาคสนิค้าของบริษัทฯ 
(ค) เอกสารสําคญัการจดัตัง้ขององค์กรท่ีขอรับบริจาค (ถ้ามี) 
(ง) หนังสือขอบคุณ หรือ ใบอนุโมทนาบัตร หรือ ใบเสร็จรับเงนิ (กรณีบริจาคเงิน) 

ให้ระบุช่ือ-ท่ีอยู่ของผู้ รับบริจาค รายการ และจํานวนเงิน ลงช่ือผู้ มีอํานาจ อย่างถูกต้องเพ่ือให้ถือ
เป็นรายจ่ายของบริษัทฯได้ตามประมวลรัษฎากร (ดเูอกสารแนบ 1-5) 

(จ) ภาพถ่ายกิจกรรมการสง่มอบ กิจกรรมชมุชนสมัพนัธ์ตา่งๆ ประกอบการบริจาค 
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การสอบทานการบริจาค 
(9) ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และสํานกังานตรวจสอบภายในและงานกํากบัดแูล สุ่มตรวจสอบภายหลงัการ

บริจาคเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ท่ีขอมาหรือไม ่เพ่ือเป็นข้อมลูในการบริจาคครัง้ตอ่ไป 
(10) ให้สํานกังานตรวจสอบภายในและงานกํากบัดแูล  มีหน้าท่ีสอบทานการบริจาคเพ่ือการกศุลให้เป็นไปตาม

คําสั่งฉบับนีอ้ย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีรายการใดผิดปกติหรือมีการปฏิบัติท่ีส่อไปในทางทุจริต ให้
รายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จดัการทราบทนัที 

 
บทลงโทษ 
(11) การลงโทษทางวินยั หากตรวจสอบพบวา่พนกังานคนหนึง่คนใด หรือ กลุม่บคุคลใด เจตนาทจุริตในการนํา

เงินสด / ทรัพย์สิน / สินค้า / วัสดุ ไปบริจาคโดยไม่ได้รับอนุมัติจากผู้ มีอํานาจท่ีได้รับมอบจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือหากตรวจสอบแล้วพบว่าการบริจาคมีการกระทําท่ีส่อไปในทางทุจริตทําให้
บริษัทฯได้รับความเสียหาย พนกังานหรือกลุ่มบุคคลนัน้ ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดขึน้ตาม
มลูคา่ทัง้หมด  และจะถกูพิจารณาเร่ืองวินยัและโทษทางวินยัอยา่งร้ายแรงตามระเบียบของบริษัทฯ                       

 
 

ทัง้นี ้ ตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นต้นไป 
       

            สัง่ ณ วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 
 
         
 

          
                     ( นายอศันี  ชนัทอง ) 

         กรรมการผู้จดัการ 
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