
S K N E WS

SU
A

N
K

IT
TI

 G
R

O
U

P
กลุ่

มบ
ริษ

ทัส
วน

กิต
ติ

S
K

N
E

W
S

www.facebook.com/suankitti.hrcenter/
 www.suankitti.com

SK NEWS
SUANK ITT I  GROUP

August 4, 2018

09ฉบับที่



S K N E WS

    วันที ่4 กรกฎาคม 2561 คณุณชัฐปกรณ์ ด�าเนนิชาญวนชิย์ 

น�าผูบ้รหิารกลุม่บรษิทัสวนกติติ เข้าพบ คุณสลาลวีรรณ- 

ทัพทวี นายอ�าเภอแปลงยาว และคุณชาญเกียรติ เจริญ-

ธนสถาพร นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองไม้แก่น

    และในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 คุณณัชฐปกรณ์ 

ด�าเนินชาญวนิชย์ น�าผู ้บริหารกลุ ่มบริษัทสวนกิตติ 

เข้าพบ คุณสมชาย กมลวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วน

ต�าบลเกาะขนุน /คุณสมพร ปิ่นแก้ว นายกเทศมนตรี

ต�าบลวังเย็น / คุณพงศ์ศักดิ์ พูนสุขวัฒนา นายกองค์การ

บริหารส่วนต�าบลแปลงยาว/คุณเฉลิมเกียรติ ศรีเสาว

คนธร นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลลาดกระทิง

   จากนั้นวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหารกลุ่ม

บรษัิทสวนกติติ น�าโดย พลต�ารวจโทช�านาญ สวุรรณรกัษ์ 

คณุณชัฐปกรณ์ ด�าเนนิชาญวนชิย์ คุณส�าราญ หาญทะเล 

คุณเสน่ห์ หลวงอ�ามาตย์ เข้าพบ คุณสมบัติ นพเกตุ 

อดีตก�านันต�าบลหัวส�าโรง คุณรัฐสภา นพเกตุ ก�านัน

ต�าบลหัวส�าโรง และคุณเฉลิมเกียรติ นพเกตุ นายก

องค์การบริหารส่วนต�าบลหัวส�าโรง

   ส�าหรับการเข้าพบในครั้งน้ี เพ่ือแนะน�าโครงการสวน

อุตสาหกรรม Apex Industial Park ซึ่งจะมีการเปิด

ประชุมรับฟังความคิดเห็น คร้ังที่ 1 (PP1) ในวันที่ 19 

กรกฎาคม 2561 ณ อบต.หัวส�าโรง

ผู้บริหารกลุ่มบริษทัสวนกิตติ 
เ ดินหน ้าแนะน�าโครงการ Apex Industrial Park.
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วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 พนักงานกลุ่มบริษัทสวนกิตติ ร่วมกิจกรรมปลูกป่า

ในโครงการ “กศน. จิตอาสาสร้างป่า รักษ์น�้า ท�าความดีด้วยหัวใจ” ณ หมู่ที่ 21

บ้านทุ่งนาตาจีน ต�าบลท่าตะเกียบ ซึ่งการปลูกป่าในครั้งนี้เป็นการร่วมมือกัน

ของ กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา กรมป่าไม้ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

และประชาชนในพื้นที่

จิตอาสาสร้างป่า รักษ์น�้า 
ทำ�ความดีด้วยหัวใจ

“้้้
”

S K N E WS



S K N E WS

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 คุณณัฐฐิกาชฎา ด�าเนินชาญวนิชย์ 

คุณณัชฐปกรณ์ ด�าเนินชาญวนิชย์ และคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท

สวนกิตติ  ในนาม บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค ร่วมมอบเงินสนับสนุน

การจัดกิจกรรม โครงการ " ท�าความดี ด้วยหัวใจ เพื่อเทิด พระ

เกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรา

งกูร" ซึ่งจะมีการท�าความสะอาด ถนนสายพนมสารคาม - ตลาด

เกาะขนุน ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 โดยมีคุณพิชจ์ณัฐฎ์ พลาย

ด้วง ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

เป็นผู้รับมอบ

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 

พนักงานกลุ่มบริษัทสวนกิตติ ในนาม โครงการสวนอุตสาหกรรม 

เอเพ็กซ์ ปาร์ค ร่วมกิจกรรม โครงการ " ท�าความดี ด้วยหัวใจ เพื่อ

เทิด พระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ

วรางกูร" โดยในวันนี้ได้ท�าความสะอาด ถนนสายพนมสารคาม ตลาด

เกาะขนุน โดยมีคุณพิชจ์ณัฐฎ์ พลายด้วง ประธานเครือข่ายอาสา

สมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ น�าเครือข่าย ทสม. ร่วมท�าความ

สะอาด

ทำ ความดี 
ด้วยหัวใจ

“้้้

”
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 วนัที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนต�าบล

หัวส�าโรง คณะผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัทสวนกิตต ิน�าโดย 

คุณณัฐฐิกาชฎา และคุณณัชฐปกรณ์ ด�าเนินชาญวนิชย์ ร่วมเวที

รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1(PP1) เพื่อก�าหนด

ขอบเขต และแนวทางการจัดท�ารายงานการประเมนิผลกระทบส่ิง

แวดล้อม โครงการเอเพก็ซ์ อนิดัสเตรยีล ปาร์ค ของบริษัท เอเพ็กซ์ 

ปาร์ค จ�ากัด โดยมีคุณเฉลิมเกียรติ นพเกตุ นายกองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลหัวส�าโรง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ส�าหรับการ

จัดเวทีรับฟังความคดิเหน็ฯ ในครัง้นี ้สบืเนือ่งจากกลุ่มบริษัทสวนกิตติ 

ได้มีแผนพัฒนาและจัดสรรพื้นที่เพื่อจัดต้ังเป็นสวนอุตสาหกรรม 

“โครงการเอเพ็คซ์ อินดัสเตรียล ปาร์ค” ตั้งอยู่ต�าบลหัวส�าโรง 

อ�าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา จ�านวน 2,191 ไร่ โดยเป็น 

การจัดสรรพื้นที่ไว้ให้โรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาอยู่อย่างเป็น

สัดส่วน เป็นการรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมพ้ืนท่ี

ชายฝั่งตะวันออก และรองรับการย้ายฐานการผลิต ซึ่งในวันดัง

กล่าวมีหน่วยงานภาครัฐ  และภาคประชาชน เข้าร่วมรับฟัง

จ�านวนกว่า 300 คน
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วันที่ 17 และวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 

อาจารย์และนิสิตคณสถาปัตยกรรมศาสตร์,คณะ

วนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษา

ดูงานกลุ่มบริษัทสวนกิตติ 

โดยมคีณุส�าราญ หาญทะเล คณุอมรพงศ์ หิรญัวงศ์ 

รวมถงึผูบ้รหิารกลุม่บรษิทัสวนกติติ ให้การต้อนรบั 

พร้อมบรรยายถึงความเป็นมาของกลุ่มบริษัท

สวนกิตติ จากนั้นคณะได้ลงพื้นที่ยังลานผลิตกล้า 

เพื่อชมกระบวนการผลิตต้นยูคาลิปตัส, เข้าเยี่ยม

ชมโรงงานแหลมเขาวู้ดชิพ จ�ากัด และศูนย์การ

เรียนรู้บ้านคุณกิตติ ด�าเนินชาญวนิชย์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 

คุณณัชฐปกรณ์ ด�าเนินชาญวนิชย์ กรรมการบริษัท 

และคุณวัชรา เพิ ่มพูล ผู ้จัดการฝ่ายทรัพยากร

บุคคล มอบเกียรติบัตรพนักงานที่ประกอบคุณงาน

ความดีให้แก่กลุ่มบริษัทสวนกิตติ จ�านวน 5 ท่าน 

ได้แก่ คุณอภิเชษฐ มนสีมา, คุณเสกสรรค์ จันทร์จารุ,  

คุณสมบัติ ปันใจ, คุณศิริพงษ์ พูนทอง, คุณทนงศักดิ์ 

ป้องศรี 

มอบเกียรติบัตรพนักงานดีเด่น

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 

   ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารโชว์รูม แผนกทรพัยากรบคุคล น�าโดย

คุณวัชรา เพิ่มพูล ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล  จัดการประชุม 

สรุปชมรมกีฬาจ�านวน 3 ชม ได้แก่ ชมรมเปตอง, ชมรมแบดมินตัน

และชมแอโรบิค โดยมีพนักงานเข้าร่วมการประชุมจ�านวนกว่า 

30 คน โดยในเบื้องต้นที่ประชุมได้สอบถามถึงความต้องการของ

พนักงาน ในด้านวัน สถานที่ และเวลาในการเล่นกีฬา

      

จากนั้นวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 

   ได้มีการประชุมสรุปชมรมกีฬากลุ ่มบริษัทสวนกิตติ โดยมี

คุณณัฐฐิกาชฎา และคุณณัชฐปกรณ์ ด�าเนินชาญวนิชย์ กรรมการ

บริษัท เข้าร่วมการประชุม โดยในการประชุมคร้ังนี้ได้มีการสรุป

ความต้องการของพนักงานในด้านต่างๆ ในส่วนของสนามกีฬาฟุต

ซอล และแบดมินตัน ต้องมีการปรับปรุงสนามเนื่องจากพื้นสนาม

มีความทรุดโทรม และสนามที่สามารถเล่นได้เลยเป็นสนามเปตอง 

ในส่วนของชมรมแอโรบิค จัดที่ตึกโชว์รูม ตั้งแต่เวลา 17.30 น. 

เริ่มกิจกรรมในต้นเดือนสิงหาคม 2561
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วนัที ่25-26  กรกฎาคม 2561 ผูบ้รหิารและพนกังานกลุม่

บริษัทสวนกิตติ  ในนามบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค น�าโดย 

คุณส�าราญ หาญทะเล และ คุณเสน่ห์ หลวงอ�ามาตย์ 

ร่วมท�าบุญถวายเทียนพรรษา จ�านวน 5 วัด ได้แก่ วัด

ไทรทอง ,วัดหินดาษ,วัดสุวรรณคีรี โดยในส ่วนของ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ได้ถวายเทียนร่วมกับนักเรียน

โรงเรียนบ้านคลองสอง ณ วัดคลองสอง และได้ร่วมถวาย

เทียนพรรษาร่วมกับองค์การบริหารส่วนต�าบลหัวส�าโรง 

ณ วัดเนินไร่ ส�าหรับยอดการท�าบุญในปีนี้ มีจ�านวนทั้งสิ้น 

5,093 บาท

ท�ำบุญถวำยเทยีนพรรษำ

ภาพประกอบ : ปรัชญา สร้อยมาลูน
                   และทีมประชาสัมพันธ์ 
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