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วันที่ 30 กันยายน 2562 คุณณัชฐปกรณ์ ด�าเนินชาญวนิชย์ 
ร่วมด้วยคุณส�าราญ หาญทะเล และผู้บริหารกลุ่มสวนกิตติ 
เข้ารับใบรับรองการจัดการสวนไม้ เศรษฐกิจอย่างยั่งยืนตาม
แนวทาง FSC  ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้น ส�าหรับ
บริษัทที่ได้รับใบรับรองปีนี้ ได้แก่ บริษัท ไม้ดีศรีปราจีน จ�ากัด 
และบริษัท ชาวสวนเกษตร จ�ากัด

กลุ่มสวนกิตติรับใบรับรองการจัดการสวนไม้ 
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืนตามแนวทาง FSC  ”“



วันที่ 4 ตุลาคม 2562 
พนักงานกลุ่มสวนกิตติ มอบอุปกรณ์การเรียน 
ตุ๊กตา ขนม รองเท้าและเสื้อผ้า โดยมีคุณอาวัชนา
ภรณ์ ศรีนันทา เป็นผู้แทนกลุ่มสวนกิตติ มอบให้ผู้
แทนโรงเรียนวัดศรัทธาธรรม เขาหินซ้อน เพื่อน�าไป
มอบให้แก่นักเรียนในโรงเรียนต่อไป

กลุ่มสวนกิตติ
มอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียน
โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม
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กลุ่มสวนกิตติ และบริษัท เอเพ็กซ์ปาร์ค จ�ากัด 
ช่วยผู้ประสบภัยน�้าท่วมอุบลราชธานี มอบน�้าดื่ม 
2,400 ขวด และอุปกรณ์ท�าความสะอาด

วัน ที่ 9 ตุลาคม 2562 
กลุม่สวนกิตต ิและ บรษัิท เอเพก็ซ์ปาร์ค จ�ากดั 
น�าโดยคณุชญัญาพชัญ์ จารศุกัดิก์จิชยั  ร่วมด้วย 
ผู้บริหารและพนักงานสวนกิตติมอบอุปกรณ์
ท�าความสะอาด ข้าวเหนียว อาหารแห้ง เครื่อง
อุปโภคและบรโิภค และยงัได้มอบน�า้ดืม่ของสวน 
กิตติ และบริษัท เอเพ็กซ์ปาร์ค จ�ากัด จ�านวน 
2,400 ขวด เพื่อมอบผู ้ประสบภัยน�้าท ่วม
จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากผู้บริหารทราบ
ว่าหลังน�้าลด ประชาชนขาดแคลนอุปกรณ์
ท�าความสะอาดบ้าน

”
“



มอบรางวัลผู้โชคดี 
กิจกรรมกดไลค์ กดแชร์ 

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 
คุณณัชฐปกรณ์ ด�าเนินชาญวนิชย์ มอบรางวัลให้แก่พนักงานผู้ร่วมกิจกรรมกด
ไลค์ กดแชร์ใบรับรองการจัดการสวนไม้ เศรษฐกิจอย่างยั่งยืนตามแนวทาง FSC  
โดยมีผู้โชคดีได้รับรางวัลเติมน�้ามันฟรี 4 รางวัล และรางวัลของที่ระลึกจากสวน
กิตติอีก 11 รางวัล รวมจ�านวนทั้งสิ้น 20 รางวัล



วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2562 
คุณณัชฐปกรณ์ ด�าเนินชาญวนิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารบริษทัเอเพก็ซ์  ปาร์ค จ�ากัด คุณส�าราญ หาญทะเล 
คุณเสน่ห์ หลวงอ�ามาตย์  กรรมการบริษัทพร้อมด้วย
บริษัทที่ปรึกษาโครงการฯ ร่วมให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ 
กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส�านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติ (สผ) ลงพื้นที่โครงการ
สวนอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์ปาร์ค ต�าบลหัวส�าโรง อ�าเภอ
แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่ สผ. ลงพื้นที่โครงการ
สวนอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์ปาร์ค



ในระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2562 กลุ่มสวนกิตตติได้จัดการ
อบรม “การดับเพลิงขั้นต้น” และการซ้อมแผนอพยพหนีไฟ 
ประจ�าปี 2562 โดยได้แบ่งเป็นภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ  ซึ่ง
การซ้อมแผนในครั้งน้ีได้มีการแบ่งการซ้อมแผนดับเพลิงไปตาม
บริษัทต่างๆ เช่น โรงงานหว้าเอน /โรงงานแหลมเขา /กลุ่มสวน
ไม้ตะวันออก / บริษัท สมาชิกส่งเสริม จ�ากัด / บริษัท สยาม-
พัฒนาเครื่องจักร และบริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จ�ากัด

กลุ่มสวนกิตติ จัดการอบรมหลักสูตร 
“การดับเพลิงขั้นต้น” และการซ้อมแผนอพยพหนีไฟ 
ประจ�าปี 2562 



ร่วมงาน 
รวมใจไทย
ปลูกต้นไม้
เพื่อแผ่นดินฯ

กลุม่สวนกิตตแิละบรษิทั เอเพก็ซ์ ปาร์ค จ�ากัด 
สนบัสนนุน�า้ด่ืม 1,200 ขวด วนัที ่21 ตลุาคม 
2562 กลุ่มสวนกิตติและบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค 
จ�ากัด สนับสนุนน�้าดื่มจ�านวน 1,200 ขวดเพื่อ
แจกประชาชนที่เข้าร่วมงาน “รวมใจไทยปลูก
ต้นไม้เพื่อแผ่นดินสืบสานสู่ 100 ล้านต้น” 
โดยมีคุณวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป็นประธานในพิธี

วันที่ 20 ตุลาคม ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายนที่ผ่านมา
กลุ่มสวนกิตติ ร่วมกับ บริษัท เอเพ็กซ์ปาร์ค จ�ากัด /

บริษัท ไม้ดีศรีปราจีน จ�ากัด / บริษัท ชาวสวนเกษตร จ�ากัด และ
บริษัท ยูคาลิปตัสไทย จ�ากัด ร่วมท�าบุญทอดกฐินจ�านวน 13 วัด

ประกอบไปด้วย

”

“
-วัดหนองแสงแปลงมะนาว
-วัดช�าขวาง
-วัดสระไม้แดง
-วัดปทุมสราราม
-วัดป่าใต้พัฒนาราม
-วัดหนองน�้าใส

-วัดเนินไร่
-วัดหินดาษ
-วัดโนนเมือง
-วัดไทรทอง
-วัดคลองสอง
-วัดปากน�้าวัดโปร่งสะเดา

โดยในปีนี้ทางบริษัทได้มอบปัจจัยถวายวัด 
และถวายเครื่องท�าน�้าร้อนน�้าเย็น รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท



กลุ่มสวนกิตติจัดการอบรมหลักสูตร 
“การป้องกันไฟป่าส�าหรับสวนไม้เเศรษฐกิจ”
วันที ่23 ตุลาคม 2562 กลุม่สวนกติตจิดัการอบรม
หลักสูตร “การป้องกันไฟป่าส�าหรับสวนไม้เเศรษฐ
กิจ ประจ�าปี 2562” 

การป้องกันไฟป่า
ส�าหรับสวนไม้เเศรษฐกิจ

ณ อาคารโชว์รูม โดยมี คุณวสันต์ กลิ่นจันทร ์
กล่าวเปิดการอบรม โดยในช่วงบ่าย
ได้มีการซ้อมป้องกันไฟฟป่า ณ แปลงปลูกแหลมเขา



ประมวลภาพกิจกรรม

การป้องกันไฟป่า
ส�าหรับสวนไม้เเศรษฐกิจ


