รายงาน
กิจกรรมเพื่อสังคมปี งบประมาณ 2564

เดือนมกราคม 2564

บริษัท โรงงานเภสั ช อุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ลําดับที่
1

ภาพกิจกรรม

เนื้อหาสาระกิจกรรม

หนังสื อตอบขอบคุณ

วัน/เดือน/ปี

วันอังคารที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา นพ.สุ กิจ อัถโถปกรณ์
ที่ปรึ กษาประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร รับมอบเจลแอลกอฮอล์ จํานวน ๑๐๐ ลิตร จาก น.ส.กวินนาถ ตาคีย ์
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร พรรคพลังท้องถิ่นไท และนายสิ ทธิชยั แดงประเสริ ฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
บมจ. โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) โดยมี นายสุ ชาติ โรจน์ทองคํา รองเลขาธิการสภา
ผูแ้ ทนราษฎร และ น.ส.รุ่ งนภา ขันธิโชติ ผูอ้ าํ นวยการสํานักบริ การทางการแพทย์ประจํารัฐสภา ร่ วมรับมอบ
ทั้งนี้ เพื่อให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร และบุคลากรในวงงานรัฐสภา รวมทั้งสื่ อมวลชนได้ใช้สาํ หรับป้องกัน
การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่สถานการณ์การแพร่ ระบาดกําลังเพิ่มความรุ นแรงมาก
ขึ้นอยูใ่ นขณะนี้
ด้าน นพ.สุ กิจ อัถโถปกรณ์ ได้กล่าวขอบคุณ น.ส.กวินนาถ ตาคีย ์ และนายสิ ทธิชยั แดงประเสริ ฐ ที่ได้
มอบเจลแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญและเป็ นประโยชน์อย่างมากในช่วงเวลานี้โดยจะนําเจลแอลกอฮอล์
ดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อไป

(อยูใ่ นขั้นตอนการติดตาม)

5 มกราคม 2564

ที่มา
https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_news.php?nid=75440&filename=index

เดือนมกราคม 2564
ลําดับที่
2

ภาพกิจกรรม

เนื้อหาสาระกิจกรรม
คุณพิษณุ แดงประเสริ ฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารสายงานพัฒนาธุรกิจ
บริ ษทั โรงงานเภสัช อุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
มอบ ผลิตภัณฑ์ ค็อกซ์ มัลติวิท ไซรัป วิตามินและ ไลซี จํานวน 2,500 ขวด
และ เทมพ์คอ็ กซ์ ไซรัป จํานวน 2,500 ขวด
มอบผ่าน นางสาวกวินนาถ ตาคีย ์ รองหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท / สมาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎรแบบเขตเลือกตั้ง เขตพื้นที่ 7 จังหวัดชลบุรี
เพื่อใช้แจกจ่ายให้กบั ประชาชนในเขตพื้นที่ อ.บางละมุง จังหวัดชลบุรี ตลอดจนพื้นที่
ใกล้เคียง
เพื่อเป็ นสาธารณประโยชน์และเป็ นส่วนหนึ่งในการเสริ มสร้างภูมิคมุ้ กันให้กบั ประชาชน
ในพื้นที่ ตลอดจนให้ประชาชนเข้าถึงผลิตภัณฑ์ลดไข้ ที่เป็ นยาสามัญประจําบ้าน
ภายใต้สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่กาํ ลังระบาดหนัก ใน
เขตพื้นที่จงั หวัด ชลบุรี ระยอง จันทบุรี
ในการนี้ คุณพิษณุ ได้แสดงความห่วงใยพี่นอ้ งประชาชน ผ่านไปยัง นางสาวกวินนาถ
ตาคีย ์ ส.ส.ฯ จ.ชลบุรี และหวังเป็ นอย่างยิ่งว่า สถารการณ์โดยภายรวมจะกลับมาดีข้ นึ โดย
ไว

หนังสื อตอบขอบคุณ

วัน/เดือน/ปี

(อยูใ่ นขั้นตอนการติดตาม)

15 มกราคม 2564

เดือนมกราคม 2564
ลําดับที่
3

ภาพกิจกรรม

เนื้อหาสาระกิจกรรม

หนังสื อตอบขอบคุณ

วัน/เดือน/ปี

บริ ษทั โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทสไทย) จํากัด (มหาชน)
สนับสนุนผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาดมือ JSP Sanitizer Gel ขนาด 30 g. จํานวน 140
หลอด แด่ นิตยสาร Bizfocus Group เพื่อนําไปบริ จาคต่อ ณ มูลนิธิบา้ นตะวันใหม่ ต.
คลองสวน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ซี่งเป็ นกิจกรรมเพื่อสังคมประจําปี ของนิตยสารฯ
ซึ่งจัดกิจกรรมไป เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564
.......................................................................
รายละเอียดกิจกรรม (เขียนโดย นิตยสาร Bizfocus Group )
กิจกรรมCSR ดําเนินการต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา 10 ปี เป็ นนโยบายหลักของ
Magazine Bizfocus Group ปี นี้ประเดิมสนับสนุนนักเรี ยนเรี ยนดีแต่ยากจน ส่งมอบ
ความสุ ข ให้นอ้ งๆๆเช่นเคย อุปกรณ์การเรี ยน อุปกรณ์กีฬา พร้อมสิ นค้าอุปโภค- บริ โภค
และขนมแสนอร่ อย พร้อมพี่ๆทีมงานคุณภาพส่งมอบให้นอ้ งๆ และผูส้ นับสนุนหลัก
ผูป้ ระกอบการใจดี ที่น่ารักตลอดมาและต้องขอขอบคุณพี่ๆๆทีมงานคุณภาพ ที่ปฎิบตั ิ
หน้าที่ได้สมบูรณ์แบบนะคะ
https://www.facebook.com/354489514660695/posts/3497740497002232/

(ไม่มี)

07 มกราคม 2564

เดือนกุมภาพันธ์ 2564
ลําดับที่
4

ภาพกิจกรรม

เนื้อหาสาระกิจกรรม

หนังสื อตอบขอบคุณ

ดร.สิ ทธิชยั แดงประเสริ ฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ ษทั เจเอสพี (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)**
เป็ นตัวแทน เข้ามอบผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาดมือ ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ภายใต้
ชื่อ "JSP PHARMA SANITIZER SPRAY "
แด่ สํานักบริ การทางการแพทย์ประจํารัฐสภา และสํานักรักษาความปลอดภัย

(อยูใ่ นขั้นตอนการติดตาม)

ในการนี้ คุณรุ่ งนภา ขันธิโชติ ผูอ้ าํ นวยการสํานักบริ การทางการแพทย์ประจํารัฐสภา
บุคลากรสํานักบริ การทางการแพทย์ฯ และสํานักรักษาความปลอดภัย
คุณ ภัชราภร บุญรักษ์ ผูบ้ งั คับ กลุ่มงานแพทย์ประจํารัฐสภา และสํานักรักษาความ
ปลอดภัย
พร้อมด้วย นางสาวปรี ญานุช เสื อนาค ผูบ้ งั คับบัญชากลุ่มงาน กรรมาธิการแก้ไขปัญหา
หนี้สินแห่งชาติ รัฐสภา
เป็ นตัวแทนเข้ารับมอบผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาดฯ ดังกล่าว
เพื่อใช้สาํ หรับการให้บริ การทางการแพทย์ ประจํารัฐสภา และ เตรี ยมความพร้อมการเปิ ด
สมัยประชุมวุฒิสภา และ สภาผูแ้ ทนราษฎร ในวันที่ 28 พฤภาคม 2564 ที่จกั ถึงนี้

วัน/เดือน/ปี

เดือนเมษายน 2564
ลําดับที่
5

ภาพกิจกรรม

เนื้อหาสาระกิจกรรม

หนังสื อตอบขอบคุณ

วัน/เดือน/ปี

บริ ษทั โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์
JSP Sanitizer gel ขนาด 30 g. และ ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร ฟ้าทะลายโจร ตรา สุ ภาพโอสถ
โดยมอบหมายให้ นายอมรเทพ โรจนลภัสปรี ดา เดลขานุการ เป็ นผูแ้ ทนไปมอบ
ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว แด่
1. คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ
2. คณะอนุกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรื อน หนี้สินภาครัฐ และค่าครอง
ชีพสู ง
โดยมี พ.อ.อ. ศักดิ์สิทธิ์ ภู่สิโรรังสี ผูบ้ งั คับบัญชากลุ่มงาน เป็ นผูแ้ ทนรับมอบ

(ไม่มี)

23 เมษายน 2564

และมอบผลิตภัณฑ์แด่
3. คณะกรรมาธิการการปกครอง
โดยมี นางมนศิชา สุ คง ผูบ้ งั คับบัญชากลุ่มงาน เป็ นผูแ้ ทนรับมอบ
เพื่อเป็ นขวัญและกําลังใจแด่ขา้ ราชการ เจ้าหน้าที่ ผูป้ ฏิบตั ิงานในวงงานนิติบญั ญัติ ที่
ปฏิบตั ิหน้าที่ ด้วยความแข็งขัน ภายใต้สถานการณื การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด
2019

เดือนพฤษภาคม 2564
ลําดับที่
6

ภาพกิจกรรม

เนื้อหาสาระกิจกรรม
คุณพิษณุ แดงประเสริ ฐ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ บริ ษทั โรงงานเภสัช
อุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) พร้อมคณะ สนับสนุน ผลิตภัณฑ์
ทําความสะอาดมือ JSP Sanitizer gel ขนาด 30 g จํานวน 700 หลอด แด่ พรรคกล้า
ในการนี้ นายกรณ์ จาติกวณิ ช หัวหน้าพรรค
นายอรรถวิช สุ วรั รณพรรคดี เลขาธิการพรรค
ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว เพื่อนําไปใช้ในกิจการสาธารณกุศล ในการแพ็ค ชุด Home Isolation
แจกจ่ายประชาชน ในการพักฟื้ นรักษาตนเองที่บา้ นจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

หนังสื อตอบขอบคุณ

วัน/เดือน/ปี

(ไม่มี)

07 กรกฎาคม 2564

เดือนกรกฎาคม 2564
ลําดับที่
7

ภาพกิจกรรม

เนื้อหาสาระกิจกรรม
บริ ษทั โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์
ยาแก้ไข้แก้ร้อนในตรา เจีย ตู ตัน
โดยมอบหมายให้ นายภาสกร เอี่ยมโชติชวลิต ผูจ้ ดั การฝ่ ายขายผลิตภัณฑ์ยาเข้า
สถานพยาบาล เป็ นผูแ้ ทนมอบผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวแด่ มูลนิธิปันสุขเพื่อเพื่อน ในการนี้
นางสาวกวินนาถ ตาคีย์ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร เขต7 จ.ชลบุรี / ที่ปรึ กษามูลนิธิ เป็ น
ผูแ้ ทนรับมอบผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว
เพื่อนําไปใช้ในกิจการสาธารณกุศล ในการแพ็ค ชุด Home Isolation แจกจ่ายประชาชน
ในการพักฟื้ นรักษาตนเองที่บา้ นจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

หนังสื อตอบขอบคุณ

วัน/เดือน/ปี
21 กรกฎาคม 2564

เดือนกรกฎาคม 2564
ลําดับที่
8

ภาพกิจกรรม

เนื้อหาสาระกิจกรรม

หนังสื อตอบขอบคุณ

วัน/เดือน/ปี

บริ ษทั โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์
JSP Sanitizer Gel. ขนาด 30 g. จํานวน 140 หลอด และ ผลิตภัณฑ์แก้ไข้เด็ก เทมพ์คอ็ กซ์
ไซรัป จํานวน 50 ขวด

(ไม่มี)

28 กรกฎาคม 2564

โดยมอบหมายให้ นายภาสกร เอี่ยมโชติชวลิต ผูจ้ ดั การฝ่ ายขายผลิตภัณฑ์ยาเข้า
สถานพยาบาล เป็ นผูแ้ ทนมอบผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวแด่ มูลนิธินกั มวยเก่า
เพื่อนําไปใช้ในกิจการสาธารณกุศล ในการแพ็ค ชุด Home Isolation แจกจ่ายประชาชน
ในการพักฟื้ นรักษาตนเองที่บา้ นจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ลําดับที่
9

ภาพกิจกรรม

เนื้อหาสาระกิจกรรม
บริ ษทั โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์
JSP Sanitizer Spray . ขนาด 1 ลิตร. จํานวน 20 แกลลอน และ ผลิตภัณฑ์ JSP Sanitizer
Gel ขนาด 30 g. จํานวน 280 หลอด
โดยมอบหมายให้ นายภาสกร เอี่ยมโชติชวลิต ผูจ้ ดั การฝ่ ายขายผลิตภัณฑ์ยาเข้า
สถานพยาบาล เป็ นผูแ้ ทนมอบผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวแด่ มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎ
เพื่อนําไปใช้ในกิจการสาธารณกุศลและในกิจการของโรงพยาบาลพระมงกุฎ ตลอดจน
ให้บริ การประชาชน เพื่อใช้เป็ นผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาดมือ แด่บุคลากร เจ้าหน้าที่ และ
ประชาชน ที่เข้ามาใช้บริ การรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎ

หนังสื อตอบขอบคุณ

วัน/เดือน/ปี
01 กรกฎาคม 2564

