ประกาศรายชื่ อผู้ถือหุ้นทีไ่ ด้ รับสิ ทธิ์เข้ าร่ วม
โครงการผู้ถือหุ้นเยีย่ มชมกิจการ ประจาปี 2560
วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560
จานวน 100 ท่ าน

รถบัส คันที่ 1
รายชื่ อผู้ทไี่ ด้ รับสิ ทธิ์แทนผู้สละสิ ทธิ์

1 นายกุลวัฒน์ ภัทรสุวรรณกุล
2 นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ
3 นายพีระพงษ์ สุขฤทัยวรกุล
4 นางอรทัย จันศรี นิยม
5 นายประสาธน์ชยั โพธิปฐม
6 นางสาวโอรส ลีลากุลธนิต
7 นางรัชนี อมรรัตน์มงคล
8 นายประทีป เหล่าวัฒนาวงศ์
9 นางสาวโชติรส สุรพลชัย
10 นายถาวร พัฒนแก้ ว

11 นายชัยณรงค์ รุ่งสวัสดิท์ รัพย์
12 นางหทัยรัตน์ พิริยากรกุล
13 นางสาวจันทรา ฤดีอเนกสิน
14 นายดารงค์ศกั ดิ์ วนิชยาโกศล
15 นางพรพรรณ สินพรชัย
16 นายศิรชัช กาญจนปั ทม
17 นางประไพ บึงเจริ ญกุล
18 นายสมศักดิ์ อนวัชมงคล
19 นางทัศนีย์ จิระวิชิตชัย
20 นายสมศักดิ์ สุนทรพาณิชย์

รถบัส คันที่ 2
รายชื่ อผู้ทไี่ ด้ รับสิ ทธิ์แทนผู้สละสิ ทธิ์

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

นายอชิรวิทย์ มีแสงนิล
นายธีรชัย เลาหไพศาล
นางสุดา สวาทสุต
นางจิดาภา พลูมี
นายนิพนธ์ ประดิษฐผล
นางสาวกัลยา อาภากวินกุล
นางจิตรลดา พีรพัฒนภูมิ
นายทวีศกั ดิ์ ชะนะปาโมกโข
นางวิภาวี ตลึงจิตร
นางกรรณิกา เตชะกาธร

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

นายสมนึก สุวรรณจิตร
นางอุศยา หัสดินทร ณ อยุธยา
นางสุนทรา ศุตกานน
นางประไพ เตียรถ์เจริ ญกุล
นางสาวสุชีวี ฟองจ่าน
นายอนุสรณ์ งามพงศ์พรรณ
นางสมบูรณ์ ไพหารวิจิตรนุช
นายนพคุณ กีรติกญ
ุ ชร
นางสาววิภา ศรัญธาบุญ
นายปรี ติ ประชาฤทธิ์ภกั ดี

รถบัส คันที่ 3
รายชื่ อผู้ทไี่ ด้ รับสิ ทธิ์แทนผู้สละสิ ทธิ์

41 นายวิสา โชคพรรคพันธ์
42 นายอภิชาติ ว่องคงคาทอง
43 นางงามทิวา ตันไสว
44 นางเกศราภรณ์ ลีลาวิริยะวงศ์
45 นายวีระศักดิ์ ลาภพรประเสริ ฐ
46 นายเชาวลิต บางพระไทยา
47 นายสุวรรณ เดชะริ นทร์
48 นายบุญช่วย ตังวั
้ ฒนศิริกลุ
49 นายวิสนั ต์ ทรัพย์สมบูรณ์
50 นางวันทนา พรพิพฒ
ั น์รุ่งศรี

51 นายพรชัย เลาหวิโรจน์
52 นายนิพนธ์ อรุณเรื องศิริเลิศ
53 นายปรเมศ แย้ มสุคนธ์
54 นางวิภวานี เองใช่รัตน์
55 นายประสิทธิพร วรธรรมทองดี
56 นายโสภณ สุคนธวัต
57 นายชาตพัชร เพชรมาก
58 นางนภาพร ศรี รัตนธรรม
59 นายกฤษฎา ประภัสสรพิทยา
60 นายนิยม ชัยสุขภิรมย์

รถบัส คันที่ 4
รายชื่ อผู้ทไี่ ด้ รับสิ ทธิ์แทนผู้สละสิ ทธิ์

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

นางสาวสุวลี ภาณุตระกูล
นางอรุณรัตน์ ธารณนิติวงศ์
นายวิวฒ
ั น์ กุลสรรค์ศภุ กิจ
นายพยุงศักดิ์ วงษ์ ซิ ้ม
นายสมเกียรติ หิรัญลาภ
นางจันทร์ จรัส มุนินทร์ นิมิตต์
นายสายใจ สีโคตร
นางสาวรัตนา ภควงศ์
นางณัฐปภัสร์ ฤทัยเมธาภัตติ์
นายสุทธิพงศ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

นายวิชยั สาลีผล
นายศรศิริ จุ้ยรอด
นายเดนมี่ ธัชชัยชวลิต
นางหัทยา เตชวรสินสกุล
นายอาณัติ พงศ์สวุ รรณ
นางสาววิไลพร สุรดินทร์ กรู
นางสาวดวงใจ สุรดินทร์ กรู
นางสาววรรณา คงธนชาติ
นางสาวนันทวัน บุษบงกช
นายนพดล โกวรรณธระกุล

รถบัส คันที่ 5
รายชื่ อผู้ทไี่ ด้ รับสิ ทธิ์แทนผู้สละสิ ทธิ์

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

นางจงกล เที่ยงดาห์
นายไพโรจน์ เลิศบัณฑิตกุล
นางสาวกมลรัตน์ พิพฒ
ั น์เสรี ธรรม
นางสาวพิมพ์พรรณ จันทรัตติยากานต์
นายศิวพล เจริญฉาย
นายชัยวัฒน์ เชาวน์วาณิชย์กลุ
นายจิรกิตติ์ อยูแ่ พ
นางวรพรรณ เนื่องสิกขาเพียร
นางสาวสุณิสา วัฒนวิจารณ์
นายสุรพล เนื่องสิกขาเพียร

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

นายนพศักดิ์ มาลีรักษ์
นางอรุณี ฉัตรวัชรมงคล
นางสาวยุพยง รัตนลือชากุล
นายวีรพงษ์ แสงลูท่ อง
นางอรพรรณ จงพิพฒ
ั นสุข
นางสาวปิ ยะนุช จิรวัศน์ภิญโญ
นางแววดาว มกรานนท์
นายสุกิจ แจ่มมัน่ คง
นายครรชิต จาดประยงค์
นางสาวเมษะพรรณ ศรี จามร

เงื่อนไข
1. ผูถ้ ือหุน้ ได้สิทธิ ท่านละ 1 ที่นงั่ เท่านั้น (กรณี สละสิ ทธิ์ บริ ษทั ฯ จะติดต่อรายชื่อสารองตามลาดับต่อไป)
2. เป็ นผูถ้ ือหุน้ ตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ยี่ จากัด(มหาชน)
ซึ่ งรวบรวมรายชื่อโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที่ 30 สิ งหาคม 2560
3. บริ ษทั ฯ จะโทรศัพท์ติดต่อกลับผูถ้ ือหุ ้นที่มีชื่อตามประกาศ ตามหมายเลขโทศัพท์ที่ท่านกรอกไว้ในใบสมัคร เพื่อ
ยืนยันการเดิ นทาง และในกรณี บริ ษทั ฯ ไม่สามารถติ ดต่อท่านได้ภายในวันศุกร์ ที่ 27 ตุลาคม 2560 (นับตั้งแต่วนั
ประกาศรายชื่อในวันที่ 24 ตุลาคม 2560) จะถือว่าท่านสละสิ ทธิ และจะติดต่อผูถ้ ือหุ น้ ที่มีชื่อในรายชื่อสารองลาดับ
ถัดไป
4. หากได้รับสิ ทธิ แต่ไม่สามารถเข้าร่ วมกิจกรรมได้ บริ ษทั ฯ ขอให้ท่านดาเนินการแจ้งยกเลิกภายใน
วันพุธที่ 1พฤศจิกายน 2560 เพื่อรักษาสิ ทธิ ของท่านในการเข้าร่ วมกิจกรรมครั้งต่อไป
5. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ :
5.1ไม่อนุญาตให้ผถู ้ ือหุน้ ที่ได้สิทธิ พาผูอ้ ื่นติดตามเดินทางไปด้วย
5.2ไม่อนุญาตให้ผถู ้ ือหุน้ ที่ได้สิทธิ โอนสิ ทธิ ให้ผอู ้ ื่นเดินทางแทน
5.3 เปลี่ยนแปลงกาหนดการการเดินทางข้างต้นได้ตามเหมาะสม

ภาพงานจับฉลากรายชื่ อผู้มีสิทธิ์เข้ าเยีย่ มชมกิจการ
20 ตุลาคม 2560

