ประกาศรายชื่อผูถ้ ือหุ้นที่ได้รบั สิทธิเข้าร่วม
โครงการผูถ้ ือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ
(Shareholders Site Visit 2018)

รายชื่อผูม้ ีสิทธิเข้าเยี่ยมชมกิจการ
วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561
จานวน 100 ท่าน

1 นางสาวปิยพร เหล่าหะเกียรติ

11 นางลดารัตน์ เด่นสกุล

2 นายสุมินทร์ สุนทรพาณิชย์

12 นางสาวหยาดอรุณ ลักษมีเศรษฐ

3 นายชัชวาล สุนทรพาณิชย์

13 นายประสงค์ นิจถาวร

4 นางสุวรรณี สุนทรพาณิชย์

14 นายพลเดช จุลเสน

5 นางสาวพรชนก ฤกษ์อานวยชัย

15 นายณัฐกิจ อรฤทธ์ ิ

6 นายภูมิชาย แซ่จึง

16 นางสาวอาภาศรี พงศ์ไชยยง

7 นายอนุ ว่องสารกิจ

17 นายพิพฒ
ั น์ ปรัศว์เมธีกลุ

8 นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์

18 นางศรินพร เตชะพงศ์วรชัย

9 นายหาญณรงค์ ตระกลกุล

19 นางสาวราตรี วิศิษฏ์สรุ วงศ์

10 นางสาวรัตนา ภควงศ์

20 นายวิชยั พัฒนะคูหา

21 นายธีระวัฒน์ เตชะพงษ์วรชัย

31 นางฐิติรตั น์ แสงศิวะฤทธ์ ิ

22 น.ท.หญิงลอรัตน์ มานิมนต์

32 นายจุมพล เชื้อมีแรง

23 นางสาวนภาพร อนุรกั ษ์กมลกุล

33 นางสาวสุรีย์ เลิศพิเชฐกุลชัย

24 นางสาวศรีจนั ทร์ ศรีมงคล

34 นายเอกลาภ เกียรติยิ่งประชา

25 นายศิริพล เตชเพ็ญพันธ์

35 นางสาวจิรพรรณ ตัง้ พรธิรกั ษ์

26 นายสุธี อริยชาติผดุงกิจ

36 นายสิทธา นาภัทรพงศ์

27 นายประชา เอกวรวงศ์

37 นางสาวธนาภรณ์ หาญวิวฒ
ั นกุล

28 นางสุนันท์ เอกวรวงศ์

38 นางสมโภชน์ กฤษณะสุวรรณ

29 นางสาวสุพชั รี ตัง้ ประสาทสุข

39 นางสาวอรพินท์ วงศ์สนานวุฒิ

30 นายประสิทธ์ ิ สิริโชติวิทยากร

40 นางนิตยา นภาวรรณ

41 นายสุดทิน ประทุมมาตย์

51 นายทรงธรรม ปฐมพัฒน

42 นางนงเยาว์ รัตนวงศ์นรา

52 นายเกรียงไกร สืบสินไชย

43 นางอรวรรณ กรีอกั ษร

53 นางเมอารี ตัณฑรัตน์ เจริญ

44 นางสาวเนตรทิพย์ คู่คงวิรินพันธ์

54 นางสาวธนิกา พิทกั ษ์กมลพันธ์

45 นายธัชชัย ด่านพัฒนชัยกุล

55 นางสาววิไลลักษณ์ เอกชนนิยม

46 นายกิตติ รัตน์ น้อย

56 นายเกรียงไกร กิตติธรทรัพย์

47 นางสาวนิลรัตน์ หาญสมภพ

57 นายวิบลู ธรสารไพบูลย์

48 นางสาวสุจิตรา เชาว์ดี

58 นางศิริพร ชินสุวรรณ

49 นางสาววรนุช นราสรสรรค์

59 นางสาวพัชรี จงสถาพรพงศ์

50 นางสาวสุพฒ
ั ตา ไพเราะประเสิรฐ

60 นางสาววีณา กิจเวคิน

61 นางนิ่มนวล โพธิวิรตั นานนท์

71 นางสาวภูธรา ชยาภิรมย์

62 นายวิธี สินสมบูรณ์

72 นายวุฒิพงศ์ รงคปราณี

63 นางสาวบุษกร งามนสุธาดล

73 นายวิวฒ
ั น์ โภคทรัพย์

64 นางสาวทวีสิน สุขประเสริฐ

74 นางสาวนงนุช ไพฑูรย์มงคล

65 นายอนุพนั ธ์ เลิศธนะโภค

75 นายสุนชัย เฑียรบุญเลิศรัตน์

66 นางสุชาดา วัฒนบูรานนท์

76 นายสุชน สิริวรการวณิชย์

67 นางสาวโภพันธ์ ศีรีเรืองชัย

77 นางสาวภูริภคั ว์ โทธกานันท์

68 นางสาวจันทนา อัศวถาวรชัย

78 นายอนันต์ หาญธรรมกุล

69 นายไสว กีรติอนันต์

79 นางวัชรีภรณ์ จิรกุลประเสริฐ

70 นางปิยะรัตน์ พธิปฐม

80 นายณัฐชาติ ฟูตระกูล

81 นางสาวศิวพร จงพิพฒ
ั นากุล

91 นายพรพักตร์ สถิตย์ถาวรชัย

82 นางสุมาลี ชัยชนะศิริวิทยา

92 นายสมชาย สิกขารักษ์สกุล

83 นางสาวพิสมัย ธนบดี

93 นางสาววิชดุ า ยุทธนานุกร

84 นายประสาท ทางศิริ

94 นางสาวชนินทร รุ่งรุจิโรจน์

85 นายสุชาติ ลัคนานุรกั ษี

95 นายสุศิน เด่นเมฆา

86 นางสาวรังสิมา รุจิยานนท์

96 นายนาวิน เด่นเมฆา

87 นายภูธเนศ เกตุพิบลู ย์

97 นางสาวสุภาพร เอื้อภัทรา

88 นางสาวอรภัทร จูฑะกาญจน์

98 นางสาวบุปผา หลักเรืองทรัพย์

89 นายกนกพล อนันตชาตรี

99 นางสาวอัญชิษฐา ทองพิพฒ
ั นากูร

90 นายชัยณรงค์ นิศามณี วงศ์

100 นายกมล รัตนแสง

รายชื่อผูม้ ีสิทธิเข้าเยี่ยมชมกิจการ (สารอง)
วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561
จานวน 40 ท่าน

1 นางสาวกัลยา ปิ่นแสงจันทร์

11 นายเมธา เจษฏาภัทรกุล

2 นางสาวสุนทรี รุจิตานนท์

12 นางสาววิลาวัณย์ คล่องกิจโรจน์

3 นางสาวสุนีย์ เจนทวีพรกุล

13 นายเสถียร มันถาวรวงศ์
่

4 นายนพคุณ คุปต์ถาวรฤกษ์

14 นางสุวิมล เอกอาภาภัณฑ์

5 นางสาวนงนุช เปี่ ยมศักดา

15 นางสุนันทา มโนมาญ

6 นางสาวอรพิณ เลิศสัตยาทร

16 นางนิศากานต์ สิริกาญจนากุล

7 ว่าที่ร้อยตรีพงศ์สิริ เลิศอานวยพร

17 นางพรพิมล พจนากรณ์

8 นางสาวเรืองอุไร แช่จึง

18 นายอธิวฒ
ั น์ ชูศกั ด์ ิ แสงทอง

9 นายสรรเพชญ บุญเหลือ

19 นางสาวนิภาวรรณ วรรณสารวย

10 นางญาดา หาญธรรมกุล

20 นายวีระ สัจนทิพวรรณ

21 นางสาวรัตนา โกวะประดิษฐ์

31 นายพรชัย กานต์ภทั รพงศ์

22 นางสาวมัลลิกา แซ่ตงั ้

32 นายประสิทธ์ ิ โพธ์ ิ บริสทุ ธ์ ิ

23 นายคมพจน์ จิตรเจริญกุล

33 นายวรพจน์ จันยังยื
่ น

24 นางสาวนิภาภรณ์ ปิ่นสิรานนท์

34 นายทวี บูรพเกียรติ

25 นายศักด์ ิ ริน ชูศกั ด์ ิ ตระกูล

35 นายเดชา ศุจิธรรม

26 นางอังคณา สุดจิตต์

36 นายประภัสร์ ภู่ตรักลู

27 นายสมศักด์ ิ อังคณาวิทยากุล

37 นางสาวชฎาพร สีสีย

28 นายทวีศกั ด์ ิ วิวฒ
ั น์ เจริญกุล

38 นางพรรณี วนาโรจน์

29 นางสาวยุมยง รักขลือสกุล

39 นางชุติมา ตรีวิทยาภูมิ

30 นางสาวณัฐวรรณ นิรนั ดร์มงคล

40 นางสาวฉวีวรรณ เชยโอนะนันทน์

เงื่อนไข
1. ผู้ถือหุ้นได้สิทธิ ท่านละ 1 ที่นัง่ เท่านัน้

2. เป็ นผู้ถือหุ้นตามรายชื่ อที่ ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จากัด
(มหาชน) ซึ่งรวบรวมรายชื่อโดยวิ ธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 26 ตุลาคม 2561
3. บริ ษทั ฯ จะโทรศัพท์ติดต่อผู้ถือหุ้นที่มีชื่อตามประกาศ ตามหมายเลขโทศัพท์ที่ท่านกรอกไว้ในใบสมัคร เพื่อ
ยื น ยัน การเดิ น ทาง และในกรณี บ ริ ษั ท ฯ ไม่ ส ามารถติ ด ต่ อ ท่ า นได้ ภ ายในวัน อัง คารที่ 11 ธันวาคม 2561
(นับตัง้ แต่ วนั ประกาศรายชื่ อในวันที่ 4 ธันวาคม 2561) จะถือว่าท่ านสละสิ ทธิ และจะติ ดต่ อผู้ถือหุ้นที่มีชื่อใน
รายชื่อสารองลาดับถัดไป ในวันที่ 12 ธันวาคม 2561
4. หากได้รบั สิ ทธิ แต่ไม่สามารถเข้าร่วมกิ จกรรมได้ บริ ษทั ฯ ขอให้ท่านดาเนิ นการแจ้งยกเลิ กภายในวันจันทร์ที่
17 ธันวาคม 2561 เพื่อรักษาสิ ทธิ ของท่านในการเข้าร่วมกิ จกรรมครัง้ ต่ อไป
5. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ :

5.1ไม่อนุญาตให้ผ้ถู ือหุ้นที่ได้สิทธิ พาผู้อื่นติ ดตามเดิ นทางไปด้วย
5.2ไม่อนุญาตให้ผ้ถู ือหุ้นที่ได้สิทธิ โอนสิ ทธิ ให้ผ้อู ื่นเดิ นทางแทน
5.3 เปลี่ยนแปลงกาหนดการการเดิ นทางข้างต้ นได้ตามเหมาะสม

ภาพบรรยากาศ
พิธีจบั สลากรายชื่อผูถ้ ือหุ้นที่ได้รบั คัดเลือกเข้าร่วมโครงการผูถ้ ือหุน้ เยี่ยมชมกิจการ
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