
ประกาศรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีได้รบัสิทธิเข้าร่วม
โครงการผูถื้อหุ้นเย่ียมชมกิจการ

บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน)



รายช่ือผูมี้สิทธิเข้าเย่ียมชมกิจการ
วนัท่ี 12 ธนัวาคม 2562

จ านวน 100 ท่าน



1. นางพิสมร ตัง้เจริญย่ิง

2. นางสาวธาวิณี ศิริบรรลือชยั

3. นางนิตยา จิตรเจริญกลุ

4. นายสกุฤษฏ์ิ วงศข์จรวิทยา

5. นางปรียาดา ชาญภทัรวาณิช

6. นางสาวรตันา ลิขิตพฒันา

7. นายบญัชา เพชรแก้วกลุ

8. นางงามทิวา ตนัไสว

9. นายพลัลภ โค้วรรณศรี

10. นางสาวกนกกลุ เกษมณรงค์

11. นางศิริพร แต้มบญุเลิศชยั

12. นางสาวอมัพวา สนิุตยส์กลุ

13. นายสมศกัด์ิ ทิพยรตัน์พรทวี

14. นางกรรณิการ ์ตัง้สิทธ์ิภกัดี

15. นายดิลก ปณุวฒันา

16. นางสาวทิวาพร เทพทิพย์

17. นายฉลองชยั แสงสว่าง

18. นางสาวนิยะดา ลีลาเลิศอ าไพ

19. นางสาวกมลรตัน์ พิพฒัน์เสรีธรรม

20. นางชนิดา จนัทรจ์รงุภกัด์ิ

รายช่ือผูมี้สิทธิเข้าเย่ียมชมกิจการ



21. ร.ต.อ.อาณัติ เสมทบัพระ

22. นางสาวกมลา เหลืองวิริยะ

23. นายพงศพ์ฒัน์ พิตรปรีชา

24. นายโสภณ เทียมวีรสกลุ

25. นางสาวรตันาภรณ์ วฒันรตัน์

26. นายสมประสงค ์อาจหาญณรงค์

27. นางสาวกฤตพร เอ้ือดลุเดชา

28. นางจริยา ธรรมโชโต

29. นางจินตนา ชยัภิญโญ

30. นางพรรณี วนาโรจน์

31. นายมนูญ สภีุรนันท์

32. นางสาวจิรดา ข ารตัน์

33. นางพรรณี เหล่ือง

34. ห้างหุ้นส่วนสามญัเทพมหาอตุมก์ารจดัการ 

35. นางสาวบญุทิวา รกับา้นเกิด

36. นางสาวจฑุามาศ จิตอกัษร

37. นางสาวนภาลยั ชาครประดิษฐ์

38. นางอาภา ปฐมพฒัน

39. นางไพบลูย ์ศิริศกัดิพร

40. นางมลิวลัย ์พนัธุ์อดุม

รายช่ือผูมี้สิทธิเข้าเย่ียมชมกิจการ



41. นางเพียงใจ พรหมมาสกลุ

42. นายภิญโญ อภิจิตรานนท์

43. นายณัฐพงษ์ นามธิราช

44. นางสาวสรีุยพ์ร โรมเริงฤทธ์ิ

45. นางจนัทรว์รทั อดุมคณุธรรม

46. นางสมภรณ์ โอมพรนุวฒัน์

47. นายเบญจพล จนัทรเ์จริญ

48. นางสาวนิตยา เลิศสิทธิการโกศล

49. นางสกุญัญา วงศปี์ติกลุ

50. นายฮาดีย์ หสันีย์

51. นายสมบติั เทวคปุต ์

52. นางพรพิมล พจนากรณ์

53. นายปรีชา กมลกิจการ

54. นางศิวิมล ว่องทวีวฒัน์

55. นายสมชาย ล้ิมช่ืนใจ

56. นายเกษม จงสขุสถาพร

57. นายกลยภ์ทัร์ อาชวกลุเทพ

58. นางวนิดา พิชาลยั

59. นายธวชัชยั จนัทรตัติยากานต์

60. นางอรวรรณ กรีอกัษร

รายช่ือผูมี้สิทธิเข้าเย่ียมชมกิจการ



61. นางสาวระวีวรรณ ย่ิงวรรณศิริ

62. นายบรรเจิด วฒัน์ประกายรตัน์

63. นายสมพร ไพบลูยร์ตันากร

64. นางกรองจิตต ์วรเร่ิมสกลุ

65. นางสาวจงกลณี เตบญุยง

66. นายเสถียร มัน่ถาวรวงศ์

67. นายธชัชยั ด่านพฒันชยักลุ

68. นางสาวดวงรตัน์ บวรกลุ

69. นางอ าพร เพญ็อมัพร

70. นายสวุรรณ เดชะรินทร์

71. นายประจวบ ร า่รวยธรรม

72. นางสาวรตันา สจิุตรตันันท์

73. นางสวุรรณา จารวุฒันดิลก

74. นางศภุลกัษณ์ นันทะจรุาโภ

75. นางกรองทอง ใจอ่ิมสิน

76. นางสดุใจ เลิศเสาวณิต

77. นายชาญชยั ภทัรานนท์

78. นายอภิชาต ย่ิงชล

79. นางสาวอิชยา เมธเศรษฐ

80. นางสาวนารี แซ่ล้ี

รายช่ือผูมี้สิทธิเข้าเย่ียมชมกิจการ



81. นายภมิูพฒัน์ ณรงคแ์สง

82. นางสาวกณัฆ์กณิษฐ์ วงศว์ลัณีเสถียร

83. นางสรีุย ์พจนะสวนีย์

84. นางสาวรจิุลกัษณ์ โรจน์ธ ารงค์

85. นายมงกฎุ วงศก์ลุพิศาล

86. นางสาวบษุราคมั แซ่หลี

87. นางสาวสรุางค์ สรรพเศรษฐ

88. นายสมพร กดทรพัย์

89. นางสาวกนัตก์นิษฐ ตัง้อดุมกาญจน์

90. นางอ าไพ วิพฒัน์กิจไพศาล

91. นางสพุตัรา นาควฒันะ

92.นางอษุณีย์ ธีระลีลา

93. นางอบุล คมสวุรรณ

94. นางสรุางค์ ประภากรรจิุวงศ์

95. นางสาวจณิศรา ฤดีอเนกสิน

96. นางสาวปณิุกา โรจนนิธิปรีดา

97. นายวราวฒิุ วฒันธารา

98. นายพิสิฐพงศ ์พหรุวงษ์

99. นางสาวสมุาลี นาทีกาญจนลาภ 

100. นายเตือนตา ตนัสกลุ

รายช่ือผูมี้สิทธิเข้าเย่ียมชมกิจการ



รายช่ือผูมี้สิทธิเข้าเย่ียมชมกิจการ (ส ารอง) 
วนัพฤหสับดีท่ี 12 ธนัวาคม 2562

จ านวน 30 ท่าน



1. นายอดลุ ขาวละออ

2. นางอไุรวรรณ ไพศาลโรจนรตัน์

3. นางทศันีย ์อติยทุธกลุ

4. นายดิเรก นามากลุ

5. นางสาวธนภร ประกายเกียรติ

6. นางอรณีุ วฒันแสงศิริ

7.นางสาวอรวรรณ ลีลารศัมี

8. นายสรายทุธ เอ้ืออวยชยั

9. นางพนิดา อทุยัวฒันานนท์

10. นางสาวพชัรี เจียมจิตานันต์

11. นายสณไชย สงสะนะ 

12. นายสงัวาลย์ อิงคส์กลุสขุ

13. นายศิริพงศ์ วิริยะวิบลูยกิ์จ

14. นายสง่า แซ่ตัง้

15. นายสงัวรณ์ งดักระโทก

16. นายอภิสิทธ์ิ จงกิตติพงศ์

17. นางสาวพภสัสรณ์ ธญัธนบดีโรจน์

18. นางสาวสพุรรณี ญาติภกัดี

19. นายเมธา เจษฎาภทัรกลุ

20. นายประธาน เตียรถเ์จริญกลุ

รายช่ือผูมี้สิทธิเข้าเย่ียมชมกิจการ (ส ารอง) 



21. นายก้องภพ มงัคะดานะรา

22. นายศิริชยั รุ่งเรืองเสถียร

23. นางวนิดา มุ่งมานะกิจ

24. นางสาวเบญ็จมาศ ภริูวรานนท์

25. นายสมชยั โลกิจแสงทอง

26.นางมาลีรชัช์ คงวิริยะกลุ.

27. นางวรรณี รุ่งจิระรศัมีกลุ

28. นายสมบรูณ์ พรมจนัทร์

29. นายเกียรต์ิ ศิริวิมลวรรณ

30. นางสาวนภาพรรณ ล้ออิสระตระกลู

รายช่ือผูมี้สิทธิเข้าเย่ียมชมกิจการ (ส ารอง) 



เง่ือนไข

1. ผู้ถือหุ้นได้สิทธิท่านละ 1 ท่ีนัง่เท่านัน้

2. เป็นผู้ถือหุ้นตามรายช่ือท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอร์ย่ี จ ากดั
(มหาชน) ซ่ึงรวบรวมรายช่ือโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 15 ตุลาคม 2562

3. บริษทัฯ จะโทรศพัทติ์ดต่อผู้ถือหุ้นท่ีมีช่ือตามประกาศ ตามหมายเลขโทศพัท์ท่ีท่านกรอกไว้ในใบสมคัร เพ่ือ
ยืนยนัการเดินทาง และในกรณีบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อท่านได้ภายในวนัศุกรท่ี์ 6 ธนัวาคม 2562 (นับตัง้แต่
วนัประกาศรายช่ือในวนัท่ี 29 ธนัวาคม2562) จะถือว่าท่านสละสิทธิ และจะติดต่อผู้ถือหุ้นท่ีมีช่ือในรายช่ือ
ส ารองล าดบัถดัไป ในวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2562

4. หากได้รบัสิทธิ แต่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ บริษทัฯ ขอให้ท่านด าเนินการแจ้งยกเลิกภายในวนัท่ี 

6 ธนัวาคม 2562 เพ่ือรกัษาสิทธิของท่านในการเข้าร่วมกิจกรรมครัง้ต่อไป

5. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ:

5.1ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นท่ีได้สิทธิ พาผู้อ่ืนติดตามเดินทางไปด้วย

5.2ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นท่ีได้สิทธิ โอนสิทธิให้ผู้อ่ืนเดินทางแทน

5.3 เปล่ียนแปลงก าหนดการการเดินทางข้างต้นได้ตามเหมาะสม  


