
 

 

 
ประกาศผลการจับฉลากผู้ท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ (SITE VISIT)  

ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2559 ณ อ่างเก็บน้ าหนองปลาไหลและศูนย์ปฏิบัติการมาบตาพุด 
ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 7.00 น. - 18.30 น. 

 

 ในปี 2559 มีผู้ถือหุ้นให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเกินจ านวนที่บริษัทฯ ก าหนด จึงต้องใช้วิธีการ

จับฉลากรายชื่อผู้ถือหุ้นเพ่ือคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00-11.00 น.         

ณ อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 24 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (รายชื่อปรากฎตามเอกสารแนบ) 
 

ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม รายช่ือผู้ถือหุ้นเข้าร่วมกิจกรรม รายช่ือส ารอง 
110 30 10 

 

  ทั้งนี้บริษัทฯ จะด าเนินการติดต่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมทางโทรศัพท์ตามหมายเลขที่

ระบุไว้ในใบสมัครเพ่ือยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม  หากบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับการคัดเลือกได้

ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และบริษัทฯ จะติดต่อผู้ถือหุ้นในรายชื่อส ารองในล าดับต่อไป  

ทั้งนี้  บริษัทฯ ขอให้ท่านอ่านเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรมแนบท้ายประกาศฉบับนี้โดยละเอียดก่อนการตอบรับ

ในการเข้าร่วมกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

แผนกวิเคราะห์การเงินและลงทุนสัมพันธ์  
โทร 02-272-1600 ต่อ 2489 (เอกรัฐ) และ 2456 (อรศิริ) 



 

เงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรม 

1. ในวันเดินทางกรุณาน าบัตรประจ าตัวประชาชนติดตัวมาด้วยเพื่อเป็นหลักฐานแสดงตนเองในการลงทะเบียน 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีสุขภาพแข็งแรง  โดยสามารถเคลื่อนไหวได้โดยไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์เครื่องช่วยทาง

การแพทย์ เช่น  รถนั่งคนพิการ และอุปกรณ์ช่วยในการเดินทาง (เช่น เครื่องช่วยเดิน หรือ ไม้เท้า) เป็นต้น 
3. ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ท่านแจ้งยกเลิกการเดินทางภายในวันที่ 15 

กรกฎาคม 2559 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ได้สิทธิ์พาผู้อื่นติดตามไปด้วย 
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ได้สิทธิ์โอนสิทธิ์ให้ผู้อ่ืนเดินทางแทน 
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทางและ/หรือรายการได้ตามความเหมาะสม 
7. ในกรณีที่ท่านมีโรคประจ าตัว กรุณาน ายาประจ าตัวติดไปด้วย  
8. ในกรณีที่ท่านแพ้ยาประเภทใดหรือไม่สามารถรับประทานอาหารบางชนิดได้ กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน

ล่วงหน้า 
9. กรุณาสวมใส่เสื้อผ้าและรองเท้าท่ีเหมาะสม (เช่น กางเกงขายาว รองเท้าหุ้มส้นหรือรองเท้าผ้าใบ)  
10. ในกรณีหากมีอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ใดๆ เกิดขึ้นกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและทรัพย์สินของผู้เข้าร่วมกิจกรรมใน

ขณะที่เข้าร่วมกิจกรรมกับบริษัทฯ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ และจะไม่ฟ้องร้องด าเนินคดี
ใดๆ ต่อบริษัทฯทั้งสิ้น 

 



               

 

ประกาศผลการจับฉลากผูท่ีไดเขารวมกิจกรรมเย่ียมชมกิจการ (SITE VISIT) 
ครั้งท่ี 1 ประจําป 2559 ณ อางเก็บนํ้าหนองปลาไหลและศูนยปฏิบัติการมาบตาพุด 

ในวันพฤหัสบดีท่ี 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 7.00 น. - 18.30 น. 

รายช่ือผูถือหุนเขารวมกิจกรรม 

1. คุณอวยชัย อินทวงษ 

2. คุณวรุณ เหลาอิทธิ 

3. คุณพนิดา  วงศหนองเตย 

4. คุณฐกูร  เวชพาณิชย 

5. คุณสุบิน จรัสจรุงเกียรติ 

6. คุณทรงพล โดมทอง 

7. คุณอเนก จารุนิเวศน 

8. คุณวิรัช ฐนญาณ 

9. คุณจินตนา ทรงธนศักดิ์ 

10. คุณทรงนิพนธุ ทรงธนศักดิ์ 

11. คุณสุพจน เอ้ือชัยเลิศกุล 

12. คุณอาภา ปฐมพัฒน 

13. คุณสมศักดิ์  เชยกลิ่น 

14. คุณอภิชาติ โกศลวาทะวงศ 

15. คุณประเสริฐ แกวดวงเทียน 

16. คุณศิรวรรณ ฤทธิ์ณรงค 

17. คุณสุวัตถี แซอ้ึง 

18. คุณสุวรรณ เดชะรินทร 

19. คุณกัณทิมา เอ่ียมอ่ิมจิตต 

20. คุณวัณเพ็ญ วศินารมณ 

21. คุณนงนารถ โตโฉมงาม 

22. คุณสุพัฒน จรัสสุขสวัสดิ์ 

23. คุณขจรศักดิ์ เสวกโกเมต 

24. คุณชไมพร กาญจนานุกูล 

25. คุณปรีดา นิธยาภา 

26. คุณวรารัตน วุฒิยาสกุล 

27. คุณธีรพล วุฒิยาสกุล 

28. คุณวรุณรัตน วุฒิยาสกุล 

29. คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี 
30. คุณสมพร  ธีระสรรพวิทยา 

 



รายช่ือสํารอง 
1. คุณจันทรเพ็ญ เลิศพิเชฐกุลชัย 
2. คุณทรงธรรม ปฐมพัฒน 
3. คุณเสรี กรับไกรแกว 
4. คุณบัญชา เติมมหาวงษ 
5. คุณอนุ วองสารกิจ 
6. คุณปรีชา สุขเจริญชัยกุล 
7. คุณวันดี  ทองผุด 
8. คุณธีรชัย  เลาหไพศาล 
9. คุณกะรัต นิธยาภา 
10. คุณสุมิตรา เสริบุตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กําหนดการกิจกรรมการเย่ียมชมบริษัท ครั้งท่ี 1 ประจําป 2559 

วันพฤหัสบดีท่ี 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 07.00-18.30 น. 
 

เวลา 
 

รายการ 
 

07:00 น. ลงทะเบียน 

07:30 น. ออกจากอาคารอีสทวอเตอร 

10:30 – 11:30 น. เยี่ยมชมอางเก็บน้ําหนองปลาไหล จ.ระยอง 

12:00 – 13:30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 

14:00 – 15:30 น. ฟงการบรรยายการดําเนินงานของบริษัท ท่ีศูนยปฏิบัติการมาบตาพุด 

15:30 – 18:30 น. เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร 

หมายเหตุ  
1) ตารางเวลาดังกลาวสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม 
2) ในวันเดินทางกรุณานําบัตรประจําตัวประชาชน เพ่ือเปนหลักฐานแสดงตนเองในการลงทะเบียน 

 


