
 

กิจกรรมเยี่ยมชมกิจการบริษัทฯ (Site Visit)  
ประจ าปี 2562 

 ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งการจัดกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ (Site Visit) ประจ าปี 2562 ในงาน
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา และได้รับการตอบรับแสดงความ
จ านงผ่านบัตรแสดงความเห็นมาเป็นจ านวนมาก ซึ่งกิจกรรมฯ นี้  บริษัทฯ จัดเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 

 ในปีนี้ บริษัทฯ ได้ก าหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ โรงไฟฟ้า
พลังงานลม (โครงการหนุมาน) จ.ชัยภูมิ ที่มีขนาดก าลังการผลิต 260 เมกะวัตต์ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าใจถึง
เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมซึ่งมีความสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอัน
เป็นผลงานที่ส าคัญ 

 ด้วยจ านวนผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฯ และแสดงความจ านงไว้มีเป็นจ านวนมาก ทางบริษัทฯ 
จึงใช้วิธีสุ่มรายชื่อตามจ านวนสิทธิ์ที่ก าหนด และขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรมฯ และ
รายชื่อส ารองเท่านั้น ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อ่ืน หรือมีผู้ติดตามได้ ทางบริษัทฯ ขออภัยมา ณ ที่นี้เป็นอย่างสูง 
 

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 คุณสุธรรม ส่งสิริ กรรมการและอนุกรรมการ
บรรษัทภิบาล (ทางขวา) และคุณออมสิน ศิริ ผู้อ านวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร 
(ทางซ้าย) ไดท้ าการสุ่มรายชื่อผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยม
ชมกิจการบริษัทฯ จ านวน 45 ท่าน และรายชื่อส ารองอีก 20 ท่าน (รายละเอียด
ก าหนดการ และรายชื่อดังเอกสารแนบถัดไป)  



 

กิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการบริษัทฯ (Site Visit)  
ประจ าปี 2562 

ณ โรงไฟฟ้าพลังงานลม โครงการหนุมาน จ.ชัยภูมิ  
(ระยะทาง 290 กิโลเมตร จากส านักงานของบริษัทฯ) 

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 
 

เวลา ก าหนดการ 

4:30 น.  นัดหมายผู้ถือหุ้น ณ อาคารเอไอเอ แคปปิตอลเซ็นเตอร์ ถ.รัชดาภิเษก                          
บริเวณลานจอดรถด้านหนา้อาคาร (แผนท่ีที่ตั้งอาคารตามแนบ) 

 ลงทะเบียน โดยแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ ใบขับข่ี 

5:00 น. ออกเดินทาง *** ตรงเวลา *** 

8:00 – 8:45 น. แวะพัก และรับประทานอาหารเช้าระหว่างทาง  

10:45 น. น าคณะเยี่ยมชมพื้นที่ท่ีตั้งโครงการหนุมาน และรับฟังบรรยายข้อมลูเบื้องต้นบนรถ 

12:30-13:15 น. เดินทางถึงส านักงานโครงการหนมุาน รับประทานอาหารกลางวัน 

13:15-14:00 น. รับฟังการบรรยายข้อมลูพร้อมชมวีดิทัศน์ ตอบข้อซักถาม  
และถ่ายภาพร่วมกัน 

14:15 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ 

17:00 น. แวะพักระหว่างทาง 

20:30 น. ถึง อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ  โดยสวสัดภิาพ 
 

หมายเหตุ  
(1) เพื่อให้ก าหนดการโดยรวมเป็นไปโดยเรียบร้อย และเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านโดยส่วนรวม คณะจะเริ่มออกเดินทางเวลา 05.00 น. 
ตรง จึงขอให้ทุกท่านโปรดตรงต่อเวลา 

(2) เนื่องจากเป็นการเดินทางไป-กลับ ในวันเดียวกันโดยรถบัส และใช้เวลาเดินทางตลอดจนกิจกรรมการเยี่ยมชมรวมท้ังสิ้นประมาณ 15 
ชั่วโมง จึงเหมาะกับท่านผู้ถือหุ้นที่มีความพร้อมในด้านสุขภาพและสามารถเดินทางไกลได้ด้วยตนเองเท่านั้น  
(3) ผู้ท่ีได้รับสิทธิ์ในการร่วมเดินทางเยี่ยมชมกิจการน้ี คือ ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมสามัญประจ าปี 2562 เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2562 
และได้ยื่นบัตรแสดงความจ านงตามท่ีก าหนดเท่าน้ัน โดยไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่บุคคลอื่นหรือมีผู้ติดตาม   



 

 

แผนที่อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ (รัชดาฯ) 
 



 

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมฯ 
 
 

1 นายบุญส่ง บุญญบาล 
2 นางจิราภรณ แสงพานิชย์ 
3 นายช านาญ ธรรมเจริญ 
4 นายณัฐพล เรืองปัญญาพจน์ 
5 นางรัชนี เลาลักษณเลิศ 
6 นางสุภาภรณ์ ธรรมเจริญ 
7 นางกาญจนา เดชะเทศ 
8 น.ส.ลิชิดา ว่องเพิ่มผล 
9 นายสมพงษ์ แสงพานิชย ์
10 นายธนารักษ์ หฤทัยปรีย ์
11 น.ส.มัทนา อิสสระอานัติพงษ์ 
12 นายวชัชัย อาภาวรชัย 
13 น.ส.สิปวรรณ อาจาริยานนท์ 
14 นายโสภณ ณรงคนานุกูล 
15 นางศรีสุวรรณ อรุณมานะกูล 
16 นายสมชาย ค ารณยุทธ 
17 นายสุขเกษม คงเพ็ชร 
18 น.ส.ยุพาภรณ์ อังศุศรีวงศ์ 
19 น.ส.จุฑารัตน์ พลนัสังเกตุ 
20 นางสลิลทิพย์ จูอนุวฒันกุล 
21 นางนิตยา บุญนิรันดร ์
22 นายชัยพกษ์ พูลลาภอนสุรณ์ 
23 นายพบิุญ จิตวิริยะวศิน 
24 น.ส.สุมาลี นาทีกาญจนลาภ 
25 นางลลิดา อัศวานนัท์ 

   

26 น.ส.นงลักษณ์ พูลศิริสมบัต ิ
27 นายวรวิทย์ วรพงศธร 
28 นายชัยรัตน์ แซ่โง้ว 
29 นายวรวิทย์ อาจาริยานนท์ 
30 นางพรพรรณ สนิพรชัย 
31 น.ส.ฐานยีะ เตชะวิภ ู
32 นางวนัดี ติรโสภี 
33 นายบุญมี งามจิตรุ่งเรือง 
34 นายประสาท ทางศิริ 
35 นายโสภณ ประสิทธิ์รัฐสนิธุ ์
36 นางภัคภร อินทรทัต 
37 นางทศชนก ลลีวรรณกุลศิริ 
38 นายบุญชัย แซโ่ค้ว 
39 นายอภิชาต ิ ว่องคงคาทอง 
40 น.ส.อรวรรณ ชุณห์กุล 
41 นางทิภาพัน วีระวุฒิวงศ์ 
42 น.ส.สุกัญญา มหาผลศิริกุล 
43 น.ส.ฐิติมา หาญววิัฒนกูล 
44 นางเปมิกา จิระคุณากร 
45 นายพรชยั เครือกาญจนา 


