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ที่ AP014-2559
วันที่ 26 เมษายน 2559
เรื่ อง

แจ้งรายชื่อผูท้ ี่ได้รับสิ ทธิ์ เข้าร่ วมโครงการเยีย่ มชมโรงงาน

เรี ยน

ผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิ ชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ขอแจ้งรายชื่ อ ผูถ้ ื อ หุ ้น ที่ ไ ด้รั บ สิ ท ธิ์ เข้าเยี่ยมชมโรงงาน ณ นิ ค ม
อุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี ในวันเสาร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2559 ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. คุณกนกกุล
2. คุณจิรศักดิ์

เกษมณรงค์

21. คุณมาลี

แซ่อุง

สุ รวัฒนาวงศ์

22. คุณรสลิน

นัมคนิสรณ์

3. คุณชมชื่น

สุ รวัฒนาวงศ์

23. คุณฤทธิชยั

หยิบเจริ ญพร

4. คุณชยพล

ประเสริ ฐกมลชัย

24. คุณลักษมี

อนุวตั เมธี

5. คุณชวาพงษ์

วสุ ธาพิทกั ษ์

25. คุณลาวัลย์

รัตนลือชากุล

6. คุณชัชวัฏ

พิพฒั นาบูรณ์

26. คุณวิชยั

รักหฤทัย

7. คุณชัชวาล

สุ นทรพาณิ ชย์

27. คุณวิชยั

ดิษฐอุดม

8. คุณชัยรัตน์

แซ่โง้ว

28. คุณวิบูลย์

พรชัยสกุลดี

9. คุณไชยพร

อนุวตั เมธี

29. คุณวีณา
30. คุณศักดิ์ชยั

กิจเวคิน

10. คุณณภัทร

ธรรมวิวฒั น

11. ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญเทพมหาอุตม์การจัดการ

31. คุณศักดิ์ริน

สกุลศรี มนตรี
ชูศกั ดิ์ตระกูล

12. ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญเทพราหู การจัดการ

32. คุณสมชาย

จิติมา

13. คุณเทียนชัย

วงศ์นวภรณ์

33. คุณสามารถ

แซ่อุง

14. คุณธัญพร

ศรี สุข

34. คุณสุ ชีวี

ฟองจ่าน

15. คุณธีรยุทธ

พืชธัญญากิจ

35. คุณสุ ณิสา

วัฒนวิจารณ์

16. ว่าที่ ร.ต.ประสิ ทธิ์

จิยะพานิชกุล

36. คุณสุ นทรี

รุ จิตานนท์

17. คุณปราโมทย์

ลิบรัตนสกุล

37. คุณสุ พร

ปทุมสุ วรรณวดี

18. คุณเพชริ นทร์

ปอตระกูล

38. คุณสุ วรรณ

เดชะริ นทร์

19. คุณมณี วรรณ

รักหฤทัย

39. คุณสุ วรรณี

สุ นทรพาณิ ชย์

20. คุณมาลินี

อนุวตั เมธี

ทั้งนี้ บริ ษทั จะโทรศัพท์ติดต่อกลับไปยังผูถ้ ื อหุ ้นที่ ได้รับสิ ทธิ์ ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านได้ให้ไว้ กรณี ที่ไม่สามารถ
ติดต่อได้ภายในวันที่ 30 เมษายน 2559 บริ ษทั ถือว่าท่านสละสิ ทธิ์
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
เลขานุการบริ ษัท
โทรศัพท์ 038-468-300 ต่ อ 148 โทรสาร 038-458-751
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