
No.

1 คุณ Chatthong Noisantea บริษัท NEP Realty and Industry Public Company Limited

2 คุณ Netirad Sang-ngam บริษัท NCL International Logistics PCL

3 คุณ Ploypapat Pipatkittibodee บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จาํกดั (มหาชน)

4 คุณ Thitirut Vivatkasemsuk บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จาํกดั (มหาชน)

5 คุณ กนกธิป สาครวาสี บริษัท เอม็พีจี คอร์ปอเรช่ัน จาํกดั (มหาชน)

6 คุณ กนกอร จันทร์คร บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จาํกดั (มหาชน)

7 คุณ กมลวรรณ ชัยรักษ์วัฒนา บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จาํกดั

8 คุณ กรกฤต คาํเรืองฤทธิ์ บริษัท เจนเนอราล่ี ประกนัภัย (ไทยแลนด)์ จาํกดั

9 คุณ กรรณรัตน์ อทิธิภวูดล บริษัท ธนาคาแลนด์ แอนด์ เฮาส ์จาํกดั (มหาชน)

10 คุณ กรรณิกา บุญรอด บริษัท สาล่ี คัลเล่อร์ จาํกดั (มหาชน)

11 คุณ กฤช กุลเลิศประเสริฐ บริษัท ผลิตภัณฑต์ราเพชร จาํกดั (มหาชน)

12 คุณ กฤติกา ประดิษฐสมานนท์ บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

13 คุณ กฤษณา กุลปัญญาเลิศ บริษัท หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสนิ จาํกดั (มหาชน)

14 คุณ กญัญนันท์ ฝั่งชลจิตร์ บริษัท ไทยประกนัภัย จาํกดั (มหาชน)

15 คุณ กญันิกา ดอนคาํเพง็ บริษัท เอส แอนด์ เจ อนิเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส ์จาํกดั (มหาชน)

16 คุณ กนัยะรัตน์ กฤษณเทวินทร์ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

17 คุณ กนัยารัตน์ ทะเรืองรัมย์ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน)

18 คุณ กลัยกร วีรภัทรา บริษัท จีเอฟพีท ีจาํกดั (มหาชน)

19 คุณ กาญจนา โสภณพงศพิ์พัฒน์ บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซ่ิง จาํกดั (มหาชน)

20 คุณ กาญจนา เหล่ากจิการเลิศ บริษัท สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)

21 คุณ กุลนิษฐ์ สารภาพ บริษัท ควอลลีเทค จาํกดั (มหาชน)

22 คุณ กุลปวีร์ เฉลิมเมธีวงศ์ บริษัท นิปปอน แพค็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

23 คุณ กุลภัสสร วิชาญชุติวาณิช บริษัท ไทยวาโก้ จาํกดั (มหาชน)

24 คุณ กุลภัสสร์สรณ์ ศรีลาค้า บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน)

25 คุณ กุลวีณ์ มิ่งขวัญสขุ บริษัท ธนาคารกรงุเทฑ จาํกดั (มหาชน)

26 คุณ กุสมุา เกดิผล บริษัท สามารถ ไอโมบาย จาํกดั (มหาชน)

27 คุณ เกตน์สรีิ จิงสริิกุล บริษัท ไวทก์รุป๊ จาํกดั (มหาชน)

28 คุณ เกรียงศกัดิ์ จงสขุกจิพานิช บริษัท ธนาคารกรงุศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน)

29 คุณ เกษรา สั่มกาญจนรักษ์ บริษัท สหพัฒนาอนิเตอร์โฮลดิ้ ง จาํกดั (มหาชน)

30 คุณ เกสนีินาฏ ทองพุ่มพฤกษา บริษัท ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกก์ิ้ ง คอร์ปอเรช่ัน

31 คุณ ขนิษฐา เธียรสทิธ์พิศาล บริษัท หลักทรัพย์ ซีมิโก้ จาํกดั (มหาชน)

32 คุณ เครือมาศ มานะมงคลชัย บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน)

33 คุณ เครือวัลย์ คงสวัสดิ์ บริษัท สนิทรัพย์ประกนัภัย จาํกดั (มหาชน)

34 คุณ จักรพันธ์ สงิหะสริุยะ บริษัท เอสวีไอ จาํกดั (มหาชน)

35 คุณ จันทรตรี ดารกานนท์ บริษัท สหยูเนียน จาํกดั (มหาชน)

ช่ือ-สกลุ ช่ือกิจการ

การสมัมนาพิจารณส์รา้งความพรอ้มเกีย่วกบั ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

วันองัคารที่ 20 –วันพุธ ที่ 21 ธนัวาคม พ.ศ. 2559  เวลา 09.00 – 16.30 น.

(IFRS 9, IFRS 7 และ IAS 32)

ณ หอประชุม ศ.สงัเวียน อาคาร C ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ใหม่) ถนนรัชดาภเิษก



No. ช่ือ-สกลุ ช่ือกิจการ

การสมัมนาพิจารณส์รา้งความพรอ้มเกีย่วกบั ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

วันองัคารที่ 20 –วันพุธ ที่ 21 ธนัวาคม พ.ศ. 2559  เวลา 09.00 – 16.30 น.

(IFRS 9, IFRS 7 และ IAS 32)

ณ หอประชุม ศ.สงัเวียน อาคาร C ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ใหม่) ถนนรัชดาภเิษก

36 คุณ จันทร์เพญ็ ผดุงศลิป บริษัท กุลธรเคอร์บี้  จาํกดั (มหาชน)

37 คุณ จันทรา ต่ออดุม บริษัท กรงุไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน)

38 คุณ จามจุรี ศโิรเวฐนุกูล บริษัท วีนิไทย จาํกดั (มหาชน)

39 คุณ จารณุี ชัยศภุกจิสทิธิ์ บริษัท อลิอนัซ์ อยุธยา ประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน)

40 คุณ จารรัุกษ์ เกตุจาํรญู บริษัท ไทยประกนัภัย จาํกดั (มหาชน)

41 คุณ จารวุรรณ ล้ิมคุณธรรมโม บริษัท กรงุเทพประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน)

42 คุณ จิณภัค ต่อดาํรงค์ บริษัท tokio marine life insurance (thailand) public company limited

43 คุณ จิตติมา นาคลดา บริษัท พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน)

44 คุณ จิตติมา ล้ิมคุณธรรมโม บริษัท สมาคมประกนัชีวิตไทย

45 คุณ จินตณา กิ่งแก้ว บริษัท สยามแกส๊ แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส ์จาํกดั (มหาชน)

46 คุณ จิรัสยา รุ่งสกุลลิขิต บริษัท ประกนัภัยไทยวิวัฒน์ จาํกดั (มหาชน)

47 คุณ จิราลักษณ์ พัฒนาการ บริษัท ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกก์ิ้ ง คอร์ปอเรช่ัน

48 คุณ จีรพรรณ อนันต์มนตรีโชค บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท ์คอร์ปอเรช่ัน จาํกดั (มหาชน)

49 คุณ จุฑามาศ เชียรกจิ บริษัท หลักทรัพย์ ภัทร จาํกดั (มหาชน)

50 คุณ จุฑารัตน์ จารยุะวงศ์ บริษัท อเีอม็ซี จาํกดั (มหาชน)

51 คุณ จุราวรรณ สทุธิจันทร์ บริษัท สมาคมประกนัชีวิตไทย

52 คุณ จุไรพร เล่ียมตระกูลพานิช บริษัท เอเอสเอน็ โบรกเกอร์ จาํกดั (มหาชน)

53 คุณ จุลรักษณ์ เกตุจาํรญู บริษัท ไทยประกนัภัย จาํกดั (มหาชน)

54 คุณ เจติยา กติิโยดม บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

55 คุณ แจ่มจรัส  สมุโนจิตราภรณ์ บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อนิชัวรันส ์จาํกดั (มหาชน)

56 คุณ ใจแก้ว เตชะพิชญะ บริษัท ซิโน-ไทย เอน็จีเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จาํกดั (มหาชน)

57 คุณ ฉันทนา ฉันทจิตปรีชา บริษัท ประกนัคุ้มภัย จาํกดั (มหาชน)

58 คุณ เฉลิมพร เหลืองทมิากุล บริษัท ไทยสมุทรประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน)

59 คุณ ชนะชัย กุลนพฤกษ์ บริษัท กุลธรเคอร์บี้  จาํกดั (มหาชน)

60 คุณ ชนิตา เงินลายลักษณ์ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน)

61 คุณ ชัชฏา เครืครฑุ บริษัท สมาคมประกนัวินาศภัยไทย

62 คุณ ชนินทร์ เลิศประภาภรณ์ บริษัท สายการบินนกแอร์ จาํกดั (มหาชน)

63 คุณ ชไมพร เดชอาคม บริษัท เงินทุน กรงุเทพมหานคร จาํกดั (มหาชน)

64 คุณ ชลธิชา กวินกจิบวร บริษัท ไฟร์ วิคเตอร์ จาํกดั (มหาชน)

65 คุณ ชลธิชา ศภุลักษณ์เมธา บริษัท ลีซ อทิ จาํกดั (มหาชน)

66 คุณ ชลลดา ทวีปัญโญภาส บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จาํกดั (มหาชน)

67 คุณ ชวลิต จินถาวณิค บริษัท ธนาคารเกยีรตินาคิน จาํกดั (มหาชน)

68 คุณ ชัยพล สทุธมนัสวงษ์ บริษัท ไพลอน จาํกดั (มหาชน)

69 คุณ ชาติชาย วงษ์สาธุภาพ บริษัท เอแอลท ีเทเลคอม จาํกดั (มหาชน)

70 คุณ ชินานุตม์ จริตฤดีชัย บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลัต์ จาํกดั (มหาชน)
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การสมัมนาพิจารณส์รา้งความพรอ้มเกีย่วกบั ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
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ณ หอประชุม ศ.สงัเวียน อาคาร C ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ใหม่) ถนนรัชดาภเิษก

71 คุณ ช่ืนกมล ตรีสทุธาชีพ บริษัท จัสมิน อนิเตอร์เนช่ันแนล จาํกดั (มหาชน)

72 คุณ ชุติมา จันทรากุลศริิ บริษัท ไทยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน)

73 คุณ ชูเกยีรติ วิริยะก่อกจิกุล บริษัท กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน

74 คุณ เชวงศกัดิ์ อนิทร์กอง บริษัท ทรีซิกตี้ ไฟว์ จาํกดั (มหาชน)

75 คุณ ฐิญานันท์ ดีประสทิธิ์ปัญญา บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จาํกดั (มหาชน)

76 คุณ ฐิตาพร ธารากจิ บริษัท ไทยรับประกนัภัยต่อ จาํกดั (มหาชน)

77 คุณ ณรงค์ องอาจมณีรัตน์ บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน)

78 คุณ ณัชชารีย์ นันทวิัชรินทร์ บริษัท สาํนักงานใหญ่ธนาคารกสกิรไทย

79 คุณ ณัญพัชมน ตั้งจิตต์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       บริษัท เมโทรซิสเตม็สค์อร์ปอเรช่ัน จาํกดั (มหาชน)

80 คุณ ณัฎฐ์ธิตา สนุทร บริษัท เอส แอนด์ เจ อนิเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส ์จาํกดั (มหาชน)

81 คุณ ณัฎยา ฮวดสนุทร บริษัท ไทยฟู้ดส ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

82 คุณ ณัฐกานต์ ทองแท้ บริษัท ไออาร์ซีพี จาํกดั (มหาชน)

83 คุณ ณัฐญา นวลพลับ บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส ์ จาํกดั (มหาชน)

84 คุณ ณัฐธวัช พงษ์พาณิชย์ บริษัท อติาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จาํกดั (มหาชน)

85 คุณ ณัฐธิดา เลิศปรัชญากร บริษัท ซินเทค็ คอนสตรัคช่ัน จาํกดั (มหาชน)

86 คุณ ณัฐนันท์ อยู่ยิ่ง บริษัท เชาว์สตีลอนิดัสทร้ี จาํกดั (มหาชน) 

87 คุณ ณัฐนันท์ ตนุสทิธิธนกุล บริษัท อเีอม็ซี จาํกดั (มหาชน)

88 คุณ ณัฐนุช บริสทุธิชัย บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน)

89 คุณ ณัฐพรรณ จิระเมธากุล บริษัท ยู ซิตี้  จาํกดั (มหาชน)

90 คุณ ณัฐพล คุณกรสริิ บริษัท เจนเนอราล่ี ประกนัชีวิต (ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน)

91 คุณ ณัฐินี เจริญจรัสกุล บริษัท ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จาํกดั (มหาชน)

92 คุณ ดรณุี สนุทรธาํรง บริษัท สหพัฒนาอนิเตอร์โฮลดิ้ ง จาํกดั (มหาชน)

93 คุณ ดลฤดี นาทรัพย์ บริษัท สหโมเสคอตุสาหกรรม จาํกดั (มหาชน)

94 คุณ ดวงกมล พิศาล บริษัท สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

95 คุณ ดวงดาว วงษ์พันนิตกฤษ บริษัท ธนาคาร กรงุศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) 

96 คุณ ดวงตะวัน สรุบถโสภณ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน)

97 คุณ ดวงตา พฤกษราช บริษัท กรงุเทพประกนัสขุภาพ จาํกดั (มหาชน)

98 คุณ ดวงนพร เพ่ิมนาํลาภ บริษัท ไทยรีประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน)

99 คุณ ดวงพร พรพัฒนารักษ์ บริษัท หลักทรัพย์กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)

100 คุณ ดวงรัตน์ แจ้งมงคล บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซ่ิง จาํกดั (มหาชน)

101 คุณ ดวงหทยั ธรรมาสถติย์ บริษัท ฟู้ด แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน)

102 คุณ ดารณี ทบัแก่น บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จาํกดั (มหาชน)

103 คุณ ดารณี พรรณกล่ิน บริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน)

104 คุณ ดาํรงฤทธิ์ สาํเรจ็วิทย์ บริษัท สนิมั่นคงประกนัภัย จาํกดั (มหาชน)

105 คุณ ทองอยู่ ถาวรสกุลขัย บริษัท เอม็พีจี คอร์ปอเรช่ัน จาํกดั (มหาชน)



No. ช่ือ-สกลุ ช่ือกิจการ

การสมัมนาพิจารณส์รา้งความพรอ้มเกีย่วกบั ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

วันองัคารที่ 20 –วันพุธ ที่ 21 ธนัวาคม พ.ศ. 2559  เวลา 09.00 – 16.30 น.

(IFRS 9, IFRS 7 และ IAS 32)

ณ หอประชุม ศ.สงัเวียน อาคาร C ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ใหม่) ถนนรัชดาภเิษก

106 คุณ ทศัพร คุปตารักษ์ บริษัท นามยง เทอร์มินัล จาํกดั (มหาชน)

107 คุณ ทพิย์นารา งามทวี บริษัท ทกัษิณคอนกรีต จาํกดั (มหาชน)

108 คุณ ทพิย์รัตน์ สทุธิจิตต์โต บริษัท ท.ีเค.เอส. เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน)

109 คุณ ทพิา ยศสมบัติ บริษัท บางกอกสหประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน)

110 คุณ ทพิาพร ฤทธิ์เทวา บริษัท ทกัษิณคอนกรีต จาํกดั (มหาชน)

111 คุณ ทพิาวรรณ คูณรัตนศริิ บริษัท คอมเซเว่น จาํกดั (มหาชน)

112 คุณ ทวิา ค้วนเครือ บริษัท เซน็ทรัลพัฒนา จาํกดั (มหาชน)

113 คุณ ทวิารินทร์ วัชรินทรานนท์ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จาํกดั

114 คุณ เทวัญ พิทกัษ์ดาํรงค์วงค์ บริษัท อนิทรประกนัภัย จาํกดั (มหาชน)

115 คุณ ธนกานต์ พันธาภิรัตน์ บริษัท ผลิตภัณฑต์ราเพชร จาํกดั (มหาชน)

116 คุณ ธนภัทร ฉัตรเสถยีร บริษัท หลักทรัพย์ ทรีนีตี้  จาํกดั

117 คุณ ธนวัฒน์ ตั้งอดุมเลิศ บริษัท ทปิโก้แอสฟัลท ์จาํกดั (มหาชน)

118 คุณ ธนวันต์ ชัยสทิธิการค้า บริษัท ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)

119 คุณ ธนากร กุลตังวัฒนา บริษัท บีอซีี เวิลด์ จาํกดั (มหาชน)

120 คุณ ธนาภรณ์ ใจ๋เจริญ บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จาํกดั (มหาชน)

121 คุณ ธรรมนูญ วิริยะเชษฐ์กุล บริษัท บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน)

122 คุณ ธวัช จิตรไกรสร บริษัท แอด๊วานซ์ ไลฟ์ ประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน)

123 คุณ ธัญนันท์ เพช็รประสทิธิ์ บริษัท จี เจ สตีล จาํกดั (มหาชน)

124 คุณ ธาริณี เสรีสตัย์ บริษัท หลักทรัพย์ ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จาํกดั

125 คุณ ธีรนันท์ คุณะเกษม บริษัท ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี่ จาํกดั (มหาชน)

126 คุณ ธีรพันธ์ เตชะวิชาญ บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อนิชัวรันส ์จาํกดั (มหาชน)

127 คุณ ธีรยุทธ สถติพรอาํนวย บริษัท บีอซีี เวิลด์ จาํกดั (มหาชน)

128 คุณ ธีระศกัดิ์ มีพันแสน บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จาํกดั (มหาชน)

129 คุณ ธีระศกัดิ์ เป่ียมสภุัคพงศ์ บริษัท จีเอฟพีท ีจาํกดั (มหาชน)

130 คุณ ธีราพร ศภุกจิมงคลกุล บริษัท พีทจีี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน)

131 คุณ ธีราภรณ์ รตโนภาส บริษัท ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)

132 คุณ นพวรรณ แสวงกจิ บริษัท กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานบรอดแบนด์ อนิเทอร์เนต็ จัสมิน

133 คุณ นภัสชล มีสนุทร บริษัท กรงุไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน)

134 คุณ นภาภรณ์ ธนังทอง บริษัท จรัญประกนัภัย จาํกดั (มหาชน)

135 คุณ นริศา พณิชวรพงศา บริษัท ไฮโดรเทค็ จาํกดั (มหาชน)

136 คุณ นฤภรณ์ ประจักษ์ธรรม บริษัท ไทยออพติกคอลกรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

137 คุณ นฤมล ประเสริฐศลิป์ บริษัท ทปิโก้แอสฟัลท ์จาํกดั (มหาชน)

138 คุณ นฤมล เหมจันทร์ บริษัท ธนาคารมิซูโฮ จาํกดั

139 คุณ นลินรัตน์ เด่นดอนทราย บริษัท บีทเีอส กรุป๊ โฮลดิ้ งส ์จาํกดั (มหาชน)

140 คุณ นัทพร มาลัย บริษัท ควอลลีเทค จาํกดั (มหาชน)



No. ช่ือ-สกลุ ช่ือกิจการ

การสมัมนาพิจารณส์รา้งความพรอ้มเกีย่วกบั ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

วันองัคารที่ 20 –วันพุธ ที่ 21 ธนัวาคม พ.ศ. 2559  เวลา 09.00 – 16.30 น.

(IFRS 9, IFRS 7 และ IAS 32)

ณ หอประชุม ศ.สงัเวียน อาคาร C ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ใหม่) ถนนรัชดาภเิษก

141 คุณ นัธทวัฒน์ ทรัพย์บุญอ่อน บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

142 คุณ นันทกา วัตรศรีวานิช บริษัท เสริมสขุ จาํกดั (มหาชน)

143 คุณ นันทน์ภัส วิชาโคตร บริษัท นาํสนิประกนัภัย จาํกดั (มหาชน)

144 คุณ นาถสดุา สงัฆพันธุ์ บริษัท เหลก็สยาม (2001) จาํกดั

145 คุณ นํา้ทพิย์ กาละรักษ์ บริษัท บางกอก เดค-คอน จาํกดั (มหาชน)

146 คุณ นํา้ฝน โล่พานิช บริษัท อสีเทร์ินโพลีเมอร์ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

147 คุณ นิคม ฆ้องนอก บริษัท ไทยออยล์ จาํกดั (มหาชน)

148 คุณ นิชาดา เรือนทองดี บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จาํกดั (มหาชน)

149 คุณ นิตยา ธนวิริยะกุล บริษัท เมโทรซิสเตม็สค์อร์ปอเรช่ัน จาํกดั (มหาชน)

150 คุณ นิติธร ดีอาํไพ บริษัท ช ทวี จาํกดั (มหาชน)

151 คุณ นิภาพรรณ วุฒิรณฤทธิ์ บริษัท ธนาคารแห่งประเทศไทย

152 คุณ นิลรัตน์ จารมุโนภาส บริษัท ยูเอซี โกบอล จาํกดั (มหาชน)

153 คุณ นิลาวรรณ ตรีกจิจาํรญู บริษัท ธนาคารเกยีรตินาคิน จาํกดั (มหาชน)

154 คุณ นิวัฒน์ บูรณะอมร บริษัท ธนาคาร อาร์ เอช บี จาํกดั

155 คุณ นิศาชล อยัยวงศ์ บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท ์คอร์ปอเรช่ัน จาํกดั (มหาชน)

156 คุณ นีรนุช อปุพัทรวาณิชย์ บริษัท ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้ แบงกก์ิ้ ง คอร์ปอเรช่ัน

157 คุณ นุช ธรรมาจารย์จรัส บริษัท คิง ไว กรุป๊ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

158 คุณ นุชนาถ กุลภัตติมาส บริษัท สาํนักงานใหญ่ธนาคารกสกิรไทย

159 คุณ นุชนาท สริิศภุมิตร บริษัท ซินเทค็ คอนสตรัคช่ัน จาํกดั (มหาชน)

160 คุณ บรรเจิด ภาคาพันธุ์ บริษัท ไทยรีประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน)

161 คุณ บรรลือ สรุเชษฐคมสนั บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท ์จาํกดั (มหาชน)

162 คุณ บัณฑติ เจตริยานุวัตร บริษัท ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน)

163 คุณ บัณฑติ ประดิษฐ์สขุกเวร บริษัท แมค็กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

164 คุณ บัณฑติ ม่วงสอนเขียว บริษัท ยูนิเวนเจอร์  จาํกดั (มหาชน)

165 คุณ บุญกาญจน์ รัตนาวิบูลย์ บริษัท สมาคมประกนัชีวิตไทย

166 คุณ บุญจุฑา พัฒนกจิจารักษ์ บริษัท วิริยะประกนัภัย จาํกดั (มหาชน)

167 คุณ บุญเรือน งามจรัสศรีวิชัย บริษัท เอสวีโอเอ จาํกดั (มหาชน)

168 คุณ บุศรินทร์ สวุรรณรัตน์ บริษัท บางกอก เดค-คอน จาํกดั (มหาชน)

169 คุณ บุษกร เหล่ียมมุกดา บริษัท ฐิติกร จาํกดั (มหาชน)

170 คุณ เบญจมาพร คาํสวรรค์ บริษัท นิปปอน แพค็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

171 คุณ ปฏภิาณ เลิศประเสริฐศริิ บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกดั (มหาชน)

172 คุณ ปฐมภรณ์ อปุโชติสวุรรณ บริษัท นามยง เทอร์มินัล จาํกดั (มหาชน)

173 คุณ ปฐมาภรณ์ เหล่าเขตกจิ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน)

174 คุณ ปรมินทร์ ศรีวิโรจน์ บริษัท โฮมโปรดักส ์เซน็เตอร์ จาํกดั (มหาชน)

175 คุณ ประชา พัทธยากร บริษัท วันทูวัน คอนแทคส ์จาํกดั (มหาชน)



No. ช่ือ-สกลุ ช่ือกิจการ

การสมัมนาพิจารณส์รา้งความพรอ้มเกีย่วกบั ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

วันองัคารที่ 20 –วันพุธ ที่ 21 ธนัวาคม พ.ศ. 2559  เวลา 09.00 – 16.30 น.

(IFRS 9, IFRS 7 และ IAS 32)

ณ หอประชุม ศ.สงัเวียน อาคาร C ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ใหม่) ถนนรัชดาภเิษก

176 คุณ ประภาดา เครือบุญมา บริษัท อนิทรประกนัภัย จาํกดั (มหาชน)

177 คุณ ประภาศรี เอกบุตร บริษัท ทมีพรีซิช่ัน จาํกดั (มหาชน)

178 คุณ ประวิทย์ ตันติวศนิชัย บริษัท เอม็เค เรสโตรองต์ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

179 คุณ ปราณี รัตคาม บริษัท บัตรกรงุไทย จาํกดั (มหาชน)

180 คุณ ปรีชา ศรีดวงจันทร์ บริษัท พีทจีี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน)

181 คุณ ปรีดิ์เปรม ชาํนาญจักร บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จาํกดั (มหาชน)

182 คุณ ปาณิศา สริิวัฒน์วิทูร บริษัท ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน)

183 คุณ ปาริชาติ บูรณะบัญญัติ บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส ์ จาํกดั (มหาชน)

184 คุณ ปาริชาติ จิตภิรมย์ บริษัท โพราริส แคปปิตัล จาํกดั (มหาชน)

185 คุณ ปาริมา วัจฉละญาณ บริษัท หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสนิ จาํกดั (มหาชน)

186 คุณ ป่ิน สงิหอาํไพ บริษัท ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน)

187 คุณ ปิยดา สขุสมัย บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน)

188 คุณ ปิยวรรณ ชูจันทร์ บริษัท เจนเนอราล่ี ประกนัชีวิต (ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน)

189 คุณ ปิยะพงษ์ แสงภัทราชัย บริษัท สาํนักงานใหญ่ธนาคารกสกิรไทย

190 คุณ ปุณฑริกา ใบเงิน บริษัท เมืองไทยประกนัภัยจาํกดั (มหาชน)

191 คุณ ผกามาศ วัฒนวงศ์ บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมมี่ จาํกดั (มหาชน)

192 คุณ ผาสขุ ธรรมกจิวัฒน์ บริษัท สรุพลฟู้ดส ์จาํกดั (มหาชน)

193 คุณ พจนพร จันทรบุรี บริษัท สยามแกส๊ แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส ์จาํกดั (มหาชน)

194 คุณ พนาลี นรจิตต์ บริษัท ไฮโดรเทค็ จาํกดั (มหาชน)

195 คุณ พรชัย วิจิตรบูรพัฒน์ บริษัท บัตรกรงุไทย จาํกดั (มหาชน)

196 คุณ พรทพิย์ สงัข์สขุ บริษัท สมบูรณ์ แอด๊วานซ์ เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน)

197 คุณ พรทพิย์ เกดิแก้วฟ้า บริษัท หลักทรัพย์กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)

198 คุณ พรนิภา พลประชิต บริษัท นํา้ตาลครบุรี จาํกดั (มหาชน)

199 คุณ พรรณทพิย์ บัวสาย บริษัท สายวิชัยพัฒนา จาํกดั

200 คุณ พรรณี จิตตัดคานนท์ บริษัท ยูเน่ียนไพโอเนียร์ จาํกดั (มหาชน)

201 คุณ พรรษชล กุศลภชุฌงค์ บริษัท บิวเตอสมาร์ท จาํกดั (มหาชน)

202 คุณ พริม กุศลานนท์ บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อนิโฟโลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน)

203 คุณ พฤทธิ์ ล้ีวิไลกุลรัตน์ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จาํกดั (มหาชน)

204 คุณ พัชริดา เตชระพีร์ บริษัท สนิทรัพย์ประกนัภัย จาํกดั (มหาชน)

205 คุณ พัชรินทร์ จินดาจามร บริษัท ไทยรับประกนัภัยต่อ จาํกดั (มหาชน)

206 คุณ พัชรินทร์ สวุรรณทตั บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จาํกดั

207 คุณ พัชรินทร์ ธรรมแล บริษัท เอเอสเอน็ โบรกเกอร์ จาํกดั (มหาชน)

208 คุณ พัชรี เกอ๊ะเจริญ บริษัท บิวเตอสมาร์ท จาํกดั (มหาชน)

209 คุณ พันทพิา ศลิา บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียล กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

210 คุณ พิชญ์ มานะกจิไพโรจน์ บริษัท ฟู้ด แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน)
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211 คุณ พิชญา ตันสวุรรณนนท์ บริษัท ธนาคาร บีเอน็พี พารีบาส์

212 คุณ พิชามํุ์ พัฒนปุณยาภิรมย์ บริษัท เอกชัยการแพทย์ จาํกดั (มหาชน)

213 คุณ พิฑชาภัคสรร์ จิตต์โอภาส บริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน)

214 คุณ พิพงค์พันธ์ กรณุา บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน)

215 คุณ พิรดา สทุธิเวชชะกร บริษัท สมาคมประกนัชีวิตไทย

216 คุณ พิศมัย มีชัย บริษัท โพราริส แคปปิตัล จาํกดั (มหาชน)

217 คุณ พิศมัย สายบัว บริษัท เอสวีไอ จาํกดั (มหาชน)

218 คุณ พีรนุช อาภาจตุรวิทย์ บริษัท เอสวีโอเอ จาํกดั (มหาชน)

219 คุณ พีระเดช ไทยอยู่ บริษัท ไออาร์ซีพี จาํกดั (มหาชน)

220 คุณ เพชรมาลี วัฒนานิยม บริษัท ซัสโก้ จาํกดั (มหาชน)

221 คุณ เพชรรัตน์ ฉายานนท์ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน)

222 คุณ เพชรัตน์ ดิษฐสพีร บริษัท ธนาคาร อาร์ เอช บี

223 คุณ เพญ็พักตร์ วงศรั์กวาณิชย์ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จาํกดั (มหาชน)

224 คุณ เพญ็วดี เรืองภานุพันธ์ บริษัท เอราวัณประกนัภัย

225 คุณ เพญ็ศรี เดชติ่งเอง บริษัท พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ้ ง จาํกดั (มหาชน)

226 คุณ แพรวพรรณ สองห้อง บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

227 คุณ ไพจิตร ทรงเกยีรติศกัดิ์ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียล กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

228 คุณ ไพฑติย์ รักกสกิร บริษัท เหลก็ก่อสร้างสยาม จาํกดั

229 คุณ ไพฑรูย์ เอี่ยมศริิกุลมิตร บริษัท มาลีกรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

230 คุณ ไพโรจน์ ฉันทศลิป บริษัท พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน)

231 คุณ ไพโรจน์ ญัตติอคัรวงศ์ บริษัท อตุสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย จาํกดั (มหาชน)

232 คุณ ไพลิน ขนานแขง็ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จาํกดั (มหาชน)

233 คุณ ไพศาล ศภุรพันธ์ บริษัท คิง ไว กรุป๊ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

234 คุณ ไพศาล ศภุผล บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เดนาลี เพรสทจี จาํกดั

235 คุณ ภคธาร ศรีสนัติสขุ บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกดั (มหาชน)

236 คุณ ภัชรินทร์ สติเรืองกุล บริษัท CITIBANK N.A.

237 คุณ ภัททริา วิสารทพงศ์ บริษัท เชาว์สตีลอนิดัสทร้ี จาํกดั (มหาชน) 

238 คุณ ภัทยา เทวธีระรัตน์ บริษัท มุ่งพัฒนา อนิเตอร์แนชช่ันแนล จาํกดั (มหาชน)

239 คุณ ภัทรารัตน์ ชีระพันธุ์ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน)

240 คุณ ภิญญาดา ภณลคณาทนิ บริษัท แอลเอม็จี ประกนัภัย จาํกดั

241 คุณ ภธูิช เอกโชคประสทิธิ์ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จาํกดั (มหาชน)

242 คุณ ภริูตา ลือพิชิต บริษัท ธนาคารมิซูโฮ จาํกดั

243 คุณ มณฑริา ภวังสวัสดิ์ บริษัท ทูนประกนัภัย จาํกดั (มหาชน)

244 คุณ มณีรัตน์ เอี่ยมโสภณา บริษัท บางกอกสหประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน)

245 คุณ มนตรี พ่วงพูล บริษัท อลิอนัซ์ อยุธยา ประกนัภัย
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246 คุณ มนัส ตั้งสจุริตวิจิตร บริษัท เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน)

247 คุณ มนูญ เจริญไชยตระกูล บริษัท วีนิไทย จาํกดั (มหาชน)

248 คุณ มลิวรรณ ปินทรายมูล บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน)

249 คุณ มสาร ส่งศกัดิ์สกุล บริษัท ไทยมิตซูวา จาํกดั (มหาชน)

250 คุณ มะลิวัลย์ เอี่ยมมงคลสกุล บริษัท ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน)

251 คุณ มัลลิกา เลิศรัตนอมรกุล บริษัท วิริยะประกนัภัย จาํกดั (มหาชน)

252 คุณ มัลลิกา ดนัยดุษฎีกุล บริษัท หลักทรัพย์ ภัทร จาํกดั (มหาชน)

253 คุณ มาลี ดิฐวรรณกุล บริษัท ซี พี ออลล์ จาํกดั (มหาชน)

254 คุณ เมธ กนกพิบูลย์ บริษัท ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)

255 คุณ เมธิญา ขาวแดง บริษัท ธนชาตประกนัภัย

256 คุณ เมธินันท์ โลกติสถาพร บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จาํกดั (มหาชน)

257 คุณ ยศรัณย์ วัณณะพันธุ์ บริษัท แชงกรี-ลา โฮเตล็ จาํกดั (มหาชน)

258 คุณ ยุพิน อปุถมัภากุล บริษัท ทรีนีตี้  วัฒนา จาํกดั (มหาชน)

259 คุณ ยุภาพรรณ สร้างศรีวงศ์ บริษัท ไทยเทพรส จาํกดั (มหาชน)

260 คุณ ยุวดี เฉลิมศรีภิญโญรัช บริษัท tokio marine life insurance (thailand) public company limited

261 คุณ รชตาภา นุ้ยนุ่น บริษัท ซิโน-ไทย เอน็จีเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จาํกดั (มหาชน)

262 คุณ รักสกุล เจริญวงศ์ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ้ ง จาํกดั (มหาชน)

263 คุณ รัชกาล สายแดง บริษัท สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)

264 คุณ รัชฎาวรรณ ห่อทองคาํ บริษัท ซีฟโก้ จาํกดั (มหาชน)

265 คุณ รัชดา บุญวรรณโณ  บริษัท เกษตรไทย อนิเตอร์เนช่ันแนล ชูการ์ คอร์ปอเรช่ัน จาํกดั (มหาชน)

266 คุณ รัชนีกร รุ่งโรจน์ทวีรัตน์ บริษัท ไทยซัมซุงประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน)

267 คุณ รัชรินทร์ บุญเรือง บริษัท สายวิชัยพัฒนา จาํกดั

268 คุณ รัตติยา สวุรรณกจิกร บริษัท อสีเทร์ินโพลีเมอร์ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

269 คุณ รัตน์กมล เติมเกษม บริษัท ยู ซิตี้  จาํกดั (มหาชน)

270 คุณ รัตนชัย เอกอดุมพงศ์ บริษัท อนิทชั โฮลดิ้ งส ์จาํกดั (มหาชน)

271 คุณ รัตนา วงษ์กระจ่าง บริษัท ทมีพรีซิช่ัน จาํกดั (มหาชน)

272 คุณ รัตนา พูลยศ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จาํกดั (มหาชน)

273 คุณ รัศมี พจสขุเจริญ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จาํกดั

274 คุณ รัษฏกิาร พรสนธิสกุล บริษัท อตุสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย จาํกดั (มหาชน)

275 คุณ ราชัน ควรหา บริษัท สาล่ี คัลเล่อร์ จาํกดั (มหาชน)

276 คุณ รุ่งทพิย์ ภิยโยดิลกชัย บริษัท ไทคอน อนิดัสเทรียล คอนเนค็ช่ัน จาํกดั (มหาชน)

277 คุณ รุ่งรัตน์ รัตนราชชาตกุล บริษัท ธนาคารกรงุเทฑ จาํกดั (มหาชน)

278 คุณ ฤมลรัตน์ พุทธิชัยศริิ บริษัท เทเวศประกนัภัย จาํกดั (มหาชน)

279 คุณ ละม้าย เพชรแก้ว บริษัท ซีเอด็ยูเคช่ัน จาํกดั (มหาชน)

280 คุณ ลักษณา สาํราญทวิาวัลย์ บริษัท ดราโก้ พีซีบี จาํกดั (มหาชน)
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281 คุณ ลักษณา ชัยเวชย์ บริษัท เอกชัยการแพทย์ จาํกดั (มหาชน)

282 คุณ ลักษมี แซ่ตั๋น บริษัท ไทยสมุทรประกนัชีวิต

283 คุณ ลัดดารัตน์ กจิรุ่งไพบูลย์ บริษัท ไชน่าอนิชัวรันส ์(ไทย) จาํกดั (มหาชน)

284 คุณ วชิราภรณ์ เนตรจารุ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จาํกดั (มหาชน)

285 คุณ วนาพร พรกติิพงษ์ บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จาํกดั (มหาชน)

286 คุณ วนิดา อยู่สามารถ บริษัท ซีเอส  ลอ็กซอนิโฟ จาํกดั (มหาชน)

287 คุณ วรทพิย์ ฤกษ์พิบูลย์ บริษัท ผาแดงอนิดัสทร่ี จาํกดั (มหาชน)

288 คุณ วรพรรณ วงรัตนเมธีกุล บริษัท ลัคกี้ เทค็ซ์(ไทย) จาํกดั (มหาชน)

289 คุณ วรพล สวุรพันธ์ บริษัท โอเช่ียน คอมเมิรช จาํกดั (มหาชน)

290 คุณ วรรณนิภา เกดิผล บริษัท สยามซิตี้ประกนัภัย จาํกดั (มหาชน)

291 คุณ วรรณวรัตม์ ภมูิศรีสอาด บริษัท ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน)

292 คุณ วรรรัตน์ คุ้มเงิน บริษัท อคัคีปราการ จาํกดั (มหาชน)

293 คุณ วราภรณ์ เฉลิมรัตนโกมล บริษัท จี เจ สตีล จาํกดั (มหาชน)

294 คุณ วริศรา เตชะกุลวิโรจน์ บริษัท กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน

295 คุณ วริศรา โสพร บริษัท ธนาคารแห่งประเทศไทย

296 คุณ วริศรา วงศจ์งรุ่งเรือง บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน)

297 คุณ วริษฐา ฐาปนสกุลวงศ์ บริษัท บีจีท ีคอร์ปอเรช่ัน จาํกดั (มหาชน)

298 คุณ วสนัต์ชัย ชัยอทิธิเวช บริษัท jp morgan chase bank 

299 คุณ วัจนา บัวรอด บริษัท ฐิติกร จาํกดั (มหาชน)

300 คุณ วัชราพรรณ วัฒนกฤษฎา บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกนัภัย จาํกดั (มหาชน)

301 คุณ วัชรี อตัต์ภานุพงศ์ บริษัท แอด๊วานซ์ ไลฟ์ ประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน)

302 คุณ วัฒนา ศริิไพบูลย์ บริษัท เอราวัณประกนัภัย

303 คุณ วันทนีย์ วัฒนะธารี บริษัท อสีเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จาํกดั (มหาชน)

304 คุณ วันเพญ็ ก้านบัว บริษัท ไทยเทพรส จาํกดั (มหาชน)

305 คุณ วันเพญ็ รุ่งโรจน์ชนาทพิย์ บริษัท เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน)

306 คุณ วันวิสาข์ พันธุน์านิช บริษัท ไทคอน อนิดัสเทรียล คอนเนค็ช่ัน จาํกดั (มหาชน)

307 คุณ วันวิสาข์ ญาณจินดา บริษัท ไทยออยล์ จาํกดั (มหาชน)

308 คุณ วัลย์ลดา หัสดี บริษัท ไทยสมุทรประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน)

309 คุณ วัลลภา อดุมศลิป์ บริษัท สหโมเสคอตุสาหกรรม จาํกดั (มหาชน)

310 คุณ วารดี บังวรรณ บริษัท แอสเซท ไบร์ท จาํกดั (มหาชน)

311 คุณ วารี ธัญมงคลสวัสดิ์ บริษัท ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)

312 คุณ วารณุี ฐิตะสจัจา บริษัท กรงุเทพประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน)

313 คุณ วาสนา พงศแ์สงลึก บริษัท คอมเซเว่น จาํกดั (มหาชน)

314 คุณ วาสนีิ ศวิะเกื้อ บริษัท ธนาคารยูโอบี จาํกดั (มหาชน)

315 คุณ วิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ บริษัท ไทยออพติกคอลกรุป๊ จาํกดั (มหาชน)
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316 คุณ วิชาญ วรสทิธิ์ตานนท์ บริษัท โฮมโปรดักส ์เซน็เตอร์ จาํกดั (มหาชน)

317 คุณ วิเชียร ปรงุพานิช บริษัท เงินทุน กรงุเทพมหานคร จาํกดั (มหาชน)

318 คุณ วิทยา เตชะติ บริษัท สหโคเจน กรีน จาํกดั

319 คุณ วินิตา กมิสวัสดิ์ บริษัท ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)

320 คุณ วิภา คติคุปต์อนันต์ บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

321 คุณ วิภาพร ทมิบาํรงุ บริษัท ซัสโก้ จาํกดั (มหาชน)

322 คุณ วิภาวี วิเชษฐวิชัย บริษัท ธนาคารแห่งประเทศไทย

323 คุณ วิมลรัตน์ สริิภมูิวรรณกุล บริษัท ไทยบริการอตุสาหกรรมและวิศวกรรม จาํกดั (มหาชน)

324 คุณ วิรัตน์ ศรีรณู บริษัท แมค็กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

325 คุณ วิลาวัลย์ สอ่ีอน บริษัท สายการบินนกแอร์ จาํกดั (มหาชน)

326 คุณ วิไล ทดัสา บริษัท ยูเน่ียนไพโอเนียร์ จาํกดั (มหาชน)

327 คุณ วิไลภรณ์ ชัยรัตนธนานนท์ บริษัท ธนาคาร เมกะ สากลพาณิชย์ จาํกดั มหาชน

328 คุณ วิศษิฏ์ วชิรลาภไพฑรูย์ บริษัท ไฟร์ วิคเตอร์ จาํกดั (มหาชน)

329 คุณ วีณา นิรมานสกุล บริษัท สนิมั่นคงประกนัภัย จาํกดั (มหาชน)

330 คุณ วีร์ณิตา จุฬาภิวัฒน์ บริษัท ธนาคาร เมกะ สากลพาณิชย์ จาํกดั มหาชน

331 คุณ วีรนุช ทางอนันต์ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส ์จาํกดั (มหาชน)

332 คุณ วีระ แสงสภุาษิต บริษัท อติาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จาํกดั (มหาชน)

333 คุณ ศศธิร เลอสมุิตรกุล บริษัท มุ่งพัฒนา อนิเตอร์แนชช่ันแนล จาํกดั (มหาชน)

334 คุณ ศศธิร กตกุลปัญญา บริษัท อนิเทอร์เนต็ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน)

335 คุณ ศนีินาถ จงภักดิ์ไพศาล บริษัท จัสมิน อนิเตอร์เนช่ันแนล จาํกดั (มหาชน)

336 คุณ ศริประภา วะมะพุทธา บริษัท ทูนประกนัภัย จาํกดั (มหาชน)

337 คุณ ศริิจันทร์ พีรประวิตร บริษัท สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน)

338 คุณ ศริิพร อดิศกัดิ์วัฒนา บริษัท ธนชาตประกนัภัย

339 คุณ ศริิพร ตระกูลกจิเจริญ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน)

340 คุณ ศริิเพชร สนุทรวิภาต บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน)

341 คุณ ศริิเพญ็ หวังดาํรงเวศ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จาํกดั

342 คุณ ศริิลักษณ์ อาบวารี บริษัท ดราโก้ พีซีบี จาํกดั (มหาชน)

343 คุณ ศริิลักษณ์ สายวิเชียร บริษัท ไทยซัมซุงประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน)

344 คุณ ศริิลักษณ์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์ บริษัท ไทยฟู้ดส ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

345 คุณ ศริิวรรณ จิรเจริญ บริษัท หลักทรัพย์ ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จาํกดั

346 คุณ ศริิวรรณ ดาํรัตน์ บริษัท อคัคีปราการ จาํกดั (มหาชน)

347 คุณ ศภุกจิ ทองศกัดิ์ บริษัท เหลก็ก่อสร้างสยาม จาํกดั

348 คุณ ศภุพงศ์ อมัระรงค์ บริษัท อสีเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จาํกดั (มหาชน)

349 คุณ เศรษฐวุฒิ กุหลาบวิรัตน์ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จาํกดั (มหาชน)

350 คุณ ษมาภรณ์ จารวุรกานต์ บริษัท ไทยเศรษฐกจิประกนัภัย จาํกดั (มหาชน)
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351 คุณ สมใจ มโนดาํรงธรรม บริษัท สรุพลฟู้ดส ์จาํกดั (มหาชน)

352 คุณ สมนึก แสงอนิทร์ บริษัท ช ทวี จาํกดั (มหาชน)

353 คุณ สมบัติ วิทยวัตรเจริญ บริษัท หลักทรัพย์ ซีมิโก้ จาํกดั (มหาชน)

354 คุณ สมบัติ ลาภพิเชฐ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จาํกดั

355 คุณ สมบุญ เศรษฐสนัติพงศ์ บริษัท เอแอลท ีเทเลคอม จาํกดั (มหาชน)

356 คุณ สมพร ยังคล้าย บริษัท สมบูรณ์ แอด๊วานซ์ เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน)

357 คุณ สมพล เอกธีรจิตต์ บริษัท ลีซ อทิ จาํกดั (มหาชน)

358 คุณ สมฤดี สวุรรณรปู บริษัท ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี่ จาํกดั (มหาชน)

359 คุณ สมฤทยั จิรสภุากุล บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมมี่ จาํกดั (มหาชน)

360 คุณ สมหมาย ขจรกรงุ บริษัท ประกนัภัยไทยวิวัฒน์ จาํกดั (มหาชน)

361 คุณ สมาพร สบืพงษ์ บริษัท เอน็ ท ีเอส สตีลกรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

362 คุณ สร้อยเพชร อรรคฮาต บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน)

363 คุณ สนัทนา ตันติศริิรัตน์ บริษัท เทเวศประกนัภัย จาํกดั (มหาชน)

364 คุณ สารินทร์ กริวุฒิสกุล บริษัท นาํสนิประกนัภัย จาํกดั (มหาชน)

365 คุณ สาริสา ทองกติติกุล บริษัท อสีต์โคสทเ์ฟอร์นิเทค จาํกดั (มหาชน)

366 คุณ สณิิชา ศลิาผ่อง บริษัท เหลก็สยาม (2001) จาํกดั

367 คุณ สติางค์ ซ่ึงอมรเกยีรติ บริษัท ลัคกี้ เทค็ซ์(ไทย) จาํกดั (มหาชน)

368 คุณ สทิธิชัย เสรีพัฒนะพล บริษัท ณศุาศริิ จาํกดั (มหาชน)

369 คุณ สริิพร งามวิริยะพงศ์ บริษัท ธนาคาแลนด์ แอนด์ เฮาส ์จาํกดั (มหาชน)

370 คุณ สริิเพญ็ ตันติเวชอภิกุล บริษัท มาลีกรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

371 คุณ สกุญัญา ฤกษ์พลการ บริษัท เซน็ทรัลพัฒนา จาํกดั (มหาชน)

372 คุณ สกุติติ เอื้มเลบตระกูล บริษัท CITIBANK N.A.

373 คุณ สชุาดา เศรษฐสทิธิกุล บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเตม็ส ์จาํกดั (มหาชน)

374 คุณ สดุใจ วรรณสว่าง บริษัท ธนาคารแห่งประเทศไทย

375 คุณ สดุารัตน์ วิวรรธนะเดช บริษัท จรัญประกนัภัย จาํกดั (มหาชน)

376 คุณ สดุารัตน์ พัทธ์วิวัฒน์ศริิ บริษัท เอม็เค เรสโตรองต์ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

377 คุณ สทุศัน์ บุณยอดุมศาสตร์ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จาํกดั (มหาชน)

378 คุณ สธุิดา ศภุนุกูลสมัย บริษัท ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จาํกดั (มหาชน)

379 คุณ สธุี พ่ึงวัฒนาพงศ์ บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน)

380 คุณ สนุทรี ธรรมรัชพิมล บริษัท ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั มหาชน

381 คุณ สนุทรี อารยสมบูรณ์ บริษัท เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)

382 คุณ สนิุดาพร จิตสร้างบุญ บริษัท มิตรแท้ประกนัภัย จาํกดั (มหาชน)

383 คุณ สนีุย์ ศรีสขุทวีรัตน์ บริษัท เมืองไทยประกนัภัยจาํกดั (มหาชน)

384 คุณ สพุรรณี อศัวสวุรรณ์ บริษัท ออิอน ธนสนิทรัพย์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน)

385 คุณ สพิุชา ลีละวัฒน์ บริษัท ธนาคาร อาร์ เอช บี
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ณ หอประชุม ศ.สงัเวียน อาคาร C ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ใหม่) ถนนรัชดาภเิษก

386 คุณ สภุาณี พงศส์ภุาพชน บริษัท บรุค๊เคอร์ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

387 คุณ สภุาพร วัฒนสวุรรณ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน)

388 คุณ สภุาภรณ์ แขนสงูเนิน บริษัท มิตรแท้ประกนัภัย จาํกดั (มหาชน)

389 คุณ สภุาสนีิ จันทวี บริษัท สมาคมประกนัวินาศภัยไทย

390 คุณ สมุลทพิย์ ศรีเมฆ บริษัท สามารถ ไอโมบาย จาํกดั (มหาชน)

391 คุณ สรุชัย วิจิตรคงคากุล บริษัท สยามซิตี้ประกนัภัย จาํกดั (มหาชน)

392 คุณ สรุพล ล้ิมพานิช บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

393 คุณ สรุสทิธิ์ ศรัณย์วรนาถ บริษัท เกษตรไทย อนิเตอร์เนช่ันแนล ชูการ์ คอร์ปอเรช่ัน จาํกดั (มหาชน)

394 คุณ สรุสร์ี พ่วงทอง บริษัท นํา้ตาลครบุรี จาํกดั (มหาชน)

395 คุณ สรุะชัย อศัวเชียรจินดา บริษัท ไวทก์รุป๊ จาํกดั (มหาชน)

396 คุณ สรีุย์ เศวตโศภิน บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน)

397 คุณ สรีุรัตน์ นาคะผดุงรัตน์ บริษัท ไพลอน จาํกดั (มหาชน)

398 คุณ สวุรรณี ลิมปนวงศแ์สน บริษัท ทรีนีตี้  วัฒนา จาํกดั (มหาชน)

399 คุณ เสาวคนธ์ สมมี บริษัท ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั มหาชน

400 คุณ แสงดาว เดชาดวงสกุล บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเตม็ส ์จาํกดั (มหาชน)

401 คุณ หทยัรัตน์ ภัทรเมธีวิญํู บริษัท ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้ แบงกก์ิ้ ง คอร์ปอเรช่ัน

402 คุณ หทยัรัตน์ จตุรสขุุมาล บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน)

403 คุณ หน่ึงนุช สงัฆธรรม บริษัท อนิเทอร์เนต็ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน)

404 คุณ องอาจ ล้ิมประยูรยงค์ บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จาํกดั (มหาชน)

405 คุณ อดิศกัดิ์ โมคศริิ บริษัท ประกนัคุ้มภัย จาํกดั (มหาชน)

406 คุณ อนงค์ ไชยสขุทกัษิณ บริษัท ผาแดงอนิดัสทร่ี จาํกดั (มหาชน)

407 คุณ อนงค์นาฎ พฤกษากร บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท ์จาํกดั (มหาชน)

408 คุณ อนงนาฎ ศภุเสริฐ บริษัท ไทยเศรษฐกจิประกนัภัย จาํกดั (มหาชน)

409 คุณ อนันต์ ฉัตรเงินงาม บริษัท อนิทชั โฮลดิ้ งส ์จาํกดั (มหาชน)

410 คุณ อนามล ทริปาทิ บริษัท สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

411 คุณ อนุเทพ กจิประทาน บริษัท ท.ีเค.เอส. เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน)

412 คุณ อนุพงษ์ จันทร์จิเรศรัศมี บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอม็เอฟซี จาํกดั (มหาชน)

413 คุณ อภัสนันท์ ขวัญแสนศษิฐ์ บริษัท ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)

414 คุณ อภิชยา เหมทานนท์ บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลัต์ จาํกดั (มหาชน)

415 คุณ อภิญญา จารตุระกูลชัย บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส ์จาํกดั (มหาชน)

416 คุณ อภิญญา อเนกธนสาร บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อนิโฟโลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน)

417 คุณ อภิญญา สาํราญฤทธิ์ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกนัภัย จาํกดั (มหาชน)

418 คุณ อภิรดี วังวิทยา บริษัท โอเช่ียน คอมเมิรช จาํกดั (มหาชน)

419 คุณ อมรรัตน์ พงษ์ขจรกจิการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เดนาลี เพรสทจี จาํกดั

420 คุณ อรทยั เหลืองไพฑรูย์ บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส ์จาํกดั (มหาชน)
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ณ หอประชุม ศ.สงัเวียน อาคาร C ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ใหม่) ถนนรัชดาภเิษก

421 คุณ อรวรรณ สจุริตตายน บริษัท ธนาคารกรงุศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน)

422 คุณ อรวรรณ ศริิไชยา บริษัท บรุค๊เคอร์ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

423 คุณ อรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ บริษัท ไทยวาโก้ จาํกดั (มหาชน)

424 คุณ อรัญญา เกดิจนา บริษัท ธนาคารยูโอบี จาํกดั (มหาชน)

425 คุณ อรณุลักษณ์ ดิลกวณิช บริษัท สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน)

426 คุณ องัคณีย์ ฤกษ์ศริิสขุ บริษัท เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)

427 คุณ องัศมุาสี จิตติวสรัุตน์ บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

428 คุณ อจัฉรา กุลรัตน์รักษ์ บริษัท อลิอนัซ์ อยุธยา ประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน)

429 คุณ อมัรินทร์ อรัญ บริษัท เอน็ ท ีเอส สตีลกรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

430 คุณ อยัรินทร์ อธิกุลเมธาวัชร์ บริษัท ณศุาศริิ จาํกดั (มหาชน)

431 คุณ อษัฎาพร ปล้ืมธัรวงศ์ บริษัท แอลเอม็จี ประกนัภัย จาํกดั

432 คุณ อารี แซ่อึ้ ง บริษัท ซีเอด็ยูเคช่ัน จาํกดั (มหาชน)

433 คุณ อารีย์ พลีขันธ์ บริษัท ยูเอซี โกบอล จาํกดั (มหาชน)

434 คุณ อศิราชัย นวพาณิชย์เจริญ บริษัท ซี พี ออลล์ จาํกดั (มหาชน)

435 คุณ อดุมรักษ์ พิสาชัย บริษัท กรงุเทพประกนัสขุภาพ จาํกดั (มหาชน)

436 คุณ อมุาพร ไวทยไชยวัฒน์ บริษัท ไทยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน)

437 คุณ อมุาพร ศรีศภุผล บริษัท สมาคมประกนัชีวิตไทย

438 คุณ อษุณีย์ ศลิาสานต์ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท ์จาํกดั (มหาชน)

439 คุณ อษุณีย์ ล่ิวรัตน์ บริษัท หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จาํกดั (ASPS)

440 คุณ อสุนี ไชยสงโท บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท ์จาํกดั (มหาชน)

441 คุณ เอนก ศรีทบัทมิ บริษัท ซีฟโก้ จาํกดั (มหาชน)


