
  
 บรษัิท ศรีสวสัดิ ์คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน)  
 

      วนัท่ี  31  มีนำคม  2565 

เรือ่ง เชิญประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 

เรยีน ทำ่นผูถื้อหุน้ บรษัิท ศรสีวสัดิ ์คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 

สิง่ทีสง่มำดว้ย 1.  ส  ำเนำรำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 
  2.  แบบฟอรม์ลงทะเบียนและรำยงำนประจ ำปี 2564 ในรูปแบบ QR Code 

3.  ขอ้มลูบคุคลที่เสนอช่ือใหร้บัแตง่ตัง้เป็นกรรมกำร 
  4.  ขอ้บงัคบัของบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประชมุผูถื้อหุน้และออกเสยีงลงคะแนน 
  5.  หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 
  6.  ขอ้มลูกรรมกำรอิสระท่ีจะเป็นผูร้บัมอบฉนัทะจำกผูถื้อหุน้ 

7.  ขอ้ปฏิบตัิส  ำหรบักำรเขำ้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ผำ่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) และกำรมอบฉนัทะ   
   
 เน่ืองดว้ยท่ีประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท ศรสีวสัดิ ์ คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) มมีติใหเ้รยีกประชมุสำมญัผูถื้อหุน้
ประจ ำปี 2565 ในวนัท่ี 22 เมษำยน 2565 เวลำ 13.00 น. ผำ่นสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) เพยีงรูปแบบเดยีวเทำ่นัน้ ตำม
หลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดโดยกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง โดยถำ่ยทอดสด ณ หอ้ง Auditorium ชัน้ 3 อำคำรศรสีวสัดิ ์เลขที่ 99/392 ซอย
แจง้วฒันะ 10 แยก 3 ถนนแจง้วฒันะ แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลกัสี ่กทม. 10210 โดยมีระเบียบวำระกำรประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564  

ชอ้เท็จจรงิและเหตผุล กำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564  ไดจ้ดัขึน้เมื่อวนัท่ี 23 เมษำยน  2564 บรษัิทฯไดม้กีำร
บนัทกึไวอ้ยำ่งถกูตอ้ง และไดน้ ำสง่ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและกระทรวงพำณิชยภ์ำยในเวลำที่กฎหมำยก ำหนด
เรยีบรอ้ยแลว้ มีรำยละเอยีดตำมส ำเนำรำยงำนกำรประชมุตำมสิง่ที่สง่มำดว้ย 1. 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชมุ
ดงักลำ่ว 

คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิ ตอ้งผำ่นมติอนมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชมุและออกเสยีง  

วาระที่ 2  พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2564 ปรำกฎในรำยงำนประจ ำปี 2564 ที่ไดจ้ดัสง่ ใหผู้ถื้อหุน้
พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้โดยรำยละเอยีดปรำกฎในสิง่ที่สง่มำดว้ยล ำดบัท่ี 2  
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(หน่วย : ลำ้นบำท) 2564 2563 Growth 

รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำซือ้และใหกู้ยื้ม 6,629.65 7,926.85 (16.36%) 

รำยไดอ่ื้นๆ 3,375.51 2,826.94 19.41% 

คำ่ใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำน 3,020.78 4,107.75 (26.46%) 

ตน้ทนุทำงกำรเงิน 790.68 902.61 (12.38%) 

ก ำไรสทุธิ 5,037.94 4,790.83 5.16% 

ลกูหนีจ้ำกกำรใหเ้ช่ำซือ้และใหกู้ยื้ม 33,689.13 39,459.00 (14.62%) 

สินทรพัยร์วม 49,966.86 52,007.37 (3.92%) 

หนีส้ินรวม 22,991.53 27,937.49 (17.70%) 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 24,697.86 22,084.87 11.83% 

สำขำ 4,908 4,750 3.33% 

 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565  รบัทรำบผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 
2564 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมตัิงบการเงนิประจ าปี 2564 สิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม  2564 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล งบกำรเงินของบรษัิทประจ ำปี  2564 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564  ซึง่ผำ่นกำรตรวจสอบ จำก
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต และผำ่นควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแลว้ โดยที่ผูส้อบบญัชีแสดงควำมเห็นวำ่งบ
กำรเงินของบรษัิทถกูตอ้งตำมควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 พจิำรณำอนมุตัิงบกำรเงินประจ ำปี 
2563 สิน้สดุวนัท่ี  31 ธนัวำคม 2564  

คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิ ตอ้งผำ่นมติอนมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชมุและออกเสยีง  

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรปี 2564 และจ่ายเงนิปันผล 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล ตำมพระรำชบญัญตัิบรษัิทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 116 และขอ้บงัคบัของบรษัิทฯขอ้ 29  
ก ำหนดใหท้ี่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้พิจำรณำกำรจดัสรรก ำไรและกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปีบรษัิทฯ ตอ้งจดัสรรก ำไรสทุธิ
ประจ ำปีสว่นหนึง่ ไวเ้ป็นทนุส ำรองไมน่อ้ยกวำ่รอ้ยละหำ้ (5) ของก ำไรสทุธิประจ ำปี จนกวำ่ทนุส ำรองนีจ้ะมจี ำนวนไมน่อ้ยกวำ่
รอ้ยละสบิ (10) ของทนุจดทะเบยีนของบรษัิท จำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบรษัิทฯ ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนของบรษัิทฯใน
รอบปี 2564 จ ำนวน 3,765.76 ลำ้นบำท และเสนอใหจ้ดัสรรก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนของปี  2564 ดงันี ้

1. จดัสรรก ำไรเป็นเงินส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 93,108 บำท  
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2. จ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรสะสมและผลประกอบกำรปี 2564 ใหแ้กผู่ถื้อหุน้จ ำนวน  2,471.67 ลำ้นบำท คิดเป็น
อตัรำหุน้ละ 1.80 บำท โดยกำรจำ่ยเงินปันผลจะจำ่ยเป็นเงินสด  
และอตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลเปรยีบเทียบปี 2564-2565 เป็นดงันี ้

อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล ปี 2565 ปี 2564 
จ่ำยเป็นเงินสด 1.80 1.80 
คิดเป็นอตัรำกำรจำ่ยปันผล (รอ้ยละ) 65.64 240.72 

 

ทัง้นีต้ำมนโยบำยกำรจ่ำยปันผลของบรษัิทก ำหนดไวไ้มน่อ้ยกวำ่รอ้ยละ 40 ของก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษีเงินไดน้ิติ
บคุคลและหลงัหกัส ำรองตำมที่กฎหมำยก ำหนด  ดงันัน้บรษัิทจ่ำยปันผล มำกกวำ่นโยบำยกำรจำ่ยเงินปันผล 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร  เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 พิจำรณำอนมุตัจิดัสรรก ำไรประจ ำปี 
2564 เป็นทนุส ำรองตำมกฎหมำย และจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินสด ทัง้นีใ้หก้ ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมสีทิธิ ไดร้บัเงินปันผลในวนัท่ี 
5 พฤษภำคม 2565 และก ำหนดจ่ำยเงินปันผล ในวนัท่ี  20  พฤษภำคม 2565 

คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิ ตอ้งผำ่นมติอนมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชมุและออกเสยีง 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่้องออกตามวาระ 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล  ตำมพระรำชบญัญตัิบรษัิทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 70,71 และขอ้บงัคบัของบรษัิทขอ้ 14. 
ก ำหนดใหก้ำรประชมุสำมญัประจ ำปีทกุครัง้  ใหก้รรมกำรออกจำกต ำแหนง่จ ำนวนหนึง่ในสำม (1/3) ของจ ำนวนกรรมกำรใน
ขณะนัน้ โดยกรรมกำรซึง่พน้จำกต ำแหนง่อำจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขำ้ด ำรงต ำแหนง่ไดอ้กี ทัง้นีก้รรมกำรท่ีครบวำระในปี 2565 นี ้
มีดงันี ้

1. นำยวินยั  วิทวสักำรเวช 
2. นำยสเุมธ  มณีวฒันำ 
3. นำยกดุั่น  สขุมุำนนท ์
4. นำยฉตัรชยั  แกว้บตุตำ 
5. นำยวชิิต  พยหุนำวชียั 

ทัง้นีบ้รษัิทฯไดป้ระกำศในเว๊บไซดข์องบรษัิทฯ เชิญใหผู้ถื้อหุน้เสนอรำยช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิ เพื่อเขำ้รบักำรสรรหำ 
เป็นกรรมกำรบรษัิท เมื่อครบก ำหนดเวลำแลว้ปรำกฎวำ่ไมม่ีผูถื้อหุน้รำยใดเสนอช่ือบคุคลเขำ้มำที่บรษัิทฯ และคณะกรรมกำร 
สรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทนไดพ้ิจำรณำควำมรูค้วำมสำมำรถ ประสบกำรณแ์ลว้ รวมทัง้คณะกรรมกำรบรษัิท ไดพ้จิำรณำ 
คณุสมบตัิของกรรมกำรวำ่คณุสมบตัิเหมำะสมกบักำรประกอบธรุกิจของบรษัิท จึงเสนอใหเ้ลอืกตัง้กรรมกำรท่ีตอ้งออก ตำม
วำระกลบัเขำ้รบัต ำแหนง่อกีวำระ ประวตัิของกรรมกำรท่ีไดร้บักำรเสนอช่ือเขำ้รบัต ำแหนง่โดยสงัเขปปรำกฎในสิง่ที่สง่มำดว้ย 
3 รวมทัง้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทนไดพ้ิจำรณำควำมเป็นอิสระของกรรมกำรอิสระ 2 ทำ่นท่ีรบัเลอืกกลบั
เขำ้ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร มีควำมเป็นอิสระท่ีแทจ้รงิ 
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ควำมเห็นคณะกรรมกำร  เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 พจิำรณำอนมุตัิเลอืกตัง้กรรมกำรท่ีตอ้ง
ออก ตำมวำระกลบัเขำ้รบัต ำแหนง่อีกครัง้ 

คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิ ตอ้งผำ่นมติอนมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชมุและออกเสยีง  

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล  ตำมขอ้บงัคบัของบรษัิทขอ้ 15. ก ำหนดใหก้รรมกำรมีสทิธิไดร้บัคำ่ตอบแทนจำกบรษัิทในรูปของ
เงินเดือน  เงินรำงวลั  เบีย้ประชมุ  บ ำเหน็จ  โบนสั  หรอืผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอืน่ ตำมที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้จะ
พิจำรณำและลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวำ่สองในสำม (2/3) ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มำประชมุ 
คณะกรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำคำ่ตอบแทน ไดพ้ิจำรณำโดยค ำนงึถึงควำมเหมำะสม เทียบเคยีงกบับรษัิทท่ีอยูใ่น
อตุสำหกรรมเดียวกนัและขนำด ธุรกิจใกลเ้คยีงกนัจึงเสนอคำ่ตอบแทนกรรมกำรส ำหรบัปี 2565 ดงันี ้

ค่าตอบแทน ปี 2565 ปี 2564 
ค่าตอบแทนรายเดือน   
  ประธำนกรรมกำร 135,000 135,000 
  รองประธำนกรรมกำร 90,000 90,000 
  กรรมกำร 65,000 65,000 
  กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้รหิำร ไมไ่ดค้ำ่ตอบแทน ไมไ่ดค้ำ่ตอบแทน 
  กรรมกำรชดุยอ่ย   
    ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 25,000 25,000 
    ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 25,000 25,000 
    ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 25,000 25,000 
    ประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำลและพฒันำควำมยั่งยืน 25,000 - 
ค่าตอบแทนรายคร้ัง ไมม่ี ไมม่ี 
ผลตอบแทนที่ไม่เป็นตวัเงนิ ไมม่ี ไมม่ี 

 

 ทัง้นีเ้สนอใหก้ ำหนดโบนสั กรรมกำรของปี 2565 ในอตัรำไมเ่กินรอ้ยละ 1 ของเงินปันผลที่จ่ำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในกรณีที่
จ่ำยเงินปันผลเป็นเงินสด และรอ้ยละ 15 ของเงินปันผลจ่ำยใหผู้ถื้อหุน้ในกรณีที่จำ่ยเงินปันผลเป็นหุน้สำมญั ทัง้นีโ้บนสั
กรรมกำรตอ้งไมเ่กิน 5,000,000 บำท และจะจำ่ยเมื่อมกีำรจำ่ยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้   

ควำมเห็นคณะกรรมกำร  เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 พจิำรณำอนมุตัิคำ่ตอบแทนกรรมกำรปี 
2565 และโบนสักรรมกำรในอตัรำไมเ่กินรอ้ยละ 1 ของเงินปันผลทีจ่่ำยผูถื้อหุน้ในกรณีที่จำ่ยเงินปันผลเป็นเงินสด และรอ้ยละ 
15 ของเงินปันผลจำ่ยใหผู้ถื้อหุน้ในกรณีที่จำ่ยเงินปันผลเป็นหุน้สำมญั 

คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิ ตอ้งผำ่นมติอนมุตัดิว้ยคะแนนเสยีง 2 ใน 3 ของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชมุและออกเสยีง  



  
 บรษัิท ศรีสวสัดิ ์คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน)  
 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชปีี 2565 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล  ตำมขอ้บงัคบัของบรษัิทขอ้ 29. ก ำหนดใหพ้ิจำรณำแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก ำหนดจ ำนวนเงินคำ่ตรวจ 
สอบบญัชี โดยที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำควำมเป็นอสิระ ผลกำรปฏิบตัิงำน ควำมเป็นอิสระได ้จึงเสนอผูส้อบบญัชี
จำกบรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำ้สค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ำกดั ตำมรำยช่ือดงันี ้

ช่ือผูส้อบบญัชี เลขทะเบียน จ ำนวนปีทีต่รวจ
บรษัิทมำแลว้ 

ควำมสมัพนัธ ์สว่นไดเ้สยี กบับรษัิท บรษัิทยอ่ย บรษัิท
รว่ม ผูบ้รหิำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบรษัิท 

นำยไพบลู        ตนักลู                   4298 
น.ส.สนิสริิ       ทงัสมบตัิ          7352 
นำยบญุเรอืง   เลศิวิเศษวิทย ์         6552 

1 
ไมม่ี 

 

และเสนอใหพ้ิจำรณำก ำหนดคำ่สอบบญัชีของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยปี 2565 ดงันี ้

 ปี 2565 ปี 2564 เพิ่มขึน้ (%) 
คำ่สอบบญัชี 7,899,500 6,673,500 18.37 
คำ่บรกิำรอื่น - - - 

 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร  เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 พิจำรณำอนมุตัิแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีจำก
บรษัิท ไพรซ้ว์อเตอรเ์ฮำ้ส ์เอบีเอเอส จ ำกดั และก ำหนดคำ่สอบบญัชีของบรษัิทปี 2565  

คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิ ตอ้งผำ่นมติอนมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชมุและออกเสยีง  

วาระที่ 8  พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถา้มี) 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทไดก้ ำหนดวนัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขำ้ร่วมประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 

2565   ในวนัท่ี  16  มีนำคม 2565   

เนื่องจำกกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 เป็นกำรประชมุผำ่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) เพียงรูปแบบ

เดียวเท่ำนัน้ บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่ำนผูถื้อหุน้เขำ้รว่มประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ตำมขอ้ปฏิบตัิส  ำหรบักำร

เข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ (E-Meeting) และกำรมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมำด้วย 7) โดยส่งแบบฟอร์ม

ลงทะเบียนส ำหรบักำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ (E-Meeting) และเอกสำรยืนยันตัวตนมำยังบริษัทภำยในวันที่ 18 

เมษำยน 2565 (กรณีสง่เอกสำรทำงไปรษณีย)์ และภำยในวนัที่ 19 เมษำยน 2565 (กรณีสง่เอกสำรทำงอีเมล (e-mail)) หำก

ท่ำนผูถื้อหุน้ไม่สะดวกที่จะเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ดงักล่ำว ท่ำนผูถื้อหุน้สำมำรถมอบ

ฉนัทะใหก้รรมกำรอิสระของบรษัิทซึง่มีประวตัิตำมสิง่ที่สง่มำดว้ย 6 หรอืบคุคลอื่นเขำ้รว่มประชมุและออกเสียงแทนตนในกำร

ประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ในครัง้นี ้ทัง้นี ้ณ วนัประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

(E-Meeting) บรษัิทจะเปิดใหล้งทะเบียนเพื่อเขำ้รว่มประชมุผำ่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) ตัง้แตเ่วลำ 12.00 น.  



  
 บรษัิท ศรีสวสัดิ ์คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน)  
 

บริษัทไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 ฉบบันีพ้รอ้มเอกสำรประกอบกำรประชุมและ

แบบฟอรม์หนงัสอืมอบฉนัทะไวใ้นเว็บไซตข์องบรษัิท www.sawad.co.th และหำกผูถื้อหุน้ทำ่นใดมีค ำถำมที่ตอ้งกำรใหบ้ริษัท

ชี ้แจงในประ เด็นของระ เบียบวำระที่ น  ำ เ สนอครั้งนี ้ สำมำรถส่งค ำถำมล่ว งหน้ำมำยังบริ ษัท ได้ทำง อี เ มล  

(e-mail) ที ่IR@Srisawadpower.com 

ขอแสดงควำมนบัถือ 

                

(นำยสคุนธ ์ กำญจนหตัถกิจ) 

   ประธำนกรรมกำร 

 

 

เลขำนกุำรบรษัิท 

โทร. 0 2693 5555 ตอ่ 851 

http://www.sawad.co.th/
mailto:IR@Srisawadpower.com

