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ที่ SAWAD-0006/2565 

       วนัท่ี  22  เมษายน  2565 

เรือ่ง แจง้มติที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  2565  

เรยีน กรรมการผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 ตามที่บรษัิท ศรสีวสัดิ ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) (“บรษัิท”) ไดจ้ดัใหม้กีารประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565  

เมื่อวนัศกุรท์ี่  22  เมษายน  2565  นัน้ บรษัิทขอแจง้มติที่ประชมุ ดงันี ้

1. รบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564  เมื่อวนัท่ี  23  เมษายน   2564 

โดยที่ประชมุผูถื้อหุน้มมีติอนมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก   ดงันี ้

เห็นดว้ย 968,168,278 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไมเ่ห็นดว้ย - หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสยีง 200 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 
บตัรเสยี - หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ - 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

2. อนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2564  สิน้สดุวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2564 

โดยที่ประชมุผูถื้อหุน้มมีติอนมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก  ดงันี ้

เห็นดว้ย 968,168,778 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไมเ่ห็นดว้ย - หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสยีง 200 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 
บตัรเสยี - หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ - 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

3. อนมุตัิจดัสรรก าไรประจ าปี 2564 เป็นทนุส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอตัรา 1.80 

บาทตอ่หุน้ 

โดยที่ประชมุผูถื้อหุน้มมีติอนมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก ดงันี ้

เห็นดว้ย 968,168,778 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไมเ่ห็นดว้ย 200 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 
งดออกเสยีง - หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสยี - หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ - 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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4. อนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ โดยมีการแตง่ตัง้เป็นรายบคุคลดงันี ้

4.1  นายวินยั  วิทวสัการเวช 

โดยที่ประชมุผูถื้อหุน้มมีติอนมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก   ดงันี ้

เห็นดว้ย 937,444,831 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 96.83 
ไมเ่ห็นดว้ย 30,724,147 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 3.17 
งดออกเสยีง - หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสยี - หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ - 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

4.2  นายสเุมธ  มณีวฒันา 

โดยที่ประชมุผูถื้อหุน้มมีติอนมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก   ดงันี ้

เห็นดว้ย 964,012,328 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 99.57 
ไมเ่ห็นดว้ย 4,156,650 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 0.43 
งดออกเสยีง - หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสยี - หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ - 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

4.3  นายกดุั่น  สขุมุานนท ์

โดยที่ประชมุผูถื้อหุน้มมีติอนมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก   ดงันี ้

เห็นดว้ย 958,458,831 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 99.00 
ไมเ่ห็นดว้ย 9,710,147 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 1.00 
งดออกเสยีง - หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสยี - หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ - 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

4.4  นายฉตัรชยั  แกว้บตุตา 

โดยที่ประชมุผูถื้อหุน้มมีติอนมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก   ดงันี ้

เห็นดว้ย 956,233,958 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 98.77 
ไมเ่ห็นดว้ย 11,935,020 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 1.23 
งดออกเสยีง - หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสยี - หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ - 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

4.5  นายวิชิต พยหุนาวชียั 

โดยที่ประชมุผูถื้อหุน้มมีติอนมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก   ดงันี ้

เห็นดว้ย 961,123,481 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 99.27 
ไมเ่ห็นดว้ย 7,045,497 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 0.73 
งดออกเสยีง - หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ - 
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บตัรเสยี - หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ - 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

5. อนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการปี 2565    

โดยที่ประชมุผูถื้อหุน้มมีติอนมุตัดิว้ยคะแนนเสยีง สองในสาม   ดงันี ้

เห็นดว้ย 965,600,129 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 99.73 
ไมเ่ห็นดว้ย 2,640,150 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 0.27 
งดออกเสยีง - หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสยี - หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ - 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

6. อนมุตัิแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีปี  2565  

โดยที่ประชมุผูถื้อหุน้มมีติอนมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก   ดงันี ้

เห็นดว้ย 962,648,512 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 99.42 
ไมเ่ห็นดว้ย 5,591,767 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 0.58 
งดออกเสยีง - หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสยี - หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ - 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 

      ขอแสดงความนบัถือ 

      -วนาพร  พรกติพิงษ์- 

                (นางวนาพร  พรกิติพงษ์) 

            ผูม้ีอ  านาจรายงานสารสนเทศ 


