
 
 

 

เลขที ่ CHO 014/2556  
 วนัท่ี  30 ตลุาคม  2556 
 
เร่ือง เชิญผู้ ถือหุ้นเยี่ยมชมบริษัท 
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
 
          บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากดั (มหาชน)    ซึง่ด าเนินธุรกิจ ผู้ออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิตตวัถงัและติดตัง้
ระบบวิศวกรรมที่เก่ียวกบั  ยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ รวมทัง้เป็นผู้ผสานเทคโนโลยีเก่ียวกบัระบบราง โลจิสติกส์  และ
อตุสาหกรรมป้องกนัประเทศ    อาทิ รถบรรทกุ รถพว่ง  รถล าเลยีงอาหารส าหรับเคร่ืองบิน  รถดบัเพลิง-รถกู้ภยั  รถขนสง่
ไปรษณีย์  เป็นต้น  ขอเชิญผู้ ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ เลขที่ตัง้ 265 หมู่ที่ 4  ถนนกลางเมือง  ต าบลเมืองเก่า  อ าเภอ
เมืองขอนแก่น  จงัหวดัขอนแก่น  40000 โดยก าหนดผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมโครงการทัง้สิน้ 46 ท่าน  ซึ่งเดินทางในวนัที่ 11-12  
มกราคม 2557 โดยมีก าหนดการเดินทางและเง่ือนไขตา่งๆ ตามรายละเอียดดงันี ้
 

ก ำหนดกำรผู้ถอืหุ้นเข้ำเยี่ยมชมบริษัท ช.ทวี ดอลลำเซียน จ ำกัด (มหำชน) 
265 หมู่ที่ 4  ถนนกลำงเมือง  ต ำบลเมืองเก่ำ  อ ำเภอเมอืงขอนแก่น  จังหวดัขอนแก่น 

 ( จ ำนวนผู้ถอืหุ้นเข้ำร่วมโครงกำรไม่เกนิ 46 ท่ำน ) 
 

       วันเสำร์ที่ 11 มกรำคม  พ.ศ. 2557 
                               06.00 น. – 06.30 น.      ลงทะเบียน ณ. จดุลงทะเบียน ร้านอาหารเพลนิ ถนนวิภาวดีรังสติ และมี

อาหารเช้าบริการ  (โปรดแสดงบตัรประชาชนเพื่อลงทะเบียน) 
                               06.30 น. – 07.00 น.      ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยงั บมจ. ช.ทวี ดอลลาเซียน  จงัหวดั

ขอนแก่น โดยรถบสั ปรับอากาศ 
13.00 น. –  14.45 น.      รับประทานอาหารกลางวนั  ร้านวนดิาไก่ยา่ง จงัหวดัขอนแก่น 
14.45 น. – 15.00 น.       เดินทางเข้าเยีย่มชมโรงงาน บมจ. ช.ทวดีอลลาเซยีน จ ากดั (มหาชน) 
15.00 น. – 16.45 น.       กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้น พร้อมกลา่วบรรยายการท างานของบริษัทฯ 

โดยสงัเขป และเยี่ยมชม และฟังการบรรยายการท างานตามสายการผลติ 
16.45 น. – 17.00 น.       ร่วมถ่ายรูปผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมโครงการกบัฝ่ายบริหาร 
17.00 น. – 17.40 น.       ออกเดินทางถงึที่พกั ที่โรงแรมโฆษะ 
18.00 น. – 20.00 น.       รับประทานอาหารเย็น พิธีบายศรีสูข่วญั และ กิจกรรมอื่นๆ 

        วันอำทติย์ที่ 12 มกรำคม พ.ศ. 2557 
 08.00 น. – 9.00 น.  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมโฆษะ 
09.00 น. – 10.30 น.      พร้อมออกเดินทางไหว้สิง่ศกัดิ์สทิธ์ิในจงัหวดัขอนแก่น เช่น ศาลหลกัเมือง     

พระธาต ุวดัหนองแวง ฯ 



 

   

 

10.30.น. – 12.30 น.       ออกเดินทางจากขอนแก่น ถึงจงัหวดันครราชสมีา 
12.30 น. –  13.45 น.      รับประทานอาหารกลางวนั   
13.45 น. – 19.00 น.       เดินทางถึงกรุงเทพมหานคร ด้วยความปลอดภยั 

              เงื่อนไข 
1.  ผู้ ถือหุ้นได้รับสทิธิทา่นละ 1 ที่นัง่ 
2.  ผู้ ถือหุ้นท่ีแจ้งความประสงค์เข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ ในวนัประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2556 เมื่อวนัที่ 16             

ตลุาคม 2556 ขอให้แจ้งความประสงค์ตามเอกสารฉบบันีอ้ีกครัง้ และบริษัทจะท าการส ารองที่นัง่ให้ก่อน 
3.  ส าหรับผู้ ถือหุ้นอื่น จะได้รับสิทธิส ารองที่นัง่ โดยนบัจากการแจ้งความประสงค์ก่อนได้รับสิทธิก่อน โดยดู

จากวนั เวลา ในการสง่เอกสาร หรือวนัท่ีประทบัตราไปรษณีย์ 
4.  เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีรายช่ือในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนในวนัที่ 25 ตุลาคม 

2556  
5.  สง่ใบแจ้งความจ านงมายงับริษัทฯ โดยสง่เอกสารทางไปรษณีย์มายงัที่อยู่บริษัทฯ หรือ โทรสารหมายเลข  

043 341410-11  หรืออีเมล์ daosawai@ctvdoll.co.th ภายในวนัที่ 1 ธันวาคม 2556 โดยโปรดแจ้ง ช่ือ 
และนามสกลุหมายเลขโทรศพัท์ และอีเมล์ เพื่อใช้ในการติดต่อกลบั ในกรณีผู้ ถือหุ้นที่เป็นนิติบคุคลโปรด
แจ้งช่ือ นามสกลุของผู้ที่ได้รับมอบอ านาจในการเข้าร่วมโครงการแทนบริษัทฯ มาด้วย  

6.  บริษัทฯ จะประกาศรายช่ือผู้ที่ได้รับสทิธิเข้าร่วมโครงการฯ ทางเว็บไซด์ของบริษัทฯ ที่  www.ctvdoll.co.th 
ในวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2556 เป็นต้นไป 

7.  บริษัทฯ จะติดตอ่กลบัผู้ ถือหุ้นท่ีมีรายช่ือตามประกาศของบริษัทฯ เพื่อยืนยนัการเดินทางอีกครัง้ ในกรณีที่
ไมส่ามารถติดตอ่ผู้ ถือหุ้นได้ภายในวนัท่ี 15  ธนัวาคม  2556  บริษัทฯ จะถือวา่ผู้ ถือหุ้นทา่นนัน้สละสทิธิ 

8.  ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ 
8.1  บริษัทฯ ไม่รับพิจารณาการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน หรือไม่

สามารถติดตอ่ได้ 
8.2  บริษัทฯ ไมอ่นญุาตให้ผู้ ถือหุ้นท่ีได้สทิธิโอนสทิธิให้ผู้อื่นเดินทางแทน ยกเว้น ผู้ ถือหุ้นบคุคลธรรมดา ที่

มีอายเุกิน 65 ปีขึน้ไป สามารถมอบหมายให้ผู้อื่นไปแทนได้ โดยโปรดแจ้งให้บริษัทฯ รับทราบเมื่อท า
การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ  

8.3  บริษัทฯ ไมอ่นญุาตให้ผู้ ถือหุ้นที่ได้รับสทิธิมีผู้ติดตามเดินทางไปด้วย 
8.4  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิในการเปลีย่นแปลงรายละเอียดและก าหนดการเดินทางได้ตามความเหมาะสม 
8.5  ผู้ ถือหุ้นบคุคลธรรมดา กรุณาน าบตัรประชาชนตวัจริงมาลงทะเบียนในวนัเดินทาง 
8.6  ผู้ ถือหุ้นนิติบคุคล โปรดน าหนงัสือมอบอ านาจ+ส าเนาหนงัสือรับรองบริษัท ลงลายมือช่ือผู้มีอ านาจ

อนมุตัิ พร้อมทัง้ส าเนาบตัรประชาชนของผู้มอบอ านาจ  และผู้ รับมอบอ านาจ  เพื่อใช้ลงทะเบียนใน
วนัเดินทาง 



 

   

 

9.  บริษัทฯ จะติดต่อกลบัผู้ ได้รับสิทธิ ทางโทรศัพท์ ตามหมายเลขที่ให้ไว้ในใบสมัครภายใน 3 วันท าการ 
(นบัตัง้แตว่นัท่ีประกาศรายช่ือ) และผู้ได้รับสทิธิแตล่ะรายจะต้องยืนยนัความประสงค์ 

                 10.  ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ท่านแจ้งยกเลิกการเดินทางภายในวนัที่ 27 
ธนัวาคม 2556 เพื่อบริษัทฯ จะได้แจ้งทา่นผู้ ถือหุ้นท่ีต้องการร่วมโครงการ เพิ่มเติม 

 
 หากมีข้อสงสยั หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัโครงการฯ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คณุดาว
ไสว โทรศพัท์ 043-341412-18 ตอ่ 118 หรือ 081-6703546 หรืออีเมล์ daosawai@ctvdoll.co.th 
 
                      จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
 ขอแสดงความนบัถือ 

   
     (นายสรุเดช  ทวีแสงสกลุไทย) 
                                                                                 กรรมการผู้จดัการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 

แบบแจ้งควำมจ ำนงเข้ำร่วมโครงกำร 
บริษัท ช.ทวี ดอลลำเซียน จ ำกัด (มหำชน)     

เลขที่ตัง้ 265 หมู่ท่ี 4  ถนนกลำงเมือง  ต ำบลเมืองเก่ำ  อ ำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  40000 
โทรศัพท์ 043-341412-18 ต่อ 118 หรือ 081-6703546 หรืออเีมล์ daosawai@ctvdoll.co.th 

 
ข้าพเจ้า (ช่ือ-นามสกลุ) นาย/นาง/นางสาว ..................................................................................... 
บตัรประชาชนเลขท่ี................................. อาย ุ......... ปี (ไมเ่กิน 75 ปีบริบรูณ์ ณ.วนัท่ี 11 มกราคม 2557) 
โทรศพัท์บ้าน .................................... โทรศพัท์มือถือ ................................... E-Mail ……………………… 
มีความประสงค์จะร่วมเดินทางไปเย่ียมชมบริษัทฯ ท่ีจงัหวดัขอนแก่น ในวนัท่ี 11-12  มกราคม 2557 
โดยเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ประเภท 
  บคุคลธรรมดา  จ านวน  ........................ หุ้น (ต้องร่วมเดนิทางไปเย่ียมชมด้วยตนเองเทา่นัน้ ยกเว้นผู้ ท่ีมีอายุ

มากกวา่ 65 ปีขึน้ไป) 
  นิติบคุคล         จ านวน  ........................ หุ้น 
มอบหมายให้ (ช่ือ-นามสกลุ) นาย/นาง/นางสาว ..................................................................................... 
บตัรประชาชนเลขท่ี................................. อาย ุ......... ปี (ไมเ่กิน 75 ปีบริบรูณ์ ณ.วนัท่ี 11 มกราคม 2557) 
โทรศพัท์บ้าน .................................... โทรศพัท์มือถือ ................................... E-Mail ……………………… 
เป็นตวัแทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าร่วมเดนิทางไปเย่ียมชม  
(กรณี บคุคลธรรมดา ท่ีอายมุากกวา่ 65 ปีขึน้ไป ต้องแนบส าเนาบตัรประชาชนผู้มอบและผู้ รับมอบท่ีรับรองส าเนาถกูต้อง 
 กรณี นิตบิคุคล ต้องแนบส าเนาเอกสารการจดทะเบียนนิติบคุคลท่ีรับรองส าเนาถกูต้องด้วย) 
ข้อมลูอ่ืนท่ีต้องการแจ้งให้บริษัททราบ (เชน่ โรคประจ าตวั  แพ้ยา  แพ้อาหาร) .............................................. 
................................................................................................................................................................ 
ข้าพเจ้าได้อา่น และยอมรับเง่ือนไขของบริษัท และขอรับรองวา่ข้อความในใบสมคัรนีเ้ป็นความจริงทกุประการ 
 
      ลงช่ือ .........................................  ผู้ ถือหุ้น 
             (...........................................) 
      วนัท่ี ................................................ 

mailto:daosawai@ctvdoll.co.th

