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เลขท่ี ช.ทวี 119/2556 

 

วนัท่ี 8 ตลุาคม 2556 

 

เร่ือง  ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2556 ในวนัท่ี 16 ตลุาคม 2556 

 

เรียน  ทา่นผู้ ถือหุ้น 

 

  สิง่ท่ีสง่มาด้วย: 

1. สาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 15 มีนาคม 2556 

2. ร่างข้อกําหนดสทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท รุ่นท่ี 1 (CHO-W1) 

3. สาํเนาแบบรายงานการเพ่ิมทนุ (แบบ F53-4) 

4. ข้อมลูกรรมการอิสระท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2556 

5. เง่ือนไข หลกัเกณฑ์ และวิธีปฏิบตัิในการเข้าร่วมประชมุ การมอบฉนัทะ  และการออกเสยีงลงคะแนน 

6. ข้อบงัคบับริษัทในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

7. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ : โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ รัชดา 

8. หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค) 

 

ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 7/2556 เมื่อวนัท่ี 19 กนัยายน 2556 

มีมตใิห้เรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2556 ในวนัพธุท่ี 16 ตลุาคม 2556 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องเพชรชมพ ูชัน้ 3 

โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ (แผนท่ี ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 7) เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการ

ประชมุดงัตอ่ไปนี ้

 

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2556 ซึ่งจัดขึน้เม่ือวันที่ 15 มีนาคม 2556   

ข้อเท็จจริงและเหตผุล การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 จัดขึน้เมื่อวนัท่ี 15 มีนาคม 2556 โดยบริษัทได้จัดส่ง

สาํเนารายงานการประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุครัง้นี ้(สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1) 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมได้บันทึกการประชุมไว้อย่าง

ถกูต้อง ครบถ้วน จึงเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

2556 ดงักลา่ว 

เง่ือนไขการลงมติ วาระนีต้้องผา่นการรับรองด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่กึ่งหนึ่งของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้น

ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
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วาระที่ 2. พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 1 

จาํนวน 360,000,000 หน่วย ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถอืหุ้น 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล บริษัทฯ เสนอขออนมุตัิการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท 

รุ่นท่ี 1 (“ใบสําคญัแสดงสิทธิ รุ่นท่ี 1” หรือ “CHO-W1”) จํานวน 360,000,000 หน่วย โดย

ใบสาํคญัแสดงสทิธิมีรายละเอียดเบือ้งต้น ดงันี ้

ประเภทหลกัทรัพย์ท่ีเสนอขาย : ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน 

จํากดั (มหาชน) รุ่นท่ี 1 (“ใบสาํคญัแสดงสทิธิ” หรือ “CHO-W1”) 

ชนิดของหลกัทรัพย์ท่ีเสนอขาย : ระบช่ืุอผู้ ถือ และสามารถโอนเปลีย่นมือได้ 

จํานวนท่ีออกและเสนอขาย : 360,000,000 หนว่ย (สามร้อยหกสบิล้านหนว่ย) 

จํานวนหุ้นท่ีออกเพ่ือรองรับ

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

: หุ้ นสามัญเพ่ิมทุนของ บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากัด (มหาชน) (CHO) 

จํานวน 360,000,000 หุ้น (มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 

50 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ซึง่เทา่กบั 720,000,000 

หุ้น ท่ีจัดไว้เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ รวมทัง้หุ้นสามญัท่ี

ออกใหมเ่พ่ิมเติมในกรณีท่ีมีการปรับสทิธิภายใต้ข้อกําหนดสทิธิ 

ลกัษณะการเสนอขาย : จดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการ

ถือหุ้น (Right Offering) ในอตัรา 2 หุ้นสามญัเดิม : 1 ใบสําคญัแสดงสิทธิ 

(กรณีมีเศษให้ปัดทิง้) โดยกําหนดวันกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิได้รับ

จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ (Record date) วันท่ี 24 ตุลาคม 2556 และ

รวบรวมรายช่ือตาม  ม.225 แห่ง พ.ร.บ หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.

2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น ในวันท่ี 25 ตุลาคม 2556 

และกําหนดวนัจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิในวนัท่ี 28 ตลุาคม 2556 

ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย : 0.00 บาท (ศนูย์บาท) 

อายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธิ : 3  ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ : วนัท่ี 28 ตลุาคม 2556 

วนัหมดอายใุบสาํคญัแสดงสทิธิ : วนัท่ี 27 ตลุาคม 2559 

อตัราการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั : ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย มีสทิธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น (อาจเปลีย่นแปลงใน

ภายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ) 

ราคาการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั : 0.50 บาท (ห้าสบิสตางค์) ตอ่ 1 หุ้นสามญัใหม ่ (อาจเปลีย่นแปลงในภายหลงั

ตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ) 

ระยะเวลาการใช้สทิธิ : ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ เร่ิมใช้สิทธิเมื่อครบกําหนด 1 ปี นับจากวนัออก

ใบสําคญัแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิได้ทกุวนัทําการ

สดุท้ายของทกุๆ ไตรมาส (เดือนมีนาคม เดือนมิถนุายน เดือนกนัยายน และ

เดือนธนัวาคม) หากวนัทําการสดุท้ายของไตรมาสเป็นวนัหยดุทําการให้เลื่อน

เป็นวนัก่อนหน้า ยกเว้นครัง้สดุท้ายจะกําหนดวนัใช้สิทธิตรงกับวนัหมดอายุ
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ของใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยจะสามารถใช้สิทธิได้ตลอดอายุของใบสําคัญ

แสดงสทิธิรวมทัง้สิน้ 8 ครัง้ ดงันี ้

ครัง้ท่ี 1 30 ธนัวาคม 2557  ครัง้ท่ี 5 30 ธนัวาคม 2558 

ครัง้ท่ี 2 31 มีนาคม 2558  ครัง้ท่ี 6 31 มีนาคม 2559 

ครัง้ท่ี 3 30 มิถนุายน 2558  ครัง้ท่ี 7 30 มิถนุายน 2559 

ครัง้ท่ี 4 30 กนัยายน 2558  ครัง้ท่ี 8 27 ตลุาคม 2559 
 

   

วนัแรกท่ีใช้สทิธิ : วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2557 

วนัสดุท้ายท่ีใช้สทิธิ : วนัท่ี 27 ตลุาคม 2559 (ตรงกบัวนัหมดอายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธิ ) 

ตลาดรองของใบสาํคญัแสดงสทิธิ : บริษัทจะนําใบสําคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ตลาดหลกัทรัพย์ท่ีหุ้นสามญัของบริษัทมีการซือ้

ขายอยู)่ 

ตลาดรองของหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ   

ท่ีเกิดจากการใช้สทิธิ 

: บริษัทจะนําหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนท่ีเกิดจากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนเป็น

หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ตลาดหลกัทรัพย์ท่ีหุ้น

สามญัของบริษัทมีการซือ้ขายอยู)่ 

 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการออกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น

สามญัเพ่ิมทนุของบริษัท รุ่นท่ี 1 (“ใบสําคญัแสดงสิทธิ” หรือ “CHO-W1”) จํานวน 360,000,000 

หน่วย ตามรายละเอียดข้างต้น และเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ บุคคลท่ี

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียด 

เง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

รวมถึงการลงนามในเอกสารและสญัญาตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องและการดําเนินการเก่ียวกบัการออกและ

เสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิในครัง้นี ้โดยสามารถศกึษาเพ่ิมเติมในสิง่ท่ีสง่มาด้วย 2 

เง่ือนไขการลงมติ วาระนีต้้องผา่นการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียง (กรณีผู้ ถือหุ้นอนมุตัิวาระนีแ้ล้ว จะต้องพิจารณาวาระท่ี 3-6 

ตอ่ไป) 

 

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 180,000,000 บาท เป็น 270,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนจาํนวน 360,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล บริษัทฯ เสนอขออนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 180,000,000 บาท เป็น 

270,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ จํานวน 360,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 

0.25 บาท สาํหรับรองรับการใช้สทิธิแปลงสภาพของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ

ของบริษัท รุ่นท่ี 1 (CHO-W1)  

-3-/ความเห็น… 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตาม

รายละเอียดข้างต้น เพ่ือรองรับการใช้สทิธิแปลงสภาพ CHO-W1 

เง่ือนไขการลงมติ วาระนีต้้องผา่นการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

 

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบยีน 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล บริษัทฯ เสนอขออนุมตัิแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับ

การเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัท  โดยปรากฏรายละเอียดดงันี ้

ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน : 270,000,000 บาท (สองร้อยเจ็ดสบิล้านบาท) 

 แบง่ออกเป็น : 1,080,000,000 หุ้น (หนึง่พนัแปดสบิล้านหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ : 0.25  บาท (ยี่สบิห้าสตางค์) 

โดยแบง่ออกเป็น 

 หุ้นสามญั : 1,080,000,000 หุ้น (หนึง่พนัแปดสบิล้านหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ : (-)  หุ้น -ไมม่ี- 

 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ 

ข้อ.4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น และ

เห็นสมควรเสนอให้บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือ

บริคณห์สนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยคํา

เพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบียน 

เง่ือนไขการลงมติ วาระนีต้้องผา่นการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

 

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล บริษัทฯ เสนอขออนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ จํานวน 360,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้น

ละ 0.25 บาท เพ่ือรองรับการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิในการซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของ

บริษัท รุ่นท่ี 1 (CHO-W1) 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน จํานวน 

360,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ

ในการซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท รุ่นท่ี 1 (CHO-W1) และเห็นสมควรเสนอให้มอบอํานาจให้

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอํานาจในการ

พิจารณากําหนดเง่ือนไขและรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ

ดงักลา่ว รวมถึงการลงนามในเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง และมีอํานาจดําเนินการต่างๆ อนัจําเป็น

-4-/และ… 
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และสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว (พิจารณาจากแบบรายงานการ

เพ่ิมทนุ F53-4 ในสิง่ท่ีสง่มาด้วย 3) 

เง่ือนไขการลงมติ วาระนีต้้องผา่นการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

 

วาระที่ 6. พิจารณาเร่ืองอื่นๆ  (ถ้ามี) 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล วาระนีกํ้าหนดไว้เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสยั และ/หรือ ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์แก่

คณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายบริหารของบริษัท (ถ้ามี)  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม และเสนอความคิดเห็นเร่ืองอ่ืนๆ ซึ่งมิได้

บรรจไุว้ในวาระตา่งๆ โดยไมม่ีการลงมติใดๆ ในวาระนี ้

 

อนึ่ง ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี

1/2556 (Record date) ในวันท่ี 4 ตุลาคม 2556 และให้รวบรวมรายช่ือตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียน ในวนัท่ี 7 ตลุาคม 2556 

ในกรณีท่ีท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2556 มีมติอนุมตัิให้ออกและจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิในการซือ้หุ้ น

สามญัเพ่ิมทนุของบริษัท รุ่นท่ี 1 (CHO-W1) คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับจดัสรรใบสําคญัแสดง

สิทธิ รุ่นท่ี 1 (Record date) ในวนัท่ี 24 ตลุาคม 2556 และให้รวบรวมรายช่ือตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียน ในวนัท่ี 25 ตลุาคม 2556 และกําหนดวนัออกใบสาํคญัแสดงสิทธิจดัสรรให้แก่ผู้

ถือหุ้นท่ีมีสทิธิ ในวนัท่ี 28 ตลุาคม 2556 

 

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลาและสถานท่ีดงักลา่ว ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเข้า

ร่วมประชมุด้วยตนเองได้ ทา่นสามารถมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชมุแทนตามหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ฉบบั

ใดฉบบัหนึง่ (ตามสิง่ท่ีแนบมาด้วย 8) 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอแนะนําให้ใช้หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบ ข. โดยเป็นแบบท่ีกําหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะไว้

ละเอียดชดัเจน ซึง่ทา่นอาจจะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ หรือบคุคลอ่ืนเป็นผู้ รับมอบฉนัทะโดยระบไุว้ในแบบ ข. เพ่ือเข้าร่วม

ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนทา่น ทัง้นีท้างบริษัทฯ ได้จดัสง่รายละเอียดของกรรมการอิสระดงักลา่วตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 4 

ในกรณีมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ ขอให้ท่านโปรดสง่หนงัสือมอบฉนัทะมาท่ี คณุสมนึก แสงอินทร์ ทางโทรสารหมายเลข 0 

2973 4385 หรือ e-mail address : somnuk@ctvdoll.co.th หรือสง่ไปรษณีย์มายงัท่ีอยูข่องบริษัทฯ ก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 

3 วนั ในกรณีสง่เป็นโทรสาร หรือ email ขอความกรุณานําสง่ต้นฉบบัหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่วทางไปรษณีย์มาตามท่ีอยู่ของ

บริษัทฯ (สอบถามเพ่ิมเติมท่ีคณุดาวไสว จทุาเสยีง โทรศพัท์ 0 4334 1412-8  ตอ่ 118 มือถือ 08 1670 3546) 
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บริษัทฯ ใคร่ขอให้ทา่นผู้ ถือหุ้นโปรดทราบและปฏิบตัิตามเง่ือนไข หลกัเกณฑ์ และวิธีปฏิบตัิในการเข้าร่วมประชุม การ

มอบฉนัทะ และการออกเสยีงลงคะแนน ซึง่สามารถศกึษาได้จากเอกสารสิง่ท่ีสง่มาด้วย 5 ท่ีจดัสง่มาพร้อมหนงัสอืเชิญประชุมนี ้

โดยทา่นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลกัฐานเพ่ือการตรวจสอบ ณ บริเวณจุดลงทะเบียนได้

ตัง้แตเ่วลา 12.00 น. เป็นต้นไปของวนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2556 ทัง้นีบ้ริษัทฯ มีการอํานวยความสะดวกเร่ืองอากร

แสตมป์สาํหรับหนงัสอืมอบฉนัทะไว้ท่ีจดุลงทะเบียน 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

     
  ....................................................... 

( นางเพ็ญพิมล  เวศย์วรุฒม์ ) 

  ประธานกรรมการ 

บริษัท  ช.ทวี ดอลลาเซยีน จํากดั (มหาชน) 
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