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เลขท่ี ช.ทวี 014/2557 
 

วันท่ี 15 มีนาคม 2557 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557 ในวันท่ี 9 เมษายน 2557 
 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 
 สิ่งท่ีส่งมาด้วย: 

1. สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2556 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 16 ตุลาคม 2556 
  (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1) 

2. รายงานประจําป ี 2556 พร้อมงบแสดงฐานะทางการเงิน งบดุลและงบกําไรขาดทุน พร้อมรายงานผู้สอบบญัชี สําหรับงวด
การบัญชี สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
  (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 และ 3) 

3. รายละเอียดการจ่ายปันผล 
  (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 4) 

4. ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัท 
  (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6) 

5. คํานิยามกรรมการอิสระของบริษัท 
  (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6) 

6. ข้อมูลค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจําปี 2557 ท่ีเสนอขออนุมัติ โดยเปรียบเทียบกับ ปี 2556 
  (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 7) 

7. ใบเสนอราคาการเข้าเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี ประจําปี 2557 
  (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 8) 

8. ข้อบังคับบริษัทในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
9. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ  และการออกเสียงลงคะแนน 
10. ข้อมูลกรรมการอิสระท่ีเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557 
11. แผนท่ีสถานท่ีจัดประชุม : โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ รัชดา 
12. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค) 
13. แบบฟอร์มลงทะเบียน ท่ีต้องนํามาวันประชุม 

 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 2/2557 เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติให้

เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557 ในวันพุธท่ี 9 เมษายน 2557 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอม
เมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร (แผนท่ี ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 11) เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระ
การประชุมดังต่อไปนี้ 

 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2556 ซ่ึงจัดขึ้นเม่ือวันท่ี 16 ตุลาคม 2556   

 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2556 จัดข้ึนเม่ือวันท่ี 16 ตุลาคม 2556 โดยบริษัทได้จัดส่งสําเนา

รายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมคร้ังนี้ (สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 1) 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมได้บันทึกการประชุมไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
จึงเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2556 ดังกล่าว โดยมี
รายละเอียดปรากฏในสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 1 

 
เงื่อนไขการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียง 
 

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2556  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ท่ีผ่านมา 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมจํานวน 871.78 ล้านบาท และมีกําไรสุทธิรวม 43.62 ล้านบาท 
รายละเอียดผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยปรากฏตามรายงานประจําปี ซ่ึงส่งมาพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุม (สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 2) 

 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับ

ปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วให้ท่ีประชุมรับทราบ 
โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปีตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 2 

 
เงื่อนไขการลงมติ วาระนี้ไม่ต้องทําการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพ่ือทราบ 

 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และรับทราบรายงานของ

ผู้สอบบัญชี   
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทํางบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2556 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพ่ือนําเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติในการประชุมสามัญประจําปี 2557 ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 
2535 กําหนด (สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 2) 

 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปีตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 2 

 
เงื่อนไขการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียง 
 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2556 เป็นเงินสํารองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
จากผลการดําเนินงานประจําปี 2556   

 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิ หลังหักเงินสํารองต่างๆ 

ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย ในกรณีท่ีไม่มีความจําเป็นอ่ืนใดในการใช้เงินนั้น 
และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ (สิ่งท่ีส่งมาด้วย
ลําดับท่ี 3) 

 



                                                                                

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จาํกดั (มหาชน) 

สาํนักงานใหญ่และโรงงาน :Email : info@ctvdoll.co.th 
265  หมูท่ี่ 4  ถนนกลางเมือง   ตําบลเมืองเก่า   อําเภอเมืองขอนแก่น   จงัหวดัขอนแก่น    40000 
โทรศพัท์ : 043341412-18โทรสาร :  043341410  
สาํนักงานกรุงเทพฯ :Email : ctvbkk@ctvdoll.co.th 
96/25 หมูท่ี่3 ถนนวิภาวดีรังสิต  ตลาดบางเขน  เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 
โทร. 0-2973-4382, 0-2973-4383, 0-2973-4384 โทรสาร. 0-2973-4385 www.ctvdoll.co.th 

CHO THAVEE DOLLASIEN PUBLIC COMPANY LIMITED 
Factory and Head Office :Email : info@ctvdoll.co.th 
265Moo 4 Klangmuang Road, Muangkao,Muangkhonkaen,Khonkaen40000THAILAND. 
Tel.+66  4334-1412-18 Fax.+66 4334-1410  
Bangkok Branch Office  :Email : ctvbkk@ctvdoll.co.th 
96/25   Moo3  Vibhavadi-rangsit  Road,  Taladbangkhen,  Laksi,   Bangkok10210 
Tel. +66 2973-4382, +66-2973-4383, +66 2973-4384 Fax. +66 2973-4385www.ctvdoll.co.th 

 
 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิจาก
ผลการดําเนินงานในปี 2556 ดังนี้ 

4.1 จัดสรรกําไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกําไรสุทธิประจําปี 
เป็นปีแรกเท่ากับร้อยละ 0.56 ของทุนจดทะเบียน โดยจัดสรรสํารองตามกฎหมายจํานวน 1.52 
ล้านบาท 

4.2 จัดสรรเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท รวม 10.8 ล้านบาท จากกําไรสุทธิหลังหักเงินสํารอง
ต่างๆ ตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย  

4.3 กําไรส่วนท่ีเหลือ บริษัทจะจัดเป็นกําไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรต่อไป 
4.4 การปันผลทั้งหมดนี้ มาจากกําไรในส่วนท่ีไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากผลการดําเนินงานปี 

2556 
  ท้ังนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือ

หุ้นประจําปี 2557 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 3 
 

เงื่อนไขการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง 

 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติกรรมการท่ีออกจากตําแหน่งตามวาระ   

 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 สรุปใน

ความสําคัญว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปีทุกคร้ังให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวน หนึ่งในสาม 
(1/3) ของจํานวนคณะกรรมการในขณะนั้น ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก
โดยจาํนวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) 

   
  กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปี

หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง 
 
  โดยในปีนี้ กรรมการท่ีจับสลากออกตามวาระมีจํานวน 2 คน ดังต่อไปน้ี 

1. นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์  ประธานกรรมการบริษัท 
2. นายอาษา ประทีปเสน  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซ่ึงไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุม

ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกรรมการท่ีออกจากตําแหน่งตามวาระ 2 คนคือ 
1. นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์  ประธานกรรมการบริษัท 
2. นายอาษา ประทีปเสน  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 
เงื่อนไขการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียง 
 

วาระท่ี 6 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ   
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการพิจารณาร่วมกัน
ของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากบริษัทฯ  ยังไม่ได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา โดยคัดเลือก
บุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามที่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการ
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กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยท่ีเกี่ยวข้อง และบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบัติ
เหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้าม เพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ท่ีได้เปิดเผยไว้
ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ctvdoll.co.th ต้ังแต่วันท่ี 4 ธันวาคม 2556 ถึงวันท่ี 15 มกราคม 2557 เร่ือง
ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลท่ีเหมาะสมเพ่ือเข้า
รับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า และไม่มีผู้ถือหุ้น
รายใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 ในการให้
กรรมการซ่ึงพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกกลับเข้ามารับตําแหน่งอีกได้ 

 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการท่ีพ้นจาก

ตําแหน่งตามวาระมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 68 และ
เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
ให้กรรมการท่ีท่ีพ้นจากตําแหน่งกรรมการตามวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
โดยให้กรรมการท้ัง 2 คนมีตําแหน่งหน้าท่ีตามที่เคยดํารงตําแหน่งอยู่ก่อนหน้าแล้วทุกประการ ดังรายชื่อ
ต่อไปน้ี 

 
1. นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์  ประธานกรรมการบริษัท 
2. นายอาษา ประทีปเสน  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์
การทํางาน การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืน ประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 4 และคุณสมบัติคํานิยามกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 4 และ 5 

 
เงื่อนไขการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียง 
 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2557   
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณากําหนดค่าตอบแทน บริษัทฯ ไม่มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพ่ือทําหน้าท่ีในการพิจารณากําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดย
พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีท่ีผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ 
และเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ หรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ   
(สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 6)  

 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน

กรรมการประจําปี 2557 ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 
และค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะกรรมการตรวจสอบ ในอัตราเท่ากับปี 2556 เป็นวงเงินจํานวนรวมท้ังสิ้นไม่
เกิน 1,100,000 บาทต่อปี และผลตอบแทนรายปี (โบนัส) โดยคํานวณจากกําไรสุทธิหลังหักสํารองตามกฎ
มาย และอ่ืนๆ แล้วไม่เกิน ร้อยละ 2 โดยกําหนดวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท และให้อํานาจประธาน
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรให้แก่กรรมการทุกคนตามความเหมาะสม โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 6 
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เงื่อนไขการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
วาระท่ี 8 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2557   

 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ

ประจําปีแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากน้ี ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี กจ. 39/2548 เร่ืองหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 20) กําหนดให้
บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าท่ีมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน 
ในปีนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีการสรรหาผู้สอบบัญชี เพ่ือคัดเลือก และแต่งต้ังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังให้นายสุดวิณ 

ปัญญาวงศ์ขันติผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 3534 และนางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 
3873 และนายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3977 ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส 
เอบีเอเอส จํากัด  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด ซ่ึงมีคุณสมบัติตามข้อกําหนด โดยกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  ประจําปี 
2557 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,870,000 บาท ต่อปี (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหม่ืนบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 7 

 
เงื่อนไขการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และมี

สิทธิออกเสียง 
 

วาระท่ี 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
ความเห็นคณะกรรมการ การพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ นั้น บริษัทไม่มีเร่ืองเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาโดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น

สามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมได้ทางเว็ปไซด์ของบริษัท www.ctvdoll.co.th ต้ังแต่วันท่ี 4 ธันวาคม 
2556 ถึงวันท่ี 15 มกราคม 2557 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพ่ิมวาระการประชุมล่วงหน้า 

   
  อย่างไรก็ดี ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง (แก้ไขเพิ่มเติม 2544) 

กําหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ท้ังหมดจะขอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไว้ในหนังสือเชิญนัดประชุมอีกก็ได้ คณะกรรมการบริษัทจึง
เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซ่ึงประสงค์จะให้มีการพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ี
คณะกรรมการบริษัทกําหนดในการประชุมคร้ังนี้ 

  
  ท้ังนี้ บริษัทได้กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 (Record Date) ในวันท่ี 13 
มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน
ในวันท่ี 14 มีนาคม 2557 

 
  ในกรณีท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ ขอกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record 
Date) ในวันท่ี 24 เมษายน 2557 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันท่ี 25 เมษายน 2557 และการจ่ายเงินปันผลในวันท่ี 7 พฤษภาคม 2557 



                                                                                

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จาํกดั (มหาชน) 

สาํนักงานใหญ่และโรงงาน :Email : info@ctvdoll.co.th 
265  หมูท่ี่ 4  ถนนกลางเมือง   ตําบลเมืองเก่า   อําเภอเมืองขอนแก่น   จงัหวดัขอนแก่น    40000 
โทรศพัท์ : 043341412-18โทรสาร :  043341410  
สาํนักงานกรุงเทพฯ :Email : ctvbkk@ctvdoll.co.th 
96/25 หมูท่ี่3 ถนนวิภาวดีรังสิต  ตลาดบางเขน  เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 
โทร. 0-2973-4382, 0-2973-4383, 0-2973-4384 โทรสาร. 0-2973-4385 www.ctvdoll.co.th 

CHO THAVEE DOLLASIEN PUBLIC COMPANY LIMITED 
Factory and Head Office :Email : info@ctvdoll.co.th 
265Moo 4 Klangmuang Road, Muangkao,Muangkhonkaen,Khonkaen40000THAILAND. 
Tel.+66  4334-1412-18 Fax.+66 4334-1410  
Bangkok Branch Office  :Email : ctvbkk@ctvdoll.co.th 
96/25   Moo3  Vibhavadi-rangsit  Road,  Taladbangkhen,  Laksi,   Bangkok10210 
Tel. +66 2973-4382, +66-2973-4383, +66 2973-4384 Fax. +66 2973-4385www.ctvdoll.co.th 

 
 

  
 จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ี ดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน จักขอบคุณย่ิง โดย

บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนต้ังแต่เวลา 13.00 น. ผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้  กรุณานําเอกสารการ
ลงทะเบียน ตามแบบรายละเอียดสิ่งท่ีลงมาด้วยลําดับท่ี 13 เพ่ือสิทธิในการเข้าร่วมประชุม 

 
 ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าร่วมประชุมแทนตามหนังสือมอบ

ฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ฉบับใดฉบับหนึ่ง ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 12 
 
 ท้ังนี้ บริษัทฯ แนะนําให้ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. โดยเป็นแบบท่ีกําหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะไว้ละเอียด

ชัดเจน ซ่ึงท่านอาจจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะโดยระบุไว้ในแบบ ข. เพ่ือเข้าร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนแทนท่าน ทางบริษัทฯ ได้จัดส่งรายละเอียดของกรรมการอิสระดังกล่าวตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 10 ในกรณีมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระ ขอให้ท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมาท่ี นางสาวย่ิงหทัย ปอนพังงา ทางโทรสารหมายเลข 0 4334 1410, 0 2973 4385 
หรือ e-mail address: Yinghathai@ctvdoll.co.th หรือส่งไปรษณีย์มายังท่ีอยู่ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ในกรณีส่ง
เป็นโทรสาร หรือ e-mail ขอความกรุณานําส่งต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ของบริษัทฯ (สอบถามเพิ่มเติม
ได้ท่ี นางสาวย่ิงหทัย ปอนพังงา โทรศัพท์ 0 4334 1412-8 ต่อ 116 มือถือ 08 1670 1913) 

 
 เพ่ือให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมท้ังเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นมีคําถามท่ี

ต้องการใ ห้บ ริ ษัทฯ  ชี้ แจงในประเด็นของระเบียบวาระ ท่ีนํ า เสนอในค ร้ังนี้  สามารถจัดส่ งคํ าถามล่วงหน้ า ไ ด้ ท่ี  e-mail: 
yinghathai@ctvdoll.co.th โทร. 0 4334 1412-8 ต่อ 116 หรือโทรสาร 0 4334 1410, 0 2973 4385 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุชื่อท่ีอยู่ท่ี
สามารถติดต่อได้ ซ่ึงบริษัทฯ จะได้รวบรวมคําถามเพื่อชี้แจงต่อไป 

 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้นด้วย จักขอบคุณย่ิง 
 

        ขอแสดงความนับถือ 

                        
               (นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์) 
           ประธานกรรมการ 
 
 
 
 
 
 


