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เลขท่ี CHO 006/2559 
 

วันท่ี 10 มีนาคม 2559 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ในวันท่ี 21 เมษายน 2559 
 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย: 
1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2558 

  (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1) 
2. รายงานประจําป ี 2558 พร้อมงบแสดงฐานะทางการเงิน งบดุลและงบกําไรขาดทุน พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี สําหรับงวด

บัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรูปแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) 
  (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 2) 

3. รายละเอียดการจ่ายปันผล 
   (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6) 

4. รายการชื่อบริษัทท่ีเสนอเพื่อพิจารณาในการเปลี่ยนชื่อ 
   (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 11) 

5. ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัท 
  (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 14) 

6. คํานิยามกรรมการอิสระของบริษัท 
  (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 14) 

7. ข้อมูลค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจําปี 2559 ท่ีเสนอขออนุมัติ โดยเปรียบเทียบกับ ปี 2558 
  (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 15) 

8. รายละเอียดการเสนอราคาเข้าเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี ประจําปี 2559 
  (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 16) 

9. ข้อบังคับบริษัทในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
10. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ  และการออกเสียงลงคะแนน 
11. ข้อมูลกรรมการอิสระท่ีเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 
12. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค) 
13. แผนท่ีสถานท่ีจัดประชุม : โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพมหานคร 
14. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจําป ี2558 และ/หรือ รายงานความย่ังยืนประจําปี 2558 แบบรูปเล่ม 
15. แบบฟอร์มลงทะเบียน ท่ีต้องนํามาวันประชุม 

 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติ

ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ในวันพฤหัสบดีท่ี 21 เมษายน 2559 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 
โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร (แผนท่ี ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 13) เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ 
ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปน้ี 
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วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ซ่ึงจัดขึ้นเม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2558  
  
ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2558 และบริษัทได้จัดส่ง

สําเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมคร้ังนี้ (สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 1) 
 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมได้บันทึกการประชุมไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
จึงเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ดังกล่าว โดยมี
รายละเอียดปรากฏในสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 1 

 
เงื่อนไขการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และ

ออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ท่ีงดออกเสียง) 
 
วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2558 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ท่ี

ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมจํานวน 1,158.79 ล้านบาท และมีกําไรสุทธิรวม 35.74 ล้าน
บาท รายละเอียดผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยปรากฏตามรายงานประจําปี และ
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทํางบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี            
31 ธันวาคม 2558 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพ่ือนําเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจําปี 2559 ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 
พ.ศ. 2535 กําหนด ซ่ึงส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 2) 

 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับ

ปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ให้ท่ีประชุมรับทราบ และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้วให้ท่ีประชุมอนุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏใน
สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 2 

 
เงื่อนไขการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และ

ออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ท่ีงดออกเสียง) 
 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน ซ่ึงเป็นส่วนท่ีเหลือจากการรองรับสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท รุ่นท่ี 1 
(CHO-W1) 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากบริษัทฯ จะมีการพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชน

จํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ท่ีกําหนดว่าบริษัทฯ จะไม่สามารถออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนได้หากยัง
มีหุ้นท่ียังจําหน่ายไม่ครบเหลืออยู่ ยกเว้นหุ้นท่ีเหลืออยู่ต้องเป็นหุ้นท่ีออกเพ่ือรองรับหลักทรัพย์แปลงสภาพ
เป็นหุ้น และการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจะต้องได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามท่ี
บริษัทฯ ได้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท รุ่นท่ี 1 (CHO-W1) และมีใบสําคัญ
แสดงสิทธิท่ีจําหน่ายไม่หมด จํานวน 100,020 หน่วย โดยบริษัทฯ ได้มีการจดทะเบียนเพ่ิมทุนไว้รองรับการ
ใช้สิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท รุ่นท่ี 1 (CHO-W1) ครบถ้วนแล้ว ดังนั้น
เพ่ือให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นไปตามจุดประสงค์ในการจดทะเบียน จึงต้องทําการลดทุนจดทะเบียน

หน้า 2/71 



                                                                                

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 

 
 

ในส่วนท่ีเหลือจากการรองรับสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทรุ่นท่ี 1 (CHO-W1) จํานวน 100,020 
หุ้น      มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 

 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจด

ทะเบียนของบริษัทฯ จาก 270,000,000 บาท เป็น 269,974,995 บาท โดยการตัดจําหน่ายหุ้นสามัญจํานวน 
100,020 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซ่ึงเป็นส่วนท่ีเหลือจากการรองรับสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิม
ทุนของบริษัท รุ่นท่ี 1 (CHO-W1) 

 
เงื่อนไขการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึง

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (หากท่ีประชุมอนุมัติวาระนี้จะต้องพิจารณาวาระที่ 4 ต่อไป) 
 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 
 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล กรณีท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติลดทุนจดทะเบียนเหลือ 269,974,995 บาท ทําให้บริษัทฯ ต้องแจ้งต่อ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการ    
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  โดยปรากฏรายละเอียดดังนี้ 

 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ.4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ท้ังนี้ให้บุคคลท่ีได้รับมอบ
มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจ
แก้ไข และเพ่ิมเติมถ้อยคําเพ่ือให้เป็นไปตามคําสั่งของนายทะเบียน 

 
เงื่อนไขการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึง

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2558 เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย  
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพ่ือให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2553 และข้อบังคับของบริษัท ท่ีกําหนดให้ต้องจัดสรร

กําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกําไรสุทธิ
ประจําปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน 

 

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน : 269,974,995 บาท (สองร้อยหกสิบเก้าล้านเก้าแสนเจ็ดหม่ืนสี่พันเก้าร้อย
เก้าสิบห้าบาทถ้วน) 

 แบ่งออกเป็น : 1,079,899,980 หุ้น (หนึ่งพันเจ็ดสิบเก้าล้านแปดแสนเก้าหม่ืนเก้าพันเก้า
ร้อยแปดสิบหุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ : 0.25 บาท (ย่ีสิบห้าสตางค์) 
โดยแบ่งออกเป็น 

 หุ้นสามัญ : 1,079,899,980 หุ้น (หนึ่งพันเจ็ดสิบเก้าล้านแปดแสนเก้าหม่ืนเก้าพันเก้า
ร้อยแปดสิบหุ้น) 

 หุ้นบุริมสิทธิ :  -ไม่มี- 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิจาก
ผลการดําเนินงานปี 2558 เป็นทุนสํารองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกําไรสุทธิ
ประจําปี โดยจัดสรรสํารองตามกฎหมายจํานวน 1.31 ล้านบาท และส่งผลให้บริษัทฯ มีทุนสํารองตาม
กฎหมาย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 6.82 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.53 ของทุนจดทะเบียน 

 
เงื่อนไขการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และ

ออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ท่ีงดออกเสียง) 
 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2558 โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผล และเงินสด   
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิ ก่อนหักค่าใช้จ่ายเนื่องจากการ

ปฏิบัติตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ท่ี
เหลือหลังจากหักเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย ใน
กรณีท่ีไม่มีความจําเป็นอ่ืนใดในการใช้เงินนั้น และการจ่ายปันผลน้ันจะต้องไม่กระทบต่อการดําเนินงานปกติ
ของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ 

 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผล โดยมีข้อมูล

เปรียบเทียบเงินปันผลท่ีจ่ายในปีท่ีผ่านมา ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 3 ในปีนี้เสนอให้จัดสรรกําไรสะสม เพ่ือ
พิจารณาจ่ายเงินผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2558 เป็นหุ้นปันผล และเป็นเงินสด แก่ผู้ถือหุ้น มี
รายละเอียดดังนี้ 

1. ปันผลเป็นเงินสด ในอัตรา 0.0058 บาทต่อหุ้น 
2. ปันผลเป็นหุ้นสามัญเพ่ิมทุน ในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นอัตราปันผล 

0.025 บาทต่อหุ้น โดยในกรณีท่ีคํานวณแล้วไม่เต็ม 1 หุ้นปันผล ให้นําหุ้นท่ีเหลือจากจํานวน
เต็ม 1 หุ้นปันผลคํานวณจ่ายเป็นเงินสดในอัตรา 0.0308 บาทต่อหุ้น 

3. รวมเป็นปันผลท้ังสิ้น 0.0308 บาทต่อหุ้น 
4. กําไรส่วนท่ีเหลือ บริษัทจะจัดเป็นกําไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรต่อไป 
5. การจ่ายปันผลท้ังหมดนี้ มาจากกําไรในส่วนท่ีไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากผลการ

ดําเนินงาน ปี 2558 
 

   เนื่องจากบริษัทฯ ยังมี CHO-W1 คงเหลือท่ียังไม่ใช้สิทธิฯ และกําหนดวันใช้สิทธิคร้ังถัดไปคือวันท่ี   
31 มีนาคม 2559 ซ่ึงผู้ถือหุ้น CHO-W1 ท่ีจะใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน และมีการจดทะเบียนเพ่ิมทุนชําระ
แล้วกับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพ่ือสิทธิในการรับปันผลคร้ังนี้จะ
ได้รับปันผลในรอบนี้ด้วย ดังนั้นบริษัทฯ จึงยังไม่ทราบจํานวนเงินปันผลรวมท่ีแน่นอน  

 
   ท้ังนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 3 
 

เงื่อนไขการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ท่ีงดออกเสียง) (หากท่ีประชุมอนุมัติวาระนี้จะต้องพิจารณา
วาระท่ี 7-10 ต่อไป) 
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วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท รุ่นท่ี 1 (CHO-W1)   
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามเอกสารข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกและผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน

ของบริษัท รุ่นท่ี 1 (“ข้อกําหนดสิทธิฯ”) เนื่องจากมีเหตุแห่งการปรับสิทธิตามข้อ 3.3 (ง) กรณีบริษัทฯ มีการ
จ่ายหุ้นปันผลตามรายละเอียดในวาระท่ี 6 ซ่ึงส่งผลให้อัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิเปลี่ยนแปลงไป ท้ังนี้ 
เนื่องจากยังไม่ทราบจํานวนหุ้นสามัญชําระเต็มมูลค่า ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนหุ้นสามัญเพ่ือสิทธิในการรับ
หุ้นปันผล เพราะต้องรอทราบผลการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท CHO-W1 ในรอบวันท่ี           
31 มีนาคม 2559 เสียก่อน ดังนั้น หากได้ข้อสรุปการปรับสิทธิฯ ท่ีแน่นอนแล้ว บริษัทฯ จะทําการแจ้งให้ผู้
ถือ CHO-W1 ทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเร็วต่อไป 

 
  ท้ังนี้ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท รุ่นท่ี 1 (CHO-W1) จะได้รับการปรับ

สิทธิต้ังแต่วันท่ี 27 เมษายน 2559 เป็นต้นไป 
 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการปรับสิทธิใบสําคัญ

แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท รุ่นท่ี 1 (CHO-W1) ตามการคํานวณท่ีจะแจ้งต่อไป 
 
เงื่อนไขการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึง

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (หากท่ีประชุมอนุมัติวาระนี้จะต้องพิจารณาวาระที่ 8-10 ต่อไป) 
  
วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และรองรับการปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท รุ่นท่ี 1 (CHO-W1)   
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญเพ่ิมทุน และทําการปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ

หุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท รุ่นท่ี 1 (CHO-W1) จึงต้องทําการเพิ่มทุนจดทะเบียน  โดยออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุน
จํานวนไม่เกินสิทธิในการรับหุ้นปันผล และรองรับการปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน
ของบริษัท รุ่นท่ี 1 (CHO-W1) มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ท้ังนี้ เนื่องจากยังไม่ทราบจํานวนหุ้นสามัญ
ชําระเต็มมูลค่า ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนหุ้นสามัญเพ่ือสิทธิในการรองรับหุ้นปันผล เพราะต้องรอทราบผล
การใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ CHO-W1 ในรอบวันท่ี 31 มีนาคม 2559 เสียก่อน ดังนั้น หากได้ข้อสรุป
การปรับสิทธิฯ ท่ีแน่นอนแล้ว บริษัทฯ จะทําการแจ้งให้ผู้ถือ CHO-W1 ทราบผ่านช่องทางของตลาด
หลักทรัพย์ฯ โดยเร็วต่อไป 

 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียน

โดยออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจํานวนไม่เกินสิทธิในการรับหุ้นปันผล และรองรับการปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ
ท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท รุ่นท่ี 1 (CHO-W1) มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพ่ือรองรับการจ่าย
หุ้นปันผล และรองรับการปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทรุ่นท่ี 1 (CHO-W1) 

 
เงื่อนไขการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึง

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (หากท่ีประชุมอนุมัติวาระนี้จะต้องพิจารณาวาระที่ 9-10 ต่อไป) 
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วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล การเพ่ิมทุนจดทะเบียน บริษัทฯ ต้องทําการแก้ไข/เพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ซ่ึง
ดําเนินการตามกฎหมายบริษัทมหาชน มาตรา 18 บัญญัติว่า “หนังสือบริคณห์สนธิอย่างน้อยต้องมีรายการ
ดังต่อไปน้ี (4) ทุนจดทะเบียนซ่ึงต้องแสดงชนิด จํานวน และมูลค่าของหุ้นและมาตรา 31 บัญญัติว่าบริษัทจะ
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทได้เม่ือท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสยีง”  

 
   ท้ังนี้ เนื่องจากยังไม่ทราบจํานวนหุ้นสามัญชําระเต็มมูลค่า ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนหุ้นสามัญเพ่ือ

สิทธิในการรับหุ้นปันผล เพราะต้องรอทราบผลการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ CHO-W1 ในรอบวันท่ี  
31 มีนาคม 2559 เสียก่อน ดังนั้น หากได้ข้อสรุปการปรับสิทธิฯ ท่ีแน่นอนแล้ว บริษัทฯ จะทําการแจ้งให้ผู้
ถือ CHO-W1 ทราบผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยเร็วต่อไป 

 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม

หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ.4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และให้บุคคลท่ีได้รับ
มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจ
แก้ไข และเพ่ิมเติมถ้อยคําเพ่ือให้เป็นไปตามคําสั่งของนายทะเบียน 

 
เงื่อนไขการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึง

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (หากท่ีประชุมอนุมัติวาระนี้จะต้องพิจารณาวาระที่ 10 ต่อไป) 
 
วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ
เพ่ิมทุนของบริษัท รุ่นท่ี 1 (CHO-W1) 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล จากการที่บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินปันผลเป็นหุ้น และทําการปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน

ของบริษัท รุ่นท่ี 1 (CHO-W1) จึงต้องทําการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการปรับ
สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท รุ่นท่ี 1 (CHO-W1) เนื่องจากยังไม่ทราบจาํนวนหุ้น
สามัญชําระเต็มมูลค่า ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนหุ้นสามัญเพ่ือสิทธิในการรับหุ้นปันผล เพราะต้องรอทราบ
ผลการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ CHO-W1 ในรอบวันท่ี 31 มีนาคม 2559 เสียก่อน ดังนั้น หากได้
ข้อสรุปการปรับสิทธิฯ ท่ีแน่นอนแล้ว บริษัทฯ จะทําการแจ้งให้ผู้ถือ CHO-W1 ทราบผ่านช่องทางของตลาด
หลักทรัพย์ฯ โดยเร็วต่อไป 

 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิม

ทุน มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิจะซ้ือ
หุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท รุ่นท่ี 1  (CHO-W1) 

 
  ท้ังนี้ เนื่องจากยังไม่ทราบจํานวนหุ้นสามัญชําระเต็มมูลค่า ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนหุ้นสามัญเพ่ือ

สิทธิในการรับหุ้นปันผล เพราะต้องรอทราบผลการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ CHO-W1 ในรอบวันท่ี  
31 มีนาคม 2559 เสียก่อน ดังนั้น หากได้ข้อสรุปการปรับสิทธิฯ ท่ีแน่นอนแล้ว บริษัทฯ จะทําการแจ้งให้ผู้
ถือ CHO-W1 ทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเร็วต่อไป 

 
เงื่อนไขการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึง

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 11 พิจารณาอนุมัติการเปล่ียนชื่อบริษัท 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล จากแผนการดําเนินงานท่ีบริษัทฯ มีแผนจะขยายธุรกิจในส่วนงานบริการ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีใช้

พลังงานทดแทน (ไฟฟ้า) รวมท้ังการพัฒนาทางด้านนวัตกรรมหุ่นยนต์ เชิงพาณิชย์ คณะกรรมการบริหาร มี
ความเห็นว่าชื่อบริษัท ยังจดจําได้ยาก และเพ่ือแสดงถึงความหลากหลายด้านนวัตกรรม  บริษัทฯ ควรทําการ
เปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 4 

 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท โดย

มอบให้เป็นอํานาจของกรรมการบริหารในการร่วมกันพิจารณาคัดเลือกชื่อใหม่ของบริษัทฯ  แทนชื่อเดิม
เพ่ือให้สอดคล้อง และแสดงถึงความหลากหลายด้านนวัตกรรม  และผลิตภัณฑ์ สินค้าต่างๆ  ของบริษัทฯ ให้
จดจําได้ง่าย โดยเม่ือคณะกรรมการบริหารได้คัดเลือกแล้ว ให้ทําการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของ
ตลาดหลักทรัพย์โดยเร็วต่อไป 

 
เงื่อนไขการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึง

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (หากท่ีประชุมอนุมัติวาระนี้จะต้องพิจารณาวาระที่ 12-13 ต่อไป) 
 
วาระท่ี 12 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1 เรื่องชื่อบริษัท 
 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพ่ือให้สอดคล้องกับวาระท่ี 11 การเปลี่ยนชื่อบริษัทต้องทําการแก้ไข/เพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท 
ข้อ 1 ให้ถูกต้องต่อไป  

 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์

สนธิของบริษัท ข้อ 1 เร่ืองชื่อบริษัท โดยให้บุคคลท่ีได้รับมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์
สนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยคําเพ่ือให้เป็นไปตามคําสั่ง
ของนายทะเบียน 

 
เงื่อนไขการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึง

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (หากท่ีประชุมอนุมัติวาระนี้จะต้องพิจารณาวาระที่ 13 ต่อไป) 
 
วาระท่ี 13 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 และข้อ 2 เรื่องชื่อบริษัท และข้อ 50 เรื่องตราประทับของบริษัท 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพ่ือให้สอดคล้องกับวาระท่ี 11 และวาระท่ี 12 การเปลี่ยนชื่อบริษัทต้องทําการแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 1 และ ข้อ 

2 เร่ืองชื่อบริษัท และข้อ 50 เร่ืองตราประทับของบริษัท โดยจะดําเนินการเมื่อคณะกรรมการบริหารได้ทํา
การคัดเลือกชื่อบริษัทแล้ว 

 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของ

บริษัท ข้อ 1 และข้อ 2 เร่ืองชื่อบริษัท และข้อ 50 เร่ืองตราประทับของบริษัท ตามการคัดเลือกชื่อบริษัทของ
คณะกรรมการบริหาร 

 
  ท้ังนี้ให้กรรมการผู้จัดการ หรือกรรมการผู้มีอํานาจ หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการ 

หรือกรรมการผู้มีอํานาจของบริษัท มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ท่ีจําเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการแก้ไข
ข้อบังคับดังกล่าวได้ ตามคําแนะนําความเห็น หรือคําสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัด และ  /หรือ
หน่วยงานราชการอื่นใดท่ีเกี่ยวข้อง 
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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 

 
 

เงื่อนไขการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระท่ี 14 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ   
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 สรุปใจความ

สําคัญว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปีทุกคร้ังให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวน หนึ่งในสาม 
(1/3) ของจํานวนคณะกรรมการในขณะนั้น ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก
โดยจํานวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสอง
ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสุดนั้น
เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้ 

 
  โดยในปีนี้ กรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระมีจํานวน 3 คน ดังต่อไปน้ี 

1. นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย กรรมการ  
2. นายศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย กรรมการ และกรรมการกํากับดูแลกิจการบริหารความเสี่ยง  

    สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
3. นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ 

    กํากับดูแลกิจการบริหารความเสี่ยง สรรหาและกําหนด 
    ค่าตอบแทน 
 

   หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการพิจารณา
ร่วมกันของท่ีประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน   
คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2559 ผ่านคณะกรรมการบริษัท พิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
ตามที่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ี
เกี่ยวข้อง และบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม เพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ท่ีได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
www.ctvdoll.co.th ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เร่ืองให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการ
เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็น
กรรมการบริษัท เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อ
กรรมการเพ่ือรับการคัดเลือกแต่อย่างใด และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 ในการให้กรรมการซ่ึงพ้นจาก
ตําแหน่งอาจได้รับเลือกกลับเข้ามารับตําแหน่งอีกได้ ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบให้นําเสนอต่อท่ี
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาเลือกต้ังบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
ดังต่อไปน้ี 

1. นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย ดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง 
2. นายศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย ดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง  
3. นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล ดํารงตําแหน่งกรรมการ และดํารงตําแหน่งต่างๆ ตามเดิมต่อ 

    อีกวาระหนึ่ง 
โดยรายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์การทํางาน การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืน ประวัติการเข้าประชุม
คณะกรรมการบริษัท ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 5 และคํานิยามกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 6 
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บริษั

สาํนักงา
265  หมู่
โทรศพัท์ 
สาํนักงา
96/25 หม
โทร. 0-2

ษทั ช.ทวี ดอลล

านใหญ่และโรงงาน :Em
ท่ี 4  ถนนกลางเมือง   ตํา
์ : 043341412-18โทรสาร
านกรุงเทพฯ :Email : ctv
มูท่ี่3 ถนนวิภาวดีรังสิต  ต
973-4382, 0-2973-4383

ความเห็นคณ

เงื่อนไขการล

 
วาระที่ 15 
 
ข้อเท็จจริงแ

 
ความเห็นคณ

 
เงื่อนไขการล

 
วาระที่ 16 
 
ข้อเท็จจริงแ

ลาเซียน จาํกดั

ail : info@ctvdoll.co.th 
บลเมืองเก่า   อําเภอเมือง
ร :  043341410  
vbkk@ctvdoll.co.th 
ลาดบางเขน  เขตหลกัส่ี ก

3, 0-2973-4384 โทรสาร. 

ณะกรรมการ ค
ตํ
เป็
ให
โด
ต่

ลงมติ ว
เสี

 พิจารณาอนุมัติ

และเหตุผล ต
1
ป
ต
เห
อ

ณะกรรมการ ค
ป
เสี
ป
ค่
เป็
บ
จั

ลงมติ ว
ป

 พิจารณาแต่งต้ั

และเหตุผล ต
ป
ห
ข้

 

ด (มหาชน) 

งขอนแก่น   จงัหวดัขอนแก

กรุงเทพมหานคร 10210 
 0-2973-4385 www.ctvd

ณะกรรมการบ
ําแหน่งตามวาร
ป็นผู้มีความรู้ ค
ห้กรรมการท่ีพ้น
ดยให้กรรมการ
อไปนี้ 

1. นางส
2. นายศิ

 
3. นายชั

 
 
 

าระนี้ต้องผ่านก
สียงลงคะแนน (

ติการกําหนดค่า

ามมติท่ีประชุม
/2559 เม่ือวันท

ประชุมพิจารณา
รวจสอบ และ
หมาะสมในการ
นุมัติตามระเบยี

ณะกรรมการบ
ประจําปี 2559 
สี่ยง สรรหาและ
ประชุมกรรมการ
าตอบแทน แล
ป็นวงเงินรวมท้ัง
บริษัทฯ ท้ังคณะ
ัดสรรให้กรรมก

าระนี้ต้องผ่านก
ประชุม 

ต้ังผู้สอบบัญช ี

ามมาตรา 120
ประจําปีแต่งต้ัง
หลักทรัพย์และต
้อมูลเกี่ยวกับฐา

  

ก่น    40000 

doll.co.th 

บริษัทซ่ึงไม่รวมก
ระมีคุณสมบัติค
ความสามารถอัน
นจากตําแหน่งก
รท้ัง 3 คนมีตําแ

าวอัศนา ทวีแส
ศิริวัฒน์ ทวีแสงส
  

ชัชวาล เตรียมวิจ
  
  

การอนุมัติด้วยค
 (ไม่นับรวมคะแน

าตอบแทนกรรม

 คณะกรรมการ
ท่ี 22 มกราคม
าให้ความเห็นช
กรรมการกํากับ
รรับผิดชอบต่าง
ยบ  

บริษัทได้พิจาร
 สําหรับกรรมกา
ะกําหนดค่าตอ
รตรวจสอบ ค่า
ะค่าตอบแทนร
ั้งสิ้นไม่เกิน 1,7
 เป็นจํานวนเงนิ

การแต่ละคนตาม

การอนุมัติด้วย

 และกําหนดค่า

0 แห่งพระราช
ผู้สอบบัญชีแล
ตลาดหลักทรัพ
านะทางการเงิน

 

 

กรรมการท่ีมีส่ว
ครบถ้วนตามพร
นเป็นประโยชน์
กรรมการตามว
แหน่งหน้าท่ีตา

สงสกุลไทย 
สกุลไทย 

 
จารณ์กุล 

 
 

ะแนนเสียงข้าง
นนเสียงของผู้ท่ี

มการ ประจําปี

รกํากับดูแลกิจก
 2559 ผ่านคณ
ชอบกําหนดค่า
บดูแลกิจการ บ
งๆ ของกรรมก

รณาแล้วเห็นสม
ารบริษัท กรรม
บแทน ประจําปี
เบี้ยประชุมกรร
รายเดือนเฉพาะ
700,000 บาท ต
นรวมไม่เกิน 4,0
มความเหมาะส

คะแนนเสียงไม

ตอบแทนผู้สอบ

ชบัญญัติบริษัทม
ละกําหนดค่าสอ
ย์ท่ี กจ. 39/25
นและผลการดํา
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CHO T
Factory an
265Moo 4
Tel.+66  4
Bangkok B
96/25   Mo
Tel. +66 2 

วนได้เสียในวาร
ระราชบัญญัติบ ิ
น์ต่อบริษัท จึงเห็
วาระกลับเข้าดํา
มท่ีเคยดํารงตํา

กรรมการ  
กรรมการ และก
สรรหา และกาํ
กรรมการอิสระ
กํากับดูแลกิจก
ค่าตอบแทน 

มากของจํานวน
ท่ีงดออกเสียง) 

ป 2559   

การ บริหารควา
ณะกรรมการบริ
ตอบแทนประจ
บริหารความเสี่
การเท่ากับปี 25

มควรเสนอให้ที
มการตรวจสอบ
ปี 2559 ประก
รมการกํากับดูแ
ะกรรมการตรวจ
 ต่อปี และค่าผล
000,000 บาท โ
ม โดยมีรายละ

ม่น้อยกว่า 2 ใน

บบัญชี ประจําปี

มหาชนจํากัด พ
อบบัญชีทุกปี น
548 เรื่องหลักเ
าเนินงานของบ

 

                        

THAVEE DOLLA
nd Head Office :Email : 
 Klangmuang Road, Mu

4334-1412-18 Fax.+66 4
Branch Office  :Email : c
oo3  Vibhavadi-rangsit  
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บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าท่ีมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน 
ดังนั้นในปีนี้จึงมีความเห็นว่าควรใช้ผู้สอบบัญชีเดิม 

 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งต้ังให้       

นายสุดวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 3534 และนางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต เลขท่ี 3873 และนายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3977 ในนามบริษัท ไพร้ซวอ
เตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทําการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ
บริษัท ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด ซ่ึงมีคุณสมบัติตามข้อกําหนด โดยกําหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชี  ประจําปี 2559 รวมท้ังสิ้นไม่เกิน 2,262,000 บาท ต่อปี โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมา
ด้วยลําดับท่ี 8 

 
เงื่อนไขการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และ

ออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ท่ีงดออกเสียง) 
 
วาระท่ี 17 พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้ เพ่ือใช้ในการดําเนินงานของบริษัท 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายขยายงาน และแผนงานการลงทุนต่างๆ เพ่ือให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนท่ีเหมาะสม 

จึงเห็นสมควรให้มีการออกหุ้นกู้เพ่ือใช้ในการดําเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้ต่อไปน้ี 
ประเภท  : หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด ซ่ึงอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิชนิด

ทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นคร้ังเดียวเม่ือครบกําหนดไถ่ถอน มี
ประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้ ท้ังนี้ ข้ึนอยู่กับความ
เหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ 

วงเงิน  : มูลค่ารวมของหุ้นกู้ท่ียังไม่ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง กําหนดไว้ไม่เกิน 
1,000 ล้านบาท  หรือในสกุลเงินอ่ืนในอัตราท่ีเทียบเท่า 

การเสนอขาย :  เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนท่ัวไป และ/หรือเสนอขายในกรณี
จํากัด และ/หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันและ/หรือผู้ลงทุน
รายใหญ่ท้ังหมด หรือบางส่วน ซ่ึงอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในคร้ังเดียว 
หรือหลายคร้ังกไ็ด้ 

อัตราดอกเบี้ย : ข้ึนอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ 
อายุ :  สําหรับหุ้นกู้ระยะสั้นไม่เกิน 270 วัน และสําหรับหุ้นกู้ระยะยาวไม่เกิน 

10 ปี 
การไถ่ถอนก่อนกําหนด :  ข้ึนอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ท่ีออกในแต่ละคร้ัง 
เง่ือนไขอื่นๆ :  ในกรณีท่ีบริษัท ได้ไถ่ถอน หรือชําระคืนหุ้นกู้ท่ีได้ออกภายในวงเงินท่ี

ได้รับอนุมัตินี้ บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพ่ิมเติมได้อีกตาม
จํานวนท่ีได้ไถ่ถอนหรือชําระคืน 

 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้ วงเงิน 

1,000 ล้านบาท เพ่ือใช้ในการดําเนินงานของบริษัท ท้ังนี้ ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร มีอํานาจ
ดังต่อไปน้ี 

หน้า 10/71 
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1. การกําหนดรายละเอียด และเงื่อนไขอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการออก และเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การ
กําหนดชื่อ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จํานวนหุ้นกู้ท่ีจะออกขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ 
หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกําหนด อัตราดอกเบี้ย 
วิธีการชําระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น 

2. การแต่งต้ังท่ีปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์และรับประกันการจัดจําหน่าย 
และ/หรือ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ 

3. การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement 
Agreement และ/หรือสัญญาอ่ืนๆท่ีเกี่ยวข้อง และมีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ตามที่จําเป็น และ
เกี่ยวเนื่องกับการออก และเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ รวมถึงการนําหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือ 
ตลาดรองอ่ืนๆ ตลอดจนให้มีอํานาจดําเนินการขออนุญาตเปิดเผยข้อมูล และดําเนินการอ่ืนใดกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

เงื่อนไขการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึง
มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระท่ี 18 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 
ความเห็นคณะกรรมการ การพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ นั้น บริษัทไม่มีเร่ืองเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาโดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น

สามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมได้ทางเว็บไซด์ของบริษัท www.ctvdoll.co.th ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 
2558 ถึงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพ่ิมวาระการประชุมล่วงหน้า 

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

กําหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ท้ังหมดจะขอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไว้ในหนังสือเชิญนัดประชุมอีกก็ได้ คณะกรรมการบริษัทจึง
เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซ่ึงประสงค์จะให้มีการพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ี
คณะกรรมการบริษัทกําหนดในการประชุมคร้ังนี้ 

  
  ท้ังนี้ บริษัทฯ ได้กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 (Record Date) ในวันท่ี 8 
มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนในวันท่ี 9 มีนาคม 2559 

 
  ในกรณีท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ ขอกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record 
Date) ในวันท่ี 29 เมษายน 2559 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันท่ี 3 พฤษภาคม 2559 และการจ่ายเงินปันผลในวันท่ี 19 พฤษภาคม 2559 

  
 จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ี ดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน จักขอบคุณย่ิง โดย

บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนต้ังแต่เวลา 12.00 น. ผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้  กรุณานําเอกสารการ
ลงทะเบียน ตามแบบรายละเอียดสิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดับท่ี 15 เพ่ือสิทธิในการเข้าร่วมประชุม 
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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 

 
 

 ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าร่วมประชุมแทนตามหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ฉบับใดฉบับหนึ่ง ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 12 

 
 ท้ังนี้ บริษัทฯ แนะนําให้ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. โดยเป็นแบบท่ีกําหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะไว้ละเอียด

ชัดเจน ซ่ึงท่านอาจจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้รับมอบฉันทะโดยระบุไว้ในแบบ ข. เพ่ือเข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ทางบริษัทฯ ได้จัดส่งรายละเอียดของกรรมการอิสระดังกล่าวตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 11 ในกรณีมอบ
ฉันทะให้กรรมการอิสระ ขอให้ท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมาท่ี นางสาวย่ิงหทัย ปอนพังงา ทางโทรสารหมายเลข 0 4334 1410 
หรือ 0 2973 4385 หรือ e-mail address: yinghathai@ctvdoll.co.th หรือส่งไปรษณีย์มายังท่ีอยู่ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมไม่
น้อยกว่า 3 วัน ในกรณีส่งเป็นโทรสาร หรือ e-mail ขอความกรุณานําส่งต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่
ของบริษัทฯ (สอบถามเพิ่มเติมได้ท่ี นางสาวย่ิงหทัย ปอนพังงา โทรศัพท์ 0 4334 1412-8 ต่อ 116 มือถือ 08 1670 1913) 

 
 เพ่ือให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมท้ังเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นมีคําถามท่ี

ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระท่ีนําเสนอในครั้ งนี้ สามารถจัดส่งคําถามล่วงหน้าได้ ท่ี e-mail: 
yinghathai@ctvdoll.co.th โทร. 0 4334 1412-8 ต่อ 116 หรือโทรสาร 0 4334 1410, 0 2973 4385 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุชื่อท่ี
อยู่ท่ีสามารถติดต่อได้ ซ่ึงบริษัทฯ จะได้รวบรวมคําถามเพื่อชี้แจงต่อไป 

 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้นด้วย จักขอบคุณย่ิง 
 

        ขอแสดงความนับถือ 

                        
               (นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์) 
          ประธานกรรมการ 
 
 

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ของบริษัทฯ ฉบับนี้ พร้อมท้ังเอกสารประกอบการ
ประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ctvdoll.co.th) 

2. บริษัทฯ ได้จัดทํารายงานประจําปี 2558 ในรูปแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 2 ซ่ึงได้แนบไปกับหนังสือ
เชิญประชุมในคร้ังนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจําปีในแบบรูปเล่ม สามารถกรอกแบบฟอร์ม
ขอรับข้อมูล ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 14 และส่งมาท่ีนางสาวย่ิงหทัย ปอนพังงา ทางโทรสารหมายเลข 0 4334 1410 หรือ 
0 2973 4385 หรือ e-mail address: yinghathai@ctvdoll.co.th หรือส่งไปรษณีย์มายังท่ีอยู่ของบริษัทฯ 
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