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Cho Thavee Dollasien Public Company Limited
เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน
โดย เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 200,000,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.80 บาท
ระยะเวลาจองซื้อ : ตั้งแต่วันที่ 2 - 3 และ 7 พฤษภาคม 2556
ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

15 มกราคม 2556
วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

30 เมษายน 2556
คาเตือน

“ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลั กทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์
รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
และหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่า คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับ ตลาดทุน หรือสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนาให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์
ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้
การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์
หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้ง
ในสาระสาคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนั้นมีผล
บังคับใช้และยังเป็น เจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่ าเสียหายจากบริษัท หรือเจ้าของหลักทรัพย์ ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบั ญญั ติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรจะได้รู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ
หนังสือชี้ชวนเป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
และหนังสือชี้ชวนดังกล่าวมีผลใช้บังคับ”
บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสาเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายและหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารนิเทศ สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 55 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ เลขที่ 3315 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
50330 โทรศั พ ท์ 0-2263-6433 ในทุ ก วั น ท าการของส านั ก งาน ระหว่ า งเวลา 03.00 น. - 52.00 น. และ 53.00 น. - 56.00 น. หรื อ ทาง
http://www.sec.or.th

คาเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
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สารบัญ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
ส่วนที่ 2 บริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์
1. ปัจจัยความเสี่ยง
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
4. การวิจัยและพัฒนา
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
6. โครงการในอนาคต
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย
8. โครงสร้างเงินทุน
9. การจัดการ
10. การควบคุมภายใน
11. รายการระหว่างกัน
12. ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
2. ข้อจากัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
3. ที่มาของราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
4. ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นทีเ่ สนอขาย
5. ราคาหลักทรัพย์ในตลาดรอง
6. การจอง การจาหน่าย และการจัดสรร
ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
งบการเงิน สาหรับงวดบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
งบการเงิน สาหรับงวดบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
งบการเงิน สาหรับงวดบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
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คาจากัดความ
บริษัทฯ หรือ CTV-DOLL
บริษัทย่อย หรือ CTV-TMT
CTV-1993
DOLL
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
สานักงาน ก.ล.ต.
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
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บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จากัด
บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จากัด
DOLL Fahrzeugbau AG
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด

