
ที่  กบร.  018/2558 
 

 5   สิงหาคม  2558 
 

เรื่อง อนุมัติการลงทุนในโครงการผลิตวัตถุดิบส าหรับชุดชั้นในสตรี 
เรียน กรรมการและผู้จัดการ 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

   ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ของ บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558  เมื่อวันที่  
4 สิงหาคม 2558 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการลงทุนในโครงการผลิตวัตถุดิบส าหรับชุดชั้นในสตรี ซึ่งเป็น
โครงการร่วมลงทุนระหว่างฝ่ายญี่ปุ่น ประกอบด้วย Wacoal Corp. และนิติบุคคล (ญี่ปุ่น) และฝ่ายไทย 
ประกอบด้วย บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลด้ิง จ ากัด (มหาชน) และ        
นายบุณยสิทธิ์  โชควัฒนา เพื่อเป็นฐานการผลิตวัตถุดิบส าหรับชุดชั้นในสตรี    โดยบริษัทฯ จะมีการร่วมลงทุนใน 
2 บริษัท เมื่อทั้ง 2 บริษัทได้ด าเนินการประชุมจัดต้ังบริษัทและเรียกช าระเงินค่าหุ้น ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1. บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จ ำกัด 

  (1) วัน  เดือน  ปี ที่เกิดรำยกำร : ประมาณเดือนธันวาคม 2558 - เดือนมกราคม 2559 

 (2) รำยละเอียดในกำรลงทุน 

  ชื่อบริษัทที่จัดต้ัง  : บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จ ากัด 

  สถานที่ต้ัง  : กรุงเทพมหานคร 

  ประเภทธุรกิจ        :       ผลิตวัตถุดิบส าหรับชุดชั้นในสตรี 

  ทุนจดทะเบียน   :   1,000,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 10,000,000 
หุ้น  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 

   วัตถุประสงค์ในการท ารายการ  :  เพื่อเป็นการลงทุนในกิจการที่เป็น Supply Chain ด้าน
วัตถุดิบส าหรับชุดชั้นในสตรีของบริษัทฯ 

  แหล่งเงินทุนท่ีใช้   :   เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ 

 (3) สัดส่วนกำรลงทุน  :   หุ้นสามัญจ านวน 1,900,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 19  
ของทุนจดทะเบียน 
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รำยชื่อผู้ถือหุ้น สัดส่วนกำรถือหุ้น 

ฝ่ำยญ่ีปุ่น  
   1.  Wacoal Corp.  

   2.  Violetta Co., Ltd.  60%  

   3.  Toyo Senko & Co., Ltd.   

ฝ่ำยไทย    
   4.  บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน)  

 
 19%  

   5.  บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลด้ิง จ ากัด (มหาชน)  19%  

   6.  นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา  2%  

รวม  100%  

หมำยเหตุ : * เมื่อบริษัทฯ ทราบสัดส่วนการถือหุ้นที่แน่นอนของฝ่ายญี่ปุ่นแล้ว จะแจ้งให้ทราบต่อไป 

 (4) มูลค่ำรวมของสิ่งตอบแทน  : 190,000,000 บาท  

 (5) ขนำดของรำยกำร  : ไม่เข้าข่ายหลักเกณฑ์การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ที่มีนัยส าคัญของบริษัทจดทะเบียน  

 (6) ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท  : 
  เห็นควรอนุมัติให้ร่วมลงทุนจัดต้ัง บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จ ากัด เพื่อเป็น Supply Chain ด้าน
วัตถุดิบส าหรับชุดชั้นในสตรีของบริษัทฯ 

  (7) ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือ กรรมกำรบริษัทท่ีแตกต่ำงจำก
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท        :     - ไม่มี -   

 2. บริษัท จี เทค แมททีเรียล จ ำกัด 

              (1) วัน  เดือน  ปี ที่เกิดรำยกำร : ประมาณเดือนธันวาคม 2558 - เดือนมกราคม 2559 

 (2) รำยละเอียดในกำรลงทุน 

  ชื่อบริษัทที่จัดต้ัง  : บริษัท จี เทค แมททีเรียล จ ากัด 

  สถานที่ต้ัง  : กรุงเทพมหานคร 
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  ประเภทธุรกิจ        :       ผลิตวตัถุดิบส าหรับชุดชั้นในสตรี 

  ทุนจดทะเบียน   :   300,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 3,000,000 
หุ้น  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 

   วัตถุประสงค์ในการท ารายการ  :  เพื่อเป็นการลงทุนในกิจการที่เป็น Supply Chain ด้าน
วัตถุดิบส าหรับชุดชั้นในสตรีของบริษัทฯ 

  แหล่งเงินทุนที่ใช้   :   เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ 

 (3) สัดส่วนกำรลงทุน  :   หุ้นสามัญจ านวน 570,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 19 
ของทุนจดทะเบียน 

 

รำยชื่อผู้ถือหุ้น สัดส่วนกำรถือหุ้น 

ฝ่ำยญ่ีปุ่น  

   1.  Wacoal Corp. 
60% 

   2.  Cosmo Co., Ltd. 

ฝ่ำยไทย     
   3.  บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน)  19%  

   4.  บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลด้ิง จ ากัด (มหาชน)  19%  

   5.  นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา  2%  

รวม  100%  

หมำยเหตุ : * เมื่อบริษัทฯ ทราบสัดส่วนการถือหุ้นที่แน่นอนของฝ่ายญี่ปุ่นแล้ว จะแจ้งให้ทราบต่อไป 

 (4) มูลค่ำรวมของสิ่งตอบแทน  : 57,000,000 บาท  

 (5) ขนำดของรำยกำร  : ไม่เข้าข่ายหลักเกณฑ์การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ที่มีนัยส าคัญของบริษัทจดทะเบียน  

 (6) ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท  : 
  เห็นควรอนุมัติให้ร่วมลงทุนจัดต้ัง บริษัท จี เทค แมททีเรียล จ ากัด เพื่อเป็น Supply Chain ด้าน
วัตถุดิบส าหรับชุดชั้นในสตรีของบริษัทฯ 
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  (7) ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือ กรรมกำรบริษัทท่ีแตกต่ำงจำก
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท        :     - ไม่มี -   
                                                                 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 (นายบุญดี  อ านวยสกุล) 
 ประธานกรรมการบริหาร และ 
 กรรมการผู้จัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


