
 

 

ที่  ลก. 002/2565 
 
 23  กุมภาพันธ์  2565 
 

เรื่อง การค ้าประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่ บริษัท จี เทค แมททีเรียล จ้ากัด  ตามสัดส่วนการถือหุ้น 
เรียน กรรมการและผู้จัดการ 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
อ้างถึง ลก. 001/2565 ลงวันที่  23  กุมภาพันธ์  2565  เรื่อง การค ้าประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่ บริษัท เอ เทค  

เท็กซ์ไทล์ จ้ากัด ตามสัดส่วนการถือหุ้น                                                                                                                 
 

   ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยวาโก้ จ้ากัด (มหาชน) ครั งที่ 2/2565 เมื่อวันที ่ 23            
กุมภาพันธ์  2565  ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการค ้าประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่ บริษัท จี เทค แมททีเรียล จ้ากัด  
ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในวงเงินไม่เกิน  5,700,000  บาท ต่อ Wacoal International Hong Kong Co., Ltd. โดยมี
รายละเอียดดังนี  

(1) วัน  เดือน  ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 

(2) คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง  
ผู้ค ้าประกัน  : บริษัท  ไทยวาโก้ จ้ากัด (มหาชน) 

 ผู้ขอค ้าประกัน  : บริษัท จี เทค แมททีเรียล จ้ากัด   
     ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ 

(3) รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
 และลักษณะความสัมพันธ์ : มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน 

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
สัดส่วนการถือหุ้น 

บมจ. ไทยวาโก้ บริษัท จี เทค แมททีเรียล จ้ากัด   
1.  Wacoal Corp. 33.61% 50.00% 
2.  บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ ง  23.06% 19.00% 

(4)  ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยการค ้าประกันวงเงิน
สินเชื่อให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่ง
บริษัทฯ ถือหุ้น บริษัท จี เทค แมททีเรียล จ้ากัด  ร้อยละ 19.00 
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(5) วัตถุประสงค์ของการท้ารายการ : เพื่อเป็นการสนับสนุนการด้าเนินธุรกิจของบริษัทที่ร่วมลงทุน

ตามสัดส่วนการถือหุ้น และเป็นการปฏิบัติตามสัญญาร่วมทุน 

(6)  รายละเอียดของรายการ   

  ชื่อบริษัทท่ีขอค ้าประกัน  : บริษัท จี เทค แมททีเรียล จ้ากัด   
  ประเภทธุรกิจ  : ผลิตวัตถุดิบส้าหรับชุดชั นในสตรี 
  ทุนจดทะเบียน  : 300,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 3,000,000 หุ้น 

มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 
  วงเงินสินเชื่อที่ได้รับจาก    
  Wacoal International Hong Kong Co., Ltd.  

  : 850,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยเทียบเป็นสกุลเงินบาทไม่เกิน 
     30,000,000 บาท  

วงเงินสินเชื่อที่บริษัทฯ ค ้าประกัน : ไม่เกิน 5,700,000 บาท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ 19 
ของวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 30,000,000 บาท) เปน็ระยะเวลา 11 
เดือน โดยเริ่มตั งแต่ 30 เมษายน 2565 - 31 มีนาคม 2566 

(7) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 
 ประเภทรายการ : รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 
 ขนาดรายการ : วงเงินค ้าประกันไม่เกิน 38,000,000 บาท   

   (นับรวมขนาดรายการวงเงินสินเชื่อที่บริษัทฯ ค ้าประกันให้กับ
บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จ้ากัด เนื่องจาก Wacoal Corp. ซึ่ง
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นใน บริษัท จี เทค  
แมททีเรียล จ้ากัด  และ บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จ้ากัด เกิน
กว่า 30%)  

    เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตาม
ประกาศคณะกรรมการก้ากับตลาดทุน  ท่ี ทจ. 21/2551  เรื่อง 
หลักเกณฑ์ในการท้ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทรายการให้ 

    ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยการค ้าประกันตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น ซึ่งมีขนาดรายการน้อยกว่า 100 ล้านบาท หรือน้อยกว่า  
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    3% ของ NTA แล้วแต่จ้านวนใดจะต้่ากว่า ทั งนี   3% ของ  
NTA ของบริษัทฯ  ณ  วันที่  30  กันยายน  2564 ประมาณ 
154.68 ล้านบาท  ดังนั นขนาดของรายการข้างต้น จึงต้องขอ 
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น  

 (8) กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการท่ีเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
และไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม 

รายชื่อกรรมการบริษัท 
ต้าแหน่ง 

บมจ. ไทยวาโก้  บริษัท จี เทค แมททีเรียล จ้ากัด   
1. นายบุญดี อ้านวยสกุล ประธานกรรมการบริหาร 

และกรรมการผู้จัดการ 
กรรมการ 

2. นายทาคุยะ มิอุระ กรรมการรองผู้จัดการ กรรมการ 
3. นายคาซึฮิโระ ชิบาฮาระ กรรมการ ประธานกรรมการ 

 

 (9) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  : 
 เห็นควรอนุมัติการค ้าประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่ บริษัท จี เทค แมททีเรียล จ้ากัด  ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน
วงเงินไม่เกิน 5,700,000  บาท ต่อ Wacoal International Hong Kong Co., Ltd. ทั งนี เพื่อเป็นการสนับสนุนการ
ด้าเนินธุรกิจของบริษัทที่ร่วมลงทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น และเป็นการปฏิบัติตามสัญญาร่วมทุน 

(10) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทท่ีแตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท        :     - ไม่มี -            
                                                                                           

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

 ขอแสดงความนับถือ 

 
 (นายบุญดี  อ้านวยสกุล) 
 ประธานกรรมการบริหาร และ 
 กรรมการผู้จัดการ 


