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ท่ี  สกอ. 061 / 2561 
                                 14  สิงหาคม  2561 
 
เร่ือง     การกูย้มืเงินจากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั (แกไ้ข) 

เรียน     กรรมการและผูจ้ดัการ 
  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการของ บริษทั อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง  จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ” ) เม่ือวนัท่ี  14  
สิงหาคม 2561  ไดมี้มติอนุมติัให ้บริษทัฯ กูย้มืเงินจากนายโกมล  จึงรุ่งเรืองกิจ (ผูใ้หกู้)้  ซ่ึงมีฐานะเป็นกรรมการของบริษทัฯ และเป็น
บิดาของนายพงศก์วิน  จึงรุ่งเรืองกิจ   ประธานกรรมการ  และ กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ของบริษทัฯ   ในวงเงินกูจ้  านวน 30 ลา้น
บาท  ซ่ึงการเขา้ท ารายการดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี  ทจ. 21/2551  เร่ือง
หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลและ
การปฏิบติัการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์”)  ประเภท
รายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน  โดยมีมูลค่าท่ีใช้ในการค านวณขนาดรายการ ซ่ึงค านวณมาจากมูลค่าจากดอกเบ้ีย หรือ
ผลประโยชน์ท่ีบริษทัฯจะตอ้งจ่ายให้แก่บุคคลท่ีเก่ียวโยงดงักล่าวตลอดระยะเวลาท่ีรับความช่วยเหลือทางการเงิน มีขนาดรายการ 3 
ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 0.094 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ ( Net Tangible Asset : NTA ) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559  ทั้งน้ี  มูลค่ารวม
ของรายการเขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงมีมูลค่ามากกว่า 1 ลา้นบาท แต่น้อยกว่า 20 ลา้นบาท  หรือ มีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ  
0.03  แต่นอ้ยกวา่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ  แลว้แต่จ านวนใดจะสูงกวา่ และเป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป   
จึงอยูใ่นเกณฑท่ี์ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  บริษทัฯ จึงขอแจง้สารสนเทศของรายการดงักล่าวดงัต่อไปน้ี   

 
1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ   

บริษทัฯ จะกูย้มืเงินจากผูใ้หกู้ ้ในวงเงินกูจ้  านวน  30 ลา้นบาท   ภายในไม่เกินส้ินเดือนสิงหาคม 2561  
 

2. คู่สัญญาท่ีเกีย่วข้องและความสัมพนัธ์กบับริษัทจดทะเบียน 

 ผูใ้หกู้:้ นายโกมล  จึงรุ่งเรืองกิจ   ( ซ่ึงมีฐานะเป็นกรรมการของบริษทัฯ และเป็นบิดาของนายพงศก์วนิ             
จึงรุ่งเรืองกิจ   ประธานกรรมการ  และ กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ของบริษทัฯ )   

ผูกู้:้             บริษทั  อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง  จ  ากดั (มหาชน)   
ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูกู้ก้บัผูใ้หกู้ ้ 

 ผูใ้หกู้เ้ป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษทัฯ ผูกู้ ้ โดยเป็นกรรมการของบริษทัฯ และเป็นบิดาของประธานกรรมการ 
และ กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ของบริษทัฯ     

  
                3.      ลกัษณะโดยท่ัวไปของรายการ 
 เป็นรายการการรับความช่วยเหลือทางการเงินกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั  ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี  
ทจ. 21/2551  เร่ืองหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการ
เปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546  ประเภทรายการรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน  โดยมีมูลค่าท่ีใช้ในการค านวณขนาดรายการ ซ่ึงค านวณมาจากมูลค่าจากดอกเบ้ีย หรือผลประโยชน์ท่ีบริษทัฯจะตอ้งจ่าย
ใหแ้ก่บุคคลท่ีเก่ียวโยงดงักล่าวตลอดระยะเวลาท่ีรับความช่วยเหลือทางการเงิน มีขนาดรายการ เกินกวา่ 1 ลา้นบาท แต่ไม่เกิน 20 ลา้น 
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บาท  หรือ มีขนาดรายการเกินกวา่ร้อยละ  0.03  แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ  แลว้แต่จ านวนใดจะสูง
กวา่ ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ  และเปิดเผยขอ้มูลต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

4. รายละเอยีดของรายการ 
ลกัษณะของการรับความช่วยเหลือทางการเงิน : ขอกูย้มืเงินจากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั 
มูลค่าเงินตน้ท่ีขอกูย้มืเงิน   : จ านวน  30  ลา้นบาท 
อตัราดอกเบ้ีย    : 5.00  %  ต่อปี 
ระยะเวลาใหกู้ย้มืเงิน    : จ านวน 1 ปี   โดยก าหนดใหผู้กู้ช้  าระคืนเงิน 

       ตน้พร้อมดอกเบ้ียภายใน 1 ปี    
       อน่ึง หากเม่ือครบก าหนดระยะเวลา 1 ปี ผูกู้ ้
       ยงัไม่สามารถท่ีจะช าระคืนหน้ีเงินตน้พร้อม 
       ดอกเบ้ียใหแ้ก่ผูใ้หกู้ไ้ด ้ ทั้งสองฝ่ายตกลง 
       ยนิยอมใหผู้กู้ส้ามารถท่ีจะช าระคืนเฉพาะส่วน 
       ของดอกเบ้ียเงินกูใ้นรอบ 1 ปีแรก ใหแ้ก่ผูใ้หกู้ ้
       แต่เพียงอยา่งเดียวก่อนได ้ โดยใหถื้อวา่ผูใ้หกู้ ้
       ตกลงยนิยอมให้ผูกู้ข้ยายระยะเวลาการคืนเงิน 
       ตน้พร้อมดอกเบ้ียไปอีก 1 ปี  โดยอนุโลม 

มูลค่าท่ีใชใ้นการค านวณขนาดรายการ  : มูลค่าดอกเบ้ียท่ีบริษทัฯ ตอ้งจ่ายให้ผูใ้หกู้ ้ตลอด 
       ระยะเวลารับความช่วยเหลือทางการเงิน  
       ( กรณีค านวณ 1 ปี  เท่ากบั 1,500,000 บาท ) 
       ( กรณีค านวณ 2 ปี  เท่ากบั 3,000,000 บาท ) 

หลกัฐานการกูย้มืเงิน    : บริษทัฯ จะออกตัว๋สัญญาใชเ้งินให้แก่ผูใ้หกู้เ้พ่ือ 
       เป็นหลกัฐานแห่งการกูย้มืเงิน 

หลกัประกนั    : ทั้งสองฝ่ายตกลงใหบ้ริษทัฯน าหอ้งชุดซ่ึงเป็น 
กรรมสิทธ์ิของบริษทั จีเดค จ ากดั (บริษทัยอ่ยทางออ้ม 
100% ) หอ้งชุดเลขท่ี 159/153 ชั้น 23 อาคารเลขท่ี 1 ช่ือ
อาคารชุดคอมมอนเวลธ์ป่ินเกลา้ ทะเบียนอาคารชุดเลขท่ี 
3/2540 ซ่ึงตั้งอยูบ่นโฉนดท่ีดินเลขท่ี 
118,119,120,121,122,123,985 ต าบลบางบ าหรุ อ  าเภอบาง
พลดั กรุงเทพมหานคร เน้ือท่ีประมาณ 1,268.21 ตาราง
เมตร มาจดทะเบียนจ านองเพ่ือเป็นหลกัประกนัหน้ีไวต่้อ
ผูใ้หกู้ ้  ในวงเงินจ านอง 30 ลา้นบาท 

ขอ้มูลของหอ้งชุดท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั  : (1)  หอ้งชุด มีราคาประเมินทุนทรัพย ์
       ท่ีดินท่ีใชใ้นการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
       ของกรมท่ีดิน ในรอบบญัชี พ.ศ. 2559 – 2562    
       รวมกนัทั้งส้ินประมาณ  51.36 ลา้นบาท  
       (2) หอ้งชุด มีมูลค่าทางบญัชี (Book Value)  ณ ขณะท่ี 

บริษทัฯ ไดม้าซ่ึงหอ้งชุดดงักล่าวเม่ือวนัที่ 25 สิงหาคม 
2553 จ านวน 38.79 ลา้นบาท 
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       (3)  เม่ือวนัที่ 3 ตุลาคม 2559 บริษทั ฟิวเจอร์ 
       แอพไพรซลั จ ากดั  ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีท าการ 
       ประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นอิสระ ไดป้ระเมินมูลค่า 
       ตลาดของทรัพยสิ์นไดจ้  านวน 31.70 ลา้นบาท  

เง่ือนไขอ่ืน ๆ      : - ไม่มี - 

5.   ประโยชน์ที่บริษัทจดทะเบียนจะได้รับ 
          บริษทัฯ   จะน าเงินกูย้มืจ  านวนดงักล่าวมาใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนของบริษทั  เพ่ือมาเสริมสภาพคล่องใน 

การด าเนินกิจการของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ต่อไป 

           
               6. กรรมการผู้มีส่วนได้เสียท่ีเป็นบุคคลท่ีเกีย่วโยง 
 ในวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษทั  เม่ือวนัที่  14 สิงหาคม 2561  ในวาระท่ีเก่ียวกบัการกูย้มืเงินดงักล่าว 
นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ กรรมการบริษทัและ นายพงศก์วนิ  จึงรุ่งเรืองกิจ   ประธานกรรมการ และกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ของ
บริษทัฯไม่ไดอ้อกเสียงในท่ีประชุมแต่อยา่งใด  
  
               7.    ความเห็นของคณะกรรมการ  
               คณะกรรมการบริษทั มีมติเห็นว่าการเขา้ท ารายการดงักล่าว ท าใหบ้ริษทัฯ มีสภาพคล่องในการด าเนินกิจการมากข้ึน  
และจะเป็นประโยชน์โดยตรงแก่บริษทั จึงเห็นชอบอนุมติัใหด้  าเนินการเขา้ท ารายการดงักล่าวน้ีได ้ 
           
 ทั้งน้ีขอ้มูลในสารสนเทศฉบบัน้ีเป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้งตามความเป็นจริงและคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัการท า
รายการดงักล่าวเป็นที่เรียบร้อยแลว้ 
 
     ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
                    (  นายพงศก์วนิ  จึงรุ่งเรืองกิจ ) 
                        ประธานกรรมการและกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 


