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รายการระหว่างกัน
1.	รายการระหว่างกัน	กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ประจำาปี	2560

1. บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์
 เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำากัด 
 (VIH) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 ร้อยละ 17.67 ของ บมจ.
 สามารถคอร์ปอเรชั่น

 รายชื่อกรรมการร่วมกัน
 (บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน)
1. นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์
2. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์
3. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์

 บริษัทที่เกี่ยวข้อง/	
ลักษณะรายการที่สำาคัญ

	 มูลค่ารายการ	
ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผล

	ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	 	 (ล้านบาท) 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น เช่าพื้นที่สำานักงานอาคาร
ซอฟต์แวร์ปาร์ค พื้นที่ 11,926 ตรม. โดยทำาสัญญาเช่า
ระยะยาว 30 ปี ซึ่ง บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
โฮลดิ้ง เป็นเจ้าของอาคารฯ
- ค่าเช่าพืน้ท่ี ค่าบรกิารสาธารณูปโภค และคา่ภาษโีรงเรอืน 
  หมายเหตุ : อัตราค่าบริการสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น  
5% ทุกปี ตามเงื่อนไขของสัญญา

 
 

-  ค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการสาธารณูปโภค และภาษีโรงเรือน
 บมจ. สามารถคอรป์อเรชัน่ (ชัน้ 11, 12 พืน้ทีร่วม 1,614
 ตรม.)

- ค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการสาธารณูปโภค และภาษีโรงเรือน
 บมจ. สามารถคอรป์อเรช่ัน (ช้ันลอย พืน้ที ่481.78 ตรม.)

- ค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการสาธารณูปโภค และภาษีโรงเรือน
  บมจ. สามารถคอร์ปอเรชัน่ (ชัน้ HOF พืน้ที ่127.98 ตรม.)
 (ณ 31 ธ.ค. 2560 มียอดที่ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
 คงค้างอยู่ 782,644 บาท)

- รายได้ค่าบำารุงรักษาโทรศัพท์
 (ณ 31 ธ.ค. 2560 มียอดคงค้างอยู่ 4,774 บาท)

- บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น ได้ทดรองจ่ายค่าใช้จ่าย
 เกี่ยวกับค่าโทรศัพท์ และค่ารักษาพยาบาลให้กับ
 บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง
 (ณ 31 ธ.ค. 2560 มียอดคงค้างอยู่ 6,067 บาท)

-  รายการเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าเลี้ยงรับรอง ค่าเช่าที่จอดรถ 
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำาประปา เป็นต้น ที่ บมจ. สามารถ
คอรป์อเรช่ัน ไดจ่้ายให้กับทาง บจก. วไิลลกัษณ ์อนิเตอร์
เนชั่นแนล โฮลดิ้ง

 (ณ 31 ธ.ค. 2560 มียอดคงค้างอยู่ 97,776 บาท)

 37.029 - ค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภคดังกล่าว เป็นไปตาม 
เงือ่นไขของสญัญาเชา่พืน้ทีแ่ละบรกิารลงวนัที ่1 พ.ค. 
2542 (สญัญาเชา่ฯ ไดผ่้านความเหน็ชอบจากทีป่ระชมุ 
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2540 ลงวันที่ 24 ส.ค. 
2540) โดยค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภค 
เป็นราคาตลาด เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่า
สำาหรับพื้นท่ีในบริเวณใกล้เคียง และราคาเดียว
กับผู้เช่ารายอื่น

 11.789 - ค่าเช่าและค่าบริการสาธารณปูโภค มคีวามสมเหต ุ
สมผล โดยเป็นราคาตลาด เม่ือเปรียบเทียบกับ
อัตราค่าเช่าสำาหรับพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียงและ
ราคาเดียวกับผู้เช่ารายอื่น

 3.519 - คา่เช่าและค่าบริการสาธารณปูโภค มคีวามสมเหต ุ
สมผล โดยเป็นราคาตลาด เมื่อเปรียบเทียบกับ
อัตราค่าเช่าสำาหรับพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียงและ
ราคาเดียวกับผู้เช่ารายอื่น

 0.935 - คา่เช่าและค่าบริการสาธารณปูโภค มคีวามสมเหต ุ
สมผล โดยเป็นราคาตลาด เมื่อเปรียบเทียบกับ
อัตราค่าเช่าสำาหรับพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียงและ
ราคาเดียวกับผู้เช่ารายอื่น

 0.005 - เปน็รายการทีเ่กดิขึน้ตามปกตธิรุกจิ และเปน็ราคา
ตลาดที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายอื่น

 - - เป็นรายการทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตาม
ปกติธุรกิจ

 1,038 - เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามปกติธุรกิจ

 - เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามปกติธุรกิจ



รายงานประจำาปี 2560 I 129

	 บริษัทที่เกี่ยวข้อง/	
ลักษณะรายการที่สำาคัญ

	 มูลค่ารายการ	
ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผล

	ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	 	 (ล้านบาท) 

-  รายการคา่เชา่พืน้ที ่คา่บรกิารสาธารณปูโภค และคา่ใชจ้า่ย 
เบ็ดเตล็ด เช่น ค่าเช่าที่จอดรถ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำาประปา 
ท่ีบริษัทย่อย ได้จ่ายให้กับ บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์
เนชั่นแนล โฮลดิ้ง ในช่วง 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2560 
ตามที่เกิดขึ้นจริง ดังนี้

- บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์
 (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่)
- บจก. วิชั่น แอนด์ ซีเคียวริตี้ ซีสเต็ม
 (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น)
- บจก. สามารถ ยู-ทรานส์
 (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น)
- บจก. เทด้า
 (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น)
- บจก. ทรานเส็ค เพาเวอร์ เซอร์วิส
 (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น)
- บมจ. สามารถเทลคอม
 (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่)
- บจก. สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส
 (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม)
- บจก. พอสเน็ท
 (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม)
- บจก. ไทยเทรดเน็ท
 (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม)
- บจก. สามารถ อินโฟเนต
 (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม)
- บจก. สามารถคอมเทค
 (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม)
- บจก. สมาร์ทเทอร์แวร์
 (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม)
- บจก. ไอที แอ๊บโซลุท
 (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม)
- บจก. สามารถ เอ็ด เท็ค
 (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม)
- บจก. พอร์ทัลเน็ท
 (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม)
- บมจ. สามารถ ดิจิตอล
 (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่)
- บจก. สามารถ มัลติมีเดีย
 (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถ ดิจิตอล)
- บจก. ไอ-สปอร์ต
 (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถ ดิจิตอล)
- บจก. เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ทรี
 (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถ ดิจิตอล)
- บจก. ซิมทูแอซเซ็ท
 (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถ ดิจิตอล)

 

 10.092 - อัตราค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภคดังกล่าว
มีความสมเหตุสมผล โดยเป็นราคาตลาด เมื่อ

 0.113  เปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าสำาหรับพื้นที่ใกล้เคียง 
เป็นอัตราเดียวกับผู้เช่ารายอื่น และเป็นค่าใช้จ่าย

 0.120   ตามปกติธุรกิจ

 0.099

 0.026

 5.426

 5.741

 0.755

 0.050

 0.095

 11.138

 0.045

 0.007

 0.033

 0.009

 2.739

 0.089

 1.342
 
 0.004

 0.008
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	 บริษัทที่เกี่ยวข้อง/	
ลักษณะรายการที่สำาคัญ

	 มูลค่ารายการ	
ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผล

	ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	 	 (ล้านบาท) 

- บจก. ไอ-โมบาย พลัส
 (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถ ดิจิตอล)
- บจก. ไทยเบสสเตชั่น
 (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถ ดิจิตอล)
  (ณ 31 ธ.ค. 2560 มียอดท่ีบริษัทย่อย คงค้างอยู่ 
3,978,160 บาท)

- บมจ. สามารถ ดิจิตอล
 (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่)
 จำาหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมบริการ SIM OPEN
 ให้กับบจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง

- บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
  จำาหน่ายทรัพย์สินถาวร ได้แก่ โต๊ะทำางาน เก้าอี้ และ 
โต๊ะคอมพิวเตอร์ ให้กับ บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์
เนชั่นแนล โฮลดิ้ง

- บจก. สามารถคอมเทค
 (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม)
  จำาหน่ายทรัพย์สินถาวร ได้แก่ โต๊ะทำางาน เก้าอี้ และ 
โต๊ะคอมพิวเตอร์ ให้กับ บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์
เนชั่นแนล โฮลดิ้ง

-  บมจ. สามารถคอรป์อเรชัน่ ไดท้ดรองจา่ยคา่ใชจ่้ายเบด็เตลด็ 
ได้แก่ ค่าโทรศัพท์ ค่าถ่ายเอกสาร และค่าอบรมให้กับ 
บจก. วิไลลักษณ์ พร็อพเพอร์ตี้

 (ณ 31 ธ.ค. 2560 มียอดคงค้างอยู่ 336,794 บาท)

- บจก. สามารถวิศวกรรม
  (บรษิทัยอ่ยของ บมจ. สามารถคอรป์อเรชัน่) ไดจ้ำาหนา่ย
จานรบัสญัญาณดาวเทยีม ใหก้บั บจก. วไิลลกัษณพ์รอ็พ
เพอร์ตี้

 (ณ 31 ธ.ค. 2560 มียอดคงค้างอยู่ 24,663 บาท)

- บจก. สามารถวิศวกรรม
  (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น) ได้ทดรอง
จ่ายค่าเงินเดือนพนักงานที่ไปปฏิบัติงาน ให้กับ บจก.  
วิไลลักษณ์พร็อพเพอร์ตี้

 (ณ 31 ธ.ค. 2560 มียอดคงค้าง 470,044 บาท)

- บมจ. สามารถ ดิจิตอล
  (บมจ. สามารถคอร์ปอเรช่ัน เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่)  
ได้จำาหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้กับ บจก. วิไลลักษณ์ 
พร็อพเพอร์ตี้

 (ณ 31 ธ.ค. 2560 มียอดคงค้างอยู่ 38,570 บาท)

 0.018 - อัตราค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภคมีความ 
สมเหตสุมผล โดยเป็นราคาตลาด เมือ่เปรียบเทยีบ

 0.001  กับอัตราค่าเช่าสำาหรับพื้นที่ใกล้เคียง เป็นอัตรา
เดียวกับผู้เช่ารายอื่น และเป็นค่าใช้จ่ายตามปกติ
ธุรกิจ

 0.087 - เป็นการซื้อขายสินค้าที่กระทำาเป็นธุรกิจปกติตาม
ราคาตลาด และเงื่อนไขการค้าทั่วไป

 0.009 - เป็นการซื้อขายทรัพย์สินเพื่อใช้ในกิจการในราคา
ตลาด

 0.019 - เป็นการซื้อขายทรัพย์สินเพื่อใช้ในกิจการในราคา
ตลาด

 0.003 - เป็นเงินทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามปกติ
ธุรกิจ

 - - เป็นการซื้อขายสินค้าที่กระทำาเป็นธุรกิจปกติตาม
ราคาตลาด และเงื่อนไขการค้าทั่วไป

 - - เปน็การทดรองจา่ยคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิตามปกติ
ธุรกิจ

 - - เป็นการซื้อขายสินค้าที่กระทำาเป็นธุรกิจปกติตาม
ราคาตลาด และเงื่อนไขการค้าทั่วไป

2. บจก. วิไลลักษณ์ พร็อพ 
 เพอร์ตี้ ซ่ึงมี บจก. วิไล 
 ลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
 โฮลด้ิง เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ  
 12.50 (บจก. วิไลลักษณ์  
 อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง  
 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ  
 บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น  
 ด้วย)

 รายชื่อกรรมการร่วมกัน
 (บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน)
1. นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์



รายงานประจำาปี 2560 I 131

	 บริษัทที่เกี่ยวข้อง/	
ลักษณะรายการที่สำาคัญ

	 มูลค่ารายการ	
ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผล

	ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	 	 (ล้านบาท) 

- บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
  ไดท้ดรองจา่ยคา่ใช้จา่ยเบด็เตลด็ ไดแ้ก ่คา่โทรศพัท ์และ
ค่ารักษาพยาบาล ให้กับ บจก. วิไลลักษณ์ ดีเวลลอปเมนท์

 (ณ 31 ธ.ค. 2560 มียอดคงค้างอยู่ 2,928 บาท)

- บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
  จา่ยคา่ใชจ้า่ยเบด็เตลด็ ไดแ้ก ่คา่ทำาความสะอาดบา้นพกั
และดูแลสวน ให้กับ บจก. วิไลลักษณ์ ดีเวลลอปเมนท์

- บมจ. สามารถเทลคอม
  (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่) จ่าย
คา่ใชจ้า่ยเบด็เตลด็ ไดแ้ก ่คา่ทำาความสะอาดบ้านพกัและ
ดูแลสวน ให้กับ บจก. วิไลลักษณ์ ดีเวลลอปเมนท์

- บจก. สมาร์ทเทอร์แวร์
  (บรษิทัยอ่ยของ บมจ. สามารถเทลคอม) ใหบ้รกิารพฒันา
ระบบงาน ให้กับ บจก. วิไลลักษณ์ ดีเวลลอปเมนท์

 (ณ 31 ธ.ค. 2560 มียอดคงค้างอยู่ 100,537 บาท)

- บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
  ได้จ่ายค่าบริการห้องพักและอาหารเพื่อจัดประชุมและ
เลี้ยงรับรองลูกค้า ให้กับ บจก. ภูผาธารา

- บมจ. สามารถเทลคอม
  (บมจ. สามารถคอรป์อเรชัน่ เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ)่ จา่ยคา่
บริการห้องพักและอาหารเพื่อจัดประชุมและเลี้ยงรับรอง
ลูกค้า ให้กับ บจก. ภูผาธารา

- บจก. สามารถอินโฟเนต
  (บรษิทัยอ่ยของ บมจ. สามารถเทลคอม) ใหบ้รกิารระบบ
อินเตอร์เนต กับบจก. ภูผาธารา

 (ณ 31 ธ.ค. 2560 มียอดคงค้างอยู่ 328,736 บาท)

- บจก. วิชั่น แอนด์ ซีเคียวริตี้ ซีสเต็ม
  (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น) ให้บริการ
ติดตั้งกล้องวงจรปิด กับบจก. ภูผาธารา

- บจก. สามารถ อินโฟเนต
  (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม) ให้บริการ
อินเตอร์เนต กับ บจก. เลอ โวเทล เขาใหญ่

 (ณ 31 ธ.ค. 2560 มียอดคงค้างอยู่ 535,877 บาท)

- บมจ. สามารถเทลคอม
  (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่) จ่าย
คา่บรกิารหอ้งพกัเพือ่จดักจิกรรม Workshop ใหก้บั บจก. 
เลอ โวเทล เขาใหญ่

 - - เปน็การทดรองจา่ยคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิตามปกติ
ธุรกิจ

 0.071 - เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามปกติธุรกิจ

 0.071 - เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามปกติธุรกิจ

 - - เปน็การใหบ้รกิารทีก่ระทำาเปน็ธรุกจิปกตติามราคา
ตลาด และเงื่อนไขการค้าทั่วไป

 0.975 - เปน็การใหบ้รกิารทีก่ระทำาเปน็ธรุกจิปกตติามราคา
ตลาด และเงื่อนไขการค้าทั่วไป

 0.078 - เปน็การใหบ้รกิารทีก่ระทำาเปน็ธรุกจิปกตติามราคา
ตลาด และเงื่อนไขการค้าทั่วไป

 1.843 - เปน็การใหบ้รกิารทีก่ระทำาเปน็ธรุกจิปกตติามราคา
ตลาดและเงื่อนไขการค้าทั่วไป

 0.123 - เปน็การใหบ้รกิารทีก่ระทำาเปน็ธรุกจิปกตติามราคา
ตลาดและเงื่อนไขการค้าทั่วไป

 0.610 - เปน็การใหบ้รกิารทีก่ระทำาเปน็ธรุกจิปกตติามราคา
ตลาด และเงื่อนไขการค้าทั่วไป

 0.511 - เปน็การใหบ้รกิารทีก่ระทำาเปน็ธรุกจิปกตติามราคา
ตลาด และเงื่อนไขการค้าทั่วไป

3. บจก. วิไลลักษณ์ ดีเวลลอป  
 เมนท์ ซ่ึงมี บจก. วิไล 
 ลักษณ์ อินเตอร์เนช่ันแนล  
 โฮลด้ิง เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ  
 42.38 (บจก. วิไลลักษณ์  
 อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง  
 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ  
 บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
 ด้วย)

 รายชื่อกรรมการร่วมกัน
 (บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน)
1. นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์
2. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์
3. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์
4. นายธนานันท์ วิไลลักษณ์

4. บจก . ภูผาธารา ซึ่ งมี  
 บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์ 
 เนชั่นแนล โฮลดิ้ง เป็น 
 ผู้ถือหุ้นทางอ้อม ร้อยละ  
 42.38 (บจก. วิไลลักษณ์  
 อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง 
 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของ  
 บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น 
 ด้วย)

 รายชื่อกรรมการร่วมกัน
 (บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน)
1. นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์
2. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์
3. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์
4. นายธนานันท์ วิไลลักษณ์

5. บจก. เลอ โวเทล เขาใหญ่ 
 ซึ่ งมี บจก. วิ ไลลักษณ์  
 อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง 
 เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อม ร้อยละ  
 21.19 (บจก. วิไลลักษณ์  
 อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง  
 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของ  
 บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น 
 ด้วย)

 รายชื่อกรรมการร่วมกัน
 (บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน)
1. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์
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6.  บจก. ซเีอสว ีแอสเสท จำากัด 
ซึ่ งมี บจก. วิ ไลลักษณ์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง 
เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 99.99 
(บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์ 
เนชั่นแนล โฮลดิ้ง เป็น 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของ บมจ.
สามารถคอร์ปอเรชั่นด้วย)

 รายชื่อกรรมการร่วมกัน
 (บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน)
1. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์
2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์

7.  บจก.ไอ คิว ไวน์ ซึ่งมี 
กรรมการบรหิาร เปน็บคุคล
ที่เกี่ยวโยงกัน

 รายชื่อกรรมการร่วมกัน
 (บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน)
1. นายธนานันท์ วิไลลักษณ์

 บริษัทที่เกี่ยวข้อง/	
ลักษณะรายการที่สำาคัญ

	 มูลค่ารายการ	
ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผล

	ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	 	 (ล้านบาท) 

-  ค่าเช่าพื้นที่สำานักงาน ค่าบริการสาธารณูปโภค และค่า
ภาษีโรงเรือน ที่ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น จ่ายให้กับ 
บจก. ซีเอสวี แอสเสท (สัญญาเช่า ระหว่างวันที่ 22 
ธ.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2560 พื้นที่ 1,127.30 ตรม.)

-  รายการคา่ใชจ้า่ยเบด็เตลด็ ไดแ้ก ่คา่ไฟฟา้ คา่น้ำาประปา 
ที่ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น จ่ายให้กับ บจก. ซีเอสวี 
แอสเสท ในช่วง ม.ค. - ธ.ค. 2560 ตามที่เกิดขี้นจริง

 (ณ 31 ธ.ค. 2560 มียอดคงค้างอยู่ 71,005 บาท)

รายการคา่เชา่พืน้ที ่คา่บรกิารสาธารณปูโภค และคา่ใชจ้า่ย
เบ็ดเตล็ด เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำาประปา ที่บริษัทย่อย ได้
จ่ายให้กับ บจก. ซีเอสวี แอสเสท ในช่วง ม.ค. - 31 ธ.ค. 
2560 ตามที่เกิดขึ้นจริง ดังนี้
- บจก. เทด้า
 (บริษัทย่อย ของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น)
- บจก. ทรานเส็ค เพาเวอร์ เซอร์วิส
 (บริษัทย่อย ของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น)
- บจก. สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส
 (บริษัทย่อย ของ บมจ. สามารถเทลคอม)
- บจก. พอสเน็ท
 (บริษัทย่อย ของ บมจ. สามารถเทลคอม)
- บมจ. สามารถ ดิจิตอล
 (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่)
  (ณ 31 ธ.ค. 2560 บริษัทย่อยมียอดคงค้างอยู่ 269,240 
บาท)

รายการเครื่องดื่มไวน์ที่ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น  
และบริษัทย่อย ได้จ่ายให้กับ บจก. ไอ คิว ไวน์ ในช่วง 
ม.ค. - ธ.ค. 2560 ตามที่เกิดขึ้นจริง ดังนี้
- บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
- บมจ. สามารถเทลคอม
 (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่)
- บจก. สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส
 (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม)
- บจก. สามารถคอมเทค
 (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม)
- บจก. สามารถเอ็ดเท็ค
 (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม)
- บจก. สามารถอินโฟเนต
 (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม)
  (ณ 31 ธ.ค. 2560 มียอดที่ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
และบริษัทย่อย คงค้างอยู่ 205,614 บาท)

-  บจก. ไอ ควิ ไวน ์ไดจ้า่ยคา่เชา่พืน้ทีส่ำาหรบัจดัเกบ็สนิคา้ 
(พืน้ที ่530 ตรม.) และคา่ใช้จา่ยเบด็เตลด็ ไดแ้ก ่คา่ไฟฟา้ 
ให้กับ บจก. สามารถวิศวกรรม

 (ณ 31 ธ.ค. 2560 มียอดคงค้างอยู่ 227,584 บาท)

 6.366 - คา่เช่าและคา่บริการสาธารณปูโภค มคีวามสมเหตุ
สมผล โดยเป็นราคาตลาด เมื่อเปรียบเทียบกับ
อัตราค่าเช่าสำาหรับพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียง และ
เป็นราคาเดียวกับผู้เช่ารายอื่น

 0.973 - เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามปกติธุรกิจ และ
เงื่อนไขการค้าทั่วไป

 3.979 -  อัตราค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภค มีความ
สมเหตสุมผล โดยเป็นราคาตลาด เมือ่เปรียบเทยีบ

 1.678  กับอัตราค่าเช่าสำาหรับพื้นที่ใกล้เคียง เป็นอัตรา
เดียวกับผู้เช่ารายอื่น และเป็นค่าใช้จ่ายตามปกติ

 2.054  ธุรกิจ

 0.264

 3.726

 0.279 - เป็นการซื้อขายสินค้าที่กระทำาเป็นธุรกิจปกติตาม
 1.103  ราคาตลาด และเงื่อนไขการค้าทั่วไป

 0.032

 0.042

 0.002

 0.001

 1.313 - อัตราค่าเช่า มีความสมเหตุสมผลโดยเป็นราคา
ตลาด เมือ่เปรยีบเทยีบกบัอตัราคา่เชา่สำาหรบัพืน้ที่
ในบริเวณใกล้เคียง
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8.   บจก. ไวน์ แกลลอรี่ (สมุย)
ซึ่งมีกรรมการบริหาร เป็น
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

 รายชื่อกรรมการร่วมกัน
 (บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน)
1. นายธนานันท์ วิไลลักษณ์

9.  บจก. ไวน ์แกลลอรี ่(ภเูกต็)
ซึ่งมีกรรมการบริหาร เป็น
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

 รายชื่อกรรมการร่วมกัน
 (บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน)
1. นายธนานันท์ วิไลลักษณ์

10.  บจก. วินเพอร์ฟอร์มานซ์ 
ซ่ึงมีกรรมการบริหาร เป็น
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

 รายชื่อกรรมการร่วมกัน
 (บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน)
1. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์

 บริษัทที่เกี่ยวข้อง/	
ลักษณะรายการที่สำาคัญ

	 มูลค่ารายการ	
ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผล

	ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	 	 (ล้านบาท) 

- บจก. วิชั่น แอนด์ ซีเคียวริตี้ ซีสเต็ม
  (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น) ให้บริการ
ซ่อมบำารุงกล้องวงจรปิด กับบจก. ไอ คิว ไวน์

 (ณ 31 ธ.ค. 2560 มียอดคงค้างอยู่ 963 บาท)

- บจก. สามารถอินโฟเนต
  (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม) ให้บริการ
อินเตอร์เนต กับ บจก. ไอ คิว ไวน์

 (ณ 31 ธ.ค. 2560 มียอดคงค้างอยู่ 24,610 บาท)

- บมจ. สามารถ ดิจิตอล
  (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่)
จำาหน่ายโทรศัพท์มือถือให้กับ บจก. ไอ คิว ไวน์

 (ณ 31 ธ.ค. 2560 มียอดคงค้างอยู่ 29,900 บาท)

- บจก. วิชั่น แอนด์ ซีเคียวริตี้ ซีสเต็ม
  (บรษิทัยอ่ยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรช่ัน) ไดใ้หบ้ริการ
ซ่อมบำารุงกล้องวงจรปิด กับ บจก. ไวน์ แกลลอรี่ (สมุย)

- บจก. วิชั่น แอนด์ ซีเคียวริตี้ ซีสเต็ม
  (บรษิทัยอ่ยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรช่ัน) ไดใ้หบ้ริการ
ซ่อมบำารุงกล้องวงจรปิด กับบจก. ไวน์ แกลลอรี่ (ภูเก็ต)

 (ณ 31 ธ.ค. 2560 มียอดคงค้างอยู่ 1,605 บาท)

-  บมจ. สามารถคอรป์อเรช่ัน ไดใ้หบ้รกิารศนูยค์อมพวิเตอร์
สำารอง กับ บจก. วินเพอร์ฟอร์มานซ์

 (ณ 31 ธ.ค. 2560 มียอดคงค้างอยู่ 535,000 บาท)

- บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์
  (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่) ให้
บรกิารบำารงุรกัษาระบบ Call Center และใหเ้ชา่ใชร้ะบบ
ซอฟต์แวร์ กับ บจก. วินเพอร์ฟอร์มานซ์

 (ณ 31 ธ.ค. 2560 มียอดคงค้างอยู่ 1,995,550 บาท)

- บมจ. สามารถ ดิจิตอล
  (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่) ให้
บรกิารดแูลรกัษาระบบเครอืข่ายอปุกรณต์อ่พว่งกบั บจก. 
วินเพอร์ฟอร์มานซ์

 (ณ 31 ธ.ค. 2560 มียอดคงค้างอยู่ 428,000 บาท)

 0.008 - เปน็การใหบ้รกิารทีก่ระทำาเปน็ธรุกจิปกตติามราคา
ตลาด และเงื่อนไขการค้าทั่วไป

 0.140 - เปน็การใหบ้รกิารทีก่ระทำาเปน็ธรุกจิปกตติามราคา
ตลาด และเงื่อนไขการค้าทั่วไป

 0.441 - เป็นการซื้อขายสินค้าที่กระทำาเป็นธุรกิจปกติตาม
ราคาตลาด และเงื่อนไขการค้าทั่วไป

 0.001 - เปน็การใหบ้รกิารทีก่ระทำาเปน็ธรุกจิปกตติามราคา
ตลาด และเงื่อนไขการค้าทั่วไป

 0.003 - เปน็การใหบ้รกิารทีก่ระทำาเปน็ธรุกจิปกตติามราคา
ตลาด และเงื่อนไขการค้าทั่วไป

 3.600 - เปน็การใหบ้รกิารทีก่ระทำาเปน็ธรุกจิปกตติามราคา
ตลาด และเงื่อนไขการค้าทั่วไป

 15.630 - เปน็การใหบ้รกิารทีก่ระทำาเปน็ธรุกจิปกตติามราคา
ตลาด และเงื่อนไขการค้าทั่วไป

 3.100 - เปน็การใหบ้รกิารทีก่ระทำาเปน็ธรุกจิปกตติามราคา
ตลาด และเงื่อนไขการค้าทั่วไป
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11.  The Museum Co., Ltd. 
(ประเทศกมัพชูา) ซึง่ม ีบจก. 
วไิลลกัษณ ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
โฮลดิ้ง เป็นผู้ถือหุ้น ร้อยละ 
74.26 (บจก. วิไลลักษณ์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง 
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
ด้วย)

 รายชื่อกรรมการร่วมกัน
 (บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน)
1. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์
2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์

12.  บจก. ไทย ทคิเก็ต โปร ซึง่มี
กรรมการบรหิาร เปน็บคุคล
ที่เกี่ยวโยงกัน

 รายชื่อกรรมการร่วมกัน
 (บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน)
1. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์

 บริษัทที่เกี่ยวข้อง/	
ลักษณะรายการที่สำาคัญ

	 มูลค่ารายการ	
ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผล

	ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	 	 (ล้านบาท) 

- บจก. ไอ-โมบาย พลัส
  (บรษิทัยอ่ย ของบมจ. สามารถ ดจิติอล) ใหบ้ริการ SMS 
ให้กับ บจก. วินเพอร์ฟอร์มานซ์

- บจก. สามารถ มัลติมีเดีย
  (บรษิทัยอ่ย ของบมจ. สามารถ ดจิติอล) ใหบ้ริการ SMS 
กับ บจก. วินเพอร์ฟอร์มานซ์

- บจก. วิชั่น แอนด์ ซีเคียวริตี้ ซีสเต็ม
  (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น) ให้บริการ
ซ่อมบำารุงกล้องวงจรปิด กับ The Museum Co., Ltd.

บมจ. สามารถคอรป์อเรช่ัน และบรษิทัยอ่ยไดซ้ือ้ตัว๋เครือ่งบนิ 
จาก บจก. ไทย ทิคเก็ต โปร ดังนี้
- บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
- บจก. สามารถคอมเทค
 (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม)
- บจก. สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส
 (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม)
- บมจ. สามารถ ดิจิตอล
 (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่)
- บจก. สามารถมัลติมีเดีย
 (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถ ดิจิตอล)
- บจก. ไทยเบสสเตชั่น
 (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถ ดิจิตอล)

(ณ 31 ธ.ค. 2560 บมจ. สามารถคอรป์อเรชัน่ และบรษิทัยอ่ย 
มียอดคงค้างอยู่ 19,130 บาท)

 4.288 - เปน็การใหบ้รกิารทีก่ระทำาเปน็ธรุกจิปกตติามราคา
ตลาด และเงื่อนไขการค้าทั่วไป

 1.500 - เปน็การใหบ้รกิารทีก่ระทำาเปน็ธรุกจิปกตติามราคา
ตลาด และเงื่อนไขการค้าทั่วไป

 0.389 - เป็นการใหบ้ริการทีก่ระทำาเป็นธุรกจิปกต ิตามราคา
ตลาด และเงื่อนไขการค้าทั่วไป

 0.044 - เปน็การใหบ้รกิารทีก่ระทำาเปน็ธรุกจิปกตติามราคา
 0.441  ตลาด และเงื่อนไขการค้าทั่วไป

 0.090

 0.063

 0.065

 0.016
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2.	สรุปหลักเกณฑ์ในการพิจารณารายการระหว่างกัน	ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 2.1	ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ ไดใ้หค้วามเหน็วา่ รายการระหวา่งกนัขา้งตน้ เปน็ไปอยา่งสมเหตสุมผล และจำาเปน็เพือ่การดำาเนนิ 

ธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเงื่อนไขในการทำาธุรกรรมดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป

	 2.2		มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน

 การทำารายการระหว่างกันจะผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และ

เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติตามลำาดับ ขึ้นอยู่กับข้อกำาหนดและมูลค่ารายการ 

ที่เกดิขึ้น ทั้งนี้ ในการอนุมัติรายการระหวา่งกนั กรรมการผู้บริหาร และผู้ถอืหุน้ที่มีส่วนไดเ้สียในเรื่องนั้น จะไม่มีส่วนในการอนุมัติ

รายการ และการอนุมัติรายการระหว่างกันดังกล่าว จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ

ประกาศ คำาสั่ง หรือข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 การทำารายการท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและการทำารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไข

การค้าโดยทั่วไป มีหลักการดังนี้

 • การทำารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

 การทำารายการระหวา่งกนัทีเ่ปน็ขอ้ตกลงทางการคา้ทีม่เีงือ่นไขการคา้โดยทัว่ไปตอ้งไดร้บัอนมุตัเิปน็หลกัการจากคณะกรรมการ 

บรษิทัฯ ใหฝ้า่ยจดัการสามารถอนมุตักิารทำาธรุกรรมดงักลา่วไดห้ากรายการดงักลา่วนัน้มขีอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดยีวกบั 

ที่วิญญูชนจะพึงกระทำากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตน

มีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

 ทัง้นี ้บรษิทัฯ ตอ้งจดัทำารายงานสรปุการทำาธรุกรรมดงักลา่ว เพือ่รายงานในทีป่ระชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการประชมุ

คณะกรรมการ ในทุกไตรมาส

 • การทำารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

 การทำารายการท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป จะต้องได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นโดย 

คณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ 

ใหป้ฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ คำาสัง่ หรอืขอ้กำาหนดของคณะกรรมการ

กำากบัตลาดทนุและตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย รวมถงึการปฏบิตัติามขอ้กำาหนดเกีย่วกบัการเปดิเผยขอ้มลูการทำารายการ

ที่เกี่ยวโยงกัน

 ในกรณทีีค่ณะกรรมการตรวจสอบไมม่คีวามชำานาญในการพจิารณารายการระหวา่งกนัทีอ่าจจะเกดิขึน้ บรษิทัฯ จะแตง่ตัง้ผูเ้ชีย่วชาญ

อิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอื คณะกรรมการบรษิทัฯ และ/หรอื ผูถ้อืหุน้ตามแตก่รณ ีเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่รายการระหวา่งกนัดงักลา่ว 

มีความจำาเป็นและมีความสมเหตุสมผลโดยคำานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ใน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบ/สอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

	 2.3		นโยบายหรือแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต

 ในอนาคต บริษัทฯ อาจมีการเข้าทำารายการระหว่างกันตามแต่เห็นสมควร โดยตั้งอยู่บนเงื่อนไขทางการค้าตามปกติ โดยสามารถ

อา้งองิไดก้บัเงือ่นไขทางธรุกจิประเภทเดยีวกนัทีบ่รษิทัฯ กระทำากบับคุคลภายนอก และยดึถอืความจำาเปน็ และผลประโยชนส์งูสดุขอ

งบรษิทัฯ เปน็หลกั ทัง้นี ้ทางบรษิทัฯ จะปฏบิตัติามประกาศคณะกรรมการกำากบัตลาดทนุ สำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย ์

และตลาดหลกัทรพัย ์หรอืขอ้กำาหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยอยา่งเครง่ครดั ในกรณมีรีายการระหวา่งกนัของบรษิทัฯ 

กับบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะจัดให้มีการให้ความเห็น 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความจำาเป็นและความเหมาะสมของรายการ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะทำาการเปิดเผยรายการ

ระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ


