บริษัท โซนิค อินเตอร์ เฟรท จำกัด (มหำชน)
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวมและข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ ำงกำล
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561

รำยงำนกำรสอบทำนข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
เสนอผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการของบริ ษทั โซนิค อินเตอร์เฟรท จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงิน รวมระหว่างกาลของบริ ษทั โซนิ ค อินเตอร์ เฟรท จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และข้อมูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริ ษทั โซนิ ค อินเตอร์ เฟรท จากัด (มหาชน) ซึ่ งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการสาหรับงวดสามเดือนและ
หกเดื อนสิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของเจ้าของเฉพาะกิ จการ และ
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
แบบย่อ ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนอข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อ ง การรายงานทางการเงิ น ระหว่างกาล ส่ ว นข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ั บผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ป เกี่ ยวกับข้อมู ล
ทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า

ขอบเขตกำรสอบทำน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต
ของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วธิ ีการสอบถามบุคลากรซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและ
บัญชี และการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้ มีขอบเขตจากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทาให้
ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่ อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สาคัญทั้งหมดซึ่ งอาจจะพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็น
ต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้

ข้ อสรุป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่ อว่าข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิ จการระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสาคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด

นภนุช อภิชำตเสถียร
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266
กรุ งเทพมหานคร
6 สิ งหาคม พ.ศ. 2561

บริษทั โซนิค อินเตอร์ เฟรท จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

หมายเหตุ

ข้ อมูลทางการเงินรวม
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท

สิ นทรัพ ย์
สิ นทรัพ ย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

45,273,432
1,040,815
190,135,989
3,043,293

55,561,879
1,039,698
158,925,391
923,157

13,802,622
129,437,733
2,747,293

14,423,765
95,226,387
627,620

239,493,529

216,450,125

145,987,648

110,277,772

100,000
3,316,713
150,000
358,767,511
828,096
2,058,189
11,114,123

100,000
3,316,713
150,000
344,037,635
855,416
2,868,999
12,032,846

26,910,200
3,316,713
150,000
349,686,959
103,270
464,470
5,304,208

26,910,200
3,316,713
150,000
336,155,869
86,418
1,033,317
5,190,771

รวมสิ นทรัพ ย์ ไม่ หมุนเวียน

376,334,632

363,361,609

385,935,820

372,843,288

รวมสิ นทรัพ ย์

615,828,161

579,811,734

531,923,468

483,121,060

5

รวมสิ นทรัพ ย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพ ย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีขอ้ จํากัดในการใช้
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุ ทธิ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

6.1
6.2
7
7
8

กรรมการ _____________________________________________
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
2

บริษทั โซนิค อินเตอร์ เฟรท จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

หมายเหตุ

ข้ อมูลทางการเงินรวม
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท

หนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
ส่ วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
ส่ วนของหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น

9
10

117,600,000
62,700,374

87,600,000
54,317,906

114,600,000
38,377,881

74,600,000
25,391,045

9

12,893,677

12,989,753

12,893,677

12,989,753

9

16,515,079
1,632,728
12,885,396

16,144,434
2,593,252
10,779,636

16,515,079
7,308,109

16,144,434
5,929,149

224,227,254

184,424,981

189,694,746

135,054,381

35,556,831
69,257,385
5,798,863
2,758,953

41,862,188
77,615,399
5,282,509
3,454,238

35,556,831
69,257,385
4,638,564
2,546,128

41,862,188
77,615,399
4,253,340
2,643,363

รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน

113,372,032

128,214,334

111,998,908

126,374,290

รวมหนีส้ ิ น

337,599,286

312,639,315

301,693,654

261,428,671

11

รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น

9
9

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
3

บริษทั โซนิค อินเตอร์ เฟรท จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

หมายเหตุ

ข้ อมูลทางการเงินรวม
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท

หนีสินและส่วนของเจ ้าของ (ต่อ)

ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ จํานวน 580,000,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท

290,000,000

290,000,000

290,000,000

290,000,000

200000000

200000000

200,000,000

200,000,000

7172011

7172011

7172011

7172011

14828431
52314537

3,920,567
52,314,537

23057803

-

14,520,378
-

รวมส่ วนของผู้เป็ นเจ้ าของของบริษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

274,314,979
3,913,896

263,407,115
3,765,304

230,229,814
-

221,692,389
-

รวมส่ วนของเจ้ าของ

278,228,875

267,172,419

230,229,814

221,692,389

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ

615,828,161

579,811,734

531,923,468

483,121,060

ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ จํานวน 400,000,000 หุน้
มูลค่าที่ได้รับชําระแล้วหุน้ ละ 0.50 บาท
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของ

13

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
4

บริษัท โซนิค อินเตอร์ เฟรท จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

หมายเหตุ
รายได้จากการให้บริ การ
ต้นทุนจากการให้บริ การ

ข้ อมูลทางการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท

277,317,546
(220,940,140)

230,824,287
(181,669,651)

167,486,191
(134,751,272)

128,215,467
(102,459,504)

56,377,406
307,256
(15,600,894)
(23,065,849)
(3,009,563)
101,626

49,154,636
100,451
(11,673,240)
(19,877,618)
(1,916,813)
(393,500)

32,734,919
271,149
13,121,117
(8,622,985)
(17,105,202)
(3,000,363)
-

25,755,963
84,967
28,110,040
(5,375,891)
(14,240,791)
(2,066,841)
-

15,109,982
(2,795,654)

15,393,916
(3,131,564)

17,398,635
(704,455)

32,267,447
(804,497)

กําไรสุ ทธิสําหรับงวด

12,314,328

12,262,352

16,694,180

31,462,950

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด

12,314,328

12,262,352

16,694,180

31,462,950

การแบ่ งปันกําไร:
ส่ วนที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

11,782,291
532,037

11,681,594
580,758

16,694,180
-

31,462,950
-

12,314,328

12,262,352

16,694,180

31,462,950

11,782,291
532,037

11,681,594
580,758

16,694,180
-

31,462,950
-

12,314,328

12,262,352

16,694,180

31,462,950

0.03

0.08

0.04

0.22

กําไรขั้นต้ น
รายได้อื่น
รายได้เงินปั นผลรับ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)ในบริ ษทั ร่ วม
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้

16 ก)

12

การแบ่ งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม:
ส่ วนที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน

14

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
5

บริษัท โซนิค อินเตอร์ เฟรท จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได ้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

หมายเหตุ
รายได้จากการให้บริ การ
ต้นทุนจากการให้บริ การ

ข้ อมูลทางการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท

549,207,169
(436,596,140)

471,801,530
(371,761,819)

333,739,583
(267,304,742)

264,359,121
(211,151,278)

112,611,029
454,895
(29,959,845)
(45,963,698)
(5,714,305)
913,474

100,039,711
304,600
(25,031,800)
(39,054,451)
(3,842,519)
(1,086,170)

66,434,841
409,153
13,121,117
(16,146,250)
(33,287,827)
(5,652,331)
-

53,207,843
283,945
28,110,040
(12,745,179)
(27,484,924)
(4,170,649)
-

32,341,550
(6,403,511)

31,329,371
(6,433,262)

24,878,703
(2,341,278)

37,201,076
(1,746,065)

กําไรสุ ทธิสําหรับงวด

25,938,039

24,896,109

22,537,425

35,455,011

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด

25,938,039

24,896,109

22,537,425

35,455,011

การแบ่ งปันกําไร:
ส่ วนที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

24,907,864
1,030,175

23,729,058
1,167,051

22,537,425
-

35,455,011
-

25,938,039

24,896,109

22,537,425

35,455,011

24,907,864
1,030,175

23,729,058
1,167,051

22,537,425
-

35,455,011
-

25,938,039

24,896,109

22,537,425

35,455,011

0.06

0.17

0.06

0.25

กําไรขั้นต้ น
รายได้อื่น
รายได้เงินปั นผลรับ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)ในบริ ษทั ร่ วม
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้

16 ก)

12

การแบ่ งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม:
ส่ วนที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน

14

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
6

บริษัท โซนิค อินเตอร์ เฟรท จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของเจ้ าของ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บาท

หมายเหตุ

กําไรสะสม
ทุนที่ออก
จัดสรรแล้ว และชําระแล้ว ทุนสํ ารองตามกฎหมาย ยังไม่ ได้ จัดสรร

ข้ อมูลทางการเงินรวม
ส่ วนของผู้เป็ นเจ้ าของของบริษัทใหญ่
องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้ าของ
ส่ วนต่ างจากการ การเปลีย่ นแปลงส่ วน ส่ วนแบ่ งกําไรขาดทุน
รวมกิจการภายใต้ ได้ เสี ยของบริษัทใหญ่
เบ็ดเสร็จอื่น
การควบคุมเดียวกัน
ในบริษัทย่ อย
จากบริษัทร่ วม

รวม
องค์ ประกอบอื่นของ
ส่ วนของเจ้ าของ

รวมส่ วนของผู้
เป็ นเจ้ าของของ
บริษัทใหญ่

ส่ วนได้ เสี ยที่
ไม่ มีอาํ นาจ
ควบคุม

รวมส่ วนของ
เจ้ าของ

70,000,000
-

1,925,000
999,950
-

172,448,440
(999,950)
(19,999,000)
23,729,058

52,139,388
-

175,149
-

896,398
-

53,210,935
-

297,584,375
(19,999,000)
23,729,058

7,343,001
(1,888,660)
1,167,051

304,927,376
(21,887,660)
24,896,109

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

70,000,000

2,924,950

175,178,548

52,139,388

175,149

896,398

53,210,935

301,314,433

6,621,392

307,935,825

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
เงินปั นผลจ่าย
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด

200,000,000
-

7,172,011
-

3,920,567
(14,000,000)
24,907,864

52,139,388
-

175,149
-

-

52,314,537
-

263,407,115
(14,000,000)
24,907,864

3,765,304
(881,583)
1,030,175

267,172,419
(14,881,583)
25,938,039

200,000,000

7,172,011

14,828,431

52,139,388

175,149

-

52,314,537

274,314,979

3,913,896

278,228,875

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560
จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย
เงินปั นผลจ่าย
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

15

15

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
7

บริษัท โซนิค อินเตอร์ เฟรท จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ ้าของ (ยังไม่ได ้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บาท

หมายเหตุ

ทุนทีอ่ อก
และชําระแล้ ว

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ ว ทุนสํ ารองตามกฎหมาย
ยังไม่ ได้ จัดสรร

รวมส่ วนของ
เจ้ าของ

70,000,000
-

1,925,000
999,950
-

124,974,338
(999,950)
(19,999,000)
35,455,011

196,899,338
(19,999,000)
35,455,011

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

70,000,000

2,924,950

139,430,399

212,355,349

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
เงินปั นผลจ่าย
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด

200,000,000
-

7,172,011
-

14,520,378
(14,000,000)
22,537,425

221,692,389
(14,000,000)
22,537,425

200,000,000

7,172,011

23,057,803

230,229,814

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560
จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย
เงินปั นผลจ่าย
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

15

15

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
8

บริษทั โซนิค อินเตอร์ เฟรท จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ ง :
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
(การกลับรายการ)ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญและหนี้ สูญ
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ส่ วนแบ่ง(กําไร)ขาดทุนในบริ ษทั ร่ วม
รายได้เงินปั นผล
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
(กําไร)ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากอัตราแลกเปลี่ยน
การตัดจําหน่ายค่าธรรมเนี ยมในการจัดหาเงินกูย้ ืมรอตัดบัญชี
ดอกเบี้ยจ่าย
ดอกเบี้ยรับ

ข้ อมูลทางการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท

32,341,550

31,329,371

24,878,703

37,201,076

9,762,389
(806,700)
913,474
(913,474)
39,763
86,424
516,354
(256,847)
10,535
5,703,770
(51,290)

13,711,338
921,525
1,086,170
(26,693)
101,286
453,900
174,682
10,967
3,831,552
(61,518)

9,357,927
57,411
(13,121,117)
39,763
86,424
385,224
143,405
10,535
5,641,796
(18,191)

12,838,067
139,368
(28,110,040)
(26,693)
66,263
267,738
(84,773)
10,967
4,159,682
(14,928)

(29,481,439)
(105,236)
86,489

(9,076,079)
(316,870)
(1,899,840)

(34,083,543)
(104,773)
(113,436)

4,671,811
(275,300)
(1,530,155)

7,393,937
2,105,760
(704,897)

(1,607,511)
(1,073,686)
181,781

12,397,336
1,378,960
(106,847)

(9,856,256)
(891,919)
244,056

เงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนิ นงาน
จ่ายดอกเบี้ย
รับดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้

26,640,562
(5,724,101)
51,373
(7,735,892)

37,740,375
(3,841,635)
37,841
(5,155,709)

6,829,577
(5,677,221)
18,408
(3,787,331)

18,808,964
(4,232,948)
14,837
(1,420,175)

เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

13,231,942

28,780,872

(2,616,567)

13,170,678

7
6.2
6.2

9

การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้ สินดําเนิ นงาน:
ลดลง(เพิ่มขึ้น)ในสิ นทรัพย์ดาํ เนิ นงาน:
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้ สินดําเนิ นงาน:
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
9

บริษทั โซนิค อินเตอร์ เฟรท จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได ้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

หมายเหตุ

ข้ อมูลทางการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
เงินสดจ่ายซื้ ออาคาร อุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์
เงินปั นผลรับ

(1,117)
(24,387,885)
149,533
-

(79,246)
(4,806,513)
240,000
-

(22,875,889)
149,533
13,121,117

(2,616,845)
240,000
28,110,040

เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน

(24,239,469)

(4,645,759)

(9,605,239)

25,733,195

255,200,000
(225,200,000)
(6,411,968)
(7,987,369)

65,000,000
(50,000,000)
6,000,000
(7,916,795)
(6,660,279)

236,200,000
(196,200,000)
(6,411,968)
(7,987,369)

65,000,000
(50,000,000)
6,000,000
(7,916,795)
(6,660,279)

-

-

-

19,544,577

(14,881,583)

(21,887,660)

(14,000,000)

(35,000,000)
(19,999,000)

719,080

(15,464,734)

11,600,663

(29,031,497)

(10,288,447)
55,561,879

8,670,379
30,447,075

(621,143)
14,423,765

9,872,376
10,611,110

45,273,432

39,117,454

13,802,622

20,483,486

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายคืนหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลและ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลและ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินปั นผลจ่าย

9
9

เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดสิ้นงวด
รายการทีไ่ ม่ ใช่ เงินสด
รายการที่ไม่ใช่เงินสดที่สาํ คัญในระหว่างงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน มีดงั ต่อไปนี้

ข้ อมูลทางการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
ซื้ ออุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนโดยยังไม่ได้ชาํ ระเงิน

352,780

673,290

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
305,700

572,443

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
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บริษัท โซนิค อินเตอร์ เฟรท จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
1

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นบริ ษทั มหำชนจำกัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและมีที่อยูต่ ำมที่ได้จดทะเบียนดังนี้
สำนักงำนใหญ่ : เลขที่ 79/349, 350 ชั้น 1, 2 ถนนสำธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุ งเทพมหำนคร
สำขำที่ 1 : เลขที่ 84 หมู่ที่ 15 ซอยกิ่งแก้ว 21 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลบำงพลีใหญ่ อำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร
สำขำที่ 2 : เลขที่ 84/1 หมู่ที่ 15 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลบำงพลีใหญ่ อำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร
สำขำที่ 3 : เลขที่ 198/30 หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งสุ ขลำ อำเภอศรี รำชำ จังหวัดชลบุรี
บริ ษทั ได้จดทะเบียนแปรสภำพเป็ นบริ ษทั มหำชนจำกัดตำมพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 เมื่อวันที่ 1 ธันวำคม พ.ศ. 2560
เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรรำยงำนข้อมูล จึงรวมเรี ยกบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยว่ำ “กลุ่มกิจกำร”
กลุ่มกิจกำรดำเนินธุรกิจเป็ นผูจ้ ดั กำรขนส่ งสิ นค้ำระหว่ำงประเทศและบริ กำรที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลได้รับอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั เมื่อวันที่ 6 สิ งหำคม พ.ศ. 2561
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลที่นำเสนอนี้ได้รับกำรสอบทำนแต่ยงั ไม่ได้ตรวจสอบ

2

นโยบำยกำรบัญชี
2.1

เกณฑ์ ในกำรจัดทำข้ อมูลทำงกำรเงิน
ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลได้จดั ทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีไทย ฉบับที่ 34 เรื่ อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ข้อมูลทำง
กำรเงินหลัก (คือ งบแสดงฐำนะกำรเงิน งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้ำของ และงบกระแสเงินสด)
ได้นำเสนอในรู ปแบบที่สอดคล้องกับรู ปแบบของงบกำรเงินประจำปี ซึ่ งเป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีไทย ฉบับที่ 1 เรื่ อง กำรนำเสนอ
งบกำรเงิน ส่ วนหมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินจัดทำเป็ นแบบย่อ บริ ษทั ได้เปิ ดเผยหมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินเพิ่มเติม
ตำมข้อ ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลำดหลัก ทรั พ ย์ที่ อ อกภำยใต้พ ระรำชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์แ ละ
ตลำดหลักทรัพย์
ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลนี้ควรอ่ำนควบคู่กบั งบกำรเงินของรอบปี บัญชีวนั ที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลฉบับภำษำอังกฤษจัดทำขึ้นจำกข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
ภำษำไทยที่จดั ทำตำมกฎหมำย ในกรณี ที่มีเนื้ อควำมขัดแย้งกันหรื อมี กำรตี ควำมแตกต่ำงกัน ให้ใช้ขอ้ มู ลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
ฉบับภำษำไทยเป็ นหลัก
นโยบำยกำรบัญชี ที่ใช้ในกำรจัดทำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเป็ นนโยบำยเดี ยวกันกับนโยบำยกำรบัญชี ที่ใช้ในกำรจัดทำงบกำรเงิน
สำหรับงวดปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
รำยจ่ำยที่เกิดขึ้นเป็ นครั้งครำวในระหว่ำงงวดปี บัญชี จะแสดงเป็ นค่ำใช้จ่ำยหรื อค่ำใช้จ่ำยรอตัดบัญชี โดยใช้เกณฑ์เดี ยวกับกำรแสดง
รำยจ่ำยเป็ นค่ำใช้จ่ำยหรื อค่ำใช้จ่ำยรอตัดบัญชี ณ วันสิ้ นงวดปี บัญชี
ภำษีเงินได้ระหว่ำงกำลตั้งค้ำงจ่ำยไว้โดยใช้อตั รำภำษีเดียวกับที่ใช้กบั ผลกำไรรวมทั้งปี ที่คำดว่ำจะได้
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บริษัท โซนิค อินเตอร์ เฟรท จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.2

กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบัญชี กำรปรับปรุ งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรตีควำมทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่มีกำรปรับปรุ งใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีสำระสำคัญและเกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจกำรมีดงั ต่อไปนี้
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2560)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 12
(ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง งบกระแสเงินสด
เรื่ อง ภำษีเงินได้
เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจกำรอื่น

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2560) ได้มีกำรปรับปรุ งกำรเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงในหนี้ สิน
ของกิจกำรที่เกิดขึ้นจำกกิจกรรมจัดหำเงินทั้งที่เป็ นรำยกำรที่เป็ นเงินสดและรำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560) ได้มีกำรอธิ บำยให้ชดั เจนในเรื่ องวิธีกำรบัญชี สำหรับภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
กรณี มีสินทรัพย์ที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมที่มีจำนวนต่ำกว่ำมูลค่ำฐำนภำษีของสิ นทรัพย์ ในเรื่ องดังต่อไปนี้
-

-

กรณี สินทรัพย์ที่วดั ด้วยมูลค่ำยุติธรรมมีมูลค่ำต่ำกว่ำฐำนภำษีของสิ นทรัพย์น้ นั ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน จะถือว่ำ
มีผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษีเกิดขึ้น
ในกำรประมำณกำรกำไรทำงภำษีในอนำคต กิ จกำรสำมำรถสันนิ ษฐำนว่ำจะได้รับประโยชน์จำกสิ นทรัพย์ในมูลค่ำ
ที่สูงกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีได้
ในกรณี ที่กฎหมำยภำษีอำกรมีขอ้ จำกัดเกี่ยวกับแหล่งที่มำของกำไรทำงภำษี ที่สำมำรถใช้ประโยชน์สินทรัพย์ภำษีเงินได้
รอตัดบัญชี ได้เฉพำะในประเภทที่ กำหนด กำรพิ จำรณำกำรจะได้ใช้ประโยชน์ ของสิ นทรัพย์ภำษี เงิ นได้รอตัดบัญ ชี
จะต้องนำไปประเมินรวมกันกับสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เป็ นประเภทเดียวกันเท่ำนั้น
ในกำรประมำณกำไรทำงภำษีในอนำคตจะไม่รวมจำนวนที่ใช้หกั ภำษีที่เกิดจำกกำรกลับรำยกำรของผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
ที่ใช้หกั ภำษีน้ นั

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560) ได้มีกำรอธิ บำยให้ชดั เจนว่ำกำรเปิ ดเผยตำมข้อกำหนดของ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบับ นี้ ให้ ถื อ ปฏิ บ ัติ กับ ส่ ว นได้เสี ย ที่ ถู ก จัด ประเภทเป็ นสิ น ทรั พ ย์ที่ ถื อ ไว้เพื่ อ ขำย
ตำมขอบเขตของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2560) ยกเว้นกำรเปิ ดเผยข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุ ป
ผูบ้ ริ หำรได้ประเมินและพิจำรณำว่ำมำตรฐำนที่ปรับปรุ งใหม่ดงั กล่ำวข้ำงต้นไม่มีผลกระทบที่มีนยั สำคัญต่อกลุ่มกิจกำร
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บริษัท โซนิค อินเตอร์ เฟรท จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.2

กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบัญชี กำรปรับปรุ งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรตีควำมทีเ่ กีย่ วข้ อง (ต่อ)
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ซ่ ึ งจะมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม
พ.ศ. 2562 และเกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจกำร ซึ่ งกลุ่มกิจกำรไม่ได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ดงั กล่ำวมำถือปฏิบตั ิ
ก่อนวันบังคับใช้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15

เรื่ อง รำยได้จำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 ได้ให้ขอ้ กำหนดสำหรับกำรรับรู ้รำยได้ โดยให้ใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับนี้แทนมำตรฐำนต่อไปนี้
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุ ง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 18
(ปรับปรุ ง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง สัญญำก่อสร้ำง
เรื่ อง รำยได้
เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ
เรื่ อง สัญญำสำหรับกำรก่อสร้ำงอสังหำริ มทรัพย์
เรื่ อง กำรโอนสิ นทรัพย์จำกลูกค้ำ
เรื่ อง รำยได้ - รำยกำรแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ กำรโฆษณำ

หลักกำรของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่น้ ีอำ้ งอิงหลักกำรว่ำ
•
•

รำยได้จะรับรู ้เมื่อกำรควบคุมในสิ นค้ำหรื อบริ กำรได้โอนไปยังลูกค้ำ ซึ่ งแนวคิดของกำรควบคุมได้ถูกนำมำใช้แทน
แนวคิดของควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนที่ใช้อยูเ่ ดิม
กิ จกำรรับ รู ้รำยได้เพื่ อแสดงกำรส่ งมอบสิ นค้ำหรื อบริ กำรที่ สัญญำให้ลูกค้ำในจำนวนเงิ นที่ สะท้อนถึ งสิ่ งตอบแทน
ที่กิจกำรคำดว่ำจะมีสิทธิได้รับจำกกำรแลกเปลี่ยนสิ นค้ำหรื อบริ กำรนั้นๆ

กิจกำรรับรู ้รำยได้ตำมหลักกำรสำคัญตำมขั้นตอนดังต่อไปนี้
•
•
•
•
•

ขั้นตอนแรก: ระบุสญ
ั ญำที่ทำกับลูกค้ำ
ขั้นที่สอง: ระบุภำระที่ตอ้ งปฏิบตั ิในสัญญำ
ขั้นที่สำม: กำหนดรำคำของรำยกำร
ขั้นที่สี่: ปันส่ วนรำคำของรำยกำรให้กบั ภำระที่ตอ้ งปฏิบตั ิที่รวมอยูใ่ นสัญญำ
ขั้นที่หำ้ : รับรู ้รำยได้เมื่อ (หรื อขณะที่) กิจกำรปฏิบตั ิตำมภำระที่ตอ้ งปฏิบตั ิเสร็ จสิ้ น
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บริษัท โซนิค อินเตอร์ เฟรท จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.2

กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบัญชี กำรปรับปรุ งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรตีควำมทีเ่ กีย่ วข้ อง (ต่อ)
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ซ่ ึ งจะมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม
พ.ศ. 2562 และเกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจกำร ซึ่ งกลุ่มกิจกำรไม่ได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ดงั กล่ำวมำถือปฏิบตั ิ
ก่อนวันบังคับใช้ (ต่อ)
กิจกำรมีทำงเลือกในกำรปรับใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้ โดยกำรปรับปรุ งย้อนหลังตำมมำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 8 เรื่ อง นโยบำยกำรบัญชี กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรทำงบัญชีและข้อผิดพลำดโดยมีขอ้ อนุโลม หรื อปรับปรุ งโดย
รับรู ้ผลกระทบสะสมย้อนหลังกับกำไรสะสม ณ วันต้นงวดของรอบระยะเวลำรำยงำนที่เริ่ มต้นใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับนี้ประกอบกับกำรเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติม กลุ่มบริ ษทั จะเริ่ มนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้มำปฏิบตั ิใช้
ครั้งแรกสำหรับ รอบระยะเวลำรำยงำนที่ เริ่ มต้น ในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ผูบ้ ริ หำรกำลังอยู่ในระหว่ำงกำร
ประเมินผลกระทบในรำยละเอียดจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้มำปฏิบตั ิใช้ครั้งแรก

3

กำรประมำณกำร
ในกำรจัดทำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ผูบ้ ริ หำรต้องใช้ดุลยพินิจ กำรประมำณกำรและข้อสมมติที่มีผลกระทบต่อกำรนำนโยบำยกำรบัญชี
มำใช้ และจำนวนเงินของสิ นทรัพย์และหนี้สิน รำยได้และค่ำใช้จ่ำย ผลที่เกิดขึ้นจริ งอำจจะแตกต่ำงจำกกำรประมำณกำร
ในกำรจัดทำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ผูบ้ ริ หำรจะใช้ดุลยพินิจที่มีนัยสำคัญในกำรนำนโยบำยกำรบัญชี ของกลุ่มกิ จกำรและแหล่งที่มำ
ของข้อมูลที่สำคัญของควำมไม่แน่นอนในกำรประมำณกำรที่มีอยูม่ ำใช้เช่นเดียวกับงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรสำหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
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บริษัท โซนิค อินเตอร์ เฟรท จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
4

ข้ อมูลตำมส่ วนงำน
กลุ่มกิ จกำรเปิ ดเผยส่ วนงำนที่ รำยงำนสำมส่ วนงำน ได้แก่ ธุ รกิ จผูจ้ ดั กำรขนส่ งสิ น ค้ำระหว่ำงประเทศ ธุ รกิ จบริ กำรขนส่ งสิ น ค้ำทำงบก และอื่ น ๆ ส่ วนงำนที่ รำยงำนในงวดปั จจุ บ นั แบ่ งตำมส่ วนงำนที่ น ำเสนอและ
ได้รับกำรสอบทำนโดยผูม้ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้ำนกำรดำเนินงำน โดยรวมส่ วนงำนที่มีลกั ษณะบริ กำรที่คล้ำยคลึงกันเข้ำด้วยกัน
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน
ผู้จัดกำรขนส่ งสิ นค้ ำระหว่ ำงประเทศ

บริกำรขนส่ งสิ นค้ ำทำงบก

อื่น ๆ

รวม

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

รวมรำยได้

214,615,582
(6,303,234)
208,312,348

164,987,136
(4,639,461)
160,347,675

72,429,697
(3,434,660)
68,995,037

72,796,891
(2,552,000)
70,244,891

367,378
(357,217)
10,161

581,389
(349,668)
231,721

287,412,657
(10,095,111)
277,317,546

238,365,416
(7,541,129)
230,824,287

กำไรขั้นต้ น

49,426,951

41,814,756

6,940,294

7,167,722

10,161

172,158

56,377,406

49,154,636

307,256
(15,600,894)
(23,065,849)
(3,009,563)
101,626

100,451
(11,673,240)
(19,877,618)
(1,916,813)
(393,500)

15,109,982
(2,795,654)
12,314,328

15,393,916
(3,131,564)
12,262,352

รำยได้
หัก รำยได้ระหว่ำงส่ วนงำน

รำยได้อื่น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
ค่ำใช้จ่ำยบริ หำร
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ส่ วนแบ่งกำไร(ขำดทุน)ในบริ ษทั ร่ วม
กำไรก่ อนภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้
กำไรสุ ทธิสำหรับงวด
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บริษัท โซนิค อินเตอร์ เฟรท จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
4

ข้ อมูลตำมส่ วนงำน (ต่อ)
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน
ผู้จัดกำรขนส่ งสิ นค้ ำระหว่ ำงประเทศ

บริกำรขนส่ งสิ นค้ ำทำงบก

อื่น ๆ

รวม

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

รวมรำยได้

410,523,336
(11,742,831)
398,780,505

345,728,015
(14,751,293)
330,976,722

158,140,010
(7,856,070)
150,283,940

144,634,550
(4,257,900)
140,376,650

962,564
(819,840)
142,724

1,161,506
(713,348)
448,158

569,625,910
(20,418,741)
549,207,169

491,524,071
(19,722,541)
471,801,530

กำไรขั้นต้ น

97,359,557

86,023,342

15,108,748

13,682,865

142,724

333,504

112,611,029

100,039,711

454,895
(29,959,845)
(45,963,698)
(5,714,305)
913,474
32,341,550
(6,403,511)
25,938,039

304,600
(25,031,800)
(39,054,451)
(3,842,519)
(1,086,170)
31,329,371
(6,433,262)
24,896,109

รำยได้
หัก รำยได้ระหว่ำงส่ วนงำน

รำยได้อื่น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
ค่ำใช้จ่ำยบริ หำร
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ส่ วนแบ่งกำไร(ขำดทุน)ในบริ ษทั ร่ วม
กำไรก่ อนภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้
กำไรสุ ทธิสำหรับงวด
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บริษัท โซนิค อินเตอร์ เฟรท จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
5

ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ ื่น - สุ ทธิ
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม

ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรอื่น
- กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 16)
หัก ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้กำรค้ำ - สุ ทธิ
เงินทดรองจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ
รำยได้คำ้ งรับ
เงินปันผลค้ำงรับ
อื่น ๆ
รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2561
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
บำท

30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2561
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
บำท

185,570,368
(2,995,752)
182,574,616
1,403,164
4,803,609
669,276
685,324
190,135,989

151,798,071
172,620
(3,818,349)
148,152,342
1,034,286
5,521,402
1,539,370
1,949,500
728,491
158,925,391

122,078,796
2,272,738
(1,043,292)
123,308,242
1,391,914
4,027,260
476,965
233,352
129,437,733

85,170,698
1,397,510
(985,880)
85,582,328
1,031,593
4,870,717
1,539,299
1,949,500
252,950
95,226,387

ลูกหนี้กำรค้ำ สำมำรถวิเครำะห์ตำมอำยุหนี้ที่คำ้ งชำระได้ดงั นี้
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม

ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
เกินกว่ำ 12 เดือน
รวมลูกหนี้กำรค้ำ
หัก ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี้กำรค้ำ - สุ ทธิ

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2561
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
บำท

30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2561
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
บำท

176,938,618
3,575,976
2,486,021
2,569,753
185,570,368
(2,995,752)
182,574,616

146,505,531
2,592,348
1,118,721
1,754,091
151,970,691
(3,818,349)
148,152,342

121,752,518
1,527,507
461,549
609,960
124,351,534
(1,043,292)
123,308,242

85,248,935
707,972
611,301
86,568,208
(985,880)
85,582,328
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บริษัท โซนิค อินเตอร์ เฟรท จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
6

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อยและบริษัทร่ วม
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
รวม
6.1

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2561
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
บำท

30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2561
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
บำท

3,316,713
3,316,713

3,316,713
3,316,713

26,910,200
3,316,713
30,226,913

26,910,200
3,316,713
30,226,913

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
รำยละเอียดของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย มีดงั นี้

ชื่ อ

บริ ษทั แกรนด์ลิงค์ ลอจิสติคส์
จำกัด
บริ ษทั เจเนซิส โลจิสติคส์
จำกัด

ประเทศที่
จดทะเบียนจัดตั้ง

ประเทศไทย
ประเทศไทย

ลักษณะของธุรกิจ

ให้บริ กำรจัดกำรขนส่ ง
สิ นค้ำระหว่ำงประเทศ
ให้บริ กำรจัดกำรขนส่ ง
สิ นค้ำระหว่ำงประเทศ

สั ดส่ วนของหุ้นสำมัญ
ทีถ่ ือโดยส่ วนได้ เสี ย
ทีไ่ ม่ มีอำนำจควบคุม
(ร้ อยละ)

สั ดส่ วนของหุ้นสำมัญทีถ่ ือ
โดยบริษัทใหญ่
(ร้ อยละ)

สั ดส่ วนของหุ้นสำมัญทีถ่ ือ
โดยกลุ่มกิจกำร
(ร้ อยละ)

30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2561

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560

30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2561

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560

30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2561

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560

93.70

93.70

93.70

93.70

6.30

6.30

99.98

99.98

99.98

99.98

0.02

0.02

เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม พ.ศ. 2558 ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2558 ของบริ ษทั เจเนซิ ส โลจิสติคส์ จำกัด ได้มีมติพิเศษอนุมตั ิให้เลิก
กิจกำรมีผลในวันที่ 30 ตุลำคม พ.ศ. 2558 และให้ดำเนินกำรจดทะเบียนเลิกกิจกำรกับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำกระทรวงพำณิ ชย์ให้แล้วเสร็ จ
ปัจจุบนั ยังอยูใ่ นระหว่ำงกำรชำระบัญชี
6.2

เงินลงทุนในบริษทั ร่ วม
รำยละเอียดของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม มีดงั นี้
สัดส่ วนของกำรถือหุ้น
(ร้ อยละ)
ชื่ อบริษทั

สถำนที่ประกอบธุรกิจ/
ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง

บริ ษทั จี แอล เอส อินเตอร์เฟรท จำกัด

ประเทศไทย

30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2561
38.99

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560 ลักษณะควำมสัมพันธ์
38.99

หมำยเหตุ 1

วิธีกำรวัดมูลค่ำ
วิธีส่วนได้เสี ย

หมำยเหตุ 1 : บริ ษทั จี แอล เอส อินเตอร์ เฟรท จำกัด ให้บริ กำรผูจ้ ดั กำรขนส่ งสิ นค้ำระหว่ำงประเทศ และเป็ นหุ ้นส่ วนทำงยุทธศำสตร์
ของกลุ่มบริ ษทั ในกำรให้บริ กำรผูจ้ ดั กำรขนส่ งสิ นค้ำระหว่ำงประเทศทั้งขำเข้ำและขำออกแก่ลูกค้ำ
เมื่อวันที่ 17 มกรำคม พ.ศ. 2561 ที่ประชุ มวิสำมัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2561 ของบริ ษทั จี แอล เอส อินเตอร์ เฟรท จำกัด ได้มีมติ พิเศษ
ให้เลิกบริ ษทั และชำระบัญชีของบริ ษทั มีผลในวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 และเมื่อวันที่ 13 มีนำคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั ได้ดำเนินกำร
จดทะเบียนเลิกกิจกำรกับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำกระทรวงพำณิ ชย์ ปัจจุบนั ยังอยูใ่ นระหว่ำงกำรชำระบัญชี
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บริษัท โซนิค อินเตอร์ เฟรท จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
6

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วม (ต่อ)
6.2

เงินลงทุนในบริษทั ร่ วม (ต่อ)
รำยกำรเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม สำหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 มีดงั ต่อไปนี้

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
(วิธีส่วนได้ เสี ย)
บำท

ข้ อมูลทำงกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
(วิธีรำคำทุน)
บำท

3,316,713
(913,474)
913,474
3,316,713

3,316,713
3,316,713

รำคำตำมบัญชีตน้ งวด
ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ
ส่ วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
รำคำตำมบัญชีสิ้นงวด
7

ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ ไม่ มตี ัวตน - สุ ทธิ
รำยกำรเคลื่อนไหวของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสำหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 มีดงั นี้
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม

รำคำตำมบัญชีตน้ งวด
ซื้อสิ นทรัพย์
ขำยและตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
ค่ำเสื่ อมรำคำ/ค่ำตัดจำหน่ำย
รำคำตำมบัญชีสิ้นงวด

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ทีด่ นิ อำคำร
และอุปกรณ์
บำท

สิ นทรัพย์
ไม่ มตี ัวตน
บำท

ทีด่ นิ อำคำร
และอุปกรณ์
บำท

สิ นทรัพย์
ไม่ มตี ัวตน
บำท

344,037,635
24,685,615
(275,720)
(9,680,019)
358,767,511

855,416
55,050
(82,370)
828,096

336,155,869
23,149,939
(275,720)
(9,343,129)
349,686,959

86,418
31,650
(14,798)
103,270

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำงบนที่ดินของกลุ่มกิจกำร ถูกนำไปใช้เป็ นหลักประกันสำหรับวงเงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร
ตัว๋ สัญญำใช้เงิน วงเงินสิ นเชื่อ และเงินกูย้ มื จำกสถำบันกำรเงิน (หมำยเหตุ 9)
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บริษัท โซนิค อินเตอร์ เฟรท จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
8

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม

ภำษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ำยรอขอคืน
เงินมัดจำ
สิ ทธิกำรเช่ำ
รวม
9

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2561
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
บำท

30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2561
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
บำท

4,172,963
1,432,360
5,508,800
11,114,123

5,005,196
1,342,884
5,684,766
12,032,846

4,138,348
1,165,860
5,304,208

4,138,348
1,052,423
5,190,771

เงินกู้ยืม
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2561
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
บำท

30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2561
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
บำท

117,600,000
117,600,000

87,600,000
87,600,000

114,600,000
114,600,000

74,600,000
74,600,000

12,893,677
16,515,079
29,408,756

12,989,753
16,144,434
29,134,187

12,893,677
16,515,079
29,408,756

12,989,753
16,144,434
29,134,187

เงินกูย้ มื หมุนเวียนรวม

147,008,756

116,734,187

144,008,756

103,734,187

รำยกำรไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
เงินกูย้ มื ไม่หมุนเวียนรวม

35,556,831
69,257,385
104,814,216

41,862,188
77,615,399
119,477,587

35,556,831
69,257,385
104,814,216

41,862,188
77,615,399
119,477,587

เงินกูย้ มื รวม

251,822,972

236,211,774

248,822,972

223,211,774

รำยกำรหมุนเวียน
ตัว๋ สัญญำใช้เงิน
รวม
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยำวที่ถึงกำหนด
ชำระภำยในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
รวม

ณ วันที่ 30 มิ ถุนำยน พ.ศ. 2561 บริ ษทั และกลุ่มกิ จกำรมี เงินกู้ยืมระยะสั้นในรู ปของตัว๋ สัญญำใช้เงิ นจำนวน 114.60 ล้ำนบำท และ 117.60
ล้ำนบำท ตำมลำดับ (31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 : 74.60 ล้ำนบำท และ 87.60 ล้ำนบำท ตำมลำดับ) เงินกูย้ มื มีอตั รำดอกเบี้ยที่อตั รำ MLR ลบร้อยละ
2 ต่อปี และค้ ำประกันโดยกรรมกำรบริ ษทั และที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำงของบริ ษทั (หมำยเหตุ 7)
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บริษัท โซนิค อินเตอร์ เฟรท จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
9

เงินกู้ยืม (ต่อ)
รำยกำรเคลื่อนไหวของเงินกูย้ มื ระยะยำวสำหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 มีดงั ต่อไปนี้
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวมและ
ข้ อมูลทำงกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
บำท
ยอดคงเหลือต้นงวด
จ่ำยคืน
กำรตัดจำหน่ำยค่ำธรรมเนียมในกำรจัดหำเงินกูย้ มื รอตัดบัญชี

54,851,941
(6,411,968)
10,535
48,450,508

ยอดคงเหลือสิ้ นงวด
รำยกำรเคลื่อนไหวของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินสำหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 มีดงั ต่อไปนี้

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวมและ
ข้ อมูลทำงกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
บำท
ยอดคงเหลือต้นงวด
จ่ำยคืน

93,759,833
(7,987,369)
85,772,464

ยอดคงเหลือสิ้ นงวด
รำยละเอียดของเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน มีดงั นี้

วงเงินที่

ยอดคงเหลือของ
เงินกู้ยืมระยะยำว
(ล้ ำนบำท)

1

4.39

2

6.45

3

37.61

ระยะเวลำตำมสัญญำ
กันยำยน พ.ศ. 2557 ถึง
พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
ตุลำคม พ.ศ. 2558 ถึง
กันยำยน พ.ศ. 2565
เมษำยน พ.ศ. 2559 ถึง
ตุลำคม พ.ศ. 2566

อัตรำดอกเบีย้
ร้ อยละ (ต่ อปี )
MLR ลบร้อยละ 1.5
MLR ลบร้อยละ 1.5
MLR ลบร้อยละ 2
(ปี ที่ 1 - ปี ที่ 2)
MLR ลบร้อยละ 1.5
(หลังจำกปี ที่ 2)

ภำระคำ้ ประกัน
ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำงของบริ ษทั และ
กรรมกำรบริ ษทั
ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำงของบริ ษทั และ
กรรมกำรบริ ษทั
ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำงของบริ ษทั และ
กรรมกำรบริ ษทั

48.45

21

บริษัท โซนิค อินเตอร์ เฟรท จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
9

เงินกู้ยืม (ต่อ)
วงเงินกู้ยืม
กลุ่มบริ ษทั มี วงเงิ นสิ นเชื่ อสำหรับเงินเบิ กเกิ นบัญชี ตัว๋ สัญญำใช้เงิน และเงิ นกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิ นหลำยแห่ งที่ ยงั ไม่ได้เบิ กใช้
มีดงั ต่อไปนี้
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

จำนวนวงเงินสิ นเชื่อ
วงเงินสิ นเชื่อคงเหลือ

30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2561
ล้ ำนบำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
ล้ ำนบำท

30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2561
ล้ ำนบำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
ล้ ำนบำท

293.10
93.92

213.10
43.92

238.10
43.42

188.10
33.42

วงเงินสิ นเชื่อค้ ำประกันโดยกรรมกำรบริ ษทั และที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำงของบริ ษทั (หมำยเหตุ 7)
10

เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีอ้ ื่น
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม

เจ้ำหนี้กำรค้ำ
เจ้ำหนี้กำรค้ำกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
(หมำยเหตุ 16)
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
เงินทดรองรับ
อื่น ๆ
รวม
11

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2561
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
บำท

30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2561
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
บำท

49,802,412

46,690,133

28,983,265

20,775,229

12,439,847
458,115
62,700,374

62,089
7,379,319
183,267
3,098
54,317,906

1,225,221
7,984,134
185,261
38,377,881

403,931
4,199,274
12,611
25,391,045

หนีส้ ิ นหมุนเวียนอื่น
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม

เจ้ำหนี้สรรพำกร
ภำษีขำยที่ยงั ไม่ถึงกำหนด
อื่น ๆ
รวม

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2561
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
บำท

30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2561
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
บำท

5,730,464
6,532,516
622,416
12,885,396

5,030,560
5,177,382
571,694
10,779,636

3,286,477
3,758,918
262,714
7,308,109

2,768,400
2,928,273
232,476
5,929,149
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บริษัท โซนิค อินเตอร์ เฟรท จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
12

ภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ระหว่ำงกำลได้ต้งั ค้ำงจ่ำยโดยใช้วธิ ีกำรประมำณกำรจำกฝ่ ำยบริ หำรโดยใช้อตั รำภำษีเดียวกับที่ใช้กบั กำไรรวมทั้งปี ที่คำดว่ำ
จะเกิ ด ขึ้ น คื อ อัต รำร้ อ ยละ 19.80 ต่ อ ปี และอัต รำร้ อ ยละ 9.53 ต่ อ ปี ส ำหรั บ ข้อ มู ล ทำงกำรเงิ น รวมและข้อ มู ล ทำงกำรเงิ น เฉพำะกิ จ กำร
ตำมลำดับ (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 20.53 และร้อยละ 4.69 ต่อปี )
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ทุนเรื อนหุ้น
ในกำรประชุ มวิสำมัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 22 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 ผูถ้ ือหุ ้นมีมติยกเลิกโครงกำร ESOP Warrant 2017 สำหรับกำร
ออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสำมัญให้แก่พนักงำนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ซึ่ งผูถ้ ือหุ ้นได้อนุมตั ิ ในหลักกำรไว้เมื่อกำร
ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 และมีมติอนุมตั ิในหลักกำรของโครงกำร ESOP Warrant 2018 แทน
โดยมีสำระสำคัญคือให้ออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสำมัญให้แก่พนักงำนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย จำนวน 30,000,000
หน่วยโดยให้จดั สรรหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จำนวน 30,000,000 หุ น้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ ที่จะเสนอขำยให้แก่พนักงำนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรอยูร่ ะหว่ำงกำรพิจำรณำเงื่อนไข
ของใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สำมัญและยังไม่ได้เสนอขำยให้แก่พนักงำน
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กำไรต่ อหุ้น
กำไรต่อ หุ ้นขั้นพื้น ฐำนคำนวณโดยกำรหำรกำไรสุ ท ธิ ที่ เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้ำของของบริ ษทั ใหญ่ ด้วยจำนวนหุ ้น สำมัญ ถัวเฉลี่ ยถ่ วงน้ ำหนัก
ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่ออกในระหว่ำงปี
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน
กำไรส่ วนที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้ำของ
ของบริ ษทั ใหญ่ (บำท)
จำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักที่ถือโดย
บุคคลภำยนอกระหว่ำงงวด (หุน้ )
กำไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐำน (บำทต่อหุน้ )

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

11,782,291

11,681,594

16,694,180

31,462,950

400,000,000
0.03

140,000,000
0.08

400,000,000
0.04

140,000,000
0.22

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน
กำไรส่ วนที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้ำของ
ของบริ ษทั ใหญ่ (บำท)
จำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักที่ถือโดย
บุคคลภำยนอกระหว่ำงงวด (หุน้ )
กำไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐำน (บำทต่อหุน้ )

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

24,907,864

23,729,058

22,537,425

35,455,011

400,000,000
0.06

140,000,000
0.17

400,000,000
0.06

140,000,000
0.25
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บริษัท โซนิค อินเตอร์ เฟรท จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
14

กำไรต่ อหุ้น (ต่อ)
บริ ษทั ไม่มีหุน้ สำมัญเทียบเท่ำปรับลดในระหว่ำงงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2560 บริ ษ ัท ได้เปลี่ ย นแปลงมู ล ค่ ำหุ ้ น ของบริ ษ ัท จำกเดิ ม มู ล ค่ ำที่ ต รำไว้หุ้ น ละ 100 บำท เป็ นมู ล ค่ ำหุ ้ น ละ 0.50 บำท
เพื่อประโยชน์ในกำรเปรี ยบเทียบ จำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักที่นำมำใช้ในกำรคำนวณกำไรต่อหุน้ สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 ได้ถูกปรับปรุ งเพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ ้นในปี ปั จจุบนั เสมื อนว่ำกำรแตกหุ ้นนั้น
ได้เกิดขึ้นตั้งแต่แรกของรอบระยะเวลำบัญชีดงั กล่ำว
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เงินปันผล
พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 30 เมษำยน พ.ศ. 2561 ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ครั้งที่ 1/2561 มีมติอนุ มตั ิจ่ำยเงินปั นผลจำกกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560 ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในอัตรำหุ ้นละ 0.035 บำท สำหรับหุ ้นสำมัญจำนวน 400,000,000 หุ ้น เป็ นจำนวนเงินทั้งสิ้ น 14.00 ล้ำนบำท บริ ษทั
จ่ำยเงินปั นผลในเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2561
บริษัทย่ อย
เมื่อวันที่ 30 เมษำยน พ.ศ. 2561 ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั แกรนด์ลิงค์ ลอจิสติคส์ จำกัด ครั้งที่ 1/2561 มีมติอนุมตั ิจ่ำยเงินปั นผลจำกกำไร
สะสม ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในอัตรำหุ ้นละ 45.17 บำท สำหรับหุ ้นสำมัญจำนวน 310,000 หุ ้น เป็ นจำนวนเงินทั้งสิ้ น
14.00 ล้ำนบำท บริ ษทั จ่ำยเงินปันผลในเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ 5 เมษำยน พ.ศ. 2560 ที่ประชุ มสำมัญผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ครั้งที่ 1/2560 มีมติ อนุ มตั ิ จ่ำยเงินปั นผลจำกกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559 ให้ แ ก่ ผู ้ถื อ หุ ้ น ในอัต รำหุ ้ น ละ 28.57 บำท ส ำหรั บ หุ ้ น สำมัญ จ ำนวน 700,000 หุ ้ น เป็ นจ ำนวนเงิ น ทั้ ง สิ้ น 19.99 ล้ำ นบำท
บริ ษทั จ่ำยเงินปั นผลในเดือนเมษำยน พ.ศ. 2560
บริษัทย่ อย
เมื่อวันที่ 5 เมษำยน พ.ศ. 2560 ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั แกรนด์ลิงค์ ลอจิสติคส์ จำกัด ครั้งที่ 1/2560 มีมติอนุ มตั ิจ่ำยเงินปั นผลจำกกำไร
สะสม ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในอัตรำหุ ้นละ 96.77 บำท สำหรับหุ ้นสำมัญจำนวน 310,000 หุ ้น เป็ นจำนวนเงินทั้งสิ้ น
29.99 ล้ำนบำท บริ ษทั จ่ำยเงินปันผลในเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2560

24

บริษัท โซนิค อินเตอร์ เฟรท จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
16

รำยกำรกับบุคคลหรื อกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษ ทั ถู กควบคุ ม โดยตระกูล โฆษิ อ ำภำนัน ท์ โดยถื อ หุ ้น ในบริ ษ ทั คิ ด เป็ นจำนวนร้ อ ยละ 85.59 จำนวนหุ ้น ที่ เหลื อ ร้ อ ยละ 14.41 ถื อ โดย
บุคคลทัว่ ไป เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมที่สำคัญได้เปิ ดเผยในหมำยเหตุ 6
ลักษณะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบริ ษทั กับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
รำยชื่ อบุคคลหรื อกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

ควำมสั มพันธ์ กบั กิจกำร

บริ ษทั เดอะ ดีไซน์ อินเตอร์ พร็ อพเพอร์ต้ ี จำกัด
นำยสันติสุข โฆษิอำภำนันท์

ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่เดียวกัน
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่

รำยกำรต่อไปนี้เป็ นรำยกำรที่มีสำระสำคัญกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ก)

รำยได้ จำกกำรบริกำร
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนำยน
รำยได้ค่ำบริ กำร
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

-

1,422,030
1,422,030

6,486,015
6,486,015

3,992,461
266,935
4,259,396

-

-

13,121,117

28,110,040

-

-

1,206

-

รำยได้เงินปันผล
บริ ษทั ย่อย
รำยได้อื่น
บริ ษทั ย่อย
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บริษัท โซนิค อินเตอร์ เฟรท จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
16

รำยกำรกับบุคคลหรื อกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รำยกำรต่อไปนี้เป็ นรำยกำรที่มีสำระสำคัญกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
ก)

รำยได้ จำกกำรบริกำร (ต่อ)
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนำยน
รำยได้ค่ำบริ กำร
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

-

5,262,348
5,262,348

12,733,618
12,733,618

6,730,875
1,404,666
8,135,541

-

-

13,121,117

28,110,040

550
550

26,693
26,693

2,256
550
2,806

26,693
26,693

รำยได้เงินปันผล
บริ ษทั ย่อย
รำยได้อื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
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บริษัท โซนิค อินเตอร์ เฟรท จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
16

รำยกำรกับบุคคลหรื อกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รำยกำรต่อไปนี้เป็ นรำยกำรที่มีสำระสำคัญกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
ข)

กำรซื้อบริกำร
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนำยน
ต้นทุนกำรให้บริ กำร
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

-

571,805
571,805

3,251,333
3,251,333

3,214,000
29,421
3,243,421

-

82,133
82,133

357,251
357,251

349,668
100
349,768

-

-

-

150,028

ต้นทุนทำงกำรเงิน
บริ ษทั ย่อย

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนำยน
ต้นทุนกำรให้บริ กำร
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

-

1,159,942
1,159,942

6,865,284
6,865,284

12,308,318
65,581
12,373,899

97,544
97,544

160,329
160,329

819,920
25,151
845,071

713,540
100
713,640

-

-

-

328,130

ต้นทุนทำงกำรเงิน
บริ ษทั ย่อย
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บริษัท โซนิค อินเตอร์ เฟรท จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
16

รำยกำรกับบุคคลหรื อกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รำยกำรต่อไปนี้เป็ นรำยกำรที่มีสำระสำคัญกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
ค)

ยอดค้ ำงชำระทีเ่ กิดจำกกำรซื้อ/ขำยบริกำร
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม

ลูกหนี้กำรค้ำ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2561
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
บำท

30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2561
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
บำท

-

172,620
172,620

2,272,738
2,272,738

1,397,510
1,397,510

-

-

405,000

405,000

-

62,089
62,089

1,225,221
1,225,221

403,931
403,931

-

-

-

20,261

-

316,695

-

-

เงินมัดจำค่ำเช่ำสำนักงำนและ
บริ กำรที่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั ย่อย
เจ้ำหนี้กำรค้ำ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม

ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย
บริ ษทั ย่อย
เงินมัดจำรับค่ำเช่ำสำนักงำน
และบริ กำรที่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั ร่ วม
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บริษัท โซนิค อินเตอร์ เฟรท จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
16

รำยกำรกับบุคคลหรื อกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รำยกำรต่อไปนี้เป็ นรำยกำรที่มีสำระสำคัญกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
ง)

ค่ ำตอบแทนผู้บริหำรสำคัญของกิจกำร
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนำยน
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

3,586,760
75,470
3,662,230

1,917,144
62,297
1,979,441

2,335,010
68,973
2,403,983

1,917,144
62,297
1,979,441

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนำยน
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน

17

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

6,402,670
150,940
6,553,610

3,828,564
151,008
3,979,572

4,471,670
137,945
4,609,615

3,528,564
126,579
3,655,143

ภำระผูกพัน
ก)

ภำระผูกพันทีเ่ ป็ นรำยจ่ ำยฝ่ ำยทุน
ภำระผูกพันที่เป็ นรำยจ่ำยฝ่ ำยทุน ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินแต่ไม่ได้รับรู ้ในข้อมูลทำงกำรเงิน มีดงั นี้
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ล้ ำนบำท
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์

1.87

29

บริษัท โซนิค อินเตอร์ เฟรท จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
17

ภำระผูกพัน (ต่อ)
ข)

ภำระผูกพันตำมสั ญญำเช่ ำดำเนินงำน
กลุ่มกิจกำรทำสัญญำเช่ำดำเนิ นงำนที่ไม่สำมำรถยกเลิกได้สำหรับกำรเช่ำอำคำร เครื่ องถ่ำยเอกสำร และอุปกรณ์อื่น รวมทั้งสัญญำเช่ำ
และบริ กำรทำควำมสะอำดสำนักงำน ระยะเวลำของสัญญำเช่ำอยูร่ ะหว่ำง 1 - 30 ปี และสัญญำเช่ำส่ วนใหญ่สำมำรถต่ออำยุกำรเช่ำได้
โดยอัตรำค่ำเช่ำใหม่เป็ นไปตำมอัตรำตลำด
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 ยอดรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยในอนำคตตำมสัญญำเช่ ำดำเนิ นงำนที่ไม่สำมำรถยกเลิกได้
มีดงั นี้

ไม่เกิน 1 ปี
ระหว่ำง 1 - 5 ปี
มำกกว่ำ 5 ปี

ค)

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ล้ ำนบำท

ข้ อมูลทำงกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
ล้ ำนบำท

2.25
2.30
0.98

1.94
1.49
-

5.53

3.43

หนังสื อคำ้ ประกัน
กลุ่มบริ ษทั มีหนังสื อค้ ำประกันที่ออกโดยธนำคำรให้แก่กรมศุลกำกร และลูกค้ำเพื่อรับจ้ำงดำเนินงำนส่ งน้ ำมันหล่อลื่นไปต่ำงประเทศ
ดังนี้

หนังสื อค้ ำประกัน

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ล้ ำนบำท

ข้ อมูลทำงกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
ล้ ำนบำท

2.68

1.08

30

บริษัท โซนิค อินเตอร์ เฟรท จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
18

คดีฟ้องร้ องและข้ อพิพำทของกลุ่มกิจกำร
บริษัท
1.

เมื่อวันที่ 21 มิถุนำยน พ.ศ. 2559 กรมศุลำกำกรมีหนังสื อแจ้งยกเลิกกำรเป็ นผูจ้ ดั ตั้งเขตปลอดอำกร และผูป้ ระกอบกำรในเขตปลอดอำกร
กิ่งแก้วของบริ ษทั โดยอ้ำงว่ำมีกำรนำรถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลจำนวนหนึ่ งคันออกไปจำกเขตปลอดอำกรกิ่งแก้ว LCL ฟรี โซนของบริ ษทั ใน
ระหว่ำงกำรได้รับกำรผ่อนผันในช่ วงวิกฤติ อุทกภัยในปี พ.ศ. 2554 แต่ไม่ นำกลับเข้ำมำในเขตปลอดอำกรภำยในเวลำที่ กรมศุลกำกร
ได้ขยำยเวลำให้ ทั้งนี้ รำยได้จำกกำรประกอบกำรเขตปลอดอำกรกิ่ งแก้วสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 มีจำนวนทั้งสิ้ น
7.21 ล้ำนบำท
เมื่อวันที่ 15 ธันวำคม พ.ศ. 2559 บริ ษทั ได้ยื่นฟ้ องอธิ บดีกรมศุลกำกรและกรมศุลกำกรต่อศำลปกครองกลำง เพื่อขอให้ 1) ศำลปกครอง
กลำงพิพำกษำหรื อมีคำสั่งให้ยกเลิกหรื อเพิกถอนคำสั่งยกเลิกกำรเป็ นผูจ้ ดั ตั้งเขตปลอดอำกรกิ่งแก้วและผูป้ ระกอบกิจกำรเขตปลอดอำกร
กิ่งแก้ว 2) ให้กรมศุลกำกรชำระเงินค่ำเสี ยหำยแก่บริ ษทั จำนวน 33 ล้ำนบำทพร้อมดอกเบี้ยอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี และ 3) ให้ศำลปกครอง
พิจำรณำคำร้องขอคุม้ ครองชัว่ ครำวเพื่อทุเลำกำรบังคับตำมคำสัง่ ของกรมศุลกำกรไว้ในระหว่ำงพิจำรณำ
เมื่อวันที่ 28 เมษำยน พ.ศ. 2560 ศำลปกครองกลำงได้มีคำสั่งให้ยกคำขอกำรทุเลำกำรบังคับคดี ตำมคำร้องขอคุม้ ครองชัว่ ครำวที่บริ ษทั
ได้ยื่น ไว้เมื่ อ วันที่ 15 ธันวำคม พ.ศ. 2559 ดังนั้น ในระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลปกครองกลำงบริ ษทั จึ งยังไม่ ส ำมำรถกลับ มำเปิ ด
ดำเนินกำรเป็ นผูเ้ ขตปลอดอำกรได้
เมื่อวันที่ 11 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ส่ วนบริ กำรศุลกำกรบำงเสำธงได้มีหนังสื อแจ้งบังคับให้บริ ษทั ชำระค่ำภำษีอำกรตำมประเมินค่ำภำษีอำกร
ของรถยนต์คนั ดังกล่ำวจำนวน 19.93 ล้ำนบำท ซึ่ งเป็ นภำระผูกพันตำมหนังสื อสัญญำประกันและทัณฑ์บนสำหรับผูจ้ ดั ตั้งเขตปลอดอำกร
ลงวันที่ 11 มีนำคม พ.ศ. 2552
ผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั พิจำรณำที่จะยังไม่รับรู ้รำยกำรประมำณกำรหนี้ สินสำหรับจำนวนดังกล่ำวในข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลสำหรับ
งวดระหว่ำงกำลสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 เนื่ องจำกบริ ษทั ได้ส่งหนังสื อโต้แย้งและคัดค้ำนกำรบังคับสัญญำประกันและทัณฑ์
บนส ำหรับ ผูจ้ ดั ตั้งเขตปลอดอำกรต่ อหัวหน้ำฝ่ ำยบริ กำรศุ ลกำกรที่ 2 ส่ วนบริ กำรศุล กำกรบำงเสำธง ลงวัน ที่ 24 ตุ ลำคม พ.ศ. 2560
เพื่อขอให้กรมศุลกำกรชะลอกำรบังคับชำระค่ำภำษีอำกรจำกบริ ษทั ไว้จนกว่ำศำลปกครองกลำงจะได้พิจำรณำคดี ดงั กล่ำวแล้วเสร็ จ
ประกอบกับควำมคืบหน้ำของคดีควำมตั้งต้นเกี่ยวกับคดีดงั กล่ำวที่กรมศุลกำกรได้แจ้งข้อกล่ำวหำว่ำบริ ษทั ร่ วมมือรู ้เห็นเป็ นใจกับบริ ษทั
ผูน้ ำเข้ำรถยนต์ลกั ลอบหนีศุลกำกรนั้น บัดนี้ พนักงำนงำนสอบสวนมีควำมเห็นสั่งไม่ฟ้องตำมหนังสื อแจ้งควำมคืบหน้ำผลกำรสอบสวน
ลงวันที่ 6 มีนำคม พ.ศ. 2561 โดยในขั้นตอนต่อไปพนักงำนสอบสวนจะส่ งสำนวนกำรสอบสวนให้พนักงำนอัยกำรเพื่อให้พิจำรณำว่ำมี
ควำมเห็นในกำรสั่งฟ้ องบริ ษทั หรื อไม่ ซึ่ งหำกที่สุดแล้วบริ ษทั เป็ นฝ่ ำยชนะคดีบริ ษทั จะไม่มีภำระผูกพันที่จะต้องจ่ำยชำระค่ำภำษีอำกร
ตำมจำนวนเงินที่ถูกประเมินดังกล่ำว บริ ษทั พิจำรณำว่ำยังไม่มีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่จะต้องชำระหนี้สินจำนวนดังกล่ำว

31

บริษัท โซนิค อินเตอร์ เฟรท จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
18

คดีฟ้องร้ องและข้ อพิพำทของกลุ่มกิจกำร (ต่อ)
บริษัท (ต่อ)
2.

เมื่ อ วัน ที่ 3 ธัน วำคม พ.ศ. 2557 บริ ษ ัท ได้รั บ หมำยเรี ย กจำกกองบัง คับ กำรปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิ ด เกี่ ย วกับ อำชญำกรรม
ทำงเศรษฐกิจ สำนักงำนตำรวจแห่ งชำติ ในควำมผิดฐำนร่ วมกันลักลอบหนี ศุลกำกรสำหรับกำรนำเข้ำรถยนต์นงั่ จำนวนหนึ่ งคันในปี พ.ศ. 2554
โดยถูกเรี ยกให้ชดใช้ดว้ ยมูลค่ำของรถยนต์จำนวน 1.90 ล้ำนบำทและภำษีที่เกี่ยวข้องจำนวน 3.08 ล้ำนบำท บัดนี้ พนักงำนอัยกำรจังหวัด
พัทยำมีควำมเห็นสัง่ ไม่ฟ้องบริ ษทั และพนักงำนอัยกำรได้ส่งสำนวนกำรสอบสวนไปยังผูบ้ ญั ชำกำรตำรวจสอบสวนกลำง กองบัญชำกำร
ตำรวจสอบสวนกลำง ขณะนี้ อยู่ระหว่ำงกำรพิ จำรณำของผูบ้ ญ
ั ชำกำรสอบสวนกลำงว่ำมี ควำมเห็ นแย้งกับพนักงำนอัยกำรหรื อไม่
ทนำยควำมของบริ ษทั มีควำมเห็นว่ำเมื่อพนักงำนอัยกำรมีควำมเห็นสั่งไม่ฟ้องแล้ว พนักงำนสอบสวนของกองบัญชำกำรสอบสวนกลำง
จึงไม่มีเหตุผลที่จะโต้แย้งคำสัง่ และคดีจึงน่ำจะยุติในเวลำไม่นำนนัก

3.

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2559 บริ ษทั ผูใ้ ห้บริ กำรโทรคมนำคมแห่ งหนึ่ งได้ยื่นฟ้ องพนักงำนของบริ ษทั บริ ษทั ในฐำนะนำยจ้ำงและ
บริ ษัท ประกั น ภัย แห่ ง หนึ่ งต่ อ ศำลแพ่ ง ในข้ อ หำละเมิ ด เรี ยกค่ ำ เสี ยหำยจ ำนวนทุ น ทรั พ ย์ 0.58 ล้ ำ นบำทและให้ ร่ วมรั บ ผิ ด
ตำมสัญญำ เนื่ องจำกพนักงำนของบริ ษทั ได้ขบั รถยนต์บรรทุ กลำกจูงเกี่ ยวสำยไฟฟ้ ำและสำยโทรศัพ ท์ เป็ นเหตุ ให้ดึงเสำไฟฟ้ ำและ
เสำโทรศัพ ท์ หั ก ล้ม ลงหลำยต้น ท ำให้ ส ำยเคเบิ้ ล โทรศัพ ท์ แ ละเสำโทรศัพ ท์ ที่ โ จทก์ มี ห น้ ำที่ ดู แ ลได้รั บ ควำมเสี ย หำย ขณะนี้ คดี
อยู่ระหว่ำงกำรพิ จ ำรณำของศำลชั้น ต้น อย่ำงไรก็ต ำม พนัก งำนบริ ษ ัท และบริ ษ ทั ให้ กำรปฏิ เสธข้อ กล่ ำวหำ เนื่ อ งจำกผูใ้ ห้ บ ริ ก ำร
โทรคมนำคมรำยดังกล่ำวมิได้ทำหน้ำที่บำรุ งรักษำสำยเคเบิ้ลโทรศัพท์ให้อยูใ่ นสภำพเรี ยบร้อย และอยูใ่ นระดับสู งพอที่จะไม่ก่อให้เกิด
ควำมเสี ยหำย
ผลที่ สุดของคดี ควำมในข้อ 2. และข้อ 3. ดังกล่ ำวข้ำงต้นรวมถึ งผลกระทบควำมเสี ยหำยที่ อำจจะเกิ ดขึ้ น ยังไม่ สำมำรถคำดกำรณ์ ได้
ในขณะนี้ อย่ำงไรก็ตำม ผูบ้ ริ หำรของกลุ่มกิ จกำรพิ จำรณำว่ำยังไม่ มีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ที่บริ ษทั จะต้องจ่ำยชำระผลเสี ยหำย
ดังกล่ำว ดังนั้นกลุ่มกิจกำรจึงไม่ได้ต้ งั สำรองสำหรับผลเสี ยหำยที่อำจจะเกิดขึ้นจำกผลของคดีดงั กล่ำวไว้ในข้อมูลทำงกำรเงิน

บริษัทย่ อย
เมื่ อ วัน ที่ 14 มี น ำคม พ.ศ. 2560 บริ ษ ัท แห่ ง หนึ่ งได้ยื่น ฟ้ อ งบริ ษ ัท เอเชี ย น อิ น เตอร์ โลจิ ส ติ ค ส์ จ ำกัด (ก่ อ นกำรรวมธุ ร กิ จ มำเป็ นบริ ษ ัท
แกรนด์ลิ งค์ ลอจิ ส ติ ค ส์ จ ำกัด ) เป็ นจำเลยที่ 2 ต่ อ ศำลทรั พ ย์สิ น ทำงปั ญ ญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศในข้อ หำละเมิ ด เรี ย กค่ ำเสี ย หำย
ให้รับผิดชอบในควำมเสี ยหำยที่ เกิ ด ขึ้ น จำกกำรขนส่ งสิ น ค้ำจำกประเทศไทยไปส่ งมอบที่ ท่ ำเรื อ ปลำยทำงเมื อ งเซี่ ยงไฮ้ส ลับ ที่ กับ ท่ ำเรื อ
ปลำยทำงที่ เขตบริ ห ำรพิ เศษฮ่ อ งกง อัน เป็ นควำมผิ ด ตำมสั ญ ญำขนส่ ง สิ น ค้ำระหว่ำงประเทศ จ ำนวนทุ น ทรั พ ย์ 0.50 ล้ำนบำท ขณะนี้
คดีอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลทรัพย์สินทำงปั ญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศ อย่ำงไรก็ตำมบริ ษทั เอเชี ยน อินเตอร์ โลจิสติคส์ จำกัด
ได้เอำประกันภัยควำมรับผิดของผูข้ นส่ งไว้กบั บริ ษทั ประกันภัยแห่ งหนึ่ ง ซึ่ งผูร้ ับประกัน ภัยได้แต่ งตั้งทนำยควำมและมอบหมำยให้เป็ น
ทนำยควำมในกำรต่อสู ้คดีควำมในนำมของบริ ษทั เอเชียน อินเตอร์โลจิสติคส์ จำกัด
ผลที่ สุดของคดี ควำมดังกล่ ำวข้ำงต้น รวมถึ งผลกระทบควำมเสี ยหำยที่ อำจจะเกิ ดขึ้ น ยังไม่ ส ำมำรถคำดกำรณ์ ได้ในขณะนี้ อย่ำงไรก็ตำม
ผูบ้ ริ หำรของกลุ่มกิ จกำรพิจำรณำว่ำยังไม่มีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ที่บริ ษทั จะต้องจ่ำยชำระผลเสี ยหำยดังกล่ำว นอกจำกนี้ บริ ษทั ได้ทำ
ประกันภัยคุม้ ครองไว้ กลุ่มกิจกำรจึงไม่ได้ต้งั สำรองสำหรับผลเสี ยหำยที่อำจจะเกิดขึ้นจำกผลของคดีดงั กล่ำวไว้ในข้อมูลทำงกำรเงิน
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