บริษัท โซนิค อินเตอร์ เฟรท จำกัด (มหำชน)
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวมและข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ ำงกำล
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
วันที่ 30 กันยำยน 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 กันยายน พ.ศ. 2561 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการสาหรับงวดสามเดือนและ
เก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของเจ้าของเฉพาะกิ จการ และ
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
แบบย่อ ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนอข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้
ตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 34 เรื่ อ ง การรายงานทางการเงิ น ระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ั บ ผิด ชอบในการให้ข ้อ สรุ ป เกี่ ย วกับ ข้อ มู 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
ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สาคัญทั้งหมดซึ่ งอาจจะพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อ
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้

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

บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด

นภนุช อภิชำตเสถียร
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266
กรุ งเทพมหานคร
13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

บริษัท โซนิค อินเตอร์ เฟรท จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

หมายเหตุ

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

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

สิ นทรัพ ย์
สิ นทรัพ ย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

47,323,056
1,040,815
199,499,635
5,710,885

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

14,083,619
133,468,561
5,307,331

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

253,574,391

216,450,125

152,859,511

110,277,772

100,000
3,297,759
150,000
354,087,910
784,885
1,789,710
13,283,947

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

26,910,200
3,297,759
150,000
345,212,743
95,241
116,593
7,521,473

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

รวมสิ นทรัพ ย์ ไม่ หมุนเวียน

373,494,211

363,361,609

383,304,009

372,843,288

รวมสิ นทรัพ ย์

627,068,602

579,811,734

536,163,520

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 วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
2

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

หมายเหตุ

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

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

หนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

9
10

129,600,000
62,533,332

87,600,000
54,317,906

123,600,000
39,515,509

74,600,000
25,391,045

9

11,849,179

12,989,753

11,849,179

12,989,753

9

16,297,490
184,050
12,222,375

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

16,297,490
7,140,996

16,144,434
5,929,149

232,686,426

184,424,981

198,403,174

135,054,381

33,370,540
63,283,163
6,057,040
2,331,081

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

33,370,540
63,283,163
4,831,176
2,132,654

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

รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน

105,041,824

128,214,334

103,617,533

126,374,290

รวมหนีส้ ิ น

337,728,250

312,639,315

302,020,707

261,428,671

11

รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

9
9

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
3

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

หมายเหตุ

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

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

หนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ (ต่อ)
ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนเรื อนหุ น้
ทุนจดทะเบียน
หุ น้ สามัญ จํานวน 580,000,000 หุ น้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท

290,000,000

290,000,000

290,000,000

290,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

7,172,011
25,502,698
52,314,537

7,172,011
3,920,567
52,314,537

7,172,011
26,970,802
-

7,172,011
14,520,378
-

รวมส่ วนของผู้เป็ นเจ้ าของของบริษัทใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

284,989,246
4,351,106

263,407,115
3,765,304

234,142,813
-

221,692,389
-

รวมส่ วนของเจ้ าของ

289,340,352

267,172,419

234,142,813

221,692,389

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ

627,068,602

579,811,734

536,163,520

483,121,060

ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุ น้ สามัญ จํานวน 400,000,000 หุ น้
มูลค่าที่ได้รับชําระแล้วหุ น้ ละ 0.50 บาท
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของ

13

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
4

บริษัท โซนิค อินเตอร์ เฟรท จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 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

311,300,787
(251,846,093)

234,400,968
(185,122,714)

167,848,889
(132,810,257)

137,187,836
(107,409,734)

59,454,694
809
(15,704,922)
(26,711,144)
(3,291,104)
(40,951)

49,278,254
488,794
(12,694,812)
(21,092,015)
(2,018,230)
(869,824)

35,038,632
10,790
(8,616,510)
(18,678,086)
(3,169,217)
-

29,778,102
499,757
56,222,985
(6,725,977)
(15,380,412)
(2,165,814)
-

13,707,382
(2,595,905)

13,092,167
(2,798,283)

4,585,609
(672,610)

62,228,641
(1,198,387)

กําไรสุ ทธิสําหรับงวด

11,111,477

10,293,884

3,912,999

61,030,254

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด

11,111,477

10,293,884

3,912,999

61,030,254

การแบ่ งปันกําไร :
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

10,674,267
437,210

9,894,572
399,312

3,912,999
-

61,030,254
-

11,111,477

10,293,884

3,912,999

61,030,254

10,674,267
437,210

9,894,572
399,312

3,912,999
-

61,030,254
-

11,111,477

10,293,884

3,912,999

61,030,254

0.03

0.07

0.01

0.44

กําไรขั้นต้ น
รายได้อื่น
รายได้เงินปั นผลรับ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งขาดทุนในบริ ษทั ร่ วม
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้

16 ก)

12

การแบ่ งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม :
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน

14

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
5

บริษทั โซนิค อินเตอร์ เฟรท จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ต่อ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 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

860,507,956
(688,442,233)

706,202,498
(556,884,533)

501,588,472
(400,114,999)

401,546,957
(318,561,012)

6.2

172,065,723
455,704
(45,664,767)
(72,674,842)
(9,005,409)
872,523

149,317,965
793,394
(37,726,612)
(60,146,466)
(5,860,749)
(1,955,994)

101,473,473
419,943
13,121,117
(24,762,760)
(51,965,913)
(8,821,548)
-

82,985,945
783,702
84,333,025
(19,471,156)
(42,865,336)
(6,336,463)
-

12

46,048,932
(8,999,416)

44,421,538
(9,231,545)

29,464,312
(3,013,888)

99,429,717
(2,944,452)

กําไรสุ ทธิสําหรับงวด

37,049,516

35,189,993

26,450,424

96,485,265

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด

37,049,516

35,189,993

26,450,424

96,485,265

การแบ่ งปันกําไร:
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

35,582,131
1,467,385

33,623,630
1,566,363

26,450,424
-

96,485,265
-

37,049,516

35,189,993

26,450,424

96,485,265

35,582,131
1,467,385

33,623,630
1,566,363

26,450,424
-

96,485,265
-

37,049,516

35,189,993

26,450,424

96,485,265

0.09

0.24

0.07

0.69

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

16 ก)

การแบ่ งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม:
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน

14

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
6

บริษทั โซนิค อินเตอร์ เฟรท จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของเจ้ าของ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
บาท

กําไรสะสม
ทุนทีอ่ อก
จัดสรรแล้ว หมายเหตุ และชําระแล้ว ทุนสํ ารองตามกฎหมาย ยังไม่ ได้ จัดสรร
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560
จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

15

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
เงินปันผลจ่าย
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

15

ข้ อมูลทางการเงินรวม
ส่ วนของผู้เป็ นเจ้ าของของบริษทั ใหญ่
องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้ าของ
ส่ วนต่ างจากการ การเปลีย่ นแปลงส่ วน
ส่ วนแบ่ งกําไร
รวม รวมส่ วนของ ส่ วนได้ เสี ยที่
เบ็ดเสร็จอื่น องค์ ประกอบอื่นของ
ผู้เป็ นเจ้ าของ ไม่ มอี าํ นาจ
รวมธุรกิจภายใต้ ได้ เสี ยของบริษทั ใหญ่
การควบคุมเดียวกัน
ในบริษทั ย่อย
จากบริษทั ร่ วม
ส่ วนของเจ้ าของ ของบริษทั ใหญ่
ควบคุม

รวมส่ วนของ
เจ้ าของ

70,000,000
-

1,925,000
5,075,000
-

172,448,440
(5,075,000)
(210,007,000)
33,623,630

52,139,388
-

175,149
-

896,398
-

53,210,935
-

297,584,375
(210,007,000)
33,623,630

7,343,001
(5,666,175)
1,566,363

304,927,376
(215,673,175)
35,189,993

70,000,000

7,000,000

(9,009,930)

52,139,388

175,149

896,398

53,210,935

121,201,005

3,243,189

124,444,194

200,000,000
-

7,172,011
-

3,920,567
(14,000,000)
35,582,131

52,139,388
-

175,149
-

-

52,314,537
-

263,407,115
(14,000,000)
35,582,131

3,765,304
(881,583)
1,467,385

267,172,419
(14,881,583)
37,049,516

200,000,000

7,172,011

25,502,698

52,139,388

175,149

-

52,314,537

284,989,246

4,351,106

289,340,352

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
7

บริษทั โซนิค อินเตอร์ เฟรท จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของเจ้ าของ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ต่อ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 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
5,075,000
-

124,974,338
(5,075,000)
(210,007,000)
96,485,265

196,899,338
(210,007,000)
96,485,265

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

70,000,000

7,000,000

6,377,603

83,377,603

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
เงินปั นผลจ่าย
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

200,000,000
-

7,172,011
-

14,520,378
(14,000,000)
26,450,424

221,692,389
(14,000,000)
26,450,424

200,000,000

7,172,011

26,970,802

234,142,813

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560
จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

15

15

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
8

บริษัท โซนิค อินเตอร์ เฟรท จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ ง :
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
(การกลับรายการ)หนี้สงสัยจะสู ญและหนี้สูญ
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ส่ วนแบ่ง(กําไร)ขาดทุนในบริ ษทั ร่ วม
รายได้เงินปั นผล
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่าย
อุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายอุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
(กําไร)ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากอัตราแลกเปลี่ยน
การตัดจําหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกูย้ มื รอตัดบัญชี
ดอกเบี้ยจ่าย
ดอกเบี้ยรับ

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

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

46,048,932

44,421,538

29,464,312

99,429,717

14,741,499
413,770
891,477
(872,523)
-

20,928,849
781,897
1,955,994
-

14,107,421
431,338
18,954
(13,121,117)

19,550,095
(95,851)
(84,333,025)

324,911
86,424
774,531
319,439
15,770
8,989,639
(61,844)

(8,012)
357,531
680,850
147,333
16,476
5,844,273
(60,314)

334,358
86,424
577,836
(14,537)
15,770
8,805,778
(22,015)

4,244
214,816
401,607
(57,982)
16,476
6,319,987
(17,696)

(41,261,829)
(1,194,665)
(2,083,333)

3,803,294
(3,187,059)
2,886,708

(38,687,206)
(1,086,647)
(2,330,701)

5,466,996
(2,650,797)
2,114,314

เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินดําเนินงาน:
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

6,451,531
1,442,739
(1,117,747)

(781,685)
18,145,239
328,479

12,451,273
1,211,847
(505,299)

(9,724,194)
18,657,379
373,907

เงินสดได้มาจากกิจกรรมการดําเนินงาน
จ่ายดอกเบี้ย
รับดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้

33,908,721
(8,968,626)
61,921
(13,090,160)

96,261,391
(5,845,929)
107,387
(9,276,904)

11,737,789
(8,801,749)
22,226
(5,690,228)

55,669,993
(6,379,703)
17,697
(2,575,993)

11,911,856

81,245,945

(2,731,962)

46,731,994

(1,117)
(25,736,022)
2,295,215
-

7,169,957
(13,655,806)
275,617
-

(24,151,662)
2,249,533
13,121,117

(10,251,902)
256,084
84,333,025

(23,441,924)

(6,210,232)

(8,781,012)

74,337,207

7
6.2
16 ก)

9

การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน :
ลดลง(เพิ่มขึ้น)ในสิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน :
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
เงินสดจ่ายซื้ ออาคาร อุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินปั นผลรับ

16 ก)

เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
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บริษัท โซนิค อินเตอร์ เฟรท จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ต่อ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ข้ อมูลทางการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินปั นผลจ่าย

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

428,800,000
(386,800,000)
(9,647,992)
(14,179,180)
(14,881,583)

122,000,000
(123,000,000)
6,000,000
(11,045,940)
(10,571,398)
(215,673,175)

375,800,000
(326,800,000)
(9,647,992)
(14,179,180)
(14,000,000)

120,000,000
(123,000,000)
6,000,000
(11,045,940)
(10,571,398)
32,895,850
(88,000,000)
(210,007,000)

3,291,245

(232,290,513)

11,172,828

(283,728,488)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดลดลงสุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด

(8,238,823)
55,561,879

(157,254,800)
30,447,075

(340,146)
14,423,765

(162,659,287)
10,611,110

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดสิ้นงวด

47,323,056

(126,807,725)

14,083,619

(152,048,177)

9
9

15

เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

เพื่อเป็ นข้อมูลในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน ประกอบด้วยรายการต่อไปนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท

47,323,056
-

35,879,744
(162,687,469)

14,083,619
-

10,639,292
(162,687,469)

47,323,056

(126,807,725)

14,083,619

(152,048,177)

รายการที่ไม่ ใช่ เงินสด
รายการที่ไม่ใช่เงินสดที่สาํ คัญในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน มีดงั ต่อไปนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
การซื้ ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน
การซื้ ออุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนโดยยังไม่ได้ชาํ ระเงิน

1,691,771

13,204,440
254,916

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
1,691,771

13,204,440
196,000

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
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บริษัท โซนิค อินเตอร์ เฟรท จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 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 ษ ัท ได้จดทะเบี ยนแปรสภำพเป็ นบริ ษ ัท มหำชนจ ำกัดตำมพระรำชบัญ ญัติ บ ริ ษ ัท มหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 เมื่ อ วัน ที่ 1 ธัน วำคม พ.ศ. 2560
และหุน้ สำมัญของบริ ษทั เริ่ มทำกำรซื้ อขำยในตลำดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ตั้งแต่วนั ที่ 19 ตุลำคม พ.ศ. 2561
เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรรำยงำนข้อมูล จึงรวมเรี ยกบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยว่ำ “กลุ่มกิจกำร”
กลุ่มกิจกำรดำเนินธุรกิจเป็ นผูจ้ ดั กำรขนส่ งสิ นค้ำระหว่ำงประเทศและบริ กำรที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลได้รับอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลที่นำเสนอนี้ได้รับกำรสอบทำนแต่ยงั ไม่ได้ตรวจสอบ

2

นโยบำยกำรบัญชี
2.1

เกณฑ์ ในกำรจัดทำข้ อมูลทำงกำรเงิน
ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลได้จดั ทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีไทย ฉบับที่ 34 เรื่ อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ข้อมูลทำงกำร
เงินหลัก (คือ งบแสดงฐำนะกำรเงิน งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้ำของ และงบกระแสเงินสด) ได้นำเสนอ
ในรู ปแบบที่ สอดคล้องกับรู ปแบบของงบกำรเงิ นประจำปี ซึ่ งเป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ไทย ฉบับที่ 1 เรื่ อง กำรนำเสนองบกำรเงิน
ส่ วนหมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินจัดทำเป็ นแบบย่อ บริ ษทั ได้เปิ ดเผยหมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินเพิ่มเติมตำมข้อกำหนด
ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่ออกภำยใต้พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลนี้ควรอ่ำนควบคู่กบั งบกำรเงินของรอบปี บัญชีวนั ที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิ จกำรระหว่ำงกำลฉบับภำษำอังกฤษจัดท ำขึ้ น จำกข้อมู ลทำงกำรเงิ นระหว่ำงกำล
ภำษำไทยที่ จดั ท ำตำมกฎหมำย ในกรณี ที่ มี เนื้ อ ควำมขัด แย้งกัน หรื อ มี ก ำรตี ค วำมแตกต่ ำงกัน ให้ ใช้ข ้อ มู ล ทำงกำรเงิ น ระหว่ำงกำล
ฉบับภำษำไทยเป็ นหลัก
นโยบำยกำรบัญชีที่ใช้ในกำรจัดทำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเป็ นนโยบำยเดียวกันกับนโยบำยกำรบัญชีที่ใช้ในกำรจัดทำงบกำรเงินสำหรับ
งวดปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
รำยจ่ำยที่เกิดขึ้นเป็ นครั้งครำวในระหว่ำงงวดปี บัญชีจะแสดงเป็ นค่ำใช้จ่ำยหรื อค่ำใช้จ่ำยรอตัดบัญชีโดยใช้เกณฑ์เดียวกับกำรแสดงรำยจ่ำย
เป็ 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 กันยำยน พ.ศ. 2561
2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.2

กำรปรับปรุ งมำตรฐำนกำรบัญชี กำรปรับปรุ งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรตีควำมทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่มีกำรปรับปรุ งใหม่ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่
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 สินของ
กิจกำรที่เกิดขึ้นจำกกิจกรรมจัดหำเงินทั้งที่เป็ นรำยกำรที่เป็ นเงินสดและรำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560) ได้มีกำรอธิ บำยให้ชดั เจนในเรื่ องวิธีกำรบัญชีสำหรับภำษีเงินได้รอตัดบัญชีกรณี
มีสินทรัพย์ที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมที่มีจำนวนต่ำกว่ำมูลค่ำฐำนภำษีของสิ นทรัพย์ ในเรื่ องดังต่อไปนี้
-

-

กรณี สินทรัพย์ที่วดั ด้วยมูลค่ำยุติธรรมมีมูลค่ำต่ำกว่ำฐำนภำษีของสิ นทรัพย์น้ นั ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน จะถือว่ำมีผล
แตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษีเกิดขึ้น
ในกำรประมำณกำรกำไรทำงภำษีในอนำคต กิจกำรสำมำรถสันนิ ษฐำนว่ำจะได้รับประโยชน์จำกสิ นทรัพย์ในมูลค่ำที่สูงกว่ำ
มูลค่ำตำมบัญชีได้
ในกรณี ที่กฎหมำยภำษีอำกรมี ขอ้ จำกัดเกี่ ยวกับแหล่งที่ มำของกำไรทำงภำษี ที่ สำมำรถใช้ประโยชน์สินทรัพย์ภำษีเงินได้
รอตัดบัญชี ได้เฉพำะในประเภทที่ กำหนด กำรพิจำรณำกำรจะได้ใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี จะต้อง
นำไปประเมินรวมกันกับสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เป็ นประเภทเดียวกันเท่ำนั้น
ในกำรประมำณกำไรทำงภำษีในอนำคตจะไม่รวมจำนวนที่ใช้หกั ภำษีที่เกิดจำกกำรกลับรำยกำรของผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้
หักภำษีน้ นั

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560) ได้มีกำรอธิบำยให้ชดั เจนว่ำกำรเปิ ดเผยตำมข้อกำหนดของมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบับ นี้ ให้ถื อ ปฏิ บ ัติกับ ส่ วนได้เสี ย ที่ ถู กจัด ประเภทเป็ นสิ น ทรั พ ย์ที่ ถื อ ไว้เพื่ อ ขำย ตำมขอบเขตของ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 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 กันยำยน พ.ศ. 2561
2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.2

กำรปรับปรุ งมำตรฐำนกำรบัญชี กำรปรับปรุ งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรตีควำมทีเ่ กีย่ วข้ อง (ต่อ)
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ที่ประกำศแล้ว แต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้
2.2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รำยได้จำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ จะมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลำ
บัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 และเกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจกำร ซึ่ งกลุ่มกิจกำรไม่ได้นำมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ดงั กล่ำวมำถือปฏิบตั ิก่อนวันบังคับใช้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบับที่ 15 ได้ให้ ข ้อก ำหนดส ำหรั บกำรรั บรู ้ รำยได้ โดยให้ ใช้มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบับนี้แทนมำตรฐำนต่อไปนี้
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
กิจกำรรับรู ้รำยได้เพื่อแสดงกำรส่ งมอบสิ นค้ำหรื อบริ กำรที่สัญญำให้ลูกค้ำในจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทน
ที่กิจกำรคำดว่ำจะมีสิทธิได้รับจำกกำรแลกเปลี่ยนสิ นค้ำหรื อบริ กำรนั้น ๆ

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 กันยำยน พ.ศ. 2561
2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.2

กำรปรับปรุ งมำตรฐำนกำรบัญชี กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรตีควำมทีเ่ กีย่ วข้ อง (ต่อ)
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ที่ประกำศแล้ว แต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้ (ต่อ)
2.2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รำยได้จำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ จะมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลำ
บัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 และเกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจกำร ซึ่ งกลุ่มกิจกำรไม่ได้นำมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ดงั กล่ำวมำถือปฏิบตั ิก่อนวันบังคับใช้ (ต่อ)
กิจกำรมีทำงเลื อกในกำรปรับใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้ โดยกำรปรับปรุ งย้อนหลังตำมมำตรฐำนกำร
บัญชี ฉบับที่ 8 เรื่ อง นโยบำยกำรบัญชี กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรทำงบัญชี และข้อผิดพลำดโดยมีขอ้ อนุ โลม หรื อ
ปรับปรุ งโดยรับรู ้ผลกระทบสะสมย้อนหลังกับกำไรสะสม ณ วันต้นงวดของรอบระยะเวลำรำยงำนที่เริ่ มต้นใช้มำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบับ นี้ ประกอบกับ กำรเปิ ดเผยข้อ มู ล เพิ่ ม เติ ม กลุ่ ม บริ ษ ัท จะเริ่ ม น ำมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบับนี้มำปฏิบตั ิใช้ครั้งแรกสำหรับรอบระยะเวลำรำยงำนที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562
ผูบ้ ริ หำรกำลังอยู่ในระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบในรำยละเอียดจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้
มำปฏิบตั ิใช้ครั้งแรก
2.2.2.2 กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทำงกำรเงินที่ประกำศแล้ว และจะมีผลบังคับใช้สำหรับรอบ
ระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 และเกี่ ยวข้องกับกลุ่ มกิ จกำร ซึ่ งกลุ่ มกิ จกำรไม่ ได้น ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ดงั กล่ำวมำถือปฏิบตั ิก่อนวันที่มีผลบังคับใช้
กลุ่มมำตรฐำนกำรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ ยวข้องกับเครื่ องมือทำงกำรเงินดังกล่ำว ประกอบด้วยมำตรฐำนกำรบัญชี และ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังต่อไปนี้
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 32
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 7
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 19

เรื่ อง กำรแสดงรำยกำรเครื่ องมือทำงกำรเงิน
เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทำงกำรเงิน
เรื่ อง เครื่ องมือทำงกำรเงิน
เรื่ อง กำรป้องกันควำมเสี่ ยงของเงินลงทุน
สุ ทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ
เรื่ อง กำรชำระหนี้สินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน
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บริษัท โซนิค อินเตอร์ เฟรท จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2561
2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.2

กำรปรับปรุ งมำตรฐำนกำรบัญชี กำรปรับปรุ งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรตีควำมทีเ่ กีย่ วข้ อง (ต่อ)
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ที่ประกำศแล้ว แต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้ (ต่อ)
2.2.2.2 กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทำงกำรเงินที่ประกำศแล้ว และจะมีผลบังคับใช้สำหรับรอบ
ระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มต้น ในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 และเกี่ ยวข้องกับกลุ่ มกิ จกำร ซึ่ งกลุ่ มกิ จกำรไม่ ได้น ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ดงั กล่ำวมำถือปฏิบตั ิก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ (ต่อ)
กลุ่มมำตรฐำนกำรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ดงั กล่ำวข้ำงต้น จะนำมำใช้แทนและยกเลิกมำตรฐำนกำรบัญชีดงั ต่อไปนี้
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 101
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 103
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 104
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 105
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 106
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 107

เรื่ อง หนี้สงสัยจะสู ญและหนี้สูญ
เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลในงบกำรเงินของธนำคำรและสถำบันกำรเงิน
ที่คล้ำยคลึงกัน
เรื่ อง กำรบัญชีสำหรับกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ที่มีปัญหำ
เรื่ อง กำรบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตรำสำรหนี้และตรำสำรทุน
เรื่ อง กำรบัญชีสำหรับกิจกำรที่ดำเนินธุรกิจเฉพำะด้ำนกำรลงทุน
เรื่ อง กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลสำหรับเครื่ องมือทำงกำรเงิน

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 32 กำรแสดงรำยกำรเครื่ องมือทำงกำรเงิน กำหนดหลักกำรเกี่ยวกับกำรแสดงรำยกำรเครื่ องมือ
ทำงกำรเงิ นเป็ นหนี้ สินหรื อส่ วนของเจ้ำของ และกำรหักกลบสิ น ทรัพ ย์ท ำงกำรเงิ นกับ หนี้ สิน ทำงกำรเงิ น มำตรฐำน
กำรบัญชี ฉบับนี้ ใช้กบั กำรจัดประเภทเครื่ องมือทำงกำรเงินในมุมของผูอ้ อกเครื่ องมื อทำงกำรเงินเพื่อจัดเป็ นสิ นทรัพย์
ทำงกำรเงิน หนี้ สินทำงกำรเงิน และตรำสำรทุน รวมถึงกำรจัดประเภทดอกเบี้ย เงินปั นผล ผลกำไรและขำดทุนที่เกี่ยวข้อง
และสถำนกำรณ์ที่ทำให้สินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงินต้องหักกลบกัน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 7 เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทำงกำรเงิน กำหนดให้กิจกำรต้องเปิ ดเผย
ข้อมูลเพื่อให้ผใู ้ ช้งบกำรเงินสำมำรถประเมินเกี่ยวกับควำมมีนยั สำคัญของเครื่ องมือทำงกำรเงินที่มีต่อฐำนะกำรเงินและ
ผลกำรดำเนิ นของกิจกำร และลักษณะและระดับของควำมเสี่ ยงที่เกิดขึ้นจำกเครื่ องมือทำงกำรเงินที่กิจกำรเปิ ดรับระหว่ำง
รอบระยะเวลำรำยงำนและ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน รวมทั้งแนวทำงกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงดังกล่ำว
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2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ที่ประกำศแล้ว แต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้ (ต่อ)
2.2.2.2 กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทำงกำรเงินที่ประกำศแล้ว และจะมีผลบังคับใช้สำหรับรอบ
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ดงั กล่ำวมำถือปฏิบตั ิก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ (ต่อ)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมื อทำงกำรเงิน กล่ ำวถึ งกำรจัดประเภทรำยกำร กำรวัดมู ลค่ ำ
กำรตัด รำยกำรสิ น ทรั พ ย์ท ำงกำรเงิ น และหนี้ สิ น ทำงกำรเงิ น กำรค ำนวณกำรด้อ ยค่ ำของสิ น ทรั พ ย์ท ำงกำรเงิ น และ
กำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ ยง ดังต่อไปนี้

-

กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำ

-

-

-

-

-

กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินประเภทตรำสำรหนี้ แบ่งออกเป็ นสำมประเภท
ได้แก่ รำคำทุนตัดจำหน่ ำย มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
โดยขึ้ นอยู่กบั โมเดลธุ รกิ จของกิ จกำรในกำรจัดกำรสิ น ทรั พ ย์ท ำงกำรเงิ น และลักษณะของกระแสเงิ น สด
ตำมสัญญำของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินนั้น
กำรจัด ประเภทรำยกำรและกำรวัด มู ล ค่ ำ สิ น ทรั พ ย์ท ำงกำรเงิ น ประเภทตรำสำรทุ น ต้อ งวัด มู ล ค่ ำ ด้ว ย
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน โดยกิจกำรสำมำรถเลือกรับรู ้สินทรัพย์ทำงกำรเงินประเภทตรำสำรทุน
ด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นโดยไม่สำมำรถโอนไปเป็ นกำไรหรื อขำดทุนในภำยหลัง
หนี้สินทำงกำรเงินจัดประเภทรำยกำรและวัดมูลค่ำด้วยวิธีรำคำทุนตัดจำหน่ำย ยกเว้นหนี้สินทำงกำรเงินที่ตอ้ ง
วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน หรื อกิจกำรเลือกวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อ
ขำดทุนเมื่อเข้ำเงื่อนไขที่กำหนด
ตรำสำรอนุพนั ธ์จดั ประเภทและวัดมูลค่ำด้วยวิธีมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน

ข้อกำหนดกำรด้อยค่ำกล่ำวถึงกำรบัญชีสำหรับผลขำดทุนด้ำนเครดิ ตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นต่อสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่
วัดมูลค่ำด้วยวิธีรำคำทุนตัดจำหน่ำย หรื อสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินประเภทตรำสำรหนี้ ที่วดั มูลค่ำด้วยวิธีมูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ลูกหนี้ ตำมสัญญำเช่ ำ และสิ นทรัพย์ที่เกิ ดจำกภำระผูกพันวงเงินสิ นเชื่ อและสัญญำ
ค้ ำ ประกัน ทำงกำรเงิ น โดยไม่ จ ำเป็ นต้อ งรอให้ เกิ ด เหตุ ก ำรณ์ ด้ำ นเครดิ ต ขึ้ น ก่ อ น กิ จ กำรต้อ งพิ จ ำรณำกำร
เปลี่ยนแปลงในคุณภำพเครดิตของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินเป็ นสำมระดับ ในแต่ละระดับจะกำหนดวิธีกำรวัดค่ำเผื่อ
กำรด้อยค่ำและกำรคำนวณวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งที่แตกต่ำงกันไป โดยมีขอ้ ยกเว้นสำหรับลูกหนี้ กำรค้ำหรื อสิ นทรัพย์
ที่ เกิ ดจำกสัญ ญำภำยใต้ม ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบับ ที่ 15 ที่ ไม่ มี อ งค์ป ระกอบเกี่ ยวกับ กำรจัด หำเงิ น
ที่มีนยั สำคัญ และลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำ จะใช้วธิ ีกำรอย่ำงง่ำย (simplified approach) ในกำรพิจำรณำค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ
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บริษัท โซนิค อินเตอร์ เฟรท จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2561
2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.2

กำรปรับปรุ งมำตรฐำนกำรบัญชี กำรปรับปรุ งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรตีควำมทีเ่ กีย่ วข้ อง (ต่อ)
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ที่ประกำศแล้ว แต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้ (ต่อ)
2.2.2.2 กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทำงกำรเงินที่ประกำศแล้ว และจะมีผลบังคับใช้สำหรับรอบ
ระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 และเกี่ ยวข้องกับกลุ่ มกิ จกำร ซึ่ งกลุ่ มกิ จกำรไม่ ได้น ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ดงั กล่ำวมำถือปฏิบตั ิก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ (ต่อ)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมื อทำงกำรเงิน กล่ ำวถึ งกำรจัดประเภทรำยกำร กำรวัดมู ลค่ ำ
กำรตัด รำยกำรสิ น ทรั พ ย์ท ำงกำรเงิ น และหนี้ สิ น ทำงกำรเงิ น กำรค ำนวณกำรด้อ ยค่ ำของสิ น ทรั พ ย์ท ำงกำรเงิ น และ
กำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ ยง ดังต่อไปนี้ (ต่อ)

-

กำรบัญ ชี ป้ อ งกัน ควำมเสี่ ยงมี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ แสดงผลกระทบในงบกำรเงิ น ซึ่ งเกิ ดจำกกิ จ กรรมกำรบริ ห ำร
ควำมเสี่ ยงของกิจกำรที่ใช้เครื่ องมือทำงกำรเงินในกำรจัดกำรฐำนะเปิ ดที่เกิ ดขึ้นจำกควำมเสี่ ยงนั้นๆ ซึ่ งอำจส่ งผล
กระทบต่อกำไรหรื อขำดทุน (หรื อกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ น ในกรณี ของเงินลงทุนในตรำสำรทุ นที่ กิจกำรเลื อก
แสดงกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) วิธีกำรดังกล่ำวมีเป้ ำหมำยในกำรแสดงถึงบริ บท
ของเครื่ องมือที่ใช้ป้องกันควำมเสี่ ยงภำยใต้กำรบัญชี ป้องกันควำมเสี่ ยงเพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจถึงวัตถุประสงค์และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง กำรป้ องกันควำมเสี่ ยงของเงิน ลงทุ นสุ ทธิ ในหน่ วยงำน
ต่ำงประเทศ ให้ควำมชัดเจนเกี่ยวกับวิธีกำรทำงบัญชี ที่เกี่ ยวกับกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่ วยงำน
ต่ำงประเทศ โดยให้แนวทำงในกำรระบุควำมเสี่ ยงของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศที่ เข้ำเงื่อนไข ให้แนวทำง
เกี่ยวกับเครื่ องมือป้ องกันควำมเสี่ ยงในกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่ วยงำนต่ำงประเทศ ว่ำสำมำรถถือ
โดยกิ จ กำรใดๆ ภำยในกลุ่ ม กิ จ กำรมิ ใช่ เฉพำะเพี ย งบริ ษ ัท ใหญ่ เท่ ำ นั้น และให้ แ นวทำงในกำรที่ จ ะระบุ มู ล ค่ ำที่ จ ะ
จัดประเภทรำยกำรใหม่จำกส่ วนของเจ้ำของไปยังกำไรหรื อขำดทุนสำหรับทั้งเครื่ องมือป้ องกันควำมเสี่ ยงและรำยกำรที่มี
กำรป้องกันควำมเสี่ ยง
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 19 เรื่ อง กำรชำระหนี้ สินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน ให้ขอ้ กำหนด
ทำงบัญชีสำหรับกรณี ที่กิจกำรออกตรำสำรทุนให้แก่เจ้ำหนี้ เพื่อชำระหนี้ สินทำงกำรเงินทั้งหมดหรื อบำงส่ วน กิจกำรต้อง
วัดมูลค่ำตรำสำรทุนที่ออกให้แก่เจ้ำหนี้ ดว้ ยมูลค่ำยุติธรรม กิจกำรต้องตัดรำยกำรหนี้ สินทำงกำรเงินทั้งหมดหรื อบำงส่ วน
เมื่ อเป็ นไปตำมข้อกำหนดของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบับที่ 9 ผลต่ ำงระหว่ำงมูลค่ ำตำมบัญชี ของหนี้ สิ น
ทำงกำรเงิน (หรื อบำงส่ วนของหนี้ สินทำงกำรเงิน)ที่ชำระและมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรทุนที่ออกต้องรับรู ้ในกำไรหรื อ
ขำดทุน
ผูบ้ ริ หำรของกลุ่มกิจกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบของกำรนำมำตรฐำนกลุ่มเครื่ องมื อทำงกำรเงินฉบับเหล่ำนี้
มำใช้เป็ นครั้งแรก
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บริษัท โซนิค อินเตอร์ เฟรท จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2561
3

กำรประมำณกำร
ในกำรจัดทำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ผูบ้ ริ หำรต้องใช้ดุลยพินิจ กำรประมำณกำรและข้อสมมติที่มีผลกระทบต่อกำรนำนโยบำยกำรบัญชีมำใช้
และจำนวนเงินของสิ นทรัพย์และหนี้สิน รำยได้และค่ำใช้จ่ำย ผลที่เกิดขึ้นจริ งอำจจะแตกต่ำงจำกกำรประมำณกำร
ในกำรจัดทำข้อ มู ล ทำงกำรเงิน ระหว่ำงกำล ผูบ้ ริ ห ำรจะใช้ดุลยพิ นิจที่ มีนัยส ำคัญ ในกำรน ำนโยบำยกำรบัญ ชี ข องกลุ่ มกิ จ กำรและแหล่ งที่ ม ำ
ของข้อมูลที่สำคัญของควำมไม่แน่นอนในกำรประมำณกำรที่มีอยูม่ ำใช้เช่นเดียวกับงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
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 กันยำยน 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 กันยำยน
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

241,707,142
(5,707,802)
235,999,340

169,320,854
(3,328,804)
165,992,050

80,372,879
(5,131,500)
75,241,379

70,671,860
(2,804,600)
67,867,260

385,234
(325,166)
60,068

895,033
(353,375)
541,658

322,465,255
(11,164,468)
311,300,787

240,887,747
(6,486,779)
234,400,968

กำไรขั้นต้ น

52,771,574

43,461,322

6,623,052

5,333,000

60,068

483,932

59,454,694

49,278,254

809
(15,704,922)
(26,711,144)
(3,291,104)
(40,951)

488,794
(12,694,812)
(21,092,015)
(2,018,230)
(869,824)

13,707,382
(2,595,905)
11,111,477

13,092,167
(2,798,283)
10,293,884

รำยได้
หัก รำยได้ระหว่ำงส่ วนงำน

รำยได้อื่น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ส่ วนแบ่งขำดทุนในบริ 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 กันยำยน พ.ศ. 2561
4

ข้ อมูลตำมส่ วนงำน (ต่อ)
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
สำหรับงวดเก้ ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน
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

652,230,478
(17,450,633)
634,779,845

515,048,869
(18,080,097)
496,968,772

238,512,889
(12,987,570)
225,525,319

215,306,410
(7,062,500)
208,243,910

1,347,798
(1,145,006)
202,792

2,056,539
(1,066,723)
989,816

892,091,165
(31,583,209)
860,507,956

732,411,818
(26,209,320)
706,202,498

กำไรขั้นต้ น

150,131,131

129,484,664

21,731,800

19,015,865

202,792

817,436

172,065,723

149,317,965

455,704
(45,664,767)
(72,674,842)
(9,005,409)
872,523

793,394
(37,726,612)
(60,146,466)
(5,860,749)
(1,955,994)

46,048,932
(8,999,416)
37,049,516

44,421,538
(9,231,545)
35,189,993

รำยได้
หัก รำยได้ระหว่ำงส่ วนงำน

รำยได้อื่น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ 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 กันยำยน 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 กันยำยน
พ.ศ. 2561
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
บำท

30 กันยำยน
พ.ศ. 2561
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
บำท

195,020,686
(3,926,087)
191,094,599
871,913
5,923,552
881,321
728,250
199,499,635

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

125,467,890
2,654,396
(1,411,732)
126,710,554
862,480
5,213,239
444,533
237,755
133,468,561

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 กันยำยน
พ.ศ. 2561
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
บำท

30 กันยำยน
พ.ศ. 2561
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
บำท

188,410,805
1,323,303
1,787,090
3,499,488
195,020,686
(3,926,087)
191,094,599

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

126,115,790
806,773
225,349
974,374
128,122,286
(1,411,732)
126,710,554

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 กันยำยน พ.ศ. 2561
6

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อยและบริษัทร่ วม
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
รวม
6.1

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

30 กันยำยน
พ.ศ. 2561
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
บำท

30 กันยำยน
พ.ศ. 2561
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
บำท

3,297,759
3,297,759

3,316,713
3,316,713

26,910,200
3,297,759
30,207,959

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

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
รำยละเอียดของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย มีดงั นี้
สั ดส่ วนของหุ้นสำมัญทีถ่ ือโดยบริษัท
(ร้ อยละ)
ชื่ อ

ประเทศที่
จดทะเบียนจัดตั้ง

บริ ษทั แกรนด์ลิงค์ ลอจิสติคส์ จำกัด

ประเทศไทย

บริ ษทั เจเนซิส โลจิสติคส์ จำกัด

ประเทศไทย

ลักษณะของธุรกิจ

ให้บริ กำรจัดกำรขนส่ ง
สิ นค้ำระหว่ำงประเทศ
ให้บริ กำรจัดกำรขนส่ ง
สิ นค้ำระหว่ำงประเทศ

สั ดส่ วนของหุ้นสำมัญทีถ่ ือโดย
ส่ วนได้ เสี ยทีไ่ ม่ มีอำนำจควบคุม
(ร้ อยละ)

30 กันยำยน
พ.ศ. 2561

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560

30 กันยำยน
พ.ศ. 2561

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560

93.70

93.70

6.30

6.30

99.98

99.98

0.02

0.02

เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม พ.ศ. 2558 ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 2/2558 ของบริ ษทั เจเนซิ ส โลจิสติคส์ จำกัด ได้มีมติพิเศษอนุ มตั ิให้
เลิกกิจกำรโดยมีผลในวันที่ 30 ตุลำคม พ.ศ. 2558 และให้ดำเนิ นกำรจดทะเบียนเลิกกิจกำรกับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำกระทรวงพำณิ ชย์ให้
แล้วเสร็จปัจจุบนั ยังอยูใ่ นระหว่ำงกำรชำระบัญชี
6.2

เงินลงทุนในบริษทั ร่ วม
รำยละเอียดของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม มีดงั นี้
สัดส่ วนของกำรถือหุ้น
(ร้ อยละ)
ชื่ อบริษทั
บริ ษทั จี แอล เอส อินเตอร์เฟรท จำกัด

สถำนที่ประกอบธุรกิจ/
ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง
ประเทศไทย

30 กันยำยน
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 อินเตอร์เฟรท จำกัด ให้บริ กำรผูจ้ ดั กำรขนส่ งสิ นค้ำระหว่ำงประเทศ และเป็ นหุน้ ส่ วนทำงยุทธศำสตร์
ของกลุ่มบริ ษทั ในกำรให้บริ กำรผูจ้ ดั กำรขนส่ งสิ นค้ำระหว่ำงประเทศทั้งขำเข้ำและขำออกแก่ลูกค้ำ
เมื่อวันที่ 17 มกรำคม พ.ศ. 2561 ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2561 ของบริ ษทั จี แอล เอส อินเตอร์ เฟรท จำกัด ได้มีมติพิเศษให้
เลิกบริ ษทั และชำระบัญชี ของบริ ษทั มีผลในวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 และเมื่อวันที่ 13 มีนำคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั ได้ดำเนิ นกำร
จดทะเบียนเลิกกิจกำรกับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำกระทรวงพำณิ ชย์ ปัจจุบนั ยังอยูใ่ นระหว่ำงกำรชำระบัญชี
22

บริษัท โซนิค อินเตอร์ เฟรท จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2561
6

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วม (ต่อ)
6.2

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

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
(วิธีส่วนได้ เสี ย)
บำท

ข้ อมูลทำงกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
(วิธีรำคำทุน)
บำท

3,316,713
(891,477)
872,523
3,297,759

3,316,713
(18,954)
3,297,759

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 ตนสำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 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
27,372,743
(2,706,550)
(14,615,918)
354,087,910

855,416
55,050
(125,581)
784,885

336,155,869
25,811,783
(2,670,315)
(14,084,594)
345,212,743

86,418
31,650
(22,827)
95,241

ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2561 ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำงบนที่ดินของกลุ่มกิจกำร ถูกนำไปใช้เป็ นหลักประกันสำหรับวงเงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร
ตัว๋ สัญญำใช้เงิน วงเงินสิ นเชื่อ และเงินกูย้ มื จำกสถำบันกำรเงิน (หมำยเหตุ 9)

23

บริษัท โซนิค อินเตอร์ เฟรท จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2561
8

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม

ภำษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ำยรอขอคืน
เงินมัดจำ
สิ ทธิกำรเช่ำ
รวม
9

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

30 กันยำยน
พ.ศ. 2561
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
บำท

30 กันยำยน
พ.ศ. 2561
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
บำท

4,172,964
3,691,625
5,419,358
13,283,947

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

4,138,348
3,383,125
7,521,473

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

เงินกู้ยืม
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม

รำยกำรหมุนเวียน
ตัว๋ สัญญำใช้เงิน
รวม
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยำวที่ถึงกำหนด
ชำระภำยในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
รวม
เงินกูย้ มื หมุนเวียนรวม
รำยกำรไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
เงินกูย้ มื ไม่หมุนเวียนรวม
เงินกูย้ มื รวม

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

30 กันยำยน
พ.ศ. 2561
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
บำท

30 กันยำยน
พ.ศ. 2561
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
บำท

129,600,000
129,600,000

87,600,000
87,600,000

123,600,000
123,600,000

74,600,000
74,600,000

11,849,179
16,297,490
28,146,669

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

11,849,179
16,297,490
28,146,669

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

157,746,669

116,734,187

151,746,669

103,734,187

33,370,540
63,283,163
96,653,703

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

33,370,540
63,283,163
96,653,703

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

254,400,372

236,211,774

248,400,372

223,211,774

ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2561 บริ ษทั และกลุ่มกิจกำรมีเงินกูย้ ืมระยะสั้นในรู ปของตัว๋ สัญญำใช้เงินจำนวน 123.60 ล้ำนบำท และ 129.60 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 กันยำยน พ.ศ. 2561
9

เงินกู้ยืม (ต่อ)
รำยกำรเคลื่อนไหวของเงินกูย้ มื ระยะยำวสำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2561 มีดงั ต่อไปนี้
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวมและ
ข้ อมูลทำงกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
บำท
ยอดคงเหลือต้นงวด
จ่ำยคืนเงินกูย้ มื
กำรตัดจำหน่ำยค่ำธรรมเนียมในกำรจัดหำเงินกูย้ มื รอตัดบัญชี

54,851,941
(9,647,992)
15,770
45,219,719

ยอดคงเหลือสิ้ นงวด
รำยกำรเคลื่อนไหวของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินสำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2561 มีดงั ต่อไปนี้

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวมและ
ข้ อมูลทำงกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
บำท
ยอดคงเหลือต้นงวด
จ่ำยคืนเงินกูย้ มื

93,759,833
(14,179,180)
79,580,653

ยอดคงเหลือสิ้ นงวด
รำยละเอียดของเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน มีดงั นี้

วงเงินที่
1
2
3

ยอดคงเหลือของ
เงินกู้ยืมระยะยำว
(ล้ ำนบำท)

ระยะเวลำตำมสั ญญำ

3.24 กันยำยน พ.ศ. 2557 ถึง
พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
6.08 ตุลำคม พ.ศ. 2558 ถึง
กันยำยน พ.ศ. 2565
35.90 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

45.22

25

บริษัท โซนิค อินเตอร์ เฟรท จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 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

จำนวนวงเงินสิ นเชื่อ
วงเงินสิ นเชื่อคงเหลือ

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

30 กันยำยน
พ.ศ. 2561
ล้ ำนบำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
ล้ ำนบำท

30 กันยำยน
พ.ศ. 2561
ล้ ำนบำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
ล้ ำนบำท

293.10
81.91

213.10
43.92

238.10
34.41

188.10
33.42

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

เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีอ้ ื่น
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม

เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรอื่น
- กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
(หมำยเหตุ 16)
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
เงินทดรองรับ
อื่น ๆ
รวม
11

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

30 กันยำยน
พ.ศ. 2561
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
บำท

30 กันยำยน
พ.ศ. 2561
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
บำท

47,608,479

46,690,133

28,010,315

20,775,229

14,516,713
393,784
14,356
62,533,332

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

1,374,043
9,956,795
160,000
14,356
39,515,509

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

หนีส้ ิ นหมุนเวียนอื่น
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม

เจ้ำหนี้กรมสรรพำกร
ภำษีขำยที่ยงั ไม่ถึงกำหนด
อื่น ๆ
รวม

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

30 กันยำยน
พ.ศ. 2561
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
บำท

30 กันยำยน
พ.ศ. 2561
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
บำท

5,073,185
6,504,018
645,172
12,222,375

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

2,842,711
4,016,009
282,276
7,140,996

2,768,400
2,928,273
232,476
5,929,149
26

บริษัท โซนิค อินเตอร์ เฟรท จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2561
12

ภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ระหว่ำงกำลได้ต้งั ค้ำงจ่ำยโดยใช้วธิ ีกำรประมำณกำรจำกฝ่ ำยบริ หำรโดยใช้อตั รำภำษีเดียวกับที่ใช้กบั กำไรรวมทั้งปี ที่คำดว่ำ
จะเกิ ด ขึ้ น คื อ อัตรำร้ อ ยละ 19.54 ต่ อ ปี และอัต รำร้ อ ยละ 10.23 ต่ อ ปี ส ำหรั บ ข้อ มู ล ทำงกำรเงิ น รวมและข้อ มู ล ทำงกำรเงิ น เฉพำะกิ จ กำร
ตำมลำดับ (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 20.78 และร้อยละ 2.96 ต่อปี )

13

ทุนเรื อนหุ้น
ในกำรประชุ มวิส ำมัญ ผูถ้ ื อหุ ้นครั้ งที่ 2/2561 เมื่ อวันที่ 22 มิ ถุนำยน พ.ศ. 2561 ผูถ้ ื อ หุ ้นได้มีมติ อ นุ มตั ิ ยกเลิ กในหลักกำรของกำรออกและ
กำรเสนอขำยใบสำคัญ แสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้น สำมัญให้แก่ พ นักงำนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (ESOP Warrant) ที่ ผูถ้ ื อหุ ้นได้อนุ มตั ิ ไว้เมื่ อ
กำรประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 และได้มีมติอนุมตั ิในหลักกำรของโครงกำร Sonic ESOP 2018
โดยมี สำระสำคัญคือให้ออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสำมัญให้แก่พนักงำนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (ESOP Warrant)
จำนวน 30,000,000 หน่ วยโดยให้จดั สรรหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จำนวน 30,000,000 หุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท เพื่อรองรับกำร
ใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะเสนอขำยให้แก่ผบู ้ ริ หำรและพนักงำนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย โดยหุ น้ สำมัญที่จดั สรรไว้เพื่อรองรับกำร
ใช้สิ ท ธิ น้ ัน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 5.17 ของจ ำนวนหุ ้ น ภำยหลัง กำรออกเสนอขำยหุ ้ น ใหม่ ต่ อ ประชำชนเป็ นครั้ งแรก และภำยหลังกำรใช้สิ ท ธิ
ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิครั้งนี้
กลุ่มกิจกำรประกำศให้สิทธิ ในใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสำมัญแก่ผบู ้ ริ หำรและพนักงำนของกลุ่มกิจกำรเมื่อวันที่ 19 ตุลำคม พ.ศ. 2561
ซึ่งเป็ นเหตุกำรณ์ภำยหลังวันที่ในรำยงำน (หมำยเหตุ 19)

14

กำไรต่ อหุ้น
กำไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยกำรหำรกำไรสุ ทธิ ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ใหญ่ดว้ ยจำนวนหุ ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักที่ถือ
โดยผูถ้ ือหุน้ ที่ออกในระหว่ำงงวด
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน
ส่ วนแบ่งกำไรสำหรับงวดที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั ใหญ่ (บำท)
จำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักที่ถือโดย
ผูถ้ ือหุน้ (หุน้ )
กำไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐำน (บำทต่ อหุ้น)

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

10,674,267

9,894,572

3,912,999

61,030,254

400,000,000
0.03

140,000,000
0.07

400,000,000
0.01

140,000,000
0.44

27

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

กำไรต่ อหุ้น (ต่อ)
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
สำหรับงวดเก้ ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน
ส่ วนแบ่งกำไรสำหรับงวดที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั ใหญ่ (บำท)
จำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักที่ถือโดย
ผูถ้ ือหุน้ (หุน้ )
กำไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐำน (บำทต่ อหุ้น)

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

35,582,131

33,623,630

26,450,424

96,485,265

400,000,000
0.09

140,000,000
0.24

400,000,000
0.07

140,000,000
0.69

บริ ษทั ไม่มีหุน้ สำมัญเทียบเท่ำปรับลดในระหว่ำงงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 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 สำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2560 ได้ถูกปรับปรุ งเพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ ้นในปี ปั จจุบนั เสมื อนว่ำกำรแตกหุ ้นนั้น
ได้เกิดขึ้นตั้งแต่แรกของรอบระยะเวลำบัญชีดงั กล่ำว
15

เงินปันผล
พ.ศ. 2561
บริษัท
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 ย่อยจ่ำยเงินปั นผลในเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2561

28

บริษัท โซนิค อินเตอร์ เฟรท จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2561
15

เงินปันผล (ต่อ)
พ.ศ. 2560
บริษัท
เมื่อวันที่ 5 เมษำยน พ.ศ. 2560 ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ครั้งที่ 1/2560 มีมติอนุ มตั ิจ่ำยเงินปั นผลจำกกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ.
2559 ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในอัตรำหุ ้นละ 28.57 บำท สำหรับหุ ้นสำมัญจำนวน 700,000 หุ ้น เป็ นจำนวนเงินทั้งสิ้ น 19.99 ล้ำนบำท บริ ษทั จ่ำยเงินปั น
ผลในเดือนเมษำยน พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ 16 สิ งหำคม พ.ศ. 2560 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริ ษทั ครั้งที่ 4/2560 มีมติอนุมตั ิจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในอัตรำหุ ้น
ละ 85.72 บำท สำหรับหุน้ สำมัญจำนวน 700,000 หุน้ เป็ นจำนวนเงินทั้งสิ้ น 60.00 ล้ำนบำท บริ ษทั จ่ำยเงินปั นผลในเดือนกันยำยน พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ 1 กันยำยน พ.ศ. 2560 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริ ษทั ครั้งที่ 5/2560 มีมติอนุมตั ิจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตรำหุ น้
ละ 185.72 บำท สำหรับหุน้ สำมัญจำนวน 700,000 หุน้ เป็ นจำนวนเงินทั้งสิ้ น 130.00 ล้ำนบำท บริ ษทั จ่ำยเงินปั นผลในเดือนกันยำยน พ.ศ. 2560
บริษัทย่ อย
เมื่อวันที่ 5 เมษำยน พ.ศ. 2560 ที่ประชุ มสำมัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั แกรนด์ลิงค์ ลอจิสติคส์ จำกัด ครั้งที่ 1/2560 มีมติอนุ มตั ิจ่ำยเงินปั นผลจำก
กำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นในอัตรำหุ ้นละ 96.77 บำท สำหรับหุ ้นสำมัญจำนวน 310,000 หุ ้น เป็ นจำนวนเงิน
ทั้งสิ้ น 29.99 ล้ำนบำท บริ ษทั ย่อยจ่ำยเงินปั นผลในเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2560
เมื่ อวันที่ 8 สิ งหำคม พ.ศ. 2560 ที่ ป ระชุ มคณะกรรมกำรของบริ ษทั แกรนด์ลิงค์ ลอจิ สติ คส์ จำกัด ครั้งที่ 1/2560 มี มติ อนุ มตั ิ จ่ำยเงิ นปั น ผล
ระหว่ำงกำลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในอัตรำหุน้ ละ 193.55 บำท สำหรับหุน้ สำมัญจำนวน 310,000 หุ น้ เป็ นจำนวนเงินทั้งสิ้ น 60.00 ล้ำนบำท บริ ษทั ย่อย
จ่ำยเงินปั นผลในเดือนกันยำยน พ.ศ. 2560

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

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

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

รำยได้เงินปันผล
บริ ษทั ย่อย
รำยได้อื่น
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

-

1,874,019
1,874,019

7,006,454
7,006,454

4,695,087
180,273
4,875,360

-

-

-

56,222,985

100
100

-

2,834
2,834

1,300
1,300

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
สำหรับงวดเก้ ำเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยำยน
รำยได้ค่ำบริ กำร
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม

รำยได้เงินปันผล
บริ ษทั ย่อย
รำยได้อื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

-

7,136,367
7,136,367

19,740,072
19,740,072

11,425,962
1,584,939
13,010,901

-

-

13,121,117

84,333,025

650
650

26,693
26,693

5,089
550
5,639

1,800
26,693
28,493
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บริษัท โซนิค อินเตอร์ เฟรท จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2561
16

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

กำรซื้อบริกำร
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยำยน
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

-

377,702
377,702

3,768,815
3,768,815

1,451,928
5,161
1,457,089

-

84,030
84,030

389,651
389,651

361,535
361,535

-

-

-

148,088

ต้นทุนทำงกำรเงิน
บริ ษทั ย่อย

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
สำหรับงวดเก้ ำเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยำยน
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

-

1,537,645
1,537,645

10,634,099
10,634,099

13,760,246
70,742
13,830,988

97,544
97,544

244,359
244,359

1,209,572
25,151
1,234,723

1,073,825
100
1,073,925

-

-

-

476,218

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 กันยำยน 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 กันยำยน
พ.ศ. 2561
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
บำท

30 กันยำยน
พ.ศ. 2561
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
บำท

-

172,620
172,620

2,654,396
2,654,396

1,397,510
1,397,510

-

-

405,000

405,000

-

62,089
62,089

1,374,043
1,374,043

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 กันยำยน พ.ศ. 2561
16

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

ค่ ำตอบแทนผู้บริหำรสำคัญของกิจกำร
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยำยน
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

2,845,560
75,470
2,921,030

2,055,686
88,711
2,144,397

2,055,835
68,973
2,124,808

2,055,686
88,711
2,144,397

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
สำหรับงวดเก้ ำเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยำยน
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน

17

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

9,248,230
226,410
9,474,640

6,299,250
266,134
6,565,384

6,527,505
206,918
6,734,423

5,999,250
241,704
6,240,954

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

ภำระผูกพัน (ต่อ)
ข)

ภำระผูกพันตำมสั ญญำเช่ ำดำเนินงำน
กลุ่มกิจกำรทำสัญญำเช่ ำดำเนิ นงำนที่ ไม่สำมำรถยกเลิกได้สำหรับกำรเช่ ำอำคำร เครื่ องถ่ำยเอกสำร และอุปกรณ์ อื่น รวมทั้งสัญญำ
บริ กำรทำควำมสะอำดและบริ กำรอื่น ระยะเวลำของสัญญำเช่ำอยูร่ ะหว่ำง 1 - 30 ปี และสัญญำเช่ำส่ วนใหญ่สำมำรถต่ออำยุกำรเช่ำได้
โดยอัตรำค่ำเช่ำใหม่เป็ นไปตำมอัตรำตลำด
ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2561 ยอดรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ ตอ้ งจ่ำยในอนำคตตำมสัญญำเช่ ำดำเนิ นงำนที่ ไม่สำมำรถยกเลิกได้
มีดงั นี้

ไม่เกิน 1 ปี
ระหว่ำง 1 - 5 ปี
มำกกว่ำ 5 ปี

ค)

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ล้ ำนบำท

ข้ อมูลทำงกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
ล้ ำนบำท

2.28
2.01
0.96

1.94
1.16
-

5.25

3.10

หนังสื อคำ้ ประกัน
กลุ่มบริ ษทั มีหนังสื อค้ ำประกันที่ออกโดยสถำบันกำรเงินให้แก่ กรมศุลกำกร และลูกค้ำเพื่อค้ ำประกันกำรปฏิบตั ิ ตำมสัญญำให้แก่
ผูว้ ำ่ จ้ำงตำมสัญญำบริ กำร ซึ่งเป็ นไปตำมปกติธุรกิจของกลุ่มกิจกำร ดังนี้

หนังสื อค้ ำประกัน

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ล้ ำนบำท

ข้ อมูลทำงกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
ล้ ำนบำท

2.69

1.09

34

บริษัท โซนิค อินเตอร์ เฟรท จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 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 กันยำยน พ.ศ. 2561 เนื่ อ งจำกบริ ษทั ได้ส่ งหนังสื อโต้แย้งและคัดค้ำนกำรบังคับ สัญ ญำประกัน และ
ทัณฑ์บนสำหรับผูจ้ ดั ตั้งเขตปลอดอำกรต่อหัวหน้ำฝ่ ำยบริ กำรศุลกำกรที่ 2 ส่ วนบริ กำรศุลกำกรบำงเสำธง ลงวันที่ 24 ตุลำคม 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 งสำนวนกำรสอบสวนให้พนักงำนอัยกำรเพื่อให้พิจำรณำว่ำ
มีควำมเห็นในกำรสั่งฟ้องบริ ษทั หรื อไม่ ซึ่ งหำกที่สุดแล้วบริ ษทั เป็ นฝ่ ำยชนะคดีบริ ษทั จะไม่มีภำระผูกพันที่จะต้องจ่ำยชำระค่ำภำษีอำกร
ตำมจำนวนเงินที่ถูกประเมินดังกล่ำว บริ ษทั พิจำรณำว่ำยังไม่มีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่จะต้องชำระหนี้สินจำนวนดังกล่ำว
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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 ษทั ประกันภัยแห่ งหนึ่ งต่อศำลแพ่ง ในข้อหำละเมิ ด เรี ยกค่ำเสี ยหำยจำนวนทุ นทรัพย์ 0.58 ล้ำนบำทและให้ร่วมรับผิดตำมสัญญำ
เนื่ องจำกพนักงำนของบริ ษทั ได้ขบั รถยนต์บรรทุกลำกจูงเกี่ ยวสำยไฟฟ้ ำและสำยโทรศัพท์ เป็ นเหตุให้ดึงเสำไฟฟ้ ำและเสำโทรศัพท์
หักล้มลงหลำยต้น ทำให้สำยเคเบิ้ลโทรศัพท์และเสำโทรศัพท์ที่โจทก์มีหน้ำที่ดูแลได้รับควำมเสี ยหำย
เมื่อวันที่ 23 มีนำคม พ.ศ. 2561 ศำลชั้นต้นได้พิพำกษำยกฟ้อง เนื่องจำกศำลพิจำรณำเห็นว่ำเหตุละเมิดไม่ได้เกิดจำกควำมประมำทเลินเล่อ
ของพนักงำนของบริ ษทั หำกแต่เกิดจำกผูใ้ ห้บริ กำรโทรคมนำคมรำยดังกล่ำวมิได้ทำหน้ำที่บำรุ งรักษำสำยเคเบิ้ลโทรศัพท์ให้อยูใ่ นสภำพ
เรี ยบร้ อ ย และอยู่ในระดับ สู งพอที่ จะไม่ ก่ อ ให้เกิ ด ควำมเสี ย หำย ต่ อ มำในวัน ที่ 8 มิ ถุ น ำยน พ.ศ. 2561 โจทก์ไ ด้ยื่น อุ ท ธรณ์ ค ดั ค้ำน
คำพิพำกษำศำลชั้นต้น ขณะนี้อยูใ่ นระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลอุทธรณ์
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
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คดีฟ้องร้ องและข้ อพิพำทของกลุ่มกิจกำร (ต่อ)
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 หำรพิเศษฮ่องกง อันเป็ นควำมผิดตำมสัญญำขนส่ งสิ นค้ำระหว่ำงประเทศ จำนวนทุนทรัพย์ 0.50 ล้ำนบำท อย่ำงไรก็ตำม
บริ ษทั ย่อยได้เอำประกันภัยควำมรับผิดของผูข้ นส่ งไว้กบั บริ ษทั ประกันภัยแห่ งหนึ่ ง ซึ่ งผูร้ ับประกันภัยได้แต่งตั้งทนำยควำมและมอบหมำย
ให้เป็ นทนำยควำมในกำรต่อสู ้คดีควำมในนำมของบริ ษทั เอเชียน อินเตอร์โลจิสติคส์ จำกัด
ต่อมำเมื่อวันที่ 28 สิ งหำคม พ.ศ. 2561 ศำลทรัพย์สินทำงปั ญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศกลำงได้มีคำตัดสิ นให้บริ ษทั ย่อยแห่งนี้ตอ้ งจ่ำยชำระ
เงินค่ำเสี ยหำยให้แก่โจทก์จำนวน 0.12 ล้ำนบำท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจำกวันที่ 10 เมษำยน พ.ศ. 2558 เป็ นต้นไปจนกว่ำจะชำระ
เสร็ จแก่โจทก์ โดยจำนวนเงินดังกล่ำวไม่ถูกครอบคลุมภำยใต้ควำมรับผิดของผูร้ ับประกันภัยตำมสัญญำประกันภัย ดังนั้น บริ ษทั ย่อยแห่ งนี้
จึงมีหน้ำที่ตอ้ งรับผิดในควำมเสี ยหำยดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำม ผูบ้ ริ หำรของกลุ่มกิจกำรอยูร่ ะหว่ำงกำรยืน่ อุทธรณ์คำพิพำกษำของศำลและเชื่อว่ำ
บริ ษทั ย่อยมีพยำนหลักฐำนอันเชื่อได้วำ่ ผลเสี ยหำยดังกล่ำวไม่ได้เกิดมำจำกควำมผิดพลำดของบริ ษทั ย่อย
ผลที่ สุดของคดี ควำมดังกล่ ำวข้ำงต้น รวมถึ งผลกระทบควำมเสี ยหำยที่ อำจจะเกิ ดขึ้ น ยังไม่ ส ำมำรถคำดกำรณ์ ได้ในขณะนี้ อย่ำงไรก็ตำม
ผูบ้ ริ หำรของกลุ่มกิ จกำรพิจำรณำว่ำยังไม่มีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ที่บริ ษทั จะต้องจ่ำยชำระผลเสี ยหำยดังกล่ำว กลุ่มกิ จกำรจึงไม่ได้ต้ งั
สำรองสำหรับผลเสี ยหำยที่อำจจะเกิดขึ้นจำกผลของคดีดงั กล่ำวไว้ในข้อมูลทำงกำรเงิน
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เหตุกำรณ์ภำยหลังวันทีใ่ นรำยงำน
กำรเสนอขำยหุ้นครั้งแรกต่ อประชำชน
เมื่อวันที่ 11 ตุลำคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั ได้รับชำระค่ำหุ ้นสำมัญเพิ่มเติมสำหรับหุ น้ จำนวน 150,000,000 หุ ้น ที่มีมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท
ซึ่งได้นำเสนอขำยหลักทรัพย์ต่อประชำชนครั้งแรกที่รำคำเสนอขำยหุน้ ละ 1.95 บำท คิดเป็ นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้ น 292.50 ล้ำนบำท จำนวนเงิน
ดังกล่ำวเป็ นจำนวนเงินก่อนหักต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับกำรออกหุ น้ ใหม่ หุน้ สำมัญของบริ ษทั เริ่ มทำกำรซื้ อขำยในตลำดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ
ตั้งแต่วนั ที่ 19 ตุลำคม พ.ศ. 2561
กำรจ่ ำยโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
เมื่ อวันที่ 19 ตุลำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิ จกำรได้ให้ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้น สำมัญแก่ ผูบ้ ริ หำรและพนักงำนของกลุ่มกิ จกำร จำนวน
30,000,000 หน่ วย รำคำใช้สิทธิ เท่ำกับรำคำที่ ได้เสนอขำยหลักทรัพย์ต่อประชำชนครั้งแรก อัตรำกำรใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ต่อ 1
หุ ้นสำมัญ โดยสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นดังกล่ำวสำมำรถเริ่ มใช้สิทธิ ได้เมื่อครบ 2 ปี นับจำกวันที่ให้สิ ทธิ โดยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ มีอำยุ 5 ปี นับจำกวันที่
บริ ษทั ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ

37

บริษัท โซนิค อินเตอร์ เฟรท จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2561
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เหตุกำรณ์ภำยหลังวันทีใ่ นรำยงำน (ต่อ)
กำรเรียกร้ องควำมเสี ยหำยทีเ่ กิดขึน้
เมื่อวันที่ 4 ตุลำคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั ได้รับจดหมำยจำกทนำยควำมของบริ ษทั ประกันภัย ซึ่ งเป็ นผูร้ ับประกันภัยของบริ ษทั ผูข้ ำยสิ นค้ำเคมีภณั ฑ์
รำยหนึ่ ง เรี ยกร้องให้บริ ษทั ชดใช้ค่ำสิ นไหมทดแทน อันเนื่ องมำจำกกำรจัดส่ งสิ นค้ำเคมีภณ
ั ฑ์ผิดพลำด ทำให้บริ ษทั ผูซ้ ้ื อสิ นค้ำได้รับควำม
เสี ยหำยต่อกระบวนกำรกำรผลิต รวมมูลค่ำควำมเสี ยหำยที่บริ ษทั ผูซ้ ้ื อสิ นค้ำเรี ยกร้องควำมเสี ยหำยจำกบริ ษทั ผูข้ ำยจำนวนเงิน 4.79 ล้ำนบำท
ซึ่ งภำยหลัง กำรส ำรวจควำมเสี ย หำยบริ ษ ัท ประกัน ภัย แห่ ง นั้ นได้ช ดใช้เงิ น ค่ ำเสี ย หำยให้ แ ก่ ผู ้ข ำยซึ่ งเป็ นผู ้เอำประกัน ภัย จ ำนวนเงิ น
3.88 ล้ำนบำท ดังนั้น บริ ษทั ประกันภัยแห่ งนั้นจึงได้มีหนังสื อเรี ยกร้องให้บริ ษทั ชำระเงินค่ำเสี ยหำยจำนวนดังกล่ำวให้แก่บริ ษทั ประกันภัย
พร้อมดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 7.5 นับจำกวันที่ได้รับหนังสื อเรี ยกร้อง
ต่ อ มำเมื่ อ วัน ที่ 24 ตุ ลำคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั ผูข้ ำยสิ น ค้ำเคมี ภ ณ
ั ฑ์รำยดังกล่ ำวได้ยื่น ร้ อ งต่ อ ศำลกรุ งเทพใต้ข อให้บ ริ ษทั ชดใช้ค่ ำเสี ยหำย
ส่ วนที่เหลือจำกที่ ผูร้ ับประกันภัยได้ชำระไปแล้วพร้อมดอกเบี้ ยจนถึงวันฟ้ อง เป็ นเงินจำนวน 0.97 ล้ำนบำท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ
7.5 ต่อปี นับจำกวันฟ้องจนกว่ำจะชำระเงินให้แก่โจทก์ครบถ้วน
อย่ำงไรก็ตำมผูบ้ ริ หำรของกลุ่มกิ จกำรประเมินว่ำควำมเสี ยหำยดังกล่ำวไม่ได้เป็ นผลมำจำกควำมผิดพลำดโดยตรงของบริ ษทั อีกทั้งยังไม่มี
ควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่บริ ษทั ต้องจ่ำยชำระเงินชดเชยค่ำเสี ยหำยดังกล่ำวให้แก่บริ ษทั ประกันภัยและบริ ษทั ผูข้ ำยสิ นค้ำเคมีภณ
ั ฑ์ ดังนั้น
กลุ่มกิจกำรจึงยังไม่ได้ต้ งั สำรองสำหรับผลเสี ยหำยที่อำจเกิดขึ้นจำกผลของกำรเรี ยกร้องดังกล่ำวไว้ในข้อมูลทำงกำรเงิน
เงินปันผล
เมื่ อวันที่ 13 พฤศจิ กำยน พ.ศ. 2561 ที่ ประชุ มคณะกรรมกำรของบริ ษทั ครั้ งที่ 7/2561 มี มติ อนุ มตั ิ จ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้น ใน
อัตรำหุน้ ละ 0.045 บำท สำหรับหุน้ สำมัญจำนวน 550,000,000 หุน้ เป็ นจำนวนเงินทั้งสิ้ น 24.75 ล้ำนบำท
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