
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

บริษัท เซ็ปเป้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

และ 
รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 



รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

เสนอ  คณะกรรมกำรบริษัท เซ็ปเป้ จ ำกัด (มหำชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 งบก าไร
ขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและ 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ  และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ (ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล) 
ของบริษทั เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของ
กิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ี ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ข้อสรุปเก่ียวกับข้อมูลทางการเงิน 
ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดั
กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมด
ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้
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ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

(สุรียรั์ตน์ ทองอรุณแสง) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4409 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
10 สิงหาคม 2564 



บริษัท เซ็ปเป้ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 258,560      194,389      207,201      151,917      

ลูกหน้ีการคา้ 3, 4 434,791      435,588      407,269      418,917      

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 3 137,104      64,462       132,853      63,019       

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -             -             5,610         5,610         

สินคา้คงเหลือ 260,658      221,066      236,928      175,510      

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 11 1,168,018   1,415,102   1,168,018   1,415,102   

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 35,403       30,710       34,432       18,118       

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,294,534   2,361,317   2,192,311   2,248,193   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 11 36,898       -             36,898       -             

เงินลงทนุในบริษทัร่วม 5 26,294       14,189       -             -             

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 5 -             -             320,162      290,162      

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6 1,005,863   1,006,221   864,711      881,240      

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 6 60,835       96,763       52,391       63,124       

ค่าความนิยม 90,899       90,899       -             -             

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนนอกจากค่าความนิยม 46,619       49,952       37,742       40,339       

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 19,576       18,306       19,445       18,210       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 3 9,095         9,513         5,395         5,515         

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,296,079   1,285,843   1,336,744   1,298,590   

รวมสินทรัพย์ 3,590,613   3,647,160   3,529,055   3,546,783   

(พันบาท)

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร งบกำรเงนิรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท เซ็ปเป้ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร -             1,462         -             -             

เจา้หน้ีการคา้ 3 221,220      217,939      236,680      228,784      

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 3, 7 423,890      360,001      399,571      335,209      

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

    ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี -             31              -             -             

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบคุคลหรือกิจการ

    ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 9,485         9,352         -             -             

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ

    ภายในหน่ึงปี 3 11,433       25,330       10,096       11,571       

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย 57,291       56,391       56,408       55,824       

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 723,319      670,506      702,755      631,388      

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 3 56,170       65,898       47,944       56,997       

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,028         2,907         -             -             

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน

    ส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 31,838       27,613       31,015       27,021       

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 3 4,766         7,128         -             -             

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 95,802       103,546      78,959       84,018       

รวมหนีสิ้น 819,121      774,052      781,714      715,406      

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท เซ็ปเป้ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทนุเรือนหุน้

    ทนุจดทะเบียน

    (หุ้นสามัญจ านวน 308,438 พันหุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) 308,438      308,438      308,438      308,438      

    ทนุท่ีออกและช าระแลว้

    (หุ้นสามัญจ านวน 304,378 พันหุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) 304,378      304,378      304,378      304,378      

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 975,608      975,608      975,608      975,608      

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 8 29,564       27,802       29,564       27,802       

ก าไรสะสม

    ทนุส ารองตามกฎหมาย 30,844       30,844       30,844       30,844       

    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,336,265   1,433,294   1,406,947   1,492,745   

ผลต่างท่ีเกิดจากรายการภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (4,365)        (4,365)        -             -             

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 1,089         4,028         -             -             

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 2,673,383   2,771,589   2,747,341   2,831,377   

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 98,109       101,519      -             -             

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,771,492   2,873,108   2,747,341   2,831,377   

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,590,613   3,647,160   3,529,055   3,546,783   

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั เซ็ปเป้ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

รายได้ 
รายไดจ้ากการขาย 891,006      704,413      821,149      647,021      

รายไดอ่ื้น 69,489        11,915        68,548        11,252        

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ -              11,869        -              14,710        
รวมรำยได้ 960,495      728,197      889,697      672,983      

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 536,289      454,889      473,956      406,525      

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 182,427      93,658        177,160      87,492        

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 80,002        74,563        73,724        69,026        

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 286             -              2,671          -              
รวมค่ำใช้จ่ำย 799,004      623,110      727,511      563,043      

ก ำไรจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 161,491      105,087      162,186      109,940      

ตน้ทุนทางการเงิน (707)            (831)            (442)            (533)            

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยคา่ (ขาดทุนจาก

   การดอ้ยคา่) ซ่ึงเป็นไปตาม TFRS 9 (168)            2,531          (1,472)         3,994          
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัร่วมท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย (3,609)         (2,397)         -              -              

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 157,007      104,390      160,272      113,401      

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 31,835        22,741        31,602        22,652        

ก ำไรส ำหรับงวด 125,172      81,649        128,670      90,749        

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)

   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 126,866      82,753        128,670      90,749        

   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (1,694)         (1,104)         -              -              

125,172      81,649        128,670      90,749        

ก ำไรต่อหุ้น (บาท)
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 0.42            0.27            0.42            0.30            

ก าไรต่อหุ้นปรับลด 0.42            0.27            0.42            0.30            

(พันบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร งบกำรเงินรวม 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

 วนัท่ี 30 มิถุนายน  วนัท่ี 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั เซ็ปเป้ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

ก ำไรส ำหรับงวด 125,172      81,649        128,670      90,749        

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการทีอ่าจถกูจดัประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุน

   ในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน (1,995)         2,307          -              -              

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด - สุทธิจำกภำษี (1,995)         2,307          -              -              

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 123,177      83,956        128,670      90,749        

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 125,090      84,886        128,670      90,749        

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (1,913)         (930)            -              -              

       123,177          83,956        128,670          90,749 

(พันบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร งบกำรเงินรวม 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

 วนัท่ี 30 มิถุนายน  วนัท่ี 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
7



บริษทั เซ็ปเป้ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้ 

รายไดจ้ากการขาย 3, 9 1,625,295   1,534,459   1,494,958   1,388,129   
รายไดอ่ื้น 3 107,839      26,220        106,406      24,765        
รวมรำยได้ 1,733,134   1,560,679   1,601,364   1,412,894   

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 995,939      988,325      880,443      867,553      
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 3 300,831      199,663      289,540      185,664      
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 3 150,302      149,620      138,962      136,348      
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 4,892          13,731        9,727          14,809        
รวมค่ำใช้จ่ำย 1,451,964   1,351,339   1,318,672   1,204,374   

ก ำไรจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 281,170      209,340      282,692      208,520      

ตน้ทุนทางการเงิน 3 (1,363)         (1,694)         (927)            (1,081)         
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยคา่ (ขาดทุนจาก
   การดอ้ยคา่) ซ่ึงเป็นไปตาม TFRS 9             (338) 3,692                   (1,714) 4,391          
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัร่วมท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 9 (12,895)       (5,502)         -              -              

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 266,574      205,836      280,051      211,830      

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 56,354        41,186        55,386        41,326        

ก ำไรส ำหรับงวด        210,220        164,650        224,665        170,504 

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)
   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่        213,434        164,764        224,665        170,504 

   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (3,214)         (114)            -              -              

       210,220        164,650        224,665        170,504 

ก ำไรต่อหุ้น (บาท)
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน              0.70              0.54              0.74              0.56 
ก าไรต่อหุ้นปรับลด              0.70              0.54              0.74              0.56 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

(พันบาท)

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

 วนัท่ี 30 มิถุนายน

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

 วนัท่ี 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั เซ็ปเป้ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

ก ำไรส ำหรับงวด 210,220      164,650      224,665      170,504      

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการทีอ่าจถกูจดัประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุน

   ในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน (3,135)         (744)            -              -              
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด - สุทธิจำกภำษี (3,135)         (744)            -              -              

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 207,085      163,906      224,665      170,504      

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 210,495      164,144      224,665      170,504      
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (3,410)         (238)            -              -              

       207,085        163,906        224,665        170,504 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

(พันบาท)

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

 วนัท่ี 30 มิถุนายน  วนัท่ี 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั เซ็ปเป้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ผลต่างท่ี
เกิดจาก รวมองค์ รวม

ใบส าคญั ทุน รายการ ส ารอง ประกอบ ส่วนของ ส่วนไดเ้สีย
ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน แสดง ส ารอง ภายใตก้าร การ อ่ืนของ ผูถื้อหุน้ ท่ีไม่มี รวม
ท่ีออกและ มูลค่า สิทธิท่ีจะ ตาม ยงัไม่ได้ ควบคุม แปลงค่า ส่วนของ ของ อ านาจ ส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ หุน้สามญั ซ้ือหุน้ กฎหมาย จดัสรร เดียวกนั งบการเงิน ผูถื้อหุน้ บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที ่30 มิถุนำยน 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวำคม 2562 ตำมทีร่ำยงำนในงวดก่อน 304,378 975,608        20,931     30,844    1,312,462    (4,365)         7,337        2,972      2,647,195        96,575        2,743,770        

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี -                -                -           -          (6,762)          -              -            -          (6,762)              (422)            (7,184)              
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกรำคม 2563 304,378 975,608 20,931 30,844 1,305,700 (4,365)         7,337        2,972      2,640,433 96,153 2,736,586

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 8 -                -                3,417       -          -               -              -            -          3,417               -              3,417               

    เงินปันผลให้ผูถื้อหุน้ของบริษทั -                -                -           -          (252,567)      -              -            -          (252,567)          -              (252,567)          

    รวมเงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                -                3,417       -          (252,567)      -              -            -          (249,150)          -              (249,150)          

รวมรำยกำรกับผู้เป็นเจ้ำของทีบั่นทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น -                -                3,417       -          (252,567)      -              -            -          (249,150)          -              (249,150)          

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด
ก าไรหรือขาดทุน -                -                -           -          164,764       -              -            -          164,764           (114)            164,650           
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                -                -           -          -               -              (620)          (620)        (620)                 (124)            (744)                 

รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                -                -           -          164,764       -              (620)          (620)        164,144           (238)            163,906           

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 มิถุนำยน 2563 304,378        975,608        24,348     30,844    1,217,897    (4,365)         6,717        2,352      2,555,427        95,915        2,651,342        

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม 

ก าไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
10



บริษทั เซ็ปเป้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ผลต่างท่ี
เกิดจาก รวมองค์ รวม

ใบส าคญั ทุน รายการ ส ารอง ประกอบ ส่วนของ ส่วนไดเ้สีย
ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน แสดง ส ารอง ภายใตก้าร การ อ่ืนของ ผูถื้อหุ้น ท่ีไม่มี รวม
ท่ีออกและ มูลค่า สิทธิท่ีจะ ตาม ยงัไม่ได้ ควบคุม แปลงค่า ส่วนของ ของ อ านาจ ส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ หุ้นสามญั ซ้ือหุ้น กฎหมาย จดัสรร เดียวกนั งบการเงิน ผูถื้อหุ้น บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุ้น

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2564 304,378 975,608    27,802     30,844    1,433,294 (4,365)         4,028        (337)        2,771,589    101,519    2,873,108

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
    เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
    การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 8 -             -           1,762       -          -              -              -            -          1,762           -           1,762           

    เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 10 -             -           -           -          (310,463)     -              -            -          (310,463)      -           (310,463)      

    รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -             -           1,762       -          (310,463)     -              -            -          (308,701)      -           (308,701)      

รวมรำยกำรกับผู้เป็นเจ้ำของที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น -             -           1,762       -          (310,463)     -              -            -          (308,701)      -           (308,701)      

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด
    ก  าไรหรือขาดทุน -             -           -           -          213,434       -              -            -          213,434       (3,214)      210,220       
    ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -             -           -           -          -              -              (2,939)       (2,939)     (2,939)          (196)         (3,135)          
รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -             -           -           -          213,434       -              (2,939)       (2,939)     210,495       (3,410)      207,085       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 304,378     975,608    29,564     30,844    1,336,265    (4,365)         1,089        (3,276)     2,673,383    98,109      2,771,492    

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม 
ก าไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท เซ็ปเป้ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทนุเรือนหุน้ ส่วนเกิน ใบส าคญั ทนุส ารอง
ท่ีออกและ มูลค่า แสดงสิทธิ ตาม ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ หุน้สามญั ท่ีจะซ้ือหุน้ กฎหมาย จดัสรร ผูถื้อหุน้

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562 ตำมทีร่ำยงำนในงวดก่อน 304,378        975,608         20,931             30,844         1,365,996      2,697,757    

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี -                -                 -                  -               (7,319)           (7,319)          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 304,378        975,608         20,931             30,844         1,358,677      2,690,438    

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทนุทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น
    การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 8 -                -                 3,417               -               -                3,417           
    เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั -                -                 -                  -               (252,567)       (252,567)      

    รวมเงินทนุทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น -                -                 3,417               -               (252,567)       (249,150)      

ก ำไรเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

    ก  าไร -                -                 -                  -               170,504        170,504       
รวมก ำไรเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                -                 -                  -               170,504        170,504       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนำยน 2563 304,378        975,608         24,348             30,844         1,276,614      2,611,792    

(พันบาท)

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
ก าไรสะสม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
12



บริษทั เซ็ปเป้ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน ใบส าคญั ทุนส ารอง
ท่ีออกและ มูลคา่ แสดงสิทธิ ตาม ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ หุ้นสามญั ท่ีจะซ้ือหุ้น กฎหมาย จดัสรร ผูถื้อหุ้น

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2564

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2564 304,378        975,608         27,802             30,844         1,492,745     2,831,377    

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
    การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 8 -                -                 1,762               -               -                1,762           

    เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 10 -                -                 -                  -               (310,463)       (310,463)      

    รวมเงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                -                 1,762               -               (310,463)       (308,701)      

ก ำไรเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

ก าไร -                -                 -                  -               224,665        224,665       
รวมก ำไรเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                -                 -                  -               224,665        224,665       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนำยน 2564 304,378        975,608         29,564             30,844         1,406,947     2,747,341    

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร
ก าไรสะสม

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
13



บริษัท เซ็ปเป้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไรส าหรับงวด 210,220       164,650       224,665       170,504       

ปรับรายการท่ีกระทบก าไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ภาษีเงินได้ 56,354         41,186         55,386         41,326         

ตน้ทุนทางการเงิน 1,363           1,694           927              1,081           

คา่เส่ือมราคา 93,644         99,632         83,546         87,180         

คา่ตดัจ าหน่าย 4,336           2,861           3,768           2,788           

ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน

   (กลบัรายการ) 4 196              (3,692)          1,714           (4,391)          

ขาดทุนจากการปรับมลูคา่สินคา้ 2,117           1,951           2,306           937              

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึน 16,583         2,465           16,183         2,177           

ก าไรจากการวดัมลูคา่ยติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน

   หมนุเวียนอ่ืนท่ียงัไมเ่กิดข้ึน (2,228)          (4,763)          (2,228)          (4,763)          

ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายสินทรัพยท์างการเงิน

   หมนุเวียนอ่ืน (688)             2,828           (688)             2,828           

ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (52)               485              (349)             (514)             

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน 168              1,217           -               1,217           

ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัร่วมท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย

   (สุทธิจากภาษี) 12,895         5,502           -               -               

ประมาณการหน้ีสินไมห่มนุเวียนส าหรับ

   ผลประโยชน์พนกังาน 4,820           3,875           4,589           3,753           

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 1,762           3,417           1,762           3,417           

ดอกเบ้ียรับ (252)             (2,406)          (430)             (2,659)          

เงินปันผลรับ -               (457)             -               (457)             

401,238       320,445       391,151       304,424       

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำรงบกำรเงินรวม 

(พันบาท)

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
14



บริษัท เซ็ปเป้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน (ต่อ)

การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้ 2,500           6,570           13,360         3,457           
ลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน (76,172)        (8,373)          (74,228)        (4,748)          
สินคา้คงเหลือ (41,708)        (9,426)          (63,724)        (10,519)        
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (4,693)          (10,721)        (16,314)        1,038           
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 418              11,266         120              17                
เจา้หน้ีการคา้ 3,277           (11,446)        7,893           (8,393)          
เจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน 42,207         (93,663)        42,626         (93,308)        
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน (2,380)          244              -               -               
ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงินของบริษทัยอ่ย (3,027)          (598)             -               -               
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการด าเนินงาน 321,660       204,298       300,884       191,968       
จ่ายประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน (595)             (440)             (595)             (440)             

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (56,602)        (36,912)        (56,036)        (36,886)        

กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 264,463       166,946       244,253       154,642       

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย 5 -               -               (30,000)        -               
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือบริษทัร่วม 5 (25,000)        -               -               -               
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือตราสารหน้ีของกิจการอ่ืน (37,000)        -               (37,000)        -               
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน (550,000)      (1,362,152)   (550,000)      (1,362,152)   
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน 800,000       1,633,799    800,000       1,633,799    
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 1                  -               1                  -               
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน -               50,000         -               50,000         
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (56,165)        (34,685)        (54,570)        (30,392)        
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 269              709              269              523              
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน (1,096)          (2,566)          (1,096)          (1,041)          
เงินสดรับช าระคืนจากเงินให้กูย้ืมแก่บริษทัยอ่ย 3 -               -               -               2,040           
เงินปันผลรับ -               457              -               457              
ดอกเบ้ียรับ 201              1,735           117              2,551           
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมลงทุน 131,210       287,297       127,721       295,785       

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

(พันบาท)

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
15



บริษัท เซ็ปเป้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร -               968              -               -               

เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร (1,462)          -               -               -               

เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้ืมระยะสั้น -               (1,960)          -               -               

เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้ืมระยะยาว (31)               (50)               -               -               
เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (18,326)        (9,301)          (5,304)          (5,496)          

เงินปันผลจ่ายให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 10 (310,463)      (252,567)      (310,463)      (252,567)      

ดอกเบ้ียจ่าย (1,224)          (2,433)          (927)             (1,081)          
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหำเงิน (331,506)      (265,343)      (316,694)      (259,144)      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ

   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียน 64,167         188,900       55,280         191,283       

ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรายการ

   เทียบเท่าเงินสด 4                  -               4                  -               
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้สุทธิ 64,171         188,900       55,284         191,283       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม 194,389       181,695       151,917       124,387       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ 30 มถุินำยน 258,560       370,595       207,201       315,670       

รายการที่ไม่ใช่เงินสด
เจา้หน้ีจากการซ้ืออาคารและอุปกรณ์ 14,663         2,029           11,951         1,762           

เจา้หน้ีจากการซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 168              367              168              19                

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

(พันบาท)

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
16



บริษัท เซ็ปเป้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

17 

หมำยเหตุ  สำรบัญ 
   

1   ขอ้มูลทัว่ไป 
2   เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3   บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
4   ลูกหน้ีการคา้ 
5   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 
6   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
7   เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน  
8   ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 
9   ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
10   เงินปันผล 
11   เคร่ืองมือทางการเงิน   
12   ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   
13   ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

 14   เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 



บริษัท เซ็ปเป้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

18 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2564 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
  

บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมและอาหารเพื่อสุขภาพ กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกั
เก่ียวกบัการผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมและอาหารเพื่อสุขภาพ และผลิตภณัฑจ์ากมะพร้าว 
 
รายละเอียดของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 มีดงัน้ี 

 
  ประเทศที่จัดตั้ง     

ช่ือกิจกำร ลักษณะธุรกิจ /สัญชำติ บริษัทถือหุ้นร้อยละ 
   30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
   2564  2563 
บริษัทย่อยทางตรง      
Sappe Europe s.r.o. จ าหน่ายผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืม    

   เพื่อสุขภาพ 
ประเทศสโลวาเกีย 60  60 

บริษทั เซ็ปเป้ โฮลด้ิง           
   (ประเทศไทย) จ ากดั 

เพื่อใหบ้ริการดา้นบริหาร 
   จดัการแก่บริษทัในเครือ 

ประเทศไทย 100  100 

      
บริษัทย่อยทางอ้อม      
Sappe Trading (Hong Kong) 
   Company Limited 

น าเขา้-ส่งออก และจดั 
จ าหน่ายสินคา้ 

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง   
   แห่งสาธารณรัฐ 
   ประชาชนจีน 

100  100 

Sappe Hong Kong 
   Company Limited 

เพื่อใหบ้ริการดา้นบริหาร 
   จดัการแก่บริษทัในเครือ 

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง   
   แห่งสาธารณรัฐ 
   ประชาชนจีน 

100  100 

Sappe Trading (Shanghai)  
   Co., Ltd. 

จ าหน่ายผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืม 
เพื่อสุขภาพ 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 100  100 

      
      



บริษัท เซ็ปเป้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  ประเทศที่จัดตั้ง     
ช่ือกิจกำร ลักษณะธุรกิจ /สัญชำติ บริษัทถือหุ้นร้อยละ 

   30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
   2564  2563 
บริษัทย่อยทางอ้อม (ต่อ)      
บริษทั ออล โคโค กรุ๊ป จ ากดั 
   ซ่ึงมีบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ 
จากมะพร้าว 

ประเทศไทย 51  51 

   - บริษทั ออล โคโค จ ากดั จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ 
จากมะพร้าว 

ประเทศไทย 51  51 

   - บริษทั เค เบสท ์ฟาร์ม จ ากดั จดัหาและจ าหน่าย 
มะพร้าวสดในประเทศ 

ประเทศไทย 51  51 

      
บริษัทร่วมทางอ้อม      
บริษทั ดาน่อน เซ็ปเป้  
   เบฟเวอเรจส์ จ ากดั 

จ าหน่ายเคร่ืองด่ืม 
เพื่อสุขภาพ 

ประเทศไทย 25  25 

 
2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 
งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่น้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจ าปี และจดัท าหมาย
เหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  โดยงบการเงินระหว่างกาล
น้ีเน้นการให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดน้ าเสนอไป
แลว้ในงบการเงินประจ าปี ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 
ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี 
วิธีการค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใช้ในการประมาณการท่ีอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีได้
อธิบายไวใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

 



บริษัท เซ็ปเป้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัย่อยและบริษทัร่วมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญั ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 1 
และ 5 ส าหรับบุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีความสัมพนัธ์เปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัและกลุ่มบริษัทมี
รายการระหวา่งกนัท่ีมีนยัส าคญัในระหวา่งงวดมีดงัต่อไปน้ี 
 
ช่ือกิจกำร ประเทศที่จัดตั้ง ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 
บริษทั โซเชียลแลบ็ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัท่ีมีกรรมการท่ีมีความสัมพนัธ์ทาง 

  ครอบครัวกบักรรมการของบริษทั 
 

รายการที่ส าคัญกับบุคคลหรือกจิการ 
   ที่เกี่ยวข้องกัน 

 
งบกำรเงินรวม 

  
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
ขายสินคา้ -  -  38  - 
ซ้ือสินคา้ -  -  40,280  19,217 
รายไดอ่ื้น -  -  3  - 
ดอกเบ้ียรับ -  -  263  283 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายและ 
   คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 

 
- 

  
- 

  
209 

  
147 

        
บริษัทร่วม        
ขายสินคา้ -  5,621  -  5,621 
ซ้ือสินคา้ 96,539  84,460  96,539  84,460 
รายไดอ่ื้น 6,902  5,792  6,902  5,792 
        
        
        
        
        
        



บริษัท เซ็ปเป้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการที่ส าคัญกับบุคคลหรือกจิการ 
   ที่เกี่ยวข้องกัน 

 
งบกำรเงินรวม 

  
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
บุคคลหรือกิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน        
ขายสินคา้ 2,577  1,928  169  3 
ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 1,631  45  1,631  45 
รายไดอ่ื้น 297  399  297  399 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 253  48  253  48 
ค่าท่ีปรึกษา 600  600  600  600 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายและ 
   คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 

 
18 

  
30 

  
- 

  
17 

ดอกเบ้ียจ่าย 115  142  -  - 
        

ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ        
ผลประโยชน์ระยะสั้นและอ่ืน ๆ  35,370  28,325  35,370  28,325 
ผลประโยชน์ระยะยาว 1,127  1,107  1,127  1,107 
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 451  875  451  875 

 
รายการซ้ือและขายระหว่างกนักบับริษทัร่วมท่ีแสดงไวข้า้งตน้ ไม่รวมรายการท่ีบริษทัเป็นผูรั้บจา้งผลิต และเป็นผูจ้ดั
จ าหน่ายสินคา้ให้กบับริษทัร่วมทางออ้มแห่งหน่ึงส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 เป็นจ านวนเงิน 
65.80 ลา้นบาท (2563: 59.34 ล้านบาท) 
 
ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
ลูกหน้ีการค้า 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
บริษทั ออล โคโค กรุ๊ป จ ากดั -  -  49  37 
        



บริษัท เซ็ปเป้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
ลูกหน้ีการค้า 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
บริษัทร่วม        
บริษทั ดาน่อน เซ็ปเป้ เบฟเวอเรจส์ จ ากดั 17,366  40,046  17,366  40,046 
        

กิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน        
Italmarket Slovakia, a.s. 802  362  -  - 
รวม 18,168  40,408  17,415  40,083 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
Sappe Europe s.r.o. -  -  3,107  2,832 
Sappe Trading (Shanghai) Co., Ltd. -  -  10,005  10,005 
บริษทั เซ็ปเป้ โฮลด้ิง (ประเทศไทย) จ ากดั -  -  -  833 
Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited -  -  423  306 
บริษทั ออล โคโค กรุ๊ป จ ากดั -  -  2,129  947 
บริษทั ออล โคโค จ ากดั -  -  86  46 
        

บริษัทร่วม        
บริษทั ดาน่อน เซ็ปเป้ เบฟเวอเรจส์ จ ากดั 9,330  7,438  9,330  7,438 
        

กิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน        
บริษทั ฮายาชิโปรดกัส์ จ ากดั 20  30  20  30 
 9,350  7,468  25,100  22,437 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่ 
   จะเกิดขึ้น 

 
- 

 
- 

  
(14,640) 

 
(13,369) 

สุทธ ิ 9,350  7,468  10,460  9,068 



บริษัท เซ็ปเป้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

23 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
(กลบัรายการ) ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่ 
   จะเกิดขึ้นของลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนส าหรับ 

       

   งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน -  (1,303)  1,271  (1,890) 
 

 อัตรำดอกเบีย้ งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ณ วนัท่ี  
31 

ธนัวาคม  
ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม       

ผลต่างอตัรา
แลกเปล่ียน
เงินตรา 

 
ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน 
เงินให้กู้ยืม 2563  2564  2563  เพิ่มขึ้น  ลดลง  ต่างประเทศ  2564 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
บริษัทย่อย              
Sappe Europe 

s.r.o. 
 

4 
  

4 
  

8,629 
  

- 
  

- 
  

299 
  

8,928 
บริษทั ออล โคโค 

กรุ๊ป จ ากดั 
 

3.2 
  

3.2 
  

3,060 
  

- 
  

- 
  

- 
  

3,060 
บริษทั ออล  

โคโค จ ากดั 
 

3.2 
  

3.2 
  

2,550 
  

- 
  

- 
  

- 
  

2,550 
รวม     14,239        14,538 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น 
   เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 

  
(8,629) 

        
(8,928) 

สุทธ ิ     5,610        5,610 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
(กลบัรายการ) ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่ 
จะเกิดขึ้นของเงินใหกู้ย้ืมส าหรับ 

       

งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน -  -  299  225 
  



บริษัท เซ็ปเป้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน        
กรรมการบริษทั 1,167  1,167  1,167  1,167 
คณะบุคคลรักอริยะพงศ ์ 1,063  1,063  1,063  1,063 
รวม 2,230  2,230  2,230  2,230 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
เจ้าหนีก้ารค้า  2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
บริษทั ออล โคโค กรุ๊ป จ ากดั -  -  19,737  14,206 
        
บริษัทร่วม        
บริษทั ดาน่อน เซ็ปเป้ เบฟเวอเรจส์ จ ากดั 39,570  68,116  39,570  68,116 
รวม 39,570  68,116  59,307  82,322 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
เจ้าหนีห้มุนเวียนอื่น  2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
บริษทั ออล โคโค กรุ๊ป จ ากดั -  -  26  77 
        
        
        
        
        



บริษัท เซ็ปเป้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

25 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
เจ้าหนีห้มุนเวียนอื่น  2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
บุคคลหรือกิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน        
Italmarket Slovakia, a.s. 679  627  -  - 
บริษทั โตโยกซ์ เทรดด้ิง (ไทยแลนด)์ จ ากดั 40  11  40  11 
กรรมการบริษทั 91  48  -  - 
ผูบ้ริหารส าคญั 91  48  -  - 
รวม 901  734  66  88 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
หนี้สินตามสัญญาเช่า 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 38,026  41,488  31,004  34,441 
รวม 38,026  41,488  31,004  34,441 

 
 อัตรำดอกเบีย้  งบกำรเงินรวม 

 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม   
ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน  
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม       

ผลต่างอตัรา
แลกเปล่ียน
เงินตรา 

 
ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน 
เงินกู้ยืม 2563  2564  2563  เพิ่มขึ้น  ลดลง  ต่างประเทศ  2564 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
บุคคลหรือกิจกำรอ่ืนทีเ่กี่ยวข้องกัน           
Italmarket 

Slovakia, a.s. 2 
 

2 
 

2,950 
  

- 
  

- 
  

101 
  

3,051 
กรรมการบริษทั 0 - 3.2  0 - 3.2  3,617  -  -  32  3,649 
ผูบ้ริหารส าคญั 3.2  3.2  2,695  -  -  -  2,695 
อ่ืนๆ -  -  90  -  -  -  90 
รวม     9,352        9,485 

  



บริษัท เซ็ปเป้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น  2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
บุคคลหรือกิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน        
กรรมการบริษทั 4,160  4,022  -  - 

 
ตามข้อบังคับของบริษัทย่อยก าหนดว่าบริษัทย่อยจะต้องจ่ายเงินปันผลจากก าไรเป็นจ านวนเงิน 109,076.03 ยูโร 
ให้ผูถื้อหุ้นรายหน่ึงจนครบก่อน ก าไรส่วนท่ีเหลือจึงสามารถจัดสรรได้ตามสัดส่วนของเงินลงทุนท่ีจ่าย  ณ วนัท่ี  
30 มิถุนายน 2564 ผูบ้ริหารได้พิจารณาบนัทึกหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้น ตามขอ้บงัคบัของบริษัทย่อยดังกล่าวเป็น
จ านวนเงิน 4.16 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 4.02 ล้านบาท) ภายใต ้“หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน” ในงบการเงินรวม  

 
สัญญาส าคัญที่ท ากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน   

 
(ก) สัญญาว่าจ้างให้เป็นผู้ผลิต 

 
บริษทัมีสัญญาว่าจา้งให้เป็นผูผ้ลิตกบับริษทั โซเชียลแล็บ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีมีกรรมการท่ีมีความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวกบักรรมการของบริษทั โดยท่ีคู่สัญญาตกลงว่าจา้งให้บริษทัเป็นผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์เสริมอาหารคอลลาเจน 
โดยบริษทัเป็นผูจ้ดัหาวตัถุดิบ ฉลาก และภาชนะบรรจุท่ีจะใช้ในการผลิต สัญญาฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี  
11 มีนาคม 2564 ถึงวนัท่ี 15 มีนาคม 2565 คู่สัญญามีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าบริการตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

 
  



บริษัท เซ็ปเป้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 ลูกหนีก้ำรค้ำ 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 263,762  259,648  254,265  257,632 
เกินก าหนดช าระ        
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน 166,130  172,262  148,095  160,478 
   3 - 6 เดือน 4,500  3,444  4,221  496 
   6 - 12 เดือน   576  188  576  131 
   มากกวา่ 12 เดือน 1,298  1,285  153  180 
รวม 436,266  436,827  407,310  418,917 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต 
   ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (1,475)  

 
(1,239)  (41)  

 
- 

สุทธ ิ 434,791  435,588  407,269  418,917 

 
5 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 

รายการเคลื่อนไหวที่มีสาระส าคัญ 
   ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 

 

งบกำรเงินรวม 

 งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร 

  (พันบาท) 
บริษัทย่อย     
เพิ่มทุนในบริษทั เซ็ปเป้ โฮลด้ิง (ประเทศไทย) จ ากดั  -  30,000 
     
บริษัทร่วมทางอ้อม     
เพิ่มทุนในบริษทั ดาน่อน เซ็ปเป้ เบฟเวอเรจส์ จ ากดั   25,000  - 
 
 
 
 



บริษัท เซ็ปเป้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ในเดือนมกราคม 2564 บริษทั เซ็ปเป้ โฮลด้ิง (ประเทศไทย) จ ากดั ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจากจ านวนเงิน 
290 ล้านบาท เป็น 320 ล้านบาท (จ านวน 32,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) โดยออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนเป็น
จ านวนเงิน 30 ลา้นบาท (จ านวน 3,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) บริษทัไดช้ าระค่าหุ้นแลว้เป็นจ านวนเงิน 30 
ลา้นบาท ทั้งน้ีบริษทั เซ็ปเป้ โฮลด้ิง (ประเทศไทย) จ ากดั ไดจ้ดทะเบียนการเปล่ียนแปลงทุนดงักล่าวต่อกระทรวง
พาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2564 
 
จากการเขา้ซ้ือหุ้นในบริษทั ออล โคโค กรุ๊ป จ ากดัเป็นคร้ังแรกในปี 2559 กลุ่มบริษทัมีสิทธิเขา้ซ้ือหุ้นเพิ่มเติมอีกใน
จ านวนรวมไม่เกินร้อยละ 9 ภายหลงัครบก าหนด 4 ปี นบัจากวนัท่ีสัญญาซ้ือเงินลงทุนคร้ังแรกมีผลบงัคบัใชใ้นราคา
ประเมิน ณ ขณะนั้น 

 
ในปี 2559 กลุ่มบริษัทได้จ าหน่ายส่วนได้เสียทั้ งหมดจ านวน 2,550 หุ้น หรือร้อยละ 51 ในบริษัท PT. Sappe 
Indonesia ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยในขณะนั้น กลุ่มบริษทัมีสิทธิในการซ้ือหุ้นคืนจากบริษทัดงักล่าวในสัดส่วนร้อยละ 51 
ของทุนท่ีจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ ภายใน 3 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปีนับจากวนัท่ีจ าหน่ายเงินลงทุน ราคาซ้ือคืนจะมี
มูลค่า 82.03 ล้านบาท แต่ในกรณีท่ีมีการเพิ่มทุนจดทะเบียน ราคาซ้ือคืนของทุนจดทะเบียนท่ีเพิ่มขึ้นมาจากการ
ประเมินราคาของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ อย่างไรก็ตามผูบ้ริหารยงัไม่ไดพ้ิจารณาการใชสิ้ทธิดงักล่าว  ณ วนัท่ี  
30 มิถุนายน 2564 

 
ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2564 บริษทั ดาน่อน เซ็ปเป้ เบฟเวอเรจส์ จ ากดั ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจากจ านวนเงิน 
200 ล้านบาท เป็น 300 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนเป็นจ านวนเงิน 100 ล้านบาท (จ านวน 1,000,000 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) บริษทัย่อยไดช้ าระเงินค่าหุ้นเป็นจ านวนเงิน 25 ลา้นบาท โดยสัดส่วนการลงทุนของกลุ่ม
บริษทัไม่เปล่ียนแปลง ทั้งน้ีบริษทั ดาน่อน เซ็ปเป้ เบฟเวอเรจส์ จ ากดั ไดจ้ดทะเบียนการเปล่ียนแปลงทุนดงักล่าวต่อ
กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 

  



บริษัท เซ็ปเป้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิกำรใช้   
 

การซ้ือ จ าหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
30 มิถุนายน 2564 มีดงัน้ี 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะ 
 
 

การซ้ือและ 
การโอนเขา้ -
ราคาทุน  

การจ าหน่าย 
และการโอนออก-
ราคาตามบญัชีสุทธิ  

การซ้ือและ 
การโอนเขา้ -
ราคาทุน  

การจ าหน่าย 
และการโอนออก-
ราคาตามบญัชีสุทธิ 

 (พันบาท) 
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 6,746  -  6,746  - 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 2,243  (5,138)  2,205  (5,138) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 97,112  (24,301)  72,164  (1) 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 2,654  (236)  2,364  (6) 
ยานพาหนะ 1,007  -  1,007  - 
สินทรัพยร์ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 58,238  (81,125)  57,993  (81,050) 
รวม 168,000  (110,800)  142,479  (86,195) 

 

7 เจ้ำหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 หมายเหตุ 2564  2563  2564  2563 
  (พันบาท) 
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 719  638  66  88 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 182  96  -  - 
ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขายคา้งจ่าย  125,317  139,911  125,135  131,308 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  116,663  106,585  107,526  105,960 
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการอ่ืน  114,017  78,773  107,919  69,567 
เงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้  45,303  28,243  43,757  26,641 
หน้ีสินทางการเงินอ่ืน - หน้ีสินอนุพนัธ์  12,017  -  12,017  - 
อ่ืนๆ   9,672  5,755  3,151  1,645 

รวม  423,890  360,001  399,571  335,209 



บริษัท เซ็ปเป้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น 
 

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดหก
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีจ านวน 1.76 ลา้นบาท (2563: 3.42 ล้านบาท) และส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีจ านวน 0.88 ลา้นบาท (2563: 1.71 ล้านบาท) 
 
รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 ของใบส าคญัแสดงสิทธิ มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564  2563 
 ราคาใชสิ้ทธิ 

ถวัเฉล่ียต่อหุ้น 
  

จ านวนสิทธิ 
 ราคาใชสิ้ทธิ 

ถวัเฉล่ียต่อหุ้น 
  

จ านวนสิทธิ 
 (บาท)  (พันสิทธิ)  (บาท)  (พันสิทธิ) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  7.72  4,060  7.72  4,060 
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 7.72  4,060  7.72  4,060 



บริษัท เซ็ปเป้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

31 

9 ส่วนงำนด ำเนินงำนและกำรจ ำแนกรำยได้ 
 

 งบกำรเงินรวม 

 เคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภำพ  ผลิตภัณฑ์จำกมะพร้ำว  ส่วนงำนอ่ืนๆ  รวม  รำยกำรตัดบญัชี  สุทธ ิ

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 
   วันที่ 30 มิถุนายน 2564  2563 

 
2564  2563 

 
2564  2563 

 
2564  2563 

 
  2564  2563 

  
2564  2563 

 (พันบาท) 
ข้อมูลตามส่วนงานด าเนินงาน 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,494,920  1,388,129  116,950  137,376  13,425  8,954  1,625,295  1,534,459  -  -  1,625,295  1,534,459 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 38    -  40,489  19,363  -  -  40,527  19,363  (40,527)  (19,363)  -  - 
รวมรำยได้ 1,494,958  1,388,129  157,439  156,739  13,425  8,954  1,665,822  1,553,822  (40,527)  (19,363)  1,625,295  1,534,459 

                        
การจ าแนกรายได้                        
ส่วนงำนภูมศิำสตร์หลัก                         
ไทย 499,506  556,503  132,813  156,739  -  -  632,319  713,242  (40,527)  (19,363)  591,792  693,879 
อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ 297,123  356,911  -  -  -  -  297,123  356,911  -  -  297,123  356,911 
เกาหลี 160,162  106,495  -  -  -  -  160,162  106,495  -  -  160,162  106,495 
ประเทศอืน่ๆ 538,167  368,220  24,626  -  13,425  8,954  576,218  377,174  -  -  576,218  377,174 
รวมรำยได้ 1,494,958  1,388,129  157,439  156,739  13,425  8,954  1,665,822  1,553,822  (40,527)  (19,363)  1,625,295  1,534,459 

                        
                        



บริษัท เซ็ปเป้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม 

 เคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภำพ  ผลิตภัณฑ์จำกมะพร้ำว  ส่วนงำนอ่ืนๆ  รวม  รำยกำรตัดบญัชี  สุทธ ิ

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 
   วันที่ 30 มิถุนายน 2564  2563 

 
2564  2563 

 
2564  2563 

 
2564  2563 

 
  2564  2563 

  
2564  2563 

 (พันบาท) 
ประเภทของสินค้ำ                        
ผลิตภณัฑน์ ้า 1,296,376  1,167,064  126,780  132,631  13,425  8,954  1,436,581  1,308,649  (17,851)  (4,434)  1,418,730  1,304,215 
อาหารเพ่ือสุขภาพ 69,024  80,428  -  -  -  -  69,024  80,428  -  -  69,024  80,428 
อื่นๆ 129,558  140,637  30,659  24,108  -  -  160,217  164,745  (22,676)  (14,929)  137,541  149,816 
รวมรำยได้ 1,494,958  1,388,129  157,439  156,739  13,425  8,954  1,665,822  1,553,822  (40,527)  (19,363)  1,625,295  1,534,459 
                        

จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้                        
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 1,494,958  1,388,129  157,439  156,739  13,425  8,954  1,665,822  1,553,822  (40,527)  (19,363)  1,625,295  1,534,459 
                        

ส่วนแบ่งขาดทุนจาก 
เงินลงทนุในบริษทัร่วม 

 
(12,895) 

  
(5,502) 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
(12,895) 

  
(5,502) 

  
- 

  
- 

  
(12,895) 

  
(5,502) 

ก าไร (ขาดทนุ) ตามส่วนงาน 
ก่อนหกัภาษีเงินได ้

 
267,156 

  
206,328 

  
(4,555) 

  
499 

  
2,262 

  
(422) 

  
264,863 

  
206,405 

  
1,711 

  
(569) 

  
266,574 

  
205,836 

                        

สินทรัพยส่์วนงาน ณ วนัท่ี  
   30 มิถุนายน / 31 ธนัวาคม 

 
3,529,055 

  
3,546,783 

  
250,454 

  
272,071 

  
161,540 

  
143,881 

  
3,941,049 

  
3,962,735 

  
(350,436) 

  
(315,575) 

  
3,590,613 

  
3,647,160 

หน้ีสินส่วนงาน ณ วนัท่ี  
   30 มิถุนายน / 31 ธนัวาคม 

 
781,714 

  
715,406 

  
46,534 

  
62,629 

  
44,527 

  
43,098 

  
872,775 

  
821,133 

  
(53,654) 

  
(47,081) 

  
819,121 

  
774,052 



บริษัท เซ็ปเป้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส่วนงำนที่รำยงำน 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564  2563 

 (พันบาท) 

การจ าแนกรายได้    
ส่วนงำนภูมิศำสตร์หลัก     
ไทย 499,506  556,503 
อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ 297,123  356,911 
เกาหลี 160,162  106,495 
ประเทศอ่ืนๆ 538,167  368,220 
รวมรำยได้ 1,494,958  1,388,129 

    
ประเภทของสินค้ำ    
ผลิตภณัฑน์ ้า 1,296,376  1,167,064 
อาหารเพื่อสุขภาพ 69,024  80,428 
อ่ืนๆ 129,558  140,677 
รวมรำยได้ 1,494,958  1,388,129 

    
จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้    
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 1,494,958  1,388,129 

 
10 เงินปันผล 

 
รายละเอียดเงินปันผลในระหวา่งปี 2564 มีดงัน้ี 
 
 วนัท่ีอนุมติั ก าหนดจ่าย อตัราต่อหุน้  จ านวนเงิน 

   (บาท)  (พันบาท) 
เงินปันผลประจ าปี 2563 29 เมษายน 2564 27 พฤษภาคม 2564 1.02  310,463 

 
  



บริษัท เซ็ปเป้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 
มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม 
 
ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึง
ล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูล
มูลค่ายติุธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหากมูลค่าตาม
บญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 

 



บริษัท เซ็ปเป้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงินรวม 
  มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

  

เคร่ืองมือทางการเงิน 
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไร

หรือขาดทุน 

 เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ยราคา
ทุนตดัจ าหน่าย  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
  (พันบาท) 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564               

สินทรัพย์ทางการเงิน               
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน               
เงินลงทุนในตราสารหน้ี  1,168,018  36,898  1,204,916  37,255  1,168,018  -  1,205,273 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงินอ่ืน  1,168,018  36,898  1,204,916         

               

หนี้สินทางการเงิน               
เงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  (9,485)  (9,485)  -  (9,485)  -  (9,485) 
หน้ีสินอนุพนัธ์  (12,017)  -  (12,017)  -  (12,017)  -  (12,017) 

  



บริษัท เซ็ปเป้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

36 

  งบกำรเงินรวม 
  มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

  

เคร่ืองมือทางการเงิน 
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไร

หรือขาดทุน 

 เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ยราคา
ทุนตดัจ าหน่าย  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
  (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563               

สินทรัพย์ทางการเงิน               
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน               
เงินลงทุนในตราสารหน้ี  1,415,102  -  1,415,102  -  1,415,102  -  1,415,102 
สินทรัพยอ์นุพนัธ์  3,536  -  3,536  -  3,536  -  3,536 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงินอ่ืน  1,418,638  -  1,418,638         

               

หนี้สินทางการเงิน               
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน  -  (31)  (31)  -  (31)  -  (31) 

เงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  (9,352)  (9,352)  -  (9,352)  -  (9,352) 
  



บริษัท เซ็ปเป้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

  

เคร่ืองมือทางการเงิน 
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไร

หรือขาดทุน 

 เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ยราคา
ทุนตดัจ าหน่าย  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
  (พันบาท) 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564               

สินทรัพย์ทางการเงิน               
เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  5,610  5,610  -  5,610  -  5,610 
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน               
เงินลงทุนในตราสารหน้ี  1,168,018  36,898  1,204,916  37,255  1,168,018  -  1,205,273 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงินอ่ืน  1,168,018  36,898  1,204,916         

               

หนี้สินทางการเงิน               
หน้ีสินอนุพนัธ์  (12,017)  -  (12,017)  -  (12,017)  -  (12,017) 

 
 



บริษัท เซ็ปเป้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

  

เคร่ืองมือทางการเงิน 
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไร

หรือขาดทุน 

 เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ยราคา
ทุนตดัจ าหน่าย  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
  (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563               

สินทรัพย์ทางการเงิน               
เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  5,610  5,610  -  5,610  -  5,610 
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน               
เงินลงทุนในตราสารหน้ี  1,415,102  -  1,415,102  -  1,415,102  -  1,415,102 
สินทรัพยอ์นุพนัธ์  3,536  -  3,536  -  3,536  -  3,536 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงินอ่ืน  1,418,638  -  1,418,638         

               



บริษัท เซ็ปเป้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงเทคนิคการประเมินมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดง
ฐานะการเงินท่ีมีการเปล่ียนแปลงเทคนิคการประเมินมูลค่าและขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดท่ี้มีนยัส าคญัในระหว่าง
งวด 
 
ประเภท  เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ 
สัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้ 

 การก าหนดราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า มูลค่ายุติธรรมอา้งอิงราคาซ้ือขายสัญญาซ้ือ
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ณ วนัท่ีรายงาน และมูลค่าปัจจุบนัค านวณโดยอา้งอิง
จากเส้นอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์มีสินเช่ือคุณภาพดีในสกุลเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

อนุพนัธ์  กรณีมีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับกลุ่มบริษัทใช้ราคาตลาดเป็นมูลค่ายุติธรรมของ
อนุพนัธ์ 
 
กรณีไม่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับ ค านวณจากแบบจ าลองโดยใชข้อ้มูลท่ีหาได้จาก
ตลาด (Observable Market Data) ปรับดว้ยค่าความเส่ียงดา้นเครดิตของคู่คา้แต่ละราย 
(ไม่รวมความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทั) และค่าความเส่ียงดา้นอ่ืนๆ เพื่อสะทอ้น
มูลค่าท่ีแทจ้ริงของอนุพนัธ์ 

ตราสารหน้ี  มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ีรายงาน 
 

12 ภำระผูกพนักับบุคคลหรือกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
 

 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 

 
งบกำรเงินรวม 

 งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

 (พันบาท) 
ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน    
เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ และส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 11,765  11,765 
รวม 11,765  11,765 

    

ภาระผูกพนัอื่นๆ    
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าระยะสั้น 21,443  19,254 
หนงัสือค ้าประกนัจากสถาบนัการเงิน 10,616  10,616 
รวม 32,059  29,870 

 



บริษัท เซ็ปเป้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) 
 

ในเดือนกรกฎาคม 2564 ส่วนงานราชการไดก้ าหนดให้มีการปิดการให้บริการเป็นการชัว่คราวในบางสาขาและบาง
สถานประกอบการหรือลดเวลาประกอบกิจการของกลุ่มบริษทัเป็นการชัว่คราว เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 12 กรกฎาคม 2564 
เพื่อจะจ ากัดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทั้งน้ี ผูบ้ริหารมีการ
ติดตามสถานการณ์ดงักล่าวอย่างใกลชิ้ดเพื่อให้มัน่ใจว่าพนกังานของกลุ่มบริษทัปลอดภยัและพยายามอย่างยิ่งยวด
ในการควบคุมใหมี้ผลกระทบต่อธุรกิจให้นอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้

 
14 เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 

 
เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทัมีการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัตามใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั บริษทัไดรั้บช าระเงินค่าหุน้สามญัจ านวน 35.13 ลา้นบาทแลว้ในวนัดงักล่าว  
โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยเ์พื่อเปล่ียนแปลงทุนช าระจากจ านวนเงิน 304,378,080 บาท เป็น 
306,086,680 บาท (จ านวน 1,708,600 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2564 




