
บริษัท เซ็ปเป้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 

และ 
รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 



รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

เสนอ  คณะกรรมกำรบริษัท เซ็ปเป้ จ ำกัด (มหำชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 งบก าไร
ขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและ 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ  และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 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 2565 



บริษัท เซ็ปเป้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 349,628             382,610          308,501             324,545          

ลูกหนี�การคา้ 2, 3 381,480             340,586          342,336             318,780          

ลูกหนี�หมุนเวียนอื�น 2 130,371             89,166            127,262             88,194            

เงินให้กูย้มืระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 2 -                    -                  5,610                 5,610              

สินคา้คงเหลือ 326,820             290,718          261,549             247,139          

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื�น 11 1,473,286          1,371,106       1,473,286          1,371,106       

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 41,456               49,508            40,745               48,484            

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,703,041          2,523,694       2,559,289          2,403,858       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื�น 11 66,752               66,752            66,752               66,752            

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 4 90,450               88,955            -                    -                  

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4 -                    -                  390,000             390,162          

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 5 944,583             951,274          816,809             816,631          

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 5 48,004               54,965            42,058               47,225            

ค่าความนิยม 90,899               90,899            -                    -                  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�นนอกจากค่าความนิยม 39,994               43,346            31,974               34,881            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 22,262               19,813            21,950               19,677            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 2 9,352                 8,703              4,862                 4,495              

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,312,296          1,324,707       1,374,405          1,379,823       

รวมสินทรัพย์ 4,015,337          3,848,401       3,933,694          3,783,681       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�
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บริษัท เซ็ปเป้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนี�สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชี 1,417                 1,888              -                    -                  

เจา้หนี�การคา้ 2 242,372             180,815          244,694             192,602          

เจา้หนี�หมุนเวียนอื�น 2, 6 541,985             495,095          514,471             468,644          

เงินกูย้มืระยะสั�นจากบุคคลหรือกิจการ

   ที�เกี�ยวขอ้งกนั 2 9,349                 9,460              -                    -                  

ส่วนของหนี� สินตามสัญญาเช่าที�ถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึ�งปี 2 6,209                 10,071            5,954                 8,795              

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 79,410               48,140            79,410               48,018            

รวมหนี�สินหมุนเวยีน 880,742             745,469          844,529             718,059          

หนี�สินไม่หมุนเวียน

หนี� สินตามสัญญาเช่า 2 48,835               51,877            41,990               44,252            

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,523                 3,000              -                    -                  

ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวียน

   สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 42,051               36,611            40,806               35,604            

หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น 2 4,861                 4,973              -                    -                  

รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 98,270               96,461            82,796               79,856            

รวมหนี�สิน 979,012             841,930          927,325             797,915          

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�
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บริษัท เซ็ปเป้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 7, 8

   ทุนจดทะเบียน 308,438             308,438          308,438             308,438          

   ทุนที�ออกและชาํระแลว้ 308,289             306,087          308,289             306,087          

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 1,082,230          1,021,354       1,082,230          1,021,354       

ใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้น 8 -                    19,029            -                    19,029            

กาํไรสะสม

   ทุนสาํรองตามกฎหมาย 30,844               30,844            30,844               30,844            

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,516,258          1,533,645       1,585,006          1,608,452       

ผลต่างที�เกิดจากรายการภายใตก้ารควบคุม

   เดียวกนั (4,365)               (4,365)             -                    -                  

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (730)                  (914)                -                    -                  

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 2,932,526          2,905,680       3,006,369          2,985,766       

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 103,799             100,791          -                    -                  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,036,325          3,006,471       3,006,369          2,985,766       

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,015,337          3,848,401       3,933,694          3,783,681       

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�
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บริษทั เซ็ปเป้ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

รายได้ 

รายไดจ้ากการขาย 1,236,378    891,006       1,169,512    821,149       

รายไดอื้�น 98,104         69,489         97,158         68,548         

รวมรายได้ 1,334,482    960,495       1,266,670    889,697       

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 736,410       536,289       686,700       473,956       

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 292,463       182,427       285,320       177,160       

คา่ใชจ้่ายในการบริหาร 87,266         80,002         76,544         73,724         

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนสุทธิ 7,241           286              8,492           2,671           

รวมค่าใช้จ่าย 1,123,380    799,004       1,057,056    727,511       

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 211,102       161,491       209,614       162,186       

ตน้ทุนทางการเงิน (577)            (707)            (385)            (442)            

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ซึ�งเป็นไปตาม TFRS 9 (4,385)         (168)            (3,782)         (1,472)         

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) ของบริษทัร่วมที�ใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 680              (3,609)         -              -              

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 206,820       157,007       205,447       160,272       

คา่ใชจ้่ายภาษีเงินได้ 39,513         31,835         40,253         31,602         

กําไรสําหรับงวด 167,307       125,172       165,194       128,670       

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

   ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ 167,282       126,866       165,194       128,670       

   ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 25                (1,694)         -              -              

167,307       125,172       165,194       128,670       

กําไรต่อหุ้น (บาท)

กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน 0.54             0.42             0.54             0.42             

กาํไรต่อหุน้ปรับลด -              0.42             -              0.42             

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด 

 วนัที� 30 มิถุนายน  วนัที� 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�
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บริษทั เซ็ปเป้ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

กําไรสําหรับงวด 167,307       125,172       165,194       128,670       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุน

   ในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงคา่งบการเงิน 43                (1,995)         -              -              

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได้ 43                (1,995)         -              -              

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 167,350       123,177       165,194       128,670       

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 

    ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ 167,275       125,090       165,194       128,670       

    ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 75                (1,913)         -              -              

       167,350        123,177        165,194        128,670 

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด 

 วนัที� 30 มิถุนายน  วนัที� 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�
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บริษทั เซ็ปเป้ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายได้ 

รายไดจ้ากการขาย 2, 9 2,255,356    1,625,295    2,120,151    1,494,958    

รายไดอื้�น 2 220,367       107,839       218,131       106,406       

รวมรายได้ 2,475,723    1,733,134    2,338,282    1,601,364    

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 1,335,101    995,939       1,234,915    880,443       

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 2 558,752       300,831       545,472       289,540       

คา่ใชจ้่ายในการบริหาร 2 171,685       150,302       153,555       138,962       

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนสุทธิ 5,742           4,892           7,513           9,727           

รวมค่าใช้จ่าย 2,071,280    1,451,964    1,941,455    1,318,672    

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 404,443       281,170       396,827       282,692       

ตน้ทุนทางการเงิน 2 (1,137)         (1,363)         (784)            (927)            

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ซึ�งเป็นไปตาม TFRS 9           (4,251)              (338)           (3,713)           (1,714)

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) ของบริษทัร่วมที�ใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 9 1,495           (12,895)       -              -              

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 400,550       266,574       392,330       280,051       

คา่ใชจ้่ายภาษีเงินได้ 77,036         56,354         77,719         55,386         

กําไรสําหรับงวด        323,514        210,220        314,611        224,665 

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

   ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่        320,670        213,434        314,611        224,665 

   ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 2,844           (3,214)         -              -              

       323,514        210,220        314,611        224,665 

กําไรต่อหุ้น (บาท)

กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน              1.04              0.70              1.02              0.74 

กาํไรต่อหุน้ปรับลด                  -                0.70                  -                0.74 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

(พันบาท)

สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุด 

 วนัที� 30 มิถุนายน

สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุด 

 วนัที� 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�
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บริษทั เซ็ปเป้ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

กําไรสําหรับงวด 323,514       210,220       314,611       224,665       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุน

   ในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงคา่งบการเงิน 348              (3,135)         -              -              

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได้ 348              (3,135)         -              -              

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 323,862       207,085       314,611       224,665       

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 

    ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ 320,854       210,495       314,611       224,665       

    ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 3,008           (3,410)         -              -              

       323,862        207,085        314,611        224,665 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

(พันบาท)

สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุด สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุด 

 วนัที� 30 มิถุนายน  วนัที� 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�
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บริษัท เซ็ปเป้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ผลต่างที�

เกิดจาก รวมองค์ รวม

ใบสาํคญั ทุน รายการ สาํรอง ประกอบ ส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ทุนเรือนหุ้น แสดง สาํรอง ภายใตก้าร การ อื�นของ ผูถื้อหุ้น ที�ไม่มี รวม

ที�ออกและ ส่วนเกิน สิทธิที�จะ ตาม ยงัไม่ได้ ควบคุม แปลงค่า ส่วนของ ของ อาํนาจ ส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น ซื�อหุ้น กฎหมาย จดัสรร เดียวกนั งบการเงิน ผูถื้อหุ้น บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2564

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 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

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนที�ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

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

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

    รวมเงินทุนที�ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -             -           1,762        -          (310,463)    -              -            -          (308,701)      -           (308,701)      

รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -             -           1,762        -          (310,463)    -              -            -          (308,701)      -           (308,701)      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

    กาํไรหรือขาดทุน -             -           -           -          213,434      -              -            -          213,434       (3,214)      210,220       

    กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น -             -           -           -          -             -              (2,939)       (2,939)     (2,939)          (196)         (3,135)          

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -             -           -           -          213,434      -              (2,939)       (2,939)     210,495       (3,410)      207,085       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 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)

งบการเงินรวม 

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�
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บริษัท เซ็ปเป้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ผลต่างที�

เกิดจาก รวมองค์ รวม

ใบสาํคญั ทุน รายการ สาํรอง ประกอบ ส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ทุนเรือนหุน้ แสดง สาํรอง ภายใตก้าร การ อื�นของ ผูถื้อหุน้ ที�ไม่มี รวม

ที�ออกและ ส่วนเกิน สิทธิที�จะ ตาม ยงัไม่ได้ ควบคุม แปลงค่า ส่วนของ ของ อาํนาจ ส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ซื�อหุน้ กฎหมาย จดัสรร เดียวกนั งบการเงิน ผูถื้อหุน้ บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2565

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2565 306,087 1,021,354   19,029     30,844    1,533,645 (4,365)         (914)         (5,279)     2,905,680    100,791    3,006,471

รายการกบัผู้ถือหุ้นที�บนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนที�ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    หุน้ทุนออกใหต้ามสิทธิ 7 2,202          60,876        (17,797)    -          -             -              -           -          45,281         -           45,281         

    การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 8 -             -             (1,232)      -          -             -              -           -          (1,232)         -           (1,232)          

    เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 10 -             -             -           -          (338,057)    -              -           -          (338,057)     -           (338,057)      

    รวมเงินทุนที�ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น 2,202          60,876        (19,029)    -          (338,057)    -              -           -          (294,008)     -           (294,008)      

รวมรายการกบัผู้เป็นเจ้าของที�บนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 2,202          60,876        (19,029)    -          (338,057)    -              -           -          (294,008)     -           (294,008)      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด

    กาํไร -             -             -           -          320,670      -              -           -          320,670       2,844        323,514       

    กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น -             -             -           -          -             -              184           184         184              164           348              

รวมกาํไรเบด็เสร็จสําหรับงวด -             -             -           -          320,670      -              184           184         320,854       3,008        323,862       

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 มิถุนายน 2565 308,289      1,082,230   -           30,844    1,516,258   (4,365)         (730)         (5,095)     2,932,526    103,799    3,036,325    

งบการเงนิรวม 

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�
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บริษัท เซ็ปเป้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้ ใบสาํคญั ทุนสาํรอง

ที�ออกและ ส่วนเกิน แสดงสิทธิ ตาม ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ที�จะซื�อหุน้ กฎหมาย จดัสรร ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2564

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

รายการกบัผู้ถือหุ้นที�บนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนที�ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 8 -                -                 1,762               -               -                1,762           

    เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 10 -                -                 -                  -               (310,463)       (310,463)     

    รวมเงินทุนที�ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                -                 1,762               -               (310,463)       (308,701)     

กาํไรเบด็เสร็จสําหรับงวด

กาํไร -                -                 -                  -               224,665        224,665       

รวมกาํไรเบด็เสร็จสําหรับงวด -                -                 -                  -               224,665        224,665       

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

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�
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บริษัท เซ็ปเป้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้ ใบสาํคญั ทุนสาํรอง

ที�ออกและ ส่วนเกิน แสดงสิทธิ ตาม ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ที�จะซื�อหุน้ กฎหมาย จดัสรร ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2565

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2565 306,087        1,021,354      19,029             30,844         1,608,452     2,985,766    

รายการกบัผู้ถือหุ้นที�บนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนที�ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    หุน้ทุนออกใหต้ามสิทธิ 7 2,202            60,876           (17,797)           -               -                45,281         

    การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 8 -                -                 (1,232)             -               -                (1,232)          

    เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 10 -                -                 -                  -               (338,057)       (338,057)     

    รวมเงินทุนที�ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น 2,202            60,876           (19,029)           -               (338,057)       (294,008)     

กาํไรเบด็เสร็จสําหรับงวด

กาํไร -                -                 -                  -               314,611        314,611       

รวมกาํไรเบด็เสร็จสําหรับงวด -                -                 -                  -               314,611        314,611       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2565 308,289        1,082,230      -                  30,844         1,585,006     3,006,369    

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�
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บริษทั เซ็ปเป้ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 323,514            210,220        314,611          224,665        

ปรับรายการที�กระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ภาษีเงินได้ 77,036              56,354          77,720            55,386          

ตน้ทุนทางการเงิน 1,137                1,363            784                 927               

ค่าเสื�อมราคา 92,419              93,644          82,376            83,546          

ค่าตดัจาํหน่าย 3,866                4,336            3,421              3,768            

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที�รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 3 4,251                196               3,712              1,714            

ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ 5,279                2,117            2,734              2,306            

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ�น 5,270                16,583          5,598              16,183          

กาํไรจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน

   หมุนเวียนอื�นที�ยงัไม่เกิดขึ�น (1,663)              (2,228)          (1,663)            (2,228)          

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื�น (417)                 (688)             (417)               (688)             

กาํไรจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (750)                 (52)               (1,308)            (349)             

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น -                   168               -                 -               

ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนของบริษทัร่วมที�ใชว้ิธี

   ส่วนไดเ้สีย (สุทธิจากภาษี) (1,495)              12,895          -                 -               

ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวียนสาํหรับ

   ผลประโยชน์พนกังาน 5,955                4,820            5,717              4,589            

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 8 (1,232)              1,762            (1,232)            1,762            

ดอกเบี�ยรับ (1,243)              (252)             (1,507)            (430)             

511,927            401,238        490,546          391,151        

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม 

(พันบาท)

สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุด

วนัที� 30 มิถุนายน

สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุด

วนัที� 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�
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บริษทั เซ็ปเป้ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน (ต่อ)

การเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี�สินดาํเนินงาน

ลูกหนี�การคา้ (43,409)            2,500            (25,233)          13,360          

ลูกหนี�หมุนเวียนอื�น (41,209)            (76,172)        (39,276)          (74,228)        

สินคา้คงเหลือ (41,381)            (41,708)        (17,144)          (63,724)        

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 8,052                (4,693)          7,739              (16,314)        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น (649)                 418               (367)               120               

เจา้หนี�การคา้ 61,496              3,277            52,033            7,893            

เจา้หนี�หมุนเวียนอื�น 39,314              42,207          38,647            42,626          

หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น (223)                 (2,380)          -                 -               

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษทัยอ่ย 374                   (3,027)          -                 -               

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 494,292            321,660        506,945          300,884        

จ่ายประมาณการหนี� สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน (515)                 (595)             (515)               (595)             

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (48,692)            (56,602)        (48,601)          (56,036)        

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดําเนินงาน 445,085            264,463        457,829          244,253        

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย 4 -                   -               -                 (30,000)        

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อบริษทัร่วม 4 -                   (25,000)        -                 -               

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อตราสารหนี�ของกิจการอื�น -                   (37,000)        -                 (37,000)        

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื�น (2,153,506)       (550,000)      (2,153,506)     (550,000)      

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื�น 2,053,406         800,000        2,053,406       800,000        

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อเงินลงทุนระยะยาวอื�น -                   1                   -                 1                   

เงินสดจ่ายเพื�อซื�ออาคารและอุปกรณ์ (80,249)            (56,165)        (77,262)          (54,570)        

เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 1,312                269               1,308              269               

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น (410)                 (1,096)          (410)               (1,096)          

ดอกเบี�ยรับ 1,246                201               1,250              117               

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (178,201)          131,210        (175,214)        127,721        

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุด สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุด

วนัที� 30 มิถุนายน วนัที� 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�
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บริษทั เซ็ปเป้ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายเพื�อชาํระเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร (470)                 (1,462)          -                 -               

เงินสดรับจากหุน้ทุนออกใหต้ามสิทธิ 45,281              -               45,281            -               

เงินสดจ่ายเพื�อชาํระเงินกูย้มืระยะยาว -                   (31)               -                 -               

เงินสดจ่ายชาํระหนี� สินตามสญัญาเช่า (5,583)              (18,326)        (5,103)            (5,304)          

เงินปันผลจ่ายใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 10 (338,057)          (310,463)      (338,057)        (310,463)      

ดอกเบี�ยจ่าย (1,041)              (1,224)          (784)               (927)             

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (299,870)          (331,506)      (298,663)        (316,694)      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ

   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปลี�ยน (32,986)            64,167          (16,048)          55,280          

ผลกระทบของอตัราแลกเปลี�ยนที�มีต่อเงินสดและรายการ

   เทียบเท่าเงินสด 4                       4                   4                     4                   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ (32,982)            64,171          (16,044)          55,284          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม 382,610            194,389        324,545          151,917        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน 349,628            258,560        308,501          207,201        

รายการที�ไม่ใช่เงินสด

เจา้หนี�จากการซื�ออาคารและอุปกรณ์ 3,323                14,663          2,398              11,951          

เจา้หนี�จากการซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 104                   168               104                 168               

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุด สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุด

วนัที� 30 มิถุนายน วนัที� 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�
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บริษัท เซ็ปเป้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

17 

หมำยเหตุ  สำรบัญ 
   

1   เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
2   บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
3   ลูกหน้ีการคา้ 
4   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 
5   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
6   เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน  
7   ทุนเรือนหุน้ 
8   ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 
9   ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
10   เงินปันผล 
11   เคร่ืองมือทางการเงิน   
12   ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   
13   เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 



บริษัท เซ็ปเป้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2565 
 

1 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 2564 

 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี 
วิธีการค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใช้ในการประมาณการท่ีอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีได้
อธิบายไวใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  

 

2 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญั ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 4  
 

รายการที่ส าคัญกับบุคคลหรือกจิการ 

   ที่เกี่ยวข้องกัน 

 
งบกำรเงินรวม 

  
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
ขายสินคา้ -  -  36  38 
ซ้ือสินคา้ -  -  47,489  40,280 
รายไดอ่ื้น -  -  -  3 
ดอกเบ้ียรับ -  -  264  263 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายและ 
   คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 

 
- 

  
- 

  
575 

  
209 



บริษัท เซ็ปเป้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการที่ส าคัญกับบุคคลหรือกจิการ 
   ที่เกี่ยวข้องกัน 

 
งบกำรเงินรวม 

  
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
บริษัทร่วม        
ซ้ือสินคา้ 53,151  96,539  53,151  96,539 
รายไดอ่ื้น 1,912  6,902  1,912  6,902 
        
บุคคลหรือกิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน        
ขายสินคา้ 2,246  2,577  -  169 
ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 1,737  1,631  1,737  1,631 
รายไดอ่ื้น 66  297  66  297 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 509  253  509  253 
ค่าท่ีปรึกษา 600  600  600  600 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายและ 
   คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 

 
15 

  
18 

  
- 

  
- 

ดอกเบ้ียจ่าย 115  115  -  - 
        

ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ        
ผลประโยชน์ระยะสั้นและอ่ืน ๆ  37,260  35,370  37,260  35,370 
ผลประโยชน์ระยะยาว 1,211  1,127  1,211  1,127 
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ -  451  -  451 

 
รายการซ้ือและขายระหว่างกนักบับริษทัร่วมท่ีแสดงไวข้า้งตน้ ไม่รวมรายการท่ีบริษทัเป็นผูรั้บจา้งผลิต และเป็นผูจ้ดั
จ าหน่ายสินคา้ให้กบับริษทัร่วมทางออ้มแห่งหน่ึงส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 เป็นจ านวนเงิน 
43.15 ลา้นบาท (2564: 65.80 ล้านบาท) 
 
 

  



บริษัท เซ็ปเป้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

ลูกหน้ีการค้า 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
บริษทั ออล โคโค กรุ๊ป จ ากดั -  -  25  28 
        
บริษัทร่วม     

 

 

 

บริษทั ดาน่อน เซ็ปเป้ เบฟเวอเรจส์ จ ากดั 11,351  16,515  11,351  16,515 
        
กิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน        
Italmarket Slovakia, a.s. 550  158  -  - 
รวม 11,901  16,673  11,376  16,543 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
Sappe Europe s.r.o. -  -  3,349  3,266 
Sappe Trading (Shanghai) Co., Ltd. -  -  10,657  10,006 
Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited -  -  376  376 
บริษทั ออล โคโค กรุ๊ป จ ากดั -  -  1,002  1,785 
บริษทั ออล โคโค จ ากดั -  -  168  127 
        
บริษัทร่วม  

 
 

 
 

 
 

บริษทั ดาน่อน เซ็ปเป้ เบฟเวอเรจส์ จ ากดั 94  646  94  646 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



บริษัท เซ็ปเป้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
กิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน        
บริษทั ฮายาชิโปรดกัส์ จ ากดั 20  11  20  11 
 114  657  15,666  16,217 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น -  -  (14,325)  (13,948) 
สุทธ ิ 114  657  1,341  2,269 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 
   ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

    
 

 
 

   วนัท่ี 30 มิถุนายน -  -  377  1,271 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

เงินให้กู้ยืม 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
Sappe Europe s.r.o. -  -  8,629  8,869 
บริษทั ออล โคโค กรุ๊ป จ ากดั -  -  3,060  3,060 
บริษทั ออล โคโค จ ากดั -  -  2,550  2,550 
 -  -  14,239  14,479 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น  -  -  (8,629)  (8,869) 
สุทธ ิ -  -  5,610  5,610 

 



บริษัท เซ็ปเป้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
(กลบัรายการ) ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่ 
   จะเกิดขึ้นส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

    
 

 
 

   วนัท่ี 30 มิถุนายน -  -  (240)  299 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 2565  2564  2565  2564 
 (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 

เจ้าหนี้การค้า 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
บริษทั ออล โคโค กรุ๊ป จ ากดั -  -  8,499  18,580 
        
บริษัทร่วม        
บริษทั ดาน่อน เซ็ปเป้ เบฟเวอเรจส์ จ ากดั 12,800  29,119  12,800  29,119 
รวม 12,800  29,119  21,299  47,699 

 



บริษัท เซ็ปเป้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

เจ้าหน้ีหมุนเวียนอื่น 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
บริษทั ออล โคโค กรุ๊ป จ ากดั -  -  100  287 
        
บุคคลหรือกิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน        
Italmarket Slovakia, a.s. 715  705  -  - 
บริษทั ทีทีที คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (เดิมช่ือ  
   บริษทั โตโยกซ์ เทรดด้ิง (ไทยแลนด)์ จ ากดั) 

 
73 

  
2 

  
73 

  
2 

บริษทั โฮสเซ็นเตอร์ จ ากดั 63  88  63  88 
กรรมการบริษทั 177  134  -  - 
ผูบ้ริหารส าคญั 177  134  -  - 
รวม 1,205  1,063  236  377 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
หนี้สินตามสัญญาเช่า 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30,803  34,461  23,866  27,480 
รวม 30,803  34,461  23,866  27,480 

 
  



บริษัท เซ็ปเป้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

เงินกู้ยืม 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
บุคคลหรือกิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน        
Italmarket Slovakia, a.s. 2,949  3,032  -  - 
กรรมการบริษทั 3,617  3,642  -  - 
ผูบ้ริหารส าคญั 2,695  2,695  -  - 
อ่ืนๆ 88  91  -  - 
รวม 9,349  9,460  -  - 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
บุคคลหรือกิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน        
กรรมการบริษทั 4,022  4,133  -  - 

 
ตามข้อบังคับของบริษัทย่อยก าหนดว่าบริษัทย่อยจะต้องจ่ายเงินปันผลจากก าไรเป็นจ านวนเงิน 109,076.03 ยูโร 
ให้ผูถื้อหุ้นรายหน่ึงจนครบก่อน ก าไรส่วนท่ีเหลือจึงสามารถจัดสรรได้ตามสัดส่วนของเงินลงทุนท่ีจ่าย ณ วนัท่ี  
30 มิถุนายน 2565 ผูบ้ริหารได้พิจารณาบนัทึกหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้น ตามขอ้บงัคบัของบริษัทย่อยดังกล่าวเป็น
จ านวนเงิน 4.02 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2564: 4.13 ล้านบาท) ภายใต ้“หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน” ในงบการเงินรวม  

 
  



บริษัท เซ็ปเป้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3 ลูกหนีก้ำรค้ำ 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 171,831  181,058  156,441  173,761 
เกินก าหนดช าระ        
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน 205,973  147,612  181,700  137,616 
   3 - 6 เดือน 7,698  10,191  7,016  5,906 
   6 - 12 เดือน   482  2,121  239  1,220 
   มากกวา่ 12 เดือน 1,597  1,454  377  301 
รวม 387,581  342,436  345,773  318,804 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต 
   ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (6,101)  (1,850)  (3,437)  (24) 
สุทธ ิ 381,480  340,586  342,336  318,780 

 
4 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 

รายการเคลื่อนไหวที่มีสาระส าคัญ 
   ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 

 

งบกำรเงินรวม 

 งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร 

  (พันบาท) 
บริษัทย่อย     
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในเงินลงทุนใน Sappe Europe s.r.o  -  (162) 

 
  



บริษัท เซ็ปเป้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิกำรใช้   
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะ 
 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่  
   30 มิถุนายน 2565 

การซ้ือและ 
การโอนเขา้ -
ราคาทุน  

การจ าหน่าย 
และการโอนออก-
ราคาตามบญัชีสุทธิ  

การซ้ือและ 
การโอนเขา้ -
ราคาทุน  

การจ าหน่าย 
และการโอนออก-
ราคาตามบญัชีสุทธิ 

 (พันบาท) 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 739  (1,284)  -  - 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 6,189  -  3,874  - 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใช ้
   ส านกังาน 

 
2,463 

  
(598) 

  
2,027 

  
- 

สินทรัพยร์ะหวา่งการก่อสร้างและ
ติดตั้ง 

 
75,323 

  
(4,040) 

  
75,167 

  
(3,681) 

รวม 84,714  (5,922)  81,068  (3,681) 

 
6 เจ้ำหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 หมายเหตุ 2565  2564  2565  2564 

  (พันบาท) 
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 851  795  236  377 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 354  268  -  - 

ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขายคา้งจ่าย  185,128  126,003  184,894  125,675 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  140,181  139,280  131,309  130,484 

เงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้  108,610  111,818  107,998  110,810 
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการอ่ืน  79,276  97,205  70,088  87,874 

เงินรับล่วงหนา้อ่ืน  10,980  10,673  10,980  10,673 

อ่ืนๆ   16,605  9,053  8,966  2,751 

รวม  541,985  495,095  514,471  468,644 

 
  



บริษัท เซ็ปเป้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 ทุนเรือนหุ้น 
 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่  มูลค่าหุน้  2565  2564 

   30 มิถุนายน  ต่อหุน้  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 
 (บาท)  (พันหุ้น / พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน   308,438  308,438  308,438  308,438 

          
หุ้นที่ออกและช าระแล้ว          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
-  หุน้สามญั 1  306,087  306,087  304,378  304,378 
หุน้ทุนออกใหต้ามสิทธิ (หมายเหตุ 8) 1  2,202  2,202  -  - 
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน          
-  หุ้นสำมัญ 1  308,289  308,289  304,378  304,378 

 
8 ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น 
 

เม่ือวนัท่ี 30 ธันวาคม 2564 ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทัมีการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัตามใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั บริษทัไดรั้บช าระเงินค่าหุน้สามญัจ านวน 25.48 ลา้นบาทแลว้ในวนัดงักล่าว  
โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยเ์พื่อเปล่ียนแปลงทุนช าระจากจ านวนเงิน 306,086,680 บาท เป็น 
307,325,780 บาท (จ านวน 1,239,100 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2565  
 
เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2565 ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทัมีการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัตามใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท บริษัทได้รับช าระเงินค่าหุ้นสามัญจ านวน 19.81 ล้านบาทแล้วในวัน
ดงักล่าว โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยเ์พื่อเปล่ียนแปลงทุนช าระจากจ านวนเงิน 307,325,780 บาท 
เป็น 308,289,080 บาท (จ านวน 963,300 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2565 ทั้งน้ีโครงการออก
และเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัต่อผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัคร้ังท่ี 2 (SAPPE-
WA2) ไดค้รบก าหนดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิในเดือนพฤษภาคม 2565 
 
กลบัรายการค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ส าหรับสิทธิท่ีหมดอายุในงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 จ านวน 1.23 ลา้นบาท (2564: ค่าใช้จ่าย 
1.76 ล้านบาท)  
 



บริษัท เซ็ปเป้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

28 

รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 ของใบส าคญัแสดงสิทธิ มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565  2564 
 ราคาใชสิ้ทธิ 

ถวัเฉล่ียต่อหุ้น 
  

จ านวนสิทธิ 
 ราคาใชสิ้ทธิ 

ถวัเฉล่ียต่อหุ้น 
  

จ านวนสิทธิ 
 (บาท)  (พันสิทธิ)  (บาท)  (พันสิทธิ) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  8.09  2,351  7.72  4,060 
สิทธิเลือกท่ีใชสิ้ทธิ 8.08  (2,202)  -  - 
สิทธิหมดอาย ุ 8.27  (149)  -  - 
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน -  -  7.72  4,060 



บริษัท เซ็ปเป้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 ส่วนงำนด ำเนินงำนและกำรจ ำแนกรำยได้ 
 

 งบกำรเงินรวม 

 เคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภำพ  ผลิตภัณฑ์จำกมะพร้ำว  ส่วนงำนอ่ืนๆ  รวม  รำยกำรตัดบญัชี  สุทธ ิ

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด            

   วันที่ 30 มิถุนายน 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
ข้อมูลตามส่วนงานด าเนินงาน 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 2,120,115  1,494,920  116,725  116,950  18,516  13,425  2,255,356  1,625,295  -  -  2,255,356  1,625,295 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 36  38  48,064  40,489  -  -  48,100  40,527  (48,100)  (40,527)  -  - 
รวมรำยได้ 2,120,151  1,494,958  164,789  157,439  18,516  13,425  2,303,456  1,665,822  (48,100)  (40,527)  2,255,356  1,625,295 

                        
การจ าแนกรายได้                        
ส่วนงำนภูมศิำสตร์หลัก                         
อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ 563,244  297,123  -  -  -  -  563,244  297,123  -  -  563,244  297,123 
ไทย 434,779  499,506  119,436  132,813  -  -  554,215  632,319  (48,100)  (40,527)  506,115  591,792 
เกาหลี 241,146  160,162  -  -  -  -  241,146  160,162  -  -  241,146  160,162 
ประเทศอืน่ๆ 880,982  538,167  45,353  24,626  18,516  13,425  944,851  576,218  -  -  944,851  576,218 
รวมรำยได้ 2,120,151  1,494,958  164,789  157,439  18,516  13,425  2,303,456  1,665,822  (48,100)  (40,527)  2,255,356  1,625,295 

                        
                        



บริษัท เซ็ปเป้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม 

 เคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภำพ  ผลิตภัณฑ์จำกมะพร้ำว  ส่วนงำนอ่ืนๆ  รวม  รำยกำรตัดบญัชี  สุทธ ิ

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด            

   วันที่ 30 มิถุนายน 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
ประเภทของสินค้ำ                        
ผลิตภณัฑน์ ้า 1,921,748  1,296,376  129,250  126,780  18,516  13,425  2,069,514  1,436,581  (29,031)  (17,851)  2,040,483  1,418,730 
อาหารเพ่ือสุขภาพ 72,855  69,024  -  -  -  -  72,855  69,024  -  -  72,855  69,024 
อื่นๆ 125,548  129,558  35,539  30,659  -  -  161,087  160,217  (19,069)  (22,676)  142,018  137,541 
รวมรำยได้ 2,120,151  1,494,958  164,789  157,439  18,516  13,425  2,303,456  1,665,822  (48,100)  (40,527)  2,255,356  1,625,295 
                        

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จาก 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 
171 

  
(12,895) 

  
- 

  
- 

  
1,324 

  
- 

  
1,495 

  
(12,895) 

  
- 

  
- 

  
1,495 

  
(12,895) 

ก าไร (ขาดทนุ) ตามส่วนงาน 
ก่อนหกัภาษีเงินได ้

 
392,501 

  
267,156 

  
5,636 

  
(4,555) 

  
1,069 

  
2,262 

  
399,206 

  
264,863 

  
1,344 

  
1,711 

  
400,550 

  
266,574 

                        

สินทรัพยส่์วนงาน ณ วนัท่ี  
   30 มิถุนายน / 31 ธนัวาคม 

 
3,933,694 

 
3,783,682  261,587  259,678  229,280  226,126  4,424,561  4,269,486  (409,224)  (421,085)  4,015,337  3,848,401 

หน้ีสินส่วนงาน ณ วนัท่ี  
   30 มิถุนายน / 31 ธนัวาคม 

 
927,325 

 
797,915  45,783  50,194  47,873  46,307  1,020,981  894,416  (41,969)  (52,486)  979,012  841,930 



บริษัท เซ็ปเป้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส่วนงำนที่รำยงำน 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565  2564 

 (พันบาท) 

การจ าแนกรายได้    
ส่วนงำนภูมิศำสตร์หลัก     
อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ 563,244  297,123 
ไทย 434,779  499,506 
เกาหลี 241,146  160,162 
ประเทศอ่ืนๆ 880,982  538,167 
รวมรำยได้ 2,120,151  1,494,958 

    
ประเภทของสินค้ำ    
ผลิตภณัฑน์ ้า 1,921,748  1,296,376 
อาหารเพื่อสุขภาพ 72,855  69,024 
อ่ืนๆ 125,548  129,558 
รวมรำยได้ 2,120,151  1,494,958 

 
10 เงินปันผล 

 
 วนัท่ีอนุมติั ก าหนดจ่าย อตัราต่อหุน้  จ านวนเงิน 

   (บาท)  (พันบาท) 
2565      
เงินปันผลประจ าปี 2564 27 เมษายน 2565 26 พฤษภาคม 2565 1.10  338,057 
      
2564      
เงินปันผลประจ าปี 2563 29 เมษายน 2564 27 พฤษภาคม 2564 1.02  310,463 

 
  



บริษัท เซ็ปเป้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 
มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม 
 
ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึง
ล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการ
เงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 

 



บริษัท เซ็ปเป้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงินรวม 
  มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

 หมายเหตุ 

เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ย 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 

 

เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ยราคา
ทุนตดัจ าหน่าย  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
  (พันบาท) 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565               

สินทรัพย์ทางการเงิน               
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน               
เงินลงทุนในตราสารหน้ี  1,473,286  66,752  1,540,038  66,729  1,473,286  -  1,540,015 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงินอ่ืน  1,473,286  66,752  1,540,038         

               

หนี้สินทางการเงิน               
เงินเบิกเกินบญัชี  -  (1,417)  (1,417)  -  (1,417)  -  (1,417) 
เงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -  (9,349)  (9,349)  -  (9,349)  -  (9,349) 
หน้ีสินอนุพนัธ์  (5,019)  -  (5,019)  -  (5,019)  -  (5,019) 

 



บริษัท เซ็ปเป้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงินรวม 
  มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

 หมายเหตุ 

เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ย 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 

 

เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ยราคา
ทุนตดัจ าหน่าย  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
  (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564               

สินทรัพย์ทางการเงิน               
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน               
เงินลงทุนในตราสารหน้ี  1,371,106  66,752  1,437,858  66,995  1,371,106  -  1,438,101 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงินอ่ืน  1,371,106  66,752  1,437,858         

               

หนี้สินทางการเงิน               
เงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -  (9,460)  (9,460)  -  (9,460)  -  (9,460) 
หน้ีสินอนุพนัธ์  (436)  -  (436)  -  (436)  -  (436) 

 
  



บริษัท เซ็ปเป้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

 หมายเหตุ 

เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ย 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 

 

เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ยราคา
ทุนตดัจ าหน่าย  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
  (พันบาท) 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565               

สินทรัพย์ทางการเงิน               
เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -  5,610  5,610  -  5,610  -  5,610 
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน               
เงินลงทุนในตราสารหน้ี  1,473,286  66,752  1,540,038  66,729  1,473,286  -  1,540,015 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงินอ่ืน  1,473,286  66,752  1,540,038         

               

หนี้สินทางการเงิน               

หน้ีสินอนุพนัธ์  (5,019)  -  (5,019)  -  (5,019)  -  (5,019) 
 



บริษัท เซ็ปเป้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

 หมายเหตุ 

เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ย 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 

 

เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ยราคา
ทุนตดัจ าหน่าย  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
  (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564               

สินทรัพย์ทางการเงิน               
เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -  5,610  5,610  -  5,610  -  5,610 
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน               
เงินลงทุนในตราสารหน้ี  1,371,106  66,752  1,437,858  66,995  1,371,106  -  1,438,101 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงินอ่ืน  1,371,106  66,752  1,437,858         

               

หนี้สินทางการเงิน               

หน้ีสินอนุพนัธ์  (436)  -  (436)  -  (436)  -  (436) 
 

 



บริษัท เซ็ปเป้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงเทคนิคการประเมินมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดง
ฐานะการเงิน 
 
ประเภท  เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ 
สัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้ 

 การก าหนดราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า มูลค่ายุติธรรมอา้งอิงราคาซ้ือขายสัญญาซ้ือ
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ณ วนัท่ีรายงาน และมูลค่าปัจจุบนัค านวณโดยอา้งอิง
จากเส้นอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์มีสินเช่ือคุณภาพดีในสกุลเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

อนุพนัธ์  ราคาตลาด / ค านวณจากแบบจ าลองโดยใช้ข้อมูลท่ีหาได้จากตลาด (Observable 
Market Data) ปรับดว้ยค่าความเส่ียงดา้นเครดิตของคู่คา้แต่ละราย (ไม่รวมความเส่ียง
ดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทั) และค่าความเส่ียงดา้นอ่ืนๆ เพื่อสะทอ้นมูลค่าท่ีแทจ้ริงของ
อนุพนัธ์ 

ตราสารหน้ี  มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ีรายงาน 
 
12 ภำระผูกพนักับบุคคลหรือกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 

 
 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 

 
งบกำรเงินรวม 

 งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

 (พันบาท) 
ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน    
เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ และส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 128,532  128,152 
รวม 128,532  128,152 

    

ภาระผูกพนัอื่นๆ    
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าระยะสั้น 13,051  9,555 
หนงัสือค ้าประกนัจากสถาบนัการเงิน 10,616  10,616 
รวม 23,667  20,171 

 
  



บริษัท เซ็ปเป้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 
 
เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติอนุมติัดงัน้ี 
 
1) ให้บริษัท เซ็ปเป้ โฮลด้ิง (ประเทศไทย) จ ากัด เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจ านวนเงิน 390 ล้านบาท  

เป็น 420 ล้านบาท (จ านวน 42,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) โดยออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนเป็นจ านวนเงิน  
30 ลา้นบาท (จ านวน 3,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) บริษทั เซ็ปเป้ โฮลด้ิง (ประเทศไทย) จ ากดั อยูร่ะหวา่ง
การจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนดงักล่าว 
 

2) ใหบ้ริษทั เซ็ปเป้ โฮลด้ิง (ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ร่วมลงทุนกบับริษทั ไทย บรอดคาสต้ิง 
จ ากดั มูลค่าการลงทุนเป็นจ านวนรวม 50 ลา้นบาท เพื่อด าเนินธุรกิจในการผลิต วางแผนและจดัท าแผนการตลาด
และจดัจ าหน่ายสินคา้หรือผลิตภณัฑต์่างๆ ร่วมกนั ในสัดส่วนร้อยละ 60 ของเงินลงทุนทั้งหมด 
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