
(หน่วย: บาท)

                                     สินทรัพย์ หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

สินทรัพย์หมุนเวียน

     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 154,656,264.42        232,824,369.68        

     เงินลงทุนชัว่คราว 6 300,000,000.00        460,000,000.00        

     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน 7 91,589,398.55          82,957,612.08          

     สินคา้คงเหลือ 8 354,874,656.32        592,835,292.29        

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 901,120,319.29        1,368,617,274.05     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

     เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 9 50,000,000.00          -                           

     ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 230,516,554.63        269,550,656.13        

     สิทธิการเช่า 11 3,748,033.91            4,930,991.99            

     สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน 12 26,140,584.34          22,166,490.62          

     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 12,543,168.14          11,414,910.23          

     สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 14 91,850,298.12          99,461,932.01          

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 414,798,639.14        407,524,980.98        

รวมสินทรัพย์ 1,315,918,958.43     1,776,142,255.03     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

                                    งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี ………. เม่ือวนัท่ี ……………………

                                                           ขอรับรองว่ารายการขา้งตน้เป็นความจริงและถูกตอ้งทุกประการ 

                                             (ลงช่ือ)…………………………………………………………………กรรมการตามอ านาจ

                                                          (                                                                                            )

บริษทั บิวตี ้คอมมูนิตี ้จ ากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



(หน่วย: บาท)
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

หนีสิ้นหมุนเวียน

     เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน 15 177,238,227.73        279,225,733.90        

     ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 28,691,913.99          113,380,994.70        

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 205,930,141.72        392,606,728.60        

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

     ประมาณการหน้ีสินไมห่มนุเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 16 23,041,416.00          16,428,442.49          

     ประมาณการหน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 6,892,177.00            6,753,560.00            

     หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 3,574,900.00            4,135,600.00            

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 33,508,493.00          27,317,602.49          

รวมหนีสิ้น 239,438,634.72        419,924,331.09        

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

     ทุนเรือนหุ้น

         ทุนจดทะเบียน

             หุ้นสามญั 3,022,610,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.10 บาท    302,261,000.00        302,261,000.00        

         ทุนท่ีออกและช าระแลว้

             หุ้นสามญั 3,006,868,535 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.10 บาท 18 300,686,853.50        

             หุ้นสามญั 3,006,214,955 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.10 บาท 300,621,495.50        

         ส่วนเกินมลูคา่หุ้น 18 592,711,215.04        588,958,813.50        

         ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 16,302,071.90          14,438,846.44          

         หุ้นสามญัซ้ือคืน 21 (99,690,176.42)         (99,690,176.42)         

     ก  าไรสะสม 

         จดัสรรแลว้

             ทุนส ารองตามกฎหมาย 19 30,226,100.00          30,226,100.00          

             ส ารองส าหรับหุ้นท่ีบริษทัฯ ซ้ือคืน 21 99,690,176.42          99,690,176.42          
         ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 136,554,083.27        421,972,668.50        

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,076,480,323.71     1,356,217,923.94     

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,315,918,958.43     1,776,142,255.03     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

                                             (ลงช่ือ)…………………………………………………………………กรรมการตามอ านาจ

                                                          (                                                                                            )

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษทั บิวตี ้คอมมูนิตี ้จ ากดั (มหาชน) 



บริษัท บิวตี ้คอมมูนิตี ้จ ำกดั (มหำชน) 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561

รายไดจ้ากการขาย 2,007,207,525.49        3,466,608,768.86        

ตน้ทุนขาย (794,138,254.12)         (1,201,653,215.90)      

ก ำไรขั้นต้น 1,213,069,271.37        2,264,955,552.96        

รายไดอ่ื้น

     ดอกเบ้ียรับ 7,130,235.46              13,122,534.53             

     อ่ืน ๆ 6,429,267.94              21,511,483.15             

            รวมรำยได้อื่น 13,559,503.40             34,634,017.68             

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (701,750,900.95)         (800,831,111.60)         

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (234,107,427.35)         (265,954,532.58)         

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 290,770,446.47           1,232,803,926.46        

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 13 (58,193,545.51)           (241,210,519.88)         

ก ำไรส ำหรับปี 232,576,900.96           991,593,406.58           

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น:

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

     ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                              (4,194,778.01)             

หัก : ผลกระทบของภาษีเงินได้ -                              838,955.60                 

     ก  าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                              (3,355,822.41)             

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 232,576,900.96           988,237,584.17           

ก ำไรต่อหุ้น

      ก  าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 26 0.08                            0.33                            

      ก  าไรต่อหุ้นปรับลด 26 0.08                            0.33                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

                                             (ลงช่ือ)…………………………………………………………………กรรมการตามอ านาจ

                                                          (                                                                                            )

ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562



บริษทั บิวตี ้คอมมูนิตี ้จ ำกัด (มหำชน) 

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

(หน่วย: บาท)

 ก  ำไรสะสม

ทุนท่ีออกและ ส่วนเกินมูลค่ำ ส่วนทุนจำกกำรจ่ำย ทุนส ำรอง ส ำรองส ำหรับ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช ำระแลว้ หุ้นสำมญั โดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ หุ้นสำมญัซ้ือคืน ตำมกฎหมำย หุ้นท่ีบริษทัฯ ซ้ือคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 300,273,458.50    570,726,071.12    10,311,302.69           -                        30,226,100.00     -                       793,627,779.84      1,705,164,712.15      

ก ำไรเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี -                        -                        -                            -                        -                       -                       988,237,584.17      988,237,584.17         

กำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ -                        -                        5,306,473.13             -                        -                       -                       -                          5,306,473.13             

กำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมญั 348,037.00           18,232,742.38      (1,178,929.38)           -                        -                       -                       -                          17,401,850.00           

หุ้นสำมญัซ้ือคืนระหว่ำงงวด 21 -                        -                        -                            (99,690,176.42)     -                       -                       -                          (99,690,176.42)         

ส ำรองหุ้นสำมญัซ้ือคืน -                        -                        -                            -                        -                       99,690,176.42      (99,690,176.42)       -                            

เงินปันผลจ่ำย 22 -                        -                        -                            -                        -                       -                       (775,249,046.88)     (775,249,046.88)       

เงินปันผลจ่ำยระหว่ำงกำล 22 -                        -                        -                            -                        -                       -                       (484,953,472.21)     (484,953,472.21)       

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 300,621,495.50    588,958,813.50    14,438,846.44           (99,690,176.42)     30,226,100.00     99,690,176.42      421,972,668.50      1,356,217,923.94      

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 300,621,495.50    588,958,813.50    14,438,846.44           (99,690,176.42)     30,226,100.00     99,690,176.42      421,972,668.50      1,356,217,923.94      

ก ำไรเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี -                        -                        -                            -                        -                       -                       232,576,900.96      232,576,900.96         

กำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 20 -                        -                        2,413,085.00             -                        -                       -                       -                          2,413,085.00             

กำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมญั 18 65,358.00             3,752,401.54        (549,859.54)              -                        -                       -                       -                          3,267,900.00             

เงินปันผลจ่ำย 22 -                        -                        -                            -                        -                       -                       (413,198,708.42)     (413,198,708.42)       

เงินปันผลจ่ำยระหว่ำงกำล 22 -                        -                        -                            -                        -                       -                       (104,796,777.77)     (104,796,777.77)       

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 300,686,853.50    592,711,215.04    16,302,071.90           (99,690,176.42)     30,226,100.00     99,690,176.42      136,554,083.27      1,076,480,323.71      

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

                                                                                                                                             (                                                                                                )

         (ลงช่ือ)…………………………………………………………………กรรมกำรตำมอ ำนำจ

จดัสรรแลว้



(หน่วย: บาท)

2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

    ก  ำไรก่อนภำษีเงินได้ 290,770,446.47             1,232,803,926.46     

    รำยกำรปรับกระทบก ำไรก่อนภำษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ (จ่ำย) 

       จำกกิจกรรมด ำเนินงำน 

            คำ่เส่ือมรำคำและคำ่ตดัจ่ำย 53,680,982.51 61,210,206.66

            (โอนกลบั)หน้ีสงสยัจะสูญ 280,513.79                    (152,910.37)              

            ขำดทุน(โอนกลบั)จำกกำรลดมูลคำ่ของสินคำ้ 12,012,663.18               (64,147.84)                

            ขำดทุนจำกกำรท ำลำยสินคำ้ 2,532,338.02                 3,351,305.79            

            (ก ำไร)จำกกำรขำยทรัพยสิ์น (206,938.12)                  (777,472.26)              

            ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 5,696,460.58                 2,010,762.57            

            ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน -                                1,125,000.00            

            ขำดทุน(ก ำไร)จำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 140,693.37                    -                            

            (โอนกลบั)คำ่ใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย -                                (15,277,369.11)         

            (โอนกลบั)ภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำย (824,512.70)                  -                            

            (รำยได)้รับรู้ - คะแนนสะสม (13,495,681.60)             (4,375,390.00)           

            ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนกังำน 6,612,973.51                 2,900,790.49            

            ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน -                                1,650,210.00            

            คำ่ใชจ่้ำยท่ีเกิดจำกกำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 2,413,085.00                 5,306,473.13            

     ก  ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลงใน

       สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน 359,613,024.01             1,289,711,385.52     

สินทรัพยจ์ำกกำรด ำเนินงำน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

            ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (8,912,300.26)               62,845,759.97          

            สินคำ้คงเหลือ 223,415,634.77             (186,387,052.19)       

            สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 7,611,633.89                 (1,573,296.67)           

               สินทรัพยจ์ำกกำรด ำเนินงำน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 222,114,968.40             (125,114,588.89)       

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

                                       (ลงช่ือ)…………………………………………………………………กรรมกำรตำมอ ำนำจ

                                                  (                                                                                                 )

บริษทั บิวตี ้คอมมูนิตี ้จ ากดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562



(หน่วย: บาท)

2562 2561

     หน้ีสินจำกกำรด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

             เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (94,020,762.00)             (140,004,472.13)       

             หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (560,700.00)                  (972.13)                     

               หน้ีสินจำกกำรด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน (ลดลง)      (94,581,462.00)             (140,005,444.26)       

         เงินสดไดม้ำ(ใชไ้ป)จำกกิจกรรมด ำเนินงำน 487,146,530.41             1,024,591,352.37     

            จ่ำยภำษีเงินได้ (143,186,371.43)           (305,521,723.53)       

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกจิกรรมด าเนินงาน 343,960,158.98             719,069,628.84        

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

            เงินลงทุนชัว่ครำว(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 160,000,000.00             340,000,000.00        

            เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง (50,000,000.00)             50,000,000.00          

            ซ้ืออำคำร และอุปกรณ์ (15,106,628.94)             (37,030,177.12)         

            เงินรับจำกกำรขำยอุปกรณ์ 267,149.59                    1,601,064.72            

            ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (2,697,807.01)               (4,342,916.66)           

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกจิกรรมลงทุน 92,462,713.64               350,227,970.94        

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

            จ่ำยซ้ือคืนหุ้นสำมญั -                                (99,690,176.42)         

            จ่ำยเงินปันผล (517,858,877.88)           (1,260,041,516.52)    

            เงินสดรับจำกกำรใชสิ้ทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมญั 3,267,900.00                 17,401,850.00          

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกจิกรรมจดัหาเงิน (514,590,977.88)           (1,342,329,842.94)    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (78,168,105.26)             (273,032,243.16)       

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัตน้ปี 232,824,369.68             505,856,612.84        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 154,656,264.42             232,824,369.68        

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

                                       (ลงช่ือ)…………………………………………………………………กรรมกำรตำมอ ำนำจ

                                                  (                                                                                                 )

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษทั บิวตี ้คอมมูนิตี ้จ ากดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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