
(หน่วย: บาท)

                                     สินทรัพย์ หมายเหตุ 30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)

แต่สอบทานแล้ว)

สินทรัพย์หมุนเวียน

     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 167,104,219.57        232,824,369.68        

     เงินลงทุนชั�วคราว 6 180,000,000.00        460,000,000.00        

     ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมุนเวียนอื�น 7 82,846,959.58          82,957,612.08          

     สินค้าคงเหลือ 8 412,388,601.83        592,835,292.29        

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 842,339,780.98        1,368,617,274.05     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

     ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 237,962,147.38        269,550,656.13        

     สิทธิการเช่า 10 4,043,773.43            4,930,991.99            

     สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�น 11 22,033,847.54          22,166,490.62          

     สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 12 12,286,858.04          11,414,910.23          

     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 13 92,544,831.68          99,461,932.01          

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 368,871,458.07        407,524,980.98        

รวมสินทรัพย์ 1,211,211,239.05     1,776,142,255.03     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

                                             (ลงชื�อ)…………………………………………………………………กรรมการตามอํานาจ

                                                          (                                                                                            )

บริษัท บิวตี� คอมมูนิตี� จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 30 กันยายน 2562



(หน่วย: บาท)

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)

แต่สอบทานแล้ว)

หนี�สินหมุนเวียน

     เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�หมุนเวียนอื�น 14 157,282,348.92        279,225,733.90        

     ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 12,283,827.93          113,380,994.70        

รวมหนี�สินหมุนเวียน 169,566,176.85        392,606,728.60        

หนี�สินไม่หมุนเวียน

     ประมาณการหนี�สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 15 19,884,369.26          16,428,442.49          

     ประมาณการหนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น 6,768,725.00            6,753,560.00            

     หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น 3,922,300.00            4,135,600.00            

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 30,575,394.26          27,317,602.49          

รวมหนี�สิน 200,141,571.11        419,924,331.09        

ส่วนของผู้ถือหุ้น

     ทุนเรือนหุ้น

         ทุนจดทะเบียน

             หุ้นสามัญ 3,022,610,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท    302,261,000.00        302,261,000.00        

         ทุนที�ออกและชําระแล้ว

             หุ้นสามัญ 3,006,868,535 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท 17 300,686,853.50        

             หุ้นสามัญ 3,006,214,955 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท 300,621,495.50        

         ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 17 592,711,215.04        588,958,813.50        

         ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 16,302,071.90          14,438,846.44          

         หุ้นสามัญซื�อคืน 19 (99,690,176.42)         (99,690,176.42)         

     กําไรสะสม 

         จัดสรรแล้ว

             ทุนสํารองตามกฎหมาย 30,226,100.00          30,226,100.00          

             สํารองสําหรับหุ้นที�บริษัทฯ ซื�อคืน 19 99,690,176.42          99,690,176.42          

         ยังไม่ได้จัดสรร 71,143,427.50          421,972,668.50        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,011,069,667.94     1,356,217,923.94     

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,211,211,239.05     1,776,142,255.03     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

                                             (ลงชื�อ)…………………………………………………………………กรรมการตามอํานาจ

                                                          (                                                                                            )

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 30 กันยายน 2562

บริษัท บิวตี� คอมมูนิตี� จํากัด (มหาชน) 



บริษัท บิวตี ้คอมมูนิตี ้จาํกัด (มหาชน) 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2562 2561

รายไดจ้ากการขาย 454,428,163.01           1,077,916,032.71      
ตน้ทุนขาย (177,900,888.93)          (401,869,431.09)       
กําไรขั้นต้น 276,527,274.08           676,046,601.62         
รายไดอ่ื้น
     ดอกเบ้ียรับ 1,193,108.61               2,492,213.32             
     อ่ืน ๆ 1,354,300.52               1,246,660.12             
            รวมรายได้อ่ืน 2,547,409.13               3,738,873.44             
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (165,356,828.05)          (208,647,466.69)       
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (50,303,505.58)           (60,637,593.73)         
กําไรก่อนภาษีเงินได้ 63,414,349.58             410,500,414.64         
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (12,565,851.04)           (81,513,689.93)         
กําไรสําหรับงวด 50,848,498.54             328,986,724.71         
กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั :
     ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                              -                            
หัก : ผลกระทบของภาษีเงินได้ -                              -                            
     กาํไรเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี -                              -                            
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 50,848,498.54             328,986,724.71         

กําไรต่อหุ้น
      กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 21 0.02                            0.11                          
      กาํไรต่อหุ้นปรับลด 21 0.02                            0.11                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

                                             (ลงช่ือ)…………………………………………………………………กรรมการตามอาํนาจ
                                                          (                                                                                            )

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2562
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)



บริษัท บิวตี ้คอมมูนิตี ้จาํกัด (มหาชน) 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2562 2561

รายไดจ้ากการขาย 1,526,605,244.29        2,813,306,882.71      
ตน้ทุนขาย (601,919,467.31)          (980,119,837.69)       
กําไรขั้นต้น 924,685,776.98           1,833,187,045.02      
รายไดอ่ื้น
     ดอกเบ้ียรับ 5,494,517.19               10,784,280.78           
     อ่ืน ๆ 5,216,494.56               20,027,129.25           
            รวมรายได้อ่ืน 10,711,011.75             30,811,410.03           
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (547,464,868.46)          (594,237,802.76)       
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (178,784,744.99)          (193,548,090.47)       
กําไรก่อนภาษีเงินได้ 209,147,175.28           1,076,212,561.82      
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 12 (41,980,930.09)           (208,460,507.67)       
กําไรสําหรับงวด 167,166,245.19           867,752,054.15         
กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั :
     ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                              (4,194,778.01)           
หัก : ผลกระทบของภาษีเงินได้ -                              838,955.60               
     กาํไรเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี -                              (3,355,822.41)           
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 167,166,245.19           864,396,231.74         

กําไรต่อหุ้น
      กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 21 0.06                            0.29                          
      กาํไรต่อหุ้นปรับลด 21 0.06                            0.29                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

                                             (ลงช่ือ)…………………………………………………………………กรรมการตามอาํนาจ
                                                          (                                                                                            )

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่ 30 กันยายน 2562
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)



บริษทั บิวตี ้คอมมูนิตี ้จาํกดั (มหาชน) 
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2562
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

(หน่วย: บาท)

ทุนที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ส่วนทุนจากการจ่าย ทุนสาํรอง สาํรองสาํหรับ รวมส่วนของ
หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ หุน้สามญัซื้อคืน ตามกฎหมาย หุน้ที่บริษทัฯ ซื้อคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 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     
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                         -                         -                              -                         -                      -                             864,396,231.74        864,396,231.74        
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ -                         -                         4,033,678.62              -                         -                      -                             -                            4,033,678.62            
การใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิซื้อหุน้สามญั 348,037.00           18,232,742.38      (1,178,929.38)            -                         -                      -                             -                            17,401,850.00          
หุน้สามญัซื้อคืนระหวา่งงวด -                         -                         -                              (99,432,444.44)     -                      -                             -                            (99,432,444.44)         
สาํรองหุน้สามญัซื้อคืน -                         -                         -                              -                         -                      99,432,444.44           (99,432,444.44)         -                            
เงินปันผลจ่าย -                         -                         -                              -                         -                      -                             (775,249,046.88)      (775,249,046.88)      
เงินปันผลจ่ายระหวา่งกาล -                         -                         -                              -                         -                      -                             (484,953,472.21)      (484,953,472.21)      
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 300,621,495.50  588,958,813.50  13,166,051.93          (99,432,444.44)     30,226,100.00  99,432,444.44         298,389,048.05      1,231,361,508.98     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 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     
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                         -                         -                              -                         -                      -                             167,166,245.19        167,166,245.19        
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 18 -                         -                         2,413,085.00              -                         -                      -                             -                            2,413,085.00            
การใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิซื้อหุน้สามญั 17 65,358.00              3,752,401.54        (549,859.54)               -                         -                      -                             -                            3,267,900.00            
เงินปันผลจ่าย 20 -                         -                         -                              -                         -                      -                             (413,198,708.42)      (413,198,708.42)      
เงินปันผลจ่ายระหวา่งกาล 20 -                         -                         -                              -                         -                      -                             (104,796,777.77)      (104,796,777.77)      
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 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         71,143,427.50        1,011,069,667.94     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

         (ลงชื่อ)…………………………………………………………………กรรมการตามอาํนาจ
                     (                                                                                                )

จดัสรรแลว้
 กาํไรสะสม



(หน่วย: บาท)
2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
     กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 209,147,175.28          1,076,212,561.82       
     รายการปรับปรุงกระทบกาํไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็น
        เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 
            ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ่าย 40,973,738.26 46,236,290.67
            หน้ีสงสัยจะสูญ 276,316.16 128,076.26                 
            ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินคา้ 9,513,489.32              1,696,284.58              
            (กาํไร)จากการขายทรัพยสิ์น (206,938.12)                (777,018.06)                
            ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,622,007.87              1,289,065.86              
            ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายทรัพยสิ์นไม่มีตวัตนอ่ืน -                              1,125,000.00              
            (โอนกลบั)ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย (824,512.70)                -                              
            (รายได)้รับรู้ - คะแนนสะสม (3,621,470.00)             (3,997,300.00)             
            ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนกังาน 4,916,001.77              2,175,592.99              
            ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 2,413,085.00              4,033,678.62              
     กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
       สินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 267,208,892.84          1,128,122,232.74       
สินทรัพยจ์ากการดาํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
            ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (165,663.66)                33,905,814.24            
            สินคา้คงเหลือ 170,933,201.14          (68,828,250.18)           
            สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 6,917,100.33              (3,495,859.19)             
               สินทรัพยจ์ากการดาํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 177,684,637.81          (38,418,295.13)           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

                                       (ลงช่ือ)…………………………………………………………………กรรมการตามอาํนาจ
                                                  (                                                                                                 )

บริษัท บิวตี ้คอมมูนิตี ้จาํกัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2562

บริษัท บิวตี ้คอมมูนิตี ้จาํกัด (มหาชน) 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)



(หน่วย: บาท)
2562 2561

     หน้ีสินจากการดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
             เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (117,380,756.05)         2,361,011.50              
             หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (213,300.00)                403,377.87                 
               หน้ีสินจากการดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)      (117,594,056.05)         2,764,389.37              
         เงินสดไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมดาํเนินงาน 327,299,474.60          1,092,468,326.98       
            จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (1,460,075.00)             -                              
            จ่ายภาษีเงินได้ (143,125,531.97)         (305,444,329.34)         
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดาํเนินงาน 182,713,867.63          787,023,997.64          
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
            เงินลงทุนชัว่คราว(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 280,000,000.00          700,000,000.00          
            ซ้ืออาคาร และอุปกรณ์ (11,605,905.72)           (25,741,073.78)           
            เงินรับจากการขายอุปกรณ์ 267,149.59                 1,600,686.04              
            ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (2,626,500.00)             (3,859,216.66)             
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน 266,034,743.87          672,000,395.60          
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
            จ่ายซ้ือคืนหุ้นสามญั -                              (99,432,444.44)           
            จ่ายเงินปันผล (517,736,661.61)         (1,259,667,754.12)      
            เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั 3,267,900.00              17,401,850.00            
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจดัหาเงิน (514,468,761.61)         (1,341,698,348.56)      
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (65,720,150.11)           117,326,044.68          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 232,824,369.68          505,856,612.84          
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด 167,104,219.57        623,182,657.52          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

                                       (ลงช่ือ)…………………………………………………………………กรรมการตามอาํนาจ
                                                  (                                                                                                 )

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2562

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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