
(หน่วย: บาท)
                                     สินทรัพย์ หมายเหตุ 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์หมุนเวียน
     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 297,926,475.74         232,824,369.68         
     เงินลงทุนชัว่คราว 6 460,000,000.00         460,000,000.00         
     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 7 88,688,408.26          82,957,612.08          
     สินคา้คงเหลือ 8 576,033,196.85         592,835,292.29         
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,422,648,080.85      1,368,617,274.05      
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
     ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 257,856,390.18         269,550,656.13         
     สิทธิการเช่า 10 4,635,252.47            4,930,991.99            
     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 11 23,057,226.22          22,166,490.62          
     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 12,074,197.79          11,414,910.23          
     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 13 98,834,259.90          99,461,932.01          
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 396,457,326.56         407,524,980.98         
รวมสินทรัพย์ 1,819,105,407.41      1,776,142,255.03      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

บริษัท บิวตี ้คอมมูนิตี ้จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562



(หน่วย: บาท)
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นหมุนเวียน
     เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 14 229,575,507.41         279,225,733.90         
     ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 130,352,552.02         113,380,994.70         
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 359,928,059.43         392,606,728.60         
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
     ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 15 18,067,109.74          16,428,442.49          
     ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 6,855,930.00            6,753,560.00            
     หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 4,012,100.00            4,135,600.00            
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 28,935,139.74          27,317,602.49          
รวมหนีสิ้น 388,863,199.17         419,924,331.09         
ส่วนของผู้ถือหุ้น
     ทุนเรือนหุน้
         ทุนจดทะเบียน
             หุน้สามญั 3,022,610,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท    302,261,000.00         302,261,000.00         
         ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
             หุน้สามญั 3,006,868,535 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท 17 300,686,853.50         
             หุน้สามญั 3,006,214,955 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท 300,621,495.50         
         ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 17 592,711,215.04         588,958,813.50         
         ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 15,093,299.91          14,438,846.44          
         หุน้สามญัซ้ือคืน 19 (99,690,176.42)         (99,690,176.42)         
     กาํไรสะสม 
         จดัสรรแลว้
             ทุนสาํรองตามกฎหมาย 30,226,100.00          30,226,100.00          
             สาํรองสาํหรับหุน้ท่ีบริษทัฯ ซ้ือคืน 19 99,690,176.42          99,690,176.42          
         ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 491,524,739.79         421,972,668.50         
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,430,242,208.24      1,356,217,923.94      
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,819,105,407.41      1,776,142,255.03      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562

บริษัท บิวตี ้คอมมูนิตี ้จํากัด (มหาชน)



บริษัท บิวตี ้คอมมูนิตี ้จาํกัด (มหาชน) 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2562 2561

รายไดจ้ากการขาย 543,891,911.99           898,151,991.13         
ตน้ทุนขาย (213,559,018.99)          (290,348,007.39)       
กําไรขั้นต้น 330,332,893.00           607,803,983.74         
รายไดอ่ื้น
     ดอกเบ้ียรับ 2,432,647.16               4,309,679.50             
     อ่ืน ๆ 2,410,670.46               2,479,931.69             
            รวมรายได้อ่ืน 4,843,317.62               6,789,611.19             
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (181,888,763.29)          (194,141,663.08)       
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (66,325,930.05)           (75,542,842.83)         
กําไรก่อนภาษีเงินได้ 86,961,517.28             344,909,089.02         
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 12 (17,409,445.99)           (62,496,508.51)         
กําไรสําหรับงวด 69,552,071.29             282,412,580.51         
กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั :
     ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                              (4,194,778.01)           
หัก : ผลกระทบของภาษีเงินได้ -                              838,955.60               
     กาํไรเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี -                              (3,355,822.41)           
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 69,552,071.29             279,056,758.10         

กําไรต่อหุ้น
      กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 20 0.02                            0.09                          
      กาํไรต่อหุ้นปรับลด 20 0.02                            0.09                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2562
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)



บริษทั บิวตี ้คอมมูนิตี ้จาํกดั (มหาชน) 
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม 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 -                         -                         -                              -                         -                      -                             279,056,758.10        279,056,758.10        
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ -                         -                         1,377,893.30              -                         -                      -                             -                            1,377,893.30            
การใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิซื้อหุน้สามญั 210,668.00           10,559,257.35      (236,525.35)                -                         -                      -                             -                            10,533,400.00          
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 300,484,126.50  581,285,328.47  11,452,670.64          -                        30,226,100.00  -                           1,072,684,537.94   1,996,132,763.55     

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 -                         -                         -                              -                         -                      -                             69,552,071.29          69,552,071.29          
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 18 -                         -                         1,204,313.01              -                         -                      -                             -                            1,204,313.01            
การใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิซื้อหุน้สามญั 17 65,358.00              3,752,401.54        (549,859.54)                -                         -                      -                             -                            3,267,900.00            
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 300,686,853.50  592,711,215.04  15,093,299.91          (99,690,176.42)      30,226,100.00  99,690,176.42         491,524,739.79      1,430,242,208.24     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

จดัสรรแลว้
 กาํไรสะสม



(หน่วย: บาท)
2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
     กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 86,961,517.28            344,909,089.02          
     รายการปรับปรุงกระทบกาํไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็น
        เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 
            ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ่าย 14,414,048.54 15,135,497.37
            หน้ีสงสัยจะสูญ 66,278.25 47,698.52                   
            ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินคา้ 555,864.87                 676,820.54                 
            (กาํไร)ขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์น -                              (776,909.56)                
            ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,008,002.44              175,839.95                 
            (โอนกลบั)ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย (824,512.44)                -                              
            (รายได)้รับรู้ - คะแนนสะสม (912,960.00)                (1,331,760.00)             
            ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนกังาน 1,638,667.25              725,197.75                 
            ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 102,370.00                 -                              
            ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 1,204,313.01              1,377,893.30              
     กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
       สินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 104,213,589.20          360,939,366.89          
สินทรัพยจ์ากการดาํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
            ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (5,797,074.43)             (31,126,289.81)           
            สินคา้คงเหลือ 16,246,230.57            (48,452,038.14)           
            สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 627,672.11                 (451,924.56)                
               สินทรัพยจ์ากการดาํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 11,076,828.25            (80,030,252.51)           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

บริษัท บิวตี ้คอมมูนิตี ้จาํกัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2562

บริษัท บิวตี ้คอมมูนิตี ้จาํกัด (มหาชน) 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)



(หน่วย: บาท)
2562 2561

     หน้ีสินจากการดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
             เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (49,296,688.91)           (1,992,103.61)             
             หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (123,500.00)                (150,272.13)                
               หน้ีสินจากการดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)      (49,420,188.91)           (2,142,375.74)             
         เงินสดไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมดาํเนินงาน 65,870,228.54            278,766,738.64          
            จ่ายภาษีเงินได้ (272,663.79)                (283,047.74)                
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดาํเนินงาน 65,597,564.75            278,483,690.90          
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
            เงินลงทุนชัว่คราว(เพ่ิมข้ึน)ลดลง -                              450,000,000.00          
            เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั(เพ่ิมข้ึน)ลดลง -                              -                              
            ซ้ืออาคาร และอุปกรณ์ (2,626,757.71)             (4,559,451.23)             
            เงินรับจากการขายอุปกรณ์ -                              1,591,645.50              
            ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (1,123,000.00)             (476,000.00)                
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน (3,749,757.71)             446,556,194.27          
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
            จ่ายเงินปันผล (13,600.98)                  (3,132.00)                    
            เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั 3,267,900.00              10,533,400.00            
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจดัหาเงิน 3,254,299.02              10,530,268.00            
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 65,102,106.06            735,570,153.17          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 232,824,369.68          505,856,612.84          
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด 297,926,475.74        1,241,426,766.01       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2562

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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