
(หน่วย: บาท)

                                     สินทรัพย์ หมายเหตุ 31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์หมุนเวียน

     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 1,241,426,766.01     505,856,612.84        

     เงินลงทุนชั�วคราว 6 350,000,000.00        800,000,000.00        

     ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวียนอื�น 7,17 176,729,052.97        145,650,461.68        

     สินคา้คงเหลือ 8 457,510,615.65        409,735,398.05        

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,225,666,434.63     1,861,242,472.57     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

     เงินลงทุนระยะยาวอื�น 9 50,000,000.00          50,000,000.00          

     ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 284,722,397.81        288,565,795.71        

     สิทธิการเช่า 11 5,818,210.55            6,113,950.07            

     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น 12 20,983,816.78          20,960,259.37          

     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 12,030,915.84          10,723,227.55          

     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 14 98,340,559.90          97,888,635.34          

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 471,895,900.88        474,251,868.04        

รวมสินทรัพย์ 2,697,562,335.51     2,335,494,340.61     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

                                             (ลงชื�อ)…………………………………………………………………กรรมการตามอาํนาจ

                                                          (                                                                                            )

บริษัท บิวตี� คอมมูนิตี� จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 มีนาคม 2561



(หน่วย: บาท)

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

หนี�สินหมุนเวียน

     เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวียนอื�น 15,17 437,565,407.48        433,917,361.07        

     ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 240,521,664.73        177,839,471.27        

รวมหนี�สินหมุนเวียน 678,087,072.21        611,756,832.34        

หนี�สินไม่หมุนเวียน

     ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 16 14,252,849.75          9,332,873.99            

     ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น 5,103,350.00            5,103,350.00            

     หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น 3,986,300.00            4,136,572.13            

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 23,342,499.75          18,572,796.12          

รวมหนี�สิน 701,429,571.96        630,329,628.46        

ส่วนของผู้ถือหุ้น

     ทุนเรือนหุน้

         ทุนจดทะเบียน

             หุน้สามญั 3,022,610,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท    302,261,000.00        302,261,000.00        

         ทุนที�ออกและชาํระแลว้

             หุน้สามญั 3,004,841,265 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท 18 300,484,126.50        

             หุน้สามญั 3,002,734,585 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท 300,273,458.50        

         ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 18 581,285,328.47        570,726,071.12        

         ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 11,452,670.64          10,311,302.69          

     กาํไรสะสม 

         จดัสรรแลว้

             ทุนสาํรองตามกฎหมาย 30,226,100.00          30,226,100.00          

         ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,072,684,537.94     793,627,779.84        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,996,132,763.55     1,705,164,712.15     

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,697,562,335.51     2,335,494,340.61     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

                                             (ลงชื�อ)…………………………………………………………………กรรมการตามอาํนาจ

                                                          (                                                                                            )

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 31 มีนาคม 2561

บริษัท บิวตี� คอมมูนิตี� จํากดั (มหาชน) 



บริษัท บิวตี� คอมมูนิตี� จาํกดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560

รายไดจ้ากการขาย 898,151,991.13           682,561,358.44         

ตน้ทุนขาย (290,348,007.39)          (227,539,430.90)       

กาํไรขั�นต้น 607,803,983.74           455,021,927.54         

รายไดอื้�น

     ดอกเบี�ยรับ 4,309,679.50               3,688,344.77             

     อื�น ๆ 2,479,931.69               1,281,369.77             

            รวมรายได้อื�น 6,789,611.19               4,969,714.54             

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (194,141,663.08)          (160,235,140.22)       

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (75,542,842.83)           (49,837,230.62)         

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 344,909,089.02           249,919,271.24         

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 13 (62,496,508.51)           (50,266,962.92)         

กาํไรสําหรับงวด 282,412,580.51           199,652,308.32         

กาํไรเบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั :

     ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (4,194,778.01)             -                            

หัก : ผลกระทบของภาษีเงินได้ 838,955.60                  -                            

     กาํไรเบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี (3,355,822.41)             -                            

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 279,056,758.10           199,652,308.32         

กาํไรต่อหุ้น

      กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 20 0.09                            0.07                          

      กาํไรต่อหุ้นปรับลด 20 0.09                            0.07                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

                                             (ลงชื�อ)…………………………………………………………………กรรมการตามอาํนาจ

                                                          (                                                                                            )

สําหรับงวดสามเดอืนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2561

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)



บริษัท บิวตี� คอมมูนิตี� จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดอืนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2561

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

(หน่วย: บาท)

 กาํไรสะสม

ทุนที�ออกและ ส่วนเกินมลูค่า ส่วนทุนจากการจ่าย จดัสรรแลว้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ ทุนสาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2560 300,000,000.00       556,439,628.87       4,768,867.48                30,000,000.00            429,079,158.14         1,320,287,654.49        

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                           -                               -                             199,652,308.32         199,652,308.32           

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ -                           -                           1,656,010.52                -                             -                             1,656,010.52               

การใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิซื�อหุน้สามญั 96,560.00                4,948,178.84           (216,738.84)                 -                             -                             4,828,000.00               

จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย -                           -                           -                               226,100.00                 (226,100.00)               -                               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มีนาคม 2560 300,096,560.00       561,387,807.71       6,208,139.16                30,226,100.00            628,505,366.46         1,526,423,973.33        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 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 19 -                           -                           1,377,893.30                -                             -                             1,377,893.30               

การใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิซื�อหุน้สามญั 18 210,668.00              10,559,257.35         (236,525.35)                 -                             -                             10,533,400.00             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 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        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

                                                                                                               (                                                                                                )

         (ลงชื�อ)…………………………………………………………………กรรมการตามอาํนาจ



(หน่วย: บาท)

2561 2560

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

     กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 344,909,089.02        249,919,271.24       

     รายการปรับปรุงกระทบกาํไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็น

        เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 

            ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจ่าย 15,135,497.37 15,088,262.93

            หนี�สงสัยจะสูญ 47,698.52 -                           

            ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินคา้ 676,820.54               842,186.70              

            (กาํไร)ขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์น (776,909.56)              98.58                       

            ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายทรัพยสิ์น 175,839.95               873,490.70              

            (รายได)้รับรู้ - คะแนนสะสม (1,331,760.00)           (1,529,538.31)          

            ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนกังาน 725,197.75               389,414.49              

            ค่าใชจ่้ายที�เกิดจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 1,377,893.30            1,656,010.52           

     กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงใน

       สินทรัพยแ์ละหนี� สินดาํเนินงาน 360,939,366.89        267,239,196.85       

สินทรัพยจ์ากการดาํเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง

            ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวียนอื�น (31,126,289.81)         (41,684,746.17)        

            สินคา้คงเหลือ (48,452,038.14)         67,065,670.52         

            สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น (451,924.56)              (3,981,487.04)          

               สินทรัพยจ์ากการดาํเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง (80,030,252.51)         21,399,437.31         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

                                       (ลงชื�อ)…………………………………………………………………กรรมการตามอาํนาจ

                                                  (                                                                                                 )

บริษัท บิวตี� คอมมูนิตี� จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดอืนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2561

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)



(หน่วย: บาท)

2561 2560

     หนี� สินจากการดาํเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

             เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวียนอื�น (1,992,103.61)           (15,814,768.31)        

             หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น (150,272.13)              (57,150.00)               

               หนี� สินจากการดาํเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)      (2,142,375.74)           (15,871,918.31)        

         เงินสดไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมดาํเนินงาน 278,766,738.64        272,766,715.85       

            จ่ายภาษีเงินได้ (283,047.74)              (69,676.88)               

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกจิกรรมดาํเนินงาน 278,483,690.90        272,697,038.97       

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

            เงินลงทุนชั�วคราว(เพิ�มขึ�น)ลดลง 450,000,000.00        180,000,000.00       

            เงินฝากสถาบนัการเงินที�มีภาระผกูพนั(เพิ�มขึ�น)ลดลง -                            10,000,000.00         

            ซื�ออาคาร และอุปกรณ์ (4,559,451.23)           (6,426,816.24)          

            เงินรับจากการขายอุปกรณ์ 1,591,645.50            47,028.04                

            ซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น (476,000.00)              (293,050.00)             

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกจิกรรมลงทุน 446,556,194.27        183,327,161.80       

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

            จ่ายเงินปันผล (3,132.00)                  -                           

            เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิซื�อหุ้นสามญั 10,533,400.00          4,828,000.00           

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกจิกรรมจดัหาเงิน 10,530,268.00          4,828,000.00           

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ 735,570,153.17        460,852,200.77       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 505,856,612.84        216,869,708.41       

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัสิ�นงวด 1,241,426,766.01     677,721,909.18       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

                                       (ลงชื�อ)…………………………………………………………………กรรมการตามอาํนาจ

                                                  (                                                                                                 )

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

สําหรับงวดสามเดอืนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2561

บริษัท บิวตี� คอมมูนิตี� จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)




