
(หน่วย: บาท)

                                     สินทรัพย์ หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564 31 ธันวาคม 2563
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์หมุนเวยีน

     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 81,150,634.50          175,942,839.82        

     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 6 21,732,785.92          58,637,717.45          

     สินคา้คงเหลือ 7 161,550,144.78        209,016,057.24        

     สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 8 350,000,000.00        250,432,214.58        

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 614,433,565.20        694,028,829.09        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

     ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 149,322,899.63        165,821,307.64        

     สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 10.1 96,726,388.71          100,091,561.11        

     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 11 24,226,479.67          22,742,739.87          

     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 61,694,137.12          43,633,326.52          

     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 13 34,397,637.05          55,937,561.81          

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 366,367,542.18        388,226,496.95        

รวมสินทรัพย์ 980,801,107.38        1,082,255,326.04     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

                                                     (                                                                                            )

บริษัท บิวตี ้คอมมูนิตี ้จ ากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564



(หน่วย: บาท)
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564 31 ธันวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นหมุนเวยีน

     เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 14 74,414,466.68          88,011,611.46          
     ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 10.2 45,162,016.99          73,451,452.26          

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 119,576,483.67        161,463,063.72        

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

     หน้ีสินตามสัญญาเช่า 10.2 65,451,341.93          48,624,312.13          
     ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 15 14,072,290.98          16,407,376.00          

     ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 5,546,470.00            5,820,645.00            
     หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 579,500.00               2,036,750.00            

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 85,649,602.91          72,889,083.13          

รวมหนีสิ้น 205,226,086.58        234,352,146.85        

ส่วนของผู้ถือหุ้น

     ทุนเรือนหุ้น
         ทุนจดทะเบียน
             หุ้นสามญั 3,022,610,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท    302,261,000.00        302,261,000.00        

         ทุนท่ีออกและช าระแลว้

             หุ้นสามญั 3,006,868,535 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท 300,686,853.50        300,686,853.50        
         ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 592,711,215.04        592,711,215.04        
         ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 16,302,071.90          16,302,071.90          

         หุ้นสามญัซ้ือคืน (99,690,176.42)         (99,690,176.42)         
     ก  าไร(ขาดทุน)สะสม 
         จดัสรรแลว้
             ทุนส ารองตามกฎหมาย 30,226,100.00          30,226,100.00          
             ส ารองส าหรับหุ้นท่ีบริษทัฯ ซ้ือคืน 99,690,176.42          99,690,176.42          
         ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (164,351,219.64)       (92,023,061.25)         
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 775,575,020.80        847,903,179.19        

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 980,801,107.38        1,082,255,326.04     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564

บริษัท บิวตี ้คอมมูนิตี ้จ ากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)



บริษัท บิวตี ้คอมมูนิตี ้จ ำกดั (มหำชน) 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563

รายไดจ้ากการขาย 20 70,402,108.38             185,734,706.98           

ตน้ทุนขาย (39,784,966.01)           (87,511,564.78)           

ก ำไรขั้นต้น 30,617,142.37             98,223,142.20             

รายไดอ่ื้น ๆ 4,259,904.08              6,868,449.11              

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (35,969,106.36)           (73,645,754.09)           

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (25,635,468.92)           (32,105,358.45)           

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ทรัพยสิ์น 224.21                        (15,277,063.26)           

ก ำไร(ขำดทุน)จำกกจิกรรมด ำเนินงำน (26,727,304.62)           (15,936,584.49)           

รายไดท้างการเงิน 706,309.25                 875,132.87                 

ตน้ทุนทางการเงิน (1,596,217.85)             (3,055,087.42)             

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได้ (27,617,213.22)           (18,116,539.04)           

รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 5,598,360.56              (4,636,200.11)             

ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับงวด (22,018,852.66)           (22,752,739.15)           

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน -                              -                              

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (22,018,852.66)           (22,752,739.15)           

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้น

      ก  าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 19 (0.01)                           (0.01)                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

                                    (                                                                                                )

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที ่ 30 กนัยำยน 2564

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)



บริษัท บิวตี ้คอมมูนิตี ้จ ำกดั (มหำชน) 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563

รายไดจ้ากการขาย 20 275,146,484.73           578,467,330.62           

ตน้ทุนขาย (153,687,362.32)         (264,666,463.50)         

ก ำไรขั้นต้น 121,459,122.41           313,800,867.12           

รายไดอ่ื้น ๆ 17,145,982.55             10,454,121.54             

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (140,429,078.30)         (281,148,989.90)         

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (83,451,218.86)           (128,782,554.39)         

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ทรัพยสิ์น (2,316,765.55)             (36,251,069.11)           

ก ำไร(ขำดทุน)จำกกจิกรรมด ำเนินงำน (87,591,957.75)           (121,927,624.74)         

รายไดท้างการเงิน 2,229,730.89              3,809,281.19              

ตน้ทุนทางการเงิน 10.2 (5,026,742.13)             (8,821,081.12)             

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได้ (90,388,968.99)           (126,939,424.67)         

รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 12 18,060,810.60             3,145,964.01              

ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับงวด (72,328,158.39)           (123,793,460.66)         

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน -                              -                              

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (72,328,158.39)           (123,793,460.66)         

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้น

      ก  าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 19 (0.02)                           (0.04)                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

                                    (                                                                                                )

ส ำหรับงวดเก้ำเดอืนส้ินสุดวนัที ่ 30 กนัยำยน 2564

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)



(หน่วย: บาท)

ทุนท่ีออกและ ส่วนเกินมูลคา่ ส่วนทุนจากการจ่าย ทุนส ารอง ส ารองส าหรับ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ หุน้สามญั โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ หุน้สามญัซ้ือคืน ตามกฎหมาย หุน้ท่ีบริษทัฯ ซ้ือคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 300,686,853.50     592,711,215.04     16,302,071.90           (99,690,176.42)     30,226,100.00     99,690,176.42          117,184,841.25       1,057,111,081.69    

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                         -                         -                             -                         -                       -                            (123,793,460.66)      (123,793,460.66)      

เงินปันผลจ่าย 18 -                         -                         -                             -                         -                       -                            (107,790,968.16)      (107,790,968.16)      
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 300,686,853.50     592,711,215.04     16,302,071.90           (99,690,176.42)     30,226,100.00     99,690,176.42          (114,399,587.57)      825,526,652.87       

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 300,686,853.50     592,711,215.04     16,302,071.90           (99,690,176.42)     30,226,100.00     99,690,176.42          (92,023,061.25)        847,903,179.19       

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                         -                         -                             -                         -                       -                            (72,328,158.39)        (72,328,158.39)        
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 300,686,853.50     592,711,215.04     16,302,071.90           (99,690,176.42)     30,226,100.00     99,690,176.42          (164,351,219.64)      775,575,020.80       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

                     (                                                                                                )

จดัสรรแลว้

 ก าไร(ขาดทุน)สะสม

ส ำหรับงวดเก้ำเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2564

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

บริษัท บิวตี ้คอมมูนิตี ้จ ำกดั (มหำชน) 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว)



(หน่วย: บาท)
2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

     ก  ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับงวด (72,328,158.39)           (123,793,460.66)         
     รำยกำรปรับปรุงกระทบก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินไดเ้ป็น
        เงินสดรับ (จ่ำย) จำกกิจกรรมด ำเนินงำน 
            คำ่เส่ือมรำคำและคำ่ตดัจ่ำย 64,093,087.18 128,689,017.69
            (โอนกลบั)คำ่เผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน (36,288.00)                 (536,397.82)               
            ขำดทุนจำกกำรลดมูลคำ่ของสินคำ้ 23,800,041.69            11,462,517.05            
            (ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรขำยทรัพยสิ์น 157,265.49                 (114,001.37)               
            ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 2,228,734.06              19,549,826.50            
            ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยของเงินมดัจ ำ -                             9,384,122.80              
            ขำดทุน(ก ำไร)จำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 277,146.75                 203,324.83                 
            ขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 833,020.55                 757,641.60                 
            ขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ของเงินมดัจ ำ -                             6,559,478.21              
            (โอนกลบั)ขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (2,821,401.86)             -                             
            (โอนกลบั)ขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ของเงินมดัจ ำ (2,312,704.59)             -                             
            ส่วนลดคำ่เช่ำจำกผูใ้ห้เช่ำ (8,951,390.58)             -                             
            (รำยได)้/รำยจ่ำยรับรู้ - คะแนนสะสม (1,553,951.03)             214,415.53                 
            ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน 2,804,617.61              1,492,688.00              
            รำยไดท้ำงกำรเงิน (2,229,730.89)             (3,809,281.19)             
            ตน้ทุนทำงกำรเงิน 5,026,742.13              8,821,081.12              
            คำ่ใชจ่้ำย(รำยได)้ภำษีเงินได้ (18,060,810.60)           (3,145,964.01)             
     ก  ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลงใน
       สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน (9,073,780.48)             55,735,008.28            
สินทรัพยจ์ำกกำรด ำเนินงำน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
            ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 37,719,002.98            49,841,821.01            
            สินคำ้คงเหลือ 23,665,870.77            88,864,124.38            
            สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 23,852,629.35            12,782,330.51            
               สินทรัพยจ์ำกกำรด ำเนินงำน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 85,237,503.10            151,488,275.90          

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

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

บริษัท บิวตี ้คอมมูนิตี ้จ ากดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2564

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)



(หน่วย: บาท)

2564 2563

     หน้ีสินจำกกำรด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

             เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (6,908,770.25)             (67,044,874.39)           

             หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (1,457,250.00)             (1,226,400.00)             

               หน้ีสินจำกกำรด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน (ลดลง)      (8,366,020.25)             (68,271,274.39)           

         เงินสดไดม้ำ(ใชไ้ป)จำกกิจกรรมด ำเนินงำน 67,797,702.37            138,952,009.79          

            จ่ำยผลประโยชน์พนกังำน (5,139,702.63)             (5,784,742.84)             

            จ่ำยตน้ทุนทำงกำรเงิน (5,026,742.13)             (8,821,081.12)             

            จ่ำยภำษีเงินได้ (113,391.23)               (28,920,512.01)           

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกจิกรรมด าเนินงาน 57,517,866.38            95,425,673.82            

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

            เงินรับจำกรำยไดท้ำงกำรเงิน 1,565,338.67              4,361,313.21              

            สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง (99,567,785.42)           150,000,000.00          

            ซ้ืออำคำร และอุปกรณ์ (8,791,580.55)             (5,842,090.17)             

            เงินรับจำกกำรขำยอุปกรณ์ 748,818.33                 187,492.69                 

            ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (4,049,322.50)             (4,054,200.00)             

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกจิกรรมลงทุน (110,094,531.47)         144,652,515.73          

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

           จ่ำยเงินปันผล (12,842.55)                 (107,476,370.27)         

           ช ำระหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ (42,202,697.68)           (89,953,537.69)           

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกจิกรรมจดัหาเงิน (42,215,540.23)           (197,429,907.96)         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (94,792,205.32)           42,648,281.59            

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัตน้งวด 175,942,839.82          154,656,264.42          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด 81,150,634.50            197,304,546.01          

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

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

                                             (                                                                                        )

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2564

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

บริษัท บิวตี ้คอมมูนิตี ้จ ากดั (มหาชน) 
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