
(หน่วย: บาท)

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

สินทรัพย์หมุนเวยีน

     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 104,282,234.18        175,942,839.82        

     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 6 23,151,827.01          58,637,717.45          

     สินคา้คงเหลือ 7 158,985,931.27        209,016,057.24        

     สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 8 330,000,000.00        250,432,214.58        

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 616,419,992.46        694,028,829.09        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

     ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 154,170,964.72        165,821,307.64        

     สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 10.1 98,168,622.23          100,091,561.11        

     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 11 24,306,127.19          22,742,739.87          

     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 56,095,776.56          43,633,326.52          

     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 13 36,941,470.36          55,937,561.81          

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 369,682,961.06        388,226,496.95        

รวมสินทรัพย์ 986,102,953.52        1,082,255,326.04     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

                                                     (                                                                                            )

บริษัท บิวตี ้คอมมูนิตี ้จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564



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

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นหมุนเวยีน

     เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 14 56,863,953.47          88,011,611.46          
     ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 10.2 44,734,903.33          73,451,452.26          
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 101,598,856.80        161,463,063.72        
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

     หน้ีสินตามสญัญาเช่า 10.2 66,866,808.57          48,624,312.13          
     ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 15 13,734,694.69          16,407,376.00          
     ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 5,546,470.00            5,820,645.00            
     หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 762,250.00               2,036,750.00            
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 86,910,223.26          72,889,083.13          
รวมหนีสิ้น 188,509,080.06        234,352,146.85        
ส่วนของผู้ถือหุ้น
     ทุนเรือนหุน้
         ทุนจดทะเบียน
             หุน้สามญั 3,022,610,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.10 บาท    302,261,000.00        302,261,000.00        

         ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
             หุน้สามญั 3,006,868,535 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.10 บาท 300,686,853.50        300,686,853.50        
         ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 592,711,215.04        592,711,215.04        
         ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 16,302,071.90          16,302,071.90          

         หุน้สามญัซ้ือคืน (99,690,176.42)         (99,690,176.42)         
     กาํไร(ขาดทุน)สะสม 
         จดัสรรแลว้
             ทุนสาํรองตามกฎหมาย 30,226,100.00          30,226,100.00          
             สาํรองสาํหรับหุน้ท่ีบริษทัฯ ซ้ือคืน 99,690,176.42          99,690,176.42          
         ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (142,332,366.98)       (92,023,061.25)         
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 797,593,873.46        847,903,179.19        
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 986,102,953.52        1,082,255,326.04     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564

บริษัท บิวตี ้คอมมูนิตี ้จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)



บริษัท บิวตี ้คอมมูนิตี ้จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563

รายไดจ้ากการขาย 19 73,249,822.21              125,465,184.90            

ตน้ทุนขาย (49,891,344.45)            (60,160,490.76)            

กําไรข้ันต้น 23,358,477.76              65,304,694.14              

รายไดอ่ื้น ๆ 7,706,017.66                2,280,603.94                

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (44,553,060.32)            (82,687,883.45)            

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (28,644,709.67)            (33,913,819.34)            

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าทรัพยสิ์น (944,521.79)                 (20,974,005.85)            

กําไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดําเนินงาน (43,077,796.36)            (69,990,410.56)            

รายไดท้างการเงิน 784,720.21                   1,187,007.54                

ตน้ทุนทางการเงิน (1,616,122.37)              (767,629.07)                 

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (43,909,198.52)            (69,571,032.09)            

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 8,731,619.17                8,209,492.54                

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด (35,177,579.35)            (61,361,539.55)            

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน -                               -                               

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (35,177,579.35)            (61,361,539.55)            

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

      กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 18 (0.01)                            (0.02)                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

                                    (                                                                                                )

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่  30 มิถุนายน 2564

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)



บริษัท บิวตี ้คอมมูนิตี ้จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563

รายไดจ้ากการขาย 19 204,744,376.35            392,732,623.64            

ตน้ทุนขาย (113,902,396.31)          (177,154,898.72)          

กําไรข้ันต้น 90,841,980.04              215,577,724.92            

รายไดอ่ื้น ๆ 12,886,078.47              3,585,672.43                

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (104,459,971.94)          (207,503,235.81)          

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (57,815,749.94)            (96,677,195.94)            

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าทรัพยสิ์น (2,316,989.76)              (20,974,005.85)            

กําไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดําเนินงาน (60,864,653.13)            (105,991,040.25)          

รายไดท้างการเงิน 1,523,421.64                2,934,148.32                

ตน้ทุนทางการเงิน 10.2 (3,430,524.28)              (5,765,993.70)              

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (62,771,755.77)            (108,822,885.63)          

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 12 12,462,450.04              7,782,164.12                

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด (50,309,305.73)            (101,040,721.51)          

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน -                               -                               

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (50,309,305.73)            (101,040,721.51)          

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

      กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 18 (0.02)                            (0.03)                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

                                    (                                                                                                )

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่  30 มิถุนายน 2564

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)



(หน่วย: บาท)

ทุนที่ออกและ ส่วนเกนิมลูคา่ ส่วนทุนจากการจ่าย ทุนสาํรอง สาํรองสาํหรับ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุ้นสามญั โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ หุ้นสามญัซื้อคืน ตามกฎหมาย หุ้นที่บริษทัฯ ซื้อคืน ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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                             

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                                                                                                                                                                                                  -                                                -                                                    -                                                -                                              -                                                      (101,040,721.51)                               (101,040,721.51)                              

เงินปันผลจ่าย 17 -                                                                                                                                                                                                  -                                                -                                                    -                                                -                                              -                                                      (107,790,968.16)                               (107,790,968.16)                              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 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                                   (91,646,848.42)                                 848,279,392.02                                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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                                

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                                                                                                                                                                                                  -                                                -                                                    -                                                -                                              -                                                      (50,309,305.73)                                 (50,309,305.73)                                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 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                                   (142,332,366.98)                               797,593,873.46                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

                     (                                                                                                )

จดัสรรแลว้

 กาํไร (ขาดทุน) สะสม

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2564

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท บิวตี ้คอมมูนิตี ้จํากัด (มหาชน) 

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)



(หน่วย: บาท)
2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

     กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด (50,309,305.73)           (101,040,721.51)         
     รายการปรับปรุงกระทบกาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินไดเ้ป็น
        เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 
            ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ่าย 47,536,518.83 68,962,342.11
            (โอนกลบั)ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (36,288.00)                  (4,879.00)                    
            ขาดทุนจากการลดมลูค่าของสินคา้ 27,817,511.87            4,696,144.81              
            (กาํไร)ขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์น 160,067.23                 (79,171.99)                  
            ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,986,711.70              7,702,750.20              
            ขาดทุน(กาํไร)จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 20,595.88                   (26,604.75)                  
            ขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 833,020.55                 10,708,930.31            
            ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินมดัจาํ -                              10,265,075.54            
            ขาดทุนจากการดอ้ยค่าทางดา้นเครดิต -                              101,121.55                 
            (โอนกลบั)ขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (2,502,742.49)             -                              
            (โอนกลบั)ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินมดัจาํ (2,312,704.59)             -                              
            ส่วนลดค่าเช่าจากผูใ้หเ้ช่า (3,901,138.91)             -                              
            (รายได)้/รายจ่ายรับรู้ - คะแนนสะสม 390,437.29                 15,924.22                   
            ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 1,869,745.07              1,025,279.51              
            รายไดท้างการเงิน (1,523,421.64)             (2,934,148.32)             
            ตน้ทุนทางการเงิน 3,430,524.28              5,765,993.70              
            ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได้ (12,462,450.04)           (7,782,164.12)             
     กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
       สินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 12,997,081.30            (2,624,127.74)             
สินทรัพยจ์ากการดาํเนินงาน (เพิม่ข้ึน) ลดลง
            ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 36,302,809.83            47,575,176.12            
            สินคา้คงเหลือ 22,212,614.10            39,885,913.75            
            สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 21,308,796.04            11,750,912.52            
               สินทรัพยจ์ากการดาํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง 79,824,219.97            99,212,002.39            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

บริษัท บิวตี ้คอมมูนิตี ้จํากดั (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)



(หน่วย: บาท)

2564 2563

     หน้ีสินจากการดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)

             เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน (26,150,315.91)           (78,461,210.29)           

             หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (1,274,500.00)             (895,200.00)                

               หน้ีสินจากการดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)      (27,424,815.91)           (79,356,410.29)           

         เงินสดไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมดาํเนินงาน 65,396,485.36            17,231,464.36            

            จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (4,542,426.38)             (3,744,426.26)             

            จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (3,430,524.28)             (5,765,993.70)             

            จ่ายภาษีเงินได้ (96,821.95)                  (183,013.88)                

เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกจิกรรมดาํเนินงาน 57,326,712.75            7,538,030.52              

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

            เงินรับจากรายไดท้างการเงิน 839,612.20                 2,571,367.81              

            สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน(เพิ่มข้ึน)ลดลง (79,567,785.42)           200,000,000.00          

            ซ้ืออาคาร และอุปกรณ์ (8,783,780.55)             (4,344,222.22)             

            เงินรับจากการขายอุปกรณ์ 746,014.59                 125,810.44                 

            ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (3,166,322.50)             (3,851,490.00)             

เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกจิกรรมลงทุน (89,932,261.68)           194,501,466.03          

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

           จ่ายเงินปันผล (9,647.55)                    (107,440,256.87)         

           ชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (39,045,409.16)           (38,455,406.44)           

เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกจิกรรมจัดหาเงนิ (39,055,056.71)           (145,895,663.31)         

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (71,660,605.64)           56,143,833.24            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 175,942,839.82          154,656,264.42          
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินงวด 104,282,234.18          210,800,097.66          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

                                             (                                                                                        )

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

บริษัท บิวตี ้คอมมูนิตี ้จํากดั (มหาชน) 
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