
(หน่วย: บาท)

                                     สินทรัพย์ หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์หมุนเวยีน

     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 208,721,329.89        175,942,839.82        

     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 6 31,099,267.63          58,637,717.45          

     สินคา้คงเหลือ 7 187,132,781.89        209,016,057.24        

     สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 8.1 250,000,000.00        250,432,214.58        

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 676,953,379.41        694,028,829.09        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

     ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 157,437,541.47        165,821,307.64        

     สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 10.1 88,454,940.78          100,091,561.11        

     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 11 22,732,121.87          22,742,739.87          

     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 47,364,157.39          43,633,326.52          

     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 13 44,696,772.15          55,937,561.81          

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 360,685,533.66        388,226,496.95        

รวมสินทรัพย์ 1,037,638,913.07     1,082,255,326.04     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

                                                     (                                                                                            )

บริษัท บิวตี ้คอมมูนิตี ้จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564



(หน่วย: บาท)
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นหมุนเวยีน

     หน้ีสินทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 8.2 26,077.59                 -                            
     เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 14 77,207,902.63          88,011,611.46          
     ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 10.2 51,142,671.06          73,451,452.26          
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 128,376,651.28        161,463,063.72        
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

     หน้ีสินตามสญัญาเช่า 10.2 56,259,525.55          48,624,312.13          
     ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 15 13,011,698.43          16,407,376.00          
     ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 5,628,335.00            5,820,645.00            
     หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,591,250.00            2,036,750.00            
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 76,490,808.98          72,889,083.13          
รวมหนีสิ้น 204,867,460.26        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 (107,154,787.63)       (92,023,061.25)         
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 832,771,452.81        847,903,179.19        
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,037,638,913.07     1,082,255,326.04     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564

บริษัท บิวตี ้คอมมูนิตี ้จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)



บริษัท บิวตี ้คอมมูนิตี ้จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563

รายไดจ้ากการขาย 131,494,554.14            267,267,438.74            

ตน้ทุนขาย (64,011,051.86)            (116,994,407.96)          

กําไรข้ันต้น 67,483,502.28              150,273,030.78            

รายไดอ่ื้น ๆ 5,180,060.81                1,305,068.49                

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (59,906,911.62)            (124,815,352.36)          

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (29,171,040.27)            (62,763,376.60)            

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าทรัพยสิ์น (1,372,467.97)              -                               

กําไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดําเนินงาน (17,786,856.77)            (36,000,629.69)            

รายไดท้างการเงิน 738,701.43                   1,747,140.78                

ตน้ทุนทางการเงิน 10.2 (1,814,401.91)              (4,998,364.63)              

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (18,862,557.25)            (39,251,853.54)            

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 12 3,730,830.87                (427,328.42)                 

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด (15,131,726.38)            (39,679,181.96)            

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน -                               -                               

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (15,131,726.38)            (39,679,181.96)            

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

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

      กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ปรับลด 18 (0.01)                            (0.01)                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

                                    (                                                                                                )

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่  31 มีนาคม 2564

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)



(หน่วย: บาท)

ทุนที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ส่วนทุนจากการจ่าย ทุนสาํรอง สาํรองสาํหรับ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุ้นสามญั โดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ หุ้นสามญัซื้อคืน ตามกฎหมาย หุ้นที่บริษทัฯ ซื้อคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 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)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                         -                         -                             -                        -                       -                            (39,679,181.96)         (39,679,181.96)         

เงินปันผลจ่าย 17 -                         -                         -                             -                        -                       -                            (107,790,968.16)       (107,790,968.16)       
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 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           (30,285,308.87)         909,640,931.57        

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)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                         -                         -                             -                        -                       -                            (15,131,726.38)         (15,131,726.38)         
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 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           (107,154,787.63)       832,771,452.81        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

                     (                                                                                                )

จดัสรรแลว้

 กาํไร (ขาดทุน) สะสม

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จํากัด (มหาชน) 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)



(หน่วย: บาท)

2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

     กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด (15,131,726.38)            (39,679,181.96)            

     รายการปรับปรุงกระทบกาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินไดเ้ป็น

        เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 

            ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ่าย 51,962,122.21 54,849,305.47

            (โอนกลบั)ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (36,288.00)                   32,806.25                    

            ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินคา้ 7,773,356.25               423,282.05                  

            (กาํไร)ขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์น 137,371.35                  (78,657.45)                   

            ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,784,143.25               1,928,364.90               
            ขาดทุน(กาํไร)จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 26,077.59                    (219,831.48)                 

            ขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 833,020.55                  921,912.01                  

            (โอนกลบั)ขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,780,988.90)              -                               

            (โอนกลบั)ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินมดัจาํ (300,000.00)                 -                               

            (รายได)้/รายจ่ายรับรู้ - คะแนนสะสม 258,298.05                  (433,270.61)                 

            ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน 934,872.53                  1,056,471.75               

            รายไดท้างการเงิน (738,701.43)                 (1,747,140.78)              

            ตน้ทุนทางการเงิน 1,814,401.91               4,998,364.63               

            ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได้ (3,730,830.87)              427,328.42                  

     กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน

       สินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 44,805,128.11             22,479,753.20             

สินทรัพยจ์ากการดาํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง

            ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 27,961,956.00             27,337,631.89             

            สินคา้คงเหลือ 14,109,919.10             11,478,532.92             

            สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 11,540,789.66             4,500,980.49               

               สินทรัพยจ์ากการดาํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง 53,612,664.76             43,317,145.30             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

                                             (                                                                                        )

บริษัท บิวตี ้คอมมูนิตี ้จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2564

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)



(หน่วย: บาท)

2564 2563

     หน้ีสินจากการดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)

             เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (11,013,846.44)            (42,060,971.48)            

             หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (445,500.00)                 (527,400.00)                 

               หน้ีสินจากการดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)      (11,459,346.44)            (42,588,371.48)            

         เงินสดไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมดาํเนินงาน 86,958,446.43             23,208,527.02             

            จ่ายผลประโยชนพ์นกังาน (4,330,550.10)              (4,339,163.30)              

            จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (1,814,401.91)              (4,998,364.63)              

            จ่ายภาษีเงินได้ (74,598.67)                   (154,580.99)                 

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน 80,738,895.75             13,716,418.10             

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

            เงินรับจากรายไดท้างการเงิน 426,081.92                  1,195,310.58               

            สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน(เพิ่มข้ึน)ลดลง 432,214.58                  30,000,000.00             

            ซ้ืออาคาร และอุปกรณ์ (631,108.13)                 (2,040,539.16)              

            เงินรับจากการขายอุปกรณ์ 606,625.64                  120,202.96                  

            ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (812,000.00)                 (4,054,200.00)              

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน 21,814.01                    25,220,774.38             

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

            จ่ายเงินปันผล (9,117.45)                     (5,465.25)                     

           ชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (47,973,102.24)            (42,756,424.06)            

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน (47,982,219.69)            (42,761,889.31)            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 32,778,490.07             (3,824,696.83)              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 175,942,839.82           154,656,264.42           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด 208,721,329.89           150,831,567.59           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

                                             (                                                                                        )

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2564

บริษัท บิวตี ้คอมมูนิตี ้จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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