
(หน่วย: บาท)

                                     สินทรัพย์ หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

สินทรัพย์หมุนเวยีน

     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 175,942,839.82        154,656,264.42        

     ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 7 58,637,717.45          91,589,398.55          

     สินคา้คงเหลือ 8 209,016,057.24        354,874,656.32        

     สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน/เงินลงทุนชวัคราว 9 250,432,214.58        300,000,000.00        

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 694,028,829.09        901,120,319.29        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

     สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน/เงินลงทุนระยะยาวอืน 10 -                            50,000,000.00          

     ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 165,821,307.64        230,516,554.63        

     สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 12 100,091,561.11        -                            

     สิทธิการเช่า 4 -                            3,748,033.91            

     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 13 22,742,739.87          26,140,584.34          

     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14 43,633,326.52          12,543,168.14          

     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 15 55,937,561.81          91,850,298.12          

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 388,226,496.95        414,798,639.14        

รวมสินทรัพย์ 1,082,255,326.04     1,315,918,958.43     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

                                    งบการเงินนีไดรั้บการอนุมติัจากทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครังที ………. เมือวนัที ……………………

                                                           ขอรับรองวา่รายการขา้งตน้เป็นความจริงและถูกตอ้งทุกประการ 

                                      (ลงชือ)…………………………………………………………………กรรมการตามอาํนาจ

                                                     (                                                                                            )

บริษัท บิวตี คอมมูนิตี จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563



(หน่วย: บาท)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

หนีสินหมุนเวยีน

     เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 16 88,011,611.46          177,238,227.73        

     ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 12 73,451,452.26          -                            

     ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย -                            28,691,913.99          

รวมหนสิีนหมุนเวยีน 161,463,063.72        205,930,141.72        

หนีสินไม่หมุนเวยีน

     หนีสินตามสญัญาเช่า 12 48,624,312.13          -                            

     ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 17 16,407,376.00          23,041,416.00          

     ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนอืน 5,820,645.00            6,892,177.00            

     หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 2,036,750.00            3,574,900.00            

รวมหนสิีนไม่หมุนเวยีน 72,889,083.13          33,508,493.00          

รวมหนสิีน 234,352,146.85        239,438,634.72        

ส่วนของผู้ถือหุ้น

     ทุนเรือนหุน้

         ทุนจดทะเบียน

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

         ทุนทีออกและชาํระแลว้ 19

             หุน้สามญั 3,006,868,535 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท 300,686,853.50        300,686,853.50        

         ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 592,711,215.04        592,711,215.04        

         ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 16,302,071.90          16,302,071.90          

         หุน้สามญัซือคืน 22 (99,690,176.42)         (99,690,176.42)         

     กาํไร(ขาดทุน)สะสม 

         จดัสรรแลว้

             ทุนสาํรองตามกฎหมาย 20 30,226,100.00          30,226,100.00          

             สาํรองสาํหรับหุน้ทีบริษทัฯ ซือคืน 99,690,176.42          99,690,176.42          

         ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (92,023,061.25)         136,554,083.27        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 847,903,179.19        1,076,480,323.71     

รวมหนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,082,255,326.04     1,315,918,958.43     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

                                      (ลงชือ)…………………………………………………………………กรรมการตามอาํนาจ

                                                     (                                                                                            )

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563

บริษัท บิวตี คอมมูนิตี จาํกดั (มหาชน) 



บริษัท บิวตี คอมมูนิตี จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562

รายไดจ้ากการขาย 769,297,049.48           2,007,207,525.49      

ตน้ทุนขาย (353,276,270.48)          (794,138,254.12)        

กําไรขันต้น 416,020,779.00           1,213,069,271.37      

รายไดอื้น 12,948,544.69             6,429,267.94             

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (351,485,421.93)          (701,750,900.95)        

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (160,225,784.48)          (234,107,427.35)        

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าทรัพยสิ์น (41,777,733.55)            -                             

กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดําเนินงาน (124,519,616.27)          283,640,211.01         

รายไดท้างการเงิน 4,588,004.39               7,130,235.46             

ตน้ทุนทางการเงิน 12.2.3 (10,907,235.38)            -                             

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ (130,838,847.26)          290,770,446.47         

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 14 25,956,989.88             (58,193,545.51)          

กําไร (ขาดทุน ) สําหรับปี (104,881,857.38)          232,576,900.96         

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

     ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 4,331,153.80               -                             

หัก : ผลกระทบของภาษีเงินได้ (866,230.76)                 -                             

     กาํไรเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี 3,464,923.04               -                             

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (101,416,934.34)          232,576,900.96         

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

      กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขนัพนืฐาน 27 (0.04)                            0.08                           

      กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด 27 (0.04)                            0.08                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

                            (ลงชือ)…………………………………………………………………กรรมการตามอาํนาจ

                                        (                                                                                        )

สําหรับปี สินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563



บริษัท บิวตี คอมมูนิตี จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

ทุนทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ส่วนทุนจากการจ่าย ทุนสาํรอง สาํรองสาํหรับ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุ้นสามญั โดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ หุ้นสามญัซือคืน ตามกฎหมาย หุ้นทีบริษทัฯ ซือคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี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     

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                         -                         -                          -                        -                       -                          232,576,900.96      232,576,900.96        

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 21 -                         -                         2,413,085.00          -                        -                       -                          -                          2,413,085.00            

การใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุ้นสามญั 65,358.00              3,752,401.54         (549,859.54)            -                        -                       -                          -                          3,267,900.00            

เงินปันผลจ่าย 23 -                         -                         -                          -                        -                       -                          (413,198,708.42)     (413,198,708.42)      

เงินปันผลจ่ายระหวา่งกาล 23 -                         -                         -                          -                        -                       -                          (104,796,777.77)     (104,796,777.77)      

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2562 300,686,853.50     592,711,215.04        16,302,071.90           (99,690,176.42)     30,226,100.00       99,690,176.42           136,554,083.27         1,076,480,323.71     

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี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           136,554,083.27         1,076,480,323.71     

ผลสะสมจากการเปลยีนแปลงนโยบายการบญัชี 4 -                         -                           -                            -                        -                         -                            (19,369,242.02)         (19,369,242.02)        

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 (หลงัปรับปรุง) 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 ) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                         -                           -                            -                        -                         -                            (101,416,934.34)       (101,416,934.34)      

เงินปันผลจ่าย 23 -                         -                           -                            -                        -                         -                            (107,790,968.16)       (107,790,968.16)      

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 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           (92,023,061.25)         847,903,179.19        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

         (ลงชือ)…………………………………………………………………กรรมการตามอาํนาจ

                     (                                                                                                )

จดัสรรแลว้

 กาํไร (ขาดทุน) สะสม



(หน่วย: บาท)

2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

     กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี (104,881,857.38)         232,576,900.96          

     รายการปรับกระทบกาํไรเป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน) 

       กิจกรรมดาํเนินงาน 

            ค่าเสือมราคาและค่าตดัจ่าย 120,578,459.83 53,680,982.51

            ขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน 

               (2562: หนีสงสยัจะสูญของลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน) (639,650.47)                280,513.79

            ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินคา้ 12,426,491.18            12,012,663.18            

            ขาดทุนจากการทาํลายสินคา้ 4,607,301.68              2,532,338.02              

            (กาํไร)จากการขายทรัพยสิ์น (114,001.37)                (206,938.12)                

            ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 23,630,385.38            5,696,460.58              

            ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 47,056,527.11            -                             

            ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายเงินมดัจาํ 9,743,241.65              -                             

            ขาดทุน(กาํไร)จากตราสารอนุพนัธ์ (432,214.58)                140,693.37                 

            ขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 1,988,381.31              -                             

            ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินมดัจาํ 6,415,715.21              -                             

            (โอนกลบั)ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -                             (824,512.70)                

            (รายได)้/รายจ่ายรับรู้ - คะแนนสะสม (4,483,191.74)             (13,495,681.60)           

            ประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนกังาน 4,225,887.00              6,612,973.51              

            ค่าใชจ่้ายทีเกิดจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ -                             2,413,085.00              

            รายไดท้างการเงิน (4,588,004.39)             (7,130,235.46)             

            ตน้ทุนทางการเงิน 10,907,235.38            -                             

            ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได้ (25,956,989.88)           58,193,545.51            

     กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงใน

       สินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 100,483,715.92          352,482,788.55          

สินทรัพยจ์ากการดาํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

            ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 32,677,561.41            (8,938,110.66)             

            สินคา้คงเหลือ 128,824,806.22          223,415,634.77          

            สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 19,753,779.45            7,611,633.89              

               สินทรัพยจ์ากการดาํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง 181,256,147.08          222,089,158.00          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

                               (ลงชือ)…………………………………………………………………กรรมการตามอาํนาจ

                                             (                                                                                        )

บริษทั บิวตี คอมมูนิต ีจํากดั (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปี สินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563



(หน่วย: บาท)

2563 2562

     หนีสินจากการดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

             เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน (74,158,865.88)           (94,020,762.00)           

             หนีสินไม่หมุนเวียนอืน (1,538,150.00)             (560,700.00)                

               หนีสินจากการดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)      (75,697,015.88)           (94,581,462.00)           

         เงินสดไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมดาํเนินงาน 206,042,847.12          479,990,484.55          

            จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (6,528,773.20)             -                             

            จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (10,907,235.38)           -                             

            จ่ายภาษีเงินได้ (28,966,157.21)           (143,186,371.43)         

เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกจิกรรมดาํเนินงาน 159,640,681.33          336,804,113.12          

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

            เงินรับจากรายไดท้างการเงิน 5,776,017.77              7,156,045.86              

            เงินลงทุนชวัคราว/สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน(เพมิขึน)ลดลง 50,000,000.00            160,000,000.00          

            เงินลงทุนระยะยาวอืน/สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอืน(เพมิขึน)ลดลง 50,000,000.00            (50,000,000.00)           

            ซืออาคาร และอปุกรณ์ (5,685,961.25)             (15,106,628.94)           

            เงินรับจากการขายอปุกรณ์ 187,492.69                 267,149.59                 

            ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน (4,798,732.99)             (2,697,807.01)             

เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกจิกรรมลงทุน 95,478,816.22            99,618,759.50            

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

            จ่ายเงินปันผล (107,513,358.21)         (517,858,877.88)         

            เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุ้นสามญั -                             3,267,900.00              

           ชาํระหนีสินตามสญัญาเช่า (126,319,563.94)         -                             

เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกจิกรรมจัดหาเงนิ (233,832,922.15)         (514,590,977.88)         

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขนึ (ลดลง) สุทธิ 21,286,575.40            (78,168,105.26)           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 154,656,264.42          232,824,369.68          

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัสินปี 175,942,839.82          154,656,264.42          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

                               (ลงชือ)…………………………………………………………………กรรมการตามอาํนาจ

                                             (                                                                                        )

สําหรับปี สินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563

บริษทั บิวตี คอมมูนิต ีจํากดั (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
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