
(หน่วย: บาท)

                                     สินทรัพย์ หมายเหตุ 30 กนัยายน 2563 31 ธันวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์หมุนเวยีน

     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 197,304,546.01         154,656,264.42         

     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 7 42,063,794.01           91,589,398.55           

     สินคา้คงเหลือ 8 254,548,014.89         354,874,656.32         

     สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 9 149,930,454.53         300,000,000.00         

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 643,846,809.44         901,120,319.29         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

     สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 10 49,966,292.82           50,000,000.00           

     ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 177,988,903.34         230,516,554.63         

     สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 12 158,701,618.44         -                            

     สิทธิการเช่า 5 -                            3,748,033.91             

     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 13 23,593,304.98           26,140,584.34           

     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14 21,688,531.41           12,543,168.14           

     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 15 63,124,366.60           91,850,298.12           

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 495,063,017.59         414,798,639.14         

รวมสินทรัพย์ 1,138,909,827.03      1,315,918,958.43      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

                                                     (                                                                                            )

บริษัท บิวตี ้คอมมูนิตี ้จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563



(หน่วย: บาท)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 30 กนัยายน 2563 31 ธันวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นหมุนเวยีน

     เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 16 100,066,127.09         177,238,227.73         

     ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 17 124,533,397.76         -                            

     ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย -                            28,691,913.99           

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 224,599,524.85         205,930,141.72         

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

     หน้ีสินตามสญัญาเช่า 17 61,657,861.15           -                            

     ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 18 18,749,361.16           23,041,416.00           

     ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 6,027,927.00             6,892,177.00             

     หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,348,500.00             3,574,900.00             

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 88,783,649.31           33,508,493.00           

รวมหนีสิ้น 313,383,174.16         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         

         ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

             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           

         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 (114,399,587.57)        136,554,083.27         
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 825,526,652.87         1,076,480,323.71      

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,138,909,827.03      1,315,918,958.43      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

                                                     (                                                                                            )

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563

บริษัท บิวตี ้คอมมูนิตี ้จาํกดั (มหาชน) 



บริษัท บิวตี ้คอมมูนิตี ้จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562

รายไดจ้ากการขาย 185,734,706.98            454,428,163.01         

ตน้ทุนขาย (87,511,564.78)            (177,900,888.93)        

กําไรข้ันต้น 98,223,142.20              276,527,274.08         

รายไดอ่ื้น ๆ 6,868,449.11                1,354,300.52             

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (73,645,754.09)            (165,356,828.05)        

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (32,105,358.45)            (50,303,505.58)          

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าทรัพยสิ์น (15,277,063.26)            -                             

กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดําเนินงาน (15,936,584.49)            62,221,240.97           

รายไดท้างการเงิน 875,132.87                   1,193,108.61             

ตน้ทุนทางการเงิน (3,055,087.42)              -                             

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (18,116,539.04)            63,414,349.58           

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ (4,636,200.11)              (12,565,851.04)          

กําไร (ขาดทุน ) สําหรับงวด (22,752,739.15)            50,848,498.54           

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น -                               -                             

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (22,752,739.15)            50,848,498.54           

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

      กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 21 (0.01)                            0.02                           

      กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรับลด 21 (0.01)                            0.02                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

                                    (                                                                                                )

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่  30 กันยายน 2563

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)



บริษัท บิวตี ้คอมมูนิตี ้จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562

รายไดจ้ากการขาย 578,467,330.62            1,526,605,244.29      

ตน้ทุนขาย (264,666,463.50)          (601,919,467.31)        

กําไรข้ันต้น 313,800,867.12            924,685,776.98         

รายไดอ่ื้น ๆ 10,454,121.54              5,216,494.56             

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (281,148,989.90)          (547,464,868.46)        

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (128,782,554.39)          (178,784,744.99)        

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าทรัพยสิ์น (36,251,069.11)            -                             

กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดําเนินงาน (121,927,624.74)          203,652,658.09         

รายไดท้างการเงิน 3,809,281.19                5,494,517.19             

ตน้ทุนทางการเงิน 17.3 (8,821,081.12)              -                             

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (126,939,424.67)          209,147,175.28         

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 14 3,145,964.01                (41,980,930.09)          

กําไร (ขาดทุน ) สําหรับงวด (123,793,460.66)          167,166,245.19         

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น -                               -                             

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (123,793,460.66)          167,166,245.19         

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

      กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 21 (0.04)                            0.06                           

      กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรับลด 21 (0.04)                            0.06                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

                                        (                                                                                        )

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่  30 กันยายน 2563

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)



บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

(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 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     

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                         -                         -                             -                        -                       -                            167,166,245.19        167,166,245.19        

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

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

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

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 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           71,143,427.50          1,011,069,667.94     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563(ตามที่รายงานไวเ้ดิม) 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     

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 5 -                         -                         -                             -                        -                       -                            (19,369,242.02)         (19,369,242.02)         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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 ) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                         -                         -                             -                        -                       -                            (123,793,460.66)       (123,793,460.66)       

เงินปันผลจ่าย 20 -                         -                         -                             -                        -                       -                            (107,790,968.16)       (107,790,968.16)       
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

                     (                                                                                                )

จดัสรรแลว้

 กาํไร (ขาดทุน) สะสม



(หน่วย: บาท)

2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

     กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด (123,793,460.66)         167,166,245.19          

     รายการปรับปรุงกระทบกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไดเ้ป็น

        เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 

            ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ่าย 128,689,017.69 40,973,738.26

            (โอนกลบั)ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (536,397.82)                276,316.16

            ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินคา้ 11,462,517.05             9,513,489.32               

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

            ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 19,549,826.50             4,622,007.87               

            ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายของเงินมดัจาํ 9,384,122.80               -                               

            ขาดทุน(กาํไร)จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 203,324.83                  -                               

            ขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 757,641.60                  -                               

            ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินมดัจาํ 6,559,478.21               -                               

            (โอนกลบั)ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -                               (824,512.70)                

            (รายได)้/รายจ่ายรับรู้ - คะแนนสะสม 214,415.53                  (3,621,470.00)             

            ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 1,492,688.00               4,916,001.77               

            ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ -                               2,413,085.00               

            รายไดท้างการเงิน (3,809,281.19)             (5,494,517.19)             

            ตน้ทุนทางการเงิน 8,821,081.12               -                               

            ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได้ (3,145,964.01)             41,980,930.09             

     กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน

       สินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 55,735,008.28             261,714,375.65          

สินทรัพยจ์ากการดาํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง

            ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 49,841,821.01             (1,276,848.82)             

            สินคา้คงเหลือ 88,864,124.38             170,933,201.14          

            สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 12,782,330.51             6,917,100.33               

               สินทรัพยจ์ากการดาํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง 151,488,275.90          176,573,452.65          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

บริษทั บิวตี ้คอมมูนิตี ้จํากดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)



                                           (                                                                                        )



(หน่วย: บาท)

2563 2562

     หน้ีสินจากการดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)

             เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน (67,044,874.39)           (117,380,756.05)         

             หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (1,226,400.00)             (213,300.00)                

               หน้ีสินจากการดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)      (68,271,274.39)           (117,594,056.05)         

         เงินสดไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมดาํเนินงาน 138,952,009.79          320,693,772.25          

            จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (5,784,742.84)             (1,460,075.00)             

            จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (8,821,081.12)             -                               

            จ่ายภาษีเงินได้ (28,920,512.01)           (143,125,531.97)         

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกจิกรรมดําเนินงาน 95,425,673.82             176,108,165.28          

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

            เงินรับจากรายไดท้างการเงิน 4,361,313.21               6,605,702.35               

            สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน(เพิ่มข้ึน)ลดลง 150,000,000.00          280,000,000.00          

            ซ้ืออาคาร และอุปกรณ์ (5,842,090.17)             (11,605,905.72)           

            เงินรับจากการขายอุปกรณ์ 187,492.69                  267,149.59                  

            ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (4,054,200.00)             (2,626,500.00)             

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกจิกรรมลงทุน 144,652,515.73          272,640,446.22          

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

            จ่ายเงินปันผล (107,476,370.27)         (517,736,661.61)         

            เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั -                               3,267,900.00               

           ชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่า (89,953,537.69)           -                               

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกจิกรรมจัดหาเงิน (197,429,907.96)         (514,468,761.61)         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 42,648,281.59             (65,720,150.11)           

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันส้ินงวด 197,304,546.01          167,104,219.57          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

                                           (                                                                                        )

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2563

บริษทั บิวตี ้คอมมูนิตี ้จํากดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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