
(หน่วย: บาท)

                                     สินทรัพย์ หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์หมุนเวยีน

     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 210,800,097.66        154,656,264.42        

     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 7 44,564,895.82          91,589,398.55          

     สินคา้คงเหลือ 8 310,292,597.76        354,874,656.32        

     สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 9 99,932,585.63          300,000,000.00        

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 665,590,176.87        901,120,319.29        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

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

     ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 187,774,303.10        230,516,554.63        

     สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 12 193,770,446.03        -                            

     สิทธิการเช่า 5 -                            3,748,033.91            

     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 13 24,448,595.86          26,140,584.34          

     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14 26,324,731.52          12,543,168.14          

     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 15 69,834,310.06          91,850,298.12          

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 552,118,679.39        414,798,639.14        

รวมสินทรัพย์ 1,217,708,856.26     1,315,918,958.43     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

                                                     (                                                                                            )

บริษัท บิวตี ้คอมมูนิตี ้จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563



(หน่วย: บาท)
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นหมุนเวยีน

     เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 16 88,786,105.25          177,238,227.73        
     ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 17 134,359,941.65        -                            
     ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 28,691,913.99          28,691,913.99          
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 251,837,960.89        205,930,141.72        
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

     หน้ีสินตามสญัญาเช่า 17 87,922,287.10          -                            
     ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 18 20,322,269.25          23,041,416.00          
     ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 6,667,247.00            6,892,177.00            
     หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 2,679,700.00            3,574,900.00            
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 117,591,503.35        33,508,493.00          
รวมหนีสิ้น 369,429,464.24        239,438,634.72        
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 (91,646,848.42)         136,554,083.27        
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 848,279,392.02        1,076,480,323.71     
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,217,708,856.26     1,315,918,958.43     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563

บริษัท บิวตี ้คอมมูนิตี ้จํากดั (มหาชน) 



บริษัท บิวตี ้คอมมูนิตี ้จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562

รายไดจ้ากการขาย 125,465,184.90            528,285,169.29         

ตน้ทุนขาย (60,160,490.76)            (210,459,559.39)        

กําไรข้ันต้น 65,304,694.14              317,825,609.90         

รายไดอ่ื้น ๆ 2,280,603.94                1,451,523.58             

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (82,687,883.45)            (200,219,277.12)        

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (33,913,819.34)            (62,155,309.36)          

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าทรัพยสิ์น (20,974,005.85)            -                             

กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดําเนินงาน (69,990,410.56)            56,902,547.00           

รายไดท้างการเงิน 1,187,007.54                1,868,761.42             

ตน้ทุนทางการเงิน (767,629.07)                 -                             

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (69,571,032.09)            58,771,308.42           

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 8,209,492.54                (12,005,633.06)          

กําไร (ขาดทุน ) สําหรับงวด (61,361,539.55)            46,765,675.36           

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น -                               -                             

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (61,361,539.55)            46,765,675.36           

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

      กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 21 (0.02)                            0.02                           

      กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรับลด 21 (0.02)                            0.02                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

                                    (                                                                                                )

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่  30 มิถุนายน 2563

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)



บริษัท บิวตี ้คอมมูนิตี ้จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562

รายไดจ้ากการขาย 392,732,623.64            1,072,177,081.28      

ตน้ทุนขาย (177,154,898.72)          (424,018,578.38)        

กําไรข้ันต้น 215,577,724.92            648,158,502.90         

รายไดอ่ื้น ๆ 3,585,672.43                3,862,194.04             

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (207,503,235.81)          (382,108,040.41)        

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (96,677,195.94)            (128,481,239.41)        

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าทรัพยสิ์น (20,974,005.85)            -                             

กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดําเนินงาน (105,991,040.25)          141,431,417.12         

รายไดท้างการเงิน 2,934,148.32                4,301,408.58             

ตน้ทุนทางการเงิน 17.3 (5,765,993.70)              -                             

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (108,822,885.63)          145,732,825.70         

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 14 7,782,164.12                (29,415,079.05)          

กําไร (ขาดทุน ) สําหรับงวด (101,040,721.51)          116,317,746.65         

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น -                               -                             

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (101,040,721.51)          116,317,746.65         

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

      กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 21 (0.03)                            0.04                           

      กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรับลด 21 (0.03)                            0.04                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

                                        (                                                                                        )

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่  30 มิถุนายน 2563

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)



บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 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 -                         -                         -                             -                        -                       -                            116,317,746.65        116,317,746.65        

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)       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 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           125,091,706.73        1,065,017,947.17     

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 -                         -                         -                             -                        -                       -                            (101,040,721.51)       (101,040,721.51)       

เงินปันผลจ่าย 20 -                         -                         -                             -                        -                       -                            (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        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

                     (                                                                                                )

จดัสรรแลว้

 กาํไร (ขาดทุน) สะสม



(หน่วย: บาท)

2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

     กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (108,822,885.63)          145,732,825.70           

     รายการปรับปรุงกระทบกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไดเ้ป็น

        เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 

            ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ่าย 68,962,342.11 27,807,280.97

            (โอนกลบั)หน้ีสงสยัจะสูญ (4,879.00)                     193,292.60

            ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินคา้ 4,696,144.81               5,026,884.50               

            (กาํไร)จากการขายทรัพยสิ์น (79,171.99)                   -                               

            ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7,702,750.20               2,573,555.40               
            ขาดทุน(กาํไร)จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (26,604.75)                   -                               

            ขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10,708,930.31             -                               

            ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินมดัจาํ 10,265,075.54             -                               

            ขาดทุนจากการดอ้ยค่าทางดา้นเครดิต 101,121.55                  -                               

            (โอนกลบั)ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -                               (824,512.70)                 

            (รายได)้/รายจ่ายรับรู้ - คะแนนสะสม 15,924.22                    (2,336,780.00)              

            ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน 1,025,279.51               3,277,334.51               

            ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ -                               2,413,085.00               

            ตน้ทุนทางการเงิน 5,765,993.70               -                               

            รายไดท้างการเงิน (2,934,148.32)              (4,301,408.58)              

     กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน

       สินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน (2,624,127.74)              179,561,557.40           

สินทรัพยจ์ากการดาํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง

            ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 47,575,176.12             (63,200,044.89)            

            สินคา้คงเหลือ 39,885,913.75             101,304,516.32           

            สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 11,750,912.52             4,829,280.07               

               สินทรัพยจ์ากการดาํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง 99,212,002.39             42,933,751.50             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

                                           (                                                                                        )

บริษัท บิวตี ้คอมมูนิตี ้จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)



(หน่วย: บาท)

2563 2562

     หน้ีสินจากการดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)

             เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (78,461,210.29)            (90,813,696.69)            

             หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (895,200.00)                 (122,250.00)                 

               หน้ีสินจากการดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)      (79,356,410.29)            (90,935,946.69)            

         เงินสดไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมดาํเนินงาน 17,231,464.36             131,559,362.21           

            จ่ายผลประโยชนพ์นกังาน (3,744,426.26)              -                               

            จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (5,765,993.70)              -                               

            จ่ายภาษีเงินได้ (183,013.88)                 (112,909,163.44)          

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน 7,538,030.52               18,650,198.77             

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

            เงินรับจากรายไดท้างการเงิน 2,571,367.81               5,361,285.71               

            สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน(เพิ่มข้ึน)ลดลง 200,000,000.00           410,000,000.00           

            ซ้ืออาคาร และอุปกรณ์ (4,344,222.22)              (6,284,146.65)              

            เงินรับจากการขายอุปกรณ์ 125,810.44                  -                               

            ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (3,851,490.00)              (2,626,500.00)              

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน 194,501,466.03           406,450,639.06           

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

            จ่ายเงินปันผล (107,440,256.87)          (413,031,176.53)          

            เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั -                               3,267,900.00               

           ชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (38,455,406.44)            -                               

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน (145,895,663.31)          (409,763,276.53)          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 56,143,833.24             15,337,561.30             

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด 210,800,097.66           248,161,930.98           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

                                           (                                                                                        )

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563

บริษัท บิวตี ้คอมมูนิตี ้จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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