
(หน่วย: บาท)

                                     สินทรัพย์ หมายเหตุ 31 มนีาคม 2565 31 ธันวาคม 2564

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์หมุนเวียน

     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 44,037,885.10          57,977,128.43          

     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน 6 49,504,553.79          35,392,647.26          

     สินคา้คงเหลือ 7 132,971,032.50        138,246,332.31        

     สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน 8 370,000,000.00        370,116,664.26        

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 596,513,471.39        601,732,772.26        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

     ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 145,598,212.81        145,387,590.60        

     สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 10.1 105,455,703.74        104,930,046.61        

     สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน 11 23,264,160.16          23,263,832.15          

     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 62,939,874.52          62,283,031.50          

     สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 13 30,718,613.87          36,505,361.10          

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 367,976,565.10        372,369,861.96        

รวมสินทรัพย์ 964,490,036.49        974,102,634.22        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

                                      (ลงช่ือ)…………………………………………………………………กรรมการตามอ านาจ

                                                     (                                                                                            )

บริษทั บิวตี ้คอมมูนิตี ้จ ากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มนีาคม 2565



(หน่วย: บาท)
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 31 มนีาคม 2565 31 ธันวาคม 2564

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นหมุนเวียน

     เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน 14 64,925,466.52          72,147,202.64          
     ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 10.2 45,221,715.70          45,472,493.31          
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 110,147,182.22        117,619,695.95        
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

     หน้ีสินตามสญัญาเช่า 10.2 70,180,585.68          69,943,900.75          
     ประมาณการหน้ีสินไมห่มนุเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 15 7,371,642.91            6,844,546.00            
     ประมาณการหน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 5,546,470.00            5,546,470.00            
     หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 555,750.00               539,000.00               
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 83,654,448.59          82,873,916.75          
รวมหนีสิ้น 193,801,630.81        200,493,612.70        
ส่วนของผู้ถือหุ้น
     ทุนเรือนหุ้น
         ทุนจดทะเบียน
             หุ้นสามญั 3,009,935,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.10 บาท    17 300,993,500.00        
             หุ้นสามญั 3,022,610,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.10 บาท    302,261,000.00        

         ทุนท่ีออกและช าระแลว้
             หุ้นสามญั 2,994,193,535 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.10 บาท 17 299,419,353.50        
             หุ้นสามญั 3,006,868,535 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.10 บาท 300,686,853.50        
         ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 17 510,590,610.52        609,013,286.94        
         หุ้นสามญัซ้ือคืน 17 -                           (99,690,176.42)         
     ก  าไร(ขาดทุน)สะสม 
         จดัสรรแลว้
             ทุนส ารองตามกฎหมาย 30,226,100.00          30,226,100.00          
             ส ารองส าหรับหุ้นท่ีบริษทัฯ ซ้ือคืน 18 -                           99,690,176.42          
         ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (69,547,658.34)         (166,317,218.92)       
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 770,688,405.68        773,609,021.52        
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 964,490,036.49        974,102,634.22        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

                                      (ลงช่ือ)…………………………………………………………………กรรมการตามอ านาจ
                                                     (                                                                                            )

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มนีาคม 2565

บริษทั บิวตี ้คอมมูนิตี ้จ ากดั (มหาชน) 



บริษัท บิวตี ้คอมมูนิตี ้จ ากดั (มหาชน) 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2565 2564

รายไดจ้ากการขาย 107,704,984.86        131,494,554.14        

ตน้ทุนขาย (53,165,135.18)         (64,011,051.86)         

ก าไรขั้นต้น 54,539,849.68          67,483,502.28          

รายไดอ่ื้น 4,407,448.11            5,180,060.81            

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (37,670,976.96)         (59,906,911.62)         

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (23,799,545.44)         (29,171,040.27)         

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ทรัพยสิ์น (16,243.70)                (1,372,467.97)           

ก าไร (ขาดทุน) จากกจิกรรมด าเนินงาน (2,539,468.31)           (17,786,856.77)         

รายไดท้างการเงิน 595,372.15               738,701.43               

ตน้ทุนทางการเงิน 10.2.3 (1,633,362.70)           (1,814,401.91)           

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (3,577,458.86)           (18,862,557.25)         

รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 12 656,843.02               3,730,830.87            

ก าไร (ขาดทุน ) ส าหรับงวด (2,920,615.84)           (15,131,726.38)         

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน -                            -                            

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด (2,920,615.84)           (15,131,726.38)         

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

      ก  าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 19 (0.001)                       (0.010)                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

                            (ลงช่ือ)…………………………………………………………………กรรมการตามอ านาจ

                                        (                                                                                        )

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2565

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)



บริษัท บิวตี ้คอมมูนิตี ้จ ากดั (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: บาท)

ทุนท่ีออกและ ส่วนเกินมูลคา่ ส่วนทุนจากการจ่าย ทุนส ารอง ส ารองส าหรับ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ หุน้สามญั โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ หุน้สามญัซ้ือคืน ตามกฎหมาย หุน้ท่ีบริษทัฯ ซ้ือคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 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    

ก าไร (ขาดทุน ) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                         -                        -                             -                        -                       -                            (15,131,726.38)      (15,131,726.38)     

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 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    

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 300,686,853.50     609,013,286.94    -                             (99,690,176.42)    30,226,100.00     99,690,176.42          (166,317,218.92)    773,609,021.52    

ก าไร (ขาดทุน ) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                         -                        -                             -                        -                       -                            (2,920,615.84)        (2,920,615.84)       

ลดทุนจดทะเบียนโดยการตดัหุน้ทุนซ้ือคืนท่ียงัมิไดจ้  าหน่าย 17,18 (1,267,500.00)        (98,422,676.42)    -                             99,690,176.42      -                       -                            -                          -                        

ลดส ารองหุน้ซ้ือคืนจากการลดทุนโดยการตดัหุน้ซ้ือคืน 18 -                         -                        -                             -                        -                       (99,690,176.42)         99,690,176.42       -                        

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 299,419,353.50     510,590,610.52    -                             -                        30,226,100.00     -                            (69,547,658.34)      770,688,405.68    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

         (ลงช่ือ)…………………………………………………………………กรรมการตามอ านาจ

                     (                                                                                                )

จดัสรรแลว้

 ก าไร (ขาดทุน) สะสม

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)



(หน่วย: บาท)
2565 2564

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน

     ก  าไร (ขาดทนุ) ส าหรับงวด (2,920,615.84)             (15,131,726.38)           
     รายการปรับกระทบก าไรเป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) 
       กิจกรรมด าเนินงาน 
            ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ่าย 15,428,339.69 51,962,122.21
            (โอนกลบั)ค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน -                              (36,288.00)                  
            (โอนกลบั)ขาดทนุจากการลดมูลค่าของสินคา้ (2,879,885.23)             7,773,356.25               
            (ก าไร)ขาดทนุจากการขายทรัพยสิ์น (124,587.47)                137,371.35                  
            ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 16,243.70                    2,784,143.25               
            ขาดทนุ(ก าไร)จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 2,586.18                      26,077.59                    
            ขาดทนุจากการดอ้ยค่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                              833,020.55                  

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

            (โอนกลบั)ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของเงินมดัจ า (2,375,183.62)             (300,000.00)                

            (รายได)้/รายจ่ายรับรู้ - คะแนนสะสม 78,705.18                    258,298.05                  
            ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน 527,096.91                  934,872.53                  

            รายไดท้างการเงิน (595,372.15)                (738,701.43)                

            ตน้ทนุทางการเงิน 1,633,362.70               1,814,401.91               

            ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได้ (656,843.02)                (3,730,830.87)             
     ก  าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
       สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 8,133,847.03               44,805,128.11             
สินทรัพยจ์ากการด าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
            ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (13,506,599.77)           27,961,956.00             
            สินคา้คงเหลือ 8,155,185.04               14,109,919.10             
            สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 8,161,930.85               11,540,789.66             
               สินทรัพยจ์ากการด าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 2,810,516.12               53,612,664.76             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

                               (ลงช่ือ)…………………………………………………………………กรรมการตามอ านาจ
                                             (                                                                                        )

บริษทั บิวตี ้คอมมูนติี ้จ ากดั (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)



(หน่วย: บาท)

2565 2564

     หน้ีสินจากการด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

             เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (7,095,890.65)             (11,013,846.44)           

             หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 16,750.00                    (445,500.00)                

               หน้ีสินจากการด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)      (7,079,140.65)             (11,459,346.44)           

         เงินสดไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมด าเนินงาน 3,865,222.50               86,958,446.43             

            จ่ายผลประโยชนพ์นกังาน -                              (4,330,550.10)             

            จ่ายตน้ทนุทางการเงิน (1,633,362.70)             (1,814,401.91)             

            จ่ายภาษีเงินได้ (36,525.41)                  (74,598.67)                  

เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกจิกรรมด าเนนิงาน 2,195,334.39               80,738,895.75             

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

            เงินรับจากรายไดท้างการเงิน 26,590.80                    426,081.92                  

            สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืนลดลง 116,664.26                  432,214.58                  

            ซ้ืออาคาร และอุปกรณ์ (4,695,944.59)             (631,108.13)                

            เงินรับจากการขายอุปกรณ์ 132,935.56                  606,625.64                  

            ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (1,170,710.00)             (812,000.00)                

เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกจิกรรมลงทุน (5,590,463.97)             21,814.01                    

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

            จ่ายเงินปันผล (4,426.83)                    (9,117.45)                    

            ช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (10,539,686.92)           (47,973,102.24)           

เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกจิกรรมจัดหาเงนิ (10,544,113.75)           (47,982,219.69)           

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (13,939,243.33)           32,778,490.07             

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัตน้งวด 57,977,128.43             175,942,839.82           
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินงวด 44,037,885.10             208,721,329.89           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

                               (ลงช่ือ)…………………………………………………………………กรรมการตามอ านาจ

                                             (                                                                                        )

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565

บริษทั บิวตี ้คอมมูนติี ้จ ากดั (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)


