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14 สิงหาคม 2562 

 
เรื่อง ค าอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ส าหรับผลประกอบการไตรมาสท่ี 2 ปี 2562 

 

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

1. ผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2562 และงวดหกเดือนของปี 2562 ของบริษัท เบอร์ล่ียุคเกอร์ 
จ ากัด (มหาชน) 

 

รายได้รวม 

บริษัทรายงานรายได้รวมในไตรมาส 2/62 เท่ากับ 44,479 ล้านบาท เติบโตท่ี 1,449 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

3.4 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน รายได้รวมเพิ่มขึ้นจาก 2 รายการหลัก (1) จากยอดขายและ
รายได้ค่าบริการเพิ่มขึ้นจากกลุ่มธุรกิจรวม เท่ากับ 40,435 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,411 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

3.6 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน (2) จากรายได้อ่ืนเท่ากับ 4,044 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 119 ล้าน

บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.0 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน การเติบโตของรายได้มาจากการ
เพิ่มขึ้นของพื้นที่เช่า รวมถึงรายได้อ่ืนจากกลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่ 

บริษัทรายงานรายได้รวมงวดหกเดือนของปี 2562 เท่ากับ 86,797 ล้านบาท เติบโตท่ี 2,751 ล้านบาท หรือคิดเป็น

ร้อยละ 3.3 เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้รวมงวดหกเดือนของปีท่ีแล้ว เนื่องจากการเติบโตของกลุ่มสินค้าและบริการ

ทางอุปโภคบริโภค, กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และเทคนิค, และกลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีก

สมัยใหม่ 

ค่าใช้จ่าย 
 

บริษัทรายงานค่าใช้จ่ายรวมในไตรมาส 2/62 เท่ากับ 42,461 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,555 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
3.8 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยค่าใช้จ่ายรวมในไตรมาส 2/62 เพิ่มขึ้นเกิดจาก (1) ต้นทุน

ขายซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับยอดขายท่ีเพิ่มขึ้น (2) ต้นทุนในการจัดจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารจาก
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าสาธารณูปโภคของกลุ่มสินค้าและบริการทางทางการค้าปลีกสมัยใหม่ (3) รายการ

พิเศษท่ีเกิดขึ้นครั้งเดียวในไตรมาส 2/62 จากค่าใช้จ่ายการเปลี่ยนแปลงการตั้งส ารองผลประโยชน์พนักงานหลัง

ออกจากงาน จ านวน 306 ล้านบาท 
 

บริษัทรายงานค่าใช้จ่ายรวมงวดหกเดือนของปี 2562 เท่ากับ 82,862 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,158 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 4.0 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดหกเดือนของปีท่ีแล้ว เนื่องจากสาเหตุท่ีกล่าวไว้ข้างต้น 

 

ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท 
 

บริษัทรายงานก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทในไตรมาส 2/62 เท่ากับ 1,528 ล้านบาท เติบโตท่ี 132      
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.4 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยสาเหตุหลักเกิดจากการเติบโต

ของยอดขายในทุกกลุ่มธุรกิจ, การเพิ่มขึ้นของอัตราก าไรขั้นต้น, และการลดลงของอัตราภาษีท่ีแท้จริง อย่างไรก็
ตามหากไม่รวมรายการพิเศษท่ีเกิดขึ้นครั้งเดียวหลังสุทธิจากภาษีนิติบุคคลในไตรมาส 2/62 จากค่าใช้จ่ายการ

เปลี่ยนแปลงการตั้งส ารองผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน จ านวน 237 ล้านบาท ส่งผลให้ก าไรสุทธิส่วนท่ี

เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทในไตรมาส 2/62 เท่ากับ 1,765 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 369 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.4% 
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 

 
บริษัทรายงานก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทงวดหกเดือนของปี 2562 เท่ากับ 3,032 ล้านบาท เติบโตท่ี 

191 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.7 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดหกเดือนของปีท่ีแล้ว โดยสาเหตุหลักเกิดจากก าไร

สุทธิท่ีเพิ่มขึ้นจากกลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค, กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และเทคนิค, และ
การลดลงของอัตราภาษีท่ีแท้จริง อย่างไรก็ตามหากไม่รวมรายการพิเศษท่ีเกิดขึ้นครั้งเดียวหลังสุทธิจากภาษีนิติ

บุคคลในไตรมาส 2/62 จากค่าใช้จ่ายการเปลี่ยนแปลงการตั้งส ารองผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน จ านวน 
237 ล้านบาท และรายการพิเศษท่ีเกิดขึ้นครั้งเดียวหลังสุทธิจากภาษีนิติบุคคลในไตรมาส 1/61 จากก าไรจากการ

จ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย จ านวน 191 ล้านบาท ส่งผลให้ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทงวดหก

เดือนของปี 2562 เท่ากับ 3,269 ล้านบาท เติบโตท่ี 619 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.3 เมื่อเปรียบเทียบกับ
งวดหกเดือนของปีท่ีแล้ว   
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หน่วย: ล้านบาท 
 

ไตรมาส 

2/62 

ไตรมาส 

2/61 

อัตราการ

เปล่ียนแปลง

จากไตรมาส

2/61 (%) 

 
งวดหก
เดือน 
ปี 2562 

งวดหก
เดือน 
ปี 2561 

อัตราการ
เปล่ียนแปลง 

(%) 

กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ 4,989 4,880 2.2  9,885 10,202 (3.1) 

กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค 4,734 4,332 9.3  9,461 8,775 7.8 

กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และเทคนิค 2,079 1,997 4.1  4,077 3,797 7.4 

กลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่ 28,990 28,010 3.5  56,037 53,660 4.4 

อื่นๆ (357) (195) 84.3  (636) (341) 87.1 

   รายได้จากการขายและให้บริการ 40,435 39,024 3.6  78,824 76,093 3.6 

รายได้อื่น 4,044 3,925 3.0  7,973 7,931 0.5 

ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธ ิ - 80 (100.0)  - 22 (100.0) 

   รายได้รวม 44,479 43,029 3.4  86,797 84,046 3.3 

ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ 32,368 31,707 2.1  63,337 61,762 2.6 

   ก าไรข้ันต้น 8,067 7,317 10.2  15,487 14,331 8.1 

ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย 7,349 6,821 7.7  14,368 13,262 8.3 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,222 1,209 1.1  2,430 2,365 2.7 

ค่าใช้จ่ายการเปลี่ยนแปลงการต้ังส ารอง

ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน 
306 - 100.0  306 - 100.0 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ (29) - 100.0  (22) - 100.00 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากบริษัทในเครือ (81) (76) 6.3  (74) (82) (8.9) 

   ก าไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้ 3,124 3,216 (2.9)  6,260 6,575 (4.8) 

   ก าไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้ปกติ1 3,430 3,216 6.6  6,566 6,384 2.8 

ต้นทุนทางการเงิน 1,245 1,170 6.4  2,442 2,316 5.5 

   ก าไรก่อนหักภาษีเงินได้ 1,879 2,046 (8.2)  3,818 4,259 (10.4) 

ภาษีเงินได้ 213 456 (53.4)  502 1,040 (51.7) 

   ก าไรสุทธิส าหรับงวด 1,666 1,590 4.8  3,316 3,219 3.0 

ส่วนของก าไรที่เป็นของ:        

   ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 138 194 (28.8)  284 378 (25.0) 

   ผู้ถือหุ้นของบริษัท 1,528 1,396 9.4  3,032 2,841 6.7 

รายการพิเศษที่เกิดขึ้นคร้ังเดียวหลังสุทธิจาก

ภาษีนิติบุคคล: 

  
     

   ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนใน      

บริษัทย่อย 
- - -  - 191 (100.0) 

   ค่าใช้จ่ายการเปลี่ยนแปลงการตั้งส ารอง

ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน 
237 - 100.0  237 - 100.0 

   ก าไรสุทธิส าหรับผู้ถือหุ้นหลังรายการ   
   พิเศษที่เกดิข้ึนคร้ังเดียว 

1,765 1,396 26.4  3,269 2,650 23.3 

อัตราก าไร (%)*¹ 4.4 3.6 0.8  4.1 3.5 0.7 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

รายการหลักในงบก าไรขาดทุนประจ าไตรมาส 2 ปี 2562 และงวดหกเดือนของปี 2562 
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อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ  
ไตรมาส 
2/62 

ไตรมาส 
2/61 

อัตราการ

เปล่ียนแปลง

จากไตรมาส

2/61   

 
งวดหก
เดือน 
ปี 2562 

งวดหก
เดือน 
ปี 2561 

อัตราการ
เปล่ียนแปลง 

อัตราก าไรขั้นต้นต่อยอดขาย* 19.9% 18.8% +120 bps  19.6% 18.8% +81 bps 

อัตราค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อ
ยอดขาย* 

21.2% 20.6% +62 bps  21.3% 20.5% +77 bps 

อัตราก าไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้ปกติ*1 8.5% 8.2% +24 bps  8.3% 8.4% -6 bps 

อัตราก าไรสุทธิส าหรับผู้ถือหุ้นของบริษัทปกติ*1 4.4% 3.6% +79 bps  4.1% 3.5% +66 bps 

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิตอ่ส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.3 1.4 -4 bps  1.3 1.4 -4 bps 

*ยอดขายไม่รวมรายได้อื่น 
1ไม่รวมรายการพิเศษที่เกิดขึ้นครั้งเดียวในไตรมาส 2/62 จากค่าใช้จ่ายการเปลี่ยนแปลงการตั้งส ารองผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน จ านวน 306 ล้านบาท 

(237 ล้านบาท หลังสุทธิจากภาษีนิติบุคคลและผู้ถือหุ้นส่วนน้อย) และรายการพิเศษที่เกิดขึ้นครั้งเดียวหลังสุทธิจากภาษีนิติบุคคลในไตรมาส 1/61 จากก าไรจากการ
จ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย จ านวน 191 ล้านบาท 

กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ 

 
 

หน่วย: ล้านบาท 
 

ไตรมาส 
2/62 

ไตรมาส 
2/61 

อัตราการ

เปล่ียนแปลง

จากไตรมาส

2/61  

 
งวดหก
เดือน 
ปี 2562 

งวดหก
เดือน 
ปี 2561 

อัตราการ
เปล่ียนแปลง 

รายได้จากการขาย 4,989 4,880 +2.2%  9,885 10,202 -3.1% 

ก าไรสุทธ ิ 425 459 -7.4%  961 975 -1.5% 

ก าไรสุทธิปกติ1 485 459 +7.2%  1,021 975 +4.7% 

อัตราก าไรสุทธิปกต ิ

(%)1 
9.7% 9.4% +31 bps  10.3% 9.6% +77 bps 

1ไม่รวมรายการพิเศษที่เกิดขึ้นครั้งเดียวหลังสุทธิจากภาษีนิติบุคคลและผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในไตรมาส 2/62 จากค่าใช้จ่ายการเปลี่ยนแปลงการตั้งส ารองผลประโยชน์
พนักงานหลังออกจากงาน จ านวน 60 ล้านบาท 

ผลประกอบการไตรมาส 2/62 

ยอดขายกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ในไตรมาส 2/62 อยู่ท่ี 4,989 ล้านบาท เติบโต 109 ล้านบาท หรือคิด

เป็นร้อยละ 2.2 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยสาเหตุหลักเกิดจากยอดขายท่ีเพิ่มขึ้นจากท้ังธุรกิจ
บรรจุภัณฑ์แก้วและกระป๋อง 

อัตราก าไรขั้นต้นของกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ในไตรมาส 2/62 อยู่ท่ีร้อยละ 21.1 ลดลงจากช่วง

เดียวกันของปีก่อนท่ีร้อยละ 22.2 เนื่องจากอัตราก าไรขั้นต้นท่ีลดลงของกลุ่มธุรกิจกระป๋อง ส่งผลให้อัตราก าไรก่อน
ดอกเบ้ียและภาษีเงินได้ในไตรมาสท่ี 2/62 อยู่ท่ีร้อยละ 14.1 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนท่ีร้อยละ 17.3 

สาเหตุหลักเนื่องจากอัตราก าไรขั้นต้นท่ีลดลงและผลกระทบจากค่าใช้จ่ายการเปลี่ยนแปลงการตั้งส ารอง

ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน อย่างไรก็ตามหากไม่รวมรายการพิเศษท่ีเกิดขึ้นครั้งเดียวจากค่าใช้จ่ายการ
เปลี่ยนแปลงการตั้งส ารองผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน จ านวน 84 ล้านบาท อัตราก าไรก่อนดอกเบ้ียและ

ภาษีเงินได้ในไตรมาสท่ี 2/62 จะอยู่ท่ีร้อยละ 15.7 

ก าไรสุทธิส าหรับผู้ถือหุ้นของกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ในไตรมาส 2/62 อยู่ท่ี 425 ล้านบาท ลดลง 34 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.4 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากผลการด าเนินงานใน

ประเทศมาเลเซียได้รับผลกระทบจากความล่าช้าของการเปิดเตาแก้ว และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการตั้ง

ส ารองผลประโยชน์พนักงาน อย่างไรก็ตามหากไม่รวมรายการพิเศษท่ีเกิดขึ้นครั้งเดียวจากค่าใช้จ่ายการ
เปลี่ยนแปลงการตั้งส ารองผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานสุทธิจากภาษีนิติบุคคล จ านวน 60 ล้านบาท 

ก าไรสุทธิส าหรับผู้ถือหุ้นของกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ในไตรมาส 2/62 อยู่ท่ี 485 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.7 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 

ธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้ว  

ในไตรมาส 2/62 ยอดขายของกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้วมียอดขายท่ี 2,802 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนประมาณ

ร้อยละ 56.0 ของยอดขายกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ โดยยอดขายในไตรมาส 2/62 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 เมื่อ
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เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากยอดขายท่ีเพิ่มขึ้นในสินค้ากลุ่มเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ก าไร

สุทธิส าหรับผู้ถือหุ้นในไตรมาส 2/62 เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากยอดขายท่ี

เพิ่มขึ้น และต้นทุนทางภาษีที่ลดลงตามสิทธิประโยชน์จาก BOI 

ธุรกิจบรรจุภัณฑ์กระป๋อง 

ในไตรมาส 2/62 ยอดขายของกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์กระป๋องมียอดขายท่ี 2,187 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วน

ประมาณร้อยละ 44.0 ของยอดขายกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ โดยยอดขายในไตรมาส 2/62 เพิ่มขึ้นร้อย

ละ 2.5 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายไปยังลูกค้ารายใหม่ท่ี

สามารถชดเชยการลดลงของยอดขายของลูกค้าเดิมท่ีหายไป อย่างไรก็ตามก าไรสุทธิส าหรับผู้ถือหุ้นในไตรมาส 

2/62 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการประหยัดต่อขนาดท่ีลดลงจากการผลิต

กระป๋องขนาดใหม่ รวมถึงยอดขายท่ีเพิ่มขึ้นไปยังกลุ่มลูกค้าต่างประเทศท่ีส่งผลให้อัตราก าไรขั้นต้นลดลง 

กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค 

 
 

หน่วย: ล้านบาท 
 

ไตรมาส 
2/62 

ไตรมาส 
2/61 

อัตราการ

เปล่ียนแปลง

จากไตรมาส

2/61  

 
งวดหก
เดือน 
ปี 2562 

งวดหก
เดือน 
ปี 2561 

อัตราการ
เปล่ียนแปลง 

รายได้จากการขาย 4,734 4,332 +9.3%  9,461 8,775 +7.8% 

ก าไรสุทธ ิ 274 251 +9.3%  555 489 +13.6% 

ก าไรสุทธิปกติ1 314 251 +25.1%  595 489 +21.7% 

อัตราก าไรสุทธิปกต ิ

(%)1 
6.6% 5.8% +84 bps  6.3% 5.6% +72 bps 

1ไม่รวมรายการพิเศษที่เกิดขึ้นครั้งเดียวหลังสุทธิจากภาษีนิติบุคคลและผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในไตรมาส 2/62 จากค่าใช้จ่ายการเปลี่ยนแปลงการตั้งส ารองผลประโยชน์

พนักงานหลังออกจากงาน จ านวน 40 ล้านบาท 

ผลประกอบการไตรมาส 2/62 

ยอดขายกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคในไตรมาส 2/62 อยู่ท่ี 4,734 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 402 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

9.3 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีก่อน โดยเกิดจากยอดขายท่ีเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มธุรกิจ  

อัตราก าไรขั้นต้นของกลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภคในไตรมาส 2/62 อยู่ท่ีร้อยละ 21.6 เพิ่มขึ้นจากช่วง

เดียวกันของปีก่อนท่ีร้อยละ 20.2 เนื่องจากราคาต้นทุนวัตถุดิบท่ีลดลงของน้ ามันปาล์ม และน้ ามันมะพร้าว ขณะท่ีอัตรา

ก าไรก่อนดอกเบ้ียและภาษีเงินได้ในไตรมาส 2/62 อยู่ท่ีร้อยละ 7.7 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนท่ีร้อยละ 8.0 

เนื่องจากผลกระทบจากค่าใช้จ่ายการเปลี่ยนแปลงการตั้งส ารองผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน อย่างไรก็

ตามหากไม่รวมรายการพิเศษท่ีเกิดขึ้นครั้งเดียวจากค่าใช้จ่ายการเปลี่ยนแปลงการตั้งส ารองผลประโยชน์พนักงาน

หลังออกจากงาน จ านวน 50 ล้านบาท อัตราก าไรก่อนดอกเบ้ียและภาษีเงินได้ในไตรมาสท่ี 2/62 จะอยู่ท่ีร้อยละ 

8.8 

ก าไรสุทธิส าหรับผู้ถือหุ้นของกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคในไตรมาส 2/62 อยู่ท่ี 274 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 9.3 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากยอดขายท่ีเพิ่มขึ้นและความสามารถ

ในการท าก าไรท่ีดีขึ้น อย่างไรก็ตามหากไม่รวมรายการพิเศษท่ีเกิดขึ้นครั้งเดียวจากค่าใช้จ่ายการเปลี่ยนแปลงการ

ตั้งส ารองผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานสุทธิจากภาษีนิติบุคคล จ านวน 40 ล้านบาท ก าไรสุทธิส าหรับผู้ถือ

หุ้นของกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ในไตรมาส 2/62 อยู่ท่ี 314 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 63 ล้านบาท หรือคิดเป็น

ร้อยละ 25.1 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน  

กลุ่มธุรกิจอาหาร 

 

ในไตรมาส 2/62 ยอดขายของกลุ่มธุรกิจอาหารอยู่ท่ี 1,409 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.0 ของรายได้จาก

การขายของกลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค โดยยอดขายในไตรมาส 2/62 เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.0 เมื่อ
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เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยมียอดขายท่ีเพิ่มขึ้นจากกลุ่มสินค้าขนม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เทสโต้ ใน

ส่วนของก าไรสุทธิส าหรับผู้ถือหุ้นของกลุ่มธุรกิจอาหารในไตรมาส 2/62 เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน เนื่องจากมียอดขายท่ีเพิ่มขึ้น อัตราก าไรขั้นต้นท่ีเพิ่มขึ้น ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการขายและ

บริหารท่ีลดลง 

 
กลุ่มธุรกิจอุปโภค 

 
ในไตรมาส 2/62 ยอดขายของกลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคอยู่ท่ี 1,731 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.0 ของ

รายได้จากการขายของกลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค โดยยอดขายในไตรมาส 2/62 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยสาเหตุหลักเกิดจากยอดขายท่ีเพิ่มขึ้นจากธุรกิจกระดาษทิชชู่และ

ธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ส่วนตัว ส่วนก าไรสุทธิส าหรับผู้ถือหุ้นของกลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคในไตรมาส 2/62 ลดลง

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากผลกระทบจากค่าใช้จ่ายการเปลี่ยนแปลงการตั้งส ารอง
ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน อย่างไรก็ตามหากไม่รวมรายการพิเศษท่ีเกิดขึ้นครั้งเดียวจากการ

เปลี่ยนแปลงการตั้งส ารองผลประโยชน์พนักงาน อัตราก าไรก่อนดอกเบ้ียและภาษีเงินได้ในไตรมาสท่ี 2/62 จะ
เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน  

 

ธุรกิจต่างประเทศ 

ในไตรมาส 2/62 ยอดขายของกลุ่มธุรกิจต่างประเทศอยู่ท่ี 1,161 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.0 ของรายได้
จากการขายของกลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค โดยยอดขายในไตรมาส 2/62 เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.7 เมื่อ

เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักเกิดจากยอดขายท่ีเพิ่มขึ้นของไทย คอร์ป อินเตอร์เนชั่นแนล 
(เวียดนาม) อย่างไรก็ตามก าไรสุทธิส าหรับผู้ถือหุ้นของกลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภคในไตรมาส 2/62 

ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากต้นทุนท่ีเพิ่มสูงขึ้น 

กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และเทคนิค 

 
 

หน่วย: ล้านบาท 
 

ไตรมาส 
2/62 

ไตรมาส 
2/61 

อัตราการ

เปล่ียนแปลง

จากไตรมาส

2/61  

 
งวดหก
เดือน 
ปี 2562 

งวดหก
เดือน 
ปี 2561 

อัตราการ
เปล่ียนแปลง 

รายได้จากการขาย 2,079 1,997 +4.1%  4,077 3,797 +7.4% 

ก าไรสุทธ ิ 169 166 +2.2%  394 331 +19.0% 

ก าไรสุทธิปกติ1 185 166 +11.8%  409 331 +23.8% 

อัตราก าไรสุทธิปกต ิ

(%)1 
8.9% 8.3% +61 bps  10.0% 8.7% +133 bps 

1ไม่รวมรายการพิเศษที่เกิดขึ้นครั้งเดียวหลังสุทธิจากภาษีนิติบุคคลและผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในไตรมาส 2/62 จากค่าใช้จ่ายการเปลี่ยนแปลงการตั้งส ารองผลประโยชน์

พนักงานหลังออกจากงาน จ านวน 16 ล้านบาท 
 

ผลประกอบการไตรมาส 2/62 
 

ยอดขายกลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และเทคนิคในไตรมาส 2/62 อยู่ท่ี 2,079 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 82 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.1 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักเกิดจากการรวมยอดขาย

ของธุรกิจไว้ท์กรุ๊ป 
 

อัตราก าไรขั้นต้นของกลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และเทคนิคในไตรมาส 2/62 อยู่ท่ีร้อยละ 31.0 ลดลงจากช่วง

เดียวกันของปีก่อนท่ีร้อยละ 31.9 ขณะท่ีอัตราก าไรก่อนดอกเบ้ียและภาษีเงินได้ไตรมาส 2/62 อยู่ท่ีร้อยละ 10.6 
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนท่ีร้อยละ 10.5 เนื่องจากการควบคุมค่าใช้จ่ายท่ีดีขึ้น อย่างไรก็ตามหากไม่รวม

รายการพิเศษที่เกิดขึ้นครั้งเดียวจากค่าใช้จ่ายการเปลี่ยนแปลงการตั้งส ารองผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน 
จ านวน 20 ล้านบาท อัตราก าไรก่อนดอกเบ้ียและภาษีเงินได้ในไตรมาสท่ี 2/62 จะอยู่ท่ีร้อยละ 11.6 

 

ก าไรสุทธิส าหรับผู้ถือหุ้นของกลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และเทคนิคในไตรมาส 2/62 อยู่ท่ี 169 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นท่ี 4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.2 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตามหากไม่

รวมรายการพิเศษท่ีเกิดขึ้นครั้งเดียวจากค่าใช้จ่ายการเปลี่ยนแปลงการตั้งส ารองผลประโยชน์พนักงานหลังออกจาก
งานสุทธิจากภาษีนิติบุคคล จ านวน 16 ล้านบาท ก าไรสุทธิส าหรับผู้ถือหุ้นของกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์
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ในไตรมาส 2/62 อยู่ท่ี 185 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.8 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส

เดียวกันของปีก่อน 

กลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่ 

 

 
 

หน่วย: ล้านบาท 
 

ไตรมาส 
2/62 

ไตรมาส 
2/61 

อัตราการ

เปล่ียนแปลง

จากไตรมาส

2/61  

 
งวดหก
เดือน 
ปี 2562 

งวดหก
เดือน 
ปี 2561 

อัตราการ
เปล่ียนแปลง 

รายได้รวม 32,912 31,814 +3.5%  63,769 61,101 +4.4% 

ก าไรสุทธ ิ 1,493 1,520 -1.8%  2,850 2,910 -2.1% 

ก าไรสุทธิปกติ1 1,594 1,520 +4.9%  2,952 2,910 +1.4% 

อัตราก าไรสุทธิปกต ิ

(%)1 
5.5% 5.4% +7 bps  5.3% 5.4% -15 bps 

1ไม่รวมรายการพิเศษที่เกิดขึ้นครั้งเดียวหลังสุทธิจากภาษีนิติบุคคลและผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในไตรมาส 2/62 จากค่าใช้จ่ายการเปลี่ยนแปลงการตั้งส ารองผลประโยชน์
พนักงานหลังออกจากงาน จ านวน 102 ล้านบาท 

 

ผลประกอบการไตรมาส 2/62 

 
รายได้รวมในกลุ่มสินค้าและบริการทางทางการค้าปลีกสมัยใหม่ในไตรมาส 2/62 อยู่ท่ี 32,912 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

1,099 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.5 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยมาจากรายได้จากการ

ขายสินค้าเท่ากับ 28,990 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 980 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.5 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักเกิดจากการเปิดสาขาเพิ่มตั้งแต่ช่วงไตรมาส 2/61 ขณะท่ียอดขายต่อสาขาเดิมลดลง 

อยู่ท่ีร้อยละ -0.3 ในไตรมาส 2/62 (ยอดขายต่อสาขาเดิม เมื่อไม่รวมยอดขายสินค้าบีทูบีอยู่ท่ี +0.4% ในไตรมาส 
2/62) ในขณะท่ีรายได้ค่าเช่าและค่าบริการสถานท่ีและรายได้อ่ืน เท่ากับ 3,923 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 119 ล้านบาท หรือ

คิดเป็นร้อยละ 3.1 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยมาจากการเพิ่มขึ้นของพื้นท่ีเช่า ค่าเช่า 

รวมถึงค่าโฆษณาในโบรชัวร์ และค่าส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ในสาขา 
 

อัตราก าไรขั้นต้นของกลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่ในไตรมาส 2/62 อยู่ท่ีร้อยละ 17.4 เพิ่มขึ้นจาก
อัตราก าไรขั้นต้นในช่วงเดียวกันของปีก่อนท่ีร้อยละ 16.1 เนื่องจากความสามารถในการท าก าไรท่ีดีขึ้นของกลุ่มธุรกิจ

ต่างๆ ในช่วงหน้าร้อนและช่วงการเปิดเทอม รวมถึงการบริหารจัดการสินค้าคงคลังท่ีดีขึ้น (ท้ังการลดลงของปริมาณ
สินค้าคงคลังและการลดลงของสินค้าเสียหาย) นอกจากนี้ สัดส่วนการขายสินค้าบีทูบีลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับไตร

มาสเดียวกันของปีก่อน อัตราก าไรก่อนดอกเบ้ียและภาษีเงินได้ในไตรมาส 2/62 อยู่ท่ีร้อยละ 6.7 ลดลงจากช่วง

เดียวกันของปีก่อนที่ร้อยละ 6.8 เนื่องจาก (1) ผลกระทบจากค่าใช้จ่ายการเปลี่ยนแปลงการตั้งส ารองผลประโยชน์
พนักงานหลังออกจากงาน (2) ค่าใช้จ่ายพนักงานจากการขยายสาขาและการปรับเงินเดือนประจ าปี (3) ค่าใช้จ่าย

สาธารณูปโภคจากการขยายสาขาและอัตราค่าไฟท่ีเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามหากไม่รวมรายการพิเศษท่ีเกิดขึ้นครั้งเดียว
จากค่าใช้จ่ายการเปลี่ยนแปลงการตั้งส ารองผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน จ านวน 127 ล้านบาท อัตรา

ก าไรก่อนดอกเบ้ียและภาษีเงินได้ในไตรมาสท่ี 2/62 จะอยู่ท่ีร้อยละ 7.1 

 
ก าไรสุทธิส าหรับผู้ถือหุ้นของกลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่ในไตรมาส 2/62 อยู่ท่ี 1,493 ล้านบาท 

ลดลง 27 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.8 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยสาเหตุหลักเกิดจาก
ค่าใช้จ่ายการเปลี่ยนแปลงการตั้งส ารองผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน อย่างไรก็ตามหากไม่รวมรายการ

พิเศษท่ีเกิดขึ้นครั้งเดียวจากค่าใช้จ่ายการเปลี่ยนแปลงการตั้งส ารองผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานสุทธิ

จากภาษีนิติบุคคล จ านวน 102 ล้านบาท ก าไรสุทธิส าหรับผู้ถือหุ้นของกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ในไตร
มาส 2/62 อยู่ท่ี 1,594 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 75 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.9 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกัน

ของปีก่อน 
 

กลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่ยังคงขยายสาขาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปแบบของ
ร้านค้าขนาดเล็ก โดยในไตรมาส 2/62 ได้เปิดมินิบ๊ิกซีท้ังหมด 63 สาขา (ปิด 25 สาขา) ส่งผลให้ ณ ส้ินเดือน

มิถุนายน 2562 มีจ านวนสาขาไฮเปอร์มาร์เก็ตท้ังหมด 147 สาขา (บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ บ๊ิกซีเอ็กซ์ตร้า และบ๊ิกซี 

จัมโบ้) บ๊ิกซีมาร์เก็ต 61 สาขา (บ๊ิกซีมาร์เก็ต และบ๊ิกซี ฟู้ดเพลส) มินิบ๊ิกซี 835 สาขา (รวมสาขาแฟรนไชส์ 65 
สาขา) และร้านขายยาเพรียว 140 สาขา 
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การจ่ายเงินปันผล 

 
เมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 ใน

อัตราหุ้นละ 0.18 บาท ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันท่ี 13 กันยายน 2562 

 
 

 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

 

    ขอแสดงความนับถือ 

    บริษัทเบอร์ลี่ยุคเกอร์จ ากัด (มหาชน) 

 

 
   ธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ   อัศวิน เตชะเจริญวิกุล

  
           กรรมการ          กรรมการ  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


