บริ ษัท ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน จากัด (มหาชน) /56-1 ปี 2559

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
วิสัยทัศน์
เติบโตและได้ สว่ นแบ่งตลาดอย่างมีผลกาไร (To profitably grow our market share)
พันธกิจ
 ให้ พนักงาน ลูกค้ า และซัพพลายเออร์ ของเราเป็ นหัวใจสาคัญในการตัดสินใจเรื่ องธุรกิจของเรา
To put our customers employees and suppliers at the heart of our business decisions
 มีความผูกพันเกี่ยวเนื่องกับท้ องถิ่น ทังในเรื
้ ่ องสินค้ าและการตกแต่งร้ าน
To be locally relevant in our merchandising offering and our shopping experience
 เพิ่มยอดขายด้ วยการดึงดูดลูกค้ ารายใหม่ ขยายฐานลูกค้ าของเรา และเพิ่มยอดการใช้ จ่ายของลูกค้ า
To increase sales by attracting new customers, expanding our customer base and increasing
customer spend
 ทาให้ เป็ นมากกว่าห้ างสรรพสินค้ า
To make retail more than just shopping
 ลงทุนเพื่อการเติบโตในอนาคตของร้ าน/สาขา และพนักงานของเรา
To invest in the future growth of our stores and people
 ฝ่ ายบริ หารที่มีประสบการณ์ในการบริ หารธุรกิจ
A Professional and Entrepreneurial approach by our management team
 ดึงดูด เก็บรักษาและสร้ างความเจริ ญก้ าวหน้ าให้ บคุ คลที่มีความสามารถในธุรกิจค้ าปลีก
Attracting, retaining and growing the most talented people in the Retail Industry
 ทาให้ เกินความคาดหวังของผู้ถือหุ้น ลูกค้ า และพนักงานของเรา
Exceeding the expectations of our shareholders, customers and employees
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ประวัตคิ วามเป็ นมา
บริ ษั ท ห้ า งสรรพสิน ค้ า โรบิ น สัน จ ากัด (มหาชน) ประกอบธุ ร กิ จ ค้ า ปลีก ประเภทห้ า งสรรพสิน ค้ า และ
ศูนย์การค้ า ซึ่งมีสาขาครอบคลุมพื ้นที่ ที่มีศกั ยภาพทั่วประเทศ ภายใต้ ชื่อ “โรบินสัน” ซึ่ง ได้ เปิ ดดาเนินกิ จการ
ห้ างสรรพสินค้ าครัง้ แรก ในปี 2522 และได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในปี 2535 ภายใต้ สญ
ั ลักษณ์ “Robins”
และหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯจัดอยู่ในกลุม่ ดัชนีตวั ชี ้วัดบริ ษัท ฯ ขนาดใหญ่ หรื อ “SET 50” ปั จจุบนั ได้ มีการเปิ ดสาขา
ให้ บริ การอยูท่ วั่ ประเทศภายใต้ การบริ หารงานของบริ ษัท ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย มี
จานวนสาขาทังสิ
้ ้น 44 สาขา แบ่งเป็ น กรุ งเทพฯ 11 สาขา และต่างจังหวัด 33 สาขา อีกทังบริ
้ ษัทฯ มีสาขาที่เปิ ด
ให้ บริ การในประเทศเวียดนามจานวน 2 สาขา

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
ปี 2522 เริ่ มเปิ ดดาเนินกิจการห้ างสรรพสินค้ าสาขาแรกที่สาขาอนุสาวรี ย์ชยั สมรภูมิ
ปี 2535 บริ ษัทฯ เป็ นห้ างสรรพสินค้ าแห่งแรก ที่เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจดทะเบียน
เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2535
ปี 2538 กลุม่ บริ ษัท เซ็นทรัลรี เทล คอร์ ปอเรชัน่ จากัด ได้ เข้ าร่วมธุรกิจกับบริ ษัทฯในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้ อมทัง้
ร่ วมกันจัดตัง้ บริ ษัท ซีอาร์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อร่ วมทุนกับห้ างสรรพสินค้ าในต่างจังหวัดภายใต้ ชื่อ
“โรบินสัน” ส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีจานวนสาขาเพิ่มขึ ้นเป็ น 20 สาขา
ปี 2539 บริ ษัทฯ ได้ รวมกิจการในธุรกิจซุปเปอร์ มาร์ เก็ตของบริ ษัทฯ กับกลุ่มบริ ษัทเซ็นทรัล และเข้ าร่ วมลงทุนกับ
บริ ษัท รอยัลเอโฮลด์ จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่ดาเนินธุรกิจด้ านซุปเปอร์ มาร์ เก็ต ที่ประเทศเนเธอร์ แลนด์ จัดตัง้
เป็ น บริ ษัท ซีอาร์ ซี เอโฮลด์ จากัดบริ หารงานด้ านซุปเปอร์ มาร์ เก็ต ภายใต้ ชื่อ ‘’Tops supermarket” โดยใน
เดือนธันวาคม 2539 และพฤษภาคม 2541 บริ ษัทฯได้ ขายหุ้นที่ถืออยูใ่ ห้ แก่บริ ษัท รอยัลเอโฮลด์ จากัด
ปี 2540 บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ อนุ มัติ ใ ห้ โอนขายสิ น ค้ าคงเหลื อ พร้ อมสิ่ ง ตกแต่ ง และเครื่ อ งใช้ ส านัก งานของแผนก
เครื่ องใช้ ไฟฟ้ าและแผนกเครื่ องกีฬาให้ แก่บริ ษัท เพาเวอร์ บาย จากัด และ บริ ษัท ซีอาร์ ซี สปอร์ ต จากัด
ตามลาดับ และบริ ษัทฯ อนุมตั ิให้ บริ ษัทดังกล่าวใช้ พื ้นที่ตามสาขาต่างๆ ของบริ ษัทฯ เพื่อดาเนินธุรกิจศูนย์
จาหน่ายเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าและเครื่ องกีฬา โดยบริ ษัทฯ ได้ รับผลตอบแทนในรู ปของส่วนแบ่งรายได้ หรื อค่าเช่า
พื ้นที่ และในเดือนเมษายน 2541 บริ ษัทฯได้ ซื ้อหุ้นของทัง้ 2 บริ ษัท โดยมีสดั ส่วนในการถือหุ้นร้ อยละ 40
ปี 2541 บริ ษัทฯ ได้ ประกาศหยุดพักชาระหนี ้สินทางการเงิน เนื่องจากได้ รับผลกระทบจากการประกาศเปลีย่ นแปลง
ค่าเงินบาทเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2540
ปี 2543 วันที่ 2 พฤษภาคม 2543 ศาลล้ มละลายกลางได้ มีคาสัง่ ให้ ดาเนินการฟื น้ ฟูกิจการของบริ ษัทฯ และแต่งตัง้
บริ ษัท โรบินสัน แพลนเนอร์ จากัด เป็ นผู้ทาแผนฟื น้ ฟูกิจการของบริ ษัทฯ ต่อมาศาลล้ มละลายกลางได้
พิจารณาเห็นชอบด้ วยกับแผนฟื น้ ฟูกิจการของบริ ษัทฯและมีคาสัง่ แต่งตังให้
้ บริ ษัท โรบินสัน แพลนเนอร์
จากัด เป็ นผู้บริ หารแผน ในวันที่ 20 ธันวาคม 2543 นอกจากนี บ้ ริ ษัทฯ ได้ ปิดให้ บริ การสาขาดอนเมือง
เนื่องจากการลงทุนให้ ผลตอบแทนไม่ค้ มุ ค่า
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ปี 2544 บริ ษัทฯ ได้ ปิดให้ บริ การสาขาอนุสาวรี ย์ เนื่องจากครบกาหนดระยะเวลาของสัญญาสิทธิการเช่าอาคาร ที่
ได้ ทาไว้ กบั ผู้ให้ เช่า ประกอบกับการลงทุนเพื่อปรับปรุ งสาขานี ้ให้ ผลตอบแทนไม่ค้ มุ ค่า บริ ษัทฯ จึงคงเหลือ
สาขาที่เปิ ดให้ บริ การทังสิ
้ ้นรวม 18 สาขา แบ่งเป็ นสาขาในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล 9 สาขา และ
ต่า งจัง หวัด 9 สาขา นอกจากนี บ้ ริ ษั ท ฯ ได้ อ อกหุ้น กู้ต ามแผนฟื ้น ฟูกิ จ การ ให้ แ ก่ เ จ้ า หนี ก้ ารเงิ น ไม่ มี
หลักประกัน โดยมีจานวนเงินต้ นรวมดอกเบี ้ย 4,766.7 ล้ านบาท
ปี 2545 บริ ษัทฯ ประสบความสาเร็ จในการดาเนินการตามขันตอนที
้
่สาคัญของแผนฟื น้ ฟูกิจการ อันได้ แก่การเพิ่ม
ทุนจาก 1,480.8 ล้ านบาท เป็ น 14,808.8 ล้ านบาท การแปลงหนี ้เป็ นทุนการดาเนินการลดทุนลงร้ อยละ 25
และการปลดหนี ้ ทาให้ ฐานะทางการเงิ น ของบริ ษัท ฯปรั บ ตัว ดีขึน้ อย่างมีสาระสาคัญ และในวัน ที่ 26
พฤศจิกายน 2545 หุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ได้ รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ กลับเข้ าทา
การซื ้อขายได้ ในหมวดพาณิชย์ตามปกติ
ปี 2546 ในเดือนมีนาคมบริ ษัทฯ ได้ สละสิทธิ์ซื ้อหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัท ซีอาร์ ซีสปอร์ ต จากัด ทาให้ สดั ส่วนการถือหุ้น
ในบริ ษัทดังกล่าว ลดลงเป็ นร้ อยละ 29.19ในเดือนพฤษภาคม บริ ษัทฯได้ จัดกิจกรรมเปิ ดตัวภาพลักษณ์
ใหม่ภายใต้ แนวคิด “โรบินสัน…ใส่สสี นั ใหม่ให้ ชีวิต” เพื่อแนะนาการกลับมาอีกครัง้ หนึง่ ของโรบินสัน และใน
เดือนธันวาคม ศาลล้ มละลายกลางมีคาสัง่ เห็นชอบด้ วยคาเสนอขอแก้ ไขแผนของลูกหนี ้ เพื่อรองรับการซื ้อ
คืนหุ้นกู้ตามโครงการรับซื ้อคืนหุ้นกู้ก่อนครบกาหนดโดยสมัครใจ (Voluntary Debt Refinance Program
หรื อ “วีดีอาร์ พี”)
ปี 2547 ในเดือนมกราคม บริ ษัท โรบินสัน เอสพีวี จากัด (“เอสพีวี”) ได้ ลงนามในสัญญากู้เงินกับสถาบันการเงิน 2
แห่ง เพื่อนามาเป็ นเงินทุนในการรั บซื ้อคืนหุ้นกู้ตามโครงการวีดีอาร์ พี วงเงินกู้ระยะยาวในวงเงินไม่เกิ น
2,700 ล้ านบาท โดย ณ สิ ้นปี 2547 เอสพีวี สามารถรับซื ้อหุ้นกู้ตามโครงการดังกล่าวจากผู้ถือหุ้นกู้ได้ เป็ น
จานวนทังสิ
้ ้น 15,899,277 หน่วย หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 77.04 ของจานวนคงเหลือทังหมด
้
นอกจากนี ้ ในวันที่
22 มีนาคม ที่ประชุมเจ้ าหนี ้โดยการเรี ยกประชุมตามคาสัง่ ศาลล้ มละลายกลาง มีมติเลือกตังกรรมการของ
้
ผู้บริ หารแผนฝ่ ายเจ้ าหนี ้การเงินที่ไม่มีหลักประกันใหม่ เพื่อทดแทนกรรมการชุดเดิมที่จะขอลาออก และใน
วันที่ 8 ธันวาคม บริ ษัทฯ ได้ ซือ้ หุ้นทังหมดจากผู
้
้ ร่วมทุนท้ องถิ่นใน บริ ษัท ซีอาร์ ราชบุรี (ประเทศไทย)
จากัด จากเดิมร้ อยละ 49.99 เป็ นร้ อยละ 99.99 เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริ หารงานมากยิ่งขึ ้น
ปี 2548 บริ ษัทฯ มีการลงทุนเปิ ดสาขาใหม่จานวน 1 สาขา ได้ แก่ สาขารัตนาธิเบศร์ และบริ ษัทฯ มีการจ่ายชาระหนี ้
หุ้นกู้คงค้ างตามแผนฯ ได้ ก่อนกาหนดทังหมดในวั
้
นที่ 19 ธันวาคม 2548 ทาให้ บรรลุผลสาเร็ จตามแผน
ฟื น้ ฟูกิจการ โดยใช้ แหล่งเงินทุนจากเงินสดจากการดาเนินงานบางส่วนและจากการกู้ยืมเงินจากสถาบัน
การเงินภายในประเทศ
ปี 2549 ศาลล้ มละลายกลางได้ มีคาสัง่ ยกเลิกการฟื น้ ฟูกิจการเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2549 และบริ ษัทฯได้ จดั การ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็ นครัง้ แรกภายหลังจากการกลับเข้ าสูส่ ถานะปกติ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ มี
มติแต่งตังกรรมการบริ
้
ษัทจานวน 10 ท่าน เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549 ซึ่งประกอบด้ วย กรรมการอิสระ
จานวน 3 ท่าน นอกจากนี ้ ในเดือนพฤศจิกายน บริ ษัทฯได้ เปิ ดให้ บริ การสาขาใหม่ สาขาที่ 20 สาขาอยุธยา
โดยใช้ เงินลงทุนประมาณ 347 ล้ านบาท
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ปี 2550 บริ ษัทฯ ประกาศจ่ายเงินปั นผลเป็ นครั ง้ แรก หลังจากที่ศาลล้ มละลายกลางได้ มีคาสัง่ ยกเลิกการฟื น้ ฟู
กิจการ โดยจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตรา 0.32 บาทต่อหุ้น และตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้
ที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 19 มิถนุ ายน 2550 บริ ษัทฯ ได้ ลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีลดมูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนจาก
เดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็ นมูลค่าหุ้นละ 3.55 บาท และโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นและกาไรสะสมที่ยงั ไม่
จัดสรรมาล้ างส่วนต่ากว่ามูลค่าให้ หมดไป เพื่อให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานการบัญชีของสมาคมวิชาชี พ
นักบัญชี อนึ่ง เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2550 กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิ ชย์ ได้ ดาเนินการ
จดทะเบียนการลดทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ ว และแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
และในเดือนกันยายน บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดให้ บริ การสาขาใหม่ โรบินสัน จังซีลอน เป็ นสาขาที่ 21 และเป็ นสาขา
ที่ 2 ในจังหวัดภูเก็ต
ปี 2551 ในเดือนมิถนุ ายน บริ ษัทฯ ได้ หยุดให้ บริ การสาขาสีลม เนื่องจากบริ ษัทฯ ได้ รับคาเสนอซื ้อสิทธิการเช่าและ
สินทรัพย์ของสาขาดังกล่าวจากบริ ษัท สีลม แอสเซ็ทส์ จากัด ต่อมาในเดือนตุลาคม ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือ
หุ้นครัง้ ที่ 1/2551 ได้ มีมติอนุมตั ิการแก้ ไขข้ อบังคับบริ ษัท เกี่ยวกับการซื ้อหุ้นของบริ ษัทคืน ซึ่งต่อมาที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติให้ เข้ าทาโครงการซื ้อหุ้นคืนเพื่อบริ หารการเงินภายในวงเงิน 536 ล้ าน
บาท หรื อจานวนหุ้นที่ซื ้อคืนไม่เกินร้ อยละ 10 ของหุ้นจาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ โดยเริ่ มโครงการ
ตังแต่
้ วนั ที่ 24 พฤศจิกายน 2551 ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2552
ปี 2552 บริ ษัทฯ เปิ ดให้ บริ การสาขาใหม่จานวน 2 สาขา ได้ แก่ สาขาชลบุรี และ สาขาขอนแก่น เป็ นสาขาที่ 22 และ
23 ตามลาดับ โดยทัง้ 2 แห่งเป็ นสาขาขนาดใหญ่ มีพื ้นที่ขายรวมประมาณ 32,000 ตารางเมตร นอกจากนี ้
บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินโครงการซื ้อหุ้นคืนเพื่อบริ หารการเงิน จนครบกาหนดระยะเวลาในการซื ้อหุ้นคืนแล้ ว เมื่อ
วันที่ 22 พฤษภาคม 2552 โดยสามารถซื ้อหุ้นคืนได้ จานวน 6,765,000 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 0.61 ของ
ทุนชาระแล้ ว ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติอนุมัติการจาหน่ายหุ้นที่ซื ้อคืนด้ วยวิธีการขายในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีระยะเวลาในการขายหุ้นที่ซื ้อคืนตังแต่
้ วนั ที่ 23 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันที่
22 พฤษภาคม 2555
ปี 2553 บริ ษัทฯ ได้ ทาการเปิ ดสาขาใหม่ 1 สาขา ได้ แก่ สาขาตรัง ซึ่งเป็ นห้ างสรรพสินค้ าโรบินสันลาดับที่ 24 โดย
เป็ นการพัฒนาห้ างสรรพสินค้ าในรูปแบบใหม่ รูปแบบ “ไลฟ์ สไตล์เซ็นเตอร์ ” เป็ นสาขาแรก นอกจากนี ้ เมื่อ
วันที่ 12 มีนาคม 2553 บริ ษัทฯ ได้ รับชาระคืนหนี ้เงินกู้สว่ นหนึ่งรวมเป็ นจานวน 448 ล้ านบาท จากบริ ษัท
ร่วมแห่งหนึง่ ซึง่ ได้ เคยกู้ยืมเงินจากบริ ษัทฯ มาเป็ นระยะเวลานานแล้ ว โดยบริ ษัทฯ เคยได้ ทาการตังค่
้ าเผื่อ
หนี ้สงสัยจะสูญของเงินต้ นและดอกเบี ้ยของเงินกู้ยืมนี ้ทังจ
้ านวนตังแต่
้ ปี 2541 อนึง่ จากการที่คณะกรรมการ
บริ ษัทได้ มีมติอนุมตั ิการขายหุ้นที่ซื ้อคืนเมื่อปี 2552 นัน้ บริ ษัทฯ ได้ เริ่ มดาเนินการขายหุ้นที่ซื ้อคืนเมื่อวันที่
18 สิงหาคม 2553 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริ ษัทฯ ยังคงมีจานวนหุ้นที่ซื ้อคืนและยังไม่ได้ จาหน่าย
คงเหลือทังหมด
้
3,674,800 หุ้น
ปี 2554 บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดให้ บริ การสาขาใหม่จานวน 3 แห่ง ทังในกรุ
้
งเทพและต่างจังหวัด ได้ แก่ สาขาเชียงราย สาขา
พิษณุโลก และสาขาพระราม 9 โดยมีสาขาพระราม 9 เป็ น Flagship Store แห่งใหม่ของห้ างโรบินสันใน
กรุงเทพ ด้ วยขนาดพื ้นที่ขายมากกว่า 20,000 ตารางเมตร อีกทังได้
้ ดาเนินการขายหุ้นที่ซื ้อคืนตามโครงการ
ซื ้อหุ้นคืนเพื่อบริ หารการเงินได้ ครบทังจ
้ านวนแล้ ว เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ เข้ า
เป็ นหนึ่งในหุ้นที่ใช้ คานวณดัชนี SET50 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็ นครัง้ แรกโดยเริ่ มตังแต่
้
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ปี 2555

ปี 2556
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เดือนมกราคม รวมทังได้
้ รับการจัดอันดับเป็ น 1ในสุดยอด 200 บริ ษัทจากทัว่ ทังภู
้ มิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มี
ผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ ง สาหรับกลุม่ บริ ษัทที่มีรายได้ ไม่
เกิน 1 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ หรื อ “Asia’s 200 Best Under a Billion” ประจาปี 2554 จากการจัดอันดับ
ของนิตยสารฟอร์ บส์ เอเชีย (Forbes Asia) ซึ่งมีบริ ษัทจดทะเบียนของไทยที่ติดอันดับในปี 2554 เพียง 5 แห่ง
เท่านัน้
บริ ษัทฯ ได้ เริ่ มดาเนินแผนการขยายสาขาเชิงรุก โดยเปิ ดให้ บริ การสาขาใหม่ถึง 5 แห่ง ทังในกรุ
้
งเทพฯและ
ต่างจังหวัด ได้ แก่ สาขาสุพรรณบุรี (รู ปแบบไลฟ์ สไตล์ เซ็นเตอร์ ) สาขาบางนา สาขาสุราษฏร์ ธานี สาขา
บางแค และสาขาลาปาง นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ รับเงินปั นผลระหว่างกาลจากบริ ษัทร่ วมทัง้ 2 แห่ง คือ
บริ ษัท เพาเวอร์ บาย จากัด และ บริ ษัท ซีอาร์ ซี สปอร์ ต จากัด รวมจานวน 1,386 ล้ านบาท
บริ ษัทฯ ดาเนินแผนขยายสาขาเชิงรุ กอย่างต่อเนื่อง โดยเปิ ดให้ บริ การสาขาใหม่ 5 แห่ง ซึ่งเป็ นรู ปแบบ
ไลฟ์ สไตล์เซ็นเตอร์ 4 แห่ง ได้ แก่ สาขากาญจนบุรี สาขาสกลนคร สาขาสระบุรี และสาขาสุรินทร์ และเป็ น
สาขาในศูนย์การค้ า 1 แห่ง คือ สาขาอุบลราชธานี 2 บริ ษัทฯ ได้ ปิดให้ บริ การสาขารัชดาภิเษก เมื่อวันที่ 26
มีนาคม 2556 เนื่องจากสิ ้นสุดสัญญาเช่า นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ รับการจัดอันดับเป็ น 1 ในสุดยอด 200
บริ ษัทจากทัว่ ทังภู
้ มิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและมีฐานะทางการเงินที่
แข็งแกร่ ง สาหรับกลุม่ บริ ษัทที่มีรายได้ ไม่เกิน 1 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ หรื อ “Asia’s 200 Best Under a
Billion” ประจาปี 2556 ซึ่งเป็ นครัง้ ที่ 2 นับจากปี 2554 ที่บริ ษัทฯ ได้ รับการจัดอันดับจากนิตยสารฟอร์ บส์
เอเชีย (Forbes Asia)
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2557 นายอลัน จอร์ ซ์ ทอมสัน เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการผู้จดั การใหญ่ แทนที่ นาย
ปรี ขา เอกคุณากูล ที่ได้ ลาออก โดยวิสยั ทัศน์ของคุณอลัน มุง่ เน้ นการขับเคลือ่ นบริ ษัทฯ ตามเป้าหมายทีต่ งั ้
ไว้ คือ ให้ มีการเติบโตและได้ สวนแบ่งตลาดอย่างมีกาไร นอกจากนันบริ
้ ษัทฯได้ มีมติจดั ตัง้ บริ ษัทย่อย
Robinson Department Store Vietnam Joint Stock Company เพื่อดาเนินการลงทุนธุรกิจ
ห้ างสรรพสินค้ าในประเทศเวียดนาม และได้ เปิ ดบริ การอย่างเป็ นทางการ ที่เมืองฮานอย และโฮจิมินห์ซิตี ้
ซึง่ เป็ นก้ าวที่สาคัญในการเติบโตของบริ ษัทฯ และบริ ษัทฯดาเนินการขยายสาขาเชิงรุกอย่างต่อเนื่อ โดยเปิ ด
ให้ บริ การสาขาใหม่ 5 แห่ง ซึง่ เป็ นรูปแบบไลฟ์ สไตล์เซ็นเตอร์ ได้ แก่ สาขาฉะเชิงเทรา สาขาร้ อยเอ็ด สาขา
สมุทรปราการ สาขาปราจีนบุรี และสาขามุกดาหาร นอกจากนี ้บริ ษัทฯยังได้ รับรางวัล ”สถานประกอบ
กิจการดีเด่น”ด้ านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน จากกระทรวงแรงงานและกรมสวัสดิการสังคม
บริ ษัทฯ ดาเนินแผนขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง โดยเปิ ดให้ บริ การสาขาใหม่ 4 แห่ง ซึ่งเป็ นรู ปแบบ ไลฟ์ สไตล์
เซ็นเตอร์ 3 แห่ง ได้ แ ก่ สาขาบุรี รัมย์ สาขาศรี สมาน และสาขาแม่สอด และได้ มีการเปิ ดสาขาภายใน
ศูนย์การค้ า 1 แห่ง คือ สาขาระยอง นอกจากนี ้ทางบริ ษัทฯ ได้ มีการปรับปรุ งสาขาเก่าอย่างต่อเนื่องให้ มี
ความทันสมัยและตอบสนองต่อความต้ องการและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของลูกค้ า ทางบริ ษัท ฯได้ มีการปิ ด
ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน ลาดหญ้ า เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 เนื่องจากสิ ้นสุดสัญญาเช่า บริ ษัทฯยังได้ รับรางวัล
“สถานประกอบกิจการดีเด่น” ด้ านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ติดต่อกันเป็ นปี ที่ 10 จากกระทรวง
แรงงานและกรมสวัสดิการสังคม
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการสาคัญของบริษัทฯในปี 2559
เดือนมีนาคม ทางบริ ษัทฯได้ มีการ ปรับเปลื่ยนแบรนด์(Brand) และโลโก้ (logo) ของบริ ษัทฯ ให้ ทนั สมัย
เพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้ าวัยรุ่ นและวัยทางานเพิ่มมากขึ ้น และมีการเปิ ดตัว “Mascot Robin Bird” ครัง้ แรก
นอกจากนี ้ทางบริ ษัทฯ ได้ มีการเปิ ดใช้ “Robinson LINE Smart Connect” และ LINE sticker เพื่อตอบรับ
กระแสดิจิทลั โมบายกับ Business Connect
เดือนพฤษภาคม เพื่อรองรับการเติบโตขอบธุรกิ จออนไลน์ ทางบริ ษัทฯได้ มีพฒ
ั นาช่องทางการขายบน
Robinson Online Shopping ผ่าน www.robinson.co.th รวมถึงเปิ ดช่องทางการรับสินค้ าที่ซื ้อผ่าน
ออนไลน์ ที่เรี ยกว่า “Click and Collect” นอกจากนี ้ หุ้นโรบินสันได้ ถูกเพิ่มเข้ าไปใน MSCI Global
Standard indices ทังนี
้ ้ดัชนี MSCI เป็ นดัชนีอ้างอิง (Benchmark)ที่ถูกจัดทาขึ ้น เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนสถาบัน
นามาใช้ เป็ นมาตรฐานในการวัดผลตอบแทนในการลงทุน
เดือนมิถุนายน ทางบริ ษัทฯได้ มีการปรับปรุง ศูนย์การค้ าโรบินสัน สาขาพระราม 9 ซึง่ ได้ เปิ ดโซนการช้ อปปิ ง้
ใหม่ขึ ้น โดยใช้ ชื่อว่า "1 Below" เพื่อตอบรับกลุม่ ลูกค้ า millennial ซึง่ เป็ นกลุม่ วัยรุ่นและคนทางาน โดยมีการ
คัดสรรสินค้ ามาวางไว้ ชนเดี
ั ้ ยว ซึ่งตรงกับความต้ องการของคนกลุม่ นี ้ โดยมีสินค้ าตังแต่
้ ชุดชันใน
้ ชุดว่ายน ้า
sport fashion และ อุปกรณ์เทคโนโลยีใหม่ๆ
เดือนกรกฎาคม ทางบริ ษัทฯได้ เปิ ด “ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน นครศรี ธรรมราช” ในศุนย์การค้ า โดยเป็ น
สาขาลาดับที่ 43 นอกจากนี ้ ทางบริ ษัทฯได้ มีการจัดงาน“Robinson Suzuki Green Run” งานมินิมาราธอน
ภายใต้ แนวคิด 1 คนวิ่ง เท่ากับ ปลูกต้ นไม้ 1 ต้ น สร้ างป่ าต้ นน ้า เพื่อฟื น้ ฟูป่าที่ถกู บุกรุ กทาลาย สร้ างป่ าต้ น
น ้าแห่งใหม่ เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศ ลแด่ สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559 โดยมีนกั วิ่งเข้ าร่ วมกิจกรรมมากถึง 17,000 คน ซึ่งวิ่ง
พร้ อมกัน 17 สนาม 17 จังหวัด ทัว่ ประเทศ
เดือนสิงหาคม ทางบริ ษัทฯได้ พฒ
ั นารู ปแบบแผนกสินค้ าราคาเดียว Just Buy "จัสท์ บาย" ด้ วยการปรับ
ภาพลักษณ์ ใหม่ ซึ่งได้ รับการตอบรับอย่างดีจากลูกค้ า นอกจากนีบ้ ริ ษัทฯยังได้ รับรางวัล”สถานประกอบ
กิจการดีเด่น” ติดต่อกันเป็ นปี ที่ 11 ด้ านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานจากกระทรวงแรงงาน และกรม
สวัสดิการสังคม
เดือนตุลาคม ทางบริ ษัทฯได้ มีการเปิ ดตัวกลุม่ สินค้ า “เกรทแวลู” (Great Value) มาจาหน่าย ภายใต้ แนวคิด
“ราคาเดียวตลอด 365 วัน“ รวมทังมี
้ กระบวนการผลิตที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม โดยประกอบไปด้ วยสินค้ า 4
หมวด ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์สาหรับบ้ าน ภายใต้ แบรนด์ Home&Co ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพ ภายใต้ แบรนด์
Active&Co ผลิตภัณฑ์เครื่ องแต่งกายบุรุษ-สตรี ภายใต้ แบรนด์ Clothing&Co และผลิตภัณฑ์เครื่ องแต่งกาย
เด็ก ภายใต้ แบรนด์ Kids&Co
เดือนธันวาคม ทางบริ ษัทฯได้ เปิ ด โรบินสันไลฟ์ สไตล์ ลพบุรี ซึ่งเป็ นสาขาลาดับที่ 44 โดยเป็ นรู ปแบบใหม่
ภายใต้ แนวคิ ด EAT-SHOP-PLAY นอกจากนี ส้ าขาลพบุ รี เป็ นสาขาแรก ที่ มี รู ป แบบการรวมพื น้ ที่
ห้ างสรรพสินค้ า และพื ้นที่ร้านค้ าในศูนย์การค้ าเข้ าด้ วยกัน (Integrated layout) มีสวนน ้าแห่งแรก รวมถึง
ติดตังหลั
้ งคาแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar roof) เพื่อช่วยประหยัดพลังงาน

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ - นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
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บริ ษัท ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน จากัด (มหาชน) /56-1 ปี 2559
ปั จจุบนั ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสันมีสาขาให้ บริ การ 46 สาขา แบ่งเป็ น 44 สาขา ในประเทศไทย ทังกรุ
้ งเทพฯ
ปริ มณฑล และต่างจังหวัด และ 2 สาขาในเวียดนาม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
สาขาในประเทศไทย
ชื่อสาขา
ชื่อเรียกทางการตลาด
วันเปิ ดสาขา
1 บมจ.ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน สาขาสุขมุ วิท
โรบินสันสุขมุ วิท
1 ธันวาคม 2533
2 บมจ.ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน สาขาบางรัก
โรบินสันบางรัก
11 พฤศจิกายน 2535
3 บมจ.ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน สาขาศรี นคริ นทร์
โรบินสันซีคอนสแควร์
21 สิงหาคม 2537
4 บมจ.ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน สาขารังสิต
โรบินสันฟิ วเจอร์ พาร์ ครังสิต 18 มีนาคม 2538
5 บมจ.ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน สาขารามอินทรา
โรบินสันแฟชัน่ ไอส์แลนด์
1 มิถนุ ายน 2538
6 บจ.ซีอาร์ อุดรธานี (ประเทศไทย)
โรบินสันอุดรธานี
30 สิงหาคม 2538
7 บจ.ซีอาร์ ภูเก็ต (ประเทศไทย)
โรบินสันโอเชี่ยนภูเก็ต
12 ตุลาคม 2538
8 บจ.ซีอาร์ นครศรี ธรรมราช (ประเทศไทย)
โรบินสันโอเชี่ยนนครศรี ฯ
27 ตุลาคม 2538
9 บจ.ซีอาร์ หาดใหญ่ (ประเทศไทย)
โรบินสันหาดใหญ่
1 ธันวาคม 2538
10 บจ.ซีอาร์ เชียงใหม่ (ประเทศไทย)
โรบินสันเชียงใหม่
26 มกราคม 2539
11 บจ.ซีอาร์ อุบลราชธานี (ประเทศไทย)
โรบินสันยิ่งยงอุบล
1 มิถนุ ายน 2539
12 บมจ.ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน สาขาศรี ราชา
โรบินสันศรี ราชา
31 พฤษภาคม 2540
13 บจ.ซีอาร์ ราชบุรี (ประเทศไทย)
โรบินสันราชบุรี
9 พฤศจิกายน 2540
14 บจ.ซีอาร์ จันทบุรี (ประเทศไทย)
โรบินสันจันทบุรี
16 มกราคม 2541
15 บมจ.ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน สาขาถนนรัตนาธิเบศร์
โรบินสันรัตนาธิเบศร์
15 มิถนุ ายน 2548
16 บมจ.ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน สาขาอยุธยาปาร์ ค
โรบินสันอยุธยา
16 พฤศจิกายน 2549
17 บจ.ซีอาร์ ภูเก็ต (ประเทศไทย)
โรบินสันโอเชี่ยนจังซีลอน 31 สิงหาคม 2550
18 บมจ.ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน สาขาชลบุรี
โรบินสันชลบุรี
29 พฤษภาคม 2552
19 บมจ.ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน สาขาขอนแก่น
โรบินสันขอนแก่น
3 ธันวาคม 2552
20 บมจ.ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน สาขาตรัง
โรบินสันตรัง
11 พฤศจิกายน 2553
21 บมจ.ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน สาขาเชียงราย
โรบินสันเชียงราย
30 มีนาคม 2554
22 บมจ.ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน สาขาพิษณุโลก
โรบินสันพิษณุโลก
20 ตุลาคม 2554
23 บมจ.ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน สาขาพระราม 9
โรบินสันพระราม 9
14 ธันวาคม 2554
24 บมจ.ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน สาขาสุพรรณบุรี
โรบินสันสุพรรณบุรี
2 มีนาคม 2555
25 บมจ.ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน สาขาบางนา
โรบินสันบางนา
3 พฤษภาคม 2555
26 บมจ.ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน สาขาสุราษฏร์ ธานี
โรบินสันสุราษฏร์ ธานี
11 ตุลาคม 2555
27 บมจ.ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน สาขาบางแค
โรบินสันบางแค
3 พฤศจิกายน 2555
28 บมจ.ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน สาขาลาปาง
โรบินสันลาปาง
30 พฤศจิกายน 2555
29 บมจ.ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน สาขากาญจนบุรี
โรบินสันกาญจนบุรี
28 กุมภาพันธ์ 2556
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บริ ษัท ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน จากัด (มหาชน) /56-1 ปี 2559

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

ชื่อสาขา

ชื่อเรียกทางการตลาด

วันเปิ ดสาขา

บมจ.ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน สาขาอุบลราชธานี 2
บมจ.ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน สาขาสกลนคร
บมจ.ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน สาขาฉะเชิงเทรา
บมจ.ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน สาขาร้ อยเอ็ด
บมจ.ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน สาขาสมุทรปราการ
บมจ.ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน สาขาสระบุรี
บมจ.ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน สาขาปราจีนบุรี
บมจ.ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน สาขามุกดาหาร
บมจ.ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน สาขาสุรินทร์
บมจ.ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน สาขาระยอง
บมจ.ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน สาขาบุรีรัมย์
บมจ.ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน สาขาศรี สมาน
บมจ.ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน สาขาแม่สอด
บจ.ซีอาร์ นครศรี ธรรมราช (ประเทศไทย)
บมจ.ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน สาขาลพบุรี

โรบินสันอุบลราชธานี 2
โรบินสันสกลนคร
โรบินสันฉะเชิงเทรา
โรบินสันร้ อยเอ็ด
โรบินสันสมุทรปราการ
โรบินสันสระบุรี
โรบินสันปราจีนบุรี
โรบินสันมุกดาหาร
โรบินสันสุรินทร์
โรบินสันระยอง
โรบินสันบุรีรัมย์
โรบินสันศรี สมาน
โรบินสันแม่สอด
โรบินสันโอเชี่ยนนครศรี ฯ 2
โรบินสันลพบุรี

5 เมษายน 2556
27 มิถนุ ายน 2556
12 กันยายน 2557
3 ตุลาคม 2557
31 ตุลาคม 2557
22 พฤศจิกายน 2557
4 ธันวาคม 2557
19 ธันวาคม 2557
20 ธันวาคม 2557
27 พฤษภาคม 2558
29 กรกฎาคม 2558
11 พฤศจิกายน 2558
18 ธันวาคม 2558
28 กรกฎาคม 2559
16 ธันวาคม 2559

สาขาในต่ างประเทศ
ชื่อสาขา
1 ROBINS Department Store - Royal City
2 ROBINS Department Store - Crescent Mall

ชื่อเรียกทางการตลาด
ROBINS Hanoi
ROBINS Ho Chi Minh

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ - นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

วันเปิ ดสาขา
20 เมษายน 2557
12 ธันวาคม 2557
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บริ ษัท ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน จากัด (มหาชน)/ 56-1 ปี 2559
โครงสร้ างการถือหุ้นของบริษัทฯและบริษัทย่ อย
99.86%

บมจ.ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน

99.99%

บจ.โรบินสันนคริ นทร์

40.00%
บจ. เพาเวอร์ บาย

บจ. ซีอาร์ (ประเทศไทย)
89.99%

99.80%

บจ. ซีอาร์ เชียงใหม่
(ประเทศไทย)

บจ. โรบินสันรัชดา

76.00%
% บจ. ซีอาร์ หาดใหญ่

99.99%
บจ. โรบินสันสุขมุ วิท

10.00% นายวรวัชร ตันตรานนท์
นนท์
24.00%

(ประเทศไทย)

99.99%

74.99%

บจ. โรบินสัน เอส พี วี

บจ. ซีอาร์ อุบลราชธานี
(ประเทศไทย)

99.92%

64.99%

R-Trading (L) BHD

บจ. ซีอาร์ จันทบุรี
(ประเทศไทย)

50.00%

25.00%

35.00%

50.00%

บจ. ซีอาร์ ราชบุรี
(ประเทศไทย)

99.99%
Robinson Department
Store (Vietnam) Joint
Stock Company

49.99%

บจ.ซีอาร์
นครศรี ธรรมราช
(ประเทศไทย)

50.00%

50.00%

บจ. ซีอาร์ อุดรธานี
(ประเทศไทย)

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ - นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

60.00%

บจ. ซีอาร์ ซีสปอร์ ต
33.33%
บจ. อาร์ เอส ที
สกายบริ จ

33.33%

33.33%

บจ. เซ็นเตอร์ ทาวน์

24.00%

บจ. ซี.ที.แลนด์

บจ. สแควร์ ริทส์พลาซ่า

บจ. นครศรี ธรรมราช
โอเชี่ยนกรุ๊ป

52.00% นายอาชนัน อัศวโภคิน
12.00%

12.00%

บจ.หลังสวนเรี ยลตี ้
บจ. ห้ างเซ็นทรัล
ดีพาร์ ทเมนท์สโตร์

บจ. ภูเก็ตโอเชี่ยนกรุ๊ป
26.99%

24.00%

บจ. ควอลิตี ้อินน์

ตระกูลจงสุวฒ
ั น์

25.00%
50.00%

บจ. ซีอาร์ ภูเก็ต
(ประเทศไทย)

76.00%

บจ. หาดใหญ่ ซิตี ้
ช็อปปิ ง้ เซ็นเตอร์

40.00%

60.00%

บริ ษัทใน
กลุม่ เซ็นทรัล

ตระกูล ทีฆธนานนท์

24.00%
บจ. สยามรี เทล
ดีเวลล็อปเม้ นท์

นายอนันต์ อัศวโภคิน

12.00%

บจ.หลังสวนเรี ยลตี ้

12.00%

บจ. ห้ างเซ็นทรัล
ดีพาร์ ทเมนท์สโตร์

หน้ า 9

บริ ษัท ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน จากัด (มหาชน)/ 56-1 ปี 2559
รายละเอียดของบริษัทและบริษัทย่ อย
ชื่อบริษัท
บมจ.ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน

บจ.ซีอาร์ (ประเทศไทย)

บจ.ซีอาร์ ราชบุรี (ประเทศไทย)
บจ.ซีอาร์ เชียงใหม่ (ประเทศไทย)
บจ.ซีอาร์ หาดใหญ่ (ประเทศไทย)
บจ.ซีอาร์ อุดรธานี (ประเทศไทย)
บจ.ซีอาร์ อุบลราชธานี (ประเทศไทย)
บจ.ซีอาร์ จันทบุรี (ประเทศไทย)
บจ.ซีอาร์ นครศรี ธรรมราช (ประเทศไทย)
บจ.ซีอาร์ ภูเก็ต (ประเทศไทย)
บจ.โรบินสันนคริ นทร์
บจ.โรบินสันสุขมุ วิท
บจ.โรบินสันรัชดา
R-Trading (L) BHD
บจ.โรบินสัน เอสพีวี
บจ.เพาเวอร์ บาย
บจ.ซีอาร์ ซี สปอร์ ต
บจ.สยามรี เทลดีเวลล็อปเม้ นท์
บจ.สแควร์ ริทส์ พลาซ่า
บจ.อาร์ เอส ที สกายบริ จ
Robinson Department Store (Vietnam)
Joint Stock Company

ทุนชาระแล้ ว
ลักษณะการดาเนินธุรกิจ
(บาท)
3,942,847,022 ดาเนินกิจการธุรกิจค้ าปลีกเป็ นหลัก ปั จจุบนั ดาเนินธุรกิจ
ห้ างสรรพสินค้ าในกรุ งเทพฯ และต่างจังหวัด ภายใต้ ชื่อ
โรบินสัน โดยมีสาขาดังต่อไปนี ้ สุขมุ วิท บางรัก บางแค
ศรี นคริ นทร์ แฟชัน่ ไอส์แลนด์ รังสิต รัตนาธิเบศร์ พระราม
9 ศรี ราชา อยุ ธ ยา ชลบุ รี ขอนแก่ น ตรั ง เชี ย งราย
พิษณุโลก สุพรรณบุรี บางนา ลาปาง สุราษฎร์ ธานี
กาญจนบุรี อุบ ลราชธานี 2 สกลนคร สระบุรี สุริ น ทร์
ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ร้ อยเอ็ด ปราจีนบุรี มุกดาหาร
ระยอง บุรีรัมย์ ศรี สมาน แม่สอด และลพบุรี
3,201,000,000 บริ ษัทโฮลดิ ้งเพื่อร่วมลงทุนกับห้ างสรรพสินค้ าท้ องถิ่นใน
8 จังหวัด เพื่อประกอบธุรกิจประเภทห้ างสรรพสินค้ า
ภายใต้ ชื่อ โรบินสัน
645,600,000 ประกอบธุรกิจห้ างสรรพสินค้ าใน จ.ราชบุรี
220,000,000 ประกอบธุรกิจห้ างสรรพสินค้ าใน จ.เชียงใหม่
202,000,000 ประกอบธุรกิจห้ างสรรพสินค้ าใน จ.สงขลา
225,000,000 ประกอบธุรกิจห้ างสรรพสินค้ าใน จ.อุดรธานี
71,000,000 ประกอบธุรกิจห้ างสรรพสินค้ าใน จ.อุบลราชธานี
160,000,000 ประกอบธุรกิจห้ างสรรพสินค้ าใน จ.จันทบุรี
560,000,000 ประกอบธุรกิจห้ างสรรพสินค้ าใน จ.นครศรี ธรรมราช
177,000,000 ประกอบธุรกิจห้ างสรรพสินค้ าใน จ.ภูเก็ต
105,000,000 มิได้ ดาเนินพาณิชยกิจ
100,000,000 มิได้ ดาเนินพาณิชยกิจ
75,000,000 มิได้ ดาเนินพาณิชยกิจ
50,000 ประกอบธุรกิจลงทุนในกิจการต่างๆ
1,000,000 รับซื ้อคืนหุ้นกู้จากเจ้ าหนี ้ตามโครงการ ”วีดีอาร์ พ”ี
560,000,000 ประกอบธุรกิจเป็ นศูนย์จาหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้ า
370,000,000 ประกอบธุรกิจเป็ นศูนย์จาหน่ายอุปกรณ์กีฬา
500,000,000
เจ้ าของและผู้บริ หารศูนย์การค้ าแฟชัน่ ไอส์แลนด์ถนน
125,000,000
รามอินทรา
49,395,000 ดาเนินการสร้ างและบริ หารจัดการทางเชื่อมรถไฟฟ้ า
10,000,000 ประกอบธุรกิจห้ างสรรพสินค้ าในเวียดนาม
เหรี ยญสหรัฐฯ
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ความสัมพันธ์ กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
โครงสร้ างธุรกิจของกลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ธุรกิจของบริ ษัทฯ เป็ นส่วนหนึง่ ของธุรกิจในกลุม่ เซ็นทรัล ซึง่ กลุม่ มีนโยบายในการเสริ มสร้ างความสามารถใน
การแข่งขัน ด้ วยการลงทุนของกลุม่ เซ็นทรัลเน้ นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน อาทิ ผู้พฒ
ั นาศูนย์การค้ า ผู้ให้ บริ การหรื อให้ เช่า
พื ้นที่ค้าปลีก ผู้นาเข้ า ผลิตหรื อจาหน่ายผลิตสินค้ าที่เกี่ยวข้ องกับ เสื ้อผ้ า และของใช้ สว่ นบุคคลที่ มีแฟชัน่ รวมถึงการ
เน้ นการบริ หารงานแบบรวมสูศ่ นู ย์กลาง โดยเฉพาะงานหลังร้ านที่เกี่ยวข้ องกับการสนับสนุนธุรกิจค้ าปลีก เพื่อให้ เกิด
ความได้ เปรี ยบในเรื่ องของประหยัดต่อขนาด(Economy of scale) ความเชี่ยวชาญชานาญการ และเพิ่มศักยภาพใน
การดาเนินธุรกิจ
อนึง่ บริ ษัทฯ มีนโยบายในการทาธุรกรรมระหว่างบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริ ษัทฯ โดยมีรายละเอียดในหัวข้ อ
“รายการระหว่างกัน”
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ างรายได้ รวม
ประเภทรายได้ /บริษัท

ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ

รายได้ จากการขาย
- บมจ.ห้างสรรพสิ นค้าโรบิ นสัน (1)
- บริ ษัทย่อย* (2)
รวมรายได้ จากการขาย (1)+(2)
รายได้ จากการลงทุน
รายได้ อื่น
ส่วนแบ่งกาไรจากบริษัทร่วม

19,641
6,437
26,078
2,948
1,162
580

63.84
20.92
84.76
9.58
3.78
1.88

18,534
6,651
25,185
2,554
1,024
451

63.44
22.77
86.21
8.74
3.50
1.55

16,849
7,047
23,896
1,858
860
404

62.36
26.08
88.44
6.88
3.18
1.50

รายได้ รวม

30,767

100.00

29,214

100.00

27,018

100.00

*บริ ษัทย่อย ประกอบด้วย บจ.ซี อาร์ ราชบุรี (บริ ษัทฯ ถือหุ้น 99.99%) บจ.ซี อาร์ เชี ยงใหม่ (บริ ษัทฯ ถื อหุ้น 89.99%) บจ.ซี อาร์ หาดใหญ่ (บริ ษัทฯ ถื อหุ้น 76.00%)
บจ.ซี อ าร์ อุดรธานี (บริ ษัทฯ ถื อหุ้น 76.00%) บจ.ซี อ าร์ อุบลราชธานี (บริ ษัท ฯ ถื อ หุ้น 74.99%) บจ.ซี อาร์ จัน ทบุรี (บริ ษัท ฯ ถื อหุ้น 64.99%) บจ.ซี อาร์
นครศรี ธรรมราช (บริ ษัทฯ ถื อหุ้น 49.99%) บจ.ซี อาร์ ภูเก็ต (บริ ษัทฯ ถื อหุ้น 49.99%) และ Robinson Department Store (Vietnam) Joint Stock Company
(บริ ษัทฯ ถือหุ้น 99.99%)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ างธุรกิจของบริ ษัทฯ แบ่งเป็ น 4 ส่วน ดังต่อไปนี ้
1. ธุรกิจห้ างสรรพสินค้ า
ปั จจุบนั ทางบริ ษัทฯ ประกอบธุรกิจค้ าปลีกประเภทห้ างสรรพสินค้ า ซึ่งมีทงหมด
ั้
26 สาขา โดยจาหน่ายสินค้ า
แบรนด์ชัน้ นาทัง้ ในและต่ า งประเทศ
2. ธุรกิจศูนย์การค้ า (Shopping mall)
ปั จจุบนั ทางบริ ษัทฯมีศนู ย์การค้ าไลฟ์ สไตล์เปิ ดให้ บริ การแล้ วทังสิ
้ ้น 18 สาขาทัว่ ประเทศ ซึง่ ทางบริ ษัทฯได้ เริ่ ม
พัฒ นาครั ง้ แรกในปี 2553 โดยปั จ จุบัน เป็ นศูน ย์ ก ารค้ า อย่า งเต็ ม รู ป แบบและมี ผ้ ูเ ช่ า เต็ ม พื น้ ที่ ซึ่ง ประกอบด้ ว ย
ห้ างสรรพสินค้ า ศูนย์อาหาร ร้ านอาหารชันน
้ า โรงภาพยนต์ ธนาคารพาณิชย์ ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต สวนน ้า ฟิ ตเนส เป็ นต้ น
รวมถึงสิง่ อานวยความสะดวกต่างๆ ที่ครบครันภายในศูนย์การค้ า
3. Brand management
การบริ หารจัดการสินค้ าแบรนด์ชนน
ั ้ าจากต่างประเทศและในประเทศ โดยบริ ษัทฯได้ รับลิขสิทธิ์ให้ เป็ นผู้จัด
จาหน่ายเฉพาะในสาขาของโรบินสัน เช่น Just buy, Payless, Baby shop เป็ นต้ น
4. โรบินสันในต่างประเทศ
บริ ษัทฯมีการลงทุนเปิ ดห้ างสรรพสินค้ าในเวียดนาม 2 แห่ง โดยมีที่เมืองฮานอย และ เมืองโฮจิมินส์ ตังแต่
้ ปี
2557

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ – ลักษณะการประกอบธุรกิจ

หน้ า 12

บริ ษัท ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน จากัด (มหาชน)/ 56-1 ปี 2559

ลักษณะผลิตภัณฑ์
.โครงสร้ างรายได้ จากการขายสินค้ า

กลุ่มสินค้ า
Signature categories and playing to trends
Other categories
รวม

สัดส่ วนรายได้ (ร้ อยละ)
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
74
72
71
26
28
29
100
100
100

1. Signature categories and playing to trends
1.1) Signature categories เป็ นกลุม่ สินค้ าที่โดดเด่น ที่ทางบริ ษัทฯมุ่งเน้ นเพื่อเป็ นอันดับหนึ่งในใจของลูกค้ า ใน
แต่ละสาขาที่ทางบริ ษัทฯได้ เปิ ดดาเนินการ รวมถึงการตอบสนองความต้ องการต่อกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย โดยแบ่งเป็ น
กลุม่ สินค้ าหลักๆ ดังนี ้
1.1.1 Health and Beauty ประกอบด้ ว ย สินค้ าในกลุม่ เครื่ องสาอาง (Cosmetics) สิ น ค้ า เมคอัพ สิ น ค้ า
บารุ ง ผิ ว น ้าหอม และสินค้ าเพื่อสุขภาพและความงาม (Health and Beauty) ซึ่ ง มี ทัง้ ความหลากหลายของ
สิ น ค้ า และราคาที่ เ หมาะสม
1.1.2 Shoes, Handbags และ Luggage ประกอบด้ วย สินค้ าประเภทรองเท้ า กระเป๋ าประเภทต่างๆ รวมถึง
กระเป๋ าเดินทาง เป็ นต้ น
1.1.3 Jeans & Unisex ประกอบด้ วย เสื ้อผ้ าประเภทยีนส์หลายประเภท ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ รวบรวมแบรนด์ชนน
ั ้ ามา
วางจาหน่ายอย่างครบครันทังบุ
้ รุษ และสตรี
1.1.4 Lingerie ประกอบด้ วย สินค้ าชุดชันในส
้ าหรับสตรี ชุดนอน ชุดว่ายน ้า เป็ นต้ น
1.1.5 Kids ประกอบด้ วย เสื ้อผ้ า, เครื่ องแต่งกาย, เครื่ องใช้ และของเล่นสาหรับเด็กในช่วงอายุตา่ งๆซึ่งครอบคลุม
ตังแต่
้ เด็กวัยแรกเกิด เด็กเล็ก จนถึงเด็กโต โดยคานึงถึงมาตรฐาน และความปลอดภัยของสินค้ าเป็ นสาคัญ
1.1.6 Home ประกอบด้ วย กลุ่มสินค้ าตกแต่งบ้ านและของใช้ ภายในบ้ านต่างๆ อาทิ ผ้ าเช็ ดตัว เครื่ องนอน
เครื่ องครั ว สินค้ าตกแต่ งบ้ าน เครื่ องมือเครื่ องใช้ ภายในบ้ านต่างๆ และกลุ่มสินค้ าเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าขนาดเล็ก
ซึง่ สินค้ าที่บริ ษัทฯจาหน่าย มีรูปแบบที่หลากหลาย มีคณ
ุ ภาพและประโยชน์ใช้ สอยครบครัน
1.2) Playing to trends เป็ นกลุม่ สินค้ าที่เข้ ากับกระแสของความต้ องการลูกค้ าในปั จจุบนั เช่น กลุม่ สินค้ า
Ath-Leisure และ กลุม่ สินค้ า 60 บาท เป็ นต้ น
2) Other categories ประกอบด้ วย กลุม่ สินค้ า ดังนี ้
2.1) กลุม่ เสื ้อผ้ าเครื่ องแต่งกายสตรี และบุรุษ (Ladies and men fashion) ประกอบด้ วยเสื ้อผ้ าและเครื่ อง
แต่งกายสาหรับบุรุษและสตรี โดยวางจาหน่ายสินค้ าที่หลากหลายตามกระแสแฟชั่น ตังแต่
้ วยั รุ่ นจนถึงวัย
ทางาน
2.2) กลุม่ เครื่ องประดับ (Accessories) ประกอบด้ วย จิวเวอร์ รี่และเครื่ องประดับต่างๆ
2.3) กลุม่ สินค้ าอื่นๆ บริ ษัทฯ ได้ วางจาหน่ายสินค้ าประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้ างต้ น อาทิ สินค้ า
ประเภทอุปกรณ์รถยนต์และเครื่ องมือ เครื่ องเขียนต่างๆ เป็ นต้ น
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นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังได้ พฒ
ั นาแบบสินค้ าขึน้ เอง โดยสร้ างความแตกต่างจากสินค้ าที่วางจาหน่ายทัว่ ไปใน
ท้ องตลาด รวมทัง้ การสรรหาสินค้ าใหม่ๆ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศที่มีรูปแบบน่า สนใจ ทัง้ นีเ้ พื่อเพิ่ มความ
หลากหลายและสร้ างความแตกต่างจากคู่แข่ง สาหรับสินค้ าในกลุม่ นี ้ ยังรวมถึงสินค้ าแบรนด์ภายในประเทศที่เป็ นที่
นิยม โดยบริ ษัทฯ ได้ สงั่ ผลิตสินค้ าในคอลเล็คชัน่ พิเศษเฉพาะสาหรับจาหน่ายในห้ างโรบินสันเท่านัน้ สินค้ าที่กล่าวมา
ข้ างต้ นนี ้ ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของกลยุทธ์ การสร้ างความแตกต่าง โดยคัดเลือกสินค้ าเฉพาะประเภทแฟชัน่ นามาจาหน่าย
ในสาขาที่ผ้ บู ริ โภคมีกาลังซื ้อและมีความต้ องการสินค้ าที่มีความแตกต่างจากสินค้ าที่มีจาหน่ายทัว่ ไป
บริ ษัทฯ ได้ แบ่งการบริ หารจัดการออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี ้
1. สินค้ า Consignment: ประกอบด้ วยสินค้ าทีเ่ ป็ นแบรนด์ชนน
ั ้ าของทางบริ ษัทชันน
้ าต่างๆ ทีไ่ ด้ มีการคัดเลือก นามา
วางจาหน่ายในสาขาของโรบินสัน อาทิ กลุม่ เครื่ องสาอาง, กลุม่ ชุดชันใน,
้ กลุม่ เสื ้อผ้ า, กลุม่ สินค้ ารองเท้ า, กลุม่
สินค้ าของเล่น, กลุม่ อุปกรณ์เครื่ องใช้ ไฟฟ้ าและ สินค้ ากลุม่ อื่นๆ
2. สินค้ า Private Brand: ประกอบด้ วยสินค้ าที่บริ ษัทฯ พัฒนาแบรนด์สินค้ าขึ ้นมาเอง เพื่อวางจาหน่ายในทุกสาขา
ของบริ ษัทฯ โดยพิจารณาเลือกเฉพาะสินค้ าในหมวดที่ได้ รับความนิยม เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้ าและ
เป็ นการเติมเต็ม ความต้ องการของลูกค้ า โดยเน้ นรู ปแบบสินค้ าที่ทนั สมัย มี คุณภาพที่ดี ด้ วยราคาที่เหมาะสม
รวมถึงสินค้ าในกลุม่ Great value ทีม่ ีราคาเดียวตลอด 365 วัน โดยประกอบด้ วยกลุม่ สินค้ าประเภทต่างๆ ดังนี ้
กลุ่มสินค้ า
เครื่ องครัว เครื่ องใช้ ไฟฟ้ าและเครื่องนอน
แฟชัน่ และเสื ้อผ้ าสตรี
รองเท้ า กระเป๋ า และเครื่ องประดับสตรี
เสื ้อผ้ าและเครื่ องแต่งกายชาย / หญิง
สินค้ าเด็ก
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพ และอุปกรณ์กีฬาต่างๆ

แบรนด์ สนิ ค้ า
Cuizimate, Home&Co
F.O.F, Ohayo
F.O.F, Snap
Pacific Union, Cloth&Co
F.O.F, Snap, Kids&Co
Active&Co

3. สินค้ า International Brand management เป็ นสินค้ าแบรนด์ชนน
ั ้ าจากต่างประเทศ โดยบริ ษัทฯ ได้ รับลิขสิทธิ์ให้
เป็ นผู้จดั จาหน่ายเฉพาะในโรบินสัน
3.1 กลุ่มรองเท้ าและกระเป๋า อาทิ Payless Shoesource เป็ นร้ านรองเท้ าชัน้ นาจากอเมริ กา ที่มีสาขา
มากกว่า 4,400 สาขา ใน 35 ประเทศ โดยสินค้ าครอบคลุมทังรองเท้
้
า กระเป๋ า และอุปกรณ์ดแู ลรองเท้ า
ในราคาที่ค้ มุ ค่า โดยจุดเด่นคือการรวบรวมแบบรองเท้ าแฟชั่นจากแบรนด์ ชนั ้ นามากมาย ที่มีดีไซน์
ทันสมัยและมีนวัตกรรมที่โดดเด่น มีทงั ้ แบบสาหรั บผู้ชาย ผู้หญิ ง และ เด็ก อาทิ Airwalk, Dexter,
American Eager, Comfort plus,Disney และอื่นๆ โดยโรบินสันเป็ นผู้ได้ รับลิขสิทธิ์ในการจัดจาหน่ายแต่
เพียงผู้เดียว
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บริ ษัท ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน จากัด (มหาชน)/ 56-1 ปี 2559
3.2 กลุ่มสินค้ าสาหรับเด็ก อาทิ Baby Shop เป็ นร้ านสินค้ าสาหรับเด็กชันน
้ าที่มีสาขามากกว่า 300 แห่งใน
14 ประเทศ เป็ นผู้นาทางด้ านผลิตภัณฑ์สาหรับเด็กที่มีอยู่หลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็ นเสื ้อผ้ าแฟชัน่
สาหรับเด็ก, ของใช้ สาหรับเด็กเล็ก, ผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยสาหรับเด็ก , ผลิตภัณฑ์สาหรับการ
เดินทางเพื่อเด็ก เป็ นต้ น โดยเน้ นสินค้ าสาหรับทารกแรกเกิดจนถึงเด็กอายุไม่เกิน 8 ขวบ
3.3 กลุ่มสินค้ าราคาเดียว Just Buy ประกอบด้ วยสินค้ าหลากหลายประเภทที่ครอบคลุมลูกค้ าทังวั
้ ยเด็ก
วัยรุ่ น ตลอดจนลูกค้ าวัยทางาน เช่น เครื่ องใช้ ในบ้ านและครั วเรื อน เครื่ องสาอาง เครื่ องตกแต่งสตรี
แฟชั่น เทคโนโลยี อุปกรณ์ สาหรั บการจัดงานสังสรรค์ เครื่ องเขียน และ สินค้ าตามฤดูกาล เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ทางบริ ษัทฯได้ มีการขยายพื ้นที่การขาย เพื่ออานวยความสะดวกให้ กบั ลูกค้ า สาหรับ รู ปแบบ
ร้ านมีความทันสมัยตรงตามกระแสของตลาดและความต้ องการของลูกค้ า ซึ่งเป็ นสินค้ าที่จาหน่ายใน
ราคา 60 บาท

การตลาดและการแข่ งขัน
คู่แข่ งขัน
1. ผู้ประกอบการห้ างสรรพสินค้ า ซึง่ เป็ นคูแ่ ข่งโดยตรงในบริ เวณใกล้ เคียง หรื อมีกลุม่ ลูกค้ าเดียวกัน โดยสามารถ
แบ่งออกเป็ น
1.1 ผู้ประกอบการห้ างสรรพสินค้ ารายใหญ่ (Chain Department Store) ได้ แก่
กลุ่มเซ็นทรัล โดยเป็ นผู้ประกอบการห้ างสรรพสินค้ าภายใต้ ชื่อ
- ห้ า งสรรพสิน ค้ า เซ็ น ทรั ล ดี พ าร์ ท เมนท์ สโตร์ (Central Department Store) ซึ่ง ด าเนิ น ธุ ร กิ จ
ห้ างสรรพสินค้ าที่อยู่ค่กู บั คนไทยมายาวนานกว่า 70 ปี ซึ่งเน้ นกลุม่ ลูกค้ าในกรุ งเทพ และปริ มณฑลที่
กาลังซื ้อสูง รวมถึงนักท่องเที่ยว โดยมีจานวนสาขาจวบจนปั จจุบนั ทังหมด
้
20 สาขา แบ่งเป็ นสาขาใน
กรุงเทพจานวน 13 สาขา และต่างจังหวัดจานวน 7 สาขา
- ห้ างสรรพสินค้ าเซน (ZEN) ซึ่งดาเนินธุรกิจห้ างสรรพสินค้ าที่เน้ นกลุ่มลูกค้ าวัยรุ่ นและคนรุ่ นใหม่ที่มี
กาลังซื ้อสูง โดยมีจานวนสาขา 1 สาขาในกรุงเทพ
กลุ่มเดอะมอลล์ มีจานวนสาขารวม 11 สาขา โดยเป็ นผู้บริ หารศูนย์การค้ าและผู้ประกอบการ
ห้ างสรรพสินค้ า ภายใต้ ชื่อ
-

ห้ างสรรพสินค้ าเดอะมอลล์ (The Mall) ซึ่งเน้ นกลุม่ ลูกค้ าที่มีกาลังซื ้อในระดับปานกลาง โดยมีจานวน
สาขาทังหมด
้
7 สาขา แบ่งเป็ นสาขาในกรุงเทพจานวน 6 สาขา และต่างจังหวัดจานวน 1 สาขา
ห้ างสรรพสินค้ า ดิ เอ็มโพเรี ยม (The Emporium) (จานวน 1 แห่ง) ห้ างสรรพสินค้ าสยามพารากอน
(Siam Paragon) (จานวน 1 แห่ง) และห้ างสรรพสินค้ า ดิ เอ็มควอเทียร์ (The Emquartier) (จานวน 1
แห่ง) เป็ นศูนย์การค้ าที่ตงอยู
ั ้ ่ในเขตกรุ งเทพ โดยเน้ นกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายที่มีกาลังซื ้อสูง หรื อชื่นชอบ
ความหรูหรานอกจากนันยั
้ งได้ เปิ ดสาขาที่ตา่ งจังหวัด คือ ห้ างบลูพอร์ ต หัวหิน รี สอร์ ท มอลล์ (Blueport
Huahuin)

1.2 ผู้ประกอบการห้ างสรรพสินค้ ารายอื่นๆ อาทิ ตังฮั
้ ว่ เส็ง โตคิว อิเซตัน และผู้ประกอบการห้ างสรรพสินค้ า
ท้ องถิ่นในแต่ละจังหวัด
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บริ ษัท ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน จากัด (มหาชน)/ 56-1 ปี 2559
2. ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก อื่ น ได้ แ ก่ ศูน ย์ ก ารค้ า ขนาดย่ อ ม (Community malls) ดิ ส เคาน์ ส โตร์ /
ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์ และศูนย์การค้ าในรูปแบบต่างๆ เช่น เซ็นทรัลเวิล์ด เอสพลานาด คิงเพาเวอร์ เดอะแพลทินมั แฟชัน่
มอลล์ คริ สตัลพาร์ ค เทอร์ มินอล 21 เมกา บางนา เดอะไบรท์ พระราม 2 และ เทอมินอล 21 นครราชสีมา เป็ นต้ น
อีกทังยั
้ งมีร้านจาหน่ายสินค้ าแฟชัน่ จากต่างประเทศ เช่น Uniqlo, H&M, TOPMAN, TOPSHOP และอื่นๆ ซึ่งถือเป็ นคู่
แข่งขันทางอ้ อม เนื่องจากมีลกู ค้ าหรื อโอกาสของการจับจ่ายที่แตกต่างกัน
3. ธุ รกิจออนไลน์ หรื อร้ านค้ าแบบ E-Commerce ในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมาเกิดขึ ้นมากมาย รวมถึงยอดขายผ่าน
ช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริ โภคนิยมทากิจกรรมออนไลน์ และไลฟ์ สไตล์ของ
คนรุ่ นใหม่ที่เน้ นความรวดเร็ วและความสะดวกสบาย ร้ านค้ า on line อาทิ LAZADA, LINESHOP, RAKUTEN
TALAD, ZALORA เป็ นต้ น

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยและธุรกิจค้ าปลีก
สาหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2559 โดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีการ
ขยายตัวร้ อยละ 3.2 ปรับตัวดีขึ ้นจากการขยายตัวร้ อยละ 2.9 ในปี 2558 โดยการใช้ จ่ายภาคครัวเรื อน และการลงทุน
รวม มีแนวโน้ มขยายตัวร้ อยละ 3.1 ร้ อยละ 2.8 ตามลาดับ อัตราเงินเฟ้ อทัว่ ไปอยู่ที่ร้อยละ 0.2 สาหรับดัชนีค้าปลีก
จากสมาคมค้ าปลีก มีการเติบโตที่ร้อยละ 2.97 ตามการบริ โภคภาคเอกชนขยายตัวได้ ต่อเนื่อง ตามการฟื น้ ตัวของ
กิจกรรมเศรษฐกิจ และรั ฐบาลเร่ งการใช้ จ่ายของภาครัฐ และทยอยออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ รวมถึง
มาตรการกระตุ้นการบริ โภค มาตรการท่องเที่ยว และมาตรการช้ อปช่วยชาติ ทาให้ ผ้ บู ริ โภคมีการจับจ่ายใช้ สอยมากขึ ้น
นอกจากนี ้รายได้ ของเกษตรกรที่เริ่ มปรับตัวดีขึ ้น อย่างไรก็ดีการท่องเที่ยวยังคงขยายตัวต่อเนื่อง แม้ จะได้ รับผลจาก
สถานการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ และการจัดระเบียบทัวร์ ศนู ย์เหรี ยญ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาดการณ์ ว่า เศรษฐกิ จไทยในปี 2560 จะ
ขยายตัวร้ อยละ 3.0-4.0 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก การส่งออกสินค้ าและการบริ โภคภาคเอกชนที่ปรับดีขึ ้น แนวโน้ ม
การขยายตัวเร่งขึ ้นของการผลิตภาคเกษตร และการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้ มการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การลงทุน
ของภาครัฐ รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆยังมีบทบาทสาคัญในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง แต่ยงั
คงมีความท้ าท้ าย จากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลก สาหรับอัตราเงินเฟ้ อทัว่ ไปในปี 2560 อยู่
ในช่วงร้ อยละ 1.2-2.2 สาหรับในปี 2560 คาดว่า ภาพรวมธุรกิจค้ าปลีกยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่ องตามการฟื น้
ตัวของเศรษฐกิจ และการลงทุนของภาครัฐและเอกชนจะช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการ
ค้ าปลีกพยายามรักษาโอกาสทางธุรกิจด้ วยการลงทุนขยายสาขาไปยังเขตชุมชนและหัวเมืองใหญ่ เพื่อรองรับการ
กระจายตัวของคนเมืองและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
สาหรับธุรกิจห้ างสรรพสินค้ า และศูนย์การค้ า มีการแข่งขันที่เข้ มข้ นมากขึ ้นจากปี ก่อน จากพฤติกรรมการ
จับจ่ายใช้ สอยของผู้บริ โภคที่เปลีย่ นไป โดยเน้ นความสะดวกและรวดเร็ ว รวมถึงการเติบโตของศูนย์การค้ าขนาดย่อม
(Community Malls) ตลาดสินค้ าออนไลน์ (Online Shopping) ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ ผ้ ปู ระกอบการต้ อง
ปรับเปลีย่ นกลยุทธ์ เพื่อตอบสนองความต้ องการที่เปลีย่ นไปของลูกค้ า และรักษาฐานลูกค้ าเดิม โดยการเพิ่มสิง่ อานวย
ความสะดวกต่างๆ รวมถึงการขยายการลงทุนโดยการเปิ ดสาขาใหม่ หรื อปรับปรุ งสาขาเดิมอย่างต่อเนื่อง การเข้ าสู่
ตลาด online รวมถึงขยายธุรกิจไปตลาดใหม่เพื่อไขว่คว้ าโอกาสทางธุรกิจ โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน โดยเริ่ มจาก
บริ ษัท ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน ที่ได้ ขยายสาขาใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยเน้ นการเปิ ดห้ างในรู ปแบบไลฟ์ สไตล์เซ็นเตอร์
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ – ลักษณะการประกอบธุรกิจ

หน้ า 16

บริ ษัท ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน จากัด (มหาชน)/ 56-1 ปี 2559
ในต่างจังหวัดซึง่ เป็ นตลาดที่มีขนาดเล็กและการแข่งขันยังอยูใ่ นระดับต่า เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจออนไลน์ ทาง
บริ ษัทฯได้ มีพฒ
ั นาช่องทางการขายบน Robinson Online Shopping ผ่าน www.robinson.co.th อีกช่องทางหนึ่งใน
การให้ ลกู ค้ าเข้ าถึงสินค้ าและรายการสงเสริ มการขายต่างๆ ของโรบินสันได้ สะดวกมากยิ่งขึ ้น รวมถึงเปิ ดช่องทางการ
รับสินค้ า “ Click and Collect” เมื่อลูกค้ าสัง่ ซื ้อสินค้ าบน online สามารถจะเลือกให้ ไปส่งตามที่อยู่ หรื อมารับที่สาขา
ใดของโรบินสันทัง้ 44 สาขาครอบคลุมทัว่ ประเทศ ขณะที่ห้างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล ไม่ได้ มีการขยายแต่มีการปรับปรุ ง
สาขาอย่างต่อเนื่อง ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล สาหรั บ ผู้ประกอบการรายอื่น เช่น กลุ่มเดอะมอลล์ได้ มีการเปิ ด
ศูน ย์ ก ารค้ า ใหม่ใ นต่ า งจัง หวัด รวมถึ ง ปรั บ ปรุ ง สาขาในกรุ ง เทพให้ สามารถแข่ง ขัน กับ คู่แ ข่ง ได้ ดี ขึ น้ นอกจากนี ้
ผู้ประกอบการทัง้ 2 รายได้ เริ่ มรุ กเข้ าตลาดสินค้ าออนไลน์อย่างชัดเจนมากขึ ้น โดยเริ่ มนาเสนอสินค้ าและจัดรายการ
ส่งเสริ มการขายผ่านเว็บไซต์ของตน เพื่อขยายฐานลูกค้ าไปยังกลุม่ ที่มีไลฟ์ สไตล์ จับจ่ายสินค้ าออนไลน์และต้ องการ
ความสะดวกสบายมากขึ ้นด้ วย

กลยุทธ์ การแข่ งขัน
เพื่อให้ บรรลุตามเป้าหมายธุรกิจที่วางไว้ บริ ษัทฯ จึงได้ บริ หารงานภายใต้ กลยุทธ์ 5 เรื่ องหลัก ดังนี ้
1. การเพิ่มยอดขาย (To drive sale)
บริ ษัทฯคัดสรรสินค้ าทีต่ อบสนองกับความต้ องการของลูกค้ าและไลฟ์ สไตล์ของลูกค้ าที่เปลีย่ นไป โดยสินค้ า
ที่บริ ษัทฯ มุง่ เน้ นเพื่อสร้ างการเติบโต คือ Signature categories เป็ นกลุม่ สินค้ าที่โดดเด่น ที่ทางบริ ษัทฯมุง่ เน้ นเพื่อเป็ น
อันดับหนึง่ ในใจของลูกค้ าในแต่ละสาขาที่ทางบริ ษัทฯได้ เปิ ดดาเนินการ อาทิ กลุม่ เครื่ องสาอางและความงาม สินค้ า
รองเท้ าและกระเป๋ าเดินทาง สินค้ าสาหรับเด็ก สินค้ าชุดชันในสตรี
้
สินค้ ายีนส์ สินค้ าตกแต่งบ้ าน รวมถึง สินค้ าที่เข้ า
กับกระแสนิยมของความต้ องการลูกค้ าในปั จจุบนั (Playing to trends) อาทิ sport fashion หรื อ สินค้ าราคาเดียว (60
บาท) Just buy นอกจากนันการน
้
าเสนอรูปแบบค้ าปลีกใหม่ ที่เรี ยกว่า "1 Below" โดยคัดสรรสินค้ าโดดเด่นจากทุก
ประเภทมารวมไว้ ในชันเดี
้ ยวในห้ างสรรพสินค้ า เพื่อดึงดูดลูกค้ ากลุม่ “millennial” ให้ เพิม่ ขึ ้น รวมถึงการจัดรายการ
ส่งเสริ มการขายทีช่ ดั เจนในแต่ละเทศกาล ซึง่ ช่วยดึงดูดลูกค้ าให้ เข้ าร้ านและกระตุ้นการจับจ่ายให้ สงู ขึ ้น
บริ ษัทฯ มุ่งเพิ่มมูลค่าแบรนด์ “โรบินสัน” ด้ วยกลยุทธ์ ด้านการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ทังในด้
้ านการบริ หาร
ความสัมพันธ์ กับลูกค้ าประจา (ลูกค้ าสมาชิกบัตร The 1 Card) โดยการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่างๆ และช่องทาง
ออนไลน์ เพื่อเน้ นภาพลักษณ์ความทันสมัยของห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน และศูนย์การค้ าโรบินสันไลฟ์ สไตล์
2. การเพิ่มอัตรากาไรขัน้ ต้ น (To improve our gross margin)
โดยการเพิ่มสัดส่วนของกลุม่ สินค้ าที่เป็ น Private brand และ International brand มากขึ ้น เนื่องจากสินค้ า
กลุม่ นี ้ให้ อตั รากาไรขันต้
้ นที่สงู อาทิ Payless Shoesource, Babyshop, Justbuy(ราคาเดียว 60 บาท) และกลุ่ม
สินค้ า Great value (ราคาเดียว 365 วัน) เป็ นต้ น รวมถึงการควบคุมการส่งเสริ มการขายที่เหมาะสม และเน้ นรายการ
ส่งเสริ มการขายที่เป็ น Signature ของทางบริ ษัทฯ เช่น Primary campaign, Pay Day, Wednesday X2 เป็ นต้ น ซึง่
ส่งผลให้ อตั รากาไรขันต้
้ นของบริ ษัทฯเพิ่มขึ ้น ในส่วนการส่งเสริ มการขายทางบริ ษัทมีกลยุทธ์ดงั ต่อไปนี ้

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ – ลักษณะการประกอบธุรกิจ

หน้ า 17

บริ ษัท ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน จากัด (มหาชน)/ 56-1 ปี 2559
2.1 การนาเสนอแคมเปญทางการตลาดที่แตกต่ างและเป็ นที่จดจาของลูกค้ า
ปั จจุบนั ผู้ประกอบการในธุรกิจค้ าปลีก โดยเฉพาะกลุม่ ห้ างสรรพสินค้ า มีการจัดแคมเปญทางการตลาดอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อชิงส่วนแบ่งทางการตลาดและกระตุ้นการจับจ่ายของลูกค้ าในภาวะเศรษฐกิจซึ่งค่อนข้ างชะลอตัว เพื่อ
สร้ างความแตกต่างที่เป็ นที่จดจาในหมู่ลกู ค้ า รวมทังหลี
้ กเลี่ยงการลดราคาที่มากเกินไป จนอาจส่งผลกระทบต่อการ
ดาเนินการของบริ ษัทฯ ดังนันจึ
้ งได้ นาเสนอแคมเปญในรูปแบบใหม่ ได้ แก่
(1) Primary Campaign ซึ่งเป็ นแคมเปญหลักในแต่ละเดือน เน้ นการนาเสนอสินค้ าผ่านเรื่ องราวที่น่าสนใจ
และอิงไปกับเทศกาลสาคัญ ที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมของลูกค้ าโดยตรง เช่น RobinsOn Loving Mom,
RobinsOn Loving Dad, และแคมเปญที่เน้ นไปที่กลุม่ สินค้ าหลักเช่น RobinsOn Home, RobinsOn
Shoes, RobinsOn Athleisure โดยในแต่ละแคมเปญมีการลุ้นรางวัลใหญ่ และการนาเสนอสินค้ าแลกซื ้อที่
น่าสนใจอย่างสม่าเสมอจนเป็ นที่จดจาของลูกค้ า
(2) Pay Day Campaign เป็ นแคมเปญที่จดั ขึ ้นเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายของลูกค้ าในช่วงสิ ้นเดือน ซึ่งเป็ น
ช่วงเวลาที่ลกู ค้ ามีกาลังซื ้อเพิ่มมากขึ ้น ภายใต้ สโลแกน “Pay Day ช้ อปสุดมันส์ วันสิ ้นเดือ น” นาเสนอ
ช่วงเวลาที่ค้ มุ ค่าที่สดุ ในการช้ อปปิ ง้ โดยที่ผา่ นมาได้ รับผลตอบรับจากลูกค้ าเป็ นอย่างดี
(3) Wednesday X2 เป็ นแคมเปญที่สร้ างขึ ้นมาเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายในช่วงกลางสัปดาห์ ซึ่งโดยปกติแล้ ว
วันพุธจะเป็ นวันที่การจับจ่ายชะลอตัวที่สดุ ในสัปดาห์ โดยทุกวันพุธ ทุกการจับจ่ายของลูกค้ าจะได้ รับคะแนน
สะสม เดอะวันการ์ ด (The One card)เพิ่มเป็ น 2 เท่า ซึง่ ได้ รับผลการตอบรับที่ดีมากในปี ที่ผ่าน นอกจากนัน้
ยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมายภายในศูนย์การค้ าโรบินสัน เพื่อดึงดูดลูกค้ าให้ เข้ ามาจับจ่ายและใช้ บริการ
ในศูนย์ฯ ซึง่ ส่งผลดีตอ่ ยอดขายของโรบินสัน และคูค่ ้ า (Tenant) ที่อยูใ่ นพื ้นที่พลาซ่าอีกด้ วย
ในปี ที่ผ่า นมา โรบิน สันได้ มี การร่ ว มมือ กับพัน ธมิ ต รทางธุร กิ จใหม่ๆ มากขึน้ เพื่ อร่ ว มลงทุน ในการสร้ าง
แคมเปญทางการตลาด และมอบสิทธิประโยชน์ที่มากขึ ้นให้ กบั ลูกค้ า รวมถึงยังเป็ นการแลกเปลี่ยนฐานลูกค้ าระหว่าง
กันเพื่อเข้ าถึงกลุม่ ลูกค้ าใหม่อีกด้ วย
3.การควบคุมค่ าใช้ จ่ายให้ มีประสิทธิภาพ (To manage cost base)
โดยบริ ษัทฯมีการติดตัง้ Centralise cashier หนึ่งจุดในแต่ละชัน้ ของห้ างสรรพสินค้ า เพื่ออานวยความ
สะดวกให้ กบั ลูกค้ า และช่วยลดจานวนบุคลากรในแต่ละจุดที่ชาระสินค้ า รวมทังเพิ
้ ่มประสิทธิภาพในการทางานพร้ อม
ทังศู
้ นย์บริ การ One Stop Service ที่รวมรวมบริ การที่หลากหลายไว้ ในจุดเดียว ตอบรับไลฟ์ สไตล์ชีวิตที่เร่ งรี บ และ
ต้ องการความสะดวกสูงสุด บริ ษัทฯ ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้ อม จึงได้ ริเริ่ มโครงการติดตังเแผงโซลาร์
้
เซลล์ที่
“โรบินสัน ไลฟ์ สไตล์ ลพบุรี” ซึง่ ช่วยในการประหยัดพลังงานและรักษาสิง่ แวดล้ อม
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4.การลงทุนเพื่ออนาคต
บริ ษัทฯ มีกลยุทธ์ ดังต่อไปนี ้
4.1 การขยายสาขาใหม่ อย่ างมีประสิทธิภาพบนทาเลที่มีศักยภาพ ยึดครองส่ วนแบ่ งทางการตลาดอย่ าง
มั่นคง
บริ ษั ทฯ มุ่ง ขยายสาขาใหม่ในประเทศอย่างต่อ เนื่อ ง เพื่อ ให้ ได้ ท าเลที่มี ศัก ยภาพและเข้ าถึ งกลุ่มลูกค้ า
เป้าหมายได้ ก่อน และรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจและความเป็ นเมืองในแต่ละพื ้นที่ โดยเฉพาะพื ้นที่ที่เชื่อมโยง
กับประเทศเพื่อนบ้ าน ซึ่งจะได้ รับประโยชน์จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากการเปิ ดประชาคมอาเซียน โดยในปี
2559 บริ ษั ท ฯ ได้ เปิ ดสาขารู ป แบบห้ า งสรรพสิ น ค้ า 1 แห่ ง อัน ได้ แ ก่ สาขานครศรี ธ รรมราช และได้ เ ปิ ดสาขา
โรบินสันไลฟ์ สไตล์ ในจังหวัดลพบุรี
4.2 การนาระบบไอทีและเทคโนโลยีใหม่ มาใช้ เพื่อเสริมช่ องทางการจาหน่ ายสินค้ าเชิงรุ ก
บริ ษัทฯ ได้ มีนาระบบการวิเคราะห์การเข้ าออกภายในร้ านของลูกค้ ามาใช้ (People Counting System)
วิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึก เพื่อนาไปพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์ธุรกิจ ให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ ้น
จากพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เนต เครื่ องมือสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างแพร่ หลายทัว่ โลก รวม
ถึงกระแสความนิยมในการสัง่ ซื ้อสินค้ าผ่านระบบออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ ้นเรื่ อยๆ ส่งผลให้ ธุรกิจ online มีอัตราการ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ดังนันบริ
้ ษัทฯได้ พฒ
ั นาธุรกิจ E-commerce และจาหน่ายสินค้ าออนไลน์ (Online Shopping)
อย่างต่อเนื่องตังแต่
้ ปี 2558 จนถึงปั จจุบนั เพื่อรองรับกับพฤติกรรมของผู้บริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไป และเป็ นการสร้ าง
ประสบการณ์แบบผสมผสานร้ านค้ าแบบดังเดิ
้ ม และร้ านค้ าแบบออนไลน์ (Omni Channel) ให้ กบั ลูกค้ าที่แสวงหา
ประสบการณ์ช้อปปิ ง้ ใหม่ตลอดเวลา และอานวยความสะดวกให้ ลกู ค้ าสามารถเข้ ามาเลือกซื ้อสินค้ าที่ต้องการได้ อย่าง
รวดเร็ ว นอกจากนันบริ
้ ษัทฯได้ พฒ
ั นา Social Media platforms ที่สามารถสือ่ สารกับลูกค้ าได้ อย่างมีประสิทธิผล และ
ต่อยอดความสาเร็ จของธุร กิจไปยังตลาดออนไลน์มากขึ ้น เช่น LINE (มีจานวนสมาชิก 11 ล้ านคน), Facebook
(สมาชิก 7 แสนคน), Instagram (สมาชิก 4.6 แสนคน) รวมถึงบริ การ "คลิกแอนด์คอลเล็กต์ " (click and collect)
โดยลูก ค้ า สามารถซื อ้ สินค้ า ทางonline และเลือกรั บ สินค้ า ที่ บ้ า นหรื อ ที่โรบิ น สันทัง้ 44 สาขาทั่ว ประเทศ หรื อ ที่
ห้ างสรรพสินค้ าเซ็ลทรัล นอกจากนี ้ยังมีจดุ รับสินค้ าทางช่องทาง "สกายบ็อกซ์" ซึง่ เป็ นจุดให้ บริ การรับ-ฝาก-ส่ง พัสดุบน
สถานีรถไฟฟ้ า BTS เพิ่มโอกาสในการขายสินค้ าที่บางรายการไม่มีจาหน่ายในบางสาขา ซึง่ ลูกค้ าสามารถเลือกซื ้อทาง
ช่องทางออนไลน์
4.3 การสรรหาและรักษาบุคลากร เพื่อรองรับโครงสร้ างองค์ กรในอนาคต
บริ ษัทฯ สรรหาบุคคลที่เป็ นมืออาชีพ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และจริ งจังในด้ านทักษะ ความรู้
และเสริ มสร้ างศักยภาพ เพื่อให้ ได้ พนักงานที่มีคณ
ุ ภาพ ซึง่ สามารถรองรับการเติบโตของบริ ษัทฯ ในอนาคต
5. การสร้ างประสบการณ์ ช้อปปิ๊ งที่โดดเด่ นให้ กับลูกค้ ามากกว่ าการเข้ ามาซือ้ สินค้ า
(Making retail more than just shopping)
บริ ษัทฯมุง่ สร้ างประสบการณ์ที่นา่ ประทับใจและนาเสนอประสบการณ์ที่แปลกใหม่สร้ างแรงบันดาลใจให้ ร้ ู สกึ
ตื่นเต้ นและสนุกสนานเพลิดเพลินพร้ อมๆกับการเลือกชื ้อสินค้ าและการบริ การที่ตอบโจทย์ความต้ องการและไลฟ์ สไตล์
ของลูกค้ าในแต่ละพื ้นที่ ในทุกช่วงเวลา นอกจากนี ้ทางบริ ษัทฯ ได้ มีการเพิ่มสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆในสาขา
ได้ แก่ ร้ านกาแฟ, โซนพักผ่อน, บริ การฟรี สัญญาณ WI- FI จุดชาร์ จ โทรศัพท์มือถือ และสถานที่ออกกาลังกายในร่ ม
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บริ ษัท ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน จากัด (มหาชน)/ 56-1 ปี 2559
(ฟิ ตเนส) เป็ นต้ น รวมถึงการจัดงานเทศกาลต่างๆในศูนย์ฯเพื่อดึงดูดลูกค้ าเข้ ามาใช้ บริ การมากขึ ้น ตามแนวคิดการเป็ น
ศูนย์ รวมของชุมชน (Center of Community) เช่น งานวันวาเลนไทน์ วันสงกรานต์ งานวันแม่ งานวันพ่อ หรื อ
งานปี ใหม่ เป็ นต้ น บริ ษัทฯ ยังได้ มีการปรับปรุ งสาขาเก่าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพัฒนาการให้ บริ การของพนักงานใน
หลายๆ ด้ าน อาทิ การให้ บริ การที่ดีตามมาตรฐานเดียวกัน การเพิ่มความรู้ ในตัวสินค้ าให้ กบั พนักงาน เพื่ออานวยความ
สะดวกในการขาย และการสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ ากับบริ ษัทฯให้ แน่นแฟ้ นกันมากขึ ้น รวมถึงมุ่งหวังให้ ลกู ค้ า
กลับมาใช้ บริ การต่อไป

กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
กลุม่ ลูกค้ าส่วนใหญ่ของบริ ษัทฯ ได้ แก่ กลุม่ ครอบครัวสมัยใหม่และกลุม่ วัยทางาน อายุระหว่าง 25-45 ปี ซึ่ง
มีกาลังซื ้อในระดับปานกลางถึงสูง มีรูปแบบการดาเนินชีวิตที่ทนั สมัย นิยมซื ้อสินค้ าที่เน้ นคุณภาพสินค้ าในราคาที่
สมเหตุสมผล รวมทังกลุ
้ ม่ วัยรุ่น นักศึกษาและวัยเริ่ มทางาน
นอกเหนื อจากกลุ่ม ลูก ค้ า หลัก ในประเทศ ยัง มี ก ลุ่มลูก ค้ า ที่ เ ป็ นนัก ท่อ งเที่ ย วต่า งชาติ อาทิ กลุ่ม ลูก ค้ า
ตะวันออกกลาง จีน ไต้ หวัน เกาหลี ญี่ ปนุ่ เวียดนาม และกลุ่มนักท่องเที่ยวจากยุโรป รวมถึงชาวต่างชาติที่เข้ ามา
ทางานในประเทศไทย โดยบริ ษัทฯได้ จดั เตรี ยมสินค้ าที่เหมาะกับลูกค้ าแต่ละกลุม่ ไว้ ยงั สาขาต่างๆ ที่มีทาเลอยูใ่ นแหล่ง
ลูกค้ ากลุม่ นันๆ
้ หรื อย่านที่มีลกู ค้ าชาวต่างชาติอาศัยอยู่ เช่น สาขาสุขมุ วิท สาขาบางรัก สาขาหาดใหญ่ สาขาศรี ราชา
สาขาจังซีลอน สาขาภูเก็ต สาขาเชี ยงใหม่ สาขาชลบุรี และสาขาระยอง นอกจากนี ้บริ ษัทฯได้ จัดโครงการ Tourist
Card และ Vat Refund เพื่ออานวยความสะดวกให้ แก่ลกู ค้ าต่างชาติ รวมทังการมอบส่
้
วนลดพิเศษและกิจกรรม
ส่งเสริ มการขายให้ กบั นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ
สาหรับกลุม่ ลูกค้ าประจาที่เป็ นสมาชิก The 1 Card บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีบริ การพิเศษ เช่น การได้ รับสิทธิพิเศษ
เป็ นส่วนลดในการซื ้อสินค้ า การได้ รับคะแนนสะสมจากการซื ้อสินค้ าเพื่อนามาแลกของรางวัล รวมทังการได้
้
รับสื่อทาง
การตลาด ซึ่งจะส่งตรงถึงบ้ านสมาชิกทุกเดือนทังในรู
้ ปแบบ online และoffline สมาชิกสามารถทราบข่าวรายการ
ส่งเสริ มการขายสินค้ าใหม่ รวมทังกิ
้ จกรรมพิเศษและรายการส่งเสริ มการขายพิเศษสาหรับสมาชิกได้ จากนิตยสาร
ดังกล่าว
ทางบริ ษัทฯได้ มีการนาเสนอ Loyalty Program รู ปแบบใหม่ที่มีชื่อว่า Robinson Beauty Club ซึ่งมี
เป้าหมายเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ งในการแข่งขันในกลุ่มสินค้ าเครื่ องสาอางและความงาม ซึ่งเป็ นสินค้ ากลุ่มที่มีการ
แข่งขันสูงในธุรกิจ โดยการมอบสิทธิ พิเศษให้ กับลูกค้ าตามพฤติกรรมการช้ อป เพื่อรักษาและขยายฐานลูกค้ า โดย
ลูกค้ าสามารถสมัครเป็ นสมาชิก Robinson Beauty Club ได้ เพียงชาระค่าสมัคร 200 บาท ลูกค้ าจะได้ รับ Welcome
Coupon มูลค่ากว่า 5,000 บาททันที เพื่อนาไปใช้ เป็ นส่วนลด, รับของสมนาคุณ หรื อรับบริ การต่างๆจากแบรนด์ชนน
ั้ า
ในโรบินสัน นอกจากนี ้ลูกค้ ายังได้ รับสิทธิ์ ในการสะสมยอดซื ้อเพื่อเลื่อนสถานะของการเป็ นสมาชิก โดยยิ่งสมาชิ ก
สะสมยอดซื ้อและเลื่อนสถานะขึ ้นไปมากเท่าใด ก็จะได้ รับสิทธิ พิเศษมากขึ ้น เมื่อมาช้ อปสินค้ าเครื่ องสาอาง และ
ความงามที่โรบินสัน ปั จจุบนั Robinson Beauty Club มีสมาชิกกว่า 16,500 คน ซึ่งสร้ างยอดรวมถึง 15% ของ
ยอดขายเครื่ องสาอางและความงามทังหมดของโรบิ
้
นสัน
ตังแต่
้ ปี 2558 บริ ษัทฯได้ พัฒนารู ปแบบการให้ บริ การรับชาระเงิ นทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ ชื่อว่า “E-Gift
Cards” เพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคในการซื ้อสินค้ า

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ – ลักษณะการประกอบธุรกิจ

หน้ า 20

บริ ษัท ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน จากัด (มหาชน)/ 56-1 ปี 2559
ทางบริ ษัทฯได้ ทาการสารวจความพึงพอใจของลูกค้ าในแต่ละปี ทางบริ ษัทฯได้ มีการสุม่ ตัวอย่างลูกค้ าทีเ่ ข้ า
ในห้ างสรรพสินค้ าและศูนย์การค้ าของบริษัทฯ โดยในปี 2559 ได้ มสี มุ่ สารวจลูกค้ า สาขาละ 100 คน ใน18 สาขา
ภาพรวมสรุปความพึงพอใจลูกค้ า ดังต่อไปนี ้
2559
2558
2557
จานวนสาขาที่สารวจ
18 สาขา
14 สาขา
13 สาขา
โดยภาพรวม การให้ บริ การชองพนักงาน ความหลากหลาย
96%
96%
96%
ของสินค้ า การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย รวมถึง สถานที่ตงั ้
และความสะดวกสบาย
ทังนี
้ ้ทางบริษัทฯได้ มกี ารนาผลสารวจความพึงพอใจของลูกค้ ามาใช้ ในการปรับปรุงการให้ บริ การของบริ ษัทฯ
อย่างต่อเนื่อง

การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
บริ ษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการบริ หารสินค้ า โดยเน้ นถึงความคุ้มค่าในคุณภาพที่ได้ รับจากการใช้ สินค้ าที่มี
จาหน่ายในห้ างฯ ตลอดจนมีความทันสมัย ตามกระแสนิยม และมีความหลากหลายทังประเภท
้
ชนิด และรู ปแบบ
รวมทัง้ สอดคล้ อ งกับ ความต้ อ งการของกลุ่ม ลูก ค้ า เป้ าหมาย ดัง นัน้ บริ ษั ท ฯ จึ ง ได้ มี ก ารคัด สรรสิ น ค้ า ทัง้ จาก
ภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมีค่คู ้ ากว่า 2,000 ราย ซึ่งส่วนใหญ่ได้ ทาธุรกิจและพัฒนาสินค้ าร่ วมกันมาเป็ น
เวลานาน
การจัดซื ้อสินค้ าภายในประเทศจะเน้ นที่แบรนด์สนิ ค้ า ที่เป็ นสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพ รูปแบบที่ทนั สมัย และมีความ
หลากหลายทังประเภท
้
ชนิด และรูปแบบ เข้ าได้ กบั รสนิยมและความต้ องการของลูกค้ าเป้าหมายในแต่ละกลุม่
การจัดซือ้ สินค้ าจากต่างประเทศนัน้ บริ ษัทฯเป็ นผู้ดาเนิน การติดต่อกับคู่ค้าต่างประเทศเอง โดยการส่ง
เจ้ าหน้ าที่ไปสารวจสินค้ าและเจรจาต่อรองจากผู้ผลิ ตหรื อผู้จัดจาหน่ายในประเทศนันๆโดยตรง
้
ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ มิได้
ผูก ขาดการซื อ้ กับ รายใดรายหนึ่ ง เป็ นพิ เ ศษ โดยประเทศที่ บ ริ ษั ท ฯน าเข้ า เป็ นส่ว นใหญ่ ได้ แ ก่ ประเทศสิ ง คโปร์
สาธารณรัฐประชาชนจีน เกาหลี ฮ่องกง อินเดีย ญี่ปนุ่ และออสเตรเลีย เป็ นต้ น การจัดซื ้อจากต่างประเทศจะเน้ นการ
นาเสนอสินค้ าที่แปลกใหม่ ทันสมัย มีความโดดเด่นและแตกต่างจากคูแ่ ข่ง
วิธีการจัดหาผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ มีการดาเนินการจากส่วนกลาง โดยหน่วยงานจัดซื ้อของสายงานบริ หาร
สินค้ าทัว่ ไปจากสานักงานใหญ่เป็ นผู้ควบคุมการจัดซื ้อ รวมไปถึงการเจรจาต่อรองด้ านราคา เงื่อนไขการชาระเงินค่า
สินค้ า และการบริ หารสต็อคสินค้ าในแต่ละสาขาให้ อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมตามที่บริ ษัทฯกาหนด ทังนี
้ ้ได้ มีการนาระบบ
คอมพิ ว เตอร์ ม าใช้ ใ นการควบคุม และติด ตามยอดขายและระดับ สต็ อ คสิน ค้ า เพื่ อ ให้ เกิ ด ความถูก ต้ อ งและเกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการบริ หารงาน นอกจากนี ้บริ ษัทฯยังได้ ร่วมมือกับหน่วยงาน Supply Chain Management ของ
บริ ษัท เซ็นทรัล รี เทลคอร์ ปอเรชัน่ จากัด ซึง่ เป็ นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในด้ านการพัฒนาระบบ Supply Chain
ที่มีประสิทธิภาพ ร่ วมประสานงานกับคู่ค้า (Suppliers) ในการบริ หารระบบ Supply Chain ของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้เพื่อเป็ น
การลดต้ นทุนของคูค่ ้ า และเพื่อให้ สามารถสนองตอบความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างรวดเร็ ว และมีประสิทธิภาพ
อนึง่ เงื่อนไขการชาระเงินค่าสินค้ าของบริ ษัทฯ มีการดาเนินการอยู่ 2 แบบ คือ การจ่ายเงินตามยอดขายและ
การซื ้อขาดซึง่ มีสดั ส่วนต่อต้ นทุนขายคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 75-80 และร้ อยละ 20-25 ตามลาดับ
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ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
ธุรกิจของบริ ษัทฯไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม แต่ทางบริ ษัทฯตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และ
สิง่ แวดล้ อมในปั จจุบนั เนื่องจากในหลายปี ที่ผา่ นมา ได้ มีการขยายสาขาในรูปแบบ Life Style Mall เพิ่มมากขึ ้น จึงต้ อง
เกี่ยวข้ องและใกล้ ชิดกับชุมชนรอบข้ างสาขา ตลอดจนเกี่ยวข้ องกับสิ่งแวดล้ อมในหลายๆด้ าน ที่เกิดขึ ้นในระหว่าง
ก่อสร้ างสาขา โดยได้ มีการสารวจพื ้นที่ และรับฟั งความคิดเห็นจากสังคม และชุมชนโดยรอบผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อ
นามาประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้น และกาหนดแนวทางในการลดผลกระทบในหลายลักษณะ รวมไปถึงการจัดตัง้
โครงการ อาทิเช่น โครงการโรบินสันทาดี เพื่อ สร้ างโรงเรี ยนให้ แก่ชุมชนยากไร้ ในต่างจังหวัด โครงการอบรมการ
ดับเพลิงขันพื
้ ้นฐานแก่เยาวชนในโรงเรี ยนต่างๆ รวมไปถึงการรณรงค์ในการรักษาสิ่งแวดล้ อมด้ วยการปลูกป่ าผ่าน
โครงการจิตอาสาปลูกป่ า และการเลือกใช้ พลังงานทางเลือก เช่น พลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซลาร์ รูฟ ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ
ยังเป็ นช่องทางในการเชิญชวนให้ สงั คมออกกาลังกายร่ วมกันผ่านทางโรบินสัน เช่น กิจกรรมเดิน -วิ่ง, มินิมาราธอน
หรื อการปั่ นจักรยาน เป็ นต้ น
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แผนการขยายสาขาของบริษัทฯในปี 2560-2562
ทางบริ ษัทฯมีแผนการขยายสาขาอย่างน้ อย 3 สาขาในแต่ละปี โดยแบ่งเป็ น ศูนย์การค้ า (lifestyle center)
2 สาขา และห้ างสรรพสินค้ า 1 สาขา สาหรับแผนการเปิ ดสาขาในอนาคตสามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามสถานการณ์ตาม
สภาพเศรษฐกิจ
แผนการเปิ ดสาขาในประเทศไทย
ห้ างสรรพสินค้ า
ศูนย์ การค้ า (Lifestyle Center)
(จานวนสาชา)
(จานวนสาขา)
แผน ปี 2560
1
2
แผน ปี 2561
1
2
แผน ปี 2562
1
2
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3. ปั จจัยความเสี่ยง
บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสาคัญในด้ านการบริ หารความเสีย่ งอย่างจริ งจังและต่อเนื่อง โดยมีคณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ยง ทาหน้ าที่ในการกาหนดนโยบายด้ านการบริ หารความเสี่ยง และกากับแนวทางในการป้องกันความเสี่ยง
รวมทังได้
้ ติดตามการดาเนินการ เพื่อบริ หารความเสีย่ งในด้ านต่างๆ และให้ มนั่ ใจได้ วา่ การบริ หารจัดการความเสีย่ งนัน้
มีความเพียงพอ เหมาะสม และสามารถจัดการความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคณะกรรมการบริ หารความ
เสี่ยงจะมีการจัดประชุมเป็ นประจาทุกไตรมาส นอกจากนี บ้ ริ ษัทฯ มีคณะทางานบริ หารความเสี่ยงทาหน้ าที่บริ หาร
จัดการด้ านความเสี่ยงในระดับปฏิบตั ิการ โดยจะมีการประชุม เพื่อบริ หารจัดการความเสี่ยงเป็ นประจาทุกไตรมาส
โดยความเสีย่ งที่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ สรุปได้ ดงั นี ้
3.1. ด้ านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
ความสามารถในการตอบสนองต่ อภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจและภาวะการแข่ งขัน
ความผันผวนทางเศรษฐกิจเป็ นปั จจัยหนึง่ ที่สง่ ผลกระทบต่อธุรกิจค้ าปลีกและผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ
ดังนันบริ
้ ษัทฯจึงยึดมัน่ ในนโยบายการดาเนินธุรกิจด้ วยความระมัดระวัง เนื่องจากผลกระทบของสภาพเศรษฐกิจในปี ที่
ผ่านมา ส่งผลให้ ในปี 2559 ได้ จดั ให้ มีระบบในการติดตาม ประเมิน และรายงานภาวะเศรษฐกิ จ รวมถึงสถานการณ์ที่
สาคัญ ต่า งๆอย่า งใกล้ ชิ ด และจัดประชุม คณะทางานบริ ห ารความเสี่ย งเป็ นประจ าทุกไตรมาส เพื่อ ให้ สามารถ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ หรื อแผนธุรกิจให้ สอดรับกับสภาพเศรษฐกิจ ในแต่ละช่วงเวลาได้ อย่างเหมาะสม เพื่อให้ ผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัทฯเป็ นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงเพื่อให้ สามารถกาหนดแนวทางในการป้องกันความเสี่ยง
(Mitigations Plan) ที่อาจเกิดขึ ้นได้ อย่างทันเวลา จากนันจะท
้ าการรายงานสรุปผลการปฏิบตั ิตอ่ คณะกรรมการบริ หาร
ความเสีย่ งเป็ นประจาทุกไตรมาส
จากภาพรวมของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศที่กาลังอยู่ในระยะฟื น้ ตัว รวมถึงการแข่งขันใน
ธุรกิจห้ างสรรพสินค้ า และธุรกิจรู ป แบบใหม่ อีกทังการขยายตั
้
วของตลาดยุคดิจิตอลหรื อ E-Commerce ที่เพิ่มสูงขึ ้น
บริ ษัทฯ จึงได้ ปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจให้ สอดรับกับความต้ องการของลูกค้ า รวมทังจั
้ ดรายการส่งเสริ มการขายและกิจกรรม
ทางการตลาด เพื่อช่วยกระตุ้นการจับจ่ายของลูกค้ า พร้ อมกับจัดการกระบวนการทางานภายใน และกิจกรรมต่างๆ
เพื่อลดการสูญเสียที่จะทาให้ คา่ ใช้ จ่ายโดยรวมลดลง
อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯยังมุ่งเน้ นกลยุทธ์ หลัก โดยมุ่งสร้ างความสามารถในการแข่งขันด้ วยการนาเสนอความ
แตกต่างในสินค้ าด้ วยความมีเอกลักษณ์เฉพาะและการนาเสนอสินค้ าแบรนด์ใหม่ เพื่อสร้ างความแปลกใหม่ รวมถึง
การนาเสนอสินค้ าให้ ตรงกับไลฟ์ สไตล์ของลูกค้ า พร้ อมด้ วยการให้ บริ การที่ให้ มลู ค่าเพิ่มแก่ลกู ค้ า อีกทังบริ
้ ษัทฯ ได้ เน้ น
การจัดกิจกรรมทางการตลาดต่างๆทังสาขาในกรุ
้
งเทพและต่างจังหวัด เพื่อเป็ นการส่งเสริ มการตลาดในพื ้นที่ และให้
เป็ นที่จดจาของลูกค้ า นอกจากนี บ้ ริ ษัทฯได้ ทาการวิเคราะห์เจาะลึกพฤติกรรมการใช้ จ่ายของลูกค้ าสมาชิก เพื่อให้
สามารถนาเสนอรายการส่ง เสริ ม การขายที่ต รงใจลูก ค้ าแต่ละกลุ่มได้ ดี ยิ่ง ขึน้ รวมถึง การท าประชาสัม พัน ธ์ ด้ า น
การตลาด เพื่อขยายฐานลูกค้ าสมาชิกอย่างต่อเนื่อง ซึง่ นอกจากจะช่วยเพิ่มยอดขายแล้ ว ยังเป็ นการสร้ างภาพลักษณ์
ที่ดีและสร้ างความภักดีของลูกค้ าต่อห้ างสรรพสินค้ าโรบินสันด้ วย
สาหรับด้ านระบบงานปฎิบตั ิการต่างๆ บริ ษัท ฯได้ มีการจัดวางระบบงานที่มีประสิทธิ ภาพ อาทิ ระบบการ
บริ หารสินค้ า บริ ษัทฯได้ มีการวางระบบ Logistic และ Supply Chain เพื่อลดขันตอนในการจั
้
ดซื ้อและการรับส่งสินค้ า
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อีกทังบริ
้ ษัทฯ ได้ มีการวางระบบคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ ในการบริ หารสินค้ าคงคลังเพื่อลดความเสี่ยงจากสินค้ าล้ าสมัยและ
สามารถตอบสนองต่องานขายสินค้ าหน้ าร้ านได้ อย่างเหมาะสม,การเพิ่มประสิทธิ ภาพของระบบงานปฎิบตั ิงานหน้ า
ร้ าน, การพัฒนาระบบการชาระเงินผ่าน Mobile Application อาทิ ALI Pay และ Samsung Pay, ระบบติดตาม
แผนการตลาด และระบบการติดตามพฤติกรรมลูกค้ า
นอกจากนี ้ด้ วยกลยุทธ์การมีสาขาที่เปิ ดให้ บริ การครอบคลุมทัว่ ประเทศนัน้ นับเป็ นการกระจายความเสี่ยงที่ดี ซึ่ง
ช่วยกระจายความเสีย่ ง ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่สง่ ผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ เฉพาะในบางพื ้นที่ โดย
บริ ษัทฯ ยังคงสามารถเปิ ดดาเนินการสาขาอื่นๆ ได้ ตามปกติและรักษาผลการดาเนินงานที่ดีได้
3.2 ด้ านการปฎิบัติงาน (Operation)
สินค้ าล้ าสมัย
ด้ วยธุรกิจที่เน้ นการจาหน่ายสินค้ าที่เป็ นแฟชัน่ จึงต้ องนาเสนอสินค้ าที่มีรูปแบบที่ทนั สมัยอยู่เสมอ รวมถึง
การปรับเปลี่ยนกลุ่มสินค้ าให้ ตรงกับความต้ องการของลูกค้ า และราคาต้ องสามารถแข่งขันกับตลาดได้ ดังนันเมื
้ ่อ
กระแสความนิยมของผู้บริ โภคเกิดการเปลีย่ นแปลงไป และผู้บริ โภคมีทางเลือกมากขึ ้น เช่น การซื ้อสินค้ าผ่านช่องทาง
ออนไลน์, สินค้ านาเข้ าจากต่างประเทศ ซึง่ ปั จจัยเหล่านี ้อาจส่งผลให้ เกิดความเสีย่ งที่สนิ ค้ าจะล้ าสมัย ราคาสูงกว่า ไม่
สามารถจาหน่ายออกไปได้ ดังนัน้ ในด้ านการบริ หารสินค้ า บริ ษัทฯจึงให้ ความสาคัญอย่างมากทังในเรื
้ ่ องของการ
วางแผนที่ดี, การจัดหาสินค้ าที่ดี (Sourcing) และระบบ Supply Chain รวมถึงการควบคุมและติดตามการเคลื่อนไหว
ของสินค้ าคงคลังในแต่ละสาขาอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ สามารถบริ หารจัดการสินค้ าคงคลังและสินค้ าที่วางจาหน่ายใน
เคานเตอร์ หน้ าร้ านให้ อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมเพียงพอสาหรับการจาหน่าย ประกอบกับบริ ษัทฯ มีนโยบายทางบัญชีใน
การตังส
้ ารองการด้ อยค่าสินค้ าล้ าสมัยของสินค้ าคงเหลือประเภทสินค้ าซื ้อขาด (Credit Stock) สาหรับสินค้ าส่วนที่
เหลือ คูค่ ้ าได้ ตกลงรับผิดชอบในกรณีที่เกิดสินค้ าล้ าสมัย ดังนันปั
้ จจัยเสีย่ งเรื่ องสินค้ าล้ าสมัยจึงไม่สง่ ผลกระทบต่อการ
ดาเนินงานของบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ
การพึ่งพิงการจัดซือ้ สินค้ าจากซัพพลายเออร์
บริ ษัท ฯ มีก ารกระจายการสัง่ ซือ้ สิน ค้ า จากซัพ พลายเออร์ จ านวนกว่า 2,000 ราย เพื่ อให้ สินค้ ามี ความ
หลากหลาย แตกต่ า ง สอดคล้ อ งกั บ แผนกลยุท ธ์ ข องบริ ษั ท ฯ รวมทัง้ เพื่ อ ลดการพึ่ ง พิ ง การจั ด ซื อ้ สิ น ค้ าจาก
ซัพพลายเออร์ รายใดรายหนึ่งเป็ นจานวนมาก อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ยังคงมีการสัง่ ซื ้อสินค้ าจากซัพพลายเออร์ ราย
ใหญ่ที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 10 ของยอดขายในปี 2559 ซึง่ เป็ นซัพพลายเออร์ ที่มีสินค้ าแบรนด์เนม ที่เป็ นที่นิยมของลูกค้ า
จานวนมาก โดยบริ ษัทฯ เป็ นพันธมิตรที่สาคัญในการกระจายสินค้ าให้ แก่ซพั พลายเออร์ ดงั กล่าว ทังในเขตกรุ
้
งเทพฯ
และต่างจังหวัด โดยมีความร่วมมือระหว่างกันในการให้ ข้อมูลเพื่อพัฒนาสินค้ า การจัดกิจกรรมส่งเสริ มการตลาดอย่าง
ต่อเนื่อง การบริ หารสินค้ าและการกระจายสินค้ า (Supply Chain Management) เพื่อให้ สินค้ าเพียงพอและตรงตาม
ความต้ องการของลูกค้ าในแต่ละพื ้นที่
การพึ่งพิงการเช่ าที่ดินและอาคารเพื่อประกอบการ
บริ ษัทฯ เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารจานวน 14 สาขา และสาหรับสาขาอื่นๆ เป็ นลักษณะการ
เช่าที่ดินและก่อสร้ างอาคารเอง หรื อมีการทาสัญญาเช่า เช่าช่วง และรับโอนสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารจากเจ้ าของ
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บริ ษัท ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน จากัด (มหาชน)/ 56-1 ปี 2559
กรรมสิทธิ์ เพื่อใช้ เป็ นสถานที่ประกอบการห้ างสรรพสินค้ า โดยมี 13 สาขาที่มีการเช่า ผ่าน บริ ษัท เซ็ลทรัล พัฒนา
จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบริ ษัทในเครื อ การทาสัญญาเช่าดังกล่าว เกิ ดจากความจาเป็ นในการเลือกทาเลที่ตงั ้ ที่มี
ศักยภาพสูงในการดาเนินกิจการห้ างสรรพสินค้ า ซึง่ เจ้ าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและ/หรื ออาคารเหล่านี ้ มักจะไม่นิยมขาย
ทรัพย์สนิ ดังกล่าว แต่จะใช้ วิธีการนาออกให้ เช่าแทน และในบางกรณีต้นทุนการได้ มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดิน และอาคาร
ก็มกั จะมีต้นทุนสูงจนไม่ค้ มุ ค่าต่อการลงทุน เมื่อเทียบกับการเช่า ปั จจุบนั ในการทาสัญญาเช่าที่ดินหรื ออาคาร บริ ษัทฯ
จะทาสัญญาเช่าระยะยาว โดยมีอายุสญ
ั ญาเช่าประมาณ 30 ปี และสัญญาส่วนหนึ่งได้ กาหนดเงื่อนไขในการให้ สิทธิ
ต่ออายุสญ
ั ญาไว้ ลว่ งหน้ า ประกอบกับที่ผ่านมานันคู
้ ่สญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายต่างได้ ปฏิบตั ิต่อกันตามสัญญา บริ ษัทฯ จึง
คาดว่าจะสามารถเจรจาตกลงต่ออายุสญ
ั ญาต่อไปในอนาคตได้
ในกรณีที่บริ ษัทฯ เป็ นผู้เช่าอาคารทาให้ ต้องพึง่ พิงการบริ หารจัดการของเจ้ าของศูนย์การค้ า บริ ษัทฯ ได้ มีการ
ประสานงาน และติดตามการบารุงรักษาสภาพอาคารของผู้บริ หารศูนย์การค้ าอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าอาคาร
ศูนย์การค้ านันมี
้ สภาพที่ปลอดภัยและเหมาะสมในการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ
ความเสี่ยงด้ านความปลอดภัย อุบัติภยั ภัยธรรมชาติ โรคระบาด และภัยก่ อการร้ าย
บริ ษัทฯตระหนักถึง ความสาคัญ และความปลอดภัยต่อชี วิตและทรัพย์ สินของทังลู
้ กค้ าและบุคลากรของ
บริ ษัทฯ ปั จจุบนั บริ ษัทฯมีสาขาครอบคลุมอยู่ทวั่ ทุกภูมิภาคของประเทศ และมีโอกาสเกิดความเสี่ยงที่จะได้ รับความ
เสียหาย หากเกิดอุบตั ิภยั และภัยธรรมชาติต่างๆ เช่น อุทกภัย อัคคีภยั แผ่นดินไหว โรคระบาด รวมถึงภัยจากการ
ก่อการร้ ายได้ รวมถึงอาจส่งผลกระทบทาให้ การดาเนินงานของบริ ษัทฯต้ องหยุดชะงักลง ดังนันบริ
้ ษัทฯ จึงได้ กาหนด
หลักปฏิบตั ิในด้ านการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้ มงวด มีการติดตาม เฝ้ าระวังและรายงานสถานการณ์อย่างใกล้ ชิด
มีการจัดทาแผนงานอย่างชัดเจนเพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการป้องกันความเสีย่ ง
ในด้ านความเสีย่ งจากภัยแผ่นดินไหว บริ ษัทฯได้ มีการกาหนดโซนสาขาที่ตงอยู
ั ้ ่บริ เวณภาคเหนือ เป็ นพื ้นที่มี
ความเสีย่ ง และมีโอกาสได้ รับผลกระทบจากการเกิดแผ่นดินไหว โดยอ้ างอิงตามกรมทรัพยากรธรณี มีการซักซ้ อมแผน
อพยพของพนักงาน และการขนย้ ายเอกสารสาคัญของบริ ษัทฯในกรณีที่เกิดเหตุ รวมทังได้
้ ดาเนินการจัดทาประกันภัย
เพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้น ครอบคลุมทรัพย์สนิ ทังหมดที
้
่บริ ษัทฯ เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์และทรัพย์สินที่อยู่
ภายใต้ การควบคุมของบริ ษัทฯ รวมถึงการประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นกับบุคคลที่สาม ทังนี
้ บ้ ริ ษัทฯ ยังได้ จดั ทา
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption) ในกรณีที่สาขาใดสาขาหนึ่งไม่สามารถประกอบการได้ เป็ นการ
ชัว่ คราวเพื่อเป็ นการบรรเทาการสูญเสียรายได้ ของบริ ษัทฯ อีกด้ วย
นอกจากการมีมาตราการที่ชดั เจนแล้ ว บริ ษัทฯ ได้ มีการเก็บรวบรวมสถิติของการเกิดอุบตั ิเหตุ-อุบตั ิภยั ที่เกิด
ต่อพนักงาน ลูกค้ า และทรัพพย์สนิ มาอย่างต่อเนื่อง และนาข้ อมูลมาเป็ นแนวทางในการวิเคราะห์จดั ทาแผนงานและ
มาตรการป้องกันฯ เพื่อลดสถิติการเกิดเหตุอย่างบูรณาการร่วมกันทุกหน่วยงาน และมีการจัดตังคณะกรรมการความ
้
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน (คปอ.) ตามกฎกระทรวงฯ ในทุกสาขา โดยมีบทบาทหน้ าที่
ในการสารวจจุด เสี่ย งด้ า นความปลอดภัย สุข อนามัย และ สภาพแวดล้ อ ม ทุก พื น้ ที่ ทัง้ ในและนอกอาคารเป็ น
ประจาเดือนทุกเดือน และนาเสนอปั ญหาความเสี่ยงที่สารวจพบให้ คณะกรรมการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องแก้ ไข
ตลอดจนติดตามประเมินผลต่อไป และในปี 2559 นี ้ บริ ษัทฯก็ได้ รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้ านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทางาน จากกระทรวงแรงงานด้ วย
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บริ ษัท ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน จากัด (มหาชน)/ 56-1 ปี 2559
ความเสี่ยงจากการระบาดของโรคต่างๆ ในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ อาจส่งผลกระทบธุรกิจห้ างสรรพสินค้ าได้
บริ ษัทฯ จึงยังคงมีการดาเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคอย่าง
เข้ มงวด อาทิ รักษาความสะอาดในทุกพื ้นที่ของห้ างทังภายในและภายนอกห้
้
าง โดยเฉพาะในจุดสาคัญต่างๆ ที่มี
ลูกค้ าเข้ ามาใช้ บริ การหนาแน่น รวมถึงความสะอาดของระบบปรับอากาศภายในอาคารและการดูแลสุขอนามัยภายใน
สาขาของบริ ษัทฯด้ วย
ภัยจากการก่ อการร้ าย
บริ ษัทฯ จึงให้ ความสาคัญด้ านความเสีย่ งจากภัยก่อการร้ าย โดยมีการกาหนดมาตรการป้องกันอย่างชัดเจน
รวมถึงการซักซ้ อมพนักงานที่เกี่ยวข้ องให้ มีความพร้ อมในการปฏิบตั ิหน้ าที่เมื่อเกิดเหตุขึ ้นได้ และมีการจัดทาประกันภัย
การก่อการร้ ายรองรับสาหรับสาขาที่มีความเสีย่ งด้ วย
3.3 ด้ านการเงิน (Finance)
สภาพคล่ องทางการเงิน
ด้ านสภาพคล่องทางการเงินของบริ ษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทฯมีสินทรัพย์หมุนเวียนจานวน 5,724
ล้ านบาท และมีหนี ้สินหมุนเวียนจานวน 7,367 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน 0.8 เท่า โดยบริ ษัทฯ มี
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจานวน 3,267 ล้ านบาท ขณะที่หนี ้สินหมุนเวียนของบริ ษัทฯ ส่วนใหญ่อยู่ในรู ป
ของเจ้ าหนี ้การค้ า ซึ่งเป็ นลักษณะทัว่ ไปของธุรกิจค้ าปลีกประเภทห้ างสรรพสิน ค้ า นอกจากนี ้เจ้ าหนี ้การค้ าส่วนใหญ่
ของบริ ษัทฯ เป็ นเจ้ าหนี ้การค้ าที่มีเงื่อนไขในลักษณะสินค้ าฝากขายซึง่ คิดเป็ นร้ อยละ 75 - 80 ของต้ นทุนค่าสินค้ า โดย
บริ ษัทฯจะชาระค่าสินค้ าแก่ค่คู ้ า ก็ต่อเมื่อได้ มีการจาหน่ายสินค้ าและได้ รับชาระเงินค่าสินค้ าดังกล่าวจากลูกค้ าแล้ ว
ดังนันภาระหนี
้
ส้ ินหมุนเวียนที่มีอยู่จึงไม่กระทบต่อสภาพคล่องปกติของบริ ษัทฯ แต่อย่างใด ซึ่งปั จจุบนั โครงสร้ าง
เงินทุนของบริ ษัทฯมีอตั ราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อทุนอยูใ่ นระดับต่า (ไม่เกิน 1.0 เท่า)
สาหรับในส่วนของพื ้นที่เช่า บริ ษัทฯกาหนดนโยบายป้องกันความเสีย่ งจากการผิดนัดชาระหนี ้ของผู้เช่าพื ้นที่
ได้ แก่ การเรี ยกเก็บเงินมัดจาค่าเช่าพื ้นที่จากผู้เช่าไว้ ล่วงหน้ า และนโยบายการติดตามหนี ้สินอย่างใกล้ ชิด ทาให้
สามารถเก็บหนี ้ส่วนใหญ่ตามกาหนดชาระ
บริ ษัทฯ มีนโยบายในการบริ หารเงินสดคงเหลือ โดยการบริ หารและลงทุนในรู ปแบบต่างๆ อันได้ แก่ เงินฝาก
ธนาคาร ตัว๋ สัญญาใช้ เงินของธนาคารพาณิชย์ พันธบัตรรัฐบาล และกองทุนที่เน้ นการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและ
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่ บริ ษัทฯ จะได้ รับเงินต้ นและผลตอบแทนจากการลงทุนตามที่กาหนด
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯได้ จดั หาเงินทุนเพื่อรองรับแผนการลงทุนในโครงการขยายสาขา รวมถึงการลงทุนปรับปรุง
สาขาเดิมที่มีต่อเนื่องทุกปี นัน้ ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ ได้ จัดหาแหล่งเงินกู้ระยะยาวเพื่อรองรับแผนการลงทุนอย่างเพียงพอใน
อัตราดอกเบี ้ยที่เหมาะสม บริ ษัทฯได้ มีการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตอย่างสม่าเสมอ และมีวินยั ในการใช้
จ่ายเงินเพื่อการลงทุนอย่างเคร่ งครัด รวมถึงการสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดี และรักษาระดับความน่าเชื่อถือต่อสถาบัน
การเงินให้ อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปั จจุบนั บริ ษัทฯยังคงสถานะการเงินที่แ ข็งแกร่ ง สามารถดาเนินโครงการ
ลงทุนได้ ตามเป้าหมายที่กาหนดจากกระแสเงินสดจากการดาเนินงานตามที่ประมาณการไว้ ณ 31 ธันวาคม 2559
บริ ษัทฯมีเงินกู้ระยะยาว จานวน 3,267 ล้ านบาท
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สาหรับความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น ปั จจุบนั การทาธุรกรรมในต่างประเทศของบริ ษัทฯมีจานวนน้ อย ทา
ให้ ความเสีย่ งในเรื่ องดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ บริ ษัทฯ จึงประเมินว่า
ปั จจัยเสีย่ งด้ านการเงินอยูใ่ นระดับต่า
3.4 ความเสี่ยงในการดาเนินงานต่ างประเทศ(Foreign investment risk)
บริ ษัทฯ ได้ ขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ โดยเริ่ มเปิ ดห้ างสรรพสินค้ า 2 สาขา ในปี 2557 ที่ เมืองฮานอย
และเมืองโฮจิมินส์ ในประเทศเวียดนาม ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ บริ หารความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ โดยได้ มีการ
ศึกษาและวิเคราะห์รายละเอียดด้ าน ภาวะเศรษฐกิจ การตลาด การแข่งขัน กฎหมาย ภาษี กฎเกณฑ์ส่งเสริ มการ
ลงทุนจากต่างประเทศ นโยบายของรัฐ กาลังซื ้อของผู้บริ โภค รู ปแบบการดาเนินชีวิต และปั จจัยอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง
เพื่อประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้น รวมถึงเพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัทฯ สามารถใช้ กลยุทธที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความ
ต้ องการของผู้บริ โภคได้ อย่างถูกต้ อง และสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการในท้ องถิ่นนัน้
3.5 ด้ านข้ อมูลสารสนเทศ (Information Technology Risk)
ความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้ อมูล การเข้ าถึงข้ อมูล และระบบงาน
บริ ษัทฯ มีนโยบายชัดเจนในเรื่ องการบริ หารความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่ องข้ อมูลสารสนเทศ โดยเน้ นใน
ด้ านความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้ อมูลต่างๆ โดยเฉพาะข้ อมูลที่สาคัญของบริ ษัทฯ รวมไปถึงข้ อมูลที่เป็ นความลับ
ทางธุรกิจของทังคู
้ ่ค้าและลูกค้ าแต่ละรายของบริ ษัทฯ ซึ่งในปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีระบบในการเก็บรักษาข้ อมูลที่มีความ
ปลอดภัยสูงและเชื่อถือได้ รวมถึงการจัดสร้ างระบบสารองการใช้ งานไว้ ด้วย นอกจากนี บ้ ริ ษัทฯ ใช้ ระบบคอมพิวเตอร์
สาหรับการกาหนดระดับการเข้ าถึงข้ อมูลของพนักงานระดับต่างๆ ควบคู่กบั การกาหนดระเบียบ ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
ว่าด้ วยเรื่ อง “การนาความลับของบริ ษัทฯ ไปเปิ ดเผย” รวมถึงการเน้ นย ้าให้ พนักงานตระหนักถึง ความสาคัญของการ
ใช้ งานระบบให้ เป็ นไปอย่างถูกวิธีและเหมาะสม เพื่อให้ ระบบจัดการและเก็บรักษาข้ อมูลสามารถดาเนินงานไปได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุดและต่อเนื่อง
ความต่ อเนื่องของระบบงานหลัก Core System
บริ ษัทฯ มีศนู ย์ Data Center ที่จงั หวัดฉะเชิงเทรา เพื่อสารองข้ อมูลและรองรับระบบงาน Server หลักของ
บริ ษัทที่สีลม ทังนี
้ ้จะสามารถรองรับกรณีเกิดเหตุการณ์วิกฤติต่างๆที่อาจเกิดขึ ้นได้ โดยระบบงานหลักของบริ ษัท ฯจะ
สามารถดาเนินงานได้ อย่างปกติ ไม่ขาดความต่อเนื่องในการดาเนินธุรกิจ
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ คานึงถึงการบริ หารจัดการความเสี่ยงในด้ านข้ อมูลสารสนเทศอื่นๆ อาทิ การพัฒนา
ระบบงานให้ มีความสอดคล้ องกับแผนธุรกิจของบริ ษัทฯ การควบคุมดูแลในด้ านปฎิบตั ิงานให้ เป็ นไปอย่างถูกต้ องตาม
กฎหมายและตามพรบ. คอมพิวเตอร์ เป็ นต้ น
3.6 ด้ านการปฎิบัติงานให้ เป็ นไปตามระเบียบข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง (Compliance Risk)
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงมุ่งเน้ นให้ บริ ษัทฯ ดาเนินธุรกิจเป็ นไปตามกรอบของกฎหมาย กฎระเบียบ
และข้ อบังคับต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ องเป็ นสาคัญ โดยได้ กาหนดนโยบายการปฏิบัติงานในแต่ละด้ านที่อาจเกี่ ยวข้ องกั บ
กฎหมายหรื อข้ อบังคับต่างๆดังนี ้
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นโยบายการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์ สินทางปั ญญา
บริ ษัทฯ มีการทาข้ อตกลงกับคู่ค้าทุกราย โดยสินค้ าที่รับมาจาหน่ายจะต้ องมีความถูกต้ องในเรื่ องลิขสิทธิ์
สิทธิบตั ร และไม่เป็ นการละเมิดสิทธิในทรัพย์ทางปั ญญาของบุคคลอื่น รวมถึงมีมาตรฐานของสินค้ าที่สอดคล้ องและ
เป็ นไปตามที่หน่วยงานราชการซึ่งเกี่ยวข้ องในการดูแล กากับ ตรวจสอบ ประกาศ กาหนด รวมไปถึงความปลอดภัย
สาหรับผู้บริ โภค นอกจากนีบ้ ริ ษัทฯ ได้ กาหนดการตรวจสอบเรื่ องดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของขันตอนการจั
้
ดซื ้อ และได้
ติดตามการจัดซื ้อสินค้ ากับคู่ค้าอย่างใกล้ ชิด รวมถึงการกาหนดหน่วยงานที่มีหน้ าที่รับผิดชอบในเรื่ องทรัพย์สินทาง
ปั ญญา และเน้ นย ้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องให้ คานึงถึงความเสี่ยงในด้ านนี ้เสมอ อีกทังยั
้ งได้ ดาเนินการให้ มีการสุ่ม
ตรวจสินค้ าอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ แน่ใจได้ วา่ สินค้ าที่รับมาเพื่อจัดจาหน่ายต่อไปนันเป็
้ นไปตามกฎระเบียบและถูกต้ อง
ตามกฎหมาย
นโยบายด้ านผู้บริโภค
พรบ.คุ้มครองผู้บริ โภคและพรบ.ว่าด้ วยความรับผิดชอบต่อสินค้ าและบริ การที่ผลิตขึ ้น(Product Liability
Law) พรบ.ทังสองฉบั
้
บนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อกาหนดสิทธิที่พึงมีของผู้บริ โภคและกาหนดหน้ าที่ที่ต้องปฎิบตั ิของผู้ผลิต
หรื อผู้ให้ บริ การ ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้บริ โภคเป็ นสาคัญ และหลีกเลี่ยงปั ญหาต่างๆ อันจะนาไปสู่
ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สนิ ของผู้บริ โภค ซึ่งบริ ษัทฯมีนโยบายในการดาเนินธุรกิจบนพื ้นฐานของความถูกต้ อง
เป็ นธรรม และสามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าด้ วยสินค้ าที่ดีมีคณ
ุ ภาพ ในราคาที่เหมาะสม พร้ อมทังการ
้
บริ ก ารที่ เ ป็ นเลิ ศ และค านึ ง ถึ ง ความพึ ง พอใจของลูก ค้ า เป็ นส าคัญ ซึ่ ง นอกจากขัน้ ตอนการจั ด ซื อ้ สิ น ค้ าที่ มี
ประสิทธิ ภาพแล้ ว บริ ษัทฯยังได้ กาหนดการบริ การพื ้นฐานที่ดีสาหรับลูกค้ าด้ วย กล่าวคือ ลูกค้ าต้ องได้ รับสินค้ าที่มี
คุณภาพ และได้ รับข้ อมูลหรื อคู่มือในการใช้ สินค้ านันๆ
้ เป็ นอย่างดี เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยในการใช้ สินค้ า
ด้ วย นอกจากนี ้ บริ ษัทฯยังเปิ ดโอกาสให้ แก่ลกู ค้ าในการร้ องเรี ยน หรื อสอบถามข้ อมูลได้ ในกรณีที่มีข้อสงสัยในสินค้ า
หรื อบริ การที่ได้ รับจากบริ ษัทฯ ด้ วย
นโยบายด้ านการประกอบธุรกิจค้ าปลีก
(ร่ าง) กฎหมายการประกอบธุรกิจค้ าปลีกค้ าส่ง มีวตั ถุประสงค์เพื่อกากับดูแลธุรกิจประเภทค้ าปลีกค้ าส่ง
โดยตรง ซึง่ ได้ มีการยกร่ างกฎหมายและแก้ ไขปรับปรุงเรื่ อยมา โดย(ร่าง)กฎหมายฉบับนี ้มีเนื ้อหาครอบคลุมถึงคานิยาม
ของธุรกิจค้ าปลีก การกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประกอบธุรกิจค้ าปลีกค้ าส่งบางประเภท รวมถึงการให้
ใบอนุญาตในการขยายสาขาด้ วย โดยมีเจตนารมณ์เพื่อสร้ างความสมดุลระหว่างธุรกิ จค้ าปลีกรายใหญ่ (ที่จาหน่าย
สินค้ าอุปโภคบริ โภคจาเป็ นพื ้นฐานและใช้ กลยุทธ์ ด้านราคาเป็ นสาคัญ ) กับธุรกิจค้ าปลีกชุมชน (ร้ านโชห่วย) บริ ษัทฯ
เห็นว่า ห้ างสรรพสินค้ าเป็ นธุรกิจค้ าปลีกที่เน้ นสินค้ าอุปโภคประเภทแฟชัน่ มีความหลากหลายของสินค้ าและแบรนด์ที่
แตกต่างจากสินค้ าอุปโภคบริ โภคที่จาหน่ายในร้ านค้ าปลีกรายย่อยทัว่ ไป รวมถึงการให้ บริ การอื่นๆที่เกี่ยวข้ องแบบครบ
วงจร จึงเป็ นธุรกิจค้ าปลีกที่มีลกั ษณะเฉพาะ แตกต่างจากธุรกิจค้ าปลี กของชุมชน (ร้ านโชห่วย) ดังนันการด
้
าเนินการ
และการจัดการ ตลอดจนแผนงานการขยายสาขาของบริ ษัทฯ จึงมิได้ ขดั กับเจตนารมณ์ของ (ร่าง)กฎหมายดังกล่าว จึง
ไม่นา่ ที่จะได้ รับผลกระทบโดยตรงจากบทบัญญัติของ (ร่าง) กฎหมายฉบับนี ้
การประกาศเรื่ องแนวทางปฏิบัติในทางการค้ าที่ไม่เป็ นธรรมในธุรกิ จการค้ า มีวัตถุประสงค์ เพื่อกาหนด
ความหมายและคุณสมบัติของผู้ประกอบการค้ าที่มีอานาจเหนือตลาด เพื่อให้ การประกอบกิจการค้ าเป็ นไปโดยเสรี
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และเป็ นธรรม และเพื่อให้ ผ้ ปู ระกอบการได้ รับทราบว่าการกระทาใด หรื อคุณสมบัติอย่างไร ที่อาจเข้ าข่ายการกระทา
ผิดตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้ า พ.ศ. 2542 อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ได้ มีนโยบาย ยึดถือและปฏิบตั ิตาม
กฎหมายในเรื่ องการปฏิบตั ิทางการค้ าที่เป็ นธรรมในการดาเนินธุรกิจมาโดยตลอด ซึง่ ตลอดเวลาที่ผา่ นมา บริ ษัทฯ และ
คูค่ ้ าเป็ นพันธมิตรที่ดีตอ่ กัน และให้ ความร่ วมมือระหว่างกันมาเป็ นระยะเวลายาวนาน ดังนัน้ ประกาศคณะกรรมการ
แข่งขันทางการค้ าในเรื่ องดังกล่าวจึงไม่สง่ ผลกระทบใดๆ ต่อบริ ษัทฯ
นโยบายด้ านการขยายสาขา
ทางด้ านกฎหมายผังเมือง ซึ่งเป็ นกฎหมายที่สง่ ผลโดยตรงต่อการพัฒนาอาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ รวมถึง
การก่อสร้ าง การขยายสาขาของธุรกิจค้ าปลีกบางประเภท อาทิ ร้ านค้ าปลีกขนาดใหญ่ที่จาหน่ายสินค้ าอุปโภคบริ โภค
ซึ่งภาครั ฐ ได้ มีก ารน าเอากฎหมายฉบับ นีม้ าใช้ เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการควบคุมการขยายสาขาของห้ างค้ าปลีก
สมัยใหม่ ในขณะที่กระบวนการตรากฎหมายค้ าปลีกค้ าส่งยังไม่เสร็ จสิ ้น ซึ่งแม้ ว่าเนื ้อหาของกฎหมายผังเมือง จะไม่มี
ผลกระทบโดยตรงต่อการขยายสาขาของห้ างสรรพสินค้ า แต่กฎหมายฉบับนี ้อาจส่งผลกระทบทางอ้ อมได้ เนื่องจาก
การพัฒนาศูนย์การค้ าใหม่อาจทาได้ ยากขึ ้น และการขยายพื ้นที่ค้าปลีกมีการชะลอตัวลง ทังนี
้ ศ้ นู ย์การค้ าเป็ นทาเลที่
สาคัญในการขยายสาขาของห้ างสรรพสินค้ า เพราะเป็ นแหล่งรวมการค้ าและบริ การที่ครบครัน (Commercial Point)
นโยบายด้ านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่ อต้ านการสนับสนุนทางการเงินแก่ การก่ อการร้ าย
(Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism: AML/CFT)
ภายใต้ นโยบายของบริ ษัทฯในการดาเนินธุรกิจ ซึ่งมุ่งเน้ นการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า และการ
ให้ บริ การภายใต้ ประโยชน์ ความพึงพอใจ และมาตรฐานสูงสุดแก่ลกู ค้ า และปฎิบตั ิต่อลูกค้ าด้ วยความซื่อสัตย์เสมอ
ภาค และยุติธรรม และบริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญในการกากับดูแลมิให้ กลุม่ บุคคลใดอาศัยการดาเนินธุรกิจของ
บริ ษัทฯ เป็ นช่องทางในการกระทาความผิดทางด้ านการฟอกเงินและการให้ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย
อันอาจจะนาไปสูค่ วามเสียหายแก่ทรัพย์สนิ ของบริ ษัทฯ หรื อลูกค้ า และกระทบต่อความน่าเชื่อถือหรื อภาพลักษณ์ของ
บริ ษัทฯ พนักงานที่ทาหน้ าที่ในการติดต่อ ดูแล หรื อรับทาธุรกรรมทางการเงินกับลูกค้ า จะต้ องปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตาม
หลักจรรยาบรรณ กฎหมาย และข้ อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง เช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535, พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน , ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย, ประกาศของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็ น
ต้ น รวมทังมาตรการหรื
้
อนโยบายใดๆ ของบริ ษัทฯ เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว
นโยบายด้ านการสนับสนุนการแข่ งขันอย่ างเป็ นธรรม และไม่ กระทาการอันเป็ นการฝ่ าฝื นการป้องกันการ
ผูกขาด
บริ ษัทฯ มุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิตามกฎหมายการป้องกันการผูกขาด หรื อกฎหมายการแข่งขันทางการค้ า และ
สนับ สนุน การแข่งขัน ทางการค้ า เสรี และเป็ นธรรม ไม่เ ลือกปฏิ บัติห รื อเอาเปรี ยบผู้อื่น โดยยึด ถื อและปฏิบัติ ตาม
กฎหมายการป้องกันการผูกขาด หรื อกฎหมายการแข่งขันทางการค้ า เป็ นหลักการสาคัญในการดาเนินธุรกิจ
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นโยบายต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน
บริ ษัทฯ ยึดมัน่ อุดมการณ์ในการดาเนินธุรกิจ ตามนโยบายการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจของ
บริ ษัทฯ และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่ งครั ด ต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม ตลอดจน
ตระหนักว่าการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ นอกจากจะส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ ชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของบริ ษัทฯแล้ ว
ยังเป็ นอุปสรรคต่อการเติบโตอย่างยัง่ ยืนของบริ ษัทฯ และการพัฒนาของประเทศชาติเป็ นอย่างมาก จากอุดมการณ์
ดังกล่าว บริ ษัทฯจึงได้ ประกาศเจตนารมณ์เข้ าร่ วมโครงการ "แนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการ
ทุจริ ต" และคณะกรรมการบริ ษัทได้ อนุมตั ิ นโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ (Anti-Corruption Policy) เมื่อวันที่ 11
สิงหาคม 2559 ซึง่ เป็ นนโยบายปฏิบตั ิตามกฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ เพื่อให้ นโยบายนี ้เป็ น
แนวทางให้ บคุ ลากรของบริ ษัทฯ ยึดถือในการปฏิบตั ิงาน ตลอดจนผู้มีสว่ นได้ เสียที่เ กี่ยวข้ องได้ รับทราบเจตนารมณ์
และแนวทางการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทตามนโยบายดังกล่าว
นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ได้ มีการดาเนินการเพื่อป้องกันการมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน โดยจัดทา
แนวปฏิบตั ิในการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และสื่อสารให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับได้ รับทราบถึง
นโยบายดังกล่าว รวมทังคู
้ ่ค้า บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม โดยกาหนดให้ การดาเนินการทุกกระบวนการอยู่ในขอบข่าย
กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยหากกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานผู้ใดกระทาผิด จะได้ รับโทษทางวินยั และหากมีการ
กระทาที่เชื่อได้ วา่ ผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบและข้ อบังคับของรัฐ บริ ษัทฯ จะส่งเรื่ องให้ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐดาเนินการ
ต่อไปโดยไม่ชกั ช้ า อีกทังบริ
้ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่ าฝื นหรื อพบเห็นการกระทา
ทุจริ ตและคอร์ รัปชัน ผ่านทาง email: cghotline@robinson.co.th ซึ่งสามารถติดต่อร้ องเรี ยนต่อคณะกรรมการได้
โดยตรง โดยมีคณะกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้รับเรื่ องร้ องเรี ยนดังกล่าว รวมถึงการจัดให้ มี
มาตรการคุ้มครองปกป้องให้ กบั ผู้รายงานด้ วย
บริ ษัทฯได้ ดาเนินการเกี่ยวกับ การป้องกันการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เพื่อให้ เป็ นไปตามกระบวนการขอรับรองของ
คณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต (Private Sector Collective Action
Coalition Against Corruption : CAC) และได้ ผา่ นการรับรองเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ทังนี
้ ้รายละเอียดของนโยบาย
ต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น และการดาเนินการที่เกี่ ยวข้ องกั บการป้องกัน การมีส่วนเกี่ ยวข้ องกับการทุจริ ต และ
คอร์ รัปชัน ในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ http://robins.listedcompany.com ภายใต้ หวั ข้ อ การกากับดูแลกิจการที่ดี
การขอรับคาแนะนาและการแจ้ งเบาะแส
บริ ษัทฯ มีคณะกรรมการพิจารณาและสอบสวนเรื่ องราวร้ อ งทุกข์หรื อร้ องเรี ยน พร้ อมทังก
้ าหนดหน้ าที่และ
ความรั บ ผิด ชอบที่ เป็ นระบบ โปร่ ง ใส และตรวจสอบได้ เพื่อ ให้ ผ้ ูร้ องทุกข์ ห รื อ ผู้ร้องเรี ย นไว้ ว างใจและเชื่ อมั่น ใน
กระบวนการสอบสวนที่เป็ นธรรม กรณีที่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่าง ๆ มีข้อ สงสัย หรื อพบเห็นการกระทา ที่สงสัยว่ามีการ
ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับหรื อจรรยาบรรณทางธุรกิจ สามารถสอบถามขอรับคาแนะนา แจ้ ง
เบาะแส หรื อร้ องเรี ยน พร้ อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ถึงบุคคลหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในช่องทางการติดต่อ
ดังนี ้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบหรื อฝ่ ายจัดการจะดาเนินการสืบหาข้ อเท็จจริ งและมีการรายงานสรุ ปประเด็นสาคัญ
ให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณารับทราบ สาหรับช่องทางในการขอคาแนะนาและแจ้ งเบาะแสมีรายละเอียดดังนี ้
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การขอรับคาแนะนา
• ฝ่ ายเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์:
(02) 169-2500 ต่อ 4751
อีเมล:
co.secretary@robinson.co.th
ไปรษณีย์:
ฝ่ ายเลขานุการบริษัท
บริ ษัท ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน จากัด (มหาชน)
ชัน้ 14 เลขที่ 9/9 ถนนพระราม 9 แขวงหัวยขวาง เขตห้ วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
การแจ้ งเบาะแส
• คณะกรรมการตรวจสอบ
โทรศัพท์:
(02) 169-2500 ต่อ 4700
อีเมล:
cghotline@robinson.co.th
ไปรษณีย์:
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน จากัด (มหาชน)
ชัน้ 14 เลขที่ 9/9 ถนนพระราม 9 แขวงหัวยขวาง เขตห้ วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
ในกรณี ต้ อ งการรายงานประเด็ น ที่ พ บเห็ น อย่ า งเร่ ง ด่ ว น ผู้พ บเห็ น สามารถแจ้ งให้ ผ้ ูบ ริ ห ารระดับ สูง หรื อ
คณะกรรมการบริ ษัทรับทราบ ผ่านช่องทางสือ่ สารข้ างต้ นได้ เช่นกัน สาหรับผู้ที่แจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยนที่เป็ นพนักงาน
ลูกค้ า หรื อบุคคลที่รับจ้ างทางานให้ แก่บริ ษัทฯ จะได้ รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย ซึ่งได้ มีการกาหนดรายละเอียดไว้
ในจรรยาบรรณและนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ
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4. ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ ได้ แก่ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพื่อ
ดาเนินการห้ างสรรพสินค้ า 44 สาขา ในไทย และ 2 สาขาในเวียดนาม ซึ่งมีระยะเวลาในการครอบครองคงเหลือ และ
มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิของสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางต่อไปนี ้
ประเภทการ
สถานที่ตงั ้
ถือครอง
กรรมสิทธิ์
สิทธิการเช่า
สุขมุ วิท, ศรี นคริ นทร์ , รังสิต,
ที่ดินและอาคาร รามอินทรา, นครศรี ธรรมราช (2 แห่ง),
ระยะยาว
หาดใหญ่, เชียงใหม่, อุดรธานี, อยุธยา
ภูเก็ต, อุบลราชธานี (2 แห่ง), ราชบุรี,
ชลบุรี, ขอนแก่น, ตรัง, เชียงราย,
พิษณุโลก, พระราม 9, สุราษฏร์ ธานี,
บางแค, ลาปาง, สระบุรี, ระยอง,
ศรี สมาน
สัญญาเช่าพื ้นที่ บางรัก, รัตนาธิเบศร์ , ภูเก็ต จังซีลอน,
บางนา, Robins - Royal City และ
Robins -Crescent Mall
ถือกรรมสิทธิ์
ศรี ราชา, จันทบุรี, สุพรรณบุรี,
ที่ดินและอาคาร กาญจนบุรี, สกลนคร, สุรินทร์ ,
ฉะเชิงเทรา, ร้ อยเอ็ด, สมุทรปราการ,
ปราจีนบุรี, มุกดาหาร, บุรีรัมย์,
แม่สอด, ลพบุรี

ระยะเวลาใน
การครอบครอง
เริ่ มตังแต่
้
1 พ.ย. 2535 ถึง
27 ก.ค. 2589

เริ่ มตังแต่
้
20 ก.ค. 2536 ถึง
2 พ.ค. 2585
-

มูลค่ าตาม สิทธิการต่ อสัญญา
บัญชีสุทธิ
(ล้ านบาท)
6,420
มีสาขาจานวน 18 แห่ง
ที่มีเงื่อนไขในการต่อ
สัญญาโดยเมื่อสัญญา
สิ ้นสุดผู้ให้ เช่าให้ สทิ ธิผ้ ู
เช่าในการเช่าต่อก่อน
บุคคลอื่นในราคาค่า
เช่าที่ได้ ตกลงใหม่
229

9,571

ไม่ได้ กาหนดเงื่อนไข
การต่อสัญญา
-

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริ ษัทฯ ยังคงนโยบายเดิมในการลงทุนในบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่วม ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ธุรกิจที่บริ ษัทฯจะลงทุน - บริ ษัทฯจะลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ เพื่อให้
ครอบคลุมครบวงจร เช่น ธุรกิจห้ างสรรพสินค้ า ธุรกิจจาหน่ายอุปกรณ์กีฬา หรื ออุปกรณ์ไฟฟ้ า การกาหนดสัดส่วนเงิน
ลงทุน - พิจารณาจากผลการดาเนิ นงานของบริ ษัทที่จะลงทุน ประกอบกับฐานะทางการเงิน และสภาพคล่องทาง
การเงินของบริ ษัทนันๆ
้ รวมทังภาระผู
้
กพันตามสัญญาร่วมลงทุนด้ วย

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ –ทรัพย์สนิ ในการประกอบธุรกิจ
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บริ ษัท ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน จากัด (มหาชน)/ 56-1 ปี 2559

การวิจัยและพัฒนา
บริ ษัทฯไม่ได้ มีโครงการวิจยั และพัฒนา

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ – การวิจยั และพัฒนา
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บริ ษัท ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน จากัด (มหาชน)/ 56-1 ปี 2559

5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่มีสาระสาคัญ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ –ข้ อพิพาททางกฎหมาย
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บริ ษัท ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน จากัด (มหาชน)/ 56-1 ปี 2559

6. ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสาคัญอื่น
บริ ษัท ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจค้ าปลีกประเภทห้ างสรรพสินค้ า และศูนย์การค้ า ซึ่งมี
สาขาครอบคลุมพื ้นที่ ที่มีศกั ยภาพทัว่ ประเทศ ภายใต้ ชื่อ “โรบินสัน” ซึ่งปั จจุบนั ได้ เปิ ดให้ บริ การอยู่ทวั่ ประเทศภายใต้
การบริ หารงานของบริ ษัท ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย มีจานวนสาขาทังสิ
้ ้น 44 สาขา
แบ่งเป็ น กรุงเทพและปริ มณฑล 11 สาขา และต่างจังหวัด 33 สาขา อีกทังบริ
้ ษัทฯ มีสาขาที่เปิ ดให้ บริ การในเวียดนาม
จานวน 2 แห่ง
ข้ อมูลทัว่ ไป (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
ชื่อบริ ษัท
เลขทะเบียนบริ ษัท
การประกอบธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ ว
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
ที่ตงั ้

:
:
:
:
:
:
:

เว็บไซต์
นายทะเบียนหลักทรัพย์

:
:

ผู้สอบบัญชี

:

บริ ษัท ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน จากัด (มหาชน)
0107536000412 (เดิมเลขที่ บมจ.115)
ห้ างสรรพสินค้ าและศูนย์การค้ า
3,942,847.022.15 บาท (หุ้นสามัญ 1,110,661,133 หุ้น)
3,942,847.022.15 บาท (หุ้นสามัญ 1,110,661,133 หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 3.55 บาท
สานักงานใหญ่ 9/9 ชัน้ 14-17 ถนนพระราม 9 แขวงห้ วยขวาง
เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2169-2500 โทรสาร 0-2169-2577
http://robins.listedcompany.com
บริ ษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
93 ชัน้ 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
ลงลายมือชื่อโดยนายธนิต โอสถาเลิศ เลขทะเบียน 5155
ชัน้ 50-51 เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ 1 ถนน สาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2677-2000 โทรสาร 0-2677-2222

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ – ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสาคัญอื่นๆ
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บริ ษัท ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน จากัด (มหาชน)/ 56-1 ปี 2559
ข้ อมูลทั่วไป – นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตัง้ แต่ 10% ขึน้ ไป
ชื่อบริ ษัท
การประกอบธุรกิจ
จานวนและชนิดของหุ้นที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ที่ตงั ้

:
:
:

บริ ษัท ซีอาร์ (ประเทศไทย)
บริ ษัทโฮลดิ ้งเพื่อร่วมลงทุนกับห้ างสรรพสินค้ าท้ องถิ่น
หุ้นสามัญ 320,100,000 หุ้น

:

9/9 ชัน้ 14-17 ถนนพระราม 9 แขวงห้ วยขวาง
เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ชื่อบริ ษัท
การประกอบธุรกิจ
จานวนและชนิดของหุ้นที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ที่ตงั ้

:
:
:

บริ ษัท ซีอาร์ ราชบุรี (ประเทศไทย)
ห้ างสรรพสินค้ า
หุ้นสามัญ 6,456,000 หุ้น

:

265 ถนนศรี สรุ ิ ยวงศ์ แขวงหน้ าเมือง เขตเมือง จังหวัดราชบุรี

ชื่อบริ ษัท
การประกอบธุรกิจ
จานวนและชนิดของหุ้นที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ที่ตงั ้

:
:
:

บริ ษัท ซีอาร์ เชียงใหม่ (ประเทศไทย)
ห้ างสรรพสินค้ า
หุ้นสามัญ 2,200,000 หุ้น

:

2 ถนนมหิดล แขวงหายยา
เขตเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อบริ ษัท
การประกอบธุรกิจ
จานวนและชนิดของหุ้นที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ที่ตงั ้

:
:
:

บริ ษัท ซีอาร์ หาดใหญ่ (ประเทศไทย)
ห้ างสรรพสินค้ า
หุ้นสามัญ 2,020,000 หุ้น

:

9 ถนนธรรมนูญวิถี แขวงหาดใหญ่
เขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ชื่อบริ ษัท
การประกอบธุรกิจ
จานวนและชนิดของหุ้นที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ที่ตงั ้

:
:
:

บริ ษัท ซีอาร์ อุดรธานี (ประเทศไทย)
ห้ างสรรพสินค้ า
หุ้นสามัญ 2,250,000 หุ้น

:

277/2 ถนนประจักษ์ ศิลปาคม แขวงหมากแข้ ง
เขตเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ – ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสาคัญอื่นๆ
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บริ ษัท ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน จากัด (มหาชน)/ 56-1 ปี 2559
ชื่อบริ ษัท
การประกอบธุรกิจ
จานวนและชนิดของหุ้นที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ที่ตงั ้

:
:
:

บริ ษัท ซีอาร์ อุบลราชธานี (ประเทศไทย)
ห้ างสรรพสินค้ า
หุ้นสามัญ 710,000 หุ้น

:

221 ถ.ชยางกูร แขวงในเมือง
เขตเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อบริ ษัท
การประกอบธุรกิจ
จานวนและชนิดของหุ้นที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ที่ตงั ้

:
:
:

บริ ษัท ซีอาร์ จันทบุรี (ประเทศไทย)
ห้ างสรรพสินค้ า
หุ้นสามัญ 1,600,000 หุ้น

:

22/107 หมูท่ ี่ 7 แขวงจันทนิมิต
เขตเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ชื่อบริ ษัท
การประกอบธุรกิจ
จานวนและชนิดของหุ้นที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ที่ตงั ้

:
:
:

บริ ษัท ซีอาร์ นครศรี ธรรมราช (ประเทศไทย)
ห้ างสรรพสินค้ า
หุ้นสามัญ 5,600,000 หุ้น

:

89/201 ถนนพัฒนาการคูขวาง แขวงคลัง
เขตเมือง จังหวัดนครศรี ธรรมราช

ชื่อบริ ษัท
การประกอบธุรกิจ
จานวนและชนิดของหุ้นที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ที่ตงั ้

:
:
:

บริ ษัท ซีอาร์ ภูเก็ต (ประเทศไทย)
ห้ างสรรพสินค้ า
หุ้นสามัญ 1,770,000 หุ้น

:

36 ถ.ดิลกอุทิศ 1 แขวงตลาดใหญ่ เขตเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ชื่อบริ ษัท
การประกอบธุรกิจ
จานวนและชนิดของหุ้นที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ที่ตงั ้

:
:
:

R-Trading (L) BHD
ธุรกิจลงทุนในกิจการต่างๆ
หุ้นสามัญ 5,000 หุ้น

:

Commence Chambers, P.O. Box 2208, Road Town,
Tortola, British Virgin Islands

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ – ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสาคัญอื่นๆ
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ชื่อบริ ษัท
การประกอบธุรกิจ
จานวนและชนิดของหุ้นที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ที่ตงั ้

:
:
:

บริ ษัท โรบินสัน เอสพีวี จากัด
รับซื ้อคืนหุ้นกู้จากเจ้ าหนี ้ตามโครงการ “วีดีอาร์ พ”ี
หุ้นสามัญ 100,000 หุ้น

:

9/9 ชัน้ 14-17 ถนนพระราม 9 แขวงห้ วยขวาง
เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ชื่อบริ ษัท
การประกอบธุรกิจ
จานวนและชนิดของหุ้นที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ที่ตงั ้

:
:
:

บริ ษัท เพาเวอร์ บาย จากัด
ศูนย์จาหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้ า
หุ้นสามัญ 56,000,000 หุ้น

:

919/555 อาคารจิวเวอรี่ เทรดเซ็นเตอร์ ชัน้ 11
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500

ชื่อบริ ษัท
การประกอบธุรกิจ
จานวนและชนิดของหุ้นที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ที่ตงั ้

:
:
:

บริ ษัท ซีอาร์ ซี สปอร์ ต จากัด
ศูนย์จาหน่ายอุปกรณ์กีฬา
หุ้นสามัญ 37,000,000 หุ้น

:

919/555 อาคารจิวเวอรี่ เทรดเซ็นเตอร์ ชัน้ 13
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500

ชื่อบริ ษัท
การประกอบธุรกิจ
จานวนและชนิดของหุ้นที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ที่ตงั ้

:
:
:

บริ ษัท สยามรี เทลดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด
ศูนย์การค้ าแฟชัน่ ไอร์ แลนด์
หุ้นสามัญ 5,000,000 หุ้น

:

587, 589, 589/7-9 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

ชื่อบริ ษัท
การประกอบธุรกิจ
จานวนและชนิดของหุ้นที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ที่ตงั ้

:
:
:

บริ ษัท สแควร์ ริทส์ พลาซ่า จากัด
ศูนย์การค้ าแฟชัน่ ไอร์ แลนด์
หุ้นสามัญ 1,250,000 หุ้น

:

587 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ – ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสาคัญอื่นๆ
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บริ ษัท ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน จากัด (มหาชน)/ 56-1 ปี 2559
ชื่อบริ ษัท
การประกอบธุรกิจ
จานวนและชนิดของหุ้นที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ที่ตงั ้

:
:
:

บริ ษัท อาร์ เอส ที สกายบริ จ จากัด
ดาเนินการสร้ างและบริ หารจัดการทางเชื่อมรถไฟฟ้ า
หุ้นสามัญ 493,950 หุ้น

:

เลขที่ 250 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ชื่อบริ ษัท
การประกอบธุรกิจ
จานวนและชนิดของหุ้นที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ที่ตงั ้

:
:
:

บริ ษัท โรบินสันนคริ นทร์ จากัด
มิได้ ดาเนินพาณิชยกิจ
หุ้นสามัญ 4,200 หุ้น

:

9/9 ชัน้ 14-17 ถนนพระราม 9 แขวงห้ วยขวาง
เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ชื่อบริ ษัท
การประกอบธุรกิจ
จานวนและชนิดของหุ้นที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ที่ตงั ้

:
:
:

บริ ษัท โรบินสันสุขมุ วิท จากัด
มิได้ ดาเนินพาณิชยกิจ
หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น

:

259 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ชื่อบริ ษัท
การประกอบธุรกิจ
จานวนและชนิดของหุ้นที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ที่ตงั ้

:
:
:

บริ ษัท โรบินสันรัชดา จากัด
มิได้ ดาเนินพาณิชยกิจ
หุ้นสามัญ 3,000 หุ้น

:

9/9 ชัน้ 14-17 ถนนพระราม 9 แขวงห้ วยขวาง
เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ชื่อบริ ษัท
การประกอบธุรกิจ
จานวนและชนิดของหุ้นที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ที่ตงั ้

:
:
:

Robinson Department Store (Vietnam) Joint Stock Company
ประกอบธุรกิจห้ างสรรพสินค้ าในเวียดนาม
หุ้นสามัญ 21,650,000 หุ้น

:

Basement B1, Mega Mall, Royal City Urban Complex, 72A
Nguyen Trai Street, Thuong Ding Ward, Thanh Xuan District,
Hanoi, Vietnam
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