บริ ษัท โรบินสัน จำกัด (มหำชน) /56-1 ปี 2560

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
วิสัยทัศน์
ขยำยธุรกิจและเพิ่มส่วนแบ่งตลำดอย่ำงมีผลกำไร (To profitably grow our market share)
พันธกิจ
 ให้ ลกู ค้ ำ พนักงำน และซัพพลำยเออร์ ของเรำเป็ นหัวใจสำคัญ ในกำรตัดสินใจดำเนินธุรกิจของเรำ
To put our customers, employees and suppliers at the heart of our business decisions
 มีควำมผูกพันเกี่ยวเนื่องกับท้ องถิ่น ทังในเรื
้ ่ องสินค้ ำและกำรตกแต่งร้ ำน
To be locally relevant in our merchandise offering and our shopping experience
 เพิ่มยอดขำยด้ วยกำรดึงดูดลูกค้ ำรำยใหม่ ขยำยฐำนลูกค้ ำของเรำ และเพิ่มกำรจับจ่ำยของลูกค้ ำ
To increase sales by attracting new customers, expanding our customers base and increasing
customer spending
 การสร้ างประสบการณ์ช้อปปิ ง้ ที่โดดเด่นให้ กบั ลูกค้ ามากกว่าการเข้ ามาซื ้อสินค้ า
To make retail more than just shopping
 ลงทุนเพื่อกำรเติบโตในอนำคตของบริ ษัทฯ และพนักงำนของบริ ษัทฯ
To invest in the future growth of our stores and people
 ฝ่ ำยบริ หำรที่มีประสบกำรณ์ในกำรบริ หำรธุรกิจ
A Professional and Entrepreneurial approach by our management team
 ดึงดูด สร้ ำงควำมเจริ ญก้ ำวหน้ ำ และเก็บรักษำบุคคลที่มีควำมสำมำรถในธุรกิจค้ ำปลีก
Attracting, growing and retaining the most talented people in the retail industry
 ทำให้ เกินควำมคำดหวังของผู้ถือหุ้น ลูกค้ ำ และพนักงำนของเรำ
Exceeding the expectations of our shareholders, customers and employees

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจ - นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ
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ประวัตคิ วามเป็ นมา
บริ ษั ท โรบินสัน จำกัด (มหำชน) ประกอบธุรกิจค้ ำปลีกประเภทห้ ำงสรรพสินค้ ำ และศูนย์ กำรค้ ำ มีสำขำ
ครอบคลุมพื ้นที่ ที่มีศกั ยภำพทัว่ ประเทศภำยใต้ ชื่อ “โรบินสัน” ซึ่งได้ เปิ ดดำเนินกิจกำรห้ ำงสรรพสินค้ ำครัง้ แรก ในปี
2522 และได้ จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ในปี 2535 ภำยใต้ สญ
ั ลักษณ์ “Robins” โดยหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ จัด
อยู่ในกลุ่มดัชนีตัวชี ว้ ัด บริ ษั ท ฯขนำดใหญ่ หรื อ “SET 50” ปั จจุบัน มีสำขำเปิ ดให้ บ ริ ก ำรอยู่ทั่วประเทศภำยใต้ กำร
บริ หำรงำนของ บริ ษัท โรบินสัน จำกัด (มหำชน) และบริ ษัทย่อย มีจำนวนสำขำทังสิ
้ ้น 46 สำขำ แบ่งเป็ น กรุงเทพฯ 11
สำขำ และต่ำงจังหวัด 35 สำขำ อีกทังบริ
้ ษัทฯ มีสำขำที่เปิ ดให้ บริ กำรในประเทศเวียดนำมจำนวน 2 สำขำ

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
ปี 2522 เริ่ มเปิ ดดำเนินกิจกำรห้ ำงสรรพสินค้ ำสำขำแรกที่สำขำอนุสำวรี ย์ชยั สมรภูมิ
ปี 2535 บริ ษัทฯ เป็ นห้ ำงสรรพสินค้ ำแห่งแรก ที่เข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจดทะเบียน
เมื่อวันที่ 3 มกรำคม 2535
ปี 2538 กลุม่ บริ ษัท เซ็นทรัลรี เทล คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด ได้ เข้ ำร่วมธุรกิจกับบริ ษัทฯในฐำนะผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ พร้ อมทัง้
ร่ วมกันจัดตัง้ บริ ษัท ซีอำร์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อร่ วมทุนกับห้ ำงสรรพสินค้ ำ ในต่ำงจังหวัดภำยใต้ ชื่อ
“โรบินสัน” ส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีจำนวนสำขำเพิ่มขึ ้นเป็ น 20 สำขำ
ปี 2539 บริ ษัทฯ ได้ รวมกิ จกำรในธุรกิจซูเปอร์ มำร์ เก็ตของบริ ษัทฯ กับกลุ่มบริ ษัทเซ็นทรัล และเข้ ำร่ วมลงทุนกับ
บริ ษัท รอยัลเอโฮลด์ จำกัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่ดำเนินธุรกิจด้ ำนซุปเปอร์ มำร์ เก็ต ที่ประเทศเนเธอร์ แลนด์ จัดตัง้
เป็ น บริ ษัท ซีอำร์ ซี เอโฮลด์ จำกัด บริ หำรงำนด้ ำนซุปเปอร์ มำร์ เก็ต ภำยใต้ ชื่อ ‘’Tops supermarket” โดย
ในเดือนธันวำคม 2539 และพฤษภำคม 2541 บริ ษัทฯได้ ขำยหุ้นที่ถืออยูใ่ ห้ แก่บริ ษัท รอยัลเอโฮลด์ จำกัด
ปี 2540 บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ อนุ มัติ ใ ห้ โอนขำยสิ น ค้ ำ คงเหลื อ พร้ อมสิ่ ง ตกแต่ ง และเครื่ อ งใช้ ส ำนัก งำนของแผนก
เครื่ องใช้ ไฟฟ้ ำและแผนกเครื่ องกีฬำให้ แก่ บริ ษัท เพำเวอร์ บำย จำกัด และ บริ ษัท ซีอำร์ ซี สปอร์ ต จำกัด
ตำมลำดับ และบริ ษัทฯอนุมตั ิให้ บริ ษัทดังกล่ำวใช้ พื ้นที่ตำมสำขำต่ำงๆ ของบริ ษัทฯเพื่อดำเนินธุรกิจศูนย์
จำหน่ำยเครื่ องใช้ ไฟฟ้ ำและเครื่ องกีฬำ โดยบริ ษัทฯได้ รับผลตอบแทนในรูปของส่วนแบ่งรำยได้ หรื อค่ำเช่ำ
พื ้นที่ และในเดือนเมษำยน 2541 บริ ษัทฯได้ ซื ้อหุ้นของทัง้ 2 บริ ษัท โดยมีสดั ส่วนในกำรถือหุ้นร้ อยละ 40
ปี 2541 บริ ษัทฯ ได้ ประกำศหยุดพักชำระหนี ้สินทำงกำรเงิน เนื่องจำกได้ รับผลกระทบจำกกำรประกำศเปลีย่ นแปลง
ค่ำเงินบำทเมื่อวันที่ 2 กรกฎำคม 2540
ปี 2543 วันที่ 2 พฤษภำคม 2543 ศำลล้ มละลำยกลำงได้ มีคำสัง่ ให้ ดำเนินกำรฟื น้ ฟูกิจกำรของบริ ษัทฯ และแต่งตัง้
บริ ษัท โรบินสัน แพลนเนอร์ จำกัด เป็ นผู้ทำแผนฟื น้ ฟูกิจกำรของบริ ษัทฯ ต่อมำศำลล้ มละลำยกลำงได้
พิจำรณำเห็นชอบด้ วยกับแผนฟื น้ ฟูกิจกำรของบริ ษัทฯและมีคำสัง่ แต่งตังให้
้ บริ ษัท โรบินสัน แพลนเนอร์
จำกัด เป็ นผู้บริ หำรแผน ในวันที่ 20 ธันวำคม 2543 นอกจำกนี บ้ ริ ษัทฯ ได้ ปิดให้ บริ กำรสำขำดอนเมือง
เนื่องจำกกำรลงทุนให้ ผลตอบแทนไม่ค้ มุ ค่ำ
ปี 2544 บริ ษัทฯได้ ปิดให้ บริ กำรสำขำอนุสำวรี ย์ เนื่องจำกครบกำหนดระยะเวลำของสัญญำสิทธิกำรเช่ำอำคำรที่ได้
ทำไว้ กับผู้ให้ เช่ำ ประกอบกับกำรลงทุนเพื่อปรับปรุ งสำขำนี ้ให้ ผลตอบแทนไม่ค้ มุ ค่ำ บริ ษัทฯจึงคงเหลือ
สำขำที่เปิ ดให้ บริ กำรทังสิ
้ ้นรวม 18 สำขำ แบ่งเป็ นสำขำในกรุ งเทพมหำนครและปริ มณฑล 9 สำขำ และ
ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจ - นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ
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ปี 2545

ปี 2546

ปี 2547

ปี 2548

ปี 2549

ปี 2550

ต่ำ งจัง หวัด 9 สำขำ นอกจำกนี บ้ ริ ษั ท ฯ ได้ อ อกหุ้น กู้ ตำมแผนฟื ้น ฟู กิ จ กำร ให้ แ ก่ เจ้ ำ หนี ก้ ำรเงิ น ไม่ มี
หลักประกัน โดยมีจำนวนเงินต้ นรวมดอกเบี ้ย 4,766.7 ล้ ำนบำท
บริ ษัทฯ ประสบควำมสำเร็ จในกำรดำเนินกำรตำมขันตอนที
้
่สำคัญของแผนฟื น้ ฟูกิจกำร อันได้ แก่กำรเพิ่ม
ทุนจำก 1,480.8 ล้ ำนบำท เป็ น 14,808.8 ล้ ำนบำท กำรแปลงหนี ้เป็ นทุนกำรดำเนินกำรลดทุนลงร้ อยละ 25
และกำรปลดหนี ้ ท ำให้ ฐำนะทำงกำรเงิ น ของบริ ษั ท ฯปรั บ ตัวดี ขึน้ อย่ำงมี สำระสำคัญ และในวัน ที่ 26
พฤศจิกำยน 2545 หุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ ได้ รับอนุญำตจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ กลับเข้ ำทำ
กำรซื ้อขำยได้ ในหมวดพำณิชย์ตำมปกติ
ในเดือนมีนำคมบริ ษัทฯ ได้ สละสิทธิ์ซื ้อหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัท ซีอำร์ ซีสปอร์ ต จำกัด ทำให้ สดั ส่วนกำรถือหุ้น
ในบริ ษัทดังกล่ำว ลดลงเป็ นร้ อยละ 29.19 ในเดือนพฤษภำคม บริ ษัทฯได้ จัดกิจกรรมเปิ ดตัวภำพลักษณ์
ใหม่ภำยใต้ แนวคิด “โรบินสัน…ใส่สสี นั ใหม่ให้ ชีวิต” เพื่อแนะนำกำรกลับมำอีกครัง้ หนึง่ ของโรบินสัน และใน
เดือนธันวำคม ศำลล้ มละลำยกลำงมีคำสัง่ เห็นชอบ ด้ วยคำเสนอขอแก้ ไขแผนของลูกหนี ้ เพื่อรองรับกำรซื ้อ
คืนหุ้นกู้ตำมโครงกำรรับซื ้อคืนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดโดยสมัครใจ (Voluntary Debt Refinance Program
หรื อ “วีดีอำร์ พี”)
ในเดือนมกรำคม บริ ษัท โรบินสัน เอส.พี.วี. จำกัด (“เอสพีวี”) ได้ ลงนำมในสัญญำกู้เงินกับสถำบันกำรเงิน 2
แห่ง เพื่อนำมำเป็ นเงินทุนในกำรรับซื ้อคืนหุ้นกู้ตำมโครงกำรวีดีอำร์ พี วงเงินกู้ระยะยำวในวงเงินไม่เกิ น
2,700 ล้ ำนบำท โดย ณ สิ ้นปี 2547 เอสพีวี สำมำรถรับซื ้อหุ้นกู้ตำมโครงกำรดังกล่ำว จำกผู้ถือหุ้นกู้ได้ เป็ น
จำนวนทังสิ
้ ้น 15,899,277 หน่วย หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 77.04 ของจำนวนคงเหลือทังหมด
้
นอกจำกนี ้ ในวันที่
22 มีนำคม ที่ประชุมเจ้ ำหนี ้โดยกำรเรี ยกประชุมตำมคำสัง่ ศำลล้ มละลำยกลำง มีมติเลือกตังกรรมกำรของ
้
ผู้บริ หำรแผนฝ่ ำยเจ้ ำหนี ้กำรเงินที่ไม่มีหลักประกันใหม่ เพื่อทดแทนกรรมกำรชุดเดิมที่จะขอลำออก และใน
วันที่ 8 ธันวำคม บริ ษัทฯ ได้ ซื ้อหุ้นทังหมดจำกผู
้
้ ร่วมทุนท้ องถิ่นใน บริ ษัท ซีอำร์ รำชบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
จำกเดิมร้ อยละ 49.99 เป็ นร้ อยละ 99.99 เพื่อเพิ่มควำมคล่องตัวในกำรบริ หำรงำนมำกยิ่งขึ ้น
บริ ษัทฯ มีกำรลงทุนเปิ ดสำขำใหม่จำนวน 1 สำขำ ได้ แก่ สำขำรัตนำธิเบศร์ และบริ ษัทฯมีกำรจ่ำยชำระหนี ้
หุ้นกู้คงค้ ำงตำมแผนฯ ได้ ก่อนกำหนดทัง้ หมดในวันที่ 19 ธันวำคม 2548 ทำให้ บรรลุผลสำเร็ จตำมแผน
ฟื น้ ฟูกิจกำร โดยใช้ แหล่งเงินทุนจำกเงินสดจำกกำรดำเนินงำนบำงส่วน และจำกกำรกู้ยืมเงินจำกสถำบัน
กำรเงินภำยในประเทศ
ศำลล้ มละลำยกลำงได้ มีคำสัง่ ยกเลิกกำรฟื น้ ฟูกิจกำร เมื่อวันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2549 และบริ ษัทฯได้ จดั กำร
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเป็ นครัง้ แรก ภำยหลังจำกกำรกลับเข้ ำสูส่ ถำนะปกติ โดยที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นได้ มี
มติแต่งตังกรรมกำรบริ
้
ษัทจำนวน 10 ท่ำน เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2549 ซึ่งประกอบด้ วย กรรมกำรอิสระ
จำนวน 3 ท่ำน นอกจำกนี ้ ในเดือนพฤศจิกำยน บริ ษัทฯได้ เปิ ดให้ บริ กำรสำขำใหม่ สำขำที่ 20 สำขำอยุธยำ
โดยใช้ เงินลงทุนประมำณ 347 ล้ ำนบำท
บริ ษัทฯ ประกำศจ่ำยเงินปั นผลเป็ นครัง้ แรก หลังจำกที่ศำลล้ มละลำยกลำงได้ มีคำสัง่ ยกเลิกกำรฟื ้นฟู
กิจกำร โดยจ่ำยเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตรำ 0.32 บำทต่อหุ้น และตำมมติที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้
ที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 19 มิถนุ ำยน 2550 บริ ษัทฯ ได้ ลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีลดมูลค่ำหุ้นที่จดทะเบียนจำก
เดิมมูลค่ำหุ้นละ 10 บำท เป็ นมูลค่ำ หุ้นละ 3.55 บำท และโอนส่วนเกิ นมูลค่ำหุ้นและกำไรสะสมที่ยงั ไม่
จัดสรรมำล้ ำงส่วนต่ำกว่ำมูลค่ำให้ หมดไป เพื่อให้ สอดคล้ องกับมำตรฐำนกำรบัญ ชีของสมำคมวิชำชี พ
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บริ ษัท โรบินสัน จำกัด (มหำชน) /56-1 ปี 2560

ปี 2551

ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554

นักบัญ ชี อนึ่ ง เมื่ อ วัน ที่ 13 กัน ยำยน 2550 กรมพัฒ นำธุรกิ จ กำรค้ ำ กระทรวงพำณิ ช ย์ ได้ ด ำเนิ น กำร
จดทะเบียนกำรลดทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ ว และแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
และในเดือนกันยำยน บริ ษัทฯได้ เปิ ดให้ บริ กำรสำขำใหม่ โรบินสัน จังซีลอน เป็ นสำขำที่ 21 และ เป็ นสำขำ
ที่ 2 ในจังหวัดภูเก็ต
ในเดือนมิถนุ ำยน บริ ษัทฯ ได้ หยุดให้ บริ กำรสำขำสีลม เนื่องจำกบริ ษัทฯ ได้ รับคำเสนอซื ้อสิทธิกำรเช่ำและ
สินทรัพย์ของสำขำดังกล่ำว จำกบริ ษัท สีลม แอสเซ็ทส์ จำกัด ต่อมำในเดือนตุลำคม ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือ
หุ้นครัง้ ที่ 1/2551 ได้ มีมติอนุมตั ิกำรแก้ ไขข้ อบังคับบริ ษัท เกี่ยวกับกำรซื ้อหุ้นของบริ ษัทคืนซึง่ ต่อมำที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ มีมติให้ เข้ ำทำโครงกำรซื ้อหุ้นคืนเพื่อบริ หำรกำรเงินภำยในวงเงิน 536 ล้ ำนบำท
หรื อจำนวนหุ้นที่ซื ้อคืนไม่เกินร้ อยละ 10 ของหุ้นจำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ โดยเริ่ มโครงกำรตังแต่
้
วันที่ 24 พฤศจิกำยน 2551 ถึงวันที่ 22 พฤษภำคม 2552
บริ ษัทฯเปิ ดให้ บริ กำรสำขำใหม่จำนวน 2 สำขำ ได้ แก่ สำขำชลบุรี และ สำขำขอนแก่น เป็ นสำขำที่ 22 และ
23 ตำมลำดับ โดยทัง้ 2 แห่งเป็ นสำขำขนำดใหญ่ มีพื ้นที่ขำยรวมประมำณ 32,000 ตำรำงเมตร นอกจำกนี ้
บริ ษัทฯ ได้ ดำเนินโครงกำรซื ้อหุ้นคืนเพื่อบริ หำรกำรเงิน จนครบกำหนดระยะเวลำในกำรซื ้อหุ้นคืนแล้ ว เมื่อ
วันที่ 22 พฤษภำคม 2552 โดยสำมำรถซื ้อหุ้นคืนได้ จำนวน 6,765,000 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 0.61 ของ
ทุนชำระแล้ ว ทัง้ นี ค้ ณะกรรมกำรบริ ษัทได้ มีมติอนุมัติกำรจำหน่ำยหุ้นที่ซื ้อคืนด้ วยวิธีกำรขำยในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีระยะเวลำในกำรขำยหุ้นที่ซื ้อคืนตังแต่
้ วนั ที่ 23 พฤศจิกำยน 2552 ถึงวันที่
22 พฤษภำคม 2555
บริ ษัทฯได้ ทำกำรเปิ ดสำขำใหม่ 1 สำขำ ได้ แก่ สำขำตรัง ซึ่งเป็ นห้ ำงสรรพสินค้ ำโรบินสันลำดับที่ 24 โดย
เป็ นกำรพัฒนำห้ ำงสรรพสินค้ ำ ในรูปแบบใหม่ คือรู ปแบบ “ไลฟ์ สไตล์เซ็นเตอร์ ” เป็ นสำขำแรก นอกจำกนี ้
เมื่อวันที่ 12 มีนำคม 2553 บริ ษัทฯได้ รับชำระคืนหนีเ้ งินกู้ส่วนหนึ่งรวมเป็ นจำนวน 448 ล้ ำนบำท จำก
บริ ษัทร่วมแห่งหนึง่ ซึง่ ได้ เคยกู้ยมื เงินจำกบริ ษัทฯมำเป็ นระยะเวลำนำนแล้ ว โดยบริ ษัทฯ เคยได้ ทำกำรตังค่
้ ำ
เผื่ อ หนี ส้ งสัย จะสูญ ของเงิ น ต้ น และดอกเบี ย้ ของเงิ น กู้ ยื ม นี ท้ ัง้ จ ำนวนตัง้ แต่ ปี 2541 อนึ่ ง จำกกำรที่
คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ มีมติอนุมตั ิ กำรขำยหุ้นที่ซื ้อคืนเมื่อปี 2552 นัน้ บริ ษัทฯ ได้ เริ่ มดำเนินกำรขำยหุ้นที่
ซื ้อคืน เมื่อวันที่ 18 สิงหำคม 2553 โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2553 บริ ษัทฯยังคงมีจำนวนหุ้นที่ซือ้ คืนและ
ยังไม่ได้ จำหน่ำยคงเหลือทังหมด
้
3,674,800 หุ้น
บริ ษัทฯได้ เปิ ดให้ บริ กำรสำขำใหม่จำนวน 3 แห่ง ทังในกรุ
้
งเทพและต่ำงจังหวัด ได้ แก่ สำขำเชียงรำย สำขำ
พิษณุโลก และสำขำพระรำม 9 โดยมีสำขำพระรำม 9 เป็ น Flagship Store แห่งใหม่ของ ห้ ำงสรรพสินค้ ำ
โรบินสันในกรุ งเทพ ด้ วยขนำดพื ้นที่ขำยมำกกว่ำ 20,000 ตำรำงเมตร อีกทังได้
้ ดำเนินกำรขำยหุ้นที่ซื ้อคืน
ตำมโครงกำรซื ้อหุ้นคืนเพื่อบริ หำรกำรเงินได้ ครบทังจ
้ ำนวนแล้ ว เมื่อวันที่ 28 เมษำยน 2554 นอกจำกนี ้
บริ ษัทฯ ได้ เข้ ำเป็ นหนึ่งในหุ้นที่ใช้ คำนวณดัชนี SET50 ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็ นครัง้ แรก
โดยเริ่ มตัง้ แต่เดือนมกรำคม รวมทัง้ ได้ รับกำรจัดอันดับเป็ น 1 ในสุดยอด 200 บริ ษั ทจำกทั่วทัง้ ภูมิภำค
เอเชียแปซิฟิก ที่มีผลประกอบกำรที่เติบโตอย่ำงต่อเนื่องและมีฐำนะทำงกำรเงินที่แข็งแกร่ ง สำหรับกลุ่ม
บริ ษัทที่มีรำยได้ ไม่เกิน 1 พันล้ ำนดอลลำร์ สหรัฐฯ หรื อ “Asia’s 200 Best Under a Billion” ประจำปี 2554
จำกกำรจัดอันดับของนิตยสำรฟอร์ บส์ เอเชีย (Forbes Asia) ซึ่งมีบริ ษัทจดทะเบียนของไทยที่ติดอันดับในปี
2554 เพียง 5 แห่งเท่ำนัน้
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บริ ษัท โรบินสัน จำกัด (มหำชน) /56-1 ปี 2560
ปี 2555 บริ ษัทฯ ได้ เริ่ มดำเนินแผนกำรขยำยสำขำเชิงรุก โดยเปิ ดให้ บริ กำรสำขำใหม่ถึง 5 แห่ง ทังในกรุ
้
งเทพฯและ
ต่ำงจังหวัด ได้ แก่ สำขำสุพรรณบุรี (รู ปแบบไลฟ์ สไตล์ เซ็นเตอร์ ) สำขำบำงนำ สำขำสุรำษฏร์ ธำนี สำขำ
บำงแค และสำขำลำปำง นอกจำกนี บ้ ริ ษัทฯ ได้ รับ เงิ นปั นผลระหว่ำงกำลจำกบริ ษัทร่ วมทัง้ 2 แห่ง คื อ
บริ ษัท เพำเวอร์ บำย จำกัด และ บริ ษัท ซีอำร์ ซี สปอร์ ต จำกัด รวมจำนวน 1,386 ล้ ำนบำท
ปี 2556 บริ ษัทฯ ดำเนินแผนขยำยสำขำเชิงรุ กอย่ำงต่อเนื่อง โดยเปิ ดให้ บริ กำรสำขำใหม่ 5 แห่ง ซึ่งเป็ นรู ปแบบ
ไลฟ์ สไตล์เซ็นเตอร์ 4 แห่ง ได้ แก่ สำขำกำญจนบุรี สำขำสกลนคร สำขำสระบุรี และสำขำสุรินทร์ และเป็ น
สำขำในศูนย์กำรค้ ำ 1 แห่ง คือ สำขำอุบลรำชธำนี 2 บริ ษัทฯได้ ปิดให้ บริ กำรสำขำรัชดำภิเษก เมื่อวันที่ 26
มีนำคม 2556 เนื่องจำกสิ ้นสุดสัญญำเช่ำ และบริ ษัทฯได้ มีกำรชือ้ หุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัท ซีอำร์ ซี สปอร์ ต
จำกัด ทำให้ สดั ส่วนในบริ ษัทดังกล่ำว เพิ่มขึ่นเป็ นร้ อยละ 40.0 นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯ ได้ รับกำรจัดอันดับเป็ น
1 ในสุดยอด 200 บริ ษัทจำกทัว่ ทังภู
้ มิภำคเอเชียแปซิฟิก ที่มีผลประกอบกำรที่เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง และมี
ฐำนะทำงกำรเงินที่แข็งแกร่ ง สำหรับกลุม่ บริ ษัทที่มีรำยได้ ไม่เกิน 1 พันล้ ำนดอลลำร์ สหรัฐฯ หรื อ “Asia’s
200 Best Under a Billion” ประจำปี 2556 ซึ่งเป็ นครัง้ ที่ 2 นับจำกปี 2554 ที่บริ ษัทฯ ได้ รับกำรจัดอันดับ
จำกนิตยสำรฟอร์ บส์ เอเชีย (Forbes Asia)
ปี 2557 เมื่อวันที่ 4 มกรำคม 2557 คุณอลัน จอร์ ซ ทอมสัน เข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่ แทนที่ คุณ
ปรี ชำ เอกคุณำกูล ที่ได้ ลำออก โดยวิสยั ทัศน์ของคุณอลัน มุง่ เน้ นกำรขับเคลือ่ นบริ ษัทฯ ตำมเป้ำหมำยที่ตงั ้
ไว้ คื อ ขยำยธุ รกิ จ และเพิ่ ม ส่ว นแบ่ งตลำดอย่ำ งมี ก ำไร นอกจำกนัน้ บริ ษั ท ฯ ได้ มี ม ติ จัด ตัง้ บริ ษั ท ย่อ ย
Robinson Department Store Vietnam Joint Stock Company เ พื่ อ ด ำ เ นิ น ก ำ ร ล ง ทุ น ธุ ร กิ จ
ห้ ำงสรรพสินค้ ำ ในประเทศเวียดนำม และได้ เปิ ดบริ กำรอย่ำงเป็ นทำงกำร ที่เมืองฮำนอย และโฮจิมินห์ ซิตี ้
ภำยใต้ สญ
ั ญำบริ หำร ซึ่งเป็ นก้ ำวที่สำคัญในกำรเติบโตของบริ ษัทฯ นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯดำเนินกำรขยำย
สำขำเชิงรุกอย่ำงต่อเนื่อง โดยเปิ ดให้ บริ กำรสำขำใหม่ 5 แห่ง ซึง่ เป็ นรูปแบบไลฟ์ สไตล์เซ็นเตอร์ ได้ แก่ สำขำ
ฉะเชิงเทรำ สำขำร้ อยเอ็ด สำขำสมุทรปรำกำร สำขำปรำจีนบุรี และสำขำมุกดำหำร บริ ษัทฯยังได้ รับรำงวัล
”สถำนประกอบกิจกำรดีเด่น ”ด้ ำนแรงงำนสัมพันธ์ และสวัสดิกำรแรงงำน จำกกระทรวงแรงงำนและกรม
สวัสดิกำรสังคม
ปี 2558 บริ ษัทฯ ดำเนินแผนขยำยสำขำอย่ำงต่อเนื่อง โดยเปิ ดให้ บริ กำรสำขำใหม่ 4 แห่ง ซึ่งเป็ นรูปแบบ ไลฟ์ สไตล์
เซ็ น เตอร์ 3 แห่ง ได้ แ ก่ สำขำบุรีรัม ย์ สำขำศรี สมำน และสำขำแม่สอด และได้ มี กำรเปิ ดสำขำภำยใน
ศูนย์กำรค้ ำ 1 แห่ง คือ สำขำระยอง นอกจำกนี ้ทำงบริ ษัทฯได้ มีกำรปรับปรุ งสำขำเก่ำอย่ำงต่อเนื่องให้ มี
ควำมทันสมัย และตอบสนองต่อควำมต้ องกำรและไลฟ์ สไตล์ที่เปลีย่ นไปของลูกค้ ำ ทำงบริ ษัทฯได้ มีกำรปิ ด
ห้ ำงสรรพสินค้ ำโรบินสัน ลำดหญ้ ำ เมื่อวันที่ 6 พฤษภำคม 2558 เนื่องจำกสิ ้นสุดสัญญำเช่ำ บริ ษัทฯยังได้ รับรำงวัล
“สถำนประกอบกิ จ กำรดี เด่น ” ด้ ำ นแรงงำนสัม พัน ธ์ แ ละสวัสดิ ก ำรแรงงำน ติ ด ต่อ กัน เป็ นปี ที่ 10 จำก
กระทรวงแรงงำนและกรมสวัสดิกำรสังคม
ปี 2559 บริ ษัทฯดำเนินแผนขยำยสำขำอย่ำงต่อเนื่อง โดยเปิ ดให้ บริ กำรสำขำใหม่ 2 แห่ง ได้ แก่ ห้ ำงสรรพสินค้ ำ
โรบินสัน นครศรี ธรรมรำช ในศูนย์กำรค้ ำ และเปิ ดโรบินสันไลฟ์ สไตล์ ลพบุรี โดยเป็ นรู ปแบบใหม่ภำยใต้
แนวคิด EAT-SHOP-PLAY และเป็ นสำขำแรก ที่มีกำรริ เริ่ มกำรรวมพื ้นที่ห้ำงสรรพสินค้ ำ และพื ้นที่ร้ำนค้ ำ
ในศูนย์กำรค้ ำเข้ ำด้ วยกัน (Integrated layout) รวมถึงกำรปรับปรุ งสำขำเก่ำอย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนันทำง
้
บริ ษั ทฯได้ มี กำรเพิ่ มควำมหลำกหลำยของแผนกสินค้ ำ กิ๊ ฟช๊ อป ภำยใต้ แบรนด์ "จัสท์ บำย" (Just buy)
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พร้ อมทังเปิ
้ ดตัวกลุม่ สินค้ ำ “เกรทแวลู” (Great Value) ภำยใต้ แนวคิด“รำคำเดียวตลอด 365 วัน“ ซึ่งได้ รับ
กำรตอบรับที่ดีจำกลูกค้ ำ ทังนี
้ บ้ ริ ษัทฯ ยังได้ รับรำงวัล”สถำนประกอบกิจกำรดีเด่น ” ติดต่อกันเป็ นปี ที่ 11
ด้ ำนแรงงำนสัมพันธ์และสวัสดิกำรแรงงำนจำกกระทรวงแรงงำนและกรมสวัสดิกำรสังคม
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการสาคัญของบริษัทฯในปี 2560
เดือนกุมภาพันธ์ บริ ษัทฯ ได้ ก้ำวสูก่ ำรสร้ ำงแบรนด์อย่ำงต่อเนื่อง ทังกำรปรั
้
บปรุ งสินค้ ำและกำรเพิ่มสินค้ ำ
ให้ มี ควำมหลำกหลำยมำกยิ่งขึน้ เพื่ อดึงดูด ให้ ลูก ค้ ำเข้ ำมำจับ จ่ำยใช้ สอยมำกขึน้ บริ ษั ทฯได้ ทำกำรปิ ด
ห้ ำงสรรพสินค้ ำโรบินสัน สำขำอุบลรำชธำนี 1 เนื่องจำกทำงบริ ษัทฯ มีสำขำอุบลรำชธำนี 2 ซึง่ เปิ ดดำเนินกำร
อยูแ่ ล้ ว และสำมำรถรองรับกำรเติบโตของจังหวัดและลูกค้ ำได้ อย่ำงเพียงพอ
เดื อ นมี น าคม บริ ษั ทฯได้ มี ก ำรพัฒ นำเว็ ป ไซต์ (Website)ใหม่ เพื่ อ รองรั บ กำรเติบ โตของธุรกิ จ พำณิ ช ย์
อิเล็คทรอนิกส์ (E-Commerce) ภำยใต้ ชื่อ Robinson shopping online เพื่อตอบรับไลฟสไตล์ของลูกค้ ำใน
โลกยุคดิจิทลั โดยเน้ นกลุ่มสินค้ ำหลัก 3 กลุ่ม คือ สินค้ ำกลุ่มเครื่ องสำอำงค์ และควำมงำม (Health and
Beauty), สินค้ ำกลุ่มของใช้ และตกแต่งบ้ ำน (Home) และสินค้ ำสำหรับเด็ก (Kids) รวมถึงกำรเพิ่มจำนวน
สินค้ ำให้ หลำกหลำย เพื่อตอบสนองควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ
เดือนพฤษภาคม บริ ษัทฯได้ ทำกำรเปลี่ยนชื่อจำก บริ ษัท ห้ ำงสรรพสินค้ ำ โรบินสันจำกัด (มหำชน ) เป็ น
บริ ษัท โรบินสัน จำกัด (มหำชน เพื่อให้ สอดคล้ องกับกำรดำเนินธุรกิจที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และที่จะดำเนินต่อไป
ในอนำคต นอกจำกนัน้ ทำงบริ ษัทฯได้ เปิ ด ศูนย์กำรค้ ำโรบินสัน ไลฟ์ สไตล์ เพชรบุรี ภำยใต้ แนวคิด EATSHO -PLAY ซึง่ มีครบทังร้้ ำนอำหำรชันน
้ ำต่ำงๆ ร้ ำนค้ ำแบบ Drive through แบรนด์แฟชัน่ ต่ำงๆและ สินค้ ำที่
หลำกหลำย พร้ อมทังสถำนออกก
้
ำลังกำย โรงหนัง ธนำคำรพำณิชย์ พื ้นที่จอดรถมำกว่ำ 1,300 คัน และสิ่ง
อำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์ สไตล์ และควำมบันเทิงของทุกเพศและทุกวัย โดยมีกำรริ เริ่ มนำ
รูปแบบกำรรวมพื ้นที่ ห้ ำงสรรพสินค้ ำ และพื ้นที่ร้ำนค้ ำในศูนย์กำรค้ ำเข้ ำด้ วยกัน (Integrated layout) อย่ำง
ต่อเนื่อง รวมถึงติดตังหลั
้ งคำแผงพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar roof) เพื่อช่วยประหยัดพลังงำน
เดือนพฤศจิกายน บริ ษัทฯได้ แต่งตัง้ คุณวุฒิเกียรติ เตชะมงคลำภิวฒ
ั น์ เป็ นกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่แทนที่
คุณอลัน จอร์ ซ ทอมสัน ที่ได้ ลำออก โดยขับเคลือ่ นบริ ษัทฯ ตำมวิสยั ทัศน์ที่ตงไว้
ั ้ คือ ขยำยธุรกิจและเพิ่มส่วน
แบ่งตลำดอย่ำงมีกำไร บริ ษัทฯได้ เปิ ดห้ ำงสรรพสินค้ ำโรบินสันมหำชัย ในศูนย์กำรค้ ำ พร้ อมเปิ ดรูปแบบใหม่
(Layout) ของกลุ่มสินค้ ำเพื่อสุขภำพและควำมงำม ภำยใต้ ชื่อ “Hello Beauty” โดยพัฒ นำขึ ้นใหม่ภำยใต้
แนวคิ ด “Multi-Brands Specialist Store 360°” ที่ครบวงจรแบบ One Stop Service ซึ่งได้ รับกระแสควำม
นิยม และตอบโจทย์ควำมต้ องกำรของลูกค้ ำทุกกลุม่ ได้ เป็ นอย่ำงดี บริ ษัทฯ ยังได้ รับรำงวัล บริ ษัทจดทะเบียน
ด้ ำนนักลงทุนสัมพันธ์ ดีเด่นในงำน Set Awards 2017 ซึง่ เป็ นรำงวัลที่มอบให้ แก่ บริ ษัทจดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์ ที่มีควำมโดดเด่นด้ ำนกำรดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์
เดือนธันวาคม บริ ษัทฯได้ เปิ ดศูนย์กำรค้ ำ โรบินสัน กำแพงเพชร ซึ่งรู ปแบบศูนย์กำรค้ ำขนำดเล็กบนพื ้นที่
30,000 ตำรำงเมตร นับเป็ นครัง้ แรกที่บริ ษัทฯพัฒนำศูนย์กำรค้ ำขนำดเล็ก เพื่อตอบโจทย์ตำมขนำดของเมือง
และจำนวนประชำกร ภำยใต้ แนวคิด EAT-SHOP-PLAY และกำรริ เริ่ ม รู ปแบบ Integrated layout รวมถึง
ติดตังหลั
้ งคำแผงพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar roof)
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ปั จจุบนั บริ ษัท โรบินสัน จำกัด(มหำชน) มีสำขำให้ บริ กำร 48 สำขำ แบ่งเป็ น 46 สำขำ ในประเทศไทย ทัง้
กรุงเทพฯและปริ มณฑล และต่ำงจังหวัด และ 2 สำขำในเวียดนำม โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
สาขาในประเทศไทย
ชื่อสาขา
ชื่อเรียกทางการตลาด
วันเปิ ดสาขา
1 บมจ.โรบินสัน สำขำสุขมุ วิท
โรบินสันสุขมุ วิท
1 ธันวำคม 2533
2 บมจ.โรบินสัน สำขำบำงรัก
โรบินสันบำงรัก
11 พฤศจิกำยน 2535
3 บมจ.โรบินสัน สำขำศรี นคริ นทร์
โรบินสันซีคอนสแควร์
21 สิงหำคม 2537
4 บมจ.โรบินสัน สำขำรังสิต
โรบินสันฟิ วเจอร์ พำร์ ครังสิต 18 มีนำคม 2538
5 บมจ.โรบินสัน สำขำรำมอินทรำ
โรบินสันแฟชัน่ ไอส์แลนด์
1 มิถนุ ำยน 2538
6 บจ.ซีอำร์ อุดรธำนี (ประเทศไทย)
โรบินสันอุดรธำนี
30 สิงหำคม 2538
7 บจ.ซีอำร์ ภูเก็ต (ประเทศไทย)
โรบินสันโอเชี่ยนภูเก็ต
12 ตุลำคม 2538
8 บจ.ซีอำร์ นครศรี ธรรมรำช (ประเทศไทย)
โรบินสันโอเชี่ยนนครศรี ฯ
27 ตุลำคม 2538
9 บจ.ซีอำร์ หำดใหญ่ (ประเทศไทย)
โรบินสันหำดใหญ่
1 ธันวำคม 2538
10 บจ.ซีอำร์ เชียงใหม่ (ประเทศไทย)
โรบินสันเชียงใหม่
26 มกรำคม 2539
11 บมจ.โรบินสัน สำขำศรี รำชำ
โรบินสันศรี รำชำ
31 พฤษภำคม 2540
12 บจ.ซีอำร์ รำชบุรี (ประเทศไทย)
โรบินสันรำชบุรี
9 พฤศจิกำยน 2540
13 บจ.ซีอำร์ จันทบุรี (ประเทศไทย)
โรบินสันจันทบุรี
16 มกรำคม 2541
14 บมจ.โรบินสัน สำขำถนนรัตนำธิเบศร์
โรบินสันรัตนำธิเบศร์
15 มิถนุ ำยน 2548
15 บมจ.โรบินสัน สำขำอยุธยำปำร์ ค
โรบินสันอยุธยำ
16 พฤศจิกำยน 2549
16 บจ.ซีอำร์ ภูเก็ต (ประเทศไทย)
โรบินสันโอเชี่ยนจังซีลอน 31 สิงหำคม 2550
17 บมจ.โรบินสัน สำขำชลบุรี
โรบินสันชลบุรี
29 พฤษภำคม 2552
18 บมจ.โรบินสัน สำขำขอนแก่น
โรบินสันขอนแก่น
3 ธันวำคม 2552
19 บมจ.โรบินสัน สำขำตรัง
โรบินสันตรัง
11 พฤศจิกำยน 2553
20 บมจ.โรบินสัน สำขำเชียงรำย
โรบินสันเชียงรำย
30 มีนำคม 2554
21 บมจ.โรบินสัน สำขำพิษณุโลก
โรบินสันพิษณุโลก
20 ตุลำคม 2554
22 บมจ.โรบินสัน สำขำพระรำม 9
โรบินสันพระรำม 9
14 ธันวำคม 2554
23 บมจ.โรบินสัน สำขำสุพรรณบุรี
โรบินสันสุพรรณบุรี
2 มีนำคม 2555
24 บมจ.โรบินสัน สำขำบำงนำ
โรบินสันบำงนำ
3 พฤษภำคม 2555
25 บมจ.ห้ ำงสรรพสินค้ ำโรบินสัน สาขาสุรำษฏร์ ธำนี
โรบินสันสุรำษฏร์ ธำนี
11 ตุลำคม 2555
26 บมจ.โรบินสัน สำขำบำงแค
โรบินสันบำงแค
3 พฤศจิกำยน 2555
27 บมจ.โรบินสัน สำขำลำปำง
โรบินสันลำปำง
30 พฤศจิกำยน 2555
28 บมจ.โรบินสัน สำขำกำญจนบุรี
โรบินสันกำญจนบุรี
28 กุมภำพันธ์ 2556
29 บมจ.โรบินสัน สำขำอุบลรำชธำนี 2
โรบินสันอุบลรำชธำนี 2
5 เมษำยน 2556
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

ชื่อสาขา
บมจ.โรบินสัน สำขำสกลนคร
บมจ.โรบินสัน สำขำสระบุรี
บมจ.โรบินสัน สำขำสุรินทร์
บมจ.โรบินสัน สำขำฉะเชิงเทรำ
บมจ.โรบินสัน สำขำร้ อยเอ็ด
บมจ.โรบินสัน สำขำสมุทรปรำกำร
บมจ.โรบินสัน สำขำปรำจีนบุรี
บมจ.โรบินสัน สำขำมุกดำหำร
บมจ.โรบินสัน สำขำระยอง
บมจ.โรบินสัน สำขำบุรีรัมย์
บมจ.โรบินสัน สำขำศรี สมำน
บมจ.โรบินสัน สำขำแม่สอด
บจ.ซีอำร์ นครศรี ธรรมรำช (ประเทศไทย)
บมจ.ห้ ำงสรรพสินค้ ำโรบินสัน สำขำลพบุรี
บมจ. โรบินสัน สำขำเพชรบุรี
บมจ. โรบินสัน สำขำมหำชัย
บมจ. โรบินสัน สำขำกำแพงเพชร

ชื่อเรียกทางการตลาด
โรบินสันสกลนคร
โรบินสันสระบุรี
โรบินสันสุรินทร์
โรบินสันฉะเชิงเทรำ
โรบินสันร้ อยเอ็ด
โรบินสันสมุทรปรำกำร
โรบินสันปรำจีนบุรี
โรบินสันมุกดำหำร
โรบินสันระยอง
โรบินสันบุรีรัมย์
โรบินสันศรี สมำน
โรบินสันแม่สอด
โรบินสันโอเชี่ยนนครศรี ฯ 2
โรบินสันลพบุรี
โรบินสันเพชรบุรี
โรบินสันมหำชัย
โรบินสันกำแพงเพชร

วันเปิ ดสาขา
27 มิถนุ ำยน 2556
22 พฤศจิกำยน 2556
20 ธันวำคม 2556
12 กันยำยน 2557
3 ตุลำคม 2557
31 ตุลำคม 2557
4 ธันวำคม 2557
19 ธันวำคม 2557
27 พฤษภำคม 2558
29 กรกฎำคม 2558
11 พฤศจิกำยน 2558
18 ธันวำคม 2558
28 กรกฎำคม 2559
19 ธันวำคม 2559
19 พฤษภำคม 2560
23 พฤศจิกำยน 2560
8 ธันวำคม 2560

หมายเหตุ : - บจ. ซีอาร์ (ประเทศไทย) จากัด ในกลุม่ บริษัทฯได้ จาหน่ายเงินลงทุนทังหมดใน
้
บริษัท ซีอาร์ อุบลราชธานี (ประเทศไทย)
จากัด เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 (จากการปิ ดสาขาอุบลราชธานี 1)
- บริษัทฯ ได้ เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทใหม่ เป็ น “บริษัท โรบินสัน จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560

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

ชื่อเรียกทางการตลาด
ROBINS Hanoi
ROBINS Ho Chi Minh

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจ - นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ

วันเปิ ดสาขา
20 เมษำยน 2557
12 ธันวำคม 2557
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บริ ษัท โรบินสัน จากัด (มหาชน)/ 56-1 ปี 2560
โครงสร้ ำงกำรถือหุ้นของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย
บมจ.โรบินสัน
99.86%

40.00%

99.99%

บจ.โรบินสันนคริ นทร์

บจ. เพำเวอร์ บำย

บจ. ซีอำร์ (ประเทศไทย)
89.99%

99.80%

บจ. ซีอำร์ เชียงใหม่
(ประเทศไทย)

บจ. โรบินสันรัชดำ

76.00%
% บจ. ซีอำร์ หำดใหญ่

99.99%
บจ. โรบินสันสุขมุ วิท

10.00% นำยวรวัชร ตันตรำนนท์
นนท์
24.00%

(ประเทศไทย)

99.99%

64.99%

บจ. โรบินสัน เอส พี วี

50.00%

R-Trading (L) BHD
50.00%
บจ. ซีอำร์ รำชบุรี
(ประเทศไทย)

99.99%
Robinson Department
Store (Vietnam) Joint
Stock Company

49.99%

บจ.ซีอำร์
นครศรี ธรรมรำช
(ประเทศไทย)

50.00%

76.00%
บจ. ซีอำร์ อุดรธำนี
(ประเทศไทย)

33.33%
บจ. อำร์ เอส ที
สกำยบริ จ

33.33%

33.33%
บจ. เซ็นเตอร์ ทำวน์
24.00%

50.00%
บจ. นครศรี ธรรมรำช
โอเชี่ยนกรุ๊ป

บจ. สแควร์ ริทส์พลำซ่ำ

บจ. ควอลิตี ้อินน์
บจ. ซี.ที.แลนด์

52.00% นำยอำชนัน อัศวโภคิน
12.00%

12.00%

50.00%

บจ. ซีอำร์ ภูเก็ต
(ประเทศไทย)

60.00%

บจ. ซีอำร์ ซีสปอร์ ต

35.00%

บจ. ซีอำร์ จันทบุรี
(ประเทศไทย)

99.92%

บจ. หำดใหญ่ ซิตี ้
ช็อปปิ ง้ เซ็นเตอร์

40.00%

60.00%

บริ ษัทใน
กลุม่ เซ็นทรัล

25.00%

บจ.หลังสวนเรี ยลตี ้
บจ. ห้ ำงเซ็นทรัล
ดีพำร์ ทเมนท์สโตร์

บจ. ภูเก็ตโอเชี่ยนกรุ๊ป
26.99%
24.00%

24.00%
ตระกูล ทีฆธนำนนท์

บจ. สยำมรี เทล
ดีเวลล็อปเม้ นท์

นำยอนันต์ อัศวโภคิน

12.00%

บจ.หลังสวนเรี ยลตี ้

12.00%

บจ. ห้ ำงเซ็นทรัล
ดีพำร์ ทเมนท์สโตร์

หมายเหตุ : บจ. ซีอาร์ (ประเทศไทย) จากัด ในกลุม่ บริษัทฯ ได้ จาหน่ายเงินลงทุนทังหมดในบริ
้
ษัท ซีอาร์ อุบลราชธานี (ประเทศไทย) จากัด เมื่อวัน ที่ 1 กันยายน 2560

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจ - นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ
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บริ ษัท โรบินสัน จากัด (มหาชน)/ 56-1 ปี 2560
รายละเอียดของบริษัทและบริษัทย่ อย
ชื่อบริษัท
บมจ. โรบินสัน

บจ. ซีอำร์ (ประเทศไทย)

บจ. ซีอำร์ รำชบุรี (ประเทศไทย)
บจ. ซีอำร์ เชียงใหม่ (ประเทศไทย)
บจ. ซีอำร์ หำดใหญ่ (ประเทศไทย)
บจ. ซีอำร์ อุดรธำนี (ประเทศไทย)
บจ. ซีอำร์ จันทบุรี (ประเทศไทย)
บจ. ซีอำร์ นครศรี ธรรมรำช (ประเทศไทย)
บจ. ซีอำร์ ภูเก็ต (ประเทศไทย)
บจ. โรบินสันนคริ นทร์
บจ. โรบินสันสุขมุ วิท
บจ. โรบินสันรัชดำ
R - Trading (L) BHD
บจ. โรบินสัน เอส.พี.วี.
บจ. เพำเวอร์ บำย
บจ. ซีอำร์ ซี สปอร์ ต
บจ. สยำมรี เทลดีเวลล็อปเม้ นท์
บจ. สแควร์ ริทส์ พลำซ่ำ
บจ. อำร์ เอส ที สกำยบริ จ
Robinson Department Store (Vietnam)
Joint Stock Company

ทุนชาระแล้ ว
ลักษณะการดาเนินธุรกิจ
(บาท)
3,942,847,022 ดำเนินกิจกำรธุรกิจค้ ำปลีกเป็ นหลัก ปั จจุบนั ดำเนินธุรกิจ
ห้ ำงสรรพสิ น ค้ ำ และศู น ย์ ก ำรค้ ำในกรุ ง เทพฯ และ
ต่ำงจังหวัด ภำยใต้ ชื่อ โรบินสัน โดยมีสำขำดังต่อไปนี ้
สุขุม วิ ท บำงรั ก บำงแค ศรี น คริ น ทร์ แฟชั่น ไอส์ แ ลนด์
รั ง สิ ต รั ต นำธิ เบศร์ พระรำม 9 ศรี ร ำชำ อยุธ ยำ ชลบุ รี
ขอนแก่ น ตรั ง เชี ย งรำย พิ ษ ณุ โลก สุพ รรณบุรี บำงนำ
ลำปำง สุรำษฎร์ ธำนี กำญจนบุรี อุบลรำชธำนี 2 สกลนคร
สระบุ รี สุ ริ น ทร์ ฉะเชิ ง เทรำ สมุ ท รปรำกำร ร้ อยเอ็ ด
ปรำจี น บุรี มุก ดำหำร ระยอง บุรีรัม ย์ ศรี สมำน แม่สอด
ลพบุรี เพชรบุรี มหำชัยและกำแพงเพชร
3,201,000,000 บริ ษัทโฮลดิ ้งเพื่อร่ วมลงทุนกับห้ ำงสรรพสินค้ ำท้ องถิ่นใน
7 จั ง หวัด เพื่ อ ประกอบธุ ร กิ จ ประเภทห้ ำงสรรพสิ น ค้ ำ
ภำยใต้ ชื่อ โรบินสัน
645,600,000 ประกอบธุรกิจห้ ำงสรรพสินค้ ำใน จ.รำชบุรี
220,000,000 ประกอบธุรกิจห้ ำงสรรพสินค้ ำใน จ.เชียงใหม่
202,000,000 ประกอบธุรกิจห้ ำงสรรพสินค้ ำใน จ.สงขลำ
225,000,000 ประกอบธุรกิจห้ ำงสรรพสินค้ ำใน จ.อุดรธำนี
160,000,000 ประกอบธุรกิจห้ ำงสรรพสินค้ ำใน จ.จันทบุรี
560,000,000 ประกอบธุรกิจห้ ำงสรรพสินค้ ำใน จ.นครศรี ธรรมรำช
177,000,000 ประกอบธุรกิจห้ ำงสรรพสินค้ ำใน จ.ภูเก็ต
105,000,000 มิได้ ดำเนินพำณิชยกิจ
100,000,000 มิได้ ดำเนินพำณิชยกิจ
75,000,000 มิได้ ดำเนินพำณิชยกิจ
50,000 ประกอบธุรกิจลงทุนในกิจกำรต่ำงๆ
1,000,000 รับซื ้อคืนหุ้นกู้จำกเจ้ ำหนี ้ตำมโครงกำร ”วีดีอำร์ พี”
560,000,000 ประกอบธุรกิจเป็ นศูนย์จำหน่ำยอุปกรณ์ไฟฟ้ ำ
370,000,000 ประกอบธุรกิจเป็ นศูนย์จำหน่ำยอุปกรณ์กีฬำ
500,000,000
เจ้ ำของและผู้บริ หำรศูนย์กำรค้ ำแฟชัน่ ไอส์แลนด์
125,000,000
ถนนรำมอินทรำ
49,395,000 ดำเนินกำรสร้ ำงและบริ หำรจัดกำรทำงเชื่อมรถไฟฟ้ ำ
10,000,000 ประกอบธุรกิจห้ ำงสรรพสินค้ ำในเวียดนำม
เหรี ยญสหรัฐฯ

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจ - นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ
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บริ ษัท โรบินสัน จากัด (มหาชน)/ 56-1 ปี 2560
ความสัมพันธ์ กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอื หุ้นใหญ่
โครงสร้ ำงธุรกิจของกลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

ธุรกิจของบริ ษัทฯ เป็ นส่วนหนึง่ ของธุรกิจในกลุม่ เซ็นทรัล โดยกลุม่ มีนโยบำยในกำรเสริ มสร้ ำงควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของส่วนธุรกิจต่ำงๆ ด้ วยกำรลงทุน ที่ม่งุ เน้ นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน อำทิ ผู้พฒ
ั นำศูนย์กำรค้ ำ ผู้ให้ บ ริ กำร
หรื อให้ เช่ำพื ้นที่ค้ำปลีก ผู้นำเข้ ำ ผู้ผลิตหรื อจำหน่ำยผลิตสินค้ ำที่เกี่ยวข้ องกับเสื ้อผ้ ำ และสินค้ ำแฟชัน่ รวมถึงกำรเน้ น
กำรบริ หำรงำนแบบรวมสูศ่ นู ย์กลำง โดยเฉพำะงำนหลังร้ ำน ที่เกี่ยวข้ องกับกำรสนับสนุนธุรกิจค้ ำปลีก เพื่อให้ เกิดควำม
ได้ เปรี ยบในเรื่ องของประหยัดต่อขนำด (Economy of scale) ควำมเชี่ยวชำญชำนำญกำร และเพิ่มศักยภำพในกำร
ดำเนินธุรกิจ
อนึง่ บริ ษัทฯ มีนโยบำยในกำรทำธุรกรรมระหว่ำงบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริ ษัทฯ โดยมีรำยละเอียดในหัวข้ อ
“รำยกำรระหว่ำงกัน”

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ - นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
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บริ ษัท โรบินสัน จากัด (มหาชน)/ 56-1 ปี 2560

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ างรายได้ รวม
ประเภทรายได้ /บริษัท

ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ

รายได้ จากการขาย
- บมจ.โรบิ นสัน (1)
- บริ ษัทย่อย* (2)
รวมรายได้ จากการขาย (1)+(2)
รำยได้ จำกกำรลงทุน
รำยได้ อื่น
ส่วนแบ่งกำไรจำกบริษัทร่วม

19,788
6,201
25,989
3,355
1,009
507

64.12
20.09
84.22
10.87
3.27
1.64

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

รายได้ รวม

30,860

100.00

30,767

100.00

29,214

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 อาร์ อุดรธานี (บริ ษัทฯ ถื อหุ้น 76.00%) บจ.ซี อาร์ จันทบุรี (บริ ษัทฯ ถื อหุ้น 64.99%) บจ.ซี อาร์ นครศรี ธรรมราช (บริ ษัทฯ ถื อหุ้น 49.99%) บจ.ซี อาร์ ภูเก็ ต
(บริ ษัทฯ ถือหุ้น 49.99%) และ Robinson Department Store (Vietnam) Joint Stock Company (บริ ษัทฯ ถื อหุ้น 99.99%)บจ.ซี อาร์ อุบลราชธานี (บริ ษัทฯ ถื อหุ้น
74.99%) ปิ ดดาเนิ นการเมื ่อวันที ่ 6 ก.พ.2560 และบริ ษัทฯขายหุ้นที ่ถือทัง้ จานวนเมื ่อวันที ่ 1 ก.ย.2560

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท โรบินสัน จำกัด(มหำชน) ได้ ดำเนินกำรธุรกิจค้ ำปลีกมำกกว่ำ 3 ทศวรรษ โดยมีพนั ธมิตรทังในและ
้
ต่ำงประเทศที่แข็งแกร่ ง เพื่อกำรคัดสรรสินค้ ำที่มีควำมหลำกหลำย มีคุณภำพดี และคุ้มค่ำคุ้มรำคำ เพื่อตอบโจทย์
ควำมต้ องกำรของลูกค้ ำในทุกกลุม่ ปั จจุบนั ทำงบริ ษัทฯ มีสำขำที่ให้ บริ กำรมำกถึง 46 สำขำครอบคลุมทัว่ ประเทศไทย
และ2 สำขำในประเทศเวียดนำม
โครงสร้ างธุรกิจของบริษัทฯ แบ่ งเป็ น 4 ส่ วน ดังต่ อไปนี ้
1. ธุรกิจห้ างสรรพสินค้ า
ปั จจุบนั ทำงบริ ษัทฯ ประกอบธุรกิจค้ ำปลีกประเภทห้ ำงสรรพสินค้ ำ ซึ่งมีทงหมด
ั้
46 สำขำ โดยจำหน่ำยสินค้ ำ
แบรนด์ชั น้ นำทั ง้ ในและต่ ำ งประเทศ รวมถึ ง สิ น ค้ ำ ที่ ท ำงบริ ษั ท ฯพัฒ นำเอง โดยบริ ษัทฯคัดสรรสินค้ า ในกลุ่มที่
ได้ รับความนิยม รู ปแบบที่ทนั สมัย และเพิ่มความหลากหลายของสินค้ า ให้ ตรงกับไลฟ์ สไตล์ และความต้ องการของ
ลูกค้ าแต่ละกลุม่ ด้ วยราคาที่เหมาะสม นอกจำกนี ท้ ำงบริ ษั ท ฯได้ ข ยำยธุ ร กิ จ เข้ ำ สู่ต ลำดออนไลน์ เพื่ อ เพิ่ ม ควำม
สะดวกให้ แ ก่ ลูก ค้ ำ และเพิ่มกลุม่ ลูกค้ ำใหม่
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2. ธุรกิจศูนย์ การค้ า
ปั จจุบนั ทำงบริ ษัทฯมีศูนย์กำรค้ ำไลฟ์ สไตล์เปิ ดให้ บริ กำรแล้ วทังสิ
้ ้น 20 สำขำทัว่ ประเทศ ซึ่งทำงบริ ษัทฯได้ เริ่ ม
พั ฒ นำครั ง้ แรกในปี 2553 โดยปั จจุ บั น เป็ นศู น ย์ ก ำรค้ ำอย่ ำงเต็ ม รู ป แบบและมี ผ้ ู เช่ ำเต็ ม พื น้ ที่ ซึ่ ง ประกอบด้ วย
ห้ ำงสรรพสินค้ ำ ศูนย์อำหำร ร้ ำนอำหำรชัน้ นำ โรงภำพยนต์ ธนำคำรพำณิชย์ ซุปเปอร์ มำร์ เก็ต สวนน ้ำ ฟิ ตเนส เป็ นต้ น
รวมถึงสิ่งอำนวยควำมสะดวกต่ำงๆที่ครบครันภำยในศูนย์กำรค้ ำ บริ ษัทฯ มีควำมประสงค์ที่จะสร้ ำงศูนย์กำรค้ ำให้ เป็ น
ศูนย์ รวมของชุมชน (Center of Community) พร้ อมทัง้ กำรสนับสนุนและพัฒนำผู้ประกอบกำรรำยย่อยในกำรพัฒนำ
แบรนด์ของตนเอง เพื่อให้ เติบโตอย่ำงยัง่ ยืนร่ วมไปกับทำงบริ ษัทฯ นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯยังมีกำรพัฒนำศูนย์กำรค้ ำอย่ำง
ต่อเนื่องและสร้ ำงควำมแตกต่ำง เพื่อดึงดูดลูกค้ ำให้ เพลิดเพลินกับการเลือกซื ้อสินค้ าภายในศูนย์การค้ าได้ เพิ่มมำกขึ ้น
3. Brand management
กำรบริ หำรจัดกำรสินค้ ำแบรนด์ชนน
ั ้ ำจำกต่ำงประเทศและในประเทศ โดยบริ ษัทฯได้ รับลิขสิทธิ์ให้ เป็ นผู้จัด
จำหน่ำยเฉพำะในสำขำของโรบินสัน เช่น Just buy, Payless, Baby shop, Home&Co และ Claire’s เป็ นต้ น
4. โรบินสันในต่ างประเทศ
บริ ษัทฯมีกำรเปิ ดห้ ำงสรรพสินค้ ำในเวียดนำม 2 แห่ง โดยมีที่เมืองฮำนอย และ เมืองโฮจิมินส์ตงแต่
ั ้ ปี 2557

ลักษณะผลิตภัณฑ์
โครงสร้ ำงรำยได้ จำกกำรขำยสินค้ ำ
กลุ่มสินค้ า
Signature categories and playing to trends
Other categories
รวม

สัดส่ วนรายได้ (ร้ อยละ)
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
76
74
72
24
26
28
100
100
100

1. Signature categories and playing to trends
1.1) Signature categories เป็ นกลุ่มสินค้ ำที่โดดเด่น ที่ทำงบริ ษัทฯมุ่งเน้ น เพื่อเป็ นอันดับหนึ่งในใจของลูกค้ ำใน
แต่ละสำขำที่ทำงบริ ษัทฯได้ เปิ ดดำเนินกำร รวมถึง กำรตอบสนองควำมต้ องกำรต่อกลุม่ ลูกค้ ำเป้ำหมำย โดยแบ่งเป็ น
กลุม่ สินค้ ำหลักๆ ดังนี ้
1.1.1 กลุม่ สินค้ ำเพื่อสุขภำพและควำมงำม (Health and Beauty) ประกอบด้ วยสินค้ ำในกลุม่ เครื่ องสำอำง
(Cosmetics) สินค้ ำเมคอัพ สินค้ ำบำรุงผิว สินค้ ำน ้ำหอม และสินค้ ำเพื่อสุขภำพและควำมงำม ซึง่ มีทงควำม
ั้
หลำกหลำยของสินค้ ำและรำคำที่เหมำะสม
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1.1.2 กลุ่ม สิน ค้ ำตกแต่งบ้ ำนและของใช้ ภำยในบ้ ำนต่ำงๆ (Home) ประกอบด้ วย ผ้ ำเช็ ด ตัว เครื่ องนอน
เครื่ องครัว สินค้ ำตกแต่งบ้ ำน เครื่ องมือเครื่ องใช้ ภำยในบ้ ำนต่ำงๆ และกลุม่ สินค้ ำเครื่ องใช้ ไฟฟ้ ำขนำดเล็ก ซึง่
สินค้ ำที่บริ ษัทฯจำหน่ำย มีรูปแบบที่หลำกหลำย มีคณ
ุ ภำพและประโยชน์ใช้ สอยครบครัน
1.1.3 กลุม่ สินค้ ำรองเท้ ำ กระเป๋ ำ และกระเป๋ ำเดินทำง (Shoes Handbags และ Luggage) ประกอบด้ วย
สินค้ ำประเภทรองเท้ ำ ทัง้ เด็ก และ ผู้ใหญ่ กระเป๋ ำประเภทต่ำงๆทังส
้ ำหรับบุรุษและสตรี รวมถึงกระเป๋ ำ
เดินทำงประเภทต่ำงๆ เป็ นต้ น
1.1.4 กลุม่ สินค้ ำเสื ้อผ้ ำประเภทยีนส์ (Jeans & Unisex) ประกอบด้ วย เสื ้อผ้ ำประเภทยีนส์หลำยประเภท ซึ่ง
บริ ษัทฯ ได้ รวบรวมแบรนด์ชนน
ั ้ ำมำวำงจำหน่ำยอย่ำงครบครันทังบุ
้ รุษ และสตรี
1.1.5 กลุม่ สินค้ ำสำหรับเด็ก (Kids) ประกอบด้ วย เสื ้อผ้ ำ, เครื่ องแต่งกำย, เครื่ องใช้ และของเล่นสำหรับเด็ก
ในช่วงอำยุต่ำงๆซึ่งครอบคลุม ตังแต่
้ เด็กวัยแรกเกิด เด็กเล็ก จนถึงเด็กโต โดยคำนึงถึง มำตรฐำน และควำม
ปลอดภัยของสินค้ ำเป็ นสำคัญ
1.1.6 กลุ่ม สิ น ค้ ำแผนกชุ ด ชั น้ ในสตรี (Lingerie) ประกอบด้ วย สิ น ค้ ำชุ ด ชั น้ ในส ำหรั บ สตรี ชุ ด นอน
ชุดว่ำยน ้ำ เป็ นต้ น
1.2) Playing to otrends เป็ นกลุม่ สินค้ ำที่เข้ ำกับกระแสของควำมต้ องกำรลูกค้ ำในปั จจุบนั เช่น กลุม่ สินค้ ำ
Ath-Leisure และ กลุม่ สินค้ ำประเภทกิ๊ฟช็อป (Just buy) เป็ นต้ น
2) Other categories ประกอบด้ วย กลุม่ สินค้ ำ ดังนี ้
2.1) กลุ่ม เสื อ้ ผ้ า เครื่ อ งแต่ ง กายสตรี แ ละบุรุ ษ (Ladies and men fashion) ประกอบด้ ว ยเสื อ้ ผ้ า และเครื่ อ ง
แต่งกายสาหรับบุรุษและสตรี โดยวางจาหน่ายสินค้ าที่หลากหลายตามกระแสแฟชั่น ตังแต่
้ วยั รุ่ นจนถึงวัย
ทางาน
2.2) กลุม่ เครื่ องประดับ (Jewelry) ประกอบด้ วย จิวเวอร์ รี่ และเครื่ องประดับต่างๆ
2.3) กลุม่ สินค้ ำอื่นๆ บริ ษัทฯได้ วำงจำหน่ำยสินค้ ำประเภทอื่นๆ นอกเหนือจำกที่กล่ำวมำข้ ำงต้ น อำทิ สินค้ ำ
ประเภทอุปกรณ์รถยนต์และเครื่ องมือ เครื่ องเขียนต่างๆ เป็ นต้ น
บริ ษัทฯ ได้ แบ่งกำรบริ หำรจัดกำรออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี ้
1. สินค้ าแบรนด์ ชัน้ นาต่ างๆ ประกอบด้ วยสินค้ ำที่เป็ นแบรนด์ชนน
ั ้ ำของทำงบริ ษัทชันน
้ ำต่ำงๆ ที่ได้ มีกำรคัดเลือก
นำมำวำงจำหน่ำยในสำขำของโรบินสัน อำทิ กลุม่ เครื่ องสำอำงค์, กลุม่ ชุดชันใน,
้ กลุม่ เสื ้อผ้ ำ, กลุม่ สินค้ ำรองเท้ ำ,
กลุม่ สินค้ ำของเล่น, กลุม่ อุปกรณ์เครื่ องใช้ ไฟฟ้ ำและ สินค้ ำกลุม่ อื่นๆ
2. สินค้ า Private label brands group โดยประกอบด้ วย
2.1 สินค้ า House Brands: บริ ษัทฯได้ เริ่ มพัฒนาสินค้ า house brands โดยพิจารณาเลือกเฉพาะสินค้ าใน
หมวดที่ได้ รับความนิยม รู ปแบบที่ทนั สมัย โดยสร้ ำงควำมแตกต่ำงจำกสินค้ ำที่วำงจำหน่ำยทัว่ ไปในท้ องตลำด
(differentiated products) และเพิ่มความหลากหลายของสินค้ าให้ ตรงกับไลฟ์ สไตล์ และความต้ องการของลูกค้ า
ในแต่ละกลุม่ ด้ วยราคาที่เหมาะสม โดยสินค้ ากลุม่ นี ้จะมีจาหน่ายเฉพาะในสาขาของโรบินสันเท่านัน้ ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ
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ได้ มีการพัฒนาสินค้ ากลุม่ นี ้อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าในแต่ละกลุม่ ประกอบกับ การ
ประชาสัมพันธ์ทางการตลาด ซึง่ จะสามารถสร้ างแบรนด์ให้ เป็ นที่จดจากับลูกค้ าได้
กลุ่มสินค้ า
เครื่ องครัว เครื่ องใช้ ไฟฟ้ ำ และเครื่ องนอน
แฟชัน่ และเสื ้อผ้ ำสตรี
รองเท้ ำ กระเป๋ ำ และเครื่ องประดับสตรี
เสื ้อผ้ ำและเครื่ องแต่งกำยชำย / หญิง
สินค้ ำสำหรับเด็ก
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภำพ และอุปกรณ์กีฬำต่ำงๆ

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

2.2 สินค้ า International Brands เป็ นสินค้ ำแบรนด์ชนน
ั ้ ำจำกต่ำงประเทศ โดยบริ ษัทฯ ได้ รับลิขสิทธิ์ให้ เป็ นผู้จดั
จำหน่ำยเฉพำะในสำขำของโรบินสัน
2.2.1 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 ในราคาที่
คุ้มค่า โดยบริ ษัทฯได้ รับลิขสิทธิ์ให้ เป็ นผู้จดั จำหน่ำยเฉพำะในสำขำของโรบินสัน รวมถึง online จุดเด่นของสินค้ า
คือ การรวบรวมแบบรองเท้ าแฟชัน่ จากแบรนด์ชนน
ั ้ ามากมาย ที่มีดีไซน์ทนั สมัยและมีนวัตกรรมที่โดดเด่น มีทงแบบ
ั้
สาหรั บผู้ชาย ผู้ห ญิ ง และ เด็ ก อาทิ Airwalk, Dexter, American Eagle, Comfort plus,Disney และอื่ นๆ โดย
โรบินสันเป็ นผู้ได้ รับลิขสิทธิ์ ในการจัดจาหน่ายแต่เพียงผู้เดียว โดยเน้ นกำรขยำยสำขำใหม่บนทำเลที่มีศกั ยภำพ
เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทำงกำรตลำด รวมถึงสร้ ำงควำมแตกต่ำง และควำมแปลกใหม่ให้ กับลูกค้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำ
เพื่อสร้ ำงแบรนด์ให้ เป็ นที่ร้ ูจกั อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ เป็ นที่จดจำของลูกค้ ำ ด้ วยแนวควำมคิด “มีเอกลักษณ์ในรำคำ
ย่อมเยำว์” (More Style More Saving)
2.2.2 กลุ่มสินค้ าสาหรั บเด็ก อาทิ Baby Shop เป็ นร้ านสินค้ าสาหรับเด็กชัน้ นาที่มีสาขามากกว่า 300
แห่งใน 14 ประเทศ เป็ นผู้นาทางด้ านผลิตภัณฑ์สาหรับเด็กที่มีอยู่หลากหลายประเภท เช่น เสื ้อผ้ าแฟชัน่ สาหรับ
เด็ก, ของใช้ สาหรับเด็กเล็ก , ผลิตภัณ ฑ์ เพื่อความปลอดภัยสาหรับเด็ก , ผลิตภัณ ฑ์ สาหรับการเดินทางเพื่อเด็ก
เป็ นต้ น โดยเน้ นสินค้ าสาหรับทารกแรกเกิดจนถึงเด็กอายุ 8 ขวบ
2.2.3 กลุ่มสินค้ ากิ๊ฟช๊ อป (Just Buy) ประกอบด้ วยสินค้ าหลากหลายประเภท เช่น เครื่ องใช้ ในบ้ านและ
ครั ว เรื อ น เครื่ อ งส าอางค์ เครื่ อ งตกแต่ง สตรี แฟชั่น อุป กรณ์ เทคโนโลยี อุป กรณ์ ส าหรั บ การจัด งานสังสรรค์
เครื่ องเขียน และสินค้ าตามฤดูกาล เป็ นต้ น ที่ครอบคลุมกลุม่ ลูกค้ าทังวั
้ ยเด็ก วัยรุ่ น ตลอดจนลูกค้ าวัยทางาน โดย
ในปี ที่ผา่ นมา บริ ษัทฯได้ มีการปรับรูปแบบของกลุม่ สินค้ าให้ มีความหลากหลายน่าสนใจ และปรับรูปแบบร้ านให้ มี
ความทันสมัย ตรงตามกระแสของตลาดและความต้ องการของลูกค้ า เพื่อสร้ างความแตกต่างจากคู่แข่งในตลาด
รวมถึงเพิ่มการรับรู้แบรนด์ของลูกค้ า
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การตลาดและการแข่ งขัน
คู่แข่ งขัน
สภำวะตลำดปั จจุบนั ผู้ประกอบกำรทังศู
้ นย์กำรค้ ำและห้ ำงสรรพสินค้ ำต้ องแผชิญกับกำรแข่งขันสูง ทังจำก
้
ผู้ประกอบกำรรำยเดิมและรำยใหม่ รวมถึงร้ ำน specialty stores ต่ำงๆ ที่เปิ ดสำขำอย่ำงต่อเนื่อง อีกทังกำรเติ
้
บโตของ
ตลำดสินค้ ำออนไลน์หรื อ E- commerce ที่มีบทบำทเพิ่มขึ ้นตำมพฤติกรรมกำรจับจ่ำยใช้ สอยของผู้บริ โภคที่เน้ นควำม
สะดวกรวดเร็ ว
1. ผู้ประกอบการห้ างสรรพสินค้ า ซึง่ เป็ นคูแ่ ข่งโดยตรงในบริ เวณใกล้ เคียง หรื อมีกลุม่ ลูกค้ ำเดียวกัน โดยสำมำรถ
แบ่งออกเป็ น
1.1 ผู้ประกอบการห้ างสรรพสินค้ ารายใหญ่ (Chain Department Stores) ได้ แก่
กลุ่มเซ็นทรัล โดยเป็ นผู้ประกอบกำรห้ ำงสรรพสินค้ ำภำยใต้ ชื่อ
- ห้ ำงสรรพสิ น ค้ ำเซ็ น ทรั ล ดี พ ำร์ ทเมนท์ สโตร์ (Central Department Store) ซึ่ ง ด ำเนิ น ธุ ร กิ จ
ห้ ำงสรรพสินค้ ำที่อยู่ค่กู บั คนไทยมำยำวนำนกว่ำ 70 ปี ซึ่งเน้ นกลุม่ ลูกค้ ำในกรุ งเทพ และปริ มณฑลที่
กำลังซื ้อสูง รวมถึงนักท่องเที่ยว โดยมีจำนวนสำขำจวบจนปั จจุบนั ทังหมด
้
21 สำขำ แบ่งเป็ นสำขำใน
กรุงเทพจำนวน 13 สำขำ และต่ำงจังหวัดจำนวน 8 สำขำ
- ห้ ำงสรรพสินค้ ำเซน (ZEN) ซึ่งดำเนินธุรกิจห้ ำงสรรพสินค้ ำที่เน้ นกลุ่มลูกค้ ำวัยรุ่ นและคนรุ่ นใหม่ที่มี
กำลังซื ้อสูงและนักท่องเที่ยว โดยมีจำนวนสำขำ 1 สำขำในกรุงเทพ
กลุ่มเดอะมอลล์ มีจำนวนสำขำรวม 11 สำขำ โดยเป็ นผู้บริ หำรศูนย์กำรค้ ำและผู้ประกอบกำร
ห้ ำงสรรพสินค้ ำ ภำยใต้ ชื่อ
- ห้ ำงสรรพสินค้ ำเดอะมอลล์ (The Mall) ซึง่ เน้ นกลุม่ ลูกค้ ำที่มีกำลังซื ้อในระดับปำนกลำง โดยมีจำนวน
สำขำทังหมด
้
7 สำขำ แบ่งเป็ นสำขำในกรุงเทพจำนวน 6 สำขำและต่ำงจังหวัดจำนวน 1 สำขำ
- ห้ ำงสรรพสินค้ ำ ดิ เอ็มโพเรี ยม (The Emporium) (จำนวน 1 แห่ง) ห้ ำงสรรพสินค้ ำสยำมพำรำกอน
(Siam Paragon) (จำนวน 1 แห่ง) และห้ ำงสรรพสินค้ ำ ดิ เอ็มควอเทียร์ (The Emquartier) (จำนวน 1
แห่ง) เป็ นศูนย์กำรค้ ำที่ตงอยู
ั ้ ่ในเขตกรุ งเทพ โดยเน้ นกลุม่ ลูกค้ ำเป้ำหมำยที่มีกำลังซื ้อสูง หรื อชื่นชอบ
ควำมหรูหรำนอกจำกนันยั
้ งได้ เปิ ดสำขำที่ตำ่ งจังหวัด คือ ห้ ำงบลูพอร์ ต หัวหิน รี สอร์ ท มอลล์ (Blueport
Huahin)
1.2 ผู้ประกอบการห้ างสรรพสินค้ ารายอื่นๆ อำทิ ตังฮั
้ ว่ เส็ง โตคิว อิเซตัน และผู้ประกอบกำรห้ ำงสรรพสินค้ ำ
ท้ องถิ่นในแต่ละจังหวัด
2. ผู้ ประกอบการธุ ร กิ จ ค้ าปลี ก อื่ น ได้ แก่ ศู น ย์ ก ารค้ าขนาดย่ อ ม (Community malls) ดิ ส เคาน์ ส โตร์ /
ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์ และศูนย์การค้ าในรู ปแบบต่างๆ เช่น เซ็นทรัล เวิลด์, เอสพลานาด, คิงเพาเวอร์ , เดอะแพลทินมั ,
แฟชั่น มอลล์ , คริ สตัลพาร์ ค , เทอร์ มิ นอล 21, เมกาบางนา, เดอะไบรท์ พระราม 2 และเทอมิน อล 21 นครรำชสีม ำ
เป็ นต้ น อีกทังยั
้ งมีร้านจาหน่ายสินค้ าแฟชัน่ จากต่างประเทศ เช่น UNIQLO, H&M, SARA, TOPSHOP และอื่นๆ ซึ่ง
ถือเป็ นคูแ่ ข่งขันทางอ้ อม เนื่องจากมีลกู ค้ าหรื อโอกาสของการจับจ่ายที่แตกต่างกัน
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3. ธุ รกิจออนไลน์ หรื อร้ านค้ าแบบ E-Commerce ในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่ำนมำเกิ ดขึ ้นมำกมำย รวมถึงยอดขำยผ่ำน
ช่องทำงออนไลน์เพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำกพฤติกรรมของผู้บริ โภคนิยมทำกิจกรรมออนไลน์ และไลฟ์ สไตล์ของ
คนรุ่ น ใหม่ ที่ เน้ น ควำมรวดเร็ ว และควำมสะดวกสบำย ร้ ำนค้ ำ Online อำทิ LAZADA, LINESHOP, RAKUTEN,
LOOKSI, SHOPPEE เป็ นต้ น

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยและธุรกิจค้ าปลีก
สำหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2560 โดยสำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (NESDB)
มีกำรขยำยตัวร้ อยละ 3.9 ปรับตัวดีขึ ้น จำกกำรขยำยตัวร้ อยละ 3.3 ในปี 2559 โดยมูลค่ำกำรส่งออกสิน ค้ ำขยำยตัว
ร้ อยละ 9.7 กำรบริ โภคภำคเอกชนและกำรลงทุนรวมขยำยตัวร้ อยละ 3.2 และร้ อยละ 0.9 ตำมลำดับ อัตรำเงินเฟ้ อ
ทัว่ ไปเฉลีย่ อยูท่ ี่ร้อยละ 0.7
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (NESDB) คำดกำรณ์ ว่ำ เศรษฐกิจไทยในปี
2561 จะขยำยตัวร้ อยละ 3.6 – 4.6 โดยมีแรงสนับสนุนที่สำคัญ ประกอบด้ วย (1) กำรขยำยตัวเร่งขึ ้นของเศรษฐกิจโลก
(2) แรงขับเคลื่อนจำกกำรใช้ จ่ำยภำครัฐที่ยงั อยู่ในเกณฑ์ ดีและกำรลงทุนภำครัฐที่จะเร่ งตัวขึ ้นตำมกำรเพิ่มขึ ้นของ
กรอบงบประมำณรำยจ่ำยลงทุน และควำมคืบหน้ ำของโครงกำรลงทุนภำครัฐ (3) กำรฟื น้ ตัวที่ชดั เจนมำกขึ ้นของกำร
ลงทุนภำคเอกชน (4) แนวโน้ มกำรขยำยตัวในเกณฑ์ดีตอ่ เนื่องของสำขำเศรษฐกิจสำคัญๆ และ(5) กำรปรับตัวดีขึ ้นของ
กำรจ้ ำงงำนและฐำนรำยได้ ของประชำชนในระบบเศรษฐกิจ ทังนี
้ ้คำดว่ำมูลค่ำกำรส่งออกสินค้ ำจะขยำยตัวร้ อยละ 6.8
กำรบริ โภคภำคเอกชนและกำรลงทุนรวมขยำยตัวร้ อยละ 3.2 และร้ อยละ 5.5 ตำมลำดับ อัตรำเงินเฟ้ อทัว่ ไปเฉลี่ยอยู่
ในช่วงร้ อยละ 0.9 – 1.9
สำหรับธุรกิจห้ ำงสรรพสินค้ ำ และศูนย์กำรค้ ำมีกำรแข่งขันที่เข้ มข้ นมำกขึ ้นจำกปี ก่อน จำกพฤติกรรมกำร
จับจ่ำยใช้ สอยของผู้บริ โภคที่เปลี่ยนไป ที่เน้ นควำมสะดวกและรวดเร็ ว รวมถึงกำรเติบโตของศูนย์กำรค้ ำขนำดย่อม
(Community Malls) ตลำดสินค้ ำออนไลน์ (Online Shopping) ที่ขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้ ผ้ ปู ระกอบกำรต้ อง
ปรับ เปลี่ยนแผนกลยุทธ์ ในรู ป แบบใหม่ๆ และกำรพัฒ นำบริ ก ำรอย่ำงต่อเนื่อง บริ ษั ท ฯต้ องปรั บกลยุทธ์ ต่ำงๆเพื่ อ
สำมำรถนำเสนอ และส่งมอบประสบกำรณ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองควำมต้ องกำรที่เปลีย่ นไปของลูกค้ ำ รวมถึงกำรรักษำ
ฐำนลูกค้ ำเดิมและขยำยฐำนลูกค้ ำไปกลุ่มใหม่ๆต่อเนื่อง บริ ษัทฯได้ กำรขยำยกำรลงทุนโดยกำรเปิ ดสำขำใหม่ และ
ปรับปรุงสำขำเดิมอย่ำงต่อเนื่อง โดยเน้ นกำรเปิ ดศูนย์กำรค้ ำในรูปแบบ ไลฟ์ สไตล์เซ็นเตอร์ ในต่ำงจังหวัด ซึง่ เป็ นตลำด
ที่มีขนำดเล็ก ประกอบกับกำรแข่งขันยังอยูใ่ นระดับต่ำ และมีโอกำสในกำรเติบโตในอนำคต นอกจำกนี ้เพื่อรองรับกำร
เติ บ โตของธุ ร กิ จ E-commerce ทำงบริ ษั ท ฯได้ พั ฒ นำช่ อ งทำงกำรขำยบน Robinson Online Shopping ผ่ ำ น
www.robinson.co.th อีกช่องทำงหนึ่งในกำรให้ ลกู ค้ ำเข้ ำถึงสินค้ ำ รวมถึงรำยกำรส่งเสริ มกำรขำยต่ำงๆ ของโรบินสัน
ได้ สะดวกมำกยิ่งขึ ้น รวมถึงเปิ ดช่องทำงกำรรับสินค้ ำ “Click and Collect” ซึ่งลูกค้ ำสัง่ ซื ้อสินค้ ำบน online สำมำรถ
จะเลือ กให้ ไปส่งตำมที่ อ ยู่ หรื อ มำรั บ ที่ สำขำใดของโรบิ น สัน ทัง้ 46 สำขำครอบคลุม ทั่วประเทศ รวมถึ งสำขำใน
ห้ ำงสรรพสินค้ ำเซ็นทรัลเช่นกัน
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กลยุทธ์ การแข่ งขัน
บริ ษัทฯ มุง่ เน้ นเรื่ อง ลูกค้ ำเป็ นศูนย์กลำง (Customer Centric) บริ ษัทฯเชื่อว่ำกำรปรับเปลีย่ นสิ่งต่ำงๆ ไม่ว่ำ
จะเป็ นรูปแบบสินค้ ำ กำรส่งเสริ มกำรขำย กำรออกแบบศูนย์กำรค้ ำ และกำรปรับรูปแบบกำรให้ บริ กำรให้ ทนั ไลฟ์ สไตล์
ลูกค้ ำยุคดิจิทลั ทุกเพศทุกวัยที่เปลี่ยนไปอย่ำงรวดเร็ ว รวมถึงกำรตอบสนองควำมต้ องกำร และกำลังชือ้ ของลูกค้ ำ
จะเป็ นกำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของบริ ษัทฯ และทำให้ บริ ษัทฯสำมำรถวิเครำะห์และแบ่งกลุม่ ลูกค้ ำได้ อย่ำง
ถูกต้ องและนำเสนอสินค้ ำ และบริ กำรที่ตอบสนองควำมต้ องกำรเฉพำะของลูกค้ ำ เพื่อให้ บรรลุตำมเป้ำหมำยธุรกิจที่ตงั ้
ไว้ คือ ขยำยธุรกิจและเพิ่มส่วนแบ่งตลำดอย่ำงมีกำไร ดังนันบริ
้ ษัทฯได้ บริ หำรงำนภำยใต้ กลยุทธ์ 5 เรื่ องหลัก ดังนี ้
1. การเพิ่มยอดขาย
บริ ษัทฯคัดสรรสินค้ ำที่ตอบสนองกับควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ และไลฟ์ สไตล์ของลูกค้ ำที่เปลีย่ นไป โดยนำเสนอสินค้ ำที่
หลำกหลำย และสินค้ ำที่มีจำหน่ำยเฉพำะในสำขำของโรบินสันเท่ำนัน้ เพื่อสร้ ำงควำมแตกต่ำง รวมถึงกำรนำเสนอ
แคมเปญทำงกำรตลำดที่แตกต่ำง และเป็ นที่จดจำของลูกค้ ำ ซึง่ ช่วยดึงดูดลูกค้ ำให้ เข้ ำร้ ำน และกระตุ้นกำรจับจ่ำยให้
สูงขึ ้น
นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯ มุ่งเพิ่มมูลค่ำแบรนด์ “โรบินสัน” ด้ วยกลยุทธ์ ด้ำนกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ ทังในด้
้ ำน
กำรบริ หำรควำมสัมพันธ์ กบั ลูกค้ ำประจำ (ลูกค้ ำสมำชิกบัตร The 1 Card) โดยกำรประชำสัมพันธ์ผำ่ นสือ่ ต่ำงๆ และ
ช่องทำงออนไลน์ เพื่อเน้ นภำพลักษณ์ควำมทันสมัยของห้ ำงสรรพสินค้ ำโรบินสันและศูนย์กำรค้ ำของบริ ษัทฯ
บริ ษั ทฯให้ ค วำมสำคัญ ในเรื่ องกำรสร้ ำงพันธมิ ต รทำงกำรค้ ำ (Build Partnership) โดยโรบิ นสัน ได้ มีก ำร
ร่ วมมือกับพันธมิตรทำงธุรกิจใหม่ๆมำกขึ ้น เพื่อร่ วมลงทุนในกำรสร้ ำงแคมเปญทำงกำรตลำด หรื อกำรพัฒนำสินค้ ำ
และบริ กำร มอบสิทธิประโยชน์ที่มำกขึ ้นให้ กบั ลูกค้ ำ รวมถึงยังเป็ นกำรแลกเปลีย่ นฐำนลูกค้ ำระหว่ำงกันเพื่อเข้ ำถึงกลุม่
ลูกค้ ำใหม่อีกด้ วย
2. การเพิ่มอัตรากาไรขัน้ ต้ น
บริ ษัทฯดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุ งคุณภำพ รู ปแบบ และเพิ่มควำมหลำกหลำยของแบรนด์ที่
บริ ษัทฯพัฒ นำขึน้ เอง ซึ่งเป็ นแบรนด์ ที่มีจำหน่ำยในโรบินสันเท่ำนัน้ เพื่อสร้ ำงควำมแตกต่ำงและตอบสนองควำม
ต้ องกำรของลูกค้ ำในรำคำที่เหมำะสม และช่วยเพิ่มกลุ่ม ลูกค้ ำใหม่ นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯได้ มีกำรปรับเปลี่ยนสินค้ ำ
แบรนด์ชนน
ั ้ ำให้ ตรงตำมควำมต้ องกำรของกลุม่ ลูกค้ ำมำกขึ ้น รวมถึงกำรจัดรำยกำรส่งเสริ มกำรขำยที่เหมำะสม ซึง่ มี
ส่วนเพิ่มอัตรำกำไรขันต้
้ นให้ สงู ขึ ้น และสำมำรถสร้ ำงโอกำสในกำรเติบโตอย่ำงยัง่ ยืนในอนำคต
3.การควบคุมค่ าใช้ จ่ายให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
บริ ษัทฯ มีมำตรกำรในกำรควบคุมค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริ หำรให้ มีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง โดยกำรมี
กำรนำเทคโนโลยีใหม่ๆ และกำรพัฒนำบุคลกรให้ มีศกั ยภำพอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ และผลผลิตมำกขึ ้น
และสำมำรถลดค่ำใช้ จ่ำยได้ ทำงบริ ษัทฯได้ มีกำรริ เริ่ มนำอุปกรณ์แท็บเล็ต (Tablet) เพื่อใช้ ในกำรสื่อสำรภำยใน เช่น
กำรเช็คสินค้ ำ หรื อช่วยในกำรสัง่ ชื ้อสินค้ ำ online บริ ษัทฯได้ มีกำรปรับเปลี่ยนกำรออกแบบของศูนย์กำรค้ ำ โดยกำร
ริ เริ่ มรวมพื ้นที่ขำยและพื ้นที่เช่ำเข้ ำด้ วยกัน (Integrated layout) เพื่อให้ ใช้ สอยพื ้นที่ได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ และลูกค้ ำ
สำมำรถเข้ ำถึงในทุกส่วนของศูนย์กำรค้ ำ บริ ษัทฯยังคำนึงถึงเรื่ องกำรประหยัดพลังงำนควบคูก่ บั กำรใช้ เทคโนโลยีที่เป็ น
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บริ ษัท โรบินสัน จากัด (มหาชน)/ 56-1 ปี 2560
มิตรต่อสิง่ แวดล้ อม โดยกำรนำพลังงำนทดแทนมำใช้ ในศูนย์กำรค้ ำใหม่ที่เปิ ดดำเนินกำรตังแต่
้ ปี 2559 เป็ นต้ นมำ เช่น
หลังคำแผงพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar roof) นอกจำกนันยั
้ งมีมำตรกำรที่ดำเนินกำรร่ วมกับกลุ่มเซ็นทรัลในด้ ำน
จัดซื ้อ จัดจ้ ำง ซึง่ ช่วยให้ บริ หำรต้ นทุนและค่ำใช้ จ่ำยได้ มีประสิทธิภำพมำกขึ ้น
4.การลงทุนเพื่ออนาคต
บริ ษัทฯ มีกลยุทธ์ ดังต่อไปนี ้
4.1 การขยายสาขาใหม่ อย่ างมีประสิทธิภาพบนทาเลที่มีศักยภาพ ยึดครองส่ วนแบ่ งทางการตลาดอย่ าง
มั่นคง
บริ ษั ท ฯ มุ่งขยำยสำขำใหม่ในประเทศอย่ำงต่อเนื่ อ ง เพื่ อ ให้ ได้ ท ำเลที่ มี ศัก ยภำพและเข้ ำถึ งกลุ่ม ลูก ค้ ำ
เป้ำหมำยได้ ก่อน และรองรับกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจ และควำมเป็ นเมืองในแต่ละพื ้นที่ โดยเฉพำะพื ้นที่ที่เชื่อมโยง
กับประเทศเพื่อนบ้ ำน ซึ่งจะได้ รับประโยชน์จำกกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจจำกกำรเปิ ดประชำคมอำเซียน โดยในปี
2560 บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดสำขำ 3 แห่ง โดยในรู ปแบบศูนย์กำรค้ ำ 2 แห่ง คือ โรบินสันไลฟ์ สไตล์เพชรบุรี และกำแพงเพชร
และห้ ำงสรรพสินค้ ำ 1 แห่ง อันได้ แก่ สำขำมหำชัย
4.2 การนาระบบไอทีและเทคโนโลยีใหม่ มาใช้ เพื่อเสริมช่ องทางการจาหน่ ายสินค้ าเชิงรุ ก
เศรษฐกิจดิจิทลั (Digital Economy) ถือเป็ นนโยบายการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศ โดยมีการ
นาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ซึง่ เป็ นกลไกสาคัญ รวมทังนโยบายที
้
่เชื่อมโยงและสอดคล้ องกับนโยบายของ
ภาครัฐที่ครอบคลุมถึงไทยแลนด์ 4.0
บริ ษั ท ฯได้ เริ่ ม วำงรำกฐำนสำหรั บ ทิ ศทำงยุท ธศำสตร์ ที่ สำคัญ เพื่ อรองรับ สิ่งท้ ำทำยในยุค ดิจิ ทัล โดย
บริ ษัทฯได้ พฒ
ั นำธุรกิจ E-commerce และจำหน่ำยสินค้ ำออนไลน์ (Online Shopping) อย่ำงต่อเนื่องตังแต่
้ ปี 2558
จนถึงปั จจุบนั เพื่อรองรับกับพฤติกรรมของผู้บริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยในปี นี ้บริ ษัทฯมีกำรเปิ ดตัว online website
ใหม่ และกำรพัฒ นำ Social Media platforms ที่ ส ำมำรถสื่ อ สำรกั บ ลูก ค้ ำได้ อย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล และต่ อ ยอด
ควำมสำเร็ จของธุรกิจไปยังตลำดออนไลน์มำกขึ ้น เช่น LINE (มีจำนวนสมำชิก 14 ล้ ำนคน), Facebook (สมำชิก 9
แสนคน), Instagram (สมำชิก 53,000 คน)
บริ ษั ทฯ ได้ เริ่ ม ดำเนินธุรกิ จ OMNI channel ซึ่งเป็ นกำรผสมผสำนร้ ำนค้ ำแบบดัง้ เดิม และร้ ำนค้ ำแบบ
ออนไลน์ ทำให้ บริ ษัทฯ สำมำรถนำเสนอสินค้ ำที่หลำกหลำย มีควำมคุ้มค่ำต่อรำคำ (value for money) และมีจำหน่ำย
เฉพำะในสำขำของโรบินสันเท่ำนัน้ เพื่อ นำเสนอกำรส่งเสริ มกำรขำยที่แตกต่ำงจำกคู่แข่ง พร้ อมศูนย์รับส่งสินค้ ำที่
ครอบคลุมทัว่ ประเทศ นอกจำกนี ้บริ ษัทฯได้ ให้ บริ กำร "คลิก แอนด์ คอลเล็กต์" (click and collect) โดยลูกค้ ำสำมำรถ
ซื ้อสินค้ ำทำง online และเลือกรับสินค้ ำที่บ้ำน หรื อที่โรบินสันทัง้ 46 สำขำทัว่ ประเทศ หรื อที่ห้ำงสรรพสินค้ ำเซ็นทรัล
4.3 การสรรหาและรักษาบุคลากร เพื่อรองรับโครงสร้ างองค์ กรในอนาคต
บริ ษัทฯ สรรหำบุคคลที่เป็ นมืออำชีพ รวมถึงกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง และจริ งจังในด้ ำนทักษะ ควำมรู้
และเสริ มสร้ ำงศักยภำพในหลำยๆด้ ำน รวมถึงกำรเป็ นผู้นำ และพัฒนำบทบำทในกำรบริ หำรจัดกำร เพื่อให้ ได้ บคุ ลำกร
ที่มีศกั ยภำพ และสำมำรถรองรับกำรเติบโตของบริ ษัทฯในอนำคตได้ นอกจำกนันบริ
้ ษัทฯมีทีมงำนที่มีประสบกำรณ์
เพื่อให้ ควำมมัน่ ใจว่ำสำขำแต่ละแห่ง จะมีผ้ จู ดั กำรสำขำที่ม ำกด้ วยประสบกำรณ์ รวมถึงพนักงำนภำยในร้ ำนที่ได้ รับ
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กำรฝึ กอบรมเป็ นประจำเกี่ยวกับกำรบริ กำรลูกค้ ำ และทักษะด้ ำนมนุษยสัมพันธ์ เพื่อรักษำมำตรฐำนกำรใหเบริ กำรที่ดี
และสม่ำเสมอทัว่ ทุกสำขำ
5. การสร้ างประสบการณ์ ท่ แี ปลกใหม่ ให้ กับลูกค้ ามากกว่ าการเข้ ามาซือ้ สินค้ าเท่ านัน้
บริ ษัทฯมุ่งสร้ ำงประสบกำรณ์ ที่น่ำประทับใจและนำเสนอประสบกำรณ์ ที่แปลกใหม่ สร้ ำงแรงบันดำลใจให้
รู้ สึกตื่นเต้ นและสนุกสนำนเพลิดเพลิน พร้ อมๆกับกำรเลือกชือ้ สินค้ ำ และกำรบริ กำรที่ตอบโจทย์ควำมต้ องกำรและ
ไลฟ์ สไตล์ของลูกค้ ำในแต่ละพื ้นที่ในทุกช่วงเวลำ นอกจำกนี ้ทำงบริ ษัทฯ ได้ มีกำรเพิ่มสิ่งอำนวยควำมสะดวกต่ำงๆใน
สำขำได้ แก่ ร้ ำนกำแฟ, โซนพักผ่อน, co -working space, บริ กำรฟรี สัญญำณ WI- FI จุดชำร์ จโทรศัพท์มือถือ และสถำนที่ออก
กำลังกำยในร่ม (ฟิ ตเนส) เป็ นต้ น นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯ ยังมีกำรจัดงำนเทศกำลต่ำงๆในศูนย์กำรค้ ำ เพื่อดึงดูดลูกค้ ำเข้ ำ
มำใช้ บริ กำรมำกขึน้ ตำมแนวคิ ดกำรเป็ นศูนย์ รวมของชุม ชน (Center of Community) ทัง้ ยังปรั บปรุ งสำขำที่เปิ ด
ดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงพัฒนำกำรให้ บริ กำรของพนักงำนในหลำยๆ ด้ ำน อำทิ กำรให้ บริ กำรที่ดีตำมมำตรฐำน
เดียวกัน กำรเพิ่มควำมรู้ ในตัวสินค้ ำให้ กบั พนักงำน เพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรขำย และกำรสร้ ำงควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงลูกค้ ำกับบริ ษัทฯให้ แน่นแฟ้ นกันมำกขึ ้น รวมถึงมุง่ หวังให้ ลกู ค้ ำกลับมำใช้ บริ กำรต่อไป

กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
กลุ่มลูกค้ ำส่วนใหญ่ ของบริ ษั ท ฯ ได้ แก่ กลุ่มครอบครัวสมัยใหม่ กลุ่มวัยทำงำน วัยรุ่ นและนักศึกษำ อำยุ
ระหว่ำง 25-45 ปี ซึ่ง มี กำลังซื อ้ ในระดับ ปำนกลำงถึ งสูง มี รูป แบบกำรด ำเนิ น ชี วิต ที่ ทัน สมัย นิ ย มซือ้ สิน ค้ ำ ที่ เน้ น
คุณภำพสินค้ ำในรำคำที่สมเหตุสมผล
นอกเหนือจำกกลุม่ ลูกค้ ำหลักในประเทศ บริ ษัทฯยังมีกลุม่ ลูกค้ ำที่เป็ นนักท่องเที่ยวต่ำงชำติ อำทิ กลุม่ ลูกค้ ำ
ตะวันออกกลำง จี น ไต้ หวัน เกำหลี ญี่ ปุ่น เวียดนำม และกลุ่มนักท่องเที่ยวจำกยุโรป รวมถึ งชำวต่ำงชำติที่เข้ ำมำ
ทำงำนในประเทศไทย โดยบริ ษัทฯได้ จดั เตรี ยมสินค้ ำที่เหมำะกับลูกค้ ำแต่ละกลุม่ ไว้ ยงั สำขำต่ำงๆ ที่มีทำเลอยูใ่ นแหล่ง
ลูกค้ ำกลุม่ นันๆ
้ หรื อย่ำนที่มีลกู ค้ ำชำวต่ำงชำติอำศัยอยู่ เช่น สำขำสุขมุ วิท สำขำบำงรัก สำขำหำดใหญ่ สำขำศรี รำชำ
สำขำจังซีลอน สำขำภูเก็ ต สำขำเชียงใหม่ สำขำชลบุรี และสำขำระยอง นอกจำกนี ้บริ ษัทฯได้ จัดโครงกำร Tourist
privilege Card และ Vat Refund เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้ แก่ลูกค้ ำต่ำงชำติ รวมทัง้ กำรมอบส่วนลดพิเศษและ
กิจกรรมส่งเสริ มกำรขำยให้ กบั นักท่องเที่ยวโดยเฉพำะ
สำหรับกลุม่ ลูกค้ ำประจำที่เป็ นสมำชิก The 1-Card บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีบริ กำรพิเศษ เช่น กำรได้ รับสิทธิพิเศษ
เป็ นส่วนลดในกำรซื ้อสินค้ ำ กำรได้ รับคะแนนสะสมจำกกำรซื ้อสินค้ ำ เพื่อนำมำแลกของรำงวัล รวมทังกำรได้
้
รับสือ่ ทำง
กำรตลำด ซึ่งจะส่งตรงถึงบ้ ำนสมำชิกทุกเดือนทังในรู
้ ปแบบ online และ offline นอกจำกนี ้ สมำชิกสำมำรถทรำบข่ำว
รำยกำรส่งเสริ มกำรขำยสินค้ ำใหม่ รวมทังกิ
้ จกรรมพิเศษและรำยกำรส่งเสริ มกำรขำยพิเศษสำหรับสมำชิก
ทำงบริ ษั ท ฯได้ มี ก ำรน ำเสนอ Loyalty Program รู ป แบบใหม่ ที่ มี ชื่ อ ว่ ำ Robinson Beauty Club ซึ่ ง มี
เป้ำหมำยเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน รักษำและขยำยฐำนลูกค้ ำในกลุม่ สินค้ ำเครื่ องสำอำงและควำมงำม ซึ่ง
เป็ นสินค้ ำกลุม่ ที่มีกำรแข่งขันสูง โดยเป็ นกำรมอบสิทธิพิเศษให้ กบั ลูกค้ ำตำมพฤติกรรมกำรจับจ่ำย
ตังแต่
้ ปี 2558 บริ ษั ทฯได้ พัฒ นำรู ปแบบกำรให้ บริ กำรรับชำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ ชื่อว่ำ “E-Gift
Cards” เพื่อตอบสนองควำมต้ องกำรของผู้บริ โภคในกำรซื ้อสินค้ ำ
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ทางบริ ษัทฯได้ ทาการสารวจความพึงพอใจของลูกค้ า ในแต่ละปี ทางบริ ษัทฯได้ มีการสุม่ ตัวอย่างลูกค้ าที่เข้ า
มาซื ้อสินค้ า และใช้ บริ การในห้ างสรรพสินค้ าและศูนย์การค้ าของบริ ษัทฯ โดยในปี 2560 ได้ สมุ่ สารวจลูกค้ า สาขาละ
100 คน ใน 23 สาขา ภาพรวมสรุปความพึงพอใจลูกค้ าดังต่อไปนี ้
ภาพรวมสรุปความพึงพอใจของลูกค้ า
จำนวนสำขำที่สำรวจ
โดยภำพรวม กำรให้ บริ กำรของพนักงำน ควำมหลำกหลำยของ
สินค้ ำ กำรจัดกิจกรรมส่งเสริ มกำรขำย รวมถึง สถำนที่ตงั ้ และ
ควำมสะดวกสบำย

2560

2559

2558

23 สำขำ
97%

18 สำขำ
96%

14 สำขำ
96%

จำกกำรสำรวจพบว่ำในภำพรวมควำมพึงพอใจของลูกค้ ำอยูใ่ นเกณฑ์ที่ดีอย่ำงต่อเนื่อง โดยเหตุผลหลักที่
ทำให้ ควำมพึงพอใจโดยรวมเพิ่มขึ ้น ได้ แก่ กำรนำเสนอสินค้ ำที่มีหลำกหลำยและมีเอกลักษณ์ รำยกำรส่งเสริ มกำรขำย
ที่เหมำะสม กำรบริ กำรของพนักงำนในกำรให้ บริ กำรและควำมรู้ในตัวสินค้ ำ ควำมพร้ อมของผลิตภัณฑ์ที่ลกู ค้ ำต้ องกำร
และสถำนที่ตงั ้ ทังนี
้ ้ทำงบริ ษัทฯได้ มีกำรนำผลสำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ ำมำใช้ ในกำรปรับปรุ งกำรให้ บริ กำรของ
บริ ษัทฯ อย่ำงต่อเนื่อง

การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
บริ ษัทฯมีนโยบำยเกี่ยวกับกำรจัดหำและบริ หำรสินค้ ำที่เน้ นถึงควำมคุ้มค่ำในด้ ำนคุณภำพ มีควำมทันสมัย
ตำมกระแสนิยมสำหรับกลุม่ สินค้ ำบำงประเภท และให้ มีควำมหลำกหลำยทังประเภท
้
ชนิด รวมถึงรูปแบบ สอดคล้ อง
กับ ควำมต้ อ งกำรของกลุ่ม ลูก ค้ ำ เป้ ำหมำย ดัง นัน้ บริ ษั ท ฯ จึ ง ได้ มี ก ำรคัด สรรสิ น ค้ ำ ทัง้ จำกภำยในประเทศและ
ต่ำงประเทศ จำกคูค่ ้ ำกว่ำ 2,000 รำย ซึง่ ส่วนใหญ่ได้ ทำธุรกิจและพัฒนำสินค้ ำร่วมกันมำเป็ นเวลำนำน
กำรจัดซื ้อสินค้ ำภำยในประเทศจะเน้ นที่แบรนด์สนิ ค้ ำ ที่เป็ นสินค้ ำที่มีคณ
ุ ภำพ รูปแบบที่ทนั สมัย และมีควำม
หลำกหลำยทังประเภท
้
ชนิด และรูปแบบ เข้ ำได้ กบั รสนิยมและควำมต้ องกำรของลูกค้ ำเป้ำหมำยในแต่ละกลุม่
กำรจัด ซื ้อสิน ค้ ำจำกต่ำงประเทศนัน้ บริ ษั ทฯเป็ นผู้ดำเนิ นกำรติดต่อกับ คู่ค้ำต่ำงประเทศเอง โดยกำรส่ง
เจ้ ำหน้ ำที่ไปสำรวจสินค้ ำ และเจรจำต่อรองจำกผู้ผลิ ต หรื อผู้จัดจำหน่ำยในประเทศนันๆโดยตรง
้
ทังนี
้ บ้ ริ ษัทฯมิได้
ผูกขำดกำรซื ้อกับรำยใดรำยหนึ่งเป็ นพิเศษ โดยประเทศที่บริ ษัทฯนำเข้ ำเป็ นส่วนใหญ่ได้ แก่ ประเทศจีน อินเดีย ญี่ ปนุ่
สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ ฝรั่งเศส อเมริ กำ และ ออสเตรเลีย เป็ นต้ น กำรจัดซื ้อจำกต่ำงประเทศจะเน้ นกำรนำเสนอสินค้ ำ
ที่แปลกใหม่ ทันสมัย มีควำมโดดเด่นและแตกต่ำงจำกคูแ่ ข่ง
วิธีกำรจัดหำผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ มีกำรดำเนินกำรจำกส่วนกลำง โดยหน่วยงำนจัดซื ้อของสำยงำนบริ หำร
สินค้ ำทัว่ ไปจำกสำนักงำนใหญ่เป็ นผู้ควบคุมกำรจัดซื ้อ รวมไปถึงกำรเจรจำต่อรองด้ ำนรำคำ เงื่อนไขกำรชำระเงินค่ำ
สินค้ ำ และกำรบริ หำรสต็อคสินค้ ำในแต่ละสำขำให้ อยูใ่ นระดับที่เหมำะสมตำมที่บริ ษัทฯกำหนด ทังนี
้ ้ได้ มีกำรนำระบบ
คอมพิ วเตอร์ ม ำใช้ ในกำรควบคุม และติ ด ตำมยอดขำยและระดับ สต็ อ คสิน ค้ ำ เพื่ อ ให้ เกิ ด ควำมถูก ต้ อ งและเกิ ด
ประสิทธิภำพสูงสุดในกำรบริ หำรงำน นอกจำกนี ้บริ ษัทฯยังได้ ร่วมมือกับหน่วยงำน Supply Chain Management ของ
บริ ษัท เซ็นทรัล รี เทลคอร์ ปอเรชัน่ จำกัด ซึง่ เป็ นผู้เชี่ยวชำญและมีประสบกำรณ์ในด้ ำนกำรพัฒนำระบบ Supply Chain
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ที่มีประสิทธิภำพร่ วมประสำนงำนกับคู่ค้ำ (Suppliers) ในกำรบริ หำรระบบ Supply Chain ของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้เพื่อเป็ น
กำรลดต้ นทุนของคูค่ ้ ำ และเพื่อให้ สำมำรถสนองตอบควำมต้ องกำรของลูกค้ ำได้ อย่ำงรวดเร็ ว และมีประสิทธิภำพ
อนึง่ เงื่อนไขกำรชำระเงินค่ำสินค้ ำของบริ ษัทฯ มีกำรดำเนินกำรอยู่ 2 แบบ คือ กำรจ่ำยเงินตำมยอดขำยและ
กำรซื ้อขำดซึง่ มีสดั ส่วนต่อต้ นทุนขำยคิดเป็ นประมำณร้ อยละ 70-80 และร้ อยละ 20-30 ตำมลำดับ

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
ธุรกิจของบริ ษัทฯโดยทัว่ ไปไม่สง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม อย่ำงไรก็ดีทำงบริ ษัทฯตระหนักถึงควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม และสิ่งแวดล้ อ มอย่ำงต่อ เนื่ อ ง โดยเฉพำะอย่ำ งยิ่ ง ในหลำยปี ที่ ผ่ำนมำ ได้ มี กำรขยำยสำขำในรู ป แบบ
Lifestyle centers เพิ่ ม มำกขึน้ ซึ่ง มี ส่ว นเกี่ ย วข้ อ งและใกล้ ชิ ด กับ ชุ ม ชนรอบข้ ำ งสำขำมำกขึ น้ ตลอดจนสภำวะ
สิง่ แวดล้ อมภำยในบริ เวณนันในหลำยๆด้
้
ำน ทีเ่ กี่ยวเนื่องกับกำรก่อสร้ ำงสำขำ ดังนันบริ
้ ษัทฯได้ มีกำรสำรวจพื ้นที่ และ
รับฟั งควำมคิดเห็นจำกสังคม และชุมชนโดยรอบผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เพื่อนำมำประเมินผลกระทบที่อำจเกิดขึ ้น และ
กำหนดแนวทำงในกำรลดผลกระทบดังกล่ำวในด้ ำนต่ำงๆ
แผนการดาเนินธุรกิจในอนาคต
ธุรกิจค้ ำปลีกในปั จจุบนั เป็ นลักษณะพลวัต ซึง่ มีกำรเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลำและรวดเร็ วมำกขึ ้น บริ ษัทฯจึง
ต้ องดำเนินกลยุทธ์ เพื่อตอบสนองต่อลูกค้ ำ ให้ รวดเร็ วมำกยิ่งขึ ้น โดยกลยุทธ์ หลักของบริ ษัทฯ คือกำรมุ่งเน้ นลูกค้ ำเป็ น
ศูนย์กลำง (Customer centric) ซึ่งจะให้ ควำมสำคัญกับ กำรพัฒนำปรับปรุ งกลุ่มสินค้ ำ และเพิ่มควำมหลำกหลำย
เพื่อให้ ตอบสนองควำมต้ องกำรของลูกค้ ำมำกยิ่งขึ ้น และกำรมุ่งสู่ Omni-Channel โดยกำรเชื่อมโยงประสบกำรณ์กำร
จับจ่ำยทังออฟไลน์
้
และออนไลน์เข้ ำด้ วยกัน เพื่อเพิ่มควำมสะดวก และควำมคล่องตัวให้ กับลูกค้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำ
ศูนย์กำรค้ ำและห้ ำงสรรพสินค้ ำใหม่อย่ำงต่อเนื่อง ด้ วยนวัตกรรมและแนวคิดใหม่ รวมถึงกำรปรับปรุงศูนย์กำรค้ ำที่มี
อยู่ในปั จจุบนั ให้ มีควำมแตกต่ำง โดยนำเสนอประสบกำรณ์ แปลกใหม่ที่โดดเด่น ตอบโจทย์ลกู ค้ ำ และกำรรวมสินค้ ำ
และบริ ก ำรต่ ำ งๆ ไว้ อย่ ำ งครบครั น เพื่ อ ให้ ศู น ย์ ก ำรค้ ำโรบิ น สัน เป็ นศู น ย์ ก ลำงของหัว เมื อ งต่ ำ งๆ (Center of
Community) ตำมแนวทำง Making retail more than just shopping ที่ ว ำงไว้ นอกจำกนี ท้ ำงบริ ษั ทฯ ยั ง ให้
ควำมสำคัญกับกำรเพิ่มประสิทธิ ภำพในกำรทำงำน รวมถึงกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อรองรับกำรเติบโต
อย่ำงยัง่ ยืนในอนำตค
แผนการขยายสาขาในปี 2561-2565
บริ ษัทฯมีแผนกำรขยำยสำขำทังในส่
้ วนห้ ำงสรรพสินค้ ำ(department store) และศูนย์กำรค้ ำ (Lifestyle
center) 2-3 สำขำต่อปี รวมถึงกำรปรับปรุงศูนย์กำรค้ ำที่ดำเนินกำรอยูแ่ ล้ วอย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี 2561 บริ ษัทฯได้ มี
แผนกำรเปิ ดศูนย์กำรค้ ำ 2 แห่งในประเทศไทย สำหรับแผนกำรเปิ ดสำขำใหม่ในอนำคตนัน้ สำมำรถปรับเปลีย่ นได้
ตำมสถำนกำรณ์ตำมสภำวะเศรษฐกิจและโอกำสในกำรลงทุน
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3. ปั จจัยความเสี่ยง
จำกสภำวะเศรษฐกิจปั จจุบนั รวมถึงกำรแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ ้นจำกผู้ประกอบกำรค้ ำปลีกรำยอื่น กำรจับจ่ำย
ใช้ สอยของผู้บ ริ โภคโดยรวมที่ ยัง ทรงตัว ประกอบกับ กำรซื อ้ สิ น ค้ ำผ่ ำ นช่ อ งทำงออนไลน์ ดัง นัน้ บริ ษั ท ฯจึ ง ให้
ควำมสำคัญอย่ำงต่อเนื่องในด้ ำนกำรพัฒนำระบบบริ หำรควำมเสีย่ งอย่ำงจริ งจัง ภำยใต้ นโยบำยกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
ที่สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยหลัก และกลยุทธ์ เพื่อลดควำมเสี่ยงในด้ ำนต่ำงๆที่อำจส่งผลต่อกำรประกอบ
ธุรกิจของบริ ษัทฯ โดยมีคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง ซึง่ ทำหน้ ำที่กำหนดนโยบำยกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง และกำกับ
แนวทำงในกำรป้องกันควำมเสีย่ ง รวมถึงติดตำมกำรดำเนินกำร เพื่อบริ หำรควำมเสีย่ งในด้ ำนต่ำงๆ และให้ มนั่ ใจได้ ว่ำ
กำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ยงนันมี
้ ควำมเพียงพอ เหมำะสม และสำมำรถบริ หำรควำมเสีย่ งให้ อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
โดยกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยงจะจัดเป็ นประจำทุกไตรมำส นอกจำกนี ้ยังมีกำรทบทวนกระบวนการ
บริ หารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ เพื่อให้ เกิดความเชื่อมัน่ ว่าการบริ หารความเสี่ยงได้ ถกู กาหนดเข้ าเป็ น
ส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ และแผนธุรกิจอย่างชัดเจน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้น รวมถึงแนวทางในการป้องกัน
ความเสีย่ งดังกล่าว อันจะส่งผลโดยตรงต่อความสามารถขององค์กรในการสร้ างกลยุทธ์ และช่วยให้ ประสบผลสาเร็ จ
โดยควำมเสีย่ งที่มีผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯสำมำรถสรุปได้ ดงั นี ้
3.1. ด้ านกลยุทธ์
ความสามารถในการตอบสนองต่ อภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจและการแข่ งขัน
ควำมผันผวนทำงเศรษฐกิจเป็ นปั จจัยหลักที่สง่ ผลกระทบต่อธุรกิจค้ ำปลีก และผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ
บริ ษัทฯจึงยึดมัน่ ในนโยบำยกำรดำเนินธุรกิจด้ วยควำมระมัดระวังจำกผลกระทบของสภำวะเศรษฐกิจที่มีควำมผันผวน
ในช่วงหลำยปี ที่ผำ่ นมำ บริ ษัทจึงจัดให้ มีระบบในกำรติดตำม ประเมิน และรำยงำนภำวะเศรษฐกิจ รวมถึงสถำนกำรณ์
ที่สำคัญ ต่ำงๆอย่ำงใกล้ ชิด และจัด ประชุม คณะท ำงำนบริ หำรควำมเสี่ยงเป็ นประจ ำทุกไตรมำส เพื่ อให้ สำมำรถ
ปรับเปลีย่ นกลยุทธ์ หรื อแผนธุรกิจให้ สอดคล้ องกับสภำพเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลำได้ อย่ำงเหมำะสม เพื่อให้ ผลกำร
ดำเนินงำนของบริ ษัทฯเป็ นไปตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ และเพื่อให้ สำมำรถกำหนดแนวทำงในกำรป้องกันควำมเสี่ ยง
(Mitigations Plan) ที่อำจเกิดขึ ้นได้ อย่ำงทันเวลำ โดยจะทำกำรรำยงำนสรุปผลกำรปฏิบตั ิกำรดำเนินกำรต่ำงๆดังกล่ำว
ต่อคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ งเป็ นประจำทุกไตรมำส
จำกสภำวะเศรษฐกิจ ในประเทศที่ยังทรงตัว รวมถึงกำรแข่งขันที่เพิ่มมำกขึ ้น ธุรกิจห้ ำงสรรพสินค้ ำ ธุรกิ จ
ศูน ย์ กำรค้ ำ และธุรกิ จ รู ป แบบใหม่ ต่ำงๆ อีก ทัง้ กำรขยำยตัวของตลำดยุค ดิจิ ทัล หรื อ E-Commerce ที่ เพิ่ ม สูงขึน้
บริ ษัทฯ จึงได้ ปรับกลยุทธ์ทำงธุรกิจให้ ตอบรับกับควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ รวมทังจั
้ ดรำยกำรส่งเสริ มกำรขำยและกิจกรรม
ทำงกำรตลำด เพื่อช่วยกระตุ้นกำรจับจ่ำยของลูกค้ ำ พร้ อมกับปรับกระบวนกำรทำงำนภำยใน และกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภำพที่จะส่งผลให้ คำ่ ใช้ จ่ำยโดยรวมลดลง
อย่ำงไรก็ ดี บริ ษั ท ฯยัง คงมุ่งเน้ น กลยุท ธ์ หลัก โดยมุ่งสร้ ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ วยกำรนำเสนอ
ผลิตภัณฑ์สนิ ค้ ำ ที่แตกต่ำง ที่มีเอกลักษณ์เฉพำะ และกำรนำเสนอสินค้ ำแบรนด์ใหม่ เพื่อสร้ ำงควำมแปลกใหม่ รวมถึง
กำรนำเสนอสินค้ ำให้ ตรงกับไลฟ์ สไตล์ของลูกค้ ำ พร้ อมด้ วยให้ บริ กำรที่ซงึ่ จะสร้ ำงควำมประทับใจแก่ลกู ค้ ำ บริ ษัทฯได้
เน้ นกำรจัดกิจกรรมทำงกำรตลำดต่ำงๆ ทังสำขำในกรุ
้
งเทพและต่ำงจังหวัด เพื่อเป็ นกำรส่งเสริ มกำรตลำดในพื ้นที่ และ
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ให้ เป็ นที่จดจำของลูกค้ ำ นอกจำกนี ้บริ ษัทฯได้ ทำกำรวิเครำะห์เจำะลึกพฤติกรรมกำรใช้ จ่ำยของลูกค้ ำสมำชิก เพื่อให้
สำมำรถนำเสนอสินค้ ำและรำยกำรส่งเสริ มกำรขำยที่ตรงใจลูกค้ ำแต่ละกลุม่ ได้ ดียิ่งขึ ้น
ด้ ำนกำรตลำดเพื่อขยำยฐำนลูกค้ ำสมำชิกอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งนอกจำกจะช่วยเพิ่มยอดขำยแล้ ว ยังเป็ นกำร
สร้ ำงภำพลักษณ์ที่ดี และเป็ นอันดับหนึง่ ในใจลูกค้ ำสำหรับห้ ำงสรรพสินค้ ำและศูนย์กำรค้ ำของบริ ษัทฯ ด้ วย
ในกำรลงทุนหรื อขยำยสำขำ บริ ษัทฯจะมีกำรสำรวจ และวิจัยตลำด วิเครำะห์ คู่แข่ง โดยพิจำรณำปั จจัย
ภำยใน และภำยนอกให้ ครอบคลุมทุกด้ ำนเพื่อกำหนดรู ปแบบของห้ ำงสรรพสินค้ ำศูนย์กำรค้ ำ รวมถึงสัดส่วนของผู้เช่ำ
พื ้นที่ ที่เหมำะสม รวมถึงกำรวำงแผนร่วมกับผู้เช่ำพื ้นที่ ในกำรพัฒนำรูปแบบใหม่ๆ ในกำรดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับกำร
สนับสนุน และพัฒนำผู้ประกอบกำรท้ องถิ่นให้ สำมำรถนำสินค้ ำเข้ ำมำจำหน่ำยในศูนย์กำรค้ ำ พร้ อมทังสรรหำร้
้
ำนค้ ำ
ใหม่ ที่ มีค วำมทันสมัย อำทิ ประเภทอำหำรและเครื่ องดื่ม , สถำนศึก ษำต่ำ งๆ รวมถึง คลีนิก เสริ มควำมงำม หรื อ
สถำนทัน ตกรรม เพื่ อเป็ นกำรเสริ ม ศัก ยภำพของพื น้ ที่ ให้ ต รงตำมกลุ่ม ลูก ค้ ำ ที่ เข้ ำ มำซื อ้ สิน ค้ ำ และใช้ บ ริ ก ำรใน
ศูนย์กำรค้ ำให้ มำกยิ่งขึ ้น รวมถึงได้ มีกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนของร้ ำนค้ ำ ซึง่ มีมำตรกำรดูแล และช่วยเหลือร้ ำนค้ ำ
เช่ำในพื ้นที่ นอกจำกนันร้
้ ำนค้ ำสัมพันธ์ จะทำหน้ ำที่ดแู ล และสร้ ำงควำมสัมพันธ์กบั ร้ ำนค้ ำอย่ำงต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
โดยรับฟั งปั ญหำ ข้ อเสนอแนะ และให้ คำปรึกษำ รวมถึงหำแนวทำงร่วมกันในกำรพัฒนำศักยภำพกำรดำเนินงำน และ
กำรแข่งขันของร้ ำนค้ ำให้ เติบโตอย่ำงไปพร้ อมกับบริ ษัทฯ
สำหรับด้ ำนระบบงำนปฎิบตั ิกำรต่ำงๆ บริ ษัทฯได้ มีกำรจัดวำงระบบงำนให้ มีประสิทธิภำพ อำทิ ระบบกำร
บริ หำรสินค้ ำ ซึง่ บริ ษัทฯได้ จดั วำงระบบ Logistic และ Supply Chain เพื่อลดขันตอนในกำรจั
้
ดซื ้อ และกำรรับส่งสินค้ ำ
โดยบริ ษัทฯ ได้ วำงระบบคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ ในกำรบริ หำรสินค้ ำคงคลัง เพื่อบริ หำร และลดควำมเสีย่ งจำกสินค้ ำล้ ำสมัย
และสำมำรถตอบสนองกำรบริ หำรงำนขำยสินค้ ำหน้ ำร้ ำนได้ อย่ำงเหมำะสม กำรเพิ่มประสิทธิ ภำพของระบบงำน
ปฎิ บัติ งำนหน้ ำ ร้ ำน, กำรพัฒ นำระบบกำรชำระเงิ น ผ่ำน Mobile Application อำทิ ALI Pay และ Samsung Pay,
ระบบติดตำมแผนกำรตลำด และระบบกำรติดตำมพฤติกรรมลูกค้ ำ
นอกจำกนี ้กำรดำเนินเปิ ดสำขำให้ บริ กำรครอบคลุมหัวเมืองใหญ่ทวั่ ประเทศนัน้ นับเป็ นกำรกระจำยควำมเสีย่ งที่
ดี ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบในกรณี ที่เกิดเหตุกำรณ์ ที่ ส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ เฉพำะในบำงพื ้นที่
โดยบริ ษัทฯ จะยังคงสำมำรถเปิ ดดำเนินกำรสำขำอื่นๆ และดำเนินธุรกิจตำมปกติได้
3.2 ด้ านการปฎิบัติงาน
สินค้ าล้ าสมัย
เนื่ อ งจำกกลุ่ม สิน ค้ ำ หลำยหมวดเป็ นสิน ค้ ำ แฟชั่น จึง ท ำให้ สิน ค้ ำ ต้ องมี รูป แบบที่ ทัน สมัยอยู่ เสมอ และ
จำเป็ นต้ องปรับเปลี่ยนกลุม่ สินค้ ำให้ ตรงกับควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ โดยรำคำต้ องสำมำรถแข่งขันกับตลำดได้ ดังนัน้
เมื่อกระแสควำมนิยมของผู้บริ โภคเกิดกำรเปลีย่ นแปลงไป อีกทังผู
้ ้ บริ โภคยังมีทำงเลือกมำกขึ ้น เช่น กำรซื ้อสินค้ ำผ่ำน
ช่องทำงออนไลน์ และสินค้ ำนำเข้ ำจำกต่ำงประเทศ ปั จจัยเหล่ำนี ้อำจส่งผลให้ เกิดควำมเสี่ยงที่สินค้ ำจะล้ ำสมัย ไม่
สำมำรถจำหน่ำยออกไปได้ ดังนันในด้
้ ำนกำรบริ หำรสินค้ ำ บริ ษัทฯจึงให้ ควำมสำคัญอย่ำงมำก ทังในเรื
้ ่ องของกำรวำง
แผนที่ดี, กำรจัดหำสินค้ ำที่ดี (Sourcing) และระบบ Supply Chain รวมถึงกำรควบคุมและติดตำมกำรเคลือ่ นไหวของ
สินค้ ำคงคลังในแต่ละสำขำอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้ สำมำรถบริ หำรจัดกำรสินค้ ำคงคลัง และสินค้ ำที่วำงจำหน่ำยในหน้ ำ
ร้ ำนให้ อยู่ในระดับที่เหมำะสมเพียงพอสำหรับกำรจำหน่ำย ประกอบกับบริ ษัทฯมีนโยบำยทำงบัญชีในกำรตังส
้ ำรอง
กำรด้ อยค่ำสินค้ ำล้ ำสมัยของสินค้ ำคงเหลือประเภทสินค้ ำซื ้อขำด (Credit Stock) เพื่อให้ สะท้ อนแผนกำรดำเนินงำนที่
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แท้ จริ ง โดยสินค้ ำส่วนที่เหลือ คู่ค้ำได้ ตกลงรับผิดชอบในกรณีที่เกิดสินค้ ำล้ ำสมัย ดังนันปั
้ จจัยเสี่ยงเรื่ องสินค้ ำล้ ำสมัย
จึงไม่สง่ ผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ อย่ำงมีนยั สำคัญ
การพึ่งพิงการจัดซือ้ สินค้ าจากซัพพลายเออร์
บริ ษั ท ฯ มี ก ำรกระจำยกำรสัง่ ซือ้ สิน ค้ ำ จำกซัพ พลำยเออร์ จ ำนวนกว่ำ 2,000 รำย เพื่ อ ให้ สิน ค้ ำมี ค วำม
หลำกหลำย แตกต่ ำ ง สอดคล้ อ งกั บ แผนกลยุ ท ธ์ ข องบริ ษั ท ฯ รวมทัง้ เพื่ อ ลดกำรพึ่ ง พิ ง กำรจั ด ซื อ้ สิ น ค้ ำจำก
ซัพพลำยเออร์ รำยใดรำยหนึ่งเป็ นจำนวนมำก อย่ำงไรก็ตำมบริ ษัทฯมีกำรซื ้อสินค้ ำจำกซัพพลำยเออร์ รำยใหญ่หลำย
รำย ซึ่งมีสินค้ ำหลำกหลำย และเป็ นที่นิยมของลูกค้ ำจำนวนมำก โดยบริ ษัทฯเป็ นพันธมิตรที่สำคัญในกำรกระจำย
สินค้ ำให้ แก่ซพั พลำยเออร์ กลุม่ ดังกล่ำว ทังในเขตกรุ
้
งเทพฯ และต่ำงจังหวัด และมีควำมร่ วมมือระหว่ำงกันในกำรให้
ข้ อมูลเพื่อพัฒ นำสินค้ ำ กำรจัดกิ จกรรมส่งเสริ มกำรตลำดอย่ำงต่อเนื่อง กำรบริ หำรสินค้ ำและกำรกระจำยสินค้ ำ
(Supply Chain Management) เพื่อให้ สนิ ค้ ำเพียงพอและตรงตำมควำมต้ องกำรของลูกค้ ำในแต่ละพื ้นที่
การพึ่งพิงการเช่ าที่ดินและอาคารเพื่อประกอบการ
บริ ษัทฯ เป็ นเจ้ ำของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอำคำรจำนวน 15 สำขำ และสำหรับสำขำอื่นๆ เป็ นลักษณะกำร
เช่ำที่ดินและก่อสร้ ำงอำคำรเอง หรื อมีกำรทำสัญญำเช่ำ เช่ำช่วง และรับโอนสิทธิกำรเช่ำที่ดินและอำคำรจำกเจ้ ำของ
กรรมสิทธิ์ เพื่อใช้ เป็ นสถำนที่ประกอบกำรห้ ำงสรรพสินค้ ำ โดยมี 14 สำขำที่มีกำรเช่ำผ่ำน บริ ษัท เซ็นทรัล พัฒ นำ
จำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็ นบริ ษัท ในเครื อ กำรทำสัญ ญำเช่ำดังกล่ำว เกิ ดจำกควำมจำเป็ นในกำรเลือกทำเลที่ ตงั ้ ที่ มี
ศักยภำพสูงในกำรดำเนินกิจกำรห้ ำงสรรพสินค้ ำ ซึง่ เจ้ ำของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและ/หรื ออำคำรเหล่ำนี ้ มักจะไม่ประสงค์
ที่จะขำยทรัพย์สนิ ดังกล่ำว แต่จะใช้ วิธีกำรนำออกให้ เช่ำแทน และในบำงกรณีต้นทุนกำรได้ มำซึง่ กรรมสิทธิ์ในที่ดิน และ
อำคำรก็มกั จะมีต้นทุนสูงจนไม่ค้ มุ ค่ำต่อกำรลงทุน เมื่อเทียบกับกำรเช่ำ ปั จจุบนั ในกำรทำสัญญำเช่ำที่ดินหรื ออำคำร
บริ ษัทฯ จะทำสัญญำเช่ำระยะยำว โดยมีอำยุสญ
ั ญำเช่ำประมำณ 30 ปี และสัญญำส่วนหนึง่ ได้ กำหนดเงื่อนไขในกำร
ให้ สทิ ธิตอ่ อำยุสญ
ั ญำไว้ ลว่ งหน้ ำ ประกอบกับที่ผำ่ นมำนันคู
้ ส่ ญ
ั ญำทังสองฝ่
้
ำยต่ำงได้ ปฏิบตั ิตอ่ กันตำมสัญญำ บริ ษัทฯ
จึงคำดว่ำจะสำมำรถเจรจำตกลงต่ออำยุสญ
ั ญำต่อไปในอนำคตได้
ในกรณีที่บริ ษัทฯเป็ นผู้เช่ำอำคำร ทำให้ ต้องพึ่งพิงกำรบริ หำรจัดกำรของเจ้ ำของศูนย์กำรค้ ำ บริ ษัทฯ ได้ มีกำร
ประสำนงำน และติดตำมกำรบำรุงรักษำสภำพอำคำรของผู้บริ หำรศูนย์กำรค้ ำอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำอำคำร
ศูนย์กำรค้ ำนันมี
้ สภำพที่ปลอดภัยและเหมำะสมในกำรประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ
ความเสี่ยงด้ านความปลอดภัย อุบัติภยั ภัยธรรมชาติ โรคระบาด และภัยก่ อการร้ าย
บริ ษัทฯตระหนักถึงควำมสำคัญ และควำมปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์ สินของทัง้ ลูกค้ ำ และบุคลำกรของ
บริ ษัทฯ ปั จจุบันบริ ษัทฯมีสำขำครอบคลุมอยู่ทวั่ ทุกภูมิภำคของประเทศ จึงทำให้ มีโอกำสเกิดควำมเสี่ยงที่จะได้ รับ
ควำมเสียหำยในบำงสำขำ หำกเกิดอุบัติภัยและภัยธรรมชำติต่ำงๆ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย แผ่นดินไหว โรคระบำด
รวมถึงภัยจำกกำรก่อกำรร้ ำยได้ ซึ่งอำจส่งผลกระทบทำให้ กำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯต้ องหยุดชะงักลง ดังนันบริ
้ ษัทฯ
จึงได้ กำหนดหลักปฏิบตั ิในด้ ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยอย่ำงเข้ มงวด มีกำรติดตำม เฝ้ ำระวังและรำยงำนสถำนกำรณ์
อย่ำงใกล้ ชิด โดยจัดทำแผนงำนอย่ำงชัดเจนเพื่ อเตรี ยมควำมพร้ อมในกำรป้องกันควำมเสี่ยงหำกเกิ ดเหตุก ำรณ์
ดังกล่ำว
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ในด้ ำนควำมเสี่ยงจำกภัยแผ่นดินไหว บริ ษัทฯได้ มีกำรกำหนดโซนสำขำที่ตงอยู
ั ้ บ่ ริ เวณภำคเหนือ เป็ นพื ้นที่ ที่
มีควำมเสี่ยง และมีโอกำสได้ รับผลกระทบจำกกำรเกิดแผ่นดินไหว โดยอ้ ำงอิงตำมกรมทรัพยำกรธรณี มีกำรซักซ้ อม
แผนอพยพของพนักงำน และกำรขนย้ ำยเอกสำรสำคัญ ของบริ ษัทฯในกรณี ที่เกิ ด เหตุ รวมทัง้ ได้ ดำเนิน กำรจัดท ำ
ประกันภัยเพื่อคุ้มครองควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ ้น ครอบคลุมทรัพย์สินทัง้ หมดที่บริ ษัทฯเป็ นเจ้ ำของกรรมสิทธิ์ และ
ทรัพย์สนิ ที่อยูภ่ ำยใต้ กำรควบคุมของบริ ษัทฯ รวมถึงกำรประกันควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ ้นกับบุคคลที่สำมทังนี
้ ้บริ ษัทฯ
ยังได้ จดั ทำประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption) ในกรณีที่สำขำใดสำขำหนึ่ง ไม่สำมำรถประกอบกำร
ได้ เป็ นกำรชัว่ ครำว เพื่อเป็ นกำรบรรเทำกำรสูญเสียรำยได้ ของบริ ษัทฯอีกด้ วย
นอกจำกกำรมีมำตรำกำรที่ชดั เจนแล้ ว บริ ษัทฯ ได้ มีกำรเก็บรวบรวมสถิติของกำรเกิดอุบตั ิเหตุ -อุบตั ิภยั ที่เกิด
ต่อพนักงำน ลูกค้ ำ และทรัพพย์สนิ มำอย่ำงต่อเนื่อง และนำข้ อมูลมำเป็ นแนวทำงในกำรวิเครำะห์ จดั ทำแผนงำนและ
มำตรกำรป้องกันฯ เพื่อลดสถิติกำรเกิดเหตุอย่ำงบูรณำกำรร่วมกันทุกหน่วยงำน และมีกำรจัดตังคณะกรรมกำรควำม
้
ปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้ อมในกำรทำงำน (คปอ.) ตำมกฎกระทรวงฯ ในสำนักงำนใหญ่และทุกสำขำ
ของบริ ษัทฯ โดยมีบทบำทหน้ ำที่ในกำรสำรวจจุดเสีย่ งด้ ำนควำมปลอดภัย สุขอนำมัย และ สภำพแวดล้ อม ทุกพื ้นที่ทงั ้
ในและนอกอำคำรเป็ นประจ ำเดื อ นทุก เดื อ น และน ำเสนอปั ญ หำควำมเสี่ ย งที่ สำรวจพบให้ ค ณะกรรมกำรหรื อ
หน่ ว ยงำนที่ เกี่ ย วข้ อ งแก้ ไข ตลอดจนติ ด ตำมประเมิ น ผลต่ อ ไป และในปี 2560 นี ้ บริ ษั ท ฯก็ ได้ รั บ รำงวัล สถำน
ประกอบกำรดีเด่น ด้ ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้ อมในกำรทำงำน จำกกระทรวงแรงงำนด้ วย
ควำมเสีย่ งจำกกำรระบำดของโรคต่ำงๆ ในช่วงระยะเวลำหนึ่งๆ อำจส่งผลกระทบธุรกิจห้ ำงสรรพสินค้ ำ และ
ศูนย์กำรค้ ำได้ บริ ษัทฯ จึงยังคงมีกำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรของกระทรวงสำธำรณสุขในกำรป้องกันกำรแพร่ระบำด
ของโรคอย่ำงเข้ มงวด อำทิ รักษำควำมสะอำดในทุกพื ้นที่ของห้ ำงทังภำยในและภำยนอกห้
้
ำง โดยเฉพำะในจุดสำคัญ
ต่ำงๆ ที่ มี ลูก ค้ ำเข้ ำมำใช้ บ ริ ก ำรหนำแน่น รวมถึงควำมสะอำดของระบบปรั บ อำกำศภำยในอำคำรและกำรดูแ ล
สุขอนำมัยภำยในสำขำของบริ ษัทฯด้ วย
สำหรับควำมเสี่ยงจำกภัยก่อกำรร้ ำยนัน้ บริ ษัทฯได้ กำหนดมำตรกำรป้องกันอย่ำงชัดเจน รวมถึงกำรซักซ้ อม
พนักงำนที่เกี่ยวข้ องให้ มีควำมพร้ อมในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่เมื่อเกิดเหตุขึ ้นได้ และมีกำรจัดทำประกันภัยกำรก่อกำรร้ ำย
รองรับสำหรับสำขำที่มีควำมเสีย่ งด้ วย
3.3 ด้ านการเงิน
สภาพคล่ องทางการเงิน
ด้ ำนสภำพคล่องทำงกำรเงินของบริ ษัทฯ ณ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษัทฯมีสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 5,383
ล้ ำนบำท และมีหนี ้สินหมุนเวียนจำนวน 8,130 ล้ ำนบำท คิดเป็ นอัตรำส่วนเงินทุนหมุนเวียน 0.7 เท่ำ บริ ษัทฯมีเงินกู้ยืม
จำกสถำบันกำรเงินจำนวน 1,768 ล้ ำนบำท ขณะที่หนี ้สินหมุนเวียนของบริ ษัทฯ ส่วนใหญ่อยู่ในรู ปของเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ
ซึ่งเป็ นลักษณะทัว่ ไปของธุรกิจค้ ำปลีกประเภทห้ ำงสรรพสินค้ ำ นอกจำกนี ้เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำส่วนใหญ่ ของบริ ษัทฯ เป็ น
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำที่มีเงื่อนไขในลักษณะสินค้ ำฝำกขำยซึง่ คิดเป็ นร้ อยละ 70 - 80 ของต้ นทุนค่ำสินค้ ำ โดยบริ ษัทฯจะชำระ
ค่ำสินค้ ำแก่คคู่ ้ ำ ก็ตอ่ เมื่อได้ มีกำรจำหน่ำยสินค้ ำและได้ รับชำระเงินค่ำสินค้ ำดังกล่ำวจำกลูกค้ ำแล้ ว ดังนันภำระหนี
้
้สิน
หมุนเวียนที่มีอยู่จึงไม่ กระทบต่อสภำพคล่องปกติของบริ ษัทฯแต่อย่ำงใด เงินกู้ยืมจำนวน 1,768 ล้ ำนบำท คิดเป็ น
อัตรำส่วนหนี ้สินที่มีภำระดอกเบี ้ยต่อทุนอยู่ในระดับต่ำ ที่ 0.1 เท่ำ (ไม่เกิน 1.0 เท่ำ)
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สำหรับในส่วนของพื ้นที่เช่ำ บริ ษัทฯกำหนดนโยบำยป้องกันควำมเสี่ยงจำกกำรผิดนัดชำระหนี ้ของผู้เช่ำพื ้นที่
ได้ แก่กำรเรี ยกเก็ บ เงิ นมัดจำค่ำเช่ำพืน้ ที่จำกผู้เช่ำไว้ ล่วงหน้ ำ และนโยบำยกำรติดตำมหนีส้ ิน อย่ำงใกล้ ชิด ทำให้
สำมำรถเก็บหนี ้ส่วนใหญ่ตำมกำหนดชำระ
บริ ษัทฯ มีนโยบำยในกำรบริ หำรเงินสดคงเหลือ โดยกำรบริ หำรและลงทุนในรู ปแบบต่ำงๆ อันได้ แก่ เงินฝำก
ธนำคำร ตัว๋ สัญญำใช้ เงินของธนำคำรพำณิชย์ พันธบัตรรัฐบำล และกองทุนที่เน้ นกำรลงทุนในพันธบัตรรัฐบำลและ
พันธบัตรรัฐวิสำหกิ จ เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่ำ บริ ษัทฯจะได้ รับเงินต้ น และผลตอบแทนจำกกำรลงทุนตำมที่กำหนดตำม
นโยบำยกำรบริ หำรเงินสดและสภำพคล่อง
นอกจำกนี ้บริ ษัทฯได้ จดั หำเงินทุน เพื่อรองรับแผนกำรลงทุนในโครงกำรขยำยสำขำ รวมถึงกำรลงทุนปรับปรุง
สำขำเดิมที่ มี อยู่ต่อเนื่ องทุกปี โดยได้ จัด หำแหล่งเงิ นกู้ระยะยำว เพื่อ รองรั บแผนกำรลงทุนอย่ำงเพี ยงพอในอัตรำ
ดอกเบี ้ยที่เหมำะสม บริ ษัทฯได้ มีกำรประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตอย่ำงสม่ำเสมอ และมีวินยั ในกำรใช้ จ่ำยเงิน
เพื่อกำรลงทุนอย่ำงเคร่งครัด รวมถึงกำรสร้ ำงควำมสัมพันธ์ที่ดี และรักษำระดับควำมน่ำเชื่อถือต่อสถำบันกำรเงินให้ อยู่
ในระดับสูงอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งปั จจุบนั บริ ษัทฯยังคงสถำนะกำรเงินที่แข็งแกร่ ง สำมำรถดำเนินโครงกำรลงทุนได้ ตำม
เป้ำหมำยที่กำหนดจำกกระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำนตำมที่ประมำณกำรไว้ ณ 31 ธันวำคม 2560 โดยในปี 2560
บริ ษัทได้ ชำระเงินคืนเงินกู้ยืมระยะยำวทังสิ
้ ้น จำนวน 1,513 ล้ ำนบำท เป็ นผลให้ บริ ษัทฯมีเงินกู้ยืมคงเหลือ จำนวน
1,768 ล้ ำนบำท
สำหรับควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลีย่ น ปั จจุบนั กำรทำธุรกรรมในต่ำงประเทศของบริ ษัทฯมีจำนวนเงินและ
สัดส่วนน้ อย ทำให้ ควำมเสี่ยงในเรื่ องดังกล่ำว ไม่ส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ อย่ำงมีนยั สำคั ญแต่
อย่ำงใด บริ ษัทฯ จึงประเมินว่าปั จจัยเสีย่ งด้ านการเงินจากอัตราแลกเปลีย่ นอยูใ่ นระดับต่า
3.4 ความเสี่ยงในการดาเนินงานต่ างประเทศ
บริ ษัทฯ ได้ ขยำยธุรกิจไปยังต่ำงประเทศ โดยเริ่ มเปิ ดห้ ำงสรรพสินค้ ำ เป็ นครัง้ แรก ในปี 2557 ในประเทศ
เวียดนำม บริ ษัทฯบริ หำรควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศ โดยได้ มีกำรศึกษำและวิเครำะห์รำยละเอียดด้ ำน
ภำวะเศรษฐกิจ กำรตลำด กำรแข่งขัน กฎหมำย ภำษี กฎเกณฑ์สง่ เสริ มกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศ นโยบำยของรัฐ
กำลังซื ้อของผู้บริ โภค รูปแบบกำรดำเนินชีวิต และปั จจัยอื่นๆ อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อประเมินผลกระทบที่อำจเกิดขึ ้น เพื่อให้
มัน่ ใจว่ำบริ ษัทฯ สำมำรถใช้ กลยุทธ์ ที่เหมำะสม เพื่อตอบสนองควำมต้ องกำรของผู้บริ โภคได้ อย่ำงถูกต้ อง และสำมำรถ
แข่งขันกับผู้ประกอบกำรในท้ องถิ่นนันได้
้
3.5 ด้ านข้ อมูลสารสนเทศ
ความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้ อมูล การเข้ าถึงข้ อมูล และระบบงาน
บริ ษัทฯ มีนโยบำยในกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง ด้ ำนข้ อมูลสำรสนเทศ โดยเน้ นในด้ ำนควำมปลอดภัยในกำรเก็บ
รักษำข้ อมูลต่ำงๆ โดยเฉพำะข้ อมูลที่สำคัญของบริ ษัทฯ รวมไปถึงข้ อมูลที่เป็ นควำมลับทำงธุรกิจของทังคู
้ ่ค้ำและลูกค้ ำ
แต่ละรำยของบริ ษัทฯ ซึ่งในปั จจุบนั บริ ษัทฯมีระบบในกำรเก็บรักษำข้ อมูลที่มีควำมปลอดภัยสูง และเชื่อถือได้ รวมถึง
กำรจัดสร้ ำงระบบสำรองกำรใช้ งำนไว้ ด้วย นอกจำกนี ้บริ ษัทฯใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับกำรกำหนดระดับกำรเข้ ำถึง
ข้ อมูลของพนักงำนระดับ ต่ำงๆ ควบคู่กับ กำรกำหนดระเบียบ ข้ อบังคับของบริ ษั ทฯว่ำด้ วยเรื่ อง “กำรไม่น ำข้ อมูล
ควำมลับของบริ ษัทฯ ไปเปิ ดเผย” รวมถึงกำรเน้ นย ้ำให้ พนักงำนตระหนักถึง ควำมสำคัญของกำรใช้ งำนระบบให้ เป็ นไป
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อย่ำงถูกวิธีและเหมำะสม เพื่อให้ ระบบจัดกำรและเก็บรักษำข้ อมูล ให้ สำมำรถดำเนินงำนไปได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ
สูงสุดและต่อเนื่อง
ความต่ อเนื่องของระบบงานหลัก
บริ ษัทฯ มีศนู ย์ Data Center ที่จงั หวัดฉะเชิงเทรำ เพื่อสำรองข้ อมูลรองรับ และมี server หลักของบริ ษัทฯ ที่
สีลม ซึ่งจะสำมำรถรองรับกรณีเกิดเหตุกำรณ์ วิกฤตต่ำงๆที่อำจเกิดขึ ้นได้ โดยระบบงำนหลักของบริ ษัท ฯจะสำมำรถ
ดำเนินงำนได้ อย่ำงปกติ ไม่ขำดควำมต่อเนื่องในกำรดำเนินธุรกิจ
นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯได้ คำนึงถึงกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ยงในด้ ำนข้ อมูลสำรสนเทศอื่นๆ อำทิ กำรพัฒนำ
ระบบงำนให้ มีควำมสอดคล้ องกับแผนธุรกิจของบริ ษัทฯ กำรควบคุมดูแลในด้ ำนปฎิบตั ิงำนให้ เป็ นไปอย่ำงถูกต้ องตำม
กฎหมำย และตำมพรบ.คอมพิวเตอร์ เป็ นต้ น รวมถึง กำรจัดทำแผนกำรบริ ห ำรควำมต่อเนื่ องในกำรดำเนิน ธุรกิ จ
(Business Continuity Plan) ทำงด้ ำนระบบสำรสนเทศให้ สำมำรถรองรับกรณีเกิดเหตุวิกฤต หรื อเหตุฉกุ เฉิน เพื่อให้
ธุรกิจสำมำรถดำเนินกำรได้ โดยไม่สง่ ผลกระทบต่อกำรให้ บริ กำรลูกค้ ำและเป็ นกำรพัฒนำกำรทำงำนในระบบงำนต่ำงๆ
ให้ สำมำรถทำงำนได้ อย่ำงต่อเนื่อง ในขณะที่ระบบหลักเกิดปั ญหำ อำทิ ระบบขำย, ระบบบริ หำรสินค้ ำ, ระบบบันทึก
และแลกคะแนนให้ ลกู ค้ ำ T1C เป็ นต้ น
3.6. กระบวนการติดตามประเมินและการรายงานผลความเสี่ยง
เพื่อให้ กระบวนกำรบริ หำรควำมเสีย่ งของบริ ษัท ฯ เป็ นไปอย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ ภำยใต้ กรอบและ
นโยบำยกำรบริ หำรควำมเสีย่ งของบริ ษัทฯในทุกๆด้ ำน โดยคำนึงถึงเป้ำหมำย และวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ เป็ นสำคัญ
จึงได้ กำหนดให้ มีกระบวนกำรติดตำมและรำยงำนผล ควำมเสีย่ ง ดังนี ้
- จั ด ตั ง้ คณะท างานบริ ห ารความเสี่ ย ง (Risk Management Working Group) โดยคณะท ำงำนฯ
ประกอบด้ วยผู้บริ หำรสูงสุด จำกสำยงำนต่ำงๆ และหน่วยงำนสนับสนุน รวมถึงฝ่ ำยวำงแผนกลยุทธ์
เพื่อร่ วมกันวำงรำกฐำนและออกแบบ วำงแผนกำรบริ หำรควำมเสี่ยงของบริ ษัทฯ ให้ นำไปใช้ ได้ อย่ำง
เหมำะสมกับลักษณะเฉพำะของธุรกิจ
- การสนั บ สนุ น จากฝ่ ายบริ ห าร (Executive Sponsorship) ฝ่ ำยบริ หำรเป็ นผู้ให้ กำรสนับสนุน และ
แสดงให้ เห็นถึงผลประโยชน์ที่จะได้ รับจำกกำรบริ หำรควำมเสี่ยงของบริ ษัท โดยสื่อสำรไปยังส่วนงำน
ต่ ำ งๆ ซึ่ ง จะต้ องจั ด สรรทรั พ ยำกรสนับ สนุ น เพื่ อ ช่ ว ยผลัก ดัน ให้ กำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งประสบ
ควำมสำเร็ จ
- การพั ฒ นาแผนการน าไปปฏิ บั ติ (Implementation Plan Development) เพื่ อให้ แ ผนกำรบริ หำร
ควำมเสี่ยงนำไปปฏิบตั ิได้ จริ ง คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยงได้ รับรองและจัดให้ มีระบบกำรบริ หำร
ควำมเสี่ ย ง โดยระบุผ้ ู รั บ ผิ ด ชอบชัด เจน และใช้ แผนที่ ก ำหนดเป็ นเครื่ อ งมื อ ในกำรสื่ อ สำร โดย
ประสำนงำนกับหัวหน้ ำคณะทำงำนบริ หำรควำมเสี่ยงถึงขันตอนกำรปฏิ
้
บิติ และยืนยันควำมคำดหวัง
ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงพิจำรณำกำรเปลีย่ นแปลงที่อำจเกิดขึ ้นทังบริ
้ ษัท ฯ จำกกำรนำเอำกำร
บริ หำรควำมเสีย่ งมำใช้
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- การประเมินสถานการณ์ ปัจจุบัน (Current State Assessment) คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ งได้
ประเมินองค์ประกอบ หลักกำร และแนวคิดของกำรบริ หำรควำมเสีย่ งที่บริ ษัทฯ ใช้ ในปั จจุบนั ว่ำนำไปใช้
อย่ำงไร มีควำมเข้ ำใจหรื อรับรู้อย่ำงไร ต่อระดับของควำมเสีย่ งที่ยอมรับได้ ของบริ ษัทฯ โดยคณะทำงำน
ฯ จะเป็ นผู้กำหนดขันตอน
้
แนวกำรปฏิบตั ิ และเทคนิคที่ใช้ อย่ำงเป็ นทำงกำร และไม่เป็ นทำงกำร รวมถึง
กำรประเมินควำมสำมำรถของบริ ษัทฯ ในกำรนำแนวคิด และหลักกำรของกรอบโครงสร้ ำงไปปรับใช้ ให้
เกิดประโยชน์
- กาหนดวิสัยทัศน์ ของการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ (Enterprise Risk Management Vision)
คณะทำงำนหลักเป็ นผู้กำหนดวิสยั ทัศน์เพื่อใช้ เป็ นแนวทำงบริ หำรควำมเสีย่ งของบริ ษัทฯ และผนึกเข้ ำ
ไปยังส่วนต่ำงๆ ให้ สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงใช้ ระบบกำรบริ ห ำรควำมเสี่ย งให้ เกิ ด ควำม
สอดคล้ องกันระหว่ำงระดับควำมเสีย่ งที่ยอมรับได้ กบั กลยุทธ์ของบริ ษัทฯ เพื่อช่วยให้ กำรตัดสินใจเลือก
วิธีกำรตอบสนองต่อควำมเสีย่ งดีขึ ้น สำมำรถระบุและบริ หำรควำมเสีย่ งที่ครอบคลุม ทังบริ
้ ษัทฯได้ อย่ำง
มีประสิทธิภำพ
- การพั ฒนาความสามารถ (Capability Development) กำรประเมิ นสถำนกำรณ์ ปั จจุบัน และกำร
กำหนดวิสยั ทัศน์ของกำรบริ หำรควำมเสี่ยงของบริ ษัทฯ ช่วยให้ เกิดควำมเข้ ำใจเชิงลึกที่จำเป็ น เพื่อใช้
กำหนดตัวบุคคล เทคโนโลยีที่ต้องใช้ และรู้ ถึงควำมสำมำรถของกระบวนกำรที่มีในปั จจุบนั นำไปสูก่ ำร
ประเมินศักยภำพของบริ ษัทฯที่ต้องกำรพัฒนำเพิ่มเติม จึงทำให้ กำหนดบทบำท ควำมรับผิดชอบ และ
กำรปรั บ เปลี่ย น นโยบำยต่ำ งๆ กระบวนกำร วิธี ก ำร เครื่ อ งมื อ เทคนิ ค กำรได้ ม ำของข้ อ มูล และ
เทคโนโลยีที่เหมำะสม
- การติดตามประเมินผล (Monitoring) คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ งกำหนดให้ มีกำรสอบทำนและ
เสริ ม สร้ ำงขี ด ควำมสำมำรถของกำรบริ ห ำรควำมเสี่ย งอย่ำ งสม่ ำ เสมอ โดยถื อ เป็ นส่ว นหนึ่ง ของ
กระบวนกำรบริ หำรอย่ำงต่อเนื่อง
- การรายงานผล (Reporting) บริ ษัทฯ กำหนดให้ มีกำรรำยงำนควำมคืบหน้ ำกำรบริ หำรควำมเสี่ยง
เทียบกับดัชนีชีว้ ดั และแผนกำรจัดกำรอย่ำงสม่ำเสมอ ตลอดจนเหตุสำคัญ ที่เกิดจำกปั จจัยภำยนอก
และปั จจัยภำยใน ที่มีแนวโน้ มอันอำจส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิ จของบริ ษัท ฯ รวมถึงแนวทำง
ป้องกัน เพื่อบรรเทำผลกระทบ นอกจำกนี ้ยังรวมถึงแผนพัฒนำกำรบริ หำรควำมเสีย่ งในด้ ำนต่ำงๆ ที่จะ
ทำให้ กระบวนกำรบริ หำรควำมเสี่ยงเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิ ภำพมำกยิ่งขึ ้น โดยคณะทำงำนบริ หำร
ควำมเสี่ย งมี ห น้ ำ ที่ ในกำรประเมิ น และสรุ ป ผล น ำรำยงำนต่ อ คณะกรรมกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย ง ,
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริ ษัททุกไตรมำส
3.7 ด้ านการปฎิบัติงานให้ เป็ นไปตามระเบียบข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยงมุ่งเน้ นให้ บริ ษัทฯ ดำเนินธุรกิจเป็ นไปตำมกรอบของกฎหมำย กฎระเบียบ
และข้ อบังคับ ต่ำงๆ ที่เกี่ ยวข้ องเป็ นสำคัญ โดยได้ กำหนดนโยบำยกำรปฏิบัติงำนในแต่ละด้ ำนที่อำจเกี่ ยวข้ องกับ
กฎหมำยหรื อข้ อบังคับต่ำงๆดังนี ้
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นโยบายการคุ้มครองสิทธิในทรั พย์ สินทางปั ญญา
บริ ษัทฯ ให้ ควำมสำคัญกับเรื่ องกำรคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทำงปั ญญำ ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจค้ ำปลีก
ของบริ ษัทฯ ได้ มีกำรทำข้ อตกลงกับคู่ค้ำทุกรำย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสินค้ ำที่รับมำจำหน่ำยจะต้ องมีกำรยืนยันในเรื่ อง
ควำมเป็ นเจ้ ำของที่แท้ จริ ง หรื อสิทธิโดยชอบ รวมถึงควำมถูกต้ องในเรื่ องเครื่ องหมำยกำรค้ ำ/บริ กำร ลิขสิทธิ์ สิทธิบตั ร
และไม่เป็ นกำรละเมิดสิทธิในทรัพย์ สินทำงปั ญญำของบุคคลอื่น รวมถึงมีมำตรฐำนของสินค้ ำที่สอดคล้ องและเป็ นไป
ตำมที่หน่วยงำนรำชกำรซึ่งเกี่ยวข้ องในกำรดูแล กำกับ ตรวจสอบ ประกำศ กำหนด รวมไปถึงควำมปลอดภัยสำหรับ
ผู้บริ โภค นอกจำกนี ้บริ ษัทฯ ได้ กำหนดกำรตรวจสอบเรื่ องดังกล่ำว เป็ นส่วนหนึ่งของขันตอนกำรจั
้
ดซื ้อ และได้ ติดตำม
กำรจัดซือ้ สินค้ ำกับคู่ค้ำอย่ำงใกล้ ชิด รวมถึงกำรกำหนดหน่วยงำนที่มีหน้ ำที่รับผิดชอบในเรื่ องทรัพย์สินทำงปั ญญำ
และเน้ นย ้ำกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง ให้ คำนึงถึงควำมเสีย่ งในด้ ำนนี ้เสมอ อีกทังยั
้ งได้ ดำเนินกำรให้ มีกำรสุม่ ตรวจสินค้ ำ
อย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้ แน่ใจได้ ว่ำสิน ค้ ำที่ รับมำเพื่ อจัด จำหน่ำยต่อไปนัน้ เป็ นไปตำมกฎระเบี ยบและถูกต้ องตำม
กฎหมำย
นอกจำกนัน้ ในกรณี ที่บริ ษั ทฯได้ มีกำรใช้ ผลงำนทรัพย์ สินทำงปั ญญำของบุคคลอื่นเช่นงำนอันมีลิขสิทธิ์
ประเภท งำนศิลปกรรม งำนดนตรี กรรม เป็ นต้ น บริ ษัทฯก็จะปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบนี ้เช่นกัน ตัวอย่ำงเช่น พนักงำนทุก
หน่วยงำนต้ องใช้ เฉพำะซอฟต์ แวร์ ที่ มีใบอนุญ ำตที่ถูกต้ อง และควรใช้ เฉพำะซอฟต์ แวร์ ที่ เป็ นไปตำมเงื่ อนไขของ
ใบอนุญำตสำหรับซอฟต์แวร์ นนเท่
ั ้ ำนัน้ หรื อในกำรใช้ งำนดนตรี กรรมที่อำจอยู่ภำยใต้ กำรคุ้มครองของลิขสิทธิ์ ก็ควรมี
กำรนำไปใช้ เพื่อเผยแพร่ ทำสำเนำเฉพำะในกรณีที่ได้ รับอนุญำตจำกเจ้ ำของลิขสิทธิ์แล้ วเท่ำนัน้
นโยบายด้ านผู้บริโภค
พรบ.คุ้มครองผู้บริ โภคและพรบ.ว่ำด้ วยควำมรับผิดชอบต่อสินค้ ำและบริ กำรที่ผลิตขึ ้น (Product Liability
Law) พรบ.ทังสองฉบั
้
บนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อกำหนดสิทธิที่พึงมีของผู้บริ โภคและกำหนดหน้ ำที่ที่ต้องปฎิบตั ิของผู้ผลิต
หรื อผู้ให้ บริ กำร ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นกำรเพิ่มคุณภำพชีวิตของผู้บริ โภคเป็ นสำคัญ และหลีกเลี่ยงปั ญหำต่ำงๆ อันจะนำไปสู่
ควำมเสียหำยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้บริ โภค ซึง่ บริ ษัทฯมีนโยบำยในกำรดำเนินธุรกิจบนพื ้นฐำนของควำมถูกต้ อง
เป็ นธรรม และสำมำรถตอบสนองควำมต้ องกำรของลูกค้ ำด้ วยสินค้ ำที่ดีมีคณ
ุ ภำพ ในรำคำที่เหมำะสม พร้ อมทังกำร
้
บริ ก ำรที่ เป็ นเลิ ศ และค ำนึ ง ถึ ง ควำมพึ ง พอใจของลูก ค้ ำเป็ นส ำคัญ ซึ่ ง นอกจำกขัน้ ตอนกำรจัด ซื อ้ สิ น ค้ ำที่ มี
ประสิทธิภำพแล้ ว บริ ษัทฯยังได้ กำหนดกำรบริ กำรพื ้นฐำนที่ดีสำหรับลูกค้ ำด้ วย กล่ำวคือ ลูกค้ ำต้ องได้ รับสินค้ ำที่มี
คุณภำพ และได้ รับข้ อมูลหรื อคู่มือในกำรใช้ สินค้ ำนันๆ
้ เป็ นอย่ำงดี เพื่อประโยชน์และควำมปลอดภัยในกำรใช้ สินค้ ำ
ด้ วย นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯยังเปิ ดโอกำสให้ แก่ลกู ค้ ำในกำรร้ องเรี ยน หรื อสอบถำมข้ อมูลได้ ในกรณีที่มีข้อสงสัยในสินค้ ำ
หรื อบริ กำรที่ได้ รับจำกบริ ษัทฯ ด้ วย
นโยบายด้ านการประกอบธุรกิจค้ าปลีก
(ร่ ำง) กฎหมำยกำรประกอบธุรกิจค้ ำปลีกค้ ำส่ง มีวตั ถุประสงค์เพื่อกำกับดูแลธุ รกิจประเภทค้ ำปลีกค้ ำส่ง
โดยตรง ซึง่ ได้ มีกำรยกร่ำงกฎหมำยและแก้ ไขปรับปรุงเรื่ อยมำ โดย(ร่ำง)กฎหมำยฉบับนี ้มีเนื ้อหำครอบคลุมถึงคำนิยำม
ของธุรกิจค้ ำปลีก กำรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขกำรประกอบธุรกิจค้ ำปลีกค้ ำส่งบำงประเภท รวมถึงกำรให้
ใบอนุญำตในกำรขยำยสำขำด้ วย โดยมีเจตนำรมณ์ เพื่อสร้ ำงควำมสมดุลระหว่ำงธุรกิจค้ ำปลีกรำยใหญ่ (ที่จำหน่ำย
สินค้ ำอุปโภคบริ โภคจำเป็ นพื ้นฐำนและใช้ กลยุทธ์ ด้ำนรำคำเป็ นสำคัญ) กับธุรกิจค้ ำปลีกชุมชน (ร้ ำนโชห่วย) บริ ษัทฯ
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เห็นว่ำ ห้ ำงสรรพสินค้ ำเป็ นธุรกิจค้ ำปลีกที่เน้ นสินค้ ำอุปโภคประเภทแฟชัน่ มีควำมหลำกหลำยของสินค้ ำและแบรนด์ที่
แตกต่ำงจำกสินค้ ำอุปโภคบริ โภคที่จำหน่ำยในร้ ำนค้ ำปลีกรำยย่อยทัว่ ไป รวมถึงกำรให้ บริ กำรอื่นๆที่เกี่ยวข้ องแบบครบ
วงจร จึงเป็ นธุรกิจค้ ำปลีกที่มีลกั ษณะเฉพำะ แตกต่ำงจำกธุรกิจค้ ำปลีกของชุมชน (ร้ ำนโชห่วย) ดังนันกำรด
้
ำเนินกำร
และกำรจัดกำร ตลอดจนแผนงำนกำรขยำยสำขำของบริ ษัทฯ จึงมิได้ ขดั กับเจตนำรมณ์ของ (ร่ำง)กฎหมำยดังกล่ำว จึง
ไม่นำ่ ที่จะได้ รับผลกระทบโดยตรงจำกบทบัญญัติของ (ร่ำง) กฎหมำยฉบับนี ้
กำรประกำศเรื่ องแนวทำงปฏิ บัติในทำงกำรค้ ำที่ ไม่เป็ นธรรมในธุรกิ จกำรค้ ำ มี วตั ถุประสงค์ เพื่ อกำหนด
ควำมหมำยและคุณสมบัติของผู้ประกอบกำรค้ ำที่มีอำนำจเหนือตลำด เพื่อให้ กำรประกอบกิจกำรค้ ำเป็ นไปโดยเสรี
และเป็ นธรรม และเพื่อให้ ผ้ ปู ระกอบกำรได้ รับทรำบว่ำกำรกระทำใด หรื อคุณสมบัติอย่ำงไร ที่อำจเข้ ำข่ำยกำรกระทำ
ผิดตำมพระรำชบัญญัติกำรแข่งขันทำงกำรค้ ำ พ.ศ. 2542 อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัท ฯ ได้ มีนโยบำย ยึดถือและปฏิบตั ิตำม
กฎหมำยในเรื่ องกำรปฏิบตั ิทำงกำรค้ ำที่เป็ นธรรมในกำรดำเนินธุรกิจมำโดยตลอด ซึง่ ตลอดเวลำที่ผำ่ นมำ บริ ษัทฯ และ
คูค่ ้ ำเป็ นพันธมิตรที่ดีตอ่ กัน และให้ ควำมร่ วมมือระหว่ำงกันมำเป็ นระยะเวลำยำวนำน ดังนัน้ ประกำศคณะกรรมกำร
แข่งขันทำงกำรค้ ำในเรื่ องดังกล่ำวจึงไม่สง่ ผลกระทบใดๆ ต่อบริ ษัทฯ
นโยบายด้ านการขยายสาขา
ทำงด้ ำนกฎหมำยผังเมือง ซึ่งเป็ นกฎหมำยที่สง่ ผลโดยตรงต่อกำรพัฒนำอำคำรพำณิชย์ขนำดใหญ่ รวมถึง
กำรก่อสร้ ำง กำรขยำยสำขำของธุรกิจค้ ำปลีกบำงประเภท อำทิ ร้ ำนค้ ำปลีกขนำดใหญ่ที่จำหน่ำยสินค้ ำอุปโภคบริ โ ภค
ซึ่งภำครั ฐ ได้ มีก ำรน ำเอำกฎหมำยฉบับ นี ม้ ำใช้ เพื่ อเป็ นเครื่ องมื อ ในกำรควบคุม กำรขยำยสำขำของห้ ำงค้ ำปลีก
สมัยใหม่ ในขณะที่กระบวนกำรตรำกฎหมำยค้ ำปลีกค้ ำส่งยังไม่เสร็ จสิ ้น ซึ่งแม้ ว่ำเนื ้อหำของกฎหมำยผังเมือง จะไม่
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำรขยำยสำขำของห้ ำงสรรพสินค้ ำ แต่กฎหมำยฉบับนี ้อำจส่งผลกระทบทำงอ้ อมได้ เนื่องจำก
อำจจะมีข้อจำกัดหรื อข้ อกำหนดบำงประกำรสำหรับกำรพัฒนำศูนย์กำรค้ ำใหม่
นโยบายด้ านความปลอดภัย
บริ ษัทฯคำนึงถึงควำมปลอดภัยจำกกำรดำเนินธุรกิ จของบริ ษัท ฯ โดยได้ ปฏิบตั ิตำมพระรำชบัญ ญัติ ด้ ำน
ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้ อมในกำรทำงำนด้ วยกำรฝึ กอบรมหลักสูตร เจ้ ำหน้ ำที่ควำมปลอดภัย แก่
พนักงำนทุกระดับชัน้ รวมถึงมีกำรตรวจสอบระบบงำนประกอบอำคำรตำมพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร เพื่อให้ เกิด
ควำมปลอดภัยสูงสุดในสถำนประกอบกำรทังส
้ ำนักงำนใหญ่ และสำขำทัว่ ประเทศ
นโยบายด้ านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่ อต้ านการสนับสนุนทางการเงินแก่ การก่ อการร้ าย
และการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุ ภาพทาลายล้ างสูง(Anti-Money Laundering and Combating the Financing
of Terrorism:(AML/CFT) and Financing of proliferation of Weapons of Mass Destruction (WMDs))
ภำยใต้ นโยบำยของบริ ษัทฯในกำรดำเนินธุรกิจซึ่งมุ่งเน้ นกำรตอบสนองควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ และกำร
ให้ บริ กำรภำยใต้ ประโยชน์ควำมพึงพอใจ และมำตรฐำนสูงสุดแก่ลกู ค้ ำ และปฎิบตั ิต่อลูกค้ ำด้ วยควำมซื่อสัตย์เสมอ
ภำคและยุติธรรม บริ ษัทฯตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรกำกับดูแล มิให้ กลุ่มบุคคลใด อำศัยกำรดำเนินธุรกิจของ
บริ ษัทฯ เป็ นช่องทำงในกำรกระทำควำมผิดทำงด้ ำนกำรฟอกเงินและกำรให้ สนับสนุนทำงกำรเงิน เพื่อกำรก่อกำรร้ ำย
และกำรแพร่ขยำยอำวุธที่มอี ำนุภำพทำลำยล้ ำงสูง อันอำจจะนำไปสูค่ วำมเสียหำยแก่ทรัพย์สนิ ของบริ ษัทฯ หรื อลูกค้ ำ
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และกระทบต่อควำมน่ำเชื่อถือหรื อ ภำพลักษณ์ ของบริ ษัทฯ พนักงำนที่ทำหน้ ำที่ในกำรติดต่อดูแล หรื อรับทำธุรกรรม
ทำงกำรเงินกับลูกค้ ำ จะต้ องปฏิบตั ิงำนให้ เป็ นไปตำมหลักจรรยำบรรณ กฎหมำยและข้ อบังคับต่ำงๆที่เกี่ยวข้ อง เช่น
พระรำชบัญ ญั ติหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ พ .ศ. 2535, พระรำชบัญ ญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิ น
พ.ศ.2542 และพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ ำยและกำรแพร่ ขยำย
อำวุธที่มีอำนุภำพทำลำยล้ ำงสูง พ.ศ. 2559,ประกำศ/หรื อหนังสือเวียนของธนำคำรแห่งประเทศไทย,ประกำศของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรื อสำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินเป็ น
ต้ นรวมทังนโยบำย
้
และ/หรื อมำตรกำรใดๆของบริ ษัทฯเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่ำว
นโยบายด้ านการสนับสนุนการแข่ งขันอย่ างเป็ นธรรมและไม่ กระทาการอันเป็ นการฝ่ าฝื นการป้องกันการผูกขาด
บริ ษัทฯ มุ่งมัน่ ในกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยกำรป้ องกันกำรผูกขำด หรื อกฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ ำ และ
สนับ สนุน กำรแข่งขัน ทำงกำรค้ ำ เสรี และเป็ นธรรม ไม่เลือ กปฏิ บัติ ห รื อเอำเปรี ยบผู้อื่น โดยยึด ถื อและปฏิ บัติ ตำม
กฎหมำยกำรป้องกันกำรผูกขำด หรื อกฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ ำ เป็ นหลักกำรสำคัญในกำรดำเนินธุรกิจ
นโยบายต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน
บริ ษั ทฯ ยึดมั่นอุดมกำรณ์ ในกำรดำเนินธุรกิ จตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิ จกำร จรรยำบรรณธุรกิ จของ
บริ ษั ท ฯ และปฏิ บัติ ต ำมกฎหมำยอย่ำงเคร่ งครั ด ต่อ ผู้มี ส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม อย่ำงเท่ำเที ยมและยุติ ธรรม ตลอดจน
ตระหนักว่ำกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ นอกจำกจะส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจ ชื่อเสียง และภำพลักษณ์ของบริ ษัทฯแล้ ว
ยังเป็ นอุปสรรคต่อกำรเติบโตอย่ำงยัง่ ยืนของบริ ษัทฯ และกำรพัฒนำของประเทศชำติเป็ นอย่ำงมำก จำกอุดมกำรณ์
ดังกล่ำว บริ ษัทฯจึงได้ ประกำศเจตนำรมณ์ เข้ ำร่ วมโครงกำร "แนวร่ วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ ำนกำร
ทุจริ ต" และคณะกรรมกำรบริ ษั ท ได้ ก ำหนดนโยบำยต่อ ต้ ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) ซึ่งเป็ น
นโยบำยที่ปฏิบตั ิตำมแนวทำงเกี่ยวกับกำรกำหนดมำตรกำรกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมสำหรับนิติบุคคล ในกำร
ป้องกันกำรให้ สนิ บนของสำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริ ตแห่ง ชำติ (ปปช.) เพื่อให้ นโยบำยนี ้
เป็ นแนวทำงให้ บ คุ ลำกรของบริ ษ ัท ฯ ยึด ถือ ในกำรปฏิบ ตั ิง ำน ตลอดจนผู้ ม ีส ว่ นได้ เสีย ที ่เกี ่ย วข้ อ งได้ รับ ทรำบ
เจตนำรมณ์และแนวทำงกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทตำมนโยบำยดังกล่ำว
นอกจำกนี ้บริ ษัทฯ ได้ ดำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรมีส่วนเกี่ยวข้ องกับกำรทุจ ริ ตและคอร์ รัปชัน โดยจัดทำแนว
ปฏิ บัติในกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัป ชั่น และสื่อสำรให้ ก รรมกำร ผู้บ ริ หำร และพนัก งำนทุกระดับ ได้ รับ ทรำบถึ ง
นโยบำยดังกล่ำว รวมทังคู
้ ค่ ้ ำ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม โดยกำหนดให้ กำรดำเนินกำรทุกกระบวนกำรเป็ นไปตำมกฎหมำย
อย่ำงเคร่งครัด โดยหำกกรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนผู้ใดกระทำผิด จะได้ รับโทษทำงวินยั และหำกมีกำรกระทำที่
เชื่อได้ ว่ำผิดกฎหมำย กฎเกณฑ์ ระเบียบและข้ อบังคับของรัฐ บริ ษัทฯ จะส่งเรื่ องให้ เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐดำเนินกำรต่อไป
โดยไม่ชกั ช้ ำ อีกทังบริ
้ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีช่องทำงในกำรรำยงำนหำกมีกำรพบเห็นกำรฝ่ ำฝื นหรื อพบเห็นกำรกระทำทุจริ ต
และคอร์ รัปชัน ผ่ำนทำง email: cghotline@robinson.co.th ซึ่งสำมำรถติดต่อร้ องเรี ยนต่อคณะกรรมกำรได้ โดยตรง
โดยมีคณะกรรมกำรอิสระและคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผู้รับเรื่ องร้ องเรี ยนดังกล่ำว รวมถึงกำรจัดให้ มีมำตรกำร
คุ้มครองปกป้องให้ กบั ผู้รำยงำนด้ วย
บริ ษัทฯได้ ดำเนินกำรเกี่ยวกับ กำรป้องกันกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เพื่อให้ เป็ นไปตำมกระบวนกำรขอรับรองของ
คณะกรรมกำรแนวร่ ว มปฏิ บัติ ข องภำคเอกชนไทยในกำรต่ อ ต้ ำ นกำรทุจ ริ ต (Private Sector Collective Action
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Coalition Against Corruption : CAC) และได้ ผำ่ นกำรรับรองเมื่อวันที่ 9 มีนำคม 2560 ทังนี
้ ้รำยละเอียดของนโยบำย
ต่อต้ ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัป ชั่น และกำรดำเนิน กำรที่เกี่ ยวข้ อ งกับกำรป้ องกันกำรมีส่วนเกี่ ย วข้ องกับกำรทุจริ ต และ
คอร์ รัปชัน ในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ http://robins.listedcompany.com ภำยใต้ หวั ข้ อ กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
การขอรับคาแนะนาและการแจ้ งเบาะแส
บริ ษัทฯ มีคณะกรรมกำรพิจำรณำและสอบสวนเรื่ องรำวร้ องทุกข์หรื อร้ องเรี ยน พร้ อมทังก
้ ำหนดหน้ ำที่และควำม
รับผิดชอบที่เป็ นระบบ โปร่ งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้ ผ้ รู ้ องทุกข์หรื อผู้ร้องเรี ยนไว้ วำงใจและเชื่อมัน่ ในกระบวนกำร
สอบสวนที่เป็ นธรรม กรณีที่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่ำงๆ มีข้อสงสัย หรื อพบเห็นกำรกระทำ ที่สงสัยว่ำมีกำรฝ่ ำฝื นหรื อไม่
ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้ อบังคับหรื อจรรยำบรรณทำงธุรกิจ สำมำรถสอบถำมขอรับคำแนะนำ แจ้ งเบำะแส หรื อ
ร้ องเรี ยน พร้ อมส่งรำยละเอียดหลัก ฐำนต่ำงๆ ถึงบุค คลหรื อหน่วยงำนที่เกี่ ยวข้ องในช่องทำงกำรติดต่อ ที่ บริ ษั ท ฯ
กำหนด โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบหรื อฝ่ ำยจัดกำรจะดำเนินกำรสืบหำข้ อเท็จจริ งและมีกำรรำยงำนสรุ ปประเด็น
สำคัญให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทพิจำรณำรับทรำบ โดยบริ ษัทฯจะรักษำข้ อมูลดังกล่ำวไว้ เป็ นควำมลับ เพื่อไม่ให้ ผ้ แู จ้ ง
เบำะแสได้ รับควำมเดือนร้ อน สำหรับช่องทำงในกำรขอคำแนะนำ และแจ้ งเบำะแสมีรำยละเอียดดังนี ้
การขอรับคาแนะนา
• ฝ่ ายเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์:
(02) 169-2500 ต่อ 4751
อีเมล:
co.secretary@robinson.co.th
ไปรษณีย์:
ฝ่ ำยเลขำนุกำรบริษัท
บริ ษัท โรบินสัน จำกัด (มหำชน)
ชัน้ 14 เลขที่ 9/9 ถนนพระรำม 9 แขวงหัวยขวำง เขตห้ วยขวำง
กรุงเทพมหำนคร 10310
การแจ้ งเบาะแส
• คณะกรรมการตรวจสอบ
โทรศัพท์:
(02) 169-2500 ต่อ 4700
อีเมล:
cghotline@robinson.co.th
ไปรษณีย์:
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
บริ ษัท โรบินสัน จำกัด (มหำชน)
ชัน้ 14 เลขที่ 9/9 ถนนพระรำม 9 แขวงหัวยขวำง เขตห้ วยขวำง
กรุงเทพมหำนคร 10310
ในกรณีต้องกำรรำยงำนประเด็นที่พบเห็นอย่ำงเร่ งด่วน ผู้พบเห็นสำมำรถแจ้ งให้ ผ้ บู ริ หำรระดับสูงหรื อ
คณะกรรมกำรบริ ษัทรับทรำบ ผ่ำนช่องทำงสือ่ สำรข้ ำงต้ นได้ เช่นกัน สำหรับผู้ที่แจ้ งเบำะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยนที่เป็ น
พนักงำน ลูกค้ ำ หรื อบุคคลที่รับจ้ ำงทำงำนให้ แก่บริ ษัทฯ จะได้ รับกำรคุ้มครองสิทธิตำมกฎหมำย ซึง่ ได้ มีกำร
กำหนดรำยละเอียดไว้ ในจรรยำบรรณและนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษัทฯ
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4. ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีทรัพย์สินถำวรหลักที่ใช้ ในกำรประกอบธุรกิจ ได้ แก่ ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ เพื่อ
ดำเนินกำรห้ ำงสรรพสินค้ ำ และพืน้ ที่เช่ำทัง้ ในประเทศไทยและประเทศเวียดนำม ซึ่งมีระยะเวลำในกำรครอบครอง
คงเหลือ และมูลค่ำตำมบัญชีสทุ ธิของสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 โดยมีรำยละเอียดดังแสดงในตำรำงต่อไปนี ้
ประเภทการ
สถานที่ตงั ้
ถือครอง
กรรมสิทธิ์
สิทธิกำรเช่ำ
สุขมุ วิท, ศรี นคริ นทร์ , รังสิต, รำมอินทรำ
ที่ดินและอำคำร นครศรี ธรรมรำช (2 แห่ง), หำดใหญ่,
ระยะยำว
เชียงใหม่, อุดรธำนี, อยุธยำ,ภูเก็ต,
อุบลรำชธำนี, รำชบุรี, ชลบุรี, ขอนแก่น
ตรัง, เชียงรำย, พิษณุโลก, พระรำม 9,
สุรำษฏร์ ธำนี, บำงแค, ลำปำง, สระบุรี,
ระยอง, ศรี สมำน, มหำชัย, กำแพงเพชร,
สำนักงำนใหญ่
สัญญำเช่ำพื ้นที่ บำงรัก, รัตนำธิเบศร์ , ภูเก็ต จังซีลอน,
บำงนำ, Robins - Royal City และ
Robins -Crescent Mall
ถือกรรมสิทธิ์
ศรี รำชำ, จันทบุรี, สุพรรณบุรี,
ที่ดินและอำคำร กำญจนบุรี, สกลนคร, สุรินทร์ ,
ฉะเชิงเทรำ, ร้ อยเอ็ด, สมุทรปรำกำร,
ปรำจีนบุรี, มุกดำหำร, บุรีรัมย์,
แม่สอด, ลพบุรี, เพชรบุรี

ระยะเวลาใน
การครอบครอง
เริ่ มตังแต่
้
1 พ.ย. 2535 ถึง
23 พ.ย. 2590

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

มูลค่ าตาม
สิทธิการต่ อสัญญา
บัญชีสุทธิ
(ล้ านบาท)
7,364
มีสำขำและสำนักงำนใหญ่
รวม 21 แห่ง ที่มีเงื่อนไขใน
กำรต่อสัญญำ โดยเมื่อ
สัญญำสิ ้นสุด ผู้ให้ เช่ำให้ สทิ ธิ
ผู้เช่ำในกำรเช่ำต่อก่อนบุคคล
อื่นในรำคำค่ำเช่ำที่ได้ ตกลง
ใหม่
192

10,188

ไม่ได้ กำหนดเงื่อนไขกำรต่อ
สัญญำ
-

หมำยเหตุ ไม่รวมสัญญำเช่ำของ Free Standing shops ซึง่ มีมลู ค่ำไม่เป็ นนัยสำคัญ

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อยหรือบริษัทร่ วม
บริ ษัทฯ ยังคงนโยบำยเดิมในกำรลงทุนในบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่วม ดังรำยละเอียดต่อไปนี ้
ธุรกิจที่บริ ษัทฯจะลงทุน - บริ ษัทฯจะลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกำรประกอบธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ เพื่อให้
ครอบคลุมครบวงจร เช่น ธุรกิจห้ ำงสรรพสินค้ ำ ธุรกิจจำหน่ำยอุปกรณ์กีฬำ หรื ออุปกรณ์ไฟฟ้ ำ กำรกำหนดสัดส่วนเงิน
ลงทุน โดยพิจำรณำจำกผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทที่จะลงทุน ประกอบกับฐำนะทำงกำรเงิน และสภำพคล่องทำง
กำรเงินของบริ ษัทนันๆ
้ รวมทังภำระผู
้
กพันตำมสัญญำร่วมลงทุนด้ วย

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจ –ทรัพย์สนิ ในกำรประกอบธุรกิจ
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บริ ษัท โรบินสัน จากัด (มหาชน)/ 56-1 ปี 2560

การวิจัยและพัฒนา
ไม่มี

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ – การวิจยั และพัฒนา

หน้ า 35

บริ ษัท โรบินสัน จากัด (มหาชน)/ 56-1 ปี 2560

5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ไม่มี

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ –ข้ อพิพาททางกฎหมาย

หน้ า 36

บริ ษัท โรบินสัน จากัด (มหาชน)/ 56-1 ปี 2560

6. ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสาคัญอื่น
บริ ษัท โรบินสัน จำกัด (มหำชน) ประกอบธุรกิจค้ ำปลีกประเภทห้ ำงสรรพสินค้ ำและศูนย์กำรค้ ำมีสำขำครอบคลุมพื ้นที่
ที่มีศกั ยภำพทัว่ ประเทศ ภำยใต้ ชื่อ “โรบินสัน” ปั จจุบนั มีจำนวนสำขำทังสิ
้ ้น 46 สำขำ แบ่งเป็ น กรุงเทพและปริ มณฑล
11 สำขำ และต่ำงจังหวัด 35 สำขำ อีกทังบริ
้ ษัทฯ มีสำขำที่เปิ ดให้ บริ กำรในเวียดนำมจำนวน 2 แห่ง
ข้ อมูลทั่วไป (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
ชื่อบริ ษัท
เลขทะเบียนบริ ษัท
กำรประกอบธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำระแล้ ว
มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้
ที่ตงั ้

:
:
:
:
:
:
:

เว็บไซต์
นำยทะเบียนหลักทรัพย์

:
:

ผู้สอบบัญชี

:

บริ ษัท โรบินสัน จำกัด (มหำชน)
0107536000412 (เดิมเลขที่ บมจ.115)
ห้ ำงสรรพสินค้ ำและศูนย์กำรค้ ำ
3,942,847.022.15 บำท (หุ้นสำมัญ 1,110,661,133 หุ้น)
3,942,847.022.15 บำท (หุ้นสำมัญ 1,110,661,133 หุ้น)
มูลค่ำหุ้นละ 3.55 บำท
สำนักงำนใหญ่ 9/9 ชัน้ 14-17 ถนนพระรำม 9 แขวงห้ วยขวำง
เขตห้ วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310
โทรศัพท์ 0-2169-2500 โทรสำร 0-2169-2577
http://robins.listedcompany.com
บริ ษัทศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 ชัน้ 14 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ลงลำยมือชื่อโดยนำยธนิต โอสถำเลิศ เลขทะเบียน 5155
ชัน้ 50-51 เอ็มไพร์ ทำวเวอร์ 1 ถนน สำทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2677-2000 โทรสำร 0-2677-2222

หมำยเหตุ : บริษัทฯ ได้ เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทใหม่ เป็ น “บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 5 พฤษภำคม 2560

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจ – ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสำคัญอื่นๆ
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บริ ษัท โรบินสัน จากัด (มหาชน)/ 56-1 ปี 2560
ข้ อมูลทั่วไป – นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตัง้ แต่ 10% ขึน้ ไป
ชื่อบริ ษัท
กำรประกอบธุรกิจ
จำนวนและชนิดของหุ้นที่
จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมด
้
ที่ตงั ้

:
:
:

บริ ษัท ซีอำร์ (ประเทศไทย)
บริ ษัทโฮลดิ ้งเพื่อร่วมลงทุนกับห้ ำงสรรพสินค้ ำท้ องถิ่น
หุ้นสำมัญ 320,100,000 หุ้น

:

9/9 ชัน้ 14-17 ถนนพระรำม 9 แขวงห้ วยขวำง
เขตห้ วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

ชื่อบริ ษัท
กำรประกอบธุรกิจ
จำนวนและชนิดของหุ้นที่
จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมด
้
ที่ตงั ้

:
:
:

บริ ษัท ซีอำร์ รำชบุรี (ประเทศไทย)
ห้ ำงสรรพสินค้ ำ
หุ้นสำมัญ 6,456,000 หุ้น

:

265 ถนนศรี สรุ ิ ยวงศ์ แขวงหน้ ำเมือง เขตเมือง จังหวัดรำชบุรี

ชื่อบริ ษัท
กำรประกอบธุรกิจ
จำนวนและชนิดของหุ้นที่
จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมด
้
ที่ตงั ้

:
:
:

บริ ษัท ซีอำร์ เชียงใหม่ (ประเทศไทย)
ห้ ำงสรรพสินค้ ำ
หุ้นสำมัญ 2,200,000 หุ้น

:

2 ถนนมหิดล แขวงหำยยำ
เขตเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อบริ ษัท
กำรประกอบธุรกิจ
จำนวนและชนิดของหุ้นที่
จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมด
้
ที่ตงั ้

:
:
:

บริ ษัท ซีอำร์ หำดใหญ่ (ประเทศไทย)
ห้ ำงสรรพสินค้ ำ
หุ้นสำมัญ 2,020,000 หุ้น

:

9 ถนนธรรมนูญวิถี แขวงหำดใหญ่
เขตหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ

ชื่อบริ ษัท
กำรประกอบธุรกิจ
จำนวนและชนิดของหุ้นที่
จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมด
้
ที่ตงั ้

:
:
:

บริ ษัท ซีอำร์ อุดรธำนี (ประเทศไทย)
ห้ ำงสรรพสินค้ ำ
หุ้นสำมัญ 2,250,000 หุ้น

:

277/2 ถนนประจักษ์ ศิลปำคม แขวงหมำกแข้ ง
เขตเมืองอุดรธำนี จังหวัดอุดรธำนี

หมายเหตุ : บจ. ซีอาร์ (ประเทศไทย) จากัด ในกลุม่ บริษัทฯ ได้ จาหน่ายเงินลงทุนทังหมดในบริ
้
ษัท ซีอาร์ อุบลราชธานี (ประเทศไทย) จากัด เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจ – ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสำคัญอื่นๆ
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บริ ษัท โรบินสัน จากัด (มหาชน)/ 56-1 ปี 2560
ชื่อบริ ษัท
กำรประกอบธุรกิจ
จำนวนและชนิดของหุ้นที่
จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมด
้
ที่ตงั ้

:
:
:

บริ ษัท ซีอำร์ จันทบุรี (ประเทศไทย)
ห้ ำงสรรพสินค้ ำ
หุ้นสำมัญ 1,600,000 หุ้น

:

22/107 หมูท่ ี่ 7 แขวงจันทนิมิต
เขตเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ชื่อบริ ษัท
กำรประกอบธุรกิจ
จำนวนและชนิดของหุ้นที่
จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมด
้
ที่ตงั ้

:
:
:

บริ ษัท ซีอำร์ นครศรี ธรรมรำช (ประเทศไทย)
ห้ ำงสรรพสินค้ ำ
หุ้นสำมัญ 5,600,000 หุ้น

:

89/201 ถนนพัฒนำกำรคูขวำง แขวงคลัง
เขตเมือง จังหวัดนครศรี ธรรมรำช

ชื่อบริ ษัท
กำรประกอบธุรกิจ
จำนวนและชนิดของหุ้นที่
จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมด
้
ที่ตงั ้

:
:
:

บริ ษัท ซีอำร์ ภูเก็ต (ประเทศไทย)
ห้ ำงสรรพสินค้ ำ
หุ้นสำมัญ 1,770,000 หุ้น

:

36 ถ.ดิลกอุทิศ 1 แขวงตลำดใหญ่ เขตเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ชื่อบริ ษัท
กำรประกอบธุรกิจ
จำนวนและชนิดของหุ้นที่
จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมด
้
ที่ตงั ้

:
:
:

R-Trading (L) BHD
ธุรกิจลงทุนในกิจกำรต่ำงๆ
หุ้นสำมัญ 5,000 หุ้น

:

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

ชื่อบริ ษัท
กำรประกอบธุรกิจ
จำนวนและชนิดของหุ้นที่
จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมด
้
ที่ตงั ้

:
:
:

บริ ษัท โรบินสัน เอส.พี.วี. จำกัด
รับซื ้อคืนหุ้นกู้จำกเจ้ ำหนี ้ตำมโครงกำร “วีดีอำร์ พ”ี
หุ้นสำมัญ 100,000 หุ้น

:

9/9 ชัน้ 14-17 ถนนพระรำม 9 แขวงห้ วยขวำง
เขตห้ วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจ – ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสำคัญอื่นๆ
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บริ ษัท โรบินสัน จากัด (มหาชน)/ 56-1 ปี 2560
ชื่อบริ ษัท
กำรประกอบธุรกิจ
จำนวนและชนิดของหุ้นที่
จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมด
้
ที่ตงั ้

:
:
:

บริ ษัท เพำเวอร์ บำย จำกัด
ศูนย์จำหน่ำยอุปกรณ์ไฟฟ้ ำ
หุ้นสำมัญ 56,000,000 หุ้น

:

919/555 อำคำรจิวเวอรี่ เทรดเซ็นเตอร์ ชัน้ 11
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรัก
กรุงเทพมหำนคร 10500

ชื่อบริ ษัท
กำรประกอบธุรกิจ
จำนวนและชนิดของหุ้นที่
จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมด
้
ที่ตงั ้

:
:
:

บริ ษัท ซี อำร์ ซี สปอร์ ต จำกัด
ศูนย์จำหน่ำยอุปกรณ์กีฬำ
หุ้นสำมัญ 37,000,000 หุ้น

:

919/555 อำคำรจิวเวอรี่ เทรดเซ็นเตอร์ ชัน้ 13
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรัก
กรุงเทพมหำนคร 10500

ชื่อบริ ษัท
กำรประกอบธุรกิจ
จำนวนและชนิดของหุ้นที่
จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมด
้
ที่ตงั ้

:
:
:

บริ ษัท สยำมรี เทลดีเวลลอปเม้ นท์ จำกัด
ศูนย์กำรค้ ำแฟชัน่ ไอร์ แลนด์
หุ้นสำมัญ 5,000,000 หุ้น

:

587, 589, 589/7-9 ถนนรำมอินทรำ แขวงคันนำยำว
เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร

ชื่อบริ ษัท
กำรประกอบธุรกิจ
จำนวนและชนิดของหุ้นที่
จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมด
้
ที่ตงั ้

:
:
:

บริ ษัท สแควร์ ริ ทซ์ พลำซ่ำ จำกัด
ศูนย์กำรค้ ำแฟชัน่ ไอร์ แลนด์
หุ้นสำมัญ 1,250,000 หุ้น

:

587 ถนนรำมอินทรำ แขวงคันนำยำว
เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจ – ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสำคัญอื่นๆ
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บริ ษัท โรบินสัน จากัด (มหาชน)/ 56-1 ปี 2560
ชื่อบริ ษัท
กำรประกอบธุรกิจ
จำนวนและชนิดของหุ้นที่
จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมด
้
ที่ตงั ้

:
:
:

บริ ษัท อำร์ เอส ที สกำย บริ จ จำกัด
ดำเนินกำรสร้ ำงและบริ หำรจัดกำรทำงเชื่อมรถไฟฟ้ ำ
หุ้นสำมัญ 493,950 หุ้น

:

เลขที่ 250 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร

ชื่อบริ ษัท
กำรประกอบธุรกิจ
จำนวนและชนิดของหุ้นที่
จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมด
้
ที่ตงั ้

:
:
:

บริ ษัท โรบินสันนคริ นทร์ จำกัด
มิได้ ดำเนินพำณิชยกิจ
หุ้นสำมัญ 4,200 หุ้น

:

9/9 ชัน้ 14-17 ถนนพระรำม 9 แขวงห้ วยขวำง
เขตห้ วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

ชื่อบริ ษัท
กำรประกอบธุรกิจ
จำนวนและชนิดของหุ้นที่
จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมด
้
ที่ตงั ้

:
:
:

บริ ษัท โรบินสันสุขมุ วิท จำกัด
มิได้ ดำเนินพำณิชยกิจ
หุ้นสำมัญ 1,000,000 หุ้น

:

259 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร

ชื่อบริ ษัท
กำรประกอบธุรกิจ
จำนวนและชนิดของหุ้นที่
จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมด
้
ที่ตงั ้

:
:
:

บริ ษัท โรบินสันรัชดำ จำกัด
มิได้ ดำเนินพำณิชยกิจ
หุ้นสำมัญ 3,000 หุ้น

:

9/9 ชัน้ 14-17 ถนนพระรำม 9 แขวงห้ วยขวำง
เขตห้ วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจ – ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสำคัญอื่นๆ
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บริ ษัท โรบินสัน จากัด (มหาชน)/ 56-1 ปี 2560
ชื่อบริ ษัท
กำรประกอบธุรกิจ
จำนวนและชนิดของหุ้นที่
จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมด
้
ที่ตงั ้

:
:
:

Robinson Department Store (Vietnam) Joint Stock Company
ประกอบธุรกิจห้ ำงสรรพสินค้ ำในเวียดนำม
หุ้นสำมัญ 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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