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เรื่ อง

คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ
ผลการดาเนินงานประจาปี 2557
ของ บริ ษัท ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน จากัด (มหาชน)
เรี ยน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภาพรวมผลการดาเนินงานประจาปี 2557
ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในปี 2557 มีอตั ราการเติบโตชะลอตัวลงจากปี ก่อน อันเป็ นผลกระทบ
จากปั จจัยหลายด้ าน อาทิ ความขัดแย้ งทางการเมืองและการชุมนุม ในช่วงครึ่ งปี แรก ความไม่แน่นอน
ของเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกและการท่องเที่ยว ปั ญหาหนี ้ครัวเรื อนที่อยู่ในระดับสูง
รวมถึงราคาพืชผลทางการเกษตรอยู่ในระดับต่า เป็ นต้ น และด้ วยปั จจัยทางเศรษฐกิจที่มีการเติบโตต่า
กว่าที่คาดการณ์ ไว้ ทาให้ ผ้ ูบริ โภคระมัดระวังในการจับจ่าย และส่งผลให้ การบริ โภคภายในประเทศ
เป็ นไปอย่างซบเซาตลอดทังปี
้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทฯ มี สาขาที่เปิ ดให้ บริ การทัง้ หมด 39 แห่ง แบ่ง เป็ นสาขา
ในกรุงเทพฯ 11 แห่ง สาขาในต่างจังหวัด 28 แห่ง และสาขาในประเทศเวียดนาม 2 แห่ง
สาหรับผลประกอบการประจาปี 2557 บริ ษัทฯ มีรายได้ รวมจานวน 26,614 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
0.8% และกาไรสุทธิจานวน 1,927 ล้ านบาท ลดลง 2.9% โดยมีรายละเอียดดังนี ้
รายได้
ใน ปี 2557 บริ ษัท ฯ มีรายได้ รวมจานวน 26,614 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 218 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น
0.8% จากปี ก่อน ซึง่ สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
- รายได้ จากการขายมีจานวน 23,896 ล้ านบาท ลดลง 404 ล้ านบาท หรื อลดลง 1.7% จากปี ก่อน โดย
มีสาเหตุมาจากบรรยากาศในการจับจ่ายที่ซบเซา และผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เอื ้ออานวย
ประกอบกับบริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขายที่สงู ในปี ก่อนจากการจัดรายการส่งเสริ มการขายก่อนการ
ปิ ดให้ บริ การสาขารัชดาภิเษกและปิ ดปรับปรุ งสาขาบางรัก อีกทังการได้
้
รับผลกระทบจากการเปิ ด
สาขาห้ างสรรพสินค้ าใหม่ที่เชียงใหม่และหาดใหญ่

- รายได้ จากการลงทุนมีจานวน 1,858 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 558 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น 42.9% จากปี ก่อน
โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้ จากการให้ เช่าพื ้นที่ในสาขารูปแบบไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ ที่เปิ ดใหม่ในปี
2556 และปี 2557
- รายได้ อื่ น มี จานวน 860 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ น้ 64 ล้ า นบาท หรื อ เพิ่ ม ขึ น้ 8.0 % จากปี ก่ อ น
อัน เป็ นผลจากการเพิ่ ม ขึน้ ของรายได้ ที่เกี่ยวเนื่องกับพื ้นที่เช่า อาทิ ค่าสาธารณูปโภค อย่างไรก็ดี
บริ ษัทฯได้ รับเงินสนับสนุนค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ลดลงจากปี ก่อนเนื่องจากคู่ค้ามีการปรับลด
ค่าใช้ จา่ ยในเรื่ องดังกล่าว
ต้ นทุนขาย
ต้ นทุนขายมีจานวน 18,053 ล้ านบาท ลดลง 334 ล้ านบาท หรื อลดลง 1.8% จากปี ก่อน ซึ่งคิด
เป็ นสัดส่วนต่อยอดขายเท่ากับ 75.5% ลดลงจาก 75.7% ในปี ก่อน โดยบริ ษัทฯ มีการควบคุมส่วนลด
การค้ าไว้ ในระดับที่เหมาะสม เพื่อรักษาความสามารถในการทากาไร
บริษัทฯ มีกาไรขันต้
้ นจานวน 5,843 ล้ านบาท ลดลง 70 ล้ านบาท หรื อลดลง 1.2% จากปี ก่อน
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารมี จ านวนรวม 6,328 ล้ านบาท เพิ่ม ขึน้ 642 ล้ านบาท หรื อ
เพิ่มขึ ้น 11.3% จากปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ ้นของค่าสาธารณูปโภค ค่าเสื่อมราคาและ
ค่าตัดจาหน่าย รวมถึงค่าใช้ จ่ายอาคารจากสาขาในรู ปแบบไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ ที่เปิ ดใหม่ในปี นี ้และปี ที่
แล้ ว ในขณะที่คา่ ใช้ จา่ ยด้ านบุคคลากร และค่าโฆษณา เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย เนื่องจากบริ ษัทสามารถควบคุม
และบริหารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่ วนแบ่ งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่ วม
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมมีจานวน 404 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ 46 ล้ านบาท หรื อ
เพิ่มขึน้ 12.7% จากปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากการเติบโตของผลประกอบการของบริ ษัท ซีอาร์ ซี
สปอร์ ต จากัด ขณะที่สว่ นแบ่งกาไรจากบริษัท เพาเวอร์ บาย จากัด อยูใ่ นระดับใกล้ เคียงกับปี ก่อน
กาไรสุทธิ
กาไรสุทธิมีจานวน 1,927 ล้ านบาท ลดลง 58 ล้ านบาท หรื อลดลง 2.9% จากปี ก่อน โดยมีสาเหตุ
มาจากยอดขายที่ลดลงจากปี ก่อน และค่าใช้ จา่ ยที่เพิ่มขึ ้นจากสาขาใหม่

ฐานะการเงิน
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เปรี ยบเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2556)
สินทรัพย์
สินทรัพย์รวมมีจานวน 23,102 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 4,272 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น 22.7% จากปี ก่อน
ทังนี
้ ้ การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ที่สาคัญมีดงั นี ้
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงิน ลงทุนชัว่ คราวลดลง 179 ล้ านบาท เนื่องจากการชาระ
ค่าก่อสร้ างสาขาใหม่และเจ้ าหนี ้การค้ า รวมถึงการจ่ายเงินปั นผล
- สินค้ าคงเหลือลดลง 159 ล้ านบาท เนื่องจากบริ ษัทฯมีการบริ หารปรับสินค้ าคงคลังให้ อยู่ในระดับที่
เหมาะสมกับภาวะตลาดที่ซบเซา
- ลูกหนี ้การค้ าเพิ่มขึ ้น 138 ล้ านบาท เนื่องจากมีลกู หนี ้ร้ านค้ าเช่าเพิ่มขึ ้นตามจานวนสาขาที่เปิ ดใหม่
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ ้น 4,462 ล้ านบาท จากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของสาขาใหม่ และเงิน
ลงทุนในบริษัทร่วมที่เพิ่มขึ ้นตามส่วนแบ่งกาไรจากผลประกอบการของบริษัทร่วม
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี ้สินรวมมีจานวน 10,062 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 3,245 ล้ านบาท หรื อ 47.6% จากปี ก่อน ทั ้งนี ้
การเปลี่ยนแปลงของหนี ้สินที่สาคัญมีดงั นี ้
- เจ้ าหนี ก้ ารค้ าลดลง 162 ล้ านบาท เนื่องจากมี การสั่งซือ้ สินค้ าลดลงเพื่ อขายในช่วงปลายปี เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับปี ก่อน
- เงินกู้จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ ้น 2,654 ล้ านบาท เพื่อนามาเป็ นเงินทุนหมุนเวียนและชาระค่าใช้ จ่าย
ของสาขาใหม่
- เจ้ าหนีอ้ ื่น อันประกอบด้ วย หนีค้ ่าก่อสร้ าง และเงินประกันร้ านค้ าเช่าเป็ นหลัก เพิ่มขึน้ 721 ล้ าน
บาท โดยมีสาเหตุหลักจากการขยายสาขาใหม่
ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจานวน 13,040 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 1,027 ล้ านบาท หรื อ 8.6% จากปี ก่อน
โครงสร้ างเงินทุน
โครงสร้ างเงิ นทุน ของบริ ษั ทฯ ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้ ว ยหนี ส้ ิน รวมจ านวน
10,062 ล้ านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นจานวน 13,040 ล้ านบาท ทาให้ บริษัทฯ มีอตั ราหนี ้สินต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.8 เท่า ในขณะที่ มีอตั ราหนี ้สินส่วนที่มีภาระดอกเบี ้ยสุทธิ ตอ่ ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ
0.06 เท่า

แผนการขยายสาขา
ปี 2557 บริ ษัทได้ เปิ ดให้ บริ การสาขาใหม่ในไทยรวม 5 แห่งในรูปแบบไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ อันได้ แก่
สาขาฉะเชิงเทรา สาขาร้ อยเอ็ด สาขาสมุทรปราการ สาขาปราจีนบุรี และสาขามุกดาหาร อีกทังบริ
้ ษัทฯ
ได้ เปิ ดให้ บริการสาขาใหม่จานวน 2 แห่งในเวียดนาม ในเป็ นรูปแบบห้ างสรรพสินค้ าในศูนย์การค้ าขนาดใหญ่
ซึง่ บรรลุเป้าหมายตามแผนขยายสาขาของบริ ษัทฯ
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้ จากการขาย
รวมรายได้
ต้ นทุนขาย
ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริ หาร
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กาไรสุทธิ
กาไรจากธุรกิจหลัก*

ปี 2557
23,896
26,614
18,053
6,328
404
1,927
1,523

งบแสดงฐานะทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินหมุนเวียน
หนี ้สินรวม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

31-ธ.ค.-57
1,833
2,787
18,482
23,102
9,757
10,062
13,040

ปี 2556
24,300
26,396
18,386
5,686
358
1,986
1,592

(หน่วย : ล้ านบาท)
% เปลี่ยนแปลง
-1.7%
0.8%
-1.8%
11.3%
12.7%
-2.9%
-4.3%

(หน่วย : ล้ านบาท)
31-ธ.ค.-56 % เปลี่ยนแปลง
1,882
-2.6%
2,929
-4.8%
14,020
31.8%
18,830
22.7%
6,629
47.2%
6,818
47.6%
12,013
8.6%

*ปี 2556 กาไรสุทธิไม่รวมส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และการกลับรายการค่าเผื่อการด้ อยค่าเงินลงทุน
ปี 2557 กาไรสุทธิไม่รวมส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตรากาไรขันต้
้ น (%)
อัตรากาไรสุทธิ (%)
อัตรากาไรจากธุรกิจหลัก* (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

ปี 2557
24.5%
8.1%
6.4%
15.4%
9.2%
31-ธ.ค.-57
0.5
0.8

ปี 2556
24.3%
8.2%
6.6%
17.4%
11.0%
31-ธ.ค.-56
0.7
0.6

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจิราพรรณ ทองตัน)
ผู้มีอานาจรายงานสารสนเทศ

*ปี 2556 กาไรสุทธิไม่รวมส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และการกลับรายการค่าเผื่อการด้ อยค่าเงินลงทุน
ปี 2557 กาไรสุทธิไม่รวมส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

