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คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ
ผลการดําเนินงานประจําปี 2558
ของ บริ ษัท ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน จํากัด (มหาชน)
เรี ยน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภาพรวมผลการดําเนินงานประจําปี 2558
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทฯ มีสาขาทีเปิ ดให้ บ ริ การทัง= หมด 42 แห่ง แบ่ งเป็ นสาขา
ในกรุ งเทพฯ 10 แห่ง สาขาในต่างจังหวัด 32 แห่ง และสาขาในประเทศเวียดนาม 2 แห่ง
สําหรับผลประกอบการประจําปี 2558 บริ ษัทฯ มีรายได้ รวมจํานวน 28,762 ล้ านบาทเพิมขึน=
8.1% และกําไรสุทธิ จํ านวน 2,153 ล้ านบาท เพิ มขึน= 226 ล้ านบาท หรื อเพิ มขึน= 11.7% โดยมี
รายละเอียดดังนี =
รายได้
ในปี 2558 บริ ษัทฯ มีรายได้ รวมจํานวน 28,762 ล้ านบาท เพิมขึ =น 2,148 ล้ านบาท หรื อเพิมขึ =น
8.1% จากปี ก่อน ซึงสามารถสรุปได้ ดงั นี =
- รายได้ จากการขายมีจํ านวน 25,185 ล้ านบาท เพิ มขึน= 1,289 ล้ านบาท หรื อเพิ มขึน= 5.4% จากปี
ก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากยอดขายของสาขาใหม่ทีเปิ ดดําเนินการในปี 2557 และยอดขายจาก
การเปิ ดตัวของ 4 สาขาใหม่ ได้ แก่ สาขาระยองเปิ ดดําเนินการในเดือนพฤษภาคม สาขาบุรีรัมย์เปิ ด
ดําเนินการในเดือนกรกฎาคม สาขาศรี สมานเปิ ดดําเนินการในเดือนพฤศจิกายน และสาขาแม่สอด
เปิ ดดํ าเนิ นการในเดื อนธันวาคม รวมถึงยอดขายจากการจัดรายการส่ งเสริ มการขายก่ อนปิ ด
ให้ บริ การสาขาลาดหญ้ า
- รายได้ จากการลงทุนมีจํานวน 2,554 ล้ านบาท เพิมขึ =น 696 ล้ านบาท หรื อเพิมขึ =น 37.4% จากปี ก่อน
โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้ จากการให้ เช่าพื =นทีในสาขารูปแบบไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ ทีเปิ ดใหม่ในปี
2557 และปี 2558 รวมถึงการเพิมขึ =นของรายได้ คา่ เช่าของสาขาเดิม

- รายได้ อื นมี จํา นวน 1,024 ล้ า นบาท เพิ มขึ น= 164 ล้ า นบาท หรื อ เพิ มขึ น= 19.0 % จากปี
ก่ อ น โดยมี ส าเหตุห ลัก มาจากการเพิ มขึ น= ของรายได้ ที เกี ยวเนื องกับ พื น= ที เช่ า จากสาขา
รู ป แบบไลฟ์ สไตล์ เ ซ็น เตอร์
ต้ นทุนขาย
ต้ นทุนขายมีจํานวน 19,022 ล้ านบาท เพิมขึ =น 969 ล้ านบาท หรื อเพิมขึ =น 5.4% จากปี ก่อน ซึง
คิดเป็ นสัดส่วนต่อยอดขายเท่ากับ 75.53% ลดลงจาก 75.55% ในปี ก่อน ด้ วยการบริ หารการจัดรายการ
ส่งเสริ มการขายและควบคุมการให้ สว่ นลดไว้ ในระดับทีเหมาะสม เพือรักษาความสามารถในการทํากําไร
บริ ษัทฯ มีกําไรขันต้
= นจํานวน 6,163 ล้ านบาท เพิมขึน= 320 ล้ านบาท หรื อเพิมขึ =น 5.5% จากปี
ก่อน
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้ จ่ ายในการขายและบริ หารมี จํานวนรวม 7,231 ล้ านบาท เพิ มขึน= 903 ล้ านบาท หรื อ
เพิ มขึ น= 14.3% จากปี ก่ อ น โดยมี ส าเหตุห ลัก มาจากค่า ใช้ จ่ า ยของสาขาใหม่ อาทิ ค่า เสื อมราคา
ค่าใช้ จ่ ายด้ านบุค ลากร และค่าสาธารณูป โภค อย่ างไรก็ ดี บริ ษัทฯ ยังสามารถควบคุมและบริ หาร
ค่าใช้ จ่ายของสาขาเดิมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่ วนแบ่ งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่ วม
ส่วนแบ่ง กําไรจากเงิ นลงทุนในบริ ษัทร่ วมมีจํานวน 451 ล้ านบาทเพิ มขึน= 47 ล้ านบาท หรื อ
เพิมขึ =น 11.7% จากปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากผลประกอบการทีเติบโตขึ =นของบริ ษัท ซีอาร์ ซี สปอร์ ต
จํากัด ในขณะทีส่วนแบ่งกําไรจากบริ ษัท เพาเวอร์ บาย จํากัด ลดลงจากปี ก่อน
กําไรสุทธิ
กําไรสุทธิมีจํานวน 2,153 ล้ านบาท เพิ มขึ =น 226 ล้ านบาท หรื อเพิ มขึ =น 11.7% จากปี ก่อน โดยมี
สาเหตุหลักจากรายได้ จากการขายและรายได้ จากการให้ เช่าพืน= ทีทีเพิมขึ =น รวมถึงการบริ หารค่าใช้ จ่าย
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี กําไรสุทธิจากธุรกิจหลัก (ไม่รวมส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษัท
ร่ วม) มีจํานวน 1,702 ล้ านบาท เพิมขึ =น 179 ล้ านบาท หรื อเพิมขึ =น 11.7% จากปี ก่อน

ฐานะการเงิน
(ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 เปรียบเทียบกับวันที 31 ธันวาคม 2557)
สินทรัพย์
สินทรัพย์รวมมีจํานวน 26,059 ล้ านบาท เพิมขึ =น 2,957 ล้ านบาท หรื อเพิมขึ =น 12.8% จากปี ก่อน
ทังนี
= = การเปลียนแปลงของสินทรัพย์ทีสําคัญมีดงั นี =
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชัวคราวเพิมขึ =น 195 ล้ านบาท จากผลประกอบ
ของปี 2558
- ลูกหนี =การค้ าเพิมขึ =น 65 ล้ านบาท เนืองจากมีลกู หนี =ร้ านค้ าเช่าเพิมขึ =นตามจํานวนสาขาทีเปิ ดใหม่
- สินค้ าคงเหลือเพิมขึ =น 367 ล้ านบาท จากสินค้ าคงคลังของสาขาทีเปิ ดใหม่
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิมขึน= 2,261 ล้ านบาท จากทีดิน อาคารและอุปกรณ์ ของสาขาใหม่ และเงิน
ลงทุนในบริ ษัทร่วมทีเพิมขึ =นตามส่วนแบ่งกําไรจากผลประกอบการของบริ ษัทร่วม
หนีส, ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี =สินรวมมีจํานวน 11,608 ล้ านบาท เพิมขึ =น 1,546 ล้ านบาท หรื อเพิมขึ =น 15.4% จากปี ก่อน
ทังนี
= = การเปลียนแปลงของหนี =สินทีสําคัญมีดงั นี =
- เจ้ าหนี =การค้ าเพิมขึ =น 401 ล้ านบาท เนืองจากมีการสังซื =อสินค้ าสําหรับสาขาทีเปิ ดใหม่
- เจ้ าหนี =อืนเพิมขึ =น 270 ล้ านบาท จากหนี =ค่าก่อสร้ างของสาขาใหม่
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิมขึ =น 1,503 ล้ านบาท เพือใช้ ในการขยายสาขาใหม่
ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจํานวน 14,451 ล้ านบาท เพิมขึ =น 1,411 ล้ านบาท หรื อเพิมขึ =น 10.8% จากปี ก่อน
โครงสร้ างเงินทุน
โครงสร้ างเงิ น ทุน ของบริ ษั ทฯ ณ วัน ที 31 ธัน วาคม 2558 ประกอบด้ ว ยหนี ส= ิน รวมจํ า นวน
11,608 ล้ านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นจํานวน 14,451 ล้ านบาท ทําให้ บริ ษัทฯ มีอตั ราหนี =สินต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.8 เท่า ในขณะทีมีอตั ราหนี =สินส่วนทีมีภาระดอกเบี =ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.1
เท่า

แผนการขยายสาขา
ปี 2558 บริ ษั ทได้ เ ปิ ดให้ บ ริ ก ารสาขาใหม่ในไทยรวม 4 แห่ง ในรู ป แบบห้ างสรรพสิ นค้ าใน
ศูนย์ การค้ าขนาดใหญ่ 1 แห่ง ได้ แก่ สาขาระยอง และรู ป แบบไลฟ์ สไตล์ เซ็นเตอร์ 3 แห่ง ได้ แก่ สาขา
บุรีรัมย์ สาขาศรี สมาน และสาขาแม่สอด
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้ จากการขาย
รวมรายได้
ต้ นทุนขาย
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่ วม
กําไรสุทธิ
กําไรจากธุรกิจหลัก*

ปี 2558
25,185
28,762
19,022
7,231
451
2,153
1,702

งบแสดงฐานะทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม
หนี =สินหมุนเวียน
หนี =สินรวม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

*กําไรสุทธิไม่รวมส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม

31-ธ.ค.-58
2,082
3,235
20,743
26,059
9,864
11,608
14,451

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

(หน่วย :ล้ านบาท)
% เปลี5ยนแปลง
5.4%
8.1%
5.4%
14.3%
11.7%
11.7%
11.7%

(หน่วย :ล้ านบาท)
31-ธ.ค.-57 % เปลี5ยนแปลง
1,833
13.6%
2,787
16.1%
18,482
12.2%
23,102
12.8%
9,757
1.1%
10,062
15.4%
13,040
10.8%

อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตรากําไรขันต้
= น (%)
อัตรากําไรสุทธิ (%)
อัตรากําไรจากธุรกิจหลัก* (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนหนี =สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

ปี 2558
24.5%
8.5%
6.8%
15.7%
8.8%
31-ธ.ค.-58
0.5
0.8

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

จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายดิสสทัต วิเศษวร)
ผู้มีอํานาจรายงานสารสนเทศ

*กําไรสุทธิไม่รวมส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม

