บมจ.115
ที่ 990 / 70 / 015 / 2558
วันที่ 15 พฤษภาคม 2558
เรื่ อง

คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ
ผลการดาเนินงานประจาไตรมาส 1 ปี 2558
ของ บริ ษัท ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน จากัด (มหาชน)
เรี ยน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภาพรวมผลการดาเนินงานในไตรมาส 1
ภาพรวมเศรษฐกิจในไตรมาส 1 ปี 2558 ยังคงไม่มีการฟื น้ ตัวที่ชดั เจน ซึ่งตัวเลขทางเศรษฐกิจที่
สาคัญ อาทิ การส่งออกที่ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ราคาพืชผลทางการเกษตรยังคงอยู่ในระดับ
ต่า และหนี ้ครัวเรื อนที่อยู่ในระดับสูง สิ่งเหล่านีเ้ ป็ นปั จจัยที่ไม่เอื ้ออานวยต่อ บรรยากาศในการจับจ่าย
ของผู้บริโภค ซึง่ ดัชนีการอุปโภคบริ โภคภาคเอกชนได้ ปรับลดลงเช่นกัน ขณะที่ตลาดค้ าปลีกยังคงไม่ฟืน้
ตัว โดยผู้ประกอบการค้ าปลีกต่างเน้ นรายการส่งเสริ มการขายเพื่อกระตุ้น ยอดขาย แต่ผ้ ูบริ โภคยัง คง
ระมัดระวังการใช้ จ่าย อีกทังดั
้ ชนีความเชื่อมัน่ ผู้บริ โภคต่อเศรษฐกิจโดยรวมและความเชื่อมัน่ เกี่ยวกับ
รายได้ ในอนาคตได้ ปรับลดลงตลอดทัง้ ไตรมาส และแตะระดับต่าที่สุดในเดือนมีนาคม ยังสะท้ อนถึง
ความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจและรายได้ ในอนาคตของผู้บริ โภคที่มีมากขึ ้นอีกด้ วย
ณ วัน ที่ 31 มี นาคม 2558 บริ ษั ท ฯ มี ส าขาที่ เปิ ดให้ บริ ก ารทัง้ หมด 39 แห่ง แบ่ง เป็ นสาขา
ในกรุงเทพฯ 11 แห่ง สาขาในต่างจังหวัด 28 แห่ง และสาขาในประเทศเวียดนาม 2 แห่ง
อย่างไรก็ดี ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ ปิดให้ บริ การสาขาลาดหญ้ าไปตังแต่
้ วนั ที่ 6 พฤษภาคม 2558
เนื่องจากสิ ้นสุดอายุสญ
ั ญาเช่า
สาหรับผลประกอบการประจาไตรมาสนี ้ บริ ษัทฯ มีรายได้ รวมจานวน 6,885 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 5.2%
และกาไรสุทธิจานวน 614 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 14.0% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
รายได้
ในไตรมาส 1 ปี 2558 บริ ษัทฯ มีรายได้ รวมจานวน 6,885 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 342 ล้ านบาท หรื อ
เพิ่มขึ ้น 5.2% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ซึง่ สามารถสรุปได้ ดงั นี ้

- รายได้ จากการขายมีจานวน 6,036 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 95 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น 1.6% จากช่วง
เดียวกันของปี ก่อน โดยมีส าเหตุ หลักมาจากยอดขายของสาขาใหม่ที่เปิ ดในปี 2557 และ
ยอดขายจากการจัดรายการส่งเสริมการขายก่อนปิ ดให้ บริการสาขาลาดหญ้ า ขณะที่บรรยากาศ
ในการจับจ่ายในไตรมาสนี ้ยังคงเป็ นไปอย่างซบเซา โดยลูกค้ าระมัดระวังการใช้ จ่ายอันเนื่องจาก
ความกังวลเรื่ องภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่ฟืน้ ตัวช้ าและมีอตั ราการเติบโตต่ากว่าที่คาด
- รายได้ จากการลงทุนมีจานวน 623 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 206 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น 49.4% จากช่วง
เดียวกันของปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้ จากการให้ เช่าพื ้นที่ในสาขารู ปแบบไลฟ์สไตล์
เซ็นเตอร์ ที่เปิ ดใหม่ในปี 2557
- รายได้ อื่นมีจานวน 226 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 41 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น 22.0% จากช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึน้ ของรายได้ ที่เกี่ ยวเนื่องกับพืน้ ที่เช่า จากสาขา
รูปแบบไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์
ต้ นทุนขาย
ต้ นทุนขายมีจานวน 4,545 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 98 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น 2.2% จากช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนต่อยอดขายเท่ากับ 75.3% เพิ่มขึ ้นจาก 74.9% ในช่วงเดียวกันของปี ก่อน
โดยเป็ นผลมาจากการจัดรายการส่งเสริ มการขายก่อนปิ ดให้ บริ การสาขาลาดหญ้ า ทัง้ นี ้ ในการให้
ส่วนลดราคาแก่ลูกค้ าในสาขาอื่นๆ โดยทั่วไป บริ ษัทฯ ได้ มีการควบคุมให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อ
รักษาความสามารถในการทากาไรไว้
บริ ษัทฯ มี กาไรขัน้ ต้ นจ านวน 1,491 ล้ านบาท ลดลง 3 ล้ านบาท หรื อ ลดลง 0.2% จากช่วง
เดียวกันของปี ก่อน
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารมี จ านวนรวม 1,629 ล้ านบาท เพิ่ม ขึน้ 180 ล้ า นบาท หรื อ
เพิ่มขึ ้น 12.4% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้ จ่ายของสาขาที่เปิ ดใหม่ในปี ที่
แล้ ว อาทิ ค่าสาธารณูปโภค และค่าเสื่ อมราคา อย่างไรก็ ดี บริ ษัท ฯ ยัง สามารถควบคุม และบริ หาร
ค่าใช้ จา่ ยของสาขาเดิมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่ วนแบ่ งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่ วม
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมมีจานวน 118 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 26 ล้ านบาท หรื อ
เพิ่มขึ ้น 27.7% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากการเติบโตของผลประกอบการของ
บริ ษัท ซีอาร์ ซี สปอร์ ต จากัด ขณะที่ส่วนแบ่งกาไรจากบริ ษัท เพาเวอร์ บาย จากัด อยู่ในระดับใกล้ เคียง

กับปี ก่อน ทัง้ นี ้ รวมการรับรู้ ส่วนแบ่งกาไรจากบริ ษัท NKT New Solution and Technology
Development Investment Joint Stock Company ด้ วย
กาไรสุทธิ
กาไรสุทธิมีจานวน 614 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 76 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น 14.0% จากช่วงเดียวกันของ
ปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้ จากการให้ เช่าพื ้นที่ที่เพิ่มขึ ้น และการบริ หารค่าใช้ จ่ายให้ เป็ นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ รวมถึงส่วนแบ่งกาไรจากบริษัทร่วมที่เพิ่มขึ ้น
ฐานะการเงิน
(ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 เปรี ยบเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2557)
สินทรัพย์
สิ น ทรั พ ย์ ร วมมี จ านวน 22,780 ล้ า นบาท ลดลง 322 ล้ า นบาท หรื อ ลดลง 1.4% ทัง้ นี ้ การ
เปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ที่สาคัญมีดงั นี ้
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงิน ลงทุนชัว่ คราวลดลง 608 ล้ านบาท เนื่องจากการ
ชาระค่าก่อสร้ างสาขาใหม่และเจ้ าหนี ้การค้ า
- ลูกหนี ้การค้ าลดลง 229 ล้ านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการรับชาระค่าเช่าจากลูกหนี ้ร้ านค้ าเช่า
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ ้น 446 ล้ านบาท จากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของสาขาใหม่ และ
เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เพิ่มขึ ้นตามส่วนแบ่งกาไรจากผลประกอบการของบริษัทร่วม
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี ส้ ิ น รวมมี จ านวน 9,073 ล้ านบาท ลดลง 990 ล้ านบาท หรื อ ลดลง 9.8% ทั ง้ นี ้ การ
เปลี่ยนแปลงของหนี ้สินที่สาคัญมีดงั นี ้
- เจ้ าหนี ้การค้ าลดลง 525 ล้ านบาท จากการชาระค่าสินค้ าที่สงั่ ซื ้อมาจาหน่ายตังแต่
้ ปีก่อน
- เจ้ าหนี ้อื่นลดลง 552 ล้ านบาท จากการชาระหนี ้ค่าก่อสร้ างของสาขาใหม่
ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจานวน 13,708 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 668 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น 5.1%
โครงสร้ างเงินทุน
โครงสร้ างเงินทุนของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ประกอบด้ วยหนี ้สินรวมจานวน 9,073
ล้ านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นจานวน 13,708 ล้ านบาท ทาให้ บริ ษัทฯ มีอตั ราหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
เท่ากับ 0.7 ในขณะที่มีอตั ราหนี ้สินส่วนที่มีภาระดอกเบี ้ยสุทธิตอ่ ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.2 เท่า

แผนการขยายสาขา
ปี 2558 บริษัทฯ ตังเป
้ ้ าหมายในการขยายสาขารวม 4 แห่ง โดยจะเปิ ดให้ บริ การสาขาใหม่แห่งแรก คือ
โรบินสัน สาขาระยอง (รูปแบบห้ างสรรพสินค้ าในศูนย์การค้ าขนาดใหญ่ ) ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558
และจะเปิ ดให้ บริการอีก 3 แห่ง (รูปแบบไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ ) ภายในปี นี ้

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (สาหรับงวด 3 เดือน)
ไตรมาสที่ 1
ปี 2558
รายได้ จากการขาย
6,036
รายได้ จากการลงทุน
623
รวมรายได้
6,885
ต้ นทุนขาย
4,545
ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริ หาร
1,629
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
118
กาไรสุทธิ
614
กาไรจากธุรกิจหลัก*
497
งบแสดงฐานะทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินหมุนเวียน
หนี ้สินรวม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

*กาไรสุทธิไม่รวมส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

30-มี.ค.-58
1,279
2,553
18,949
22,780
8,775
9,073
13,708

(หน่วย : ล้ านบาท)
ไตรมาสที่ 1
ปี 2557
5,941
417
6,543
4,447
1,449
92
539
447

% เปลี่ยนแปลง

1.6%
49.4%
5.2%
2.2%
12.4%
27.7%
14.0%
11.2%
(หน่วย : ล้ านบาท)
31-ธ.ค.-57 % เปลี่ยนแปลง
1,833
-30.2%
2,787
-8.4%
18,482
2.5%
23,102
-1.4%
9,757
-10.1%
10,062
-9.8%
13,040
5.1%

อัตราส่ วนทางการเงิน

อัตรากาไรขันต้
้ น (%)
อัตรากาไรสุทธิ (%)
อัตรากาไรจากธุรกิจหลัก (%)*
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
(ปรับเที ยบเต็มปี (Annualized))
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
(ปรับเที ยบเต็มปี (Annualized))
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

ไตรมาสที่ 1
ปี 2558
24.7%
10.2%
8.2%
15.2%

ไตรมาสที่ 1
ปี 2557
25.1%
9.1%
7.5%
16.4%

9.6%

10.8%

30-มี.ค.-58
0.4
0.7

31-ธ.ค.-57
0.5
0.8

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจิราพรรณ ทองตัน)
ผู้มีอานาจรายงานสารสนเทศ

*กาไรสุทธิไม่รวมส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

