บมจ.115
ที่ 9900 / 70 / 018 / 2558
วันที่ 14 สิงหาคม 2558
คําอธิบายยและการวิเคราะห์ของฝ่ ายยจัดการ
ผลการดําเนิ
า นงานประจําไตรมาส 2 ปี 2558
ของ บริษัท ห้ างสรรพสิสินค้ าโรบินสัน จํากัด (มหาาชน)
เรี ยน กรรมการและผู้จดั การ
ป
ตลาดหลักั ทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่ อง

ภาพรรวมผลการดดําเนินงานในไตรมาส 22/2558
ภาพรวมเเศรษฐกิจในไไตรมาส 2/25558 ยังคงไมม่ฟืน้ ตัว โดยตัตัวเลขทางเศรรษฐกิจที่สําคัญยังไม่ดี
ขึ ้นเมื่อเทียบกับไตตรมาสแรก อาาทิ การส่งออกที่ลดลงจากกช่วงเดียวกันของปี
น
ก่อนแลละลดลงมากเมื่อเทียบ
ง
นนค้ าเกษตรที่อยู่ในระดับตํ่าส่งผลกระททบต่อรายได้ เกษตรกร
กับไตตรมาสแรก ปั ญหาภัยแล้ งและราคาสิ
การบบริ โภคภายในนประเทศที่ยัยงั ชะลอตัว รรวมถึงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริ โภคต่อเศศรษฐกิจโดยยรวมปรับ
ลดลงงอย่างต่อเนื่องตั
อ งแต่
้ ต้นปี มาแตะระดั
ม
บตํ่าที่สดุ ในรออบ 13 เดือน ด้ านตลาดค้ าาปลีกยังไม่มสัี ญญาณ
การฟืฟ้น้ ตัวเช่นกัน โดยในครึ่งปี แรกเติบโตเพิพิ่มขึ ้นเพียง 2.8% จาก 3.2% ในปี ก่ออนหน้ า (ที่มา:
า สมาคม
ผู้ค้าปปลีกไทย) ทังนี
ง้ ้ ผู้บริ โภคยัยังคงระมัดระะวังการใช้ จ่ายอั
า นเนื่องจาากความกังวลลเรื่ องภาวะเเศรษฐกิจ
ขณะทีที่ผ้ ปู ระกอบกการค้ าปลีกต่างเน้
า นการจัดดรายการส่งเสสริมการขายเพพื่อช่วยกระตุตุ้ นยอดขาย อย่
อ างไรก็ดี
ภาคกการท่องเที่ยวที่เติบโตต่อเนืนื่อง และการใใช้ จ่ายของภาาครัฐเป็ นปั จจัจยหลักที่ช่วยยพยุงภาวะเศศรษฐกิจ
3 มิถนุ ายนน 2558 บริรษัทฯ มีสาขาาที่เปิ ดให้ บริการทั
ก งหมด
้
339 แห่ง แบ่งเป็ นสาขา
ณ วันที่ 30
ในกรุ งเทพฯ 10 แหห่ง สาขาในต่า่ งจังหวัด 299 แห่ง และสาาขาในประเทศเวียดนาม 2 แห่ง
สําหรับผลลประกอบการประจําไตรมาาสนี ้ บริษัทฯ มีรายได้ รวมจํานวน
า 6,702 ลล้ านบาท เพิมขึ
่ม ้น 9.5%
ว นของปี ก่อน โดยมีรายละะเอียดดังนี ้
และกํกําไรสุทธิจํานววน 440 ล้ านบบาท ใกล้ เคียงงกับช่วงเดียวกั
รายไได้
ในไตรมาส2 ปี 2558 บริ
บ ษัทฯ มีรายยได้ รวมจํานววน 6,702 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้ ้น 582 ล้ านบาท หรื อ
เพิ่มขึ ้้น 9.5% จากกช่วงเดียวกันของปี
น
ก่อน ซึง่งสามารถสรุปได้
ป ดงั นี ้

- รายได้ จากกการขายมีจานวน
ํ
5,8600 ล้ านบาท เพิพิ่มขึ ้น 360 ล้านบาท
า
หรื อเเพิ่มขึ ้น 6.5%
% จากช่วง
เดียวกันของปี
ข ก่อน โดดยมีสาเหตุหหลักมาจากยอดขายของสสาขาใหม่ที่เปิ ดในปี 25577 และ
ความสําเร็เ ็ จจากการเปิปิ ดสาขาระยอองเมื่อเดือนพพฤษภาคมทีผ่่ผานมา รวมถึถึงยอดขายจาากการจัด
รายการส่งเสริ
ง มการขายที่สาขาศรี รราชาก่อนดําเนินินการปรับปรุ
ป งร้ าน
- รายได้ จากกการลงทุนมีจํานวน 622 ล้ านบาท เพิมขึ
่ ้น 184 ล้านบาทหรื
า
อเพิพิ่มขึ ้น 41.9%
% จากช่วง
เดียวกันของปี
ข ก่อน โดยยมีสาเหตุหลักั มาจากรายได้ จากการให้ห้ เช่าพื ้นที่ในสสาขารู ปแบบไไลฟ์สไตล์
เซ็นเตอร์ ทีท่ีเปิ ดใหม่ในปีปี 2557 และกการเพิ่มขึ ้นขอองรายได้ คา่ เชช่าจากสาขาเเดิม
น จํานวน 2220 ล้ านบาท เเพิ่มขึ ้น 39 ล้ลานบาท หรือเพิ
อ ่มขึ ้น 21. 3% จากช่วงเดียวกัน
- รายได้ อื่นมี
ของปี ก่อน โดยมีสาเหหตุหลักมาจาากการเพิ่มขึน้ ของรายได้ ที่เกี่ยวเนื่องกกับพื ้นที่เช่าจากสาขา
จ
รูปแบบไลลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์
ต้ นทุนขาย
ต้ นทุนขายยมีจํานวน 4,420 ล้ านบา ท เพิ่มขึ ้น 2665 ล้ านบาทหหรื อเพิ่มขึ ้น 66.4% จากช่วงเดียวกัน
เ นสัดส่วนต่อยอดขายเทท่ากับ 75.4%
% ลดลงจากก 75.5% ในชช่วงเดียวกันของปี
ข ก่อน
ของปีปก่อน ซึ่งคิดเป็
โดยบบริิ ษัทฯ สามารถบริหารด้ านการจั
น ดรายกการส่งเสริมการขายและค
ก
วบคุมการให้ห้ สว่ นลดให้ อยูย่ในระดับ
ที่เหมมาะสม
้ นจํานวน 1,4400 ล้ านบาท เพพิ่มขึ ้น 94 ล้านบาท
า
หรื อเเพิ่มขึ ้น 7.0%
% จากช่วง
บริ ษัทฯ มีกําไรขันต้
เดียวกกันของปี ก่อน
ค่ าใช้ช้ จ่ายในการขขายและบริหาร
ห
ค่า ใช้ จ่า ยในการขาย
ย
น
เพิ่ม ขึน้ 228 ล้ า นบบาท หรื อ
และบริ หารมีมี จํา นวนรวมม 1,720 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้้น 15.3% จาากช่วงเดียวกักันของปี ก่อน โดยมีสาเหตตุหลักมาจากค่าใช้ จ่ายของงสาขาที่เปิ ดใหม่ อาทิ
ค่าเสื่ออมราคา ค่าใช้
ใ จ่ายด้ านบุคลากร
ค
และคค่าสาธารณูปโภค
โ อย่างไรก็ก็ดี บริษัทฯ ยังสามารถคววบคุมและ
บริหาารค่าใช้ จ่ายของสาขาเดิมได้
ไ อย่างมีประะสิทธิภาพ
ส่ วนแแบ่ งกําไรจากเงินลงทุนในบริ
ใ ษัทร่ วม
ล นในบริ ษษัั ทร่วมมีจํานววน 93 ล้ านบบาท ลดลง 299 ล้ านบาท หรื
ห อลดลง
ส่วนแบ่งกํกาไรจากเงินลงทุ
23.6%
% จากช่วงเดีดียวกันของปี ก่กอน โดยมีสาาเหตุหลักจากผลประกอบบการของบริ ษษัทร่ วมมีฐานนสูงในปี ที่
แล้ ว ซึง่ เป็ นช่วงที่มีมีการแข่งขันฟุฟตบอลโลก

กําไรรสุทธิ
กําไรสุทธิ มีจํานวน 4440 ล้ านบาท ใกล้ เคียงกับช่
บ วงเดียวกันของปี
น
ก่อน โโดยมีสาเหตุตุหลักจาก
ค่าใช้ช้ จ่ายที่เพิ่มขึ ้นจากสาขาใ
้น
หม่ และส่วนนแบ่งกําไรจาากบริ ษัทร่ วมที่ลดลง อย่าางไรก็ดี กําไรรสุทธิ จาก
ธุรกิจหลัก (ไม่รวมส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุทุนในบริ ษัทร่วม)
ว มีจํานวน 347 ล้ านบาทท เพิ่มขึ ้น 28 ล้ านบาท
หรื อเพพิ่มขึ ้น 8.8% จากช่วงเดียวกันของปี ก่ออน
ภาพรรวมผลการดดําเนินงานในช่ วง 6 เดืออนแรก
บริ ษัทมียอดขายรวมมีมีจํานวน 11,8896 ล้ านบาทท เพิ่มขึ ้น 4555 ล้ านบาท หหรื อเพิ่มขึ ้น 4.0% จาก
ช่วงเดีดียวกันของปีปก่อน และมีกํกาํ ไรสุทธิจํานนวน 1,054 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 75 ล้ านบบาท หรื อเพิ่มขึ ้น 7.7%
จากชช่ ว งเดีย วกัน ของปี ก่ อน มี ส าเหตุห ลักกจากรายได้ จากการให้ เช่ชา พื น้ ที่ ที่ เ พิ่ มขึน้ และกาารบริ ห าร
ค่าใช้ จ่ายของสาขาเดิมให้ เป็ นไไปอย่างมีประะสิทธิภาพ
ฐานะะการเงิน
(ณ วันั ที่ 30 มิถนุ ายน
า 2558 เปปรี ยบเทียบกับบวันที่ 31 ธันวาคม 2557)
สินทรัพย์
น
หรื อ ลลดลง 0.5% ทัทง้ นี ้ การ
สิน ทรั พ ย์ ร วมมี จํ า นวน 22,984 ล้ านบาท ลดลง 119 ล้ านบาท
เปลี่ยนแปลงของสิสินทรัพย์ที่สําคัญมีดงั นี ้
- เงินสดแลละรายการเทียบเท่าเงินส ดและเงินลงททุนชัว่ คราวลดลง 921 ล้ านบาท เนื่องจากการ
ชําระค่าก่อสร้ างสาขาใใหม่และเจ้ าหหนี ้การค้ า แลละการจ่ายเงินปั
น นผล
ห กจากการรัรับชําระค่าเช่าาจากลูกหนีร้้ร้ านค้ าเช่า
- ลูกหนี ้การรค้ าลดลง 2663 ล้ านบาท โโดยมีสาเหตุหลั
น ่มขึ ้น 984 ล้ านบาท จาากที่ดิน อาคารและอุปกรรณ์ของสาขาใหม่ และ
- สินทรัพย์์ไม่หมุนเวียนเพิ
เงินลงทุนในบริ
น ษัทร่วมที
ม ่เพิ่มขึ ้นตามมส่วนแบ่งกําไรจากผลประะกอบการของงบริษัทร่วม
หนีส้ ินและส่ วนขของผู้ถือหุ้น
หนี ส้ ิ น รววมมี จํ า นวน 9,916 ล้ านนบาท ลดลงง 146 ล้ านบบาท หรื อ ลดดลง 1.5% ทัท ง้ นี ้ การ
ญ ดงั นี ้
เปลี่ยนแปลงของหหนี ้สินที่สําคัญมี
้ ปีก่อน
อ
- เจ้ าหนี ้การค้ าลดลง 5990 ล้ านบาท จจากการชําระะค่าสินค้ าที่สงั่ ซื ้อมาจําหนน่ายตังแต่
น
463 ล้ านบาท จากกการชําระหนีน ้ค่้ าก่อสร้ างของสาขาใหม่
- เจ้ าหนี ้อื่นลดลง
- เงินกู้ยืมระะยะยาวจากสสถาบันการเงิงินเพิ่มขึ ้น 1,0000 ล้ านบาทท เพื่อใช้ ในกาารขยายสาขาาใหม่
ส่ ว นของงผู้ ถื อ หุ้ นมี จํ านวน 13,0067 ล้ านบา ท เพิ่ ม ขึ น้ 27
2 ล้ านบาทท หรื อเพิ่ ม ขึ น้ 0.2%

โครงสร้ างเงินทุน
โครงสร้ างเงิ
ง นทุนของบบริษัทฯ ณ วันนที่ 30 มิถนุ ายยน 2558 ประะกอบด้ วยหนีนี ้สินรวมจํานววน 9,916
ล้ านบบาท และส่วนของผู
น ้ ถือหุ้นจํจานวน 13,067 ล้ านบาท ทําให้ บริษัทฯ มีอตั ราหนี ้สิ นต่อส่วนขอองผู้ถือหุ้น
เท่ากับั 0.8 ในขณ
ณะที่มีอตั ราหนีนี ้สินส่วนที่มีภภาระดอกเบียต่
้ย อส่วนของผูผู้ถือหุ้นเท่ากับั 0.3 เท่า
แผนกการขยายสาาขา
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2558 บริ ษัทฯ ได้ด้ เปิ ดให้ บริ การสาขาใหม่
า
1 แห่ง คือ ส าขาระยอง ในรู
ใ ปแบบ
ห้ างสสรรพสินค้ าในนศูนย์การค้ าขนาดใหญ่
ข
ทังนี
้ ้ บริ ษัษัทฯ ตังเป
้ ้ าหมายในการข ยายสาขาอีกจํ
ก านวน 3 แห่ง ในรู ปแบบบไลฟ์สไตล์ล์เซ็นเตอร์
ข นี ้
ภายใในครึ่งปี หลังของปี
งบกํกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (สสําหรับงวด 3 เดือน)
ไตรมาสที่ 2
ปี 25558
รายไได้ จากการขาาย
5,8660
รวมรายได้
6,7002
4,4220
ต้ นทุนขาย
ค่าใชช้ จ่ายในการขขายและบริหาร
า
1,7220
ส่วนนแบ่งกําไรจากกเงินลงทุนในนบริษัทร่วม
933
กําไรรสุทธิ
4400
กําไรรสุทธิจากธุรกิจหลัก*
3477
งบแแสดงฐานะททางการเงิน
เงินสสดและรายกาารเทียบเท่าเงิงินสด
สินททรัพย์หมุนเวียนอื
ย ่น
สินททรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินททรัพย์รวม
หนีสิ้สินหมุนเวียน
หนีสิ้สินรวม
รวมส่วนของผู้ถือหุ
อ ้น

*กําไรสุสุทธิไม่รวมส่วนแบบ่งกําไรจากเงินลงงทุนในบริ ษัทร่วม

30-มิ.ย.-58
ย
9666
2,5552
19,466
22,984
8,6113
9,9116
13,067

(หน่วย :ล้านบาท)
า
ไตตรมาสที่ 2
ปีี 2557
5,500
6,120
4,154
1,492
121
440
319

% เปลี่ยนแปลง
น

6.5%
%
9.5%
%
6.4%
%
15.3%
%
-23.6%
%
-0.1%
8.8%
%
(หน่วย :ล้านบาท)
า
31-ธ.ค.-57
3
% เปลี่ยนแปลง
น
1,833
-47.3%
2,787
-8.4%
%
18,482
5.3%
%
23,102
-0.5%
%
9,757
-11.7%
10,062
%
-1.5%
13,040
0.2%
%

อัตรราส่ วนทางกการเงิน

อัตรากําไรขันต้
้ น (%)
%)
อัตรากําไรสุทธิ (%
ร จหลัก (%)**
อัตรากําไรจากธุรกิ
อัตราผลตอบแทนนผู้ถือหุ้น (%))
(ปรับบเทียบเต็มปี (Annualizedd))
อัตราผลตอบแทนนจากสินทรัพย์
พ (%)
(ปรับบเทียบเต็มปี (Annualizedd))
อัตราส่วนสภาพคคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนหนี ้สินต่ตอส่วนของผู้ถือื หุ้น (เท่า)

ไตรมาสที่ 2
ปี 25558
24.66%
7.5%
%
5.9%
%
16.00%

ไตตรมาสที่ 2
ปีี 2557
24.5%
8.0%
5.8%
17.2%

9.4%
%

10.9%

30-มิ.ย.-58
ย
0.44
0.88

31-ธ.ค.-57
3
0.5
0.8

จึงเรียนมาเพื
ย
่อโปรรดทราบ
ขอแสสดงความนับถือ

(นางสาวสุสุทธิภา วัชโรททยางกูร)
ผู้มีอํานาจรายงานสารรสนเทศ

*กําไรสุสุทธิไม่รวมส่วนแบบ่งกําไรจากเงินลงงทุนในบริ ษัทร่วม

