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เรื่ อง

คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ
ผลการดาเนินงานประจางวดสามเดือนและหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2559

เรี ยน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน จากัด (มหาชน) ขอเรี ยนชี ้แจงผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และ
บริษทั ย่อย ประจางวดสามเดือนและหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2559
ภาพรวมเศรษฐกิจ ณ สิน้ ไตรมาส 2 ปี 2559
ภาพรวมเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 2 ขยายตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไป ถึงแม้ ว่าจะต้ องเผชิญกับความ
ไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกที่เพิ่มขึ ้น อาทิ ความไม่แน่นอนภายหลังการลงประชามติในสหราชอาณาจักร
(Brexit) และปั ญหาภาคการเงินในยุโรป เป็ นต้ น อย่างไรก็ ตาม แรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจในไตรมาสสอง
หลักมาจากการใช้ จ่ายภาครัฐที่เติบโตดีกว่าที่คาดจากการเร่ งเบิกจ่ายในการซื ้อสินค้ าบริ การ และภาค
การท่องเที่ยวที่ขยายตัวดีแม้ จะชะลอลงบ้ างจากไตรมาสก่อนเนื่องจากเหตุผลด้ านฤดูกาล ในขณะที่การ
บริ โภคภาคเอกชนปรับดีขึ ้นตามกาลังซื ้อของครัวเรื อนภาคเกษตรที่รายได้ เริ่ มกลับมาขยายตัว เนื่องจาก
ราคาสินค้ าเกษตรกรรมที่ขยายตัวเป็ นสาคัญหลังจากปั ญหาภัยแล้ งคลี่คลายลงและความเชื่อมัน่ ที่ดีขึ ้น
ผลประกอบการสาคัญในไตรมาส 2 ปี 2559
 บริ ษัทฯ มีรายได้ รวมจานวน 7,049 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.2 เนื่องจากการบริ หารจัดการที่มีประ
สิทธิภาพส่งผลให้ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องของรายได้ จากการขายสินค้ าทังจากสาขาเดิ
้
มและสาขา
ที่เปิ ดใหม่ใน ปี 2558 รวมถึงรายได้ การให้ เช่าพื ้นที่ในสาขารูปแบบไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ เพิ่มสูงขึ ้น
 บริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิ มีจานวน 609 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 38.4 จากการปรับเปลี่ยนรูปแบบกลุ่ม
สินค้ าสินค้ าที่ยงั คงทามาอย่างต่อเนื่องและการนาเสนอสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพและคุ้มค่ากับราคาเพี่อ
ให้ ตรงกับความต้ องการของกลุ่มลูกค้ า รวมถึงการบริ หารค่าใช้ จ่ายทางการขายและบริ หารให้ มี
ประสิทธิภาพ
 ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2559 บริ ษัทฯ มีสาขาที่เปิ ดให้ บริ การทังหมด
้
42 แห่งในประเทศไทย (แบ่งเป็ น
สาขาในกรุงเทพฯ 11 แห่ง สาขาในต่างจังหวัด 31 แห่ง) และสาขาในประเทศเวียดนาม 2 แห่ง โดย
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ในครึ่ งปี แรก ทางบริ ษัทฯ ไม่ได้ มีการเปิ ดสาขาแต่เน้ นการปรับปรุงสาขาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มฐาน
ลูกค้ าและยอดขาย โดยบริ ษัทฯ มี แผนการเปิ ดสาขาใหม่อี ก 2 สาขา ในครึ่ งปี หลัง ในรู ปแบบ
ห้ างสรรพสินค้ าและไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์
เปรียบเทียบผลดาเนินงานสาหรับงวดสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และ 2558
หน่วย:ล้ านบาท

กาไรสุทธิธุรกิจหลักไม่รวมส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม
*ในไตรมาส 2 ปี 2558 ทางบริษัทฯมีการปรับปรุ งรายการภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี จึงมีผลทาให้ คา่ ใช้ จ่ายภาษี เงินได้ สงู
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เปรียบเทียบผลดาเนินงานสาหรับงวดหกเดือนสิน้ สุด วันที่ 30 มิถุนายน 2559 และ 2558
หน่วย:ล้ านบาท

กาไรสุทธิธุรกิจหลักไม่รวมส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม
*ในไตรมาส 2 ปี 2558 ทางบริษัทฯมีการปรับปรุ งรายการภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี จึงมีผลทาให้ คา่ ใช้ จ่ายภาษี เงินได้ สงู

รายได้
ในไตรมาส 2 ปี 2559 บริ ษัทฯ มีรายได้ รวมจานวน 7,049 ล้ านบาทเพิ่มขึ ้น 347 ล้ านบาท หรื อ
ร้ อยละ 5.2 จากไตรมาส 2 ปี 2558 ซึง่ สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
 รายได้ จากการขายมีจานวน 6,092 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 233 ล้ านบาท หรื อ ร้ อยละ 4.0 จากไตรมาส 2
ปี 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการบริ หารจัดการที่มีประสิทธิ ภาพ ส่งผลให้ มีการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องทังจากสาขาเดิ
้
ม และสาขาที่เปิ ดดาเนินการไปเมื่อปี ที่แล้ ว อาทิ สาขาระยอง สาขาบุรีรัมย์
สาขาศรี สมาน และสาขาแม่สอด รวมถึงการใช้ กลยุทธ์ทางการตลาดและการจัดรายการส่งเสริ มการ
ขายที่เข้ าถึงกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพื ้นที่ที่ศนู ย์การค้ าตังอยู
้ ่ เพื่อดึงลูกค้ ากลุ่มเป้าหมายให้ เข้ ามา
ซื ้อสินค้ าและใช้ บริการในศูนย์การค้ าอย่างต่อเนื่อง
 รายได้ จากการลงทุนมีจานวน 729 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 107 ล้ านบาท หรื อ ร้ อยละ17.1 จากช่วงเดียว
กันของปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้ จากการให้ เช่าพื ้นที่ในสาขารูปแบบไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์
ที่เปิ ดดาเนินการในปี 2558
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 รายได้ อื่นมีจานวน 228 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 8 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 3.7 จากจากช่วงเดียวกันของปี
ก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึน้ ของรายได้ ที่เกี่ ยวเนื่องกับพืน้ ที่เช่ าจากสาขาในรู ปแบบ
ไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์
สาหรับในรอบ 6 เดือนแรกปี 2559 บริ ษัทฯ มีรายได้ รวมจานวน 14,394 ล้ านบาทเพิ่มขึ ้น 808
ล้ านบาท หรื อ ร้ อยละ 5.9 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยรายได้ จากการขายมีจานวน 12,487 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้น 591 ล้ านบาท หรื อ ร้ อยละ 5.0 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน และรายได้ จากการลงทุนมีจานวน
1,445 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 200 ล้ านบาท หรื อ ร้ อยละ 16.1 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน รายได้ อื่นมีจานวน
462 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 16 ล้ านบาท หรื อ ร้ อยละ 3.6 จากจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
ต้ นทุนขาย
ในไตรมาส 2 ปี 2559 บริ ษัทฯมีต้นทุนขายจานวน 4,560 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ 140 ล้ านบาท คิด
เป็ นร้ อยละต่อยอดขาย 74.9 ลดลงร้ อยละ 0.5 จากไตรมาส 2 ปี 2558 เนื่ อ งจากทางบริ ษัทฯได้
ปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการด าเนิ น ธุ ร กิ จ และปรั บ เปลี่ ย นกลุ่ม สิ น ค้ า ตัง้ แต่ปี 2558 โดยเน้ น สิ น ค้ า ที่ เ ป็ น
signature categories อาทิ กลุ่มผลิตภัณฑ์ความงามและเครื่ องสาอาง ยีนส์ ผลิตภัณฑ์ สาหรับเด็ก
ผลิตภัณฑ์สาหรับบ้ าน และผลิตภัณฑ์ชดุ ชันใน
้
รวมถึงการจัดรายการส่งเสริ มการขายที่นาเสนอสินค้ าที่
มีคณ
ุ ภาพและคุ้มค่ากับราคา เพี่อให้ ตรงกับความต้ องการของกลุม่ ลูกค้ า รวมถึงการเพิ่มสัดส่วนยอดขาย
ของกลุม่ สินค้ าประเภท International brand และสินค้ ากลุ่ม private brand ซึ่งส่งผลให้ อตั รากาไรขันต้
้ น
ของบริษัทฯ ปรับตัวสูงขึ ้นอยูท่ ี่ 25.1 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับจากไตรมาส 2 ปี 2558
สาหรับในรอบ 6 เดือนแรกของปี 2559 บริ ษัทฯมีต้นทุนขายจานวน 9,348 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 383
ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละต่อยอดขาย 74.9 ลดลงร้ อยละ 0.5 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ซึ่งส่งผลให้ อตั รา
กาไรขันต้
้ นของบริษัทฯปรับตัวสูงขึ ้นอยูท่ ี่ 25.1 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ในไตรมาส 2 ปี 2559 บริ ษัทฯมี ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารจ านวนรวม1,834 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้น 114 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6.6 จากไตรมาส 2 ปี 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้ จ่าย
ของสาขาใหม่ ที่ เ ปิ ดด าเนิ น การเมื่ อ ปี 2558 อาทิ ค่า เสื่ อ มราคา ค่า ใช้ จ่ า ยด้ า นบุ ค ลากร และค่ า
สาธารณูปโภค อย่างไรก็ ดี บริ ษัทฯ ยัง สามารถควบคุม และบริ หารค่าใช้ จ่ายของสาขาเดิมได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
สาหรับในรอบ 6 เดือนแรกของปี 2559 บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารจานวนรวม
3,598 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 249 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 7.4 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
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ต้ นทุนทางการเงิน
ในไตรมาส 2 ปี 2559 บริ ษัทฯ มีต้นทุนทางการเงิน จานวนรวม 23 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 4 ล้ านบาท
หรื อร้ อยละ 21.8 จากไตรมาส 2 ปี 2558
สาหรับในรอบ 6 เดือนแรกของปี 2559 บริ ษัทฯมี ต้ นทุนทางการเงิน จานวนรวม 40 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้น 3 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 8.2 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
ส่ วนแบ่ งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่ วม
ในไตรมาส 2 ปี 2559 บริษัทฯ มีสว่ นแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่วมมีจานวน 147 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้น 54 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 57.9 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจาก ยอดขายที่
เพิ่มสูงขึ ้นในช่วงการแข่งขันฟุตบอลยูโร
สาหรับในรอบ 6 เดือนแรกของปี 2559 ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมมีจานวน 269
ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 58 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 27.6 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
กาไรสุทธิ
ในไตรมาส 2 ปี 2559 บริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิ จานวน 609 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 169 ล้ านบาท หรื อร้ อย
ละ 38.4 โดยมีสาเหตุหลักจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของรายได้ จากการขายและรายได้ จากการให้ เช่า
พื ้นที่ รวมถึงการบริหารค่าใช้ จา่ ยได้ อย่างมีประสิทธิภาพ สาหรับกาไรสุทธิจากธุรกิจหลัก (ไม่รวมส่วนแบ่ง
กาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม) มีจานวน 463 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 115 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 33.2 จากไตร
มาส 2 ปี 2558
สาหรับในรอบ 6 เดือนแรกของปี 2559 บริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิ จานวน 1,295 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 241
ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 22.9 สาหรับกาไรสุทธิจากธุรกิจหลัก (ไม่รวมส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัท
ร่วม) มีจานวน 1,027 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น 183 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 21.7 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
เปรียบเทียบฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 กับวันที่ 31 ธันวาคม 2558
หน่วย:ล้ านบาท
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สินทรัพย์รวมมีจานวน 24,956 ล้ านบาท ลดลง 1,104 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 4.2 จากสิน้ ปี
2558 และหนี ้สินรวมมีจานวน 10,359 ล้ านบาท ลดลง 1,249 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 10.8 จากสิ ้นปี
2558 จากการชาระค่าสินค้ าที่สงั่ ซื ้อมาจาหน่ายในช่วงปลายปี รวมถึงการชาระค่าก่อสร้ างของสาขาใหม่
ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจานวน 14,597 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 146 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.0 จากสิ ้นปี 2558
เนื่องจากผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
โครงสร้ างเงินทุน
โครงสร้ างเงินทุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2559 ประกอบด้ วยหนี ้สินรวมจานวน 10,359
ล้ านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นจานวน 14,597 ล้ านบาท ทาให้ บริ ษัทฯ มีอตั ราหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
เท่ากับ 0.7 เท่า ในขณะที่มีอตั ราหนี ้สินส่วนที่มีภาระดอกเบี ้ยสุทธิตอ่ ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.16 เท่า
อัตราส่ วนสาคัญทางการเงิน

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายดิสสทัต วิเศษวร)
ผู้มีอานาจรายงานสารสนเทศ
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