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เรื อง

คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ
ผลการดําเนินงานประจําไตรมาส 3 ปี 2558
ของ บริ ษัท ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน จํากัด (มหาชน)
เรี ยน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภาพรวมผลการดําเนินงานในไตรมาส 3/2558
ภาพรวมเศรษฐกิจในไตรมาส 3/2558 ยังคงไม่ฟืน> ตัว โดยการส่งออกสินค้ าหดตัวลงจากไตร
มาสก่อนเนืองจากได้ รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและอาเซียน การบริ โภคภาคเอกชน
ยังมีกําลังซื >อทีอ่อนแอโดยเฉพาะภาคเกษตร ภาคการท่องเทียวชะลอตัวหลังเกิดเหตุการณ์ ระเบิดทีราช
ประสงค์เมือช่วงกลางเดือนสิงหาคมทีผ่านมา อย่างไรก็ดี จํานวนนักท่องเทียวทังไตรมาสก็
>
ยงั คงขยายตัว
ได้ จากกลุม่ นักท่องเทียวจีนเป็ นหลัก ด้ านตลาดค้ าปลีกยังไม่มีสญ
ั ญาณการฟื น> ตัวเช่นกัน ทังนี
> >ผู้บริ โภคก็
ยังคงระมัดระวังการใช้ จ่ายอันเนืองจากความกังวลเรื องภาวะเศรษฐกิจ ขณะทีผู้ประกอบการค้ าปลีก
ต่างเน้ นการจัดรายการส่งเสริ มการขายเพือช่วยกระตุ้นยอดขาย
ณ วันที 30 กันยายน 2558 บริ ษัทฯ มีสาขาทีเปิ ดให้ บริ การทัง> หมด 40 แห่ง แบ่งเป็ นสาขา
ในกรุ งเทพฯ 10 แห่ง สาขาในต่างจังหวัด 30 แห่ง และมีสาขาในประเทศเวียดนาม 2 แห่ง
สําหรับผลประกอบการประจําไตรมาสนี > บริ ษัทฯ มีรายได้ รวมจํานวน 6,891 ล้ านบาท เพิมขึ >น 7.7%
และกําไรสุทธิจํานวน 397 ล้ านบาท เพิมขึ >น 45 ล้ านบาท หรื อเพิมขึ >น 12.7% โดยมีรายละเอียดดังนี >
รายได้
ในไตรมาส 3 ปี 2558 บริ ษัทฯ มีรายได้ รวมจํานวน 6,891 ล้ านบาท เพิมขึ >น 493 ล้ านบาท หรื อ
เพิมขึ >น 7.7% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ซึงสามารถสรุปได้ ดงั นี >

- รายได้ จากการขายมีจํานวน 6,031 ล้ านบาท เพิมขึ >น 256 ล้ านบาท หรื อเพิมขึ >น 4.4% จากช่วง
เดียวกันของปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากยอดขายของสาขาใหม่ทีเปิ ดดําเนินการในปี 2557
และยอดขายจากการเปิ ดตัว ของ 2 สาขาใหม่ ได้ แ ก่ สาขาระยองเปิ ดดํ า เนิน การในเดื อ น
พฤษภาคมและสาขาบุรีรัมย์เปิ ดดําเนินการในเดือนกรกฎาคมทีผ่านมา
- รายได้ จากการลงทุนมีจํานวน 639 ล้ านบาท เพิมขึ >น 205 ล้ านบาท หรือเพิมขึ >น 47.2% จากช่วง
เดียวกันของปี ก่อน โดยมีส าเหตุหลัก มาจากรายได้ จากการให้ เ ช่าพืน> ทีในสาขารู ปแบบไลฟ์
สไตล์เซ็นเตอร์ ทีเปิ ดใหม่ในปี 2557 และสาขาบุรีรัมย์ รวมถึงการเพิมขึน> ของรายได้ ค่าเช่าของ
สาขาเดิม
- รายได้ อื นมี จํา นวน 221 ล้ า นบาท เพิ มขึ น> 32 ล้ า นบาท หรื อ เพิ มขึ น> 16.6 % จากช่ ว ง
เดี ย วกัน ของปี ก่ อ น โดยมี ส าเหตุห ลัก มาจากการเพิ มขึ น> ของรายได้ ที เกี ยวเนื องกับ พื น> ที
เช่ า จากสาขารู ป แบบไลฟ์ สไตล์ เ ซ็ น เตอร์ และรายได้ คา่ ส่งเสริมการขาย
ต้ นทุนขาย
ต้ นทุนขายมีจํานวน 4,588 ล้ านบาท เพิมขึ >น 168 ล้ านบาท หรื อเพิมขึ >น 3.8% จากช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน ซึงคิดเป็ นสัดส่วนต่อยอดขายเท่ากับ 76.1% ลดลงจาก 76.5% ในช่วงเดียวกันของปี ก่อน
ด้ วยการบริ หารการจัดรายการส่งเสริ มการขายและควบคุมการให้ ส่วนลดไว้ ในระดับทีเหมาะสม เพื อ
รักษาความสามารถในการทํากําไร
บริ ษัทฯ มีกําไรขั >นต้ นจํานวน 1,443 ล้ านบาท เพิมขึ >น 89 ล้ านบาท หรื อเพิมขึ >น 6.6% จากช่วง
เดียวกันของปี ก่อน
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้ จ่ ายในการขายและบริ หารมี จํานวนรวม 1,844 ล้ านบาท เพิ มขึน> 263 ล้ านบาท หรื อ
เพิ มขึน> 16.6% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้ จ่ายของสาขาใหม่ อาทิ ค่า
เสือมราคา ค่าใช้ จ่ายด้ านบุคลากร และค่าสาธารณูปโภค อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ ยังสามารถควบคุมและ
บริ หารค่าใช้ จ่ายของสาขาเดิมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่ วนแบ่ งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่ วม
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมมีจํานวน 90 ล้ านบาท ลดลง 5 ล้ านบาท หรื อลดลง
5.3% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากผลประกอบการทีเติบโตขึ >นของบริ ษัท ซีอาร์ ซี
สปอร์ ต จํากัด ในขณะทีส่วนแบ่งกําไรจากบริ ษัท เพาเวอร์ บาย จํากัด ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน

กําไรสุทธิ
กําไรสุทธิมีจํานวน 439 ล้ านบาท เพิมขึ >น 40 ล้ านบาท หรื อเพิมขึ >น 10.0% จากช่วงเดียวกันของ
ปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้ จากการให้ เช่าพืน> ที ทีเพิ มขึน> และการบริ หารค่าใช้ จ่ายได้ อย่างมี
ประสิทธิ ภ าพ อย่างไรก็ดี กําไรสุทธิ จากธุรกิจหลัก (ไม่รวมส่วนแบ่ งกําไรจากเงิ นลงทุนในบริ ษัทร่ วม) มี
จํานวน 308 ล้ านบาท เพิมขึ >น 50 ล้ านบาท หรื อเพิมขึ >น 19.3% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
ภาพรวมผลการดําเนินงานในช่ วง 9 เดือนแรก
บริ ษัทมียอดขายรวมมีจํานวน 17,927 ล้ านบาท เพิมขึ >น 711 ล้ านบาท หรื อเพิมขึ >น 4.1% จาก
ช่วงเดียวกันของปี ก่อน และมีกําไรสุทธิจํานวน 1,452 ล้ านบาท เพิมขึ >น 120 ล้ านบาท หรื อเพิมขึ >น 9.0%
จากช่ว งเดี ย วกัน ของปี ก่ อ น มีส าเหตุห ลักจากรายได้ จ ากการให้ เ ช่ าพื น> ที ที เพิ มขึน> และการบริ หาร
ค่าใช้ จ่ายของสาขาเดิมให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ฐานะการเงิน
(ณ วันที 30 กันยายน 2558 เปรี ยบเทียบกับวันที 31 ธันวาคม 2557)
สินทรัพย์
สินทรัพย์ รวมมีจํานวน 24,048 ล้ านบาท เพิ มขึ >น 946 ล้ านบาท หรื อเพิ มขึน> 4.1% ทัง> นี > การ
เปลียนแปลงของสินทรัพย์ทีสําคัญมีดงั นี >
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชัวคราวลดลง 947 ล้ านบาท จากรายจ่ายเพือ
การลงทุนก่อสร้ างสาขาใหม่ จ่ายเจ้ าหนี >การค้ า และจ่ายเงินปั นผล
- ลูกหนี >การค้ าลดลง 220 ล้ านบาท จากการรับชําระลูกหนี >ร้ านค้ าเช่า
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิมขึ >น 1,834 ล้ านบาท จากทีดิน อาคารและอุปกรณ์ ของสาขาใหม่ และ
เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมทีเพิมขึ >นตามส่วนแบ่งกําไรจากผลประกอบการของบริ ษัทร่ วม
หนีส0 ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี ส> ิ น รวมมี จํานวน 10,543 ล้ านบาท เพิ มขึน> 481 ล้ า นบาท หรื อ เพิ มขึน> 4.8% ทัง> นี > การ
เปลียนแปลงของหนี >สินทีสําคัญมีดงั นี >
- เจ้ าหนี >การค้ าลดลง 526 ล้ านบาท จากการชําระค่าสินค้ าทีสังซื >อมาจําหน่ายตังแต่
> ปลายปี ก่อน
- เจ้ าหนี >อืนลดลง 271 ล้ านบาท จากการชําระหนี >ค่าก่อสร้ างของสาขาใหม่
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิมขึ >น 1,503 ล้ านบาท เพือใช้ ในการขยายสาขาใหม่
ส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ นมี จํ า นวน13,505 ล้ านบาท เพิ มขึ น> 465 ล้ า นบาท หรื อ เพิ มขึ น> 3.6%

โครงสร้ างเงินทุน
โครงสร้ างเงิ นทุนของบริ ษัทฯ ณ วันที 30 กันยายน 2558 ประกอบด้ วยหนีส> ินรวมจํ านวน
10,543 ล้ านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นจํานวน 13,505 ล้ านบาท ทําให้ บริ ษัทฯ มีอตั ราหนี >สินต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.8 ในขณะทีมีอตั ราหนี >สินส่วนทีมีภาระดอกเบี >ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.3 เท่า
แผนการขยายสาขา
ในไตรมาสที 3 ปี 2558 บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดให้ บริ การสาขาใหม่ 1 แห่ง คือ สาขาบุรีรัมย์ ในรู ปแบบ
ไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์
ทังนี
> > บริ ษัทฯ ตังเป
> ้ าหมายในการขยายสาขาอีกจํานวน 2 แห่ง ในรู ปแบบไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์
ภายในไตรมาส 4 ของปี นี >
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (สําหรับงวด 3 เดือน)
ไตรมาสที7 3
ปี 2558
รายได้ จากการขาย
6,031
รวมรายได้
6,891
ต้ นทุนขาย
4,588
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
1,844
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่ วม
90
กําไรสุทธิ
397
กําไรจากธุรกิจหลัก*
308

(หน่วย : ล้ านบาท)
ไตรมาสที7 3
ปี 2557
5,774
6,398
4,420
1,581
95
353
258

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

*กําไรสุทธิไม่รวมส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม
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% เปลี7ยนแปลง
4.4%
7.7%
3.8%
16.6%
-5.3%
12.7%
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(หน่วย : ล้ านบาท)
% เปลี7ยนแปลง
-48.8%
0.2%
9.9%
4.1%
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อัตราส่ วนทางการเงิน

อัตรากําไรขันต้
> น (%)
อัตรากําไรสุทธิ (%)
อัตรากําไรจากธุรกิจหลัก (%)*
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
(ปรับเทียบเต็มปี (Annualized))
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
(ปรับเทียบเต็มปี (Annualized))
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนหนี >สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

ไตรมาสที7 3
ปี 2558
23.9%
6.6%
5.1%
15.8%

ไตรมาสที7 3
ปี 2557
23.5%
6.1%
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15.9%

9.2%

10.2%

30-ก.ย.-58
0.4
0.8

31-ธ.ค.-57
0.5
0.8

จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายดิสสทัต วิเศษวร)
ผู้มอี ํานาจรายงานสารสนเทศ

*กําไรสุทธิไม่รวมส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม

