ที่ 990 / 70/ 030 / 2562

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

เรื่ อง

การให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่บริ ษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท โรบินสัน จากัด (มหาชน) ("บริ ษัทฯ") ขอแจ้ งมติคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 6/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4
พฤศจิกายน 2562 โดยที่ประชุมได้ มีมติให้ การสนับสนุน ทางการเงินแก่บริ ษัทร่ วมตามสัดส่วนการถือหุ้น ได้ แก่ บริ ษัท
เพาเวอร์ บาย จากัด ("PWB") (บริ ษัทฯ ถือหุ้นร้ อยละ 40) และบริ ษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ ต จากัด ("SSP") (บริ ษัทฯ ถือหุ้นร้ อยละ
40) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. บริษัท เพาเวอร์ บาย จากัด
1) วันที่ทารายการ:

หลังจากคณะกรรมการบริ ษัทมีมติอนุมตั ิ

2) คู่กรณีท่ เี กี่ยวข้ อง: ผู้ให้ ก้ ู - บริ ษัท โรบินสัน จากัด (มหาชน)
ผู้ก้ ู - บริ ษัท เพาเวอร์ บาย จากัด
3) ลักษณะความสัมพันธ์ : บริ ษัทฯ และบริ ษัท เซ็นทรัล รี เทล คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ("CRC") เป็ นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ข อง PWB โดยมี สัด ส่วนการถื อ หุ้นร้ อยละ 40 และ 60 ตามลาดับ ทัง้ นี ้ บริ ษั ท ฯ และ CRC มี ก ลุ่ม
เซ็นทรัล (ตระกูลจิราธิวฒ
ั น์) เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
4) โครงสร้ างการถือหุ้น: บริ ษัท เพาเวอร์ บาย จากัด
- CRC และบุคคลในตระกูลจิราธิวฒ
ั น์
ถือหุ้นร้ อยละ 60
- บริ ษัท โรบินสัน จากัด (มหาชน)
ถือหุ้นร้ อยละ 40
5) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ: เป็ นการให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกัน ตามสัดส่วนการถือหุ้น
6) รายละเอียดของรายการ: บริ ษัทฯ และ CRC ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นใน PWB ร่ วมกันให้ การสนับสนุนทางการเงินตาม
แผนปรับโครงสร้ างเงินทุน โดยการให้ PWB กู้ยืมเงิน เป็ นจานวนเงินรวมไม่เกิน 7,000 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯ ให้
เงินกู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 40 หรื อคิดเป็ นจานวนเงิน 2,800 ล้ านบาท อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 2.00 ต่อปี
(ณ วัน ที่ 4 พฤศจิ ก ายน 2562) ทัง้ นี ้ อัต ราดอกเบี ย้ อาจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงหากต้ น ทุน เงิ น กู้ ของบริ ษั ท ฯ
เปลี่ยนแปลงไป โดยบริ ษัทฯ จะแจ้ งล่วงหน้ า 1 เดือน โดยเป็ นเงินกู้ยืมระยะสันแบบเรี
้
ยกชาระคืนเมื่อทวงถาม
และมีตวั๋ สัญญาใช้ เงินเป็ นหลักประกันการกู้ยืม
อนึ่ง ก่อนการให้ ก้ ูยืม PWB และ SSP จะมีการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นก่อน รวมเป็ นจานวนเงิน
ไม่น้อยกว่า 2,244 ล้ านบาท และ 4,866 ล้ านบาท ตามลาดับ ซึ่งบริ ษัทฯ จะได้ รับเงินปั นผลประมาณ 898 ล้ านบาท
และ 1,946 ล้ านบาท ตามลาดับ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยเงินปั นผลรับสุทธิจาก SSP จะเท่ากับ 746 ล้ านบาท
สุทธิจากเงินให้ ก้ ยู ืมแก่ SSP (รายละเอียดตามข้ อ 2) โดยหากคานวณเงินกู้ยืมสุทธิ หลังจากเงินปั นผลรับจากทัง้
PWB และ SSP แล้ วจะเท่ากับ 1,156 ล้ านบาท ซึง่ จะมาจากกระแสเงินสดและวงเงินสินเชื่อของบริ ษัทฯ
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7) วัตถุประสงค์ ในการทารายการ: เพื่อปรับโครงสร้ างเงินทุน ใช้ เป็ นแหล่งเงินทุน และกระแสเงินสดในการดาเนิน
ธุรกิจของ PWB
8) แหล่ งที่มาของเงินทุน: เงินปั นผลรับจาก PWB และ SSP กระแสเงินสดและวงเงินสินเชื่อของบริ ษัทฯ
9) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบในการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน :
พิจารณาและอนุมตั ิการให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่ PWB เพื่อปรับโครงสร้ างเงินทุน ใช้ เป็ นแหล่ง
เงินทุน และกระแสเงินสดในการดาเนินธุรกิจ ทังนี
้ ้ การให้ ก้ เู งินดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับสถานะทางการเงิน
และแผนการลงทุนของบริ ษัทฯ และไม่มีเงื่อนไขใดกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ แต่อย่างใด
อนึ่ง กรรมการผู้ลงมติอนุมตั ิรายการนี ้ในการประชุมคณะกรรรมการบริ ษัท ไม่มี กรรมการที่เป็ นผู้มีสว่ น
ได้ เสีย หรื อกรรมการผู้เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันร่วมพิจารณา
10) ขนาดรายการ: รายการนี ้เข้ าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการให้ การสนับสนุนทางการเงินตามสัดส่วน
การถือหุ้น ซึ่งขนาดรายการต้ องขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท และเปิ ดเผยข้ อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ ต จากัด
1) วันที่ทารายการ:

หลังจากคณะกรรมการบริ ษัทมีมติอนุมตั ิ

2) คู่กรณีท่ เี กี่ยวข้ อง: ผู้ให้ ก้ ู - บริ ษัท โรบินสัน จากัด (มหาชน)
ผู้ก้ ู - บริ ษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ ต จากัด
3) ลักษณะความสัมพันธ์ : บริ ษัทฯ และ CRC เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ SSP โดยมีสดั ส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 40
และ 60 ตามลาดับ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ และ CRC มีกลุม่ เซ็นทรัล (ตระกูลจิราธิวฒ
ั น์) เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
4) โครงสร้ างการถือหุ้น: บริ ษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ ต จากัด
- CRC และบุคคลในตระกูลจิราธิวฒ
ั น์
ถือหุ้นร้ อยละ 60
- บริ ษัท โรบินสัน จากัด (มหาชน)
ถือหุ้นร้ อยละ 40
5) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ: เป็ นการให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกัน ตามสัดส่วนการถือหุ้น
6) รายละเอียดของรายการ: บริ ษัทฯ และ CRC ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นใน SSP ร่ วมกันให้ การสนับสนุนทางการเงินตาม
แผนปรับโครงสร้ างเงินทุน โดยการให้ SSP กู้ยืมเงิน เป็ นจานวนเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯ ให้
เงินกู้ยืมตามสัดส่วนที่ถือหุ้นร้ อยละ 40 หรื อคิดเป็ นจานวนเงิน 1,200 ล้ านบาท อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 2.0 ต่อปี (ณ
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562) ทังนี
้ ้ อัตราดอกเบี ้ยอาจมีการเปลีย่ นแปลงหากต้ นทุนเงินกู้ของบริ ษัทฯ เปลีย่ นแปลงไป
โดยบริ ษัทฯ จะแจ้ งล่วงหน้ า 1 เดือน โดยเป็ นเงินกู้ยืมระยะสันแบบเรี
้
ยกชาระคืนเมื่อทวงถาม และมีตวั๋ สัญญา
ใช้ เงินเป็ นหลักประกันการกู้ยืม
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อนึ่ง ก่อนการให้ ก้ ยู ืมเงิน SSP จะมีการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นก่อน รวมเป็ นเงินไม่น้อยกว่า 4,866
ล้ านบาท ซึ่งบริ ษัทฯ จะได้ รับเงิ นปั นผลประมาณ 1,946 ล้ านบาท ตามสัดส่วนการถื อหุ้น (โดยเงิ นปั นผลรั บ
คงเหลือสุทธิหลังจากให้ SSP กู้ยืม 746 ล้ านบาท)
7) วัตถุประสงค์ ในการทารายการ: เพื่อปรับโครงสร้ างเงินทุน ใช้ เป็ นแหล่งเงินทุนและกระแสเงินสดในการดาเนิน
ธุรกิจของ SSP
8) แหล่ งที่มาของเงินทุน: เงินปั นผลรับจาก SSP
9) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบในการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน :
พิจารณาและอนุมตั ิการให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่ SSP เพื่อปรับโครงสร้ างเงินทุน ใช้ เป็ นแหล่ง
เงินทุนและกระแสเงินสดในการดาเนินธุรกิจ ทังนี
้ ้ การให้ ก้ เู งินดังกล่าวไม่สง่ ผลกระทบกับสถานะทางการเงินและ
แผนการลงทุนของบริ ษัทฯ และไม่มีเงื่อนไขใดกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ แต่อย่างใด
อนึ่ง กรรมการผู้ลงมติอนุมตั ิรายการนี ้ในการประชุมคณะกรรรมการบริ ษัท ไม่มีกรรมการที่เป็ นผู้มีสว่ น
ได้ เสีย หรื อกรรมการผู้เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันร่วมพิจารณา
10) ขนาดรายการ: รายการนี ้เข้ าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการให้ การสนับสนุนทางการเงินตามสัดส่วน
การถือหุ้น ซึ่งขนาดรายการต้ องขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท และเปิ ดเผยข้ อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายสัตตบรรณ ไชยะเดชะ)
เลขานุการบริ ษัท
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