
บริษัท โรบินสัน จ ำกัด (มหำชน) ทะเบียนเลขที่ 0107536000412 (เดิมเลขที่ บมจ. 115) 
เลขที่ 9/9 ชัน้ท่ี 14-17 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

 

ที่  990 / 70 / 005 / 2564    

   วนัท่ี 4 มิถนุายน 2564 

เรือ่ง แจง้ผลการพิจารณารบัซือ้หุน้ โดยบรษัิท เซ็นทรลั รเีทล คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) (“CRC”)  
เรยีน       ทา่นผูถื้อหุน้ 

บรษัิท โรบินสนั จ ากดั (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) 
 

ตามที่ทางบริษัทฯ ได้แจ้งท่านผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2564 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่  
22 เมษายน 2564 และไดส้ง่จดหมายเรื่อง พิจารณารบัทราบความเป็นไปไดข้องการซือ้หุน้ โดยบรษัิท เซ็นทรลั รเีทล คอร์
ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) (“CRC”) และแนวทางการติดตอ่ CRC ลงวนัท่ี 30 เมษายน 2564 ใหก้บัทา่นแลว้นัน้ 

จากการส ารวจปริมาณหุน้ท่ีผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ประสงคจ์ะขายในระหว่างเดือนพฤษภาคม 2564 และถึงแมว้่า
การรบัซือ้หุน้ ไมไ่ดม้ีผลต่อนโยบายการด าเนินธุรกิจหรอืผลประโยชนห์ลกัของ CRC แต่อย่างไรก็ดี ทาง CRC ตอ้งการเปิด
โอกาสใหก้ับผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ บางรายที่ไม่ไดต้อบรบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์(Tender offer) ในปี 2562 มีทางเลือกใน
การขายหุน้ดงักลา่ว ทาง CRC จึงไดพ้ิจารณาและมีความประสงคจ์ะรบัซือ้หุน้จากผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ท่ีประสงคจ์ะขาย 
โดยมีรายละเอียดเบือ้งตน้ดงัตอ่ไปนี ้

รำคำเสนอซือ้: หุ้นละ 16.00 บำท 
ระยะเวลำรับซือ้หลักทรัพยเ์บือ้งต้น 
ช่วงเวลารบัซือ้: วนัท่ี 2 – 16 สงิหาคม 2564 (10 วนัท าการ)  
วนัช าระราคา:  วนัท่ี 18 สงิหาคม 2564 
เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรรับซือ้หลักทรัพยเ์บือ้งต้น 

1. เอกสารแสดงเจตนาขายหุน้สามญั 
2. แบบฟอรม์ยืนยนัราคาตน้ทนุหุน้ท่ีน ามาเสนอขาย 
3. เอกสารแนบส าหรบัติดอากรแสตมป์ 
4. แบบค าขอแกไ้ขขอ้มลูผูถื้อหุน้ (แบบ ศรท-301) (ส  าหรบักรณีผูถื้อหุน้มีการเปลีย่นแปลงขอ้มลูเทา่นัน้) 
5. แบบค าขอโอน / รบัโอนหลกัทรพัย ์ระหวา่งบญัชีบรษัิทผูอ้อกหลกัทรพัย ์กบัสมาชิกผูฝ้ากหลกัทรพัย ์(แบบ ศรท-403) 

(ส  าหรบักรณีผูถื้อหุน้ท่ีฝากหุน้ไวท้ี่บรษัิทผูอ้อกหลกัทรพัย ์เทา่นัน้) 
6. เอกสารแสดงตนของผูเ้สนอขาย (ดูรายละเอยีดตามเอกสารแนบ 1) 

เมื่อมีรายละเอียดของตวัแทนรบัซือ้หลกัทรพัย ์ช่องทางการติดตอ่ตวัแทนรบัซือ้หลกัทรพัยก์รณีมีขอ้สอบถามเพิ่มเติม 
เอกสารที่เก่ียวขอ้ง  และรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) หรือมีการเปลี่ยนแปลงขอ้มูลข้างต้น ทางบริษัทฯ จะแจ้ง
รายละเอียด ผา่นทางเว็บไซต ์www.centralretail.com และจดัสง่หนงัสอืแจง้ไปยงัผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ในล าดบัตอ่ไป 

 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

(นายสทุธิศกัดิ ์จิราธิวฒัน)์ 
ประธานกรรมการ 

บรษัิท โรบินสนั จ ากดั (มหาชน) 



 

เอกสำรแนบ 1  
1. ค าอธิบายเพิม่เตมิเอกสารแสดงตนของผูเ้สนอขาย 

ประเภทผู้ถือหุน้ เอกสำรแสดงตน 

บุคคลธรรมดำสัญชำติไทย 

 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่แสดงเลข
ประจ าตวั 13 หลกั และยงัไมห่มดอายพุรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

 กรณีผูแ้สดงเจตนาขายเป็นผูเ้ยาว ์ตอ้งแนบค ายินยอมของบิดา และมารดา และแนบส าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชนหรอืเอกสารแสดงตวัตนของผูป้กครอง และส าเนาทะเบยีนบา้นของผูป้กครอง 
และผูเ้ยาว ์พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้งทกุฉบบั 

 กรณีที่ผูแ้สดงเจตนาขายเป็นผูจ้ดัการมรดก ผูแ้สดงเจตนาขายตอ้งยื่นส  าเนาค าสั่งศาลที่แตง่ตัง้ 
ใหเ้ป็นผูจ้ดัการมรดกที่ออกใหไ้มเ่กิน 1 ปี นบัจนถึงวนัยื่นเอกสารประกอบการเสนอขายหุน้ 
ส  าเนาใบมรณะบตัร ส  าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูจ้ดัการมรดก ทะเบียนบา้นของผูจ้ดัการ
มรดก พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

บุคคลธรรมดำทีไ่ม่ใช่สัญชำติไทย  ส าเนาใบตา่งดา้ว หรอืส  าเนาหนงัสือเดินทาง ที่ยงัไมห่มดอาย ุพรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนา
ถกูตอ้ง 

นิติบุคคลสัญชำติไทย 
 ส าเนาหนงัสือรบัรองของกระทรวงพาณิชยท์ี่มีอายไุมเ่กิน 6 เดือน ก่อนวนัสดุทา้ยของระยะเวลา

รบัซือ้ พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ 
และประทบัตราส าคญัของบรษัิท (ถา้มี) และ 

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน บตัรขา้ราชการ บตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ ของกรรมการผูมี้อ  านาจ
ลงนาม ที่แสดงเลขประจ าตวั 13 หลกั และยงัไมห่มดอาย ุพรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนา
ถกูตอ้ง ในกรณีที่กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามเป็นบคุคลที่ไมใ่ชส่ญัชาติไทย ใหใ้ชส้  าเนาใบตา่ง
ดา้ว หรอืส  าเนาหนงัสือเดินทางของกรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนา
ถกูตอ้ง 

นิติบุคคลต่ำงประเทศ 
 ส าเนาหนังสือส  าคญัการจดัตัง้บริษัท และหนังสือรบัรองที่ออกโดยเจา้หนา้ที่ของนิติบุคคล หรือ

หน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิล  าเนา ซึ่งรบัรองถึงชื่อนิติบุคคล ช่ือผูมี้อ  านาจลงลายมือ
ชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตัง้ส  านักงานใหญ่ และอ านาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติ
บคุคล ที่ออกไมเ่กิน 6 เดือน ก่อนวนัสดุทา้ยของระยะเวลารบัซือ้ พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนา
ถกูตอ้ง โดยผูมี้อ  านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) และ 

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน บตัรขา้ราชการ บตัรพนักงานรฐัวิสาหกิจ ของกรรมการผูมี้อ  านาจ
ลงนาม พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง ในกรณีที่กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามเป็นบคุคลที่
ไม่ใช่สญัชาติไทย ใหใ้ชส้  าเนาใบต่างดา้ว หรือส  าเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผูมี้อ  านาจลง
นาม พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

        ทัง้นี ้ส  าเนาเอกสารประกอบของนิติบุคคลตา่งประเทศขา้งตน้ ตอ้งไดร้บัการรบัรองลายมือชื่อของ
ผู้จัดท าหรือผู้ใหค้  ารับรองความถูกตอ้งของเอกสารโดยเจา้หน้าที่ Notary Public และรบัรอง
ความถกูตอ้งโดยเจา้หนา้ที่สถานทูตไทยหรือกงสลุไทยในประเทศที่จดัท  าเอกสารดงักล่าวไดท้  า
การรบัรองลายมือชื่อ และตราประทบัของเจา้หนา้ที่ Notary Public โดยเอกสารทัง้หมดและการ
รบัรองเอกสารขา้งตน้ ตอ้งรบัรองไมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนัสดุทา้ยของระยะเวลารบัซือ้ 

 



 

เอกสำรแนบ 1 (ต่อ) 
 

2. กรณีใบหุน้สญูหาย  ผูถื้อหุน้ตอ้งติดตอ่ TSD เพื่อด าเนินการขอออกใบหุน้ฉบบัใหมโ่ดยใชเ้อกสารประกอบดงันี ้
1) แบบฟอรม์ขอออกใบหลกัทรพัยฉ์บบัใหม ่(ศรท.102) 
2) เอกสารแสดงตนของผูถื้อหุน้ (ดรูายละเอยีดในแบบฟอรม์ขอออกใบหลกัทรพัยห์นา้ที่2) 
3) ใบบนัทกึแจง้ความจากสถานตี ารวจ (กรณีใบหุน้สญูหาย ผูถื้อหุน้ตอ้งตดิตอ่ TSD เพื่อขอรายละเอยีดขอ้มลูใบ

หุน้เพื่อน าไปด าเนินการแจง้ความใบหุน้สญูหาย) 
 
หมายเหต ุ:  ผูถื้อหุน้ท่ีใบหุน้สญูหายควรติดตอ่ TSD ลว่งหนา้เนือ่งจาก TSD ตอ้งใชเ้วลาในการออกใบหุน้ฉบบัใหม ่(โดย
ปกติใชเ้วลาประมาณ 14 วนั) 
 


