ที่ IM1-LE-CS-20-03-04
31 มีนาคม 2563
เรื่อง แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 (แก้ไข)
เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มาสเตอร์คลู อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน) (“KOOL”) (“บริษทั ”)
ได้มมี ติให้จดั ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น ณ ห้องรัชดา 2
ชัน้ 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัช ดาภิเ ษก แขวงรัช ดาภิเ ษก เขตดินแดง กทม. 10400 ตาม
รายละเอียดสารสนเทศทีเ่ ปิ ดเผยต่อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ระบุว่า
คณะกรรมการบริษัทได้มอบอานาจให้ นายนพชัย วีระมาน กรรมการผู้จดั การเป็ นผู้พิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับ
รายละเอียดต่างๆ หากมีการเปลีย่ นแปลงอันมาจากเหตุสดุ วิสยั ได้แก่ วัน เวลา และสถานทีก่ ารจัดประชุม
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ซึง่ มี
การแพร่ระบาด เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง และกระจายในวงกว้างมากขึน้ ประกอบกับรัฐบาลได้มปี ระกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ ทัวราชอาณาจั
่
กร ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563 และข้อกาหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง
พระราชกาหนดการบริหาร ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) และประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่องสังปิ
่ ดสถานทีเ่ ป็ นการชัวคราว
่
(ฉบับที่ 4) ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563 และ ขอความร่วมมือให้พจิ ารณาถึงความ
จาเป็ นในการจัดกิจกรรมทีม่ ลี กั ษณะของ การรวมกลุ่มคนเป็ นจานวนมาก ซึง่ มีความเสีย่ งทีจ่ ะทาให้การแพร่ระบาด
เกิดขึน้ และกระจายสูบ่ ุคคลทัวไปโดยง่
่
าย
ในการนี้กรรมการผูจ้ ดั การ ได้พจิ ารณาโดยคานึงถึงประเด็นต่างๆ อย่างรอบด้านแล้ว จึงมีมติให้
เลื่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลีค่ ลาย โดยยกเลิกกาหนด วัน
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 ทีก่ าหนดไว้วนั ที่ 28 เมษายน 2563 แต่ยงั คงวันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ เพื่อ
สิทธิในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ในวันที่ 16 มีนาคม 2563 ตามเดิม และยังคงงดจ่ายปั นผลตามมติคณะกรรมการ
ครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ทัง้ นี้หากไม่สามารถจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ได้ภายใน 2 เดือนนับแต่
วันกาหนดรายชื่อผู้ถอื หุ้นเพื่อสิทธิในการประชุมสามัญ ผู้ถอื หุ้น บริษัท จะจัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาวันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ เพื่อสิทธิในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ และวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ใหม่
บริษัท ขออภัยท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 อย่าง
กระทันหัน และไม่มกี าหนด จากการพิจารณาสถานการณ์ปัจจุบนั ที่เกิดขึน้ บริษทั จะติดตามสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างใกล้ชดิ รวมถึงการพิจารณาทางเลือกในการจัดประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ ด้วยวิธอี ่นื ใดตามทีก่ ฎหมายกาหนดรับรอง เพื่อจัดให้มกี ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 โดยเร็วต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
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