ที่ LMJG/SET/2021/018
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564
เรื่ อง
เรี ยน
อ้ างถึง

แจ้ งยกเลิกสถานที่จดั การประชุม และเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2564 เป็ นการ
ประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หนังสือแจ้ ง ตลท. ของบริษัท เลขที่ LMJG/SET/2021/017 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564

ตามอ้ างถึง บริ ษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) โดยคณะกรรมการบริ ษัท ได้ มีมติกาหนด
วัน ประชุ ม วิ ส ามัญ ผู้ ถื อ หุ้ น ครั ง้ ที่ 1/2564 ในวัน ศุ ก ร์ ที่ 27 สิ ง หาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ โรงภาพยนตร์ เมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน (โรงที่ 14) เลขที่ 1839, 1839/1, 1839/6 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร นัน้
เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ การระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่มีแนวโน้ ม ทวีความรุ นแรง
และขยายตัวเป็ นวงกว้ างมากขึ ้น ประกอบกับข้ อกาหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกาหนดการบริ หารราชการ
ในสถานการณ์ ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 26 มิถนุ ายน 2564 ดังนัน้ ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่
3/2564 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 จึงเห็ นชอบให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเป็ นผู้มี อานาจในการพิ จารณาแก้ ไข เวลา
สถานที่ และรู ปแบบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2564 ได้ ตามความจาเป็ นและเหมาะสมกับสถานการณ์ ภายใต้
ข้ อกาหนดของกฎหมาย
ด้ วยความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น ผู้เข้ าร่ วมประชุม และผู้ที่ มี ส่วนร่ วมในการจัด
ประชุมทุกท่าน ประกอบกับข้ อกาหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกาหนดการบริ หารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ให้ หน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชนจัดประชุมโดยวิธีการทาง
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห ารจึ ง เห็ น สมควรให้ ยกเลิ ก สถานที่ ใ นการจั ด ประชุ ม ดั ง กล่ าว และ ให้
เปลี่ยนแปลงรู ปแบบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั ง้ ที่ 1/2564 เป็ นการประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
ตามพระราชกาหนดว่าด้ วยการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้ อง โดย
ไม่มีการจัดประชุมที่โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน (โรงที่ 14) แต่อย่างใด สาหรับรายละเอียดวัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่จะมีสิทธิในการเข้ าประชุมยังเป็ นไปตามที่ได้ เปิ ดเผยต่อ
ตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ แล้ ว ทัง้ นี ้ บริ ษั ท จะจัด ส่งหนัง สื อ เชิ ญ ประชุ ม วิ ส ามัญ ผู้ถื อ หุ้น ครั ง้ ที่ 1/2564 ขัน้ ตอนและวิ ธี ก าร
ลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) พร้ อมรายละเอียดเอกสารที่
เกี่ยวข้ องให้ กบั ผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริ ษัท www.majorcineplex.com ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวฐิ ตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์)
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