
 
 

หนังสือนัดประชุมวสิามัญผู้ถอืหุน้ คร้ังที่ 1/2566 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

บริษัท มาสเตอรค์ูล อนิเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 

เลขที ่ IM1-LE-CS-22-12-11 

 วนัท่ี 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 

 
เรือ่ง เชิญประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2566 ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์

เรยีน ทา่นผูถื้อหุน้ บรษัิท มาสเตอรค์ลู อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการ บรษัิท มาสเตอรค์ลู อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) (“KOOL”) (“บรษัิทฯ”) เมื่อวนั
ศุกรท์ี่ 9 ธันวาคม 2565  ไดม้ีมติใหเ้รียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวนัจันทรท์ี่ 16 
มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ซึ่งถ่ายทอดสดจากหอ้งประชุม บริษัท มาสเตอรค์ูล อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 12/16-17, 20 ถนนเทศบาลสงเคราะห ์แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยมีระเบียบวาระการ
ประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้ 

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที่ 1/2565 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัท มาสเตอรค์ูล อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) ได้จัดการประชุม
วิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวนัจันทรท์ี่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. ซึ่ง
ถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุม  บริษัท มาสเตอรค์ูล อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) เลขที่  12/16-17,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ถนนเทศบาลสงเคราะห ์แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 ไดจ้ดัท ารายงาน และไดเ้ผยแพร่
รายงานดงักลา่วผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัท ที่ www.masterkool.com เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัทราบรายงานการ
ประชมุ และเพื่อสามารถตรวจสอบความถกูตอ้ง ปรากฏตาม สิ่งทีส่ง่มาดว้ย 1 

ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณารบัรองรายงานการประชมุวิสามญั
ผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์ซึง่ไดบ้นัทกึถกูตอ้งตามความเป็นจรงิ 

การลงมติ วาระนีต้ ้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท แคปปิตอล ลิ้งค ์โฮลดิ้ง จ ากัด โดยด าเนินการ
ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer หรือ EBT) 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  บริษัทฯ มีความประสงคร์บัโอนกิจการทัง้หมดของ บริษัท แคปปิตอล ลิง้ค ์โฮลดิง้ 
จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุน้รอ้ยละ 100 โดยด าเนินการภายใตก้ระบวนการโอนกิจการทัง้หมด 
(Entire Business Transfer หรือ EBT) เพื่อเป็นการจดัโครงสรา้งภายในกลุม่บริษัทใหม้ีความคลอ่งตวัมากขึน้ 
มลูคา่การโอนกิจการดงักลา่วเทา่กบั 138,550,000 บาท     



 

หนา้ 2 จาก 3 
 

รายการดงักลา่วไม่เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทนุที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรพัยส์ิน ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลู และการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
สนิทรพัย ์พ.ศ. 2547 ลงวนัที่ 29 ตลุาคม 2547 (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) และเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีไดร้บัการ
ยกเวน้ ตามประกาศคณะกรรมการการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่
เก่ียวโยงกนั ลงวนัท่ี 31 สงิหาคม 2551 (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 
2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม)  

อย่างไรก็ดี การรบัโอนกิจการดงักลา่วถือเป็นการซือ้หรือรบัโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือของบริษัทเอกชนมา
เป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 (และที่แกไ้ข
เพิ่มเติม) ซึง่จะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของเสยีงทัง้หมดของผู้
ถือหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ทัง้นี ้บรษัิทฯ จะเขา้ท ารายการภายหลงัจากได้รบัอนมุตัิจากที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2566 ซึ่งคาดว่า
จะด าเนินการแลว้เสรจ็ภายในเดือนมกราคม 2566 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการรบัโอนกิจการ
ทัง้หมดจากบรษัิท แคปปิตอล ลิง้ค ์โฮลดิง้ จ ากดั โดยด าเนินการภายใตก้ระบวนการโอนกิจการทัง้หมด (Entire 
Business Transfer หรอื EBT) ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

การลงมติ  วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท แคปปิตอล ลิ้งค ์อุดรธานี จ ากัด ให้แก่ บริษัท 
แคปปิตอล ลิ้งค์ แลนด์ จ ากัด (มหาชน) โดยด าเนินการภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด 
(Entire Business Transfer หรือ EBT) 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  บรษัิทฯ มีความประสงคใ์ห ้บรษัิท แคปปิตอล ลิง้ค ์อดุรธานี จ ากดั ซึ่งเป็นบรษัิทยอ่ย
ที่บริษัทฯ ถือหุน้รอ้ยละ 100 โอนกิจการทัง้หมดใหก้ับ บริษัท แคปปิตอล ลิง้ค ์แลนด ์จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยอีกแห่งที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมรอ้ยละ 100 ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire 
Business Transfer หรือ EBT) เพื่อเป็นการจัดโครงสรา้งภายในกลุม่บริษัท ใหม้ีความคลอ่งตวัมากขึน้ มลูค่า
การโอนกิจการดงักลา่วเทา่กบั 102,210,000 บาท   

รายการดงักลา่วไม่เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทนุที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรพัยส์ิน ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลู และการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่ ง
สนิทรพัย ์พ.ศ. 2547 ลงวนัท่ี 29 ตลุาคม 2547 (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) และเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีไดร้บัการ
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ยกเวน้ ตามประกาศคณะกรรมการการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่
เก่ียวโยงกนั ลงวนัท่ี 31 สงิหาคม 2551 (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 
2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม)  

อย่างไรก็ดี การโอนกิจการดงักลา่วถือเป็นการขายหรือโอนกิจการของบริษัทบางสว่นที่ส  าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น
ตามมาตรา 107 (2) (ก) แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) ซึ่งจะตอ้ง
ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุม
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิการโอนกิจการทัง้หมด
ของ บริษัท แคปปิตอล ลิง้ค์ อุดรธานี จ ากัด ให้แก่ บริษัท แคปปิตอล ลิง้ค์ แลนด์ จ ากัด (มหาชน) โดย
ด าเนินการภายใตก้ระบวนการโอนกิจการทัง้หมด (Entire Business Transfer หรือ EBT) ตามรายละเอียด
ขา้งตน้ 

การลงมติ  วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถา้มี) 

จึงขอเรียนเชิญผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2566 ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์ตามวนั และเวลาที่
ระบไุวข้า้งตน้ บรษัิทฯ จะเปิดใหท้่านลงทะเบียนเพื่อเขา้รว่มประชุมตัง้แตเ่วลา 12.00 น. โดยท่านจะตอ้งสง่เอกสารยืนยนั
ตัวตนเพื่ อรับ ช่ือผู้ใช้ “USERNAME” และรหัสผ่าน “PASSWORD” ส าหรับใช้งานโปรแกรมการประชุมผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส ์ไดต้ัง้แตว่นัท่ี 3-15 มกราคม 2566 รายละเอียด ปรากฏตาม สิ่งทีส่ง่มาดว้ย 2 

 ขอแสดงความนบัถือ 

-สรรพชัญ โสภณ-     
(นายสรรพชัญ โสภณ) 

    ประธานกรรมการบรษัิท 


