โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริ ษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีการลงทุน 3 บริษัท ดังนี ้
1.1 บริษัท พรี เมี่ยม เซอร์ วสิ (ประเทศไทย) จากัด (PST) ชื่อเดิมคือ บริษัท อีสเทิร์น พรี มี่ยม เซอร์ วสิ จากัด (EPS)
ดาเนินธุรกิจศูนย์บริ การซ่อมรถยนต์ ก่อตังเมื
้ ่อ 16 พฤศจิกายน 2559 มีผ้ รู ่ วมทุน 3 บริ ษัท คือ บริ ษัท ECL บริ ษัท Premium
Group Co,.Ltd (PG) และ บริ ษัท Rising Sun Traders Ltd. (RS) โดยมีสญ
ั ญาร่ วมทุนกัน (Joint Venture) มีสิทธิในการออก
เสียงและแต่งตังกรรมการผู
้
้ มีอานาจฝ่ ายละเท่ากัน ร่ วมกันบริ หารงาน และรับส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) ตามสัดส่วนของการ
ลงทุนมีทนุ จดทะเบียนเริ่มแรก 20 ล้ านบาท ต่อมาวันที่ 6 กันยายน 2561 ได้ เพิม่ ทุนจดทะเบียนชาระแล้ วเป็ น 37.5 ล้ านบาท
ณ 31 ธันวาคม 2561 สัดส่วนการลงทุนของผู้ถือหุ้น ECL : PG : RS มีจานวนร้ อยละ 54.55 : 38.50 : 6.95 โดย
สัดส่วนของ ECL ลงทุนเท่ากับ 20.4 ล้ านบาท และงบการเงินแสดงตามวิธีส่วนได้ เสียแสดงการลงทุนในบริ ษัทร่ วม มีมลู ค่า
12.49 ล้ านบาท น้ อยกว่าเงินลงทุน 7.91 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นส่วนแบ่งรับรู้ผลขาดทุนตามสัดส่วนการลงทุน ซึ่งเป็ นระยะเริ่มแรก
ของการดาเนินงาน
แต่เนื่องจากในปี 2562 บริษัท EPS ยังอยู่ในภาวะขาดทุนต่อเนื่อง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ECL ครัง้ ที่ 2/2562
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 จึงมีมติให้ ลดการลงทุนให้ เหลือเพียง 15% โดยบริ ษัท EPS ได้ ทาการลดมูลค่าหุ้น เพื่อลดขาดทุน
สะสม และ ECL ได้ ขายหุ้นบางส่วนออกไปให้ กบั ผู้ลงทุนรายใหม่หลังจากนัน้ การลงทุนของ ECL ใน EPS จึงเปลี่ยนสถานะ
จาก “การลงทุนในบริ ษัทร่ วมทุน ” เป็ น “การลงทุนในบริ ษัทอื่น ” ซึ่งมีสดั ส่วนลงทุนเพียง 15% โดยคงเหลือ 56,100 หุ้น เป็ น
มูลค่าการลงทุนคงเหลือ 5,610,000 บาท
ทังนี
้ ้ วันที่ 1 สิงหาคม 2562 บริษัท อีสเทิร์น พรี เมี่ยม เซอร์ วสิ จากัด (EPS) ได้ เปลี่ยนชื่อเป็ นบริ ษัทพรี เมี่ยม เซอร์ วิส
(ประเทศไทย) จากัด (PST)
วันที่ 13 สิงหาคม 2562 มติที่ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ ที่ 3/2562 อนุมตั ิให้ ECL เพิ่มทุนในบริ ษัท PST จานวน
33,760 หุ้น เป็ นเงิน 1,851,300 บาท เพื่อดารงสัดส่วนการถือหุ้น 15% ตลอดไป ECL จึงถือหุ้นจานวน 89,760 หุ้น มูลค่าการ
ลงทุนคงเหลือ 7,461,300 บาท และทาบันทึกข้ อตกลงยกเลิกสัญญาร่ วมทุน ECL จึงไม่ได้ แต่งตังกรรมการเข้
้
าร่ วมประชุม
บริหารงานใน PST อีกต่อไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบการเงินแสดงยอด “การลงทุนในบริ ษัทอื่น ” (PST) ด้ วยยอด จานวนหุ้น 89,760 หุ้น
มูลค่าการลงทุน 2,694,292.72 บาท (มูลค่าตามบัญชี ประมาณ หุ้นละ 30.02 บาท) และแสดงราคาทุน 7,461,300 บาท
หักด้ วยค่าเผื่อการด้ อยค่า 4,767,007.28 คงเหลือเงินลงทุนสุทธิ 2,694,292,.72 บาท
1.2 บริ ษัท ECL ASSET จากัด ดาเนินธุรกิจ Land for cash คือการปล่อยเงินกู้โดยใช้ ที่ดินเป็ นหลักประกัน โดยจด
ทะเบียนจานอง หรื อขายฝาก และนาโฉนดที่ดินมาเก็บไว้ ที่ ECL ก่อตังเมื
้ ่อ 27 มีนาคม 2561 มีผ้ รู ่ วมทุน 2 บริ ษัท คือ บริ ษัท
ECL และบริษัท โกลบอล เบสท์ เรี ยลเอสเตท โลน จากัด (GB) มีสญ
ั ญาร่วมทุนกัน (Joint Venture) มีสทิ ธิในการออกเสียงและ
แต่งตังกรรมการผู
้
้ มีอานาจร่ วมกันบริหารงานและรับส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากผลการดาเนินงานตามสัดส่วนการลงทุน คือ
60 : 40 ตามลาดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษัท ECL ASSET จากัด มีทุนจดทะเบียน 80 ล้ านบาท เรี ยกชาระแล้ ว 60 ล้ านบาท
สัดส่วนการลงทุนของ ECL คือ 60% เป็ นเงินลงทุน จานวน 36 ล้ านบาท งบการเงินรวม แสดงการลงทุนในบริ ษัทร่ วมมีมลู ค่า
53.06 ล้ านบาท มากกว่าเงินลงทุน 17.06 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นส่วนแบ่งรับรู้ผลกาไรตามสัดส่วนการลงทุน
1.3 บริ ษัท ไมตี ้ โบรกเกอร์ จ ากัด (Mighty Broker Co.,Ltd) ดาเนินธุรกิจ นายหน้ าประกันภัย ก่อ ตัง้ เมื่อ วันที่ 20
พฤศจิกายน 2562 มีทุนจดทะเบียน 5 ล้ านบาท ทุนชาระแล้ ว 2.5 ล้ านบาท โดย ECL เป็ นผู้ถือหุ้น 100% ซึ่งถือว่า Mighty
เป็ นบริษัทย่อยของ ECL
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษัทอยู่ระหว่างดาเนินการจัดเตรี ยมระบบงาน บุคลากร และขอใบอนุญ าตนายหน้ า
ประกันภัย งบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงตามการลงทุนในบริษัทย่อย มีมลู ค่า 2.50 ล้ านบาท ไม่มีผลกาไร (ขาดทุน) จากการ
ดาเนินงาน เนื่องจากเป็ นระยะเริ่มแรกของการดาเนินงาน
บริ ษัทแต่งตังบุ
้ คคลเป็ นกรรมการในบริ ษัทร่ วม และบริ ษัทย่อย โดยได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ หาร บุคคลที่ได้ รับ
แต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการในบริ ษัทร่ วม บริษัทย่อย มีหน้ าที่ดาเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของบริษัทร่ วม บริษัทย่อย (ไม่ใช่ต่อ
บริ ษั ท ) และบริ ษั ท ได้ ก าหนดให้ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ แต่ง ตัง้ นัน้ ใช้ สิ ท ธิ อ อกเสี ย งในเรื่ อ งส าคัญ ตามที่ ไ ด้ รั บ อนุ มัติ จ ากคณะ
กรรมการบริ หารก่อนที่จะไปลงมติ ทังนี
้ ้ การส่งกรรมการเพื่อเป็ นตัวแทนในบริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยดังกล่าวเป็ นไปตามสัดส่วน
การถือหุ้นของบริษัท นอกจากนี ้ บุคคลที่ได้ รับแต่งตังต้
้ องดูแลบริษัทร่ วม บริษัทย่อย ในเรื่ องการทารายการเกี่ยวโยง การได้ มา
หรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรื อการทารายการสาคัญอื่นใดอันเกี่ยวโยงกับบริ ษัทให้ ครบถ้ วนถูกต้ อง โดยใช้ หลักเกณฑ์และการ
เปิ ดเผยข้ อมูลในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้ องกากับดูแลให้ มีการจัดเก็บข้ อมูล และการบันทึกบัญชีของ
บริษัทร่วม บริษัทย่อย ให้ บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทางบการเงินรวมได้ ทนั กาหนดด้ วย
คณะกรรมการได้ มอบหมายบุคคลไปเป็ นกรรมการในบริษัทร่วม และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายชื่อ
ดังนี ้
1. บริษัท อีซีแอล แอสเซท จากัด จานวน 3 คน (มติมอบหมายวันที่ 19 มีนาคม 2561)
โดยแต่งตังตามสั
้
ดส่วนที่กาหนดในข้ อบังคับของบริษัทร่วม
ตาแหน่งใน ECL
ตาแหน่งใน ECL-Asset
1.1 นายดนุชา วีระพงษ์
ประธานกรรมการ (27 มีนาคม 2561 - ปั จจุบนั )
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
1.2 นางวลัยพร ปั ญญาธัญญะ
กรรมการ
(27 มีนาคม 2561 – ปั จจุบนั )
รองกรรมการผู้จดั การ
1.3 นางสาวกาญจนา โสภณพงศ์พพิ ฒ
ั น์
กรรมการ
(27 มีนาคม 2561 – ปั จจุบนั )
ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

2. บริษัท ไมตี ้ โบรกเกอร์ จากัด จานวน 7 คน (มติมอบหมาย วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562)

ตาแหน่งใน ECL
ตาแหน่งใน ไมตี ้ โบรกเกอร์
2.1 นายประภากร วีระพงษ์
ประธานกรรมการ (20 พฤศจิกายน 2562 - ปั จจุบนั )
กรรมการผู้จดั การ
2.2 นางดวงรัตน์ แจ้ งมงคล
กรรมการ
(20 พฤศจิกายน 2562 – ปั จจุบนั )
กรรมการบริหาร
2.3 นายมโน บุณยศรี สวัสดิ์
กรรมการ
(20 พฤศจิกายน 2562 – ปั จจุบนั )
ผู้อานวยการฝ่ ายประกัน
2.4 นายธวัชภัส ก้ อนเพ็ชร์
กรรมการ
(20 พฤศจิกายน 2562 – ปั จจุบนั )
ผู้จดั การแผนกส่งเสริมประกัน
2.5 นางสาวธณัฐชมน วงศ์เลิศบริรักษ์
กรรมการ
(20 พฤศจิกายน 2562 – ปั จจุบนั )
ผู้จดั การแผนกธุรการประกัน
2.6 นายธีระ ชุณหะชา
กรรมการ
(20 พฤศจิกายน 2562 – ปั จจุบนั )
ผู้อานวยการฝ่ ายการตลาดภาคตะวันออก
2.7 นายกอบกฤต เกษแม่นกิจ
กรรมการ
(20 พฤศจิกายน 2562 – ปั จจุบนั )
ผู้จดั การแผนกการตลาด สาขาจันทบุรี

