
บริษัท�ธนูลักษณ์�จ�ำกัด�(มหำชน)��

การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ

จ�ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว
บริษัท� ธนูลักษณ�� จ�ำกัด� (มหำชน)� เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย� (SET)� มีชื่อย�อที่ใช�ส�ำหรับ

กำรซื้อขำยหลักทรัพย��คือ�“TNL”

1.� หุ�นสามัญ�ณ�วันท่ี�31�ธันวำคม�2562�บริษัท�ธนูลักษณ��จ�ำกัด�(มหำชน)�มีทุนจดทะเบียน�120�ล�ำนบำท�เรียกช�ำระ
แล�ว�120�ล�ำนบำท�แบ�งเป็นหุ�นสำมัญ�120�ล�ำนหุ�น�มูลค�ำท่ีตรำไว�หุ�นละ�1�บำท

2.� การออกหุ�นประเภทอ่ืน�ที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต�ำงจำกหุ�นสำมัญ�เช�น�หุ�นบุริมสิทธิ์� �-�ไม�มี�-

� ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่�10�อันดับแรกของบร�ษัทฯ�ณ�วันที��31�ธันวำคม�2562

รายช่ือผู�ถือหุ�น �จ�านวนหุ�น� �

1 บริษัท�สหพัฒนำอินเตอร�โฮลดิ้ง�จ�ำกัด�(มหำชน) 28,220,820� 23.517

2 บริษัท�ไอ.ดี.เอฟ.�จ�ำกัด 16,000,000� 13.333

3 บริษัท�รำมศรทวีกำร�จ�ำกัด 15,071,600� 12.560

� บริษัท�ไอ.ซี.ซี.�อินเตอร�เนช่ันแนล�จ�ำกัด�(มหำชน) 13,307,040� 11.089

5 นำยส�ำเริง�มนูญผล 10,900,000� 9.083

6 นำยบุณยสิทธิ์�โชควัฒนำ 4,655,220� 3.879

7 บริษัท�วัตสดรมัย�จ�ำกัด 2,800,000� 2.333

8 นำงสำวศิริกุล�ธนสำรศิลป� 2,272,580� 1.894

9 นำงศิรินำ�ปวโรฬำรวิทยำ 1,979,040� 1.649

10 บริษัท�ยูนิเวอร�สบิวตี้�จ�ำกัด 1,738,000� 1.448

รวม ����������� ������

หมำยเหตุ� :� ผู�ลงทุนสำมำรถดูข�อมูลผู�ถือหุ�นท่ีเป็นป�จจุบันจำก�website�ของบริษัท�www.thanulux.com�ก�อนกำรประชุมสำมัญผู�ถือหุ�น�ครั้งท่ี�46

� กำรกระจำยกำรถือหุ้น�ณ�วันปิดสมุดทะเบียนในวันที��31�ธันวำคม�2562�จ�ำแนกตำมประเภทบุคคลที�ถือหุ้น

ประเภทผู�ถือหุ�น จ�านวนราย จ�านวนหุ�น �

นิติบุคคล

� � สัญชำติไทย 32 82,277,150 68.56

� � สัญชำติต�ำงด�ำว 0 0 0.00

รวมนิติบุคคล �� ���������� �����

บุคคลธรรมดา

� � สัญชำติไทย 638 37,519,190 31.27

� � สัญชำติต�ำงด�ำว � 203,660��� 0.17

รวมบุคคลธรรมดา ��� ���������� �����

รวมทั้งส้ิน ��� ����������� ������

ผู้ถือหุ้น
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รายงานประจ�าปี�2562 ��

การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ

� กำรกระจำยกำรถือหุ้น�ณ�วันปิดสมุดทะเบียนในวันที��31�ธันวำคม�2562�จ�ำแนกตำมช่วงจ�ำนวนหุ้นที�ถือ

ช�วงจ�านวนหุ�น
ท่ีถือ

รวมผู�ถือหุ�น นิติบุคคล บุคคลธรรมดา

ราย จ�านวนหุ�น � ราย จ�านวนหุ�น � ราย จ�านวนหุ�น �

1�-�100 139�� 4,660�� 0.004�� 0�� 0�� 0.000�� 139�� 4,660�� 0.012��

101�-�1,000 120�� 61,619�� 0.051�� 8�� 3,040�� 0.004�� 112�� 58,579�� 0.155��

1,001�–�5,000 156�� 455,948�� 0.380�� 3�� 7,700�� 0.009�� 153�� 448,248�� 1.188��

>5,000 259�� 119,477,773�� 99.56�� 21�� 82,266,410�� 99.99�� 238�� 37,211,363�� 98.64��

รวมทั้งสิ้น ����� ������������� �������� ���� ������������ �������� ����� ������������ ��������

3.�ไม�มีข�อตกลงใดๆ�ระหว�างผู�ถือหุ�นใหญ��ในเร่ืองท่ีมีผลกระทบต�อกำรออกและเสนอขำยหลักทรัพย��หรือกำรบริหำร
งำนของบริษัทฯ

4.�การออกหลักทรัพย์อื่น�เช�น�หุ�นกู��หรือหลักทรัพย�แปลงสภำพ� � �-�ไม�มี�-

รำยงำนกำรถือหลักทรัพย�์บร�ษัท�ธนูลักษณ์�จ�ำกัด�(มหำชน)�ของกรรมกำรและผู้บร�หำร�ณ�วันที��31�ธันวำคม�2562

หน�วย:หุ�น

ผู�ถือหลักทรัพย์
ต�นป��2562

ซ้ือเพิ่ม ขาย/
โอนออก ส้ินป��2562

�

กรรมการ/
ผู�บริหาร คู�สมรส* การถือหุ�น

1 นำยมนู� ลีลำนุวัฒน� -� �-� �-� �-� �- 0.000%

2 นำยธรรมรัตน� โชควัฒนำ 152,747� �-� �-� �-� 152,747 0.127%

3 นำงสำวดุษฎี สุนทรธ�ำรง� 433,240� �-� �-� �-� 433,240 0.361%

� นำยสุพจน� ภควรวุฒิ 13,420� �-� �-� �-� 13,420 0.011%

5 นำงสำวมำรินทร� ลีลำนุวัฒน� 1,117,960� �-� �-� �-� 1,117,960 0.932%

6 นำยผดุง เตชะศรินทร� -� �-� �-� �-� �-��������� 0.000%

7 รศ.นเรศร� เกษะประกร -� �-� �-� �-� �-��������� 0.000%

8 รศ.ดร.นิพนธ� พัวพงศกร -� �-� �-� �-� �-��������� 0.000%

9 นำยสุชำติ ลำยลักษณ�ศิริ 5,000� �-� �-� �-� 5,000 0.004%

10 ดร.ม.ล.ศิรำภิรมย� ธีรประเสริฐ 8,000� �19,080.00� �-� �-� 27,080 0.023%

11 นำงสำวยุพำพร เจียรกุล 5,000� �-� �-� �-� 5,000 0.004%

12 นำยวรเดช ป�งศิริเจริญ 6,000 - - - 6,000 0.005%

รวม ���������� ����������� ��� ��� ��������� ������

*�รวมจ�ำนวนหุ�นของคู�สมรสและบุตรท่ียังไม�บรรลุนิติภำวะ

จ�ำนวนกำรถือหลักทรัพย�ของกรรมกำรและผู�บริหำร�(รวมคู�สมรส�และบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภำวะ)�รวมทั้งส้ิน�1,760,447�หุ�น�
คิดเป็นสัดส�วน�1.467%�ของทุนจดทะเบียน�จ�ำนวน�120,000,000�หุ�น�ซ่ึงไม�เกิน�25%�ของหุ�นท่ีออกจ�ำหน�ำยแล�วของบริษัท

ท้ังน้ีบริษัทฯ�ได�ก�ำหนดให�กรรมกำรบริษัท�ผู�บริหำร�มีหน�ำท่ีต�องรำยงำนกำรถือหลักทรัพย�บริษัท�ของตนรวมทั้งคู�สมรสและ
บุตรท่ียังไม�บรรลุนิติภำวะ�ภำยใน�30�วันนับแต�วันที่ได�รับแต�งต้ัง�นอกจำกน้ี�หำกกรรมกำรหรือผู�บริหำร�รวมถึงคู�สมรสและบุตรท่ียัง
ไม�บรรลุนิติภำวะ�มีควำมประสงค�จะเปล่ียนแปลงจ�ำนวนกำรถือหุ�นของบริษัทฯ�ต�องแจ�งกำรเปลี่ยนแปลงให�บริษัทฯ�ทรำบ�ผ�ำนทำง
ประธำนกรรมกำร�ล�วงหน�า�1�วันก�อนการเปลี่ยนแปลง�และเมื่อด�ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงจ�ำนวนหุ�นแล�ว�ต�องแจ�งกำรเปลี่ยนแปลง
ดังกล�ำวต�อส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย�และตลำดหลักทรัพย��(กลต.)�ตำมมำตรำ�59�แห�งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย�และ
ตลำดหลักทรัพย��พ.ศ.�2535�พร�อมท้ังแจ�งให�บริษัทฯทรำบ�ภำยใน�3�วันท�ำกำรนับจำกวันที่เปล่ียนแปลงจ�ำนวนกำรถือหุ�น
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