TLUXE/SET015 2560
วันที 7 มิถนุ ายน 2560
เรือง
เรียน

แจ้ งการเปลียนแปลงโครงสร้ างการถือหุ้นของบริษัท
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามแบบ 246 2 ประจํ า วันที 1 มี นาคม 2560 รายงานการได้ ม าหุ้น ของบริ ษัท ไทยลัก ซ์ เอ็ นเตอร์ ไ พรส์ จํ า กัด
(มหาชน) โดยนายพงศ์รักษ์ จินดาสมบัติเจริญ ซึงเป็ นการได้ มาเมือวันที 28 กุมภาพันธ์ 2560 จํานวนหลักทรัพย์ทีได้ มาคิดเป็ น
3.66% ของสิทธิออกเสียงทังหมดของกิ
;
จการ จํานวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้ มาคิดเป็ น 7.94% ของสิทธิออกเสียงทังหมด
;
ของกิจการ
ต่อมาตามแบบ 246 2 ประจําวันที 23 มีนาคม 2560 รายงานการได้ มาหุ้นของบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด
(มหาชน) โดยนายพงศ์รักษ์ จินดาสมบัติเจริ ญ ซึงเป็ นการได้ มาเมือวันที 22 มีนาคม 2560 จํานวนหลักทรัพย์ทีได้ มาคิดเป็ น
2.3% ของสิทธิออกเสียงทังหมดของกิ
;
จการ จํานวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้ มาคิดเป็ น 11.91% ของสิทธิออกเสียงทังหมด
;
ของกิจการ บริษัทฯ ขอรายงานการเปลียนแปลงโครงสร้ างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามทีบริษัทได้ ทราบข้ อมูลดังนี ;
ลําดับ

ชือ สกุล
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นายพงศ์รักษ์ จินดาสมบัตเิ จริ ญ
น.ส.ปวิชญา กานนท์รังษี
บริ ษัท ไทยเอ็นวีดอี าร์ จํากัด
นายปริ น ชนันทรานนท์
น.ส.ยุวดี วชิรปภา
นางสุรีรัตน์ เอียมสอาด
นายธานิน สัจจะบริ บรู ณ์
บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพือผู้ฝาก
นายพงศภัค จินดาสมบัตเิ จริ ญ
นางกอแก้ ว ธรรมมงคล

จํานวนหุ้น
DE กุมภาพันธ์ 2560
54,097,604
33,638,765
31,680,892
20,947,384
19,340,000
16,799,900
15,839,900
14,500,000
11,382,140
11,070,500

ร้ อยละ
7.94
5.97
5.63
3.72
3.43
2.98
2.81
2.58
2.02
1.97

จํานวนหุ้น
22 มีนาคม 2560
67,097,604
33,638,765
31,680,892
20,947,384
19,340,000
16,799,900
15,839,900
14,500,000
11,382,140
11,070,500

ร้ อยละ
11.91
5.97
5.63
3.72
3.43
2.98
2.81
2.58
2.02
1.97

ขณะนี ;บริษัทฯ มีการเปลียนแปลงโครงสร้ างกรรมการและการบริหาร ดังนี ;
1 พลอากาศเอกพิธพร กลินเฟื อง
ประธานกรรมการ
2 พลเอกเชาวฤทธิK ประภาจิตร์
รองประธานกรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร
3 ดร.พงศ์รักษ์ จินดาสมบัติเจริญ
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
4 ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย
กรรมการ / กรรมการบริหาร
5 นายกิติพฒ
ั น์ ชลวุฒิ
กรรมการ / กรรมการบริหาร
6 นางกนกวัลย์ วรรณบุตร
กรรมการ / กรรมการบริหาร
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด (มหาชน) เลขที 1768 อาคารไทยซัมมิท ชันที
& 24 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
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น.ส.ภัทชรดา ศรีอินทราวานิช
พันตํารวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์
นางนที ชวนสนิท
นายธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร

กรรมการ / กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ทังนี
; ; บริษัทฯ ยังไม่มกี ารเปลียนแปลงอํานาจควบคุมกิจการตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 มาตรา 89/1 และหากมีการเปลียนแปลงโครงสร้ างอํานาจควบคุมจะแจ้ งให้ ทราบต่อไป
จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตพิ ฒ
ั น์ ชลวุฒิ)
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด (มหาชน) เลขที 1768 อาคารไทยซัมมิท ชันที
& 24 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
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