บริษัท ลานนารีซอรสเซส จํากัด (มหาชน)
ผูถือหุนรายใหญและสัดสวนการถือหุน
กลุมผูถือหุนรายใหญและสัดสวนการถือหุน ณ วันที่ 20 มีนาคม 2561 (RECORD DATE) ซึ่งเปนวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปน
ผลและมีสิทธิเขาประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้.
สัดสวนการถือหุน
รายชื่อผูถือหุน
จํานวนหุน
(%)
(1) กลุมบริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) และผูบริหาร
236,733,980
45.09
(2) นายทวีฉัตร จุฬางกูร
63,010,900
12.00
(3) กลุมศิริรังษี
42,697,781
8.13
(4) กลุมตันติสุนทร
33,512,297
6.38
(5) กลุมลิมทรง
33,380,060
6.36
(6) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด
18,476,750
3.52
(7) กลุมเลิศพาณิชยกุล
5,957,000
1.14
(8) BNY MELLON NOMINEES LIMITED
3,408,700
0.65
(9) EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT
2,185,150
0.42
(10) กลุมวงศอภิสมั โพธิ์
1,953,600
0.37
(11) ผูถือหุนอื่น
83,683,461
15.94
รวมทั้งสิ้น
524,999,679
100.00
(1) กลุมบริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) และผูบริหารเปนผูถือหุนรายใหญที่สุดประกอบดวยบริษัท ปูนซีเมนต นครหลวง จํากัด
(มหาชน), และนายวันชัย โตสมบุญ ถือหุนรวมทั้งสิ้น 236,733,980 หุน คิดเปนรอยละ 45.09 ของทุนที่ชําระแลวและเปนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยมี
ตัวแทนเปนกรรมการ 3 คน คือนายพอล ไฮนซ ฮูเกน โทเบลอร, นายศิวะ มหาสันทนะ และนายวันชัย โตสมบุญ เปนกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารและไมมี
อํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ แตอยางใด
(2) นายทวีฉัตร จุฬางกูร เปนผูถือหุนรายใหญอันดับที่สองถือหุนรวมทั้งสิ้น 63,010,900 หุนคิดเปนรอยละ 12.00 ของทุนที่ชําระแลวและเปนหุน
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยไมมีตัวแทนเปนกรรมการและหรือผูบริหารแตอยางใด
(3) กลุม “ศิริรังษี” เปนผูถือหุนรายใหญอันดับที่สามประกอบดวยนายไกรสีห ศิริรังษี และนางสาวไกรกาญจน ศิริรังษี ถือหุนรวมทั้งสิ้น
42,697,781 หุ น คิ ด เป น ร อ ยละ 8.13 ของทุ น ที่ ชํ า ระแล ว และเป น หุ น ที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งทั้ ง หมดโดยมี ตั ว แทนเป น กรรมการ 1 คน คื อ นายไกรสี ห
ศิริรังษี ดํารงตําแหนงที่ปรึกษาดานบริหารและมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ดวย
(4) กลุม “ตันติสุนทร” ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญอันดับที่สี่ประกอบดวยนายทวี ตันติสุนทร, นายวิสิฐ ตันติสุนทร, นายธนัส ตันติสุนทร,
นางพวงเพ็ญ ทิสยากร, นายบุญเลี้ยง ตันติสุนทร, นางมัลลิกา อินทุสุต, นางนลินี รัตนาวะดี, นางมาลี ตันติสุนทร, นางสาววนิดา ตันติสุนทร,
นางสํ า รวย ตั น ติ สุ น ทร ,นายพงศ ไ ท ตั น ติ สุ น ทร และนางสาวสิ ริ พ รรณ ทิ ส ยากร ถื อ หุ น รวมทั้ ง สิ้ น 33,512,297 หุ น คิ ด เป น ร อ ยละ 6.38 ของทุ น
ที่ชําระแลว และเปนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยมีตัวแทนเปนกรรมการ 2 คน คือนายวิสิฐ ตันติสุนทร และนายธนญ ตันติสุนทร เปนกรรมการที่ไมได
เปนผูบริหารและไมมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
(5) กลุม “ลิมทรง” เปนผูถือหุนรายใหญอันดับที่หาประกอบดวยนายกองภพ ลิมทรง, บริษัท ยิปซั่มอินดัสทรี่ จํากัด, และนางสาวสมศรี
ลิมทรง ถือหุนรวมทั้งสิ้น 33,380,060 หุนคิดเปนรอยละ 6.36 ของทุนที่ชําระแลวและเปนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยมีตัวแทนเปนกรรมการ 1 คน คือ
นายสมเกียรติ ลิมทรง ดํารงตําแหนงประธานกรรมการแตไมมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯและไมมีความสัมพันธใดๆ กับฝายบริหาร
(6) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด เปนผูถือหุนรายใหญอันดับที่หกถือหุนรวมทั้งสิ้น 18,476,750 หุนคิดเปนรอยละ 3.52 ของทุนที่ชําระแลวและ
เปนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยไมมีตัวแทนเปนกรรมการและหรือผูบริหารแตอยางใด
(7) กลุม “เลิศพาณิชยกุล” เปนผูถือหุนรายใหญอันดับทีเ่ จ็ดประกอบดวยนางประไพ เลิศพาณิชยกุล และนางสาวโชตินิจ เลิศพาณิชยกุลถือหุนรวม
ทั้งสิ้น 5,957,000 หุนคิดเปนรอยละ 1.14 ของทุนที่ชําระแลวและเปนหุนทีม่ ีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยไมมีตัวแทนเปนกรรมการและหรือผูบริหารแตอยางใด
(8) BNY MELLON NOMINEES LIMITED เปนผูถือหุนรายใหญอันดับที่แปดถือหุนรวมทั้งสิ้น 3,408,700 หุนคิดเปนรอยละ 0.65 ของทุนที่ชําระ
แลวและเปนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยไมมีตัวแทนเปนกรรมการและหรือผูบริหารแตอยางใด
(9) EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT เปนผูถือหุนรายใหญอันดับที่เกาถือหุนรวมทั้งสิ้น 2,185,150 หุน
คิดเปนรอยละ 0.42 ของทุนที่ชําระแลวและเปนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยไมมีตัวแทนเปนกรรมการและหรือผูบริหารแตอยางใด
(10) กลุม “วงศอภิสัมโพธิ์” เปนผูถือหุนรายใหญอันดับที่สิบประกอบดวยนายวิเลิศ วงศอภิสัมโพธิ์ และนางสุวิมล วงศอภิสัมโพธิ์ ถือหุนรวม
ทั้งสิ้น 1,953,600 หุนคิดเปนรอยละ 0.37 ของทุนที่ชําระแลวและเปนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยไมมีตัวแทนเปนกรรมการและหรือผูบริหารแตอยางใด

