
 
 บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน)             แบบ 56-1 
 

7-1 
 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

7. ข้อมลูหลกัทรพัยแ์ละผู้ถือหุ้น 

7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้ 

7.1.1 บรษิัทมทีุนจดทะเบยีน 15,285 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 15,285 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท      
เรยีกช าระแลว้ 15,285 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 15,285 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 

7.1.2 ณ วนัที ่29 ธนัวาคม 2560 หุน้สามญัของบรษิทัมกีารออกเป็น Non-Voting Depository Receipt หรอื 
NVDR จ านวน 985,977,726 หุน้ คดิเป็นร้อยละ 6.45 ของจ านวนหุ้นบรษิัททัง้หมด โดยหุน้ดงักล่าวมี
สทิธใินการรบัเงนิปันผลตอบแทนจากการลงทุนเท่ากบัจ านวนเงนิปันผลทีบ่รษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั 
ได้รบัจากบรษิัท แต่ผู้ถือหุ้น NVDR ไม่สามารถใช้สทิธิออกเสยีงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได ้     
นกัลงทุนสามารถตรวจสอบจ านวนหุน้ทีเ่ป็น NVDR ไดจ้ากเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
www.set.or.th/nvdr 

7.2 ผูถ้ือหุ้น 

7.2.1 รายช่ือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

รายชื่อผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ณ วนัที ่8 กนัยายน 2560 ซึง่เป็นวนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ครัง้ล่าสดุ มดีงันี้ 

ล าดบัท่ี 
 

รายช่ือผูถื้อหุ้นใหญ่ 
 

จ านวนหุ้น (หุ้น) สดัส่วนการถือหุ้น 
(รอ้ยละ) 

1 กลุ่ม ช.การช่าง (1)  4,718,781,781 30.87 
2 การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย     1,256,259,584  8.22 
3 ธนาคาร กรุงไทย จ ากดั (มหาชน)     1,047,025,175  6.85 
4 บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั       794,559,521  5.20 
5 นายวชิยั วชริพงศ ์       379,545,048  2.48 
6 ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)       323,453,209  2.12 
7 ส านกังานประกนัสงัคม       260,453,600  1.70 
8 นายมนิ เธยีรวร       200,000,000  1.31 
9 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED       167,604,034  1.10 
10 นางวลยัพร สมภกัด ี       159,832,189  1.05 
11 CHASE NOMINEES LIMITED       145,170,998  0.95 
12 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - 

Client Account 
      140,533,500  0.92 

13 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD       133,044,004  0.87 
14 GIC PRIVATE LIMITED         94,182,254  0.62 
15 นายภาวสั จงึทรพัยไ์พศาล         80,000,000  0.52 

ยอดรวม 9,900,444,897 64.78 
อ่ืนๆ 5,384,555,103 35.22 

รวมทัง้ส้ิน  15,285,000,000   100.00  

http://www.set.or.th/nvdr
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หมายเหตุ : ขอ้มลูตามทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซต์ www.set.or.th ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีม่สีดัส่วน
การถอืหุน้เกนิกว่ารอ้ยละ 0.5 ขึน้ไป 

(1) กลุ่ม ช.การช่าง ถอืหุน้ในบรษิทัรอ้ยละ 30.87 ของทุนช าระแลว้ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

กลุ่ม ช.การช่าง จ านวนหุ้น % ของทุนช าระแล้ว 
1. บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) (2) 4,582,121,829 29.98 
2. บรษิทั ช.การช่าง-โตกวิ คอนสตรคัชัน่ จ ากดั (3) 136,659,952 0.89 

(2)  บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) (“บมจ.ช.การช่าง”) ประกอบธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งทัว่ไป และมกีลุ่ม      
ตรวีิศวเวทย์ ถือหุ้นร้อยละ 34.38 ของทุนช าระแล้ว (ขอ้มูล ณ วนัที่ 29 กนัยายน 2560) โดยมี
รายละเอยีดดงันี้ 

กลุ่มตรีวิศวเวทย ์ จ านวนหุ้น % ของทุนช าระแล้ว 
 1.  บรษิทั มหาศริ ิสยาม จ ากดั (4) 293,012,365  17.30 
 2.  บรษิทั ช.การช่าง โฮลดิง้ จ ากดั (5) 171,396,530  10.12 
 3.  บรษิทั ซเีค.ออฟฟิซ ทาวเวอร ์จ ากดั (6) 86,048,212  5.08 
 4.  นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์ 13,631,497  0.80 
 5.  นางสายเกษม ตรวีศิวเวทย ์ 5,061,142 0.30 
 6. นางปราณ ีทองกติตกิุล 4,464,342 0.26 
 7. นายณฐัวุฒ ิตรวีศิวเวทย ์ 2,405,785 0.14 
 8. นางสาวสุภามาส ตรวีศิวเวทย ์ 1,700,000 0.10 
 9. นายสทิธเิดช ตรวีศิวเวทย ์ 1,550,000 0.09 
 10. นายภวูเนศวร ์ตรวีศิวเวทย ์ 1,023,255 0.06 
 11. นางสาวสวรรยา ตรวีศิวเวทย ์ 835,225 0.05 
 12. นางกรกช ตรวีศิวเวทย ์ 680,250 0.04 
 13. นางสาวสุนนัท ์ตรวีศิวเวทย ์ 269,100 0.02 
 14. นายประเสรฐิ ตรวีศิวเวทย ์ 154,285 0.01 
 15. นายก าธร ตรวีศิวเวทย ์ 102,775 0.01 

 
ผูถ้อืหุน้สามารถดูขอ้มลูรายละเอยีดเพิม่เติมของ บมจ.ช.การช่าง ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 
(แบบ 56-1) ได้จาก Website ของส านักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรือตลาดหลกัทรพัย์แห่ง 
ประเทศไทย (www.set.or.th) 

(3)  บรษิทั ช.การช่าง-โตกวิ คอนสตรคัชัน่ จ ากดั ประกอบธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งทุกชนิด มหีุน้จ านวนทัง้สิ้น 
1,000,000 หุ้น และโครงสร้างการถือหุ้น คือ บมจ.ช.การช่างถือหุ้นจ านวน 549,996 หุ้น คิดเป็น     
รอ้ยละ 55 

(4)  บริษัท มหาศิริ สยาม จ ากัด ประกอบธุรกิจบริษัทลงทุน มีหุ้นจ านวนทัง้สิ้น 9,000,000 หุ้น และ
โครงสรา้งการถอืหุน้ คอื กลุ่มตระกลูตรวีศิวเวทย ์ถอืหุน้จ านวน 8,378,787 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 93.10 

(5)  บรษิทั ช.การช่าง โฮลดิ้ง จ ากดั ประกอบธุรกจิลงทุน และทีป่รกึษา มหีุน้จ านวนทัง้สิ้น 8,400,000 หุ้น 
และโครงสร้างการถือหุ้น คือ บริษัท มหาศิริ สยาม จ ากดั ถือหุ้นจ านวน  2,100,000 หุ้น คิดเป็น       
รอ้ยละ 25 และกลุ่มตระกลูตรวีศิวเวทย ์ถอืหุน้จ านวน 5,250,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 62.5  

(6)  บรษิทั ซเีค.ออฟฟิซ ทาวเวอร ์จ ากดั ประกอบธุรกจิใหเ้ช่าและบรกิารพื้นทีอ่าคารส านกังาน มหีุน้จ านวน
ทัง้สิน้ 3,000,000 หุน้ และโครงสรา้งการถอืหุน้ คอื บรษิทั มหาศริ ิสยาม จ ากดั ถอืหุน้จ านวน 750,000 หุน้ 
คดิเป็นรอ้ยละ 25 และกลุ่มตระกลูตรวีศิวเวทย ์ถอืหุน้จ านวน 2,250,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 75 

http://www.set.or.th/
http://www.sec.or.th/
http://www.set.or.th/
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7.2.2 สดัส่วนของหุ้น Free Float ของบริษทั 

แบบแสดงรายงานการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสามญัที่เข้าข่ายเป็น Strategic Shareholders  
ณ วนัที ่9 มนีาคม 2560 ตามทีบ่รษิทัน าส่งต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ปรากฏสดัส่วนผูถ้อืหุน้สามญัรายย่อย 
(Non-Strategic shareholders) รอ้ยละ 53.99 ของหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด 

7.3 การออกหลกัทรพัยอ่ื์น    

7.3.1 เงินกู้ยืมระยะยาว 

ในปี 2560 บรษิทัไดช้ าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาว จ านวน 3,150 ลา้นบาท และ NECL ไดเ้ขา้ท าสญัญาเงนิ
กูย้มืระยะยาวกบัสถาบนัการเงนิแห่งหนึ่ง วงเงนิ 5,700 ลา้นบาท อตัราดอกเบีย้ลอยตวัอา้งองิกบัอตัรา
ดอกเบี้ยเงนิฝากประจ า 6 เดอืน และได้มกีารเบกิใช้เงนิกู้ในระหว่างปี จ านวน 500 ล้านบาท ท าให ้       
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัและบรษิทัย่อยมเีงนิกูย้มืระยะยาว จ านวน 16,434 ลา้นบาท 

7.3.2 หุ้นกู้ 

ในปี 2560 บรษิ ัทได้ออกหุ ้นกู ้ มูลค่ารวม 5,000 ล ้านบาท เพื่อใชส้ าหรบัลงทุนโครงการและเป็น
เงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิัท โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัมหีุ้นกู้ทีย่งัไม่ครบก าหนดไถ่ถอน 
รายละเอยีดดงันี้ 

รายละเอยีดหุน้กู ้
หุน้กู ้

ครัง้ที ่1/2559 
ชุดที ่1 

หุน้กู ้
ครัง้ที ่1/2559 

ชุดที ่2 

หุน้กู ้
ครัง้ที ่1/2559 

ชุดที ่3 
ชือ่ยอ่ (Debenture Symbol) BEM196A BEM216A BEM236A 
มลูค่ารวมของหุน้กู ้ 5,000 ลา้นบาท 1,615 ลา้นบาท 2,000 ลา้นบาท 
ประเภทของหุน้กู ้ ระบุชือ่ผูถ้อื 

ไมด่อ้ยสทิธ ิ
ไมม่หีลกัประกนั 

ไมม่ผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

ระบุชือ่ผูถ้อื 

ไมด่อ้ยสทิธ ิ
ไมม่หีลกัประกนั 

ไมม่ผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

ระบุชือ่ผูถ้อื 

ไมด่อ้ยสทิธ ิ
ไมม่หีลกัประกนั 

ไมม่ผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

จ านวนหุน้กู ้ 5,000,000 หน่วย 1,615,000 หน่วย 2,000,000 หน่วย 
มลูค่าทีต่ราไวต่้อหน่วย 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 
อตัราดอกเบีย้ต่อปี 2.22 % 2.52 % 3.00 % 
อายุหุน้กู ้ 3 ปี 5 ปี 7 ปี 
วนัทีอ่อกหุน้กู ้ 24 มถุินายน 2559 24 มถุินายน 2559 24 มถุินายน 2559 
วนัครบก าหนดไถ่ถอน 24 มถุินายน 2562 24 มถุินายน 2564 24 มถุินายน 2566 
นายทะเบยีนหุน้กู ้ ธนาคารไทยพาณชิย ์ ธนาคารไทยพาณชิย ์ ธนาคารไทยพาณชิย ์
สทิธใินการไถ่ถอน 

ก่อนครบก าหนดของหุน้กู ้ -ไมม่-ี 

การช าระเงนิตน้ ผูอ้อกหุน้กูจ้ะช าระคนืเงนิตน้ทัง้หมดในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู้ 
อนัดบัเครดติตราสารหนี้  A A A 
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หุน้กู ้(ต่อ) 

รายละเอยีดหุน้กู ้
หุน้กู ้

ครัง้ที ่1/2559 
ชุดที ่4 

หุน้กู ้
ครัง้ที ่1/2559 

ชุดที ่5 

หุน้กู ้
ครัง้ที ่2/2559 

 

ชือ่ยอ่ (Debenture Symbol) BEM266A BEM286A BEM286B 

มลูค่ารวมของหุน้กู ้ 3,335 ลา้นบาท 2,750 ลา้นบาท 500 ลา้นบาท 
ประเภทของหุน้กู ้ ระบุชือ่ผูถ้อื 

ไมด่อ้ยสทิธ ิ

ไมม่หีลกัประกนั 
ไมม่ผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

ระบุชือ่ผูถ้อื 
ไมด่อ้ยสทิธ ิ

ไมม่หีลกัประกนั 
ไมม่ผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

ระบุชือ่ผูถ้อื 
ไมด่อ้ยสทิธ ิ

ไมม่หีลกัประกนั 
ไมม่ผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

จ านวนหุน้กู ้ 3,335,000 หน่วย 2,750,000 หน่วย 500,000 หน่วย 

มลูค่าทีต่ราไวต่้อหน่วย 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 

อตัราดอกเบีย้ต่อปี 3.30 % 3.61 % 3.61 % 

อายุหุน้กู ้ 10 ปี 12 ปี 11.9 ปี 

วนัทีอ่อกหุน้กู ้ 24 มถุินายน 2559 24 มถุินายน 2559 11 สงิหาคม 2559 

วนัครบก าหนดไถ่ถอน 24 มถุินายน 2569 24 มถุินายน 2571 24 มถุินายน 2571 

นายทะเบยีนหุน้กู ้ ธนาคารไทยพาณชิย ์ ธนาคารไทยพาณชิย ์ ธนาคารไทยพาณชิย ์
สทิธใินการไถ่ถอน 
ก่อนครบก าหนดของหุน้กู ้

-ไมม่-ี 

การช าระเงนิตน้ ผูอ้อกหุน้กูจ้ะช าระคนืเงนิตน้ทัง้หมดในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู้ 

อนัดบัเครดติตราสารหนี้  A A A 
 

หุน้กู ้(ต่อ) 

รายละเอยีดหุน้กู ้
หุน้กู ้

ครัง้ที ่3/2559 
ชุดที ่1 

หุน้กู ้
ครัง้ที ่3/2559 

ชุดที ่2 

หุน้กู ้
ครัง้ที ่3/2559 

ชุดที ่3 
ชือ่ยอ่ (Debenture Symbol) BEM20OA BEM25OA BEM27OA 
มลูค่ารวมของหุน้กู ้ 2,500 ลา้นบาท 2,500 ลา้นบาท 3,000 ลา้นบาท 
ประเภทของหุน้กู ้ ระบุชือ่ผูถ้อื 

ไมด่อ้ยสทิธ ิ
ไมม่หีลกัประกนั 

ไมม่ผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

ระบุชือ่ผูถ้อื 
ไมด่อ้ยสทิธ ิ

ไมม่หีลกัประกนั 
ไมม่ผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

ระบุชือ่ผูถ้อื 
ไมด่อ้ยสทิธ ิ

ไมม่หีลกัประกนั 
ไมม่ผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

จ านวนหุน้กู ้ 2,500,000 หน่วย 2,500,000 หน่วย 3,000,000 หน่วย 
มลูค่าทีต่ราไวต่้อหน่วย 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 
อตัราดอกเบีย้ต่อปี 2.62 % 3.78 % 3.95 % 
อายุหุน้กู ้ 4 ปี 9 ปี 11 ปี 
วนัทีอ่อกหุน้กู ้ 21 ตุลาคม 2559 21 ตุลาคม 2559 21 ตุลาคม 2559 
วนัครบก าหนดไถ่ถอน 21 ตุลาคม 2563 21 ตุลาคม 2568 21 ตุลาคม 2570 
นายทะเบยีนหุน้กู ้ ธนาคารไทยพาณชิย ์ ธนาคารไทยพาณชิย ์ ธนาคารไทยพาณชิย ์
สทิธใินการไถ่ถอน 
ก่อนครบก าหนดของหุน้กู ้

-ไมม่-ี 

การช าระเงนิตน้ ผูอ้อกหุน้กูจ้ะช าระคนืเงนิตน้ทัง้หมดในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู้ 
อนัดบัเครดติตราสารหนี้  A A A 
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หุน้กู ้(ต่อ) 

รายละเอยีดหุน้กู ้
หุน้กู ้

ครัง้ที ่1/2560 
ชุดที ่1 

หุน้กู ้
ครัง้ที ่1/2560 

ชุดที ่2 

ชือ่ยอ่ (Debenture Symbol) BEM229A BEM249A 

มลูค่ารวมของหุน้กู ้ 2,000 ลา้นบาท 3,000 ลา้นบาท 

ประเภทของหุน้กู ้ ระบุชือ่ผูถ้อื 
ไมด่อ้ยสทิธ ิ

ไมม่หีลกัประกนั 
ไมม่ผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

ระบุชือ่ผูถ้อื 
ไมด่อ้ยสทิธ ิ

ไมม่หีลกัประกนั 
ไมม่ผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

จ านวนหุน้กู ้ 2,000,000 หน่วย 3,000,000 หน่วย 

มลูค่าทีต่ราไวต่้อหน่วย 1,000 บาท 1,000 บาท 

อตัราดอกเบีย้ต่อปี 2.65 % 3.10 % 

อายุหุน้กู ้ 5 ปี 7 ปี 

วนัทีอ่อกหุน้กู ้ 7 กนัยายน 2560 7 กนัยายน 2560 

วนัครบก าหนดไถ่ถอน 7 กนัยายน 2565 7 กนัยายน 2567 

นายทะเบยีนหุน้กู ้ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงไทย 

สทิธใินการไถ่ถอน 
ก่อนครบก าหนดของหุน้กู ้

-ไมม่-ี 

การช าระเงนิตน้ ผูอ้อกหุน้กูจ้ะช าระคนืเงนิตน้ทัง้หมดในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู้ 

อนัดบัเครดติตราสารหนี้  A A 
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7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บรษิทัมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธขิองแต่ละปี โดยค านึงถงึผลประกอบการ 
โครงสรา้งและภาระผกูพนัทางการเงนิ การลงทุน ตลอดจนความสม ่าเสมอในการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

โดยคณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เมื่อเหน็ว่า บรษิัทมีก าไรและกระแส  
เงินสดเพียงพอที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลในเบื้องต้นได้ และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุม  
ผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

การจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัในปีทีผ่่านมา มดีงันี้ 
การจ่ายเงนิปันผล 
จากการด าเนินงาน 

เงนิปันผลจา่ย 
(ลา้นบาท) 

จา่ยเงนิปันผล 
หุน้ละ (บาท) 

ก าไรสทุธ ิ (ลา้นบาท) % เงนิปันผลต่อก าไรสทุธ ิ

งบเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม งบเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม 

ปี 2559  
-  งวดครึง่ปีแรก 

 
      764 

 
     0.05 

 
1,218 

 
1,206 

 
62.50% 

 
 63.29% 

- งวดครึง่ปีหลงั        917      0.06 1,345 1,400 68.18%  65.22% 

   รวมปี 2559     1,681      0.11 2,563 2,606 65.48%  64.71% 

ปี 2560  
-  งวดครึง่ปีแรก 

 
     917 

 
0.06 

 
     1,442 

 
  1,425 

 
  63.83% 

 
  64.52% 

- งวดครึง่ปีหลงั (1)     1,070      0.07 1,533 1,698 70.00%  63.06% 

   รวมปี 2560    1,987      0.13       2,975     3,123    66.67%     63.73% 
 

หมายเหตุ  :  (1)  เป็นวาระเสนอผูถ้อืหุน้พจิารณาในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 ในวนัที ่20 เมษายน 2561 
 
7.5 นโยบายการจ่ายปันผลของบริษทัย่อย 

บรษิทัย่อย คอื NECL และ BMN ไม่ไดก้ าหนดนโยบายการจ่ายเงนิปันผล นอกเหนือจากทีก่ าหนดในขอ้บงัคบั 
ซึง่ก าหนดใหบ้รษิทัย่อยตอ้งจดัสรรทุนส ารองทุกครัง้ทีม่กีารจ่ายเงนิปันผล อย่างน้อยหนึ่งในยีส่บิของก าไรจนกว่า
ทุนส ารองจะมจี านวนถึงหนึ่งในสบิของทุนของบรษิทัย่อย โดยคณะกรรมการอาจจะจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดเ้ป็นคราวๆ ไป เมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการว่า บรษิทัย่อยมกี าไรสมควรพอทีจ่ะท าเช่นนัน้ และ
หากบรษิทัย่อยขาดทุน หา้มมใิหม้กีารประกาศจ่ายเงนิปันผลจนกว่าบรษิทัย่อยจะไดแ้กไ้ขใหห้ายขาดทุน 

 


