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ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

7. ข้อมลูหลกัทรพัยแ์ละผู้ถือหุ้น 

7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้ 

บรษิทัมทีุนจดทะเบยีน 15,285 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 15,285 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท เรยีกช าระแลว้ 
15,285 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 15,285 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 

7.2 ผูถ้ือหุ้น 

7.2.1 รายช่ือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

รายชื่อผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2558 มดีงันี้  
ล าดบัท่ี ผูถ้ือหุ้น จ านวนหุ้น % 

1 กล่ม ช.การช่าง1) 4,362,096,721     28.54 
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 752,983,201       4.93  
5 บรษิทั ไฮกรตีโปรดกัส ์แอนด ์เทคโนโลยี ่จ ากดั 615,238,318       4.03  
6 ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 432,872,909       2.83  
7 นายวชิยั วชริพงศ ์ 427,346,348       2.80  
8 UOB Kay Hian (Hong Kong) Limited - Client Account 256,752,503       1.68  
9 State Street Bank Europe Limited 185,166,052       1.21  
10 นายมนิ เธยีรวร 180,900,005       1.18  
 อื่นๆ 5,768,359,184 37.74 

รวม 15,285,000,000 100.00  
 
หมายเหตุ :  1) กลุ่ม ช.การช่าง ถอืหุน้ในบรษิทัรอ้ยละ 28.54 ของทุนช าระแลว้ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

กลุ่ม ช.การช่าง จ านวนหุ้น % ของทุนช าระแล้ว 

 1. บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 2) 4,199,031,529     27.47  

 2. บรษิทั ช.การช่าง-โตกวิ คอนสตรคัชัน่ จ ากดั 3) 156,659,952       1.03  

 3. บรษิทั มหาศริ ิสยาม จ ากดั4) 4,327,949       0.03  

 4. บรษิทั ช.การช่าง โฮลดิง้ จ ากดั5) 2,077,291       0.01  

2) บรษิัท ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) (“บมจ.ช.การช่าง”) ประกอบธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งทัว่ไป และมกีลุ่ม      
ตรวีศิวเวทย ์ถอืหุน้รอ้ยละ 37.73 ของทุนช าระแลว้ (ขอ้มลู ณ วนัที ่10 กนัยายน 2558) โดยมรีายละเอยีด
ดงันี้ 

กลุ่มตรีวิศวเวทย ์ จ านวนหุ้น % ของทุนช าระแล้ว 
 1. บรษิทั มหาศริ ิสยาม จ ากดั 340,412,365  20.10 
 2. บรษิทั ช.การช่าง โฮลดิง้ จ ากดั 175,496,530  10.36 
 3. บรษิทั ซเีค.ออฟฟิซ ทาวเวอร ์จ ากดั 6) 93,348,212  5.51 
 4. นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์ 12,631,497  0.75 
 5. บรษิทั ทีด่นิบางปะอนิ จ ากดั7) 8,134,812 0.48 
 6. นางสายเกษม ตรวีศิวเวทย ์ 5,749,142 0.34 
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กลุ่มตรีวิศวเวทย ์ จ านวนหุ้น % ของทุนช าระแล้ว 
 7. นายประเสรฐิ ตรวีศิวเวทย ์ 3,154,285 0.19 
 8. นายก าธร ตรวีศิวเวทย ์ 62,775 0.004 

ผูถ้อืหุน้สามารถดูขอ้มลูรายละเอยีดเพิม่เตมิของบรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) ในแบบแสดงรายการ
ขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) ไดจ้าก Website ของส านกังาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรอืตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) 

3)  บรษิัท ช.การช่าง-โตกวิ คอนสตรคัชัน่ จ ากดั ประกอบธุรกจิรบัเหมาก่อสร้างทุกชนิด มหีุ้นจ านวนทัง้สิ้น 
1,000,000 หุน้ และโครงสรา้งการถอืหุน้ คอื บมจ. ช.การช่างถอืหุน้ จ านวน 549,994 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 55 

4)  บรษิทั มหาศริ ิสยาม จ ากดั ประกอบธุรกจิบรษิทัลงทุน มหีุน้จ านวนทัง้สิน้ 9,000,000 หุน้ และโครงสรา้งการ
ถอืหุน้ คอื กลุ่มตระกลูตรวีศิวเวทย ์ถอืหุน้ จ านวน 8,378,787 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 93.10   

5)  บรษิทั ช.การช่าง โฮลดิ้ง จ ากดั ประกอบธุรกจิลงทุน และทีป่รกึษา มหีุน้จ านวนทัง้สิ้น 8,400,000 หุ้น และ
โครงสรา้งการถอืหุน้ คอื บรษิทั มหาศริ ิสยาม จ ากดั ถอืหุน้จ านวน 2,100,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 25 และ
กลุ่มตระกลูตรวีศิวเวทย ์ถอืหุน้จ านวน 5,250,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 62.5  

6)  บรษิทั ซเีค. ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จ ากดั ประกอบธุรกจิใหเ้ช่าและบรกิารพื้นทีอ่าคารส านักงาน 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 

7)  บรษิทั ทีด่นิบางปะอนิ จ ากดั ประกอบธุรกจินิคมอุตสาหกรรมทีบ่างปะอนิ มหีุน้จ านวนทัง้สิ้น 2,400,000 หุน้ 
และโครงสรา้งการถือหุ้น คอื กลุ่มตระกูลตรวีศิวเวทย์ ถอืหุ้น จ านวน 1,000,000 หุน้ คดิเป็นร้อยละ 41.67 
บรษิทั มหาศริ ิสยาม จ ากดั จ านวน 600,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 25 และบรษิทั ซเีค.ออฟฟิช ทาวเวอร ์จ ากดั 
จ านวน 600,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 25   

7.2.2 สดัส่วนของหุ้น Free Float ของบริษทั 

แบบแสดงรายงานการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสามญัที่เข้าข่ายเป็น Strategic Shareholders  
ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2558 ตามทีบ่รษิทัน าสง่ต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ปรากฏสดัสว่นผูถ้อืหุน้สามญัรายย่อย 
(Non-Strategic shareholders) รอ้ยละ 56.02 ของหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด 

7.3 การออกหลกัทรพัยอ่ื์น   -ไม่ม-ี 

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บรษิทัมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธขิองแต่ละปี โดยค านึงถงึผลประกอบการ 
โครงสรา้งและภาระผกูพนัทางการเงนิ การลงทุน ตลอดจนความสม ่าเสมอในการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

โดยคณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เมื่อเหน็ว่า บรษิัทมีก าไรและกระแส  
เงินสดเพียงพอที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลในเบื้องต้นได้ และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุม  
ผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

นโยบายการจ่ายปันผลของบริษทัย่อย 

NECL ไม่ไดก้ าหนดนโยบายการจ่ายเงนิปันผล นอกเหนือจากทีก่ าหนดในขอ้บงัคบัขอ้ 40 ซึง่ก าหนดให้ NECL 
ตอ้งจดัสรรทุนส ารองทุกครัง้ทีม่กีารจ่ายเงนิปันผล อย่างน้อยหนึ่งในยีส่บิของก าไรจนกวา่ทุนส ารองจะมจี านวนถงึ
หนึ่งในสบิของทุนของ NECL โดยคณะกรรมการอาจจะจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดเ้ป็นคราวๆ ไป 
เมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการว่า NECL มกี าไรสมควรพอทีจ่ะท าเช่นนัน้ และหาก NECL ขาดทุน หา้มมใิหม้ ี
การประกาศจ่ายเงนิปันผลจนกว่า NECL จะไดแ้กไ้ขใหห้ายขาดทุน 

BMN มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอตัราประมาณร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหกัเงินส ารองต่างๆ  
ตามกฎหมาย ซึ่งพิจารณาจากผลการประกอบการในรอบปีบญัชขีองงบการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัสิน้รอบ  
ปีบญัช ีและตามเงื่อนไขสญัญาเงนิกู ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัแผนการลงทุน ความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ  

http://www.sec.or.th/
http://www.set.or.th/

