7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว
บริษัทมีทุนจดทะเบียน 15,285 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 15,285 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เรียกชำระแล้ว 15,285
ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 15,285 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น
7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 มีดังนี้
ลำดับที่

ผู้ถือหุ้น

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

กลุ่ม ช.การช่าง1)
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
บริษัท ไฮกรีตโปรดักส์ แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
นายวิชัย วชิรพงศ์
UOB Kay Hian (Hong Kong) Limited - Client Account
State Street Bank Europe Limited
นายมิน เธียรวร
อื่นๆ
			
รวม

จำนวนหุ้น
4,362,096,721
1,256,259,584
1,047,025,175
752,983,201
615,238,318
432,872,909
427,346,348
256,752,503
185,166,052
180,900,005
5,768,359,184
15,285,000,000

%
28.54
8.22
6.85
4.93
4.03
2.83
2.80
1.68
1.21
1.18
37.74
100.00

หมายเหตุ : 1) กลุ่ม ช.การช่าง ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 28.54 ของทุนชำระแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้
		
กลุ่ม ช.การช่าง
จำนวนหุ้น
% ของทุนชำระแล้ว
4,199,031,529
27.47
1. บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)2)
3)
156,659,952
1.03
2. บริษัท ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด
4,327,949
0.03
3. บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด4)
5)
2,077,291
0.01
4. บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด
2) บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (“บมจ. ช.การช่าง”) ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทั่วไป และมีกลุ่มตรีวิศวเวทย์
ถือหุ้นร้อยละ 37.73 ของทุนชำระแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2558) โดยมีรายละเอียดดังนี้
		
กลุ่มตรีวิศวเวทย์
จำนวนหุ้น
% ของทุนชำระแล้ว
1. บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด
340,412,365
20.10
2. บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด
175,496,530
10.36
6)
93,348,212
5.51
3. บริษัท ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จำกัด
4. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์
12,631,497
0.75
7)
8,134,812
0.48
5. บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด
6. นางสายเกษม ตรีวิศวเวทย์
5,749,142
0.34
7. นายประเสริฐ ตรีวิศวเวทย์
3,154,285
0.19
8. นายกำธร ตรีวิศวเวทย์
62,775
0.004
ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
(แบบ 56-1) ได้จาก Website ของสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)
3) บริษัท ช.การช่าง - โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทุกชนิดมีหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 1,000,000 หุ้น
และโครงสร้างการถือหุ้น คือ บมจ.ช.การช่างถือหุ้น จำนวน 549,994 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55
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บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

4) บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด ประกอบธุรกิจบริษัทลงทุน มีหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 9,000,000 หุ้น และโครงสร้างการถือหุ้น
คือกลุ่มตระกูลตรีวิศวเวทย์ ถือหุ้น จำนวน 8,378,787 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.10
5) บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจลงทุน และที่ปรึกษา มีหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 8,400,000 หุ้น และโครงสร้างการถือหุ้น
คือ บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด ถือหุ้นจำนวน 2,100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25 และกลุ่มตระกูลตรีวิศวเวทย์ ถือหุ้นจำนวน
5,250,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.5
6) บริษัท ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จำกัด ประกอบธุรกิจให้เช่าและบริการพื้นที่อาคารสำนักงาน มีหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 3,000,000
หุ้น และโครงสร้างการถือหุ้น คือ บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด ถือหุ้นจำนวน 750,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25 และกลุ่มตระกูล
ตรีวิศวเวทย์ ถือหุ้นจำนวน 2,250,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75
7) บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด ประกอบธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมที่บางปะอิน มีหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 2,400,000 หุ้น และโครงสร้าง
การถือหุ้น คือ กลุ่มตระกูลตรีวิศวเวทย์ ถือหุ้นจำนวน 1,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.67 บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด
จำนวน 600,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25 และบริษัท ซีเค.ออฟฟิช ทาวเวอร์ จำกัด จำนวน 600,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25

7.2.2 สัดส่วนของหุ้น Free Float ของบริษัท
แบบแสดงรายงานการกระจายการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ สามัญทีเ่ ข้าข่ายเป็น Strategic Shareholders ณ วันที่ 30 ธันวาคม
2558 ตามที่บริษัทนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯปรากฏสัดส่วนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Non-Strategic shareholders) ร้อยละ
56.02 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น
- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ตำ่ กว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของแต่ละปี โดยคำนึงถึงผลประกอบการ โครงสร้างและ
ภาระผูกพันทางการเงินการลงทุนตลอดจนความสม่ำเสมอในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
โดยคณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เมื่อเห็นว่า บริษัทมีกำไรและกระแสเงินสดเพียงพอที่
จะสามารถจ่ายเงินปันผลในเบื้องต้นได้ และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทย่อย
NECL ไม่ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลนอกเหนือจากที่กำหนดในข้อบังคับข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้ NECL ต้องจัดสรรทุน
สำรองทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินปันผล อย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบของกำไรจนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบของทุนของ NECL
โดยคณะกรรมการอาจจะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นคราวๆ ไป เมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการว่า NECL มีกำไร
สมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและหาก NECL ขาดทุน ห้ามมิให้มีการประกาศจ่ายเงินปันผลจนกว่า NECL จะได้แก้ไขให้หายขาดทุน
BMN มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย
ซึ่งพิจารณาจากผลการประกอบการในรอบปีบัญชีของงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันสิ้นรอบปีบัญชีและตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ

รายงานประจำปี 2558
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