บริษัท นําประปาไทย จํากัด (มหาชน)

ส่ วนที 2 : การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถอื หุ้น
7.1 หลักทรัพย์ ของบริษัทฯ
ทุนจดทะเบียนและทุนทีออกและเรียกชําระแล้ ว
ณ วัน ที 31 ธั น วาคม 2556 บริ ษั ท ฯ มี ทุน จดทะเบี ย นจํ า นวน 3,990,000,000 บาท และทุน ชํ า ระแล้ ว จํ า นวน
3,990,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 3,990,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท

7.2 ผู้ถอื หุ้นของบริษัทฯ
รายชือกลุ่มผู้ถือหุ้นทีถือหุ้นสูงสุด 10 ราย ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
จํานวนหุ้นทีถือ

สัดส่ วนการถือหุ้น (%)

บริ ษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิงส์ (ประเทศไทย) จํากัด*

1,036,500,000

25.98

บริ ษัท ทางด่วนกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ช.การช่างจํากัด (มหาชน)
บริ ษัท กรุ งเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
นายมิน เธียรวร
THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES)LIMITED
HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
AIA Company Limited- AIA D-PLUS

807,650,000
759,877,400
166,177,800
140,943,282
73,895,000
73,200,000
68,568,246
62,894,638
59,800,000

20.24
19.04
4.16
3.53
1.85
1.83
1.72
1.58
1.50

รายชือผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ:

*

ผู้ถือหุ้นของบริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิงส์ (ประเทศไทย) จํากัด ประกอบด้ วย มิตซุย แอนด์ โค (เอเชีย แปซิฟิค)
พีทีอีแอลทีดี ถือ 8,999,998 หุ้น หรือคิดเป็ นร้ อยละ100.00 มิตซุยแอนด์คมั ปนี(ไทยแลนด์) จํากัด ถือ 1หุ้น หรือคิด
เป็ นร้ อยละ 0.00 และมิตซุยสยามอินเตอร์ เนชันแนล จํากัด ถือ 1 หุ้น หรือคิดเป็ นร้ อยละ 0.00

7.3 นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
เมือวันที 18 มีนาคม 2551 ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ได้ มีมติกําหนดนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นซึงจะ
พิจารณาถึงความต้ องการใช้ เงินตามเป้าหมายของบริ ษัทฯ ในระยะเวลา 5 ปี ข้ างหน้ า รวมถึงการรักษาระดับอัตราส่วนหนีสินต่อทุน
ของบริ ษัทฯ ให้ อยู่ในระดับทีเหมาะสม ทังนี เพือลดความเสียงทางด้ านการเงินของบริ ษัทฯ ทีอาจจะเกิดขึน ในกรณีทีบริ ษัทฯ เห็น
ว่าสามารถทีจะจ่ายเงินปั นผลได้ บริ ษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ในอัตราสูงสุดเท่าทีเงินสดและกระแสเงินสดจะ
อํานวยเป็ นลําดับแรก ทังนี จะไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ นิติบุคคล สํารองตามกฎหมาย และสํารอง
อืน ๆ ทีกําหนดไว้ ในเงือนไขของสัญญาต่าง ๆ

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2556 (แบบ56-1)
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บริษัท นําประปาไทย จํากัด (มหาชน)

สําหรับบริ ษัท ประปาปทุมธานี จํากัด มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้
นิตบิ คุ คล สํารองตามกฏหมายและสํารองอืนๆ ทีกําหนดไว้ ในเงือนไขของสัญญาต่างๆ ซึงจะนําเสนอคณะกรรมการบริ ษัทและผู้ถือ
หุ้นพิจารณาอนุมตั ใิ นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
อัตราการจ่ ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงานแต่ ละปี ในรอบ 5 ปี ทีผ่ านมา
เงินปั นผล
เงินปั นผล
ปี
งวดระหว่ างกาล
งวดครึงปี หลัง
(บาท/หุ้น)
(บาท/หุ้น)
2552
0.11
0.17
2553
0.15
0.20
2554
0.15
0.25
2555
0.22
0.30
2556
0.25
0.35

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2556 (แบบ56-1)

รวม
(บาท/หุ้น)
0.28
0.35
0.40
0.52
0.60

อัตราการจ่ ายเงินปั น
ผลต่ อกําไรสุทธิ
(ร้ อยละ)
70.11
61.84
66.07
80.21
85.24
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