


















รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 25 ประจาํปี 2561 

10 

ใหมห่รือเปล่า นอกจากน้ีซอฟตแ์วรต์วัเกา่ท่ีเลิกใชไ้ปถูกใชม้าแลว้ก่ีปีและมีมลูค่าคงเหลือ ณ วนัเลิกใชเ้ป็น

จาํนวนเท่าไร 

 

นางสาวอรภรรณช้ีแจงวา่ซอฟตแ์วรท่ี์เพ่ิมข้ึนในระหวา่งปี 2559 กบัปี 2560 เป็นซอฟตแ์วรท่ี์ซ้ือมาสาํหรบัใช้

หน้าบา้นก็คือ TrakCare และหลงับา้นก็คือ SAP ซ่ึงทั้งสองปีโรงพยาบาลฯ ทยอยจา่ยตามขั้นตอนของการ

ดาํเนินงานท่ีตั้งไวแ้ลว้ในแต่ละปี เป็น TrakCare ประมาณ 270 ลา้นบาท และ SAP ประมาณ 100 ลา้นบาท 

ท่ีเหลือเป็นซอฟตแ์วรอ่ื์น ๆ ท่ีใชเ้พ่ิมเติมอีกเล็กน้อย รวมแลว้ประมาณ 400 ลา้นบาท สว่นท่ีตดัจาํหน่ายเป็น

การตดัจาํหน่ายซอฟตแ์วรเ์กา่ท่ีใชม้านานแลว้ซ่ึงมากกวา่ 10 ปี สว่นรายละเอียดวา่มูลค่าคงเหลือ ณ วนัเลิก

ใชมี้จาํนวนเท่าไรน้ันขอนําเสนอหลงัการประชุมเพ่ือจะไดใ้หต้วัเลขท่ีถูกตอ้งจริง ๆ แกท่่านผูถื้อหุน้ 

 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือใหค้วามเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติอนุมติั

งบการเงินประจาํปี 2560 

 

มติ ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 

ดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 

 

เห็นดว้ย จาํนวน 578,200,922 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสียง จาํนวน 2,374,500 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย จาํนวน - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

รวม 1,832 ราย จาํนวน 580,575,422 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

 

4. พิจารณาและอนุมตัิการจดัสรรกาํไรประจาํปี 2560 เพื่อจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ และรบัทราบการ

จา่ยเงินปันผลระหว่างกาล 

 

ประธานฯ แถลงวา่คณะกรรมการเสนอใหจ้่ายเงินปันผลประจาํปี 2560 ในอตัราหุน้ละ 2.70 บาท คิดเป็น

รอ้ยละ 50 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินรวมปี 2560 บริษัทฯ ไดจ้่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้ 1 บาท 

คงเหลืองวดสุดทา้ยจาํนวน 1.70 บาท รายละเอียดปรากฎตามแผ่นภาพท่ีประธานฯ ไดแ้สดงแกผู่ถื้อหุน้ดงัน้ี 

 

รายละเอียดการจดัสรรกาํไร 2560 2559 

1. กาํไรสุทธิของงบการเงินรวม (ลา้นบาท) 3,943.89 3,626.17 

2. จาํนวนหุน้บุริมสิทธิและหุน้สามญั (หุน้) 730,052,222 730,052,222 

3. เงินปันผลประจาํปี (บาท/หุน้) 

 - เงินปันผลระหวา่งกาล 

 - เงินปันผลงวดสุดทา้ย 

2.70 

*1.00 

**1.70 

2.50 

0.95 

1.55 

4. จาํนวนเงินรวม (ลา้นบาท) 1,971.14 1,825.13 

5. สดัสว่นเงินปันผลเทียบกบักาํไรสุทธิ 50.0% 50.0% 

6.  การจดัสรรกาํไรเป็นทุนสาํรอง (ลา้นบาท) - - 
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