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“เดนทัล คอรปอเรชั่น” จอเทรด mai ใน Q2/60 มั่นใจผลตอบแทนประทับใจนลท.
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นายพรศ ักดิ旝 ต ันตาปกุล ประธานเจ ้าหน ้าทีบริหาร บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) หรือ D ผู ้ให ้บริการด ้านทันตกรรม คลินก
ิ ทันตกรรม ภายใต ้แบรนด์ สไมล์ ซิกเนเจอร์, เดนทัล ซิกเนเจอร์
และ บางกอก อินเตอร์เนชันแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ (BIDC) เปิ ดเผยว่า ผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2559 มีร ายได ้รวม 441 ล ้านบาท เพิมขึนประมาณ 26 ล ้านบาท หรือ 6% เทีย บช่วง
เดีย วกันของปี กอ
่ นทีมีร ายได ้รวม 415 ล ้านบาท และมีกําไรสุทธิ 43 ล ้านบาท เพิมขึน 30 ล ้านบาท หรือ 246% เมือเทีย บกับช่วงเดีย วกันของปี กอ
่ น
โดยได ้รั บปั จจัย หนุนจากรายได ้จากการให ้บริการด ้านทันตกรรม และจากการบริหารจัดการต ้นทุนทีมีความรั ดกุมมากขึน ซึงในปั จจุบน
ั กลุม
่ บริษัทมีทงหมด
ั
12 สาขา เป็ นศูนย์ทน
ั ตกรรมจํานวน 2 สาขา และ
คลินก
ิ ทันตกรรมจํานวน 10 สาขา ภายใต ้แบรนด์ “BIDC”, “Dental Signature” และ “Smile Signature” ให ้บริการทางทันตกรรมแบบทัวไป ทันตกรรมเพือความงาม ทันตกรรมรากฟั นเทีย ม ทันตกรรม
ประดิษฐ์ ทันตกรรมจัดฟั น นอกจากนียั งมีสว่ นศัลยกรรมช่องปาก รั กษารากฟั น และรั กษาโรคเหงือก
ั圛� นําของประเทศไทย
圛� ต่อเนือ
“ผลประกอบการของบริษ ัทฯ มีอ ัตราการเติบโตเพิมขึ
ᯤ น
ᯤ งในทุกๆปี เนือ
ᯤ งจากศูนย์ท ันตกรรมของเรามีคณ
ุ ภาพมาตรฐานในระด ับแถวหน้าเทียบเท่าโรงพยาบาลชน
圛� อีก 3  4 สาขา โดยใช้งบ
ซึงᯤ ถือเป็นจุดเด่นทีสํ
ᯤ าค ัญ ทําให้ได้ร ับการยอมร ับจากชาวต่างชาติและลูกค้าทีเป
ᯤ ็ นคนไทย และมีแนวโน้มเติบโตได้อก
ี มาก ทําให้ในปี 2560 มีแผนขยายสาขาเพิมขึ
ᯤ น
ลงทุนประมาณ 30  60 ล้านบาท ซึงᯤ มน
ᯤ ั ใจว่าจะช่วยขยายฐานลูกค้าทีมี
ᯤ โอกาสเติบโตได้อก
ี มาก เนือ
ᯤ งจากพฤติกรรมของผูบริ
้ โภคยุคใหม่ใส่ใจก ับสุขภาพปากและฟันเป็นอย่างมาก ทําให้
มน
ᯤ ั ใจว่าจะช่วยเพิมฐานลู
ᯤ
กค้า ผล ักด ันธุรกิจของบริษ ัทให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง” นายพรศักดิ กล่าว
ทังนี ศูนย์ทน
ั ตกรรม BIDC ได ้ใบรั บรองการบริหารจัดการด ้านการให ้บริการทางทันตกรรมจาก Joint Commission International หรือ JCI Accreditation ซึงเป็ นไปตามมาตรฐานระดับสากลทางด ้านการให ้
บริการด ้านการดูแลสุขภาพและการบริหารองค์กรของประเทศสหรั ฐอเมริกา โดยศูนย์ทน
ั ตกรรม BIDC เป็ นศูนย์ทน
ั ตกรรมแห่งแรกของประเทศไทยทีได ้รั บมาตรฐาน JCI นอกจากนี แต่ละสาขายั งมีทม
ี
ทันตแพทย์ผู ้เชียวชาญ มีทม
ี งานทีได ้รั บการอบรมให ้มีมาตรฐานในการให ้บริการเป็ นอย่างดีทาํ ให ้ลูกค ้าทังในและต่างประเทศให ้ความไว ้วางใจและเข ้าใช ้บริการอย่างต่อเนือง
อนึง บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ได ้ยืนแบบแสดงรายการข ้อมูลการเสนอขายหลักทรั พย์ หรือไฟล์ลงิ ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ (ก.ล.ต.) เพือเสนอ
ขายหุ ้นสามัญเพิมทุนต่อประชาชนทัวไปเป็ นครั งแรก (ไอพีโอ) จํานวน 50 ล ้านหุ ้น คิดเป็ นร ้อยละ 25 ของจํานวนหุ ้นสามัญทีออกและเรีย กชําระแล ้วทังหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิม
ทุนในครั งนี มูลค่าทีตราไว ้ (พาร์) หุ ้นละ 0.50 บาท ปั จจุบน
ั มีทน
ุ จดทะเบีย นรวม 100 ล ้านบาท แบ่งเป็ นทุนจดทะเบีย นชําระแล ้ว 75 ล ้านบาท คาดว่าจะสามารถระดมทุนและเข ้าจดทะเบีย นในตลาด mai
ภายในไตรมาสสองปี 2560 นี โดยบริษัทฯ จะนํ าเงินทีได ้จากระดมทุนในครั งนี ไปลงทุนขยายสาขา ใช ้ในการชําระคืนเงินกู ้สถาบันการเงิน และใช ้สําหรั บเป็ นเงินทุนหมุนเวีย นเพือเพิมศักยภาพในการดําเนิน
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