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ข่าวอินโฟเควสท์

08:57  ไฉซินเผยดัชนี PMI ภาคการผลิตจีนเดือนส.ค.พุ่งแตะ 51.6 สูงสุดในรอบ 6 เดือน   ดัชนีผู้จัดการฝายจัดซื�อ (PMI) ภาคการผลิตของจีน ซึ�งมาร์กิตจัดทําร่ว…
08:41  ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี�ยงไฮ้คอมโพสิตเป�ดบวก 5.18 จุด จากแรงซื�อเก็งกําไร   ดัชนีเซี�ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนเป�ดปรับตัวขึ�นเล็กน้อยในวันนี� โดยได้…
08:40  ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั�งเส็งเป�ดบวก 44.92 จุด ตามทิศทางตลาดหุ้นนิวยอร์ก   ดัชนีฮั�งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงเป�ดบวกเช้าวันนี� ตามทิศทางดัชนีดาวโจนส์ตล…
08:38  IEC เพิ�มทุนใหม่ 2.04 แสนล้านหุ้น ขาย RO 1:1 หุ้นละ 0.0125 บาท รองรับขยายงาน,เล็งซื�อโรงไฟฟ�าชีวมวล   บมจ.อินเตอร์แนชั�นเนิลเอนจีเนียริง (IEC) …
08:35  ภาวะตลาดทองแดงนิวยอร์ก: เงินดอลล์อ่อน หนุนทองแดงป�ดบวก 0.4%   สัญญาทองแดงตลาดนิวยอร์กป�ดปรับตัวเพิ�มขึ�นเมื�อคืนนี� (31 ส.ค.) เพราะได้รับป�จจัย…

โบรกฯเชยีรซ์ื�อD เล็งผลงาน H2/60 ดกีวา่คร ึ�งปีแรกจากผูป่้วยตา่งชาติ
กลบัมา-เตรยีมเปิดรพ.ฟนักลางเมอืง

 
ขา่วหุน้-การเงนิ สํานักขา่วอนิโฟเควสท ์(IQ) -- พฤหสับดทีี� 31 สงิหาคม 2560 15:16:57 น.

โบรกเกอรต์า่งเชยีร"์ซื�อ"หุน้ บมจ.เดนทลั คอรป์อเรชั�น (D) เล็งผลดําเนนิงานในครึ�งปีหลงั (H2/60) จากมองครึ�งปีหลงัจะดกีวา่ครึ�ง
ปีแรก จากผูป่้วยตา่งชาตกิลบัมาใชบ้รกิารตามปกตชิว่ยหนุนรายไดเ้พิ�มขึ�น และจะรับรูร้ายไดจ้ากสาขาใหม ่โดยปีนี�มแีผนเปิดสาขา
ใหม ่4 แหง่ ซึ�งเปิดไปแลว้จํานวน 2 สาขาในชว่งตน้ปี และในครึ�งปีหลงันี�จะเปิดอกีราว 2 สาขา

ขณะที�มองระยะยาวยงัม ีUpside Risk หากที�ประชมุผูถ้อืหุน้ในวนัที� 1 พ.ย.นี� มมีตอินุมตัใิหซ้ื�อที�ดนิ เพื�อสรา้งรพ.ทนัตกรรมกรงุเทพ
อนิเตอรเ์นชั�นแนล (BIDH) ที�จะชว่ยขยายฐานลกูคา้ที�มศีกัยภาพการใชจ้า่ยสงูในตลาดกลุม่ใหม ่ๆ ไดใ้นอนาคต โดยบรษัิทวางงบ
ลงทนุรวมไมเ่กนิ 450 ลา้นบาท

พรอ้มคาดการณกํ์าไรสทุธปีินี�ในชว่ง 46.9-55 ลา้นบาท เตบิโตจากปีที�แลว้ (2559) ที�มกํีาไร 42.52 ลา้นบาท

ลา่สดุ เมื�อเวลา 14.46 น.หุน้ D อยูท่ี� 8.40 บาท เพิ�มขึ�น 0.10 บาท (+1.20%)

โบรกเกอร ์                                          คําแนะนํา                    ราคาเป้าหมาย (บาท/หุน้) 
โกลเบล็ก                                                ซื�อ                                         10.22 
เออซี ี                                                      ซื�อ                                         9.50 
เคทบี ี(ประเทศไทย)                                   ซื�อ                                         9.80 
บวัหลวง                                                ซื�อ                                         9.50 
ฟิลลปิ (ประเทศไทย)                                ซื�อ                                        10.50 

นางสาววลิาสนิ ีบญุมาสงูทรง ผูอํ้านวยการฝ่ายวเิคราะห ์บล.โกลเบล็ก กลา่ววา่ ตั�งเป้ารายไดปี้นี�จะเตบิโตไดร้าว 5% หรอืมาที� 461
ลา้นบาท และกําไรสทุธน่ิาจะเตบิโตมาอยูท่ี� 50 ลา้นบาท เป็นผลมาจากสาขาเดมิที�ทํารายไดเ้พิ�มขึ�น และสาขาใหมท่ี�เพิ�มเขา้มา
โดยในปีนี�บรษัิทฯ มแีผนเปิดสาขาใหมร่าว 3-4 สาขา โดยในครึ�งปีแรกเปิดไปแลว้จํานวน 2 สาขา และในครึ�งปีหลงันี�จะเปิดอกีราว 2
สาขา ซึ�งลา่สดุไดเ้ปิดใหบ้รกิารแบรนด ์Dental Signature ที�หา้งสรรพสนิคา้เอ็มควอเทยี จํานวน 1 สาขา ขณะที�ปัจจบุนักอ็ยูร่ะหวา่ง
หาทําเลที�ตั�งสาขาใหมใ่นยา่นสลีมและสาธรเพิ�มเตมิอกี
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นอกจากนี� บรษัิทฯยงัมแีผนกอ่สรา้งโรงพยาบาลทนัตกรรมในยา่นเพลนิจติ มลูคา่โครงการรวม 450 ลา้นบาท คาดวา่จะแลว้เสร็จและ
พรอ้มเปิดใหบ้รกิารไดใ้นตน้ปี 62 ซึ�งหากสามารถเปิดใหบ้รกิารไดต้ามคาดการณก์น่้าจะสง่ผลดตีอ่บรษัิทในอนาคต ปัจจบุนับรษัิทฯ
มศีนูยท์นัตกรรมและคลนิกิทนัตกรรมทั�งหมด 13 สาขา แบง่เป็น อยูใ่นกรงุเทพ 11 สาขา, ภเูกต็ 2 สาขา เป็นแบรนด ์BIDC จํานวน
1 สาขา ,Dental Signature 4 สาขา และ Smile Signature 8 สาขา

"เรามองทั�งปีกําไรสทุธน่ิาจะเตบิโอยูท่ี� 50 ลา้นบาท จากครึ�งปีแรกที�ทําไดแ้ลว้ 22.5 ลา้นบาท โดยเป็นไปตามสาขาเดมิที�มรีายได ้
เพิ�มขึ�น และการเปิดสาขาใหม ่อยา่งไรกต็ามในวนัที� 1 พ.ย.นี� ทางบรษัิทจะมกีารประชมุผูถ้อืหุน้ เพื�อขออนุมตัใินการซื�อที�ดนิ เพื�อ
กอ่สรา้งเป็นโรงพยาบาลทนัตกรรม หากไดรั้บการอนุมตั ิและเปิดบรกิารไดต้ามคาดการณ ์เชื�อวา่จะสง่ผลดตีอ่บรษัิทในระยะยาว"

ดา้นนักวเิคราะหห์ลกัทรัพย ์บล.เออซี ี คาดวา่ กําไรสทุธใินครึ�งปีหลงันี�น่าจะดกีวา่ครึ�งปีแรก จากผูป่้วยตา่งชาตกิลบัมาใชบ้รกิารตาม
ปกต ิและจะรับรูร้ายไดจ้ากสาขาใหมอ่กีแหง่ที�หา้งสรรพสนิคา้เอ็มควอเทยีร ์สง่ผลใหท้ั�งปีคาดกําไรสทุธน่ิาจะเตบิโตราว 10.4% มา
อยูท่ี� 46.9 ลา้นบาท

ขณะที�มองระยะยาวยงัม ีUpside Risk หากการประชมุผูถ้อืหุน้ในวนัที� 1 พ.ย.นี� มมีตอินุมตัใิหซ้ื�อที�ดนิ 321.5 ตร.ว. ซอยสขุมุวทิ 2
ราคา 275 ลา้นบาท เพื�อสรา้งรพ.ทนัตกรรมกรงุเทพ อนิเตอรเ์นชั�นแนล (BIDH) ที�จะชว่ยขยายฐานลกูคา้ที�มศีกัยภาพการใชจ้า่ยสงู
ในตลาดกลุม่ใหม่ๆ  ไดใ้นอนาคต โดยบรษัิทวางงบลงทนุรวมไมเ่กนิ 450 ลา้นบาท  อยา่งไรกต็ามในชว่ง 2 ปีนี� คาดกําไรยงัโตเฉลี�ย
ปีละ 10.5% บวกกบัราคาหุน้ยงัม ีUpside 13.1% จากพื�นฐานใหมปี่ 60 ที� 9.50 บาท

ขณะที�บทวเิคราะหข์อง บล.เออซี ีวานนี�ระบวุา่ จากการสมัภาษณเ์จาะลกึบรษัิท ไดรั้บทราบขอ้มลูวา่ ธรุกจิหลกัของบรษัิทคอืคลนีคิ
ฟัน 12 แหง่ (BIDC)  และกําลงัจะไปซื�อกจิการขายอปุกรณด์า้นทนัตกรรมทั�งหมด (D-ALL) และเตรยีมเปิดโรงพยาบาลรักษา
ฟัน(BIDH) โดยตรง  ทั�งสามสว่นนี�ถอืวา่เป็นปรากฏการณใ์หมท่ี�จะทําใหก้ารรักษาจะเปลี�ยนโฉมไป

ภายในปีนี�หากการซื�อกจิการสําเร็จกําไรจะโตขึ�นเทา่ตวั นั�นหมายความวา่ราคาหุน้กต็อ้งเทา่ตวั ปัจจบุนันี�ไดรั้บการตดิตอ่รักษาฟันจาก
ตา่งประเทศแบบไหลมาเทมา เพราะบรษัิทสามารถ Confirm การรักษาฟันไดเตรงตามกําหนดระยะเวลา เทยีบในราคาที�ตํ�ากวา่ตา่ง
ประเทศครึ�งตอ่ครึ�ง  ไดรั้บความน่าเชื�อถอือยา่งสงู เนื�องจากรักษาเองและทําวสัดเุอง จงึสามารถกําหนดตารางการรักษาไดแ้น่นอน
 และเมื�อโรงพยาบาลฟันสรา้งเสร็จรายไดจ้ะพุง่ขึ�นไปอกี 200-300%

สว่นนายมงคล พว่งเภตรา ผูอํ้านวยการอาวโุสฝ่ายวเิคราะหห์ลกัทรัพย ์กลยทุธก์ารลงทนุ บล.เคทบี ี(ประเทศไทย) กลา่ววา่ กําไร
สทุธใินครึ�งปีหลงัคาดวา่จะเตบิโตไดต้อ่เนื�องจากครึ�งปีแรก เป็นไปตามการเตบิโตของสาขาเดมิและสาขาใหม ่ทั�งแบรนด ์BIDC,
Dental Signature และ Smile Signature เนื�องจากมจํีานวนลกูคา้ที�เพิ�มขึ�น จากการที�แบรนดเ์ป็นที�รูจั้กมากขึ�น ซึ�งปัจจบุนับรษัิทมี
สาขาเพิ�มขึ�นเป็น 13 สาขา ซึ�งสง่ผลทําใหท้ั�งปีคาดกําไรสทุธน่ิาจะเตบิโตมาอยูท่ี� 55 ลา้นบาท

อกีทั�งบรษัิทยงัมแีผนสรา้งโรงพยาบาลทนัตกรรม ซึ�งจะมกีารรประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ในวนัที� 1 พ.ย.นี� เพื�อขออนุมตัผิูถ้อืหุน้ในการ
เขา้ซื�อที�ดนิแถวคลองตนัพื�นที� 321.5 ตารางวา ราคา 275 ลา้นบาท โดยรวมมลูคา่ทั�งโครงการไมเ่กนิ 450 ลา้นบาท

สําหรับ บล.บวัหลวง ระบใุนบทวเิคราะหฯ์คาดผลประกอบการโดยรวมจะกลบัมาเตบิโตอยา่งโดดเดน่อกีครั�งในไตรมาส 3/60 เป็นไป
ตามปัจจัยฤดกูาล ที�ผูป่้วยตา่งชาตจิะกลบัเขา้มาใชบ้รกิาร ซึ�งบรษัิทมสีดัสว่นลกูคา้ชาวตา่งชาตริาว 50% และบรษัิทฯ ยงัสามารถ
ขยายสาขาใหมไ่ดต้ามแผนราว 4 สาขาในปีนี� โดยในชว่งที�ผา่นมาไดเ้ปิดสาขาใหมไ่ปแลว้จํานวน 2 สาขา ไดแ้ก ่สาขาซคีอน สแคว
ร ์และสาขาเอ็มควอเทยีร ์สว่นสาขาที�เหลอื คาดวา่จะเปิดในยา่นสลีม-สาทร, ทองหลอ่, และตา่งจังหวดั วางงบลงทนุราว 5-10 ลา้น
บาท/สาขา โดยจะเจาะกลุม่ลกูคา้ที�เป็นระดบัพรเีมี�ยม และชาวตา่งชาติ

--อนิโฟเควสท ์โดย พชรธร ภมูคํิา/ศศธิร โทร.02-2535000 ตอ่ 345 อเีมล:์ sasithorn@infoquest.co.th--

ADVERTISEMENT

YLG Precious มากกวา่ 
แคร่า้นทอง - พบกบัรา้น 
ทองที�ดทีี�สดุในไทย
รา้นทองคํา โดย บรษัิทผูนํ้าเขา้และสง่ออก 
ทองคําแทง่ที�ใหญท่ี�สดุในประเทศไทย

facebook.com
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