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ข่าวอินโฟเควสท์

09:04  11 ชาติสมาชิกเห็นพ้องร่วมกันผลักดัน TPP ต่อไปแม้ไร้สหรัฐ   หัวหน้าผู้แทนเจรจาข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื�นแปซิฟ�ก (TPP) ทั�ง 11 ประเ…
09:01  "ปูติน" สนับสนุนแนวคิดจัดตั�งเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟ�ก ก่อนร่วมประชุมสุดยอดผู้นําเอเปก   นายวลาดิเมียร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย ได้แสดงความค…
08:45  ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี�ยงไฮ้คอมโพสิตเป�ดลบ 0.13% จากแรงขายทํากําไร   ดัชนีเซี�ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนเป�ดปรับตัวลงในวันนี� เนื�องจากนักลงทุนเทขายห…
08:41  TPA จ่ายป�นผลระหว่างกาล อัตรา 0.50 บ./หุ้น XD 21 พ.ย.   เรื�อง : จ่ายป�นผลเป�นเงินสด วันที�คณะกรรมการมีมติ : 09 พ.ย. 2560 ชนิดการป�นผล : จ่ายป�…
08:38  AAV ป�นผลระหว่างกาลอัตรา 0.15 บ./หุ้น XD 22 พ.ย.   เรื�อง : จ่ายป�นผลเป�นเงินสด วันที�คณะกรรมการมีมติ : 09 พ.ย. 2560 ชนิดการป�นผล : จ่ายป�นผลเป…

D รบัโอนที�ดนิเรยีบรอ้ย/เตรยีมลงเสาเข็มสรา้ง รพ.ทนัตกรรม
วางเป้าเปิดใหบ้รกิารในปี 2562 ดนัรายไดแ้ละกาํไรตดิปีกบนิ

 
ขา่วหุน้-การเงนิ ThaiPR.net -- พฤหสับดทีี� 9 พฤศจกิายน 2560 15:36:58 น.

ดรูปูทั�งหมด
กรงุเทพฯ--9 พ.ย.--IR network

บมจ.เดนทลั คอรป์อเรชั�น (D) รับโอนที�ดนิเรยีบรอ้ยแลว้ เร็วๆ นี�เตรยีมตอกเสาเข็มสรา้งโรงพยาบาลทนัตกรรม มลูคา่กวา่ 450 ลา้น
บาท ยา่นเพลนิจติ สรา้งแบรนด ์"BIDC" ใหเ้ป็นที�รูจั้กอยา่งแพรห่ลายยิ�งขึ�นระดบัอนิเตอรฯ์ "ทพ.พรศกัดิ� ตนัตาปกลุ"มั�นใจสรา้งเสร็จ
และเปิดใหบ้รกิารไดภ้ายในปี 2562 จับกลุม่ลกูคา้ตลาดบน-ชาวตา่งชาต ิที�มกํีาลงัซื�อสงู หนุนรายไดแ้ละกําไรตดิปีกบนิ
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ทพ.พรศกัดิ� ตนัตาปกลุ ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร บรษัิท เดนทลั คอรป์อเรชั�น จํากดั (มหาชน) (D) เปิดเผยวา่ เมื�อวนัที� 9
พฤศจกิายน 2560 ที�ผา่นมา บรษัิทฯไดรั้บโอนกรรมสทิธทิี�ดนิยา่นเพลนิจติ เนื�อที� 3 งาน 21.5 ตารางวา หรอื 321.5 ตารางวา รวม
มลูคา่ 273.28 ลา้นบาท เพื�อดําเนนิการกอ่สรา้งโครงการโรงพยาบาลทนัตกรรม เป็นที�เรยีบรอ้ยแลว้ เบื�องตน้คาดวา่จะเริ�มดําเนนิการ
ลงเสาเข็มไดต้น้ปี 61

โรงพยาบาลทนัตกรรม จะกอ่สรา้งเป็นอาคาร 7 ชั�น และชั�นที�ดนิ1 ชั�น ประกอบดว้ยหอ้งทนัตกรรมจํานวน 33 หอ้ง หอ้งผา่ตดั 1 หอ้ง
และหอ้งพักฟื�น 2 หอ้ง รวมพื�นที�ประมาณ 5,866 ตารางเมตร โดยมมีลูคา่กอ่สรา้งรวมงานสถาปัตยกรรมประมาณ 135 ลา้นบาท และ
คา่อปุกรณเ์ครื�องมอือกี 40 ลา้นบาท รวมมลูคา่โครงการไมเ่กนิ 450 ลา้นบาท โดยลงทนุผา่นบรษัิท โรงพยาบาลทนัตกรรมกรงุเทพ
อนิเตอรเ์นชั�นแนล จํากดั (BIDH) ซึ�งเป็นบรษัิทยอ่ยที�บรษัิทฯถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.80 ของจํานวนหุน้ที�ชาํระแลว้

"โรงพยาบาลทนัตกรรมที�จะเปิดใหบ้รกิารในปี 2562 จะชว่ยผลกัดนัรายได ้และกําไรของบรษัิทฯ เตบิโตอยา่งกา้วกระโดด เนื�องจาก
อยูใ่นใจกลางเมอืง และอยูใ่นพื�นที�ใกลก้ลุม่ลกูคา้เป้าหมาย โดยอยูใ่กลส้ถานรีถไฟฟ้าเพลนิจติ ทางดว่นเฉลมิมหานคร และทางเขา้-
ออกไปยงัถนน 2 สาย คอื ถนนสขุมุวทิ และถนนพระราม 4 ซึ�งชว่ยอํานวยความสะดวกแกล่กูคา้ในการเดนิทางมาใชบ้รกิาร อกีทั�ง ยงั
อยูใ่กลก้บัยา่นเศรษฐกจิสําคญัของกรงุเทพฯ ไดแ้ก ่ยา่นเพลนิจติ ซึ�งมอีาคารสํานักงานขนาดใหญต่า่งๆ อาทเิชน่ อาคาร All Season
Place อาคารพลาซา่แอทธนิ ีซึ�งเป็นแหลง่ทํางานของ ทั�งคนไทย และคนตา่งชาตทิี�อาศยัอยูใ่นประเทศไทย (Expatriate) รวมถงึ
กลุม่นักทอ่งเที�ยวตา่งชาต ิโดยเฉพาะกลุม่ตะวนัออกกลางมาพักอาศยัจํานวนมาก" ทพ.พรศกัดิ� กลา่ว

ทั�งนี� ไดป้ระเมนิอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (Project IRR) ของโครงการโรงพยาบาลทนัตกรรมที�ประเมนิไดร้ะหวา่ง 10.61 –
13.23% ตอ่ปี ระยะเวลาคนืทนุของผูถ้อืหุน้ (Payback Period) ระหวา่ง 9.33 –11.48% ปี

ปัจจบุนั "เดนทลั คอรป์อเรชั�น" และบรษัิทยอ่ย ดําเนนิธรุกจิใหบ้รกิารทางทนัตกรรมแบบครบวงจร ภายใตแ้บรนด ์"BIDC","Dental
Signature" และ "Smile Signature"ปัจจบุนัมศีนูยท์นัตกรรมและคลนิกิทนัตกรรมทั�งหมด 13 สาขา ตั�งอยูใ่นกรงุเทพฯ 11 สาขา
และภเูกต็ 2 สาขา ดําเนนิการภายใต ้"BIDC" 1 สาขา, "Dental Signature" 4 สาขา และ"Smile Signature" 8 สาขา
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ถกูใจ เป็นคนแรกในหมูเ่พื�อนของคณุที�ถกูใจสิ�งนี�

งานพารท์ไทม ์ผา่นเน็ต
ทํางานผา่นอนิเตอรเ์น็ต 100% ไมจํ่ากดั 
วฒุ ิสมคัรงา่ย รายไดด้ี
รวมงานพารท์ไทม.์com
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