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D เดนิหนา้เทคฯ 3 คลนิกิทนัตกรรม หวงั
ดนัรายไดโ้ตกา้วกระโดด

Posted by THIDARAT HENPROM | Feb 1,
2018 | ทนัหุน้วนันี� | 0  |     
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ทพ.พรศกัดิ� ตนัตาปกลุ ประธานเจา้หนา้ที�
บรหิาร บรษัิท เดนทลั คอรป์อเรชั�น จํากดั
(มหาชน) หรอื D เปิดเผยที�บรษัิทฯ ไดล้งนามใน
หนังสอืแสดงจํานงเขา้ซื�อทรัพยส์นิ (Letter of
Intent) ประกอบดว้ย คลนิกิทนัตกรรมจํานวน 3
แหง่ เมื�อวนัที� 31 มกราคม 2561 ที�ผา่นมา ราคา
ประมาณ 25 – 35 ลา้นบาท

การเขา้ซื�อคลนิกิทนัตกรรมดงักลา่ว มขีนาด
รายการคดิเป็นรอ้ยละ 5.54 – 7.76 ตามเกณฑ์
มลูคา่รวมของสิ�งตอบแทนตามงบการเงนิรวมของบ
รษัิทฯ งวดลา่สดุ (สําหรับงวดสิ�นสดุ วนัที� 30
กนัยายน 2560)

ทั�งนี� การไดม้าของสนิทรัพยด์งักลา่วเป็นไป
ตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที�
ทจ. 20/2551 เรื�อง หลกัเกณฑใ์นการทํารายการที�
มนัียสําคญัที�เขา้ขา่ยการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึ�ง
สนิทรัพย ์และประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์หง่
ประเทศไทย เรื�อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตั ิ
ของบรษัิทจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจําหน่ายไป
ซึ�งสนิทรัพย ์พ.ศ. 2547 (ประกาศรายการไดม้าหรอื
จําหน่ายไปซึ�งสนิทรัพย)์ โดยมขีนาดรายการนอ้ย
กวา่รอ้ยละ 15

อยา่งไรกต็าม การเขา้ซื�อคลนิกิทนัตกรรมดงั
กลา่วอยูใ่นกระบวนการประเมนิมลูคา่ยตุธิรรมของ
ทรัพยส์นิของแตล่ะคลนิกิ เพื�อนําเสนอที�ประชมุ
คณะกรรมการบรษัิทเพื�อพจิารณาอนุมตัติอ่ไป
บรษัิทฯ คาดวา่ การเขา้ซื�อคลนิกิดงักลา่วจะเสร็จ
ภายในไตรมาสที� 1 ปี 2561 และเมื�อมคีวามคบืหนา้
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ในการเขา้ซื�อทรัพยส์นิดงักลา่ว  บรษัิทฯ จะแจง้ให ้
ทราบโดยทนัที

ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร บรษัิท เดนทลั
คอรป์อเรชั�น จํากดั (มหาชน) กลา่วอกีวา่ หากทกุ
อยา่งเป็นไปตามแผนที�วางไว ้และบอรด์อนุมตัเิขา้
ซื�อกจิการ 3 คลนิกิ จะทําใหบ้รษัิทฯ รับรูร้ายไดเ้ขา้
มาทนัทใีนชว่งปลายไตรมาส 1/61 ทําใหร้ายไดใ้น
ปีนี�เตบิโตอยา่งกา้วกระโดด ทําสถติสิงูสดุใหม ่ตาม
แผนงานที�วางไว ้

ที�มา : บรษัิท ไออาร ์เน็ตเวริค์ จํากดั 
รายงาน : ธดิารัตน ์เห็นพรอ้ม 

อยา่ลมืกดตดิตาม (subscribe) 
Fanpage : ทนัหุน้ 

Youtube : thunhoon V.I.P 
www.thunhoon.com 

ตดิตามขา่วสารผา่น LINE ฟรคีลิ�กเลย 
https://line.me/R/ti/p/%40kro3673
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