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เพยีงคณุใชอ้เีมลของคณุเองกส็ามารถสง่ขา่วไดโ้ดย
ไปที�หนา้ ฝากขา่วประชาสมัพันธฟ์ร ีหากตดิปัญหา
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ได ้โดดเดน่ เรง่ขยายโครงการใหมค่รอบคลมุ
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D ไมท่าํใหผ้ดิหวงั ปี 60 ฟนักาํไร 46.11 ลบ.-แจกปนัผล 0.10 บ./หุน้ ล ั�นภายใน 5 ปีขา้ง
หนา้ ผลงานโตกา้วกระโดด หลงัเทคฯ 3 คลนิกิ-ผดุรพ.ทนัตกรรมใหญส่ดุในประเทศ
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          D โชวผ์ลงานปี 60 กวาดรายไดก้วา่ 459.63ลา้นบาท
กําไรสทุธ ิ46.11 ลา้นบาท แจกปันผล 0.10 บาท/หุน้
"ทพ.พรศกัดิ� ตนัตาปกลุ" มั�นใจผลงานในชว่ง 5 ปี ขา้งหนา้
โตกา้วกระโดด หลงัเขา้เทคฯ 3 คลนิกิทนัตกรรม จอ่รับรูร้าย
ไดเ้ขา้มาทนัทใีนไตรมาส 1/61 พรอ้มไดฤ้กษ์ลงเสาเข็มโรง
พยาบาลทนัตกรรม มลูคา่ลงทนุกวา่ 450 ลา้นบาท ภายในตน้
ปีนี� คาดเปิดใหบ้รกิารภายในปี 62 พรอ้มผงาดผูนํ้าธรุกจิทนัต
กรรมเบอรห์นึ�งของเมอืงไทย 
          ทพ.พรศกัดิ� ตนัตาปกลุ ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร
บรษัิท เดนทลั คอรป์อเรชั�น จํากดั (มหาชน) หรอื D เปิดเผย
วา่ ผลการดําเนนิงานของบรษัิทฯในปี 2560 มรีายไดร้วม
468.19 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 21.67 ลา้นบาท หรอื 4.85% เทยีบ
ปีที�ผา่นมามรีายไดร้วม 446.52 ลา้นบาท และมกํีาไรสทุธิ
46.11 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 3.64 ลา้นบาท หรอื 8.56% เทยีบปี

ที�ผา่นมามกํีาไรสทุธ ิ42.52 ลา้นบาท โดยไดรั้บปัจจัยหนุนจากการที�ลกูคา้เขา้มารับบรกิารมากขึ�น หลงัเปิดใหบ้รกิารศนูย์
ทนัตกรรม Dental Signature สาขาศนูยก์ารคา้เอ็มควอเทยีร ์(EmQuartier) ในชว่งกลางเดอืนกรกฎาคมปี 2560 ที�ผา่นมา
ซึ�งไดรั้บการตอบรับอยา่งดเียี�ยมจากลกูคา้ชาวตา่งชาตทิี�เขา้มาเที�ยวในประเทศไทย และกลุม่ลกูคา้คนไทยที�มรีายไดร้ะดบั
ปานกลางและระดบัสงู ซึ�งเป็นกลุม่เป้าหมายหลกัของบรษัิท 
          ทั�งนี� คณะกรรมการบรษัิทฯมมีตจิา่ยเงนิปันผลในอตัรา 0.10 บาท/หุน้ ขึ�นเครื�องหมาย XD ในวนัที� 16 มนีาคม และ
กําหนดจา่ยเงนิปันผลในวนัที� 15พฤษภาคม 2561 
          สําหรับแนวโนม้ผลการดําเนนิงานในปี 2561 คาดวา่จะเตบิโตอยา่งกระโดด หลงัจากบรษัิทฯ ไดล้งนามในหนังสอื
แสดงจํานงเขา้ซื�อทรัพยส์นิ (Letter of Intent) ซึ�งประกอบดว้ย คลนิกิทนัตกรรมจํานวน 3 แหง่ เมื�อวนัที� 31มกราคม 2561
ที�ผา่นมา ราคาประมาณ 25-35 ลา้นบาท และในวนัที� 22 ก.พ. การประชมุบอรดไ์ดอ้นุมตัเิขา้ซื�อคลนิกิทนัตกรรม ราคาไม่
เกนิ35ลา้นบาท ขณะนี�บรษัิทอยูร่ะหวา่งการรา่งสญัญาซื�อขายกจิการ เพื�อรับรูร้ายไดใ้หท้นัในเดอืน ม.ีค. อยา่งไรกต็าม คาด
วา่การเขา้ซื�อคลนิกิดงักลา่วจะเสร็จภายในสิ�นเดอืนกมุภาพันธ2์561 
          "หากทกุอยา่งเป็นไปตามแผนที�วางไว ้และบอรด์อนุมตัเิขา้ซื�อกจิการ 3 คลนิกิ จะทําใหบ้รษัิทฯ รับรูร้ายไดเ้ขา้มา
ทนัทใีนชว่งปลายไตรมาส 1/61 ทําใหร้ายไดใ้นปีนี�เตบิโตอยา่งกา้วกระโดด ทําสถติสิงูสดุใหมต่ามแผนงานที�วางไว"้นพ.พร
ศกัดิ�กลา่ว 
สว่นความคบืหนา้ในการลงทนุกอ่สรา้งโรงพยาบาลทนัตกรรมเอกชนเฉพาะทาง ยา่นเพลนิจติ มลูคา่กวา่ 450 ลา้นบาท ได ้
ฤกษ์ลงเสาเข็มในปลายเดอืนกพ. คาดวา่การกอ่สรา้งจะแลว้เสร็จ และพรอ้มเปิดใหบ้รกิารตน้ปี 2562 โดยเนน้เจาะกลุม่ลกูคา้
ชาวตา่งชาต ิชาวไทยที�มรีายไดร้ะดบัปานกลางถงึบน ซึ�งเป็นกลุม่ที�มกํีาลงัซื�อเป็นอยา่งมาก ผลกัดนัใหบ้รษัิทฯกา้วขึ�นสูค่วาม
เป็นเบอรห์นึ�งในธรุกจิทนัตกรรมของเมอืงไทย รายไดแ้ละกําไรในชว่ง 5 ปีขา้งหนา้เตบิโตอยา่งกา้วกระโดดตามแผนงานที�
วางไว ้
          ปัจจบุนัมศีนูยท์นัตกรรม และคลนิกิทนัตกรรมทั�งหมด 13 สาขา ตั�งอยูใ่นกรงุเทพฯ 11 สาขา และภเูกต็ 2 สาขา
ดําเนนิการภายใต ้"BIDC" 1 สาขา,"Dental Signature" 4 สาขา และ "Smile Signature" 8 สาขา 

ขา่วชิ�นนี�เผยแพรโ่ดย Thai PR
คําคน้: เดนทลั คอรป์อเรชั�น
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