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กาํไรปกต ิ4Q17 ดกีวา่ที�เราคาด ปี2018 ยงัเตบิโตตอ่เนื�อง 
  D รายงานกาํไรสทุธ ิ4Q17 ออกมาที� 11 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 6% YoY แตล่ดลง 11% QoQ ใกลเ้คยีงที�เราคาด แตห่ากไมร่วมรายการ
พเิศษเกี�ยวกบัการกอ่สรา้งโรงพยาบาลฟนั BIDH จะไดก้าํไรปกตอิยูท่ี � 13 ลา้นบาท เตบิโต 25% YoY และ 6% QoQ โดยการเตบิโต มา
จากสาขาคลนิิกตา่งๆ ทาํกาํไรมากขึ�น  สาํหรบัรวมท ั�งปี 2017 มกีาํไรสทุธ ิ46 ลา้นบาท เตบิโต 8% YoY แตก่าํไรปกตอิยูท่ี � 48 ลา้นบาท
เตบิโต 13% YoY สว่นปี 2018 เรายงัคงประมาณการกาํไรสทุธทิี� 59 ลา้นบาท เตบิโต  28% YoY จากการเตบิโตของสาขาเกา่และใหมท่ี�
จะเพิ�มอกีอยา่งน้อยปีละ 3 – 4 สาขา ท ั�งนี� เรายงัคงราคาเป้าหมายปี 2018 ที� 11.40 บาท (วธิ ีDCF องิ WACC = 7.8% และ Terminal
growth = 3%) คงคาํแนะนํา ซื�อ 

 กาํไรสทุธ ิ4Q17 ใกลเ้คยีงกบัที�เราคาด แตก่าํไรปกตเิตบิโตโดดเดน่ YoY และ QoQ 
  D รายงานกาํไรสทุธ ิ4Q17 ออกมาที� 11 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 6% YoY แตล่ดลง 11% QoQ ใกลเ้คยีงที�เราคาด แตห่ากไมร่วมรายการ
พเิศษเรื�องคา่ที�ปรกึษาอสิระ การจดัประชุม และคา่เอกสารตา่งๆ สาํหรบัการกอ่สรา้งโรงพยาบาลฟนั BIDH จะไดก้าํไรปกตทิี� 13 ลา้นบาท
เตบิโตโดดเดน่ 25% YoY และ 6% QoQ โดยการเตบิโตของกาํไรสทุธมิาจากสาขาเกา่ทาํกาํไรมากขึ�นและสาขาใหมเ่ริ�มทาํกาํไรจากการ
จดักจิกรรมสง่เสรมิการขายมากขึ�น สาํหรบัรวมกาํไรสทุธทิ ั�งปี 2017 อยูท่ี� 46 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 8% YoY แตก่าํไรปกตอิยูท่ี � 48 ลา้นบาท
เพิ�มขึ�น 13% YoY ท ั�งนี� D ประกาศจา่ยปนัผล 0.10 บาทตอ่หุน้ สาํหรบังวด 2H17 ขึ�น XD วนัที� 16 ม.ีค. 18 คดิเป็น DIV yield ที�
1.08% 

คาดปี 2018 กาํไรสทุธเิตบิโตได ้28% จากการซื�อกจิการคลนิิกทนัตกรรม 3 แหง่ 
  เราคาดกาํไรสทุธปีิ 2018 จะอยูท่ี� 59 ลา้นบาท เตบิโต 28% YoY โดยเราประเมนิรายไดท้ี� 517 ลา้นบาท เตบิโต 12% YoY ซึ�งมา
จากการเตบิโตของสาขาเกา่และสาขาใหม ่ปี 2018 บรษิทัฯ จะเปิดสาขาใหมอ่กีอยา่งน้อย 3 – 4 สาขา โดยที�ประชุมวานนี�มมีตอินุมตัซืิ�อ
คลนิิกทนัตกรรมเด็นทลัแพลนเน็ต 3 สาขา ไดแ้ก ่สาขาเมเจอร์ฯ รชัโยธนิ เมเจอร์ฯ รงัสติ และม.กรุงเทพ รงัสติ ซึ�งคาดวา่จะเขา้ซื�อแลว้เสร็จ
ไดภ้ายใน 1Q18 และสง่ผลใหบ้รษิทัฯ มสีาขาในเครือท ั�งสิ�น 17 แหง่ จากเดมิ 13 แหง่ ภายใตแ้บรนด์ BIDC, Smile signature และ
Dental signature 

ใหค้าํแนะนํา “ซื�อ” โดยใหร้าคาเป้าหมายที� 11.40 บาท 
  เราคงคาํแนะนํา “ซื�อ” สาํหรบั D ดว้ยราคาเป้าหมายที� 11.40 บาท (วธิ ีDCF WACC = 7.8% และ Terminal growth = 3%) จาก
ธรุกจิที�มกีารเตบิโตอยา่งตอ่เนื�อง ท ั�งจากคลนิิกทนัตกรรม และโรงพยาบาลฟนัที�จะเปิดในปี 2019 โดยมอีตัราการเตบิโตของกาํไรสทุธเิฉลี�ย
(CAGR) ปี 2017 – 20 ที� 35%

Analyst: Minling Wang 

 

 

เรียบเรียง  อรนุช ภัทรกุล   

                อีเมล์. reporter@efinancethai.com
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1 โกลดแ์มนแซคสแ์นะจับตาบอนดย์ลีดส์หรัฐฯ หากพุง่แตะ 4.5% ตลาดหุน้เส.ี..
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