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เดนทลั คอรป์อเรชั�น - D  

           

THAILAND | mai | SERVICE | COMPANY UPDATE  

           

ซื�อ(คงคําแนะนํา) 

ราคาปิด(บาท)10.20  

ราคาพื�นฐาน(บาท)12.00 (+20.2%) 

           

คาด 2Q61 จะทรงตวั y-y, ยอ่ตวั q-q  

           

คาด 2Q61 กําไรจะทรงตวั y-y แตจ่ะยอ่ตวั q-q เนื�องมาจากคา่ใชจ้า่ยเขา้ซื�อธรุกจิฯ  

          คาดรายไดบ้รกิาร 2Q61 จะปรับตวัเดน่ (Double Digit) y-y และ q-q เนื�องมาจาก i)การเตบิโตของ

สาขาเดมิ โดยเฉพาะในกลุม่ BIDC โดยคาดรายไดจ้ะกลบัมาเตบิโตสงูเมื�อเทยีบกบัฐานที�ตํ�าในชว่งเดยีวกนั

ปีกอ่นเพราะจากมจํีานวนวนัหยดุยาวคอ่นขา้งมาก บวกกบัมแีรงกดดนัจากอตัราแลกเปลี�ยน และจากการเปิด

สาขาใหม ่หรอื สาขา EmQuartier ในชว่งเดอืน ก.ค. 60 ii)การเขา้ซื�อคลนิกิทนัตกรรม "Dental Planet"

จํานวน 3 แหง่ ไดแ้ก ่สาขาเมเจอรรั์งสติ สาขา ม.กรงุเทพ และสาขารัชโยธนิ โดยในไตรมาสนี�จะรับรูเ้ขา้มา
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นวพร เชื�อเมืองพาน
: เรยีบเรยีง โทร.02-276-5976 อเีมล:์ reporter@hooninside.com ที�มา: สํานักขา่ว
หุน้อนิไซด์

เต็มไตรมาสภายหลงัจากเขา้ซื�อและรับรูเ้ขา้มาครั�งแรกในเดอืน ม.ีค. 61 ทําใหปั้จจบุนับรษัิทจะมศีนูยท์นัต

กรรมและคลนิกิทนัตกรรม รวมเป็น 16 สาขา ตั�งอยูใ่นกทม. 14 สาขา และภเูกต็ 2 สาขา แบง่เป็นดําเนนิการ

ภายใต ้"BIDC" 1 สาขา, "Dental Signature" 4 สาขา, "Smile Signature" 8 สาขา และ "Dental Planet"

3 สาขา หาก GPM คาดจะปรับตวัดขีึ�น q-q แตย่งัออ่นตวัเล็กนอ้ย y-y เนื�องอยูใ่นระหวา่งบรหิารจัดการคลนิกิ

ที�เพิ�งซื�อเขา้มาใหม ่ประกอบกบัอตัรากําไรของคลนิกิดงักลา่วในปัจจบุนัยงัตํ�ากวา่ของ D และนอกจากนี�คาด

SG&A จะขยบัขึ�นเล็กนอ้ยจากการเพิ�มจํานวนพนักงาน คา่ใชจ้า่ยการตลาด รวมทั�งจากคา่ใชจ้า่ยเขา้ซื�อ

กจิการบรษัิท เด็นตลั วชิั�น จํากดั "DV" (ตามที�เคยแจง้กอ่นหนา้) อกีประมาณ 2-3 ลา้นบาท ทําใหม้คีวามเป็น

ไปไดว้า่กําไรใน 2Q61 นี� จะทรงตวั y-y และจะยอ่ตวั q-q 

           

หากแตเ่ชื�อใน 2H61 จะโดดเดน่กวา่ 1H61 มากๆ  

          คาดผลประกอบการใน 2H61 จะปรับตวัดกีวา่ 1H61 มาก เนื�องจากมจํีานวนวนัหยดุยาวนอ้ย ทําใหจ้ะ

มผีูเ้ขา้มาใชบ้รกิารมากกวา่ ประกอบกบัการทําโปรโมชั�น การทําการตลาด และการจัดกจิกรรมสง่เสรมิการ

ขายมาอยา่งตอ่เนื�อง นอกจากนี�คาดบรษัิทจะเริ�มรับรูธ้รุกจิจําหน่ายวสัดแุละอปุกรณท์างดา้นทนัตกรรมของ

บรษัิท เด็นตลั วชิั�น จํากดั "DV" เขา้มาครั�งแรกในวนัที� 1 ส.ค. 61 ทําใหท้ั�งปี บรษัิทจะมรีายไดบ้รกิารรวมอยู่

ที� 628 ลา้นบาท สงูขึ�น 37.2% y-y และกําไรเทา่กบั 59 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 28.4% y-y  

          สว่นโครงการกอ่สรา้ง รพ.ทนัตกรรม งบลงทนุ 450 ลา้นบาท ปัจจบุนัอยูใ่นระหวา่งกอ่สรา้ง หากใน

เบื�องตน้คาดจะแลว้เสร็จใน 1Q62 และสามารถเปิดใหบ้รกิารในตน้ 2Q62 

           

คงคําแนะนํา "ซื�อ" ดว้ยมลูคา่พื�นฐานปี 61 ที� 12 บาท 

          คาดจะเริ�มเห็นการเตบิโตของผลประกอบการอยา่งมนัียตั�งแตใ่น 3Q61 เป็นตน้ไป โดย ณ ระดบัราคา

หุน้ปัจจบุนั ทางฝ่ายยงัคงคําแนะนํา "ซื�อ" และประเมนิราคาพื�นฐานปี 61 อยูท่ี� 12 บาท  
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