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Dตอกยํ�า รายได้-กําไร ทําสถิติสูงสุดใหม่ตามคาด หลังโชว์
งบ Q2 รายได้พุ่ง 27%-จ่ายป�นผลในอัตรา 0.09 บาท/หุ้น
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APCS เผยงบQ2/61 APCS เผยงบQ2/61 กาํไร 63.07 ลบ. กาํไร 63.07 ลบ. จากปีกอ่น กาํไร จากปีกอ่น กาํไร 50.60 ลบ. 50.60 ลบ. 
- 19:18 - 19:18 น.น.

สํานักขา่วหุน้อนิไซด(์14สงิหาคม2561)--D ชื�อนี�ไมธ่รรมดา! โชวง์บไตรมาส 2/61 รายไดพุ้ง่ 27% กําไรสทุธิ

10.23 ลา้นบาท อานสิงสบ์ุค๊รายได ้3 คลนิกิใหม ่Dental Planet เขา้มาเต็มๆ ดา้นผูบ้รหิาร"ทพ.พรศกัดิ� ตนั

ตาปกลุ" มั�นใจผลงานปี 61 ทําสถติสิงูสดุใหมต่ามคาด หลงัเทกฯธรุกจิวสัดแุละอปุกรณท์นัตกรรม ตอ่ยอด

ธรุกจิตั �งแตต่น้นํ�าถงึปลายนํ�าหนุนรายได-้กําไรครึ�งปีหลงัโตแรง  

บอรด์เคาะจา่ยปันผลในอตัรา 0.09 บาท/หุน้ ขึ�นเครื�องหมาย XD วนัที� 27 สงิหาคมนี� รับทรัพย์

 

ทพ.พรศกัดิ� ตนัตาปกลุ ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร บรษัิท เดนทลั คอรป์อเรชั�น จํากดั (มหาชน) (D) เปิดเผยวา่

ผลการดําเนนิงานของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยในไตรมาส 2/61 มรีายไดร้วม 127.21 ลา้นบาทเพิ�มขึ�น 26.87

ลา้นบาท หรอื 27% เทยีบชว่งเดยีวกนัของปีกอ่นมรีายไดร้วม 100.34 ลา้นบาท มกํีาไรสทุธ ิ10.23 ลา้นบาท

เทยีบชว่งเดยีวกนัของปีกอ่นมกํีาไรสทุธ ิ10.05 ลา้นบาท  

โดยไดรั้บปัจจัยหนุนจากรายไดส้าขาเดมิที�เตบิโตและฐานลกูคา้ที�เพิ�มขึ�น หลงัเขา้ซื�อกจิการ 3 คลนิกิใหม่

ในชว่งปลายไตรมาส 1/61 กอ่นปรับโฉมใหมใ่ชแ้บรนด ์Dental Planet จับกลุม่ลกูคา้ชาวไทยและผูบ้รโิภคที�

มรีายไดร้ะดบัปานกลาง โดยเริ�มรับรูร้ายไดใ้นไตรมาส 2/61 เขา้มาเต็มไตรมาส
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สําหรับผลการดําเนนิงานในชว่ง 6 เดอืนแรกของปี 2561 มรีายไดร้วม 249.57 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 31.39 ลา้น

บาท หรอื 14% เทยีบชว่งเดยีวกนัของปีกอ่นมรีายไดร้วม 218.17 ลา้นบาทมกํีาไรสทุธ ิ22.55 ลา้นบาท

 

"แนวโนม้ผลการดําเนนิงานในปีนี� คาดวา่จะทําสถติสิงูสดุใหมท่ั �งในแงข่องรายไดแ้ละกําไรสทุธ ิโดยไดรั้บ

อานสิงสจ์ากการเขา้ซื�อ 3 คลนิกิใหม ่ซึ�งเริ�มรับรูร้ายไดไ้ปแลว้ตั �งแตเ่ดอืนมนีาคมที�ผา่นมารวมไปถงึการที�

บรษัิทฯไดเ้ขา้ไปซื�อกจิการธรุกจิเกี�ยวกบัวสัด ุและอปุกรณด์า้นทนัตกรรม มลูคา่ลงทนุกวา่ 250 ลา้นบาท

เพื�อเขา้มาตอ่ยอดธรุกจิเดมิ โดยไดรั้บโอนสนิทรัพยใ์นการดําเนนิธรุกจิเขา้มาตั �งแตว่นัที� 1 สงิหาคม ที�ผา่น

มา ซึ�งจะชว่ยลดตน้ทนุการดําเนนิงาน หนุนอตัรากําไรขั �นตน้กลุม่ธรุกจิใหป้รับตวัดขี ึ�น"

 

นอกจากนี� ที�ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯเมื�อวนัที� 10 สงิหาคม 2561 ที�ผา่นมา มมีตอินุมตัจิา่ยปันผลเป็น

เงนิสดในอตัรา 0.09 บาท/หุน้ ขึ�นเครื�องหมายXD วนัที� 27 สงิหาคม 2561 กําหนดจา่ยปันผลในวนัที�

10กนัยายน 2561

 

ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร บรษัิท เดนทลั คอรป์อเรชั�น จํากดั (มหาชน) (D) กลา่วอกีวา่ การเขา้ซื�อกจิการ

คลนิกิทนัตกรรมทั �ง 3 แหง่ และการแตกไลนธ์รุกจิวสัดแุละอปุกรณท์นัตกรรม ถอืเป็นการขยายแหลง่ที�มา

ของรายได ้และตอ่ยอดธรุกจิใหม้คีวามแข็งแกรง่ยิ�งขึ�น ผลกัดนัใหผ้ลการดําเนนิงานในชว่งครึ�งปีหลงัเตบิโต

อยา่งมนัียสําคญัเมื�อเทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น

 

ปัจจบุนับรษัิทฯมศีนูยท์นัตกรรม และคลนิกิทนัตกรรมทั �งหมด 16 สาขา ตั �งอยูใ่นกรงุเทพฯ 14 สาขา และ

ภเูกต็ 2 สาขา ดําเนนิการภายใต ้'BIDC' 1สาขา,Dental Signature 4 สาขา 'Smile Signature' 8 สาขา

และ 'Dental Planet '3 สาขา

 

สว่นการกอ่สรา้งโรงพยาบาลทนัตกรรมเอกชนเฉพาะทาง ยา่นเพลนิจติ มลูคา่กวา่ 450 ลา้นบาท คาดวา่การ

กอ่สรา้งจะแลว้เสร็จ และพรอ้มเปิดใหบ้รกิารในไตรมาส 2 ปี 2562 ตามแผน โดยเนน้เจาะกลุม่ลกูคา้ชาวตา่ง


