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ข่าวอินโฟเควสท์

23:10  บอนด์ยีลด์สหรัฐปรับตัวขึ�น จากอานิสงส์ค่าเงินตุรกีฟ�� นตัว   อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวขึ�นในวันนี� โดยได้อานิสงส์จากการฟ�� นตัวของค…
22:59  ราคาทองฟ�วเจอร์ปรับตัวขึ�นจากแรงซื�อเก็งกําไร เหตุนักลงทุนมองราคาดิ�งมากเกินไป   ราคาทองฟ�วเจอร์ปรับตัวขึ�นในวันนี�จากแรงซื�อเก็งกําไร โดยนักลงทุ…
22:40  ราคานํ�ามัน WTI พุ่งกว่า 1% ใกล้แตะ 68 ดอลลาร์ ขณะซาอุฯปรับลดกําลังการผลิต   สัญญานํ�ามันดิบล่วงหน้า WTI พุ่งขึ�นกว่า 1% ในวันนี� หลังจากซาอุดิอาร…
22:13  ผู้นําฝรั�งเศสยันพร้อมให้การช่วยเหลืออิตาลี หลังเกิดโศกนาฏกรรมสะพานในเมืองเจนัวถล่ม   นายเอมมานูเอล มาครอง ประธานาธิบดีฝรั�งเศส แสดงความเห็นใจต่…
22:02  ดอลลาร์ดีดตัวทะลุ 111 เยน นักลงทุนคลายความกังวลวิกฤตการเงินตุรก ี  ดอลลาร์ดีดตัวทะลุ 111 เยนในวันนี� ขณะที�นักลงทุนคลายความกังวลเกี�ยวกับวิกฤตก…

D โชวง์บ Q2 รายไดพุ้ง่ 27%-กาํไรสทุธ ิ10.23 ลบ. อานสิงส์
บุค๊รายได ้3 คลนิกิใหม ่Dental Planet เขา้มาเต็มๆ บอรด์ไฟ

เขยีวจา่ยปนัผล 0.09 บาท/หุน้-ข ึ�น XD 27 ส.ค.นี�

 
ขา่วหุน้-การเงนิ ThaiPR.net -- องัคารที� 14 สงิหาคม 2561 10:08:10 น.

ดรูปูทั �งหมด
กรงุเทพฯ--14 ส.ค.--

D ชื�อนี�ไมธ่รรมดา! โชวง์บไตรมาส 2/61 รายไดพุ้ง่ 27% กําไรสทุธ ิ10.23 ลา้นบาท อานสิงสบ์ุค๊รายได ้3 คลนิกิใหม ่Dental
Planet เขา้มาเต็มๆ ดา้นผูบ้รหิาร "ทพ.พรศกัดิ� ตนัตาปกลุ" มั�นใจผลงานปี 61 ทําสถติสิงูสดุใหมต่ามคาด หลงัเทกฯธรุกจิวสัดแุละ
อปุกรณท์นัตกรรม ตอ่ยอดธรุกจิตั �งแตต่น้นํ�าถงึปลายนํ�าหนุนรายได-้กําไรครึ�งปีหลงัโตแรง บอรด์เคาะจา่ยปันผลในอตัรา 0.09 บาท/
หุน้ ขึ�นเครื�องหมาย XD วนัที� 27 สงิหาคมนี� รับทรัพย์
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ทพ.พรศกัดิ� ตนัตาปกลุ ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร บรษัิท เดนทลั คอรป์อเรชั�น จํากดั (มหาชน) (D) เปิดเผยวา่ ผลการดําเนนิงาน
ของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยในไตรมาส 2/61 มรีายไดร้วม 127.21 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 26.87 ลา้นบาท หรอื 27% เทยีบชว่งเดยีวกนั
ของปีกอ่นมรีายไดร้วม 100.34 ลา้นบาท มกํีาไรสทุธ ิ10.23 ลา้นบาท เทยีบชว่งเดยีวกนัของปีกอ่นมกํีาไรสทุธ ิ10.05 ลา้นบาท
โดยไดรั้บปัจจัยหนุนจากรายไดส้าขาเดมิที�เตบิโตและฐานลกูคา้ที�เพิ�มขึ�น หลงัเขา้ซื�อกจิการ 3 คลนิกิใหม ่ในชว่งปลายไตรมาส
1/61 กอ่นปรับโฉมใหมใ่ชแ้บรนด ์Dental Planet จับกลุม่ลกูคา้ชาวไทยและผูบ้รโิภคที�มรีายไดร้ะดบัปานกลาง โดยเริ�มรับรูร้ายไดใ้น
ไตรมาส 2/61 เขา้มาเต็มไตรมาส

สําหรับผลการดําเนนิงานในชว่ง 6 เดอืนแรกของปี 2561 มรีายไดร้วม 249.57 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 31.39 ลา้นบาท หรอื 14% เทยีบ
ชว่งเดยีวกนัของปีกอ่นมรีายไดร้วม 218.17 ลา้นบาท มกํีาไรสทุธ ิ22.55 ลา้นบาท

"แนวโนม้ผลการดําเนนิงานในปีนี� คาดวา่จะทําสถติสิงูสดุใหมท่ั �งในแงข่องรายไดแ้ละกําไรสทุธ ิโดยไดรั้บอานสิงสจ์ากการเขา้ซื�อ 3
คลนิกิใหม ่ซึ�งเริ�มรับรูร้ายไดไ้ปแลว้ตั �งแตเ่ดอืนมนีาคมที�ผา่นมา รวมไปถงึการที�บรษัิทฯไดเ้ขา้ไปซื�อกจิการธรุกจิเกี�ยวกบัวสัด ุและ
อปุกรณด์า้นทนัตกรรม มลูคา่ลงทนุกวา่ 250 ลา้นบาท เพื�อเขา้มาตอ่ยอดธรุกจิเดมิ โดยไดรั้บโอนสนิทรัพยใ์นการดําเนนิธรุกจิเขา้มา
ตั �งแตว่นัที� 1 สงิหาคม ที�ผา่นมา ซึ�งจะชว่ยลดตน้ทนุการดําเนนิงาน หนุนอตัรากําไรขั �นตน้กลุม่ธรุกจิใหป้รับตวัดขี ึ�น"

นอกจากนี� ที�ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯเมื�อวนัที� 10 สงิหาคม 2561 ที�ผา่นมา มมีตอินุมตัจิา่ยปันผลเป็นเงนิสดในอตัรา 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�อกจิการคลนิกิทนัตกรรมทั �ง 3 แหง่
และการแตกไลนธ์รุกจิวสัดแุละอปุกรณท์นัตกรรม ถอืเป็นการขยายแหลง่ที�มาของรายได ้และตอ่ยอดธรุกจิใหม้คีวามแข็งแกรง่ยิ�งขึ�น
ผลกัดนัใหผ้ลการดําเนนิงานในชว่งครึ�งปีหลงัเตบิโตอยา่งมนัียสําคญัเมื�อเทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น

ปัจจบุนับรษัิทฯมศีนูยท์นัตกรรม และคลนิกิทนัตกรรมทั �งหมด 16 สาขา ตั �งอยูใ่นกรงุเทพฯ 14 สาขา และภเูกต็ 2 สาขา ดําเนนิการ
ภายใต ้'BIDC' 1สาขา,Dental Signature 4 สาขา 'Smile Signature' 8 สาขา และ 'Dental Planet '3 สาขา

สว่นการกอ่สรา้งโรงพยาบาลทนัตกรรมเอกชนเฉพาะทาง ยา่นเพลนิจติ มลูคา่กวา่ 450 ลา้นบาท คาดวา่การกอ่สรา้งจะแลว้เสร็จ
และพรอ้มเปิดใหบ้รกิารในไตรมาส 2 ปี 2562 ตามแผน โดยเนน้เจาะกลุม่ลกูคา้ชาวตา่งชาต ิชาวไทยที�มรีายไดร้ะดบัปานกลางถงึ
บน ปทูางสูค่วามเป็นเบอรห์นึ�งในธรุกจิทนัตกรรมของเมอืงไทย และคาดวา่รายไดแ้ละกําไรในชว่ง 5 ปีขา้งหนา้ เตบิโตอยา่งกา้ว
กระโดด
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