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  D โชว์งบไตรมาส 2/61 รายได้พุ่ง 27% และ กําไรสุทธ ิ10.23 ล้านบาท อานิสงส์บุค๊รายได้ 3 คลินิกใหม่
Dental Planet ม ั�นใจผลงานปี 61 ทาํสถติสิูงสุดใหม่ตามคาด หลงัเทกฯธุรกจิวสัดุและอุปกรณ์ทนัตกรรม ต่อยอด
ธุรกจิต ั�งแต่ต้นนํ�าถงึปลายนํ�าหนุนรายได้-กําไรครึ�งปีหลงัโตแรง บอร์ดเคาะจ่ายปนัผลในอตัรา 0.09 บาท/หุ้น ขึ�น
เครื�องหมาย XD วนัที� 27 สงิหาคมนี�

  ทพ.พรศกัดิ � ตนัตาปกลุ ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร บรษิทั เดนทลั คอร์ปอเรช ั�น จาํกดั (มหาชน) หรือ D เปิดเผย
ผา่นเอกสารเผยแพรว่า่ ผลการดาํเนินงานของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยในไตรมาส 2/61 มรีายไดร้วม 127.21 ลา้นบาท
เพิ�มขึ�น 26.87 ลา้นบาท หรือ 27% เทยีบชว่งเดยีวกนัของปีกอ่นมรีายไดร้วม 100.34 ลา้นบาท มกีาํไรสทุธ ิ10.23
ลา้นบาท เทยีบชว่งเดยีวกนัของปีกอ่นมกีาํไรสทุธ ิ10.05 ลา้นบาท โดยไดร้บัปจัจยัหนุนจากรายไดส้าขาเดมิที�เตบิโต
และฐานลูกคา้ที�เพิ�มขึ�น หลงัเขา้ซื�อกจิการ 3 คลนิิกใหม ่ในชว่งปลายไตรมาส 1/61 กอ่นปรบัโฉมใหมใ่ชแ้บรนด์
Dental Planet จบักลุม่ลูกคา้ชาวไทยและผูบ้รโิภคที�มรีายไดร้ะดบัปานกลาง โดยเริ�มรบัรูร้ายไดใ้นไตรมาส 2/61
เขา้มาเต็มไตรมาส

  สาํหรบัผลการดาํเนินงานในชว่ง 6 เดอืนแรกของปี 2561 มรีายไดร้วม 249.57 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 31.39 ลา้น
บาท หรือ 14% เทยีบชว่งเดยีวกนัของปีกอ่นมรีายไดร้วม 218.17 ลา้นบาท มกีาํไรสทุธ ิ22.55 ลา้นบาท

  “แนวโน้มผลการดาํเนินงานในปีนี� คาดวา่จะทาํสถติสิงูสดุใหมท่ ั�งในแงข่องรายไดแ้ละกาํไรสทุธ ิโดยไดร้บั
อานิสงส์จากการเขา้ซื�อ 3 คลนิิกใหม ่ซึ�งเริ�มรบัรูร้ายไดไ้ปแลว้ต ั�งแตเ่ดอืนมนีาคมที�ผา่นมา รวมไปถงึการที�บรษิทัฯได้
เขา้ไปซื�อกจิการธรุกจิเกี�ยวกบัวสัด ุและอปุกรณ์ดา้นทนัตกรรม มลูคา่ลงทนุกวา่ 250 ลา้นบาท เพื�อเขา้มาตอ่ยอดธรุกจิ
เดมิ โดยไดร้บัโอนสนิทรพัย์ในการดาํเนินธรุกจิเขา้มาต ั�งแตว่นัที� 1 สงิหาคม ที�ผา่นมา ซึ�งจะชว่ยลดตน้ทนุการดาํเนิน
งาน หนุนอตัรากาํไรข ั�นตน้กลุม่ธรุกจิใหป้รบัตวัดขีึ�น”

  นอกจากนี� ที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯเมื�อวนัที� 10 สงิหาคม 2561 ที�ผา่นมา มมีตอินุมตัจิา่ยปนัผลเป็น
เงนิสดในอตัรา 0.09 บาท/หุน้ ขึ�นเครื�องหมาย XD วนัที� 27 สงิหาคม 2561 กาํหนดจา่ยปนัผลในวนัที� 10กนัยายน
2561

  ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร บรษิทั เดนทลั คอร์ปอเรช ั�น จาํกดั (มหาชน) (D) กลา่วอกีวา่ การเขา้ซื�อกจิการคลนิิก
ทนัตกรรมท ั�ง 3 แหง่ และการแตกไลน์ธรุกจิวสัดแุละอปุกรณ์ทนัตกรรม ถอืเป็นการขยายแหลง่ที�มาของรายได ้และ
ตอ่ยอดธรุกจิใหม้คีวามแข็งแกรง่ยิ�งขึ�น ผลกัดนัใหผ้ลการดาํเนินงานในชว่งครึ�งปีหลงัเตบิโตอยา่งมนียัสาํคญัเมื�อเทยีบ
กบัชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น

  ปจัจุบนับรษิทัฯมศีนูย์ทนัตกรรม และคลนิิกทนัตกรรมท ั�งหมด 16 สาขา ต ั�งอยูใ่นกรุงเทพฯ 14 สาขา และภเูก็ต
2 สาขา ดาํเนินการภายใต ้'BIDC' 1 สาขา,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 โดยเน้นเจาะกลุม่ลูกคา้ชาวตา่งชาต ิชาว
ไทยที�มรีายไดร้ะดบัปานกลางถงึบน ปทูางสูค่วามเป็นเบอร์หนึ�งในธรุกจิทนัตกรรมของเมอืงไทย และคาดวา่รายได้
และกาํไรในชว่ง 5 ปีขา้งหน้า เตบิโตอยา่งกา้วกระโดด

ลกัษณะธุรกจิของ D 
กลุม่บรษิทัประกอบธรุกจิใหบ้รกิารทางทนัตกรรมแบบครบวงจร ในรูปแบบศนูย์ทนัตกรรมและคลนิิกทนัตกรรม โดย
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 มที ั�งหมด 13 สาขา แบง่เป็นการดาํเนินการภายใตแ้บรนด์ BIDC 1 สาขา, Dental
Signature 4 สาขา และ Smile Signature 8 สาขา
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