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D – ทยอยซื�อ TP’61: 12  

ประกาศกําไร 2Q61 +1.8% y-y 

กําไร 2Q61 ที� 10 ลบ. +1.8% y-y: D รายงานกําไร 2Q61 เทา่กบั 10 ลบ. +1.8% y-y ในขณะที�รายได ้

บรกิาร +26.5% y-y อยูท่ี� 127 ลบ. หลกัๆ เป็นผลจาก i)อยูใ่นชว่งบรหิารจัดการคลนิกิที�เพิ�งซื�อเขา้มาใหม่

(Dental Planet จานวน 3 สาขา) กอปรอตัรากําไรขั �นตน้ของคลนิกิดงักลา่วยงัตํ�ากวา่ของ D ในปัจจบุนั

ทําใหเ้ทยีบเป็น GPM จะหดลงที� 35.6% จาก 2Q60 ที� 36.0% ii)การเพิ�มขึ�นของ SG&A มาที� 34 ลบ. จาก

ใน 2Q60 ที� 27 ลบ. หลกัๆจากการเพิ�มขึ�นของคชจ.พนักงาน การบรหิารจัดการ และคชจ.จากเขา้ซื�อกจิการ

ของ บ. “DV” 1.05 ลบ. ii)ตน้ทนุการเงนิปรับเพิ�มเป็น 1.0 ลบ. จาก 2Q60 ที� 0.1 ลบ. จากกูย้มืเงนิมาเพื�อนา

มาซื�อที�ดนิกอ่สรา้งรพ.ทนัตกรรม หากอยา่งไรกต็ามไมนั่บกาไรพเิศษใน 2Q60 จะทาใหกํ้าไรปกต ิ2Q61

+42.9% y-y  

แนะนํา “ทยอยซื�อ” ราคาพื�นฐาน 12 บ.: แมก้าไร 1H61 จะคดิเป็นเพยีง 36% ของประมาณการทั �งปีที� 59

ลบ. +28.4% y-y ทวา่ใน 2H61 จะปรับตวัดกีวา่ 1H61 มาก จากมจีานวนผูเ้ขา้มาใชบ้รกิารมากกวา่เนื�องจาก

มจีานวนวนัหยดุนอ้ย บวกจะเริ�มรับรูธ้รุกจิของ DV เขา้มาเป็นครั �งแรกในวนัที� 1 ส.ค. 61 ทั �งนี�ทางฝ่ายยงั

แนะนํา “ทยอยซื�อ” ราคาพื�นฐานปี 61 ที� 12 บ. 
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หทยัชนก มลูวงศ ์นักวเิคราะหก์ารลงทนุดา้นหลกัทรัพย ์# 64324  

หมายเหต:ุ กําไร = ลา้นบาท, EPS = บาท
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