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สํานักขา่วหุน้อนิไซด(์ 24 สงิหาคม 2561)-------นายประทปี วาณชิยก์อ่กลุ ประธานเจา้หนา้ที�ฝ่ายบญัชแีละ

การเงนิ บรษัิท เดนทลั คอรป์อเรชั�น จํากดั (มหาชน) หรอื D เปิดเผยกบัสํานักขา่วหุน้อนิไซดว์า่ คาดภาพรวม

รายไดร้วมในปี2561 จะแตะระดบั 600 ลา้นบาท ทําสถติสิงูสดุใหมจ่ากปีกอ่นที�มรีายไดอ้ยูท่ี� 468.19 ลา้น

บาท เนื�องจากในชว่งครึ�งปีหลงั บรษัิทฯ จะมกีารรับรูร้ายไดจ้าก บรษัิท เด็นตลั วชิั�น จํากดั (DV) ซึ�งประกอบ

ธรุกจิบรกิารจําหน่ายอปุกรณท์างดา้นทนัตกรรม ที�บรษัิทฯ ไดเ้ขา้ซื�อกจิการมา ซึ�งขณะนี�โอนกจิการมายงั

บรษัิทฯ ตั �งแตเ่ดอืนสงิหาคม ที�ผา่นมา

" ปีนี�ประมาณการตอนแรกที�ยงัไมร่วมเด็นตลั วชิั�น ที�เราคดิวา่เราเตบิโตมาที� 500 ลา้นบาทซึ�งครึ�งปีที�ผา่นมา

เรากทํ็าใหเ้ห็นแลว้วา่เตบิโตคอ่นขา้งด ีครึ�งปีหลงักจ็ะเป็นชว่งที�ดกีวา่ครึ�งปีแรกอยูแ่ลว้ กน่็าจะเกนิ 500 ลา้น

บาทแน่นอน สว่นการปรับประมาณการเนื�องจากมเีด็นตลั วชิั�นเขา้มารวม เพราะฉะนั�นเรามองวา่เด็นตลั วชิั�น

อาจจะชว่ยอกีซกัประมาณ 100 ลา้นบาท ในชว่งของครึ�งปีหลงั ใหเ้ป็นรายไดป้ระมาณซกั 600 ลา้นบาทในปี

นี� ซึ�งเป็นเป็นนวิไฮ จากเดมิปีที�แลว้มรีายไดอ้ยูท่ี� 400 กวา่ลา้นบาท ตวัรายไดปี้นี�ยงัไงกน็วิไฮ" นายประทปี

กลา่ว
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สุกัญญา ศิริรวง
: รายงาน/เรยีบเรยีง โทร 02-276-5976 อเีมล:์ reporter@hooninside.com ที�มา:
สํานักขา่วหุน้อนิไซด์

สําหรับ บรษัิท เด็นตลั วชิั�น จํากดั (DV) ดําเนนิธรุกจิจําหน่ายอปุกรณท์างดา้นทนัตกรรม ซึ�งประกอบดว้ย

สทิธใินการเป็นตวัแทนจําหน่ายอปุกรณท์างดา้นทนัตกรรม ในประเทศไทย เชน่ IVOCLAR VIVADENT

(แบรนดส์นิคา้เกี�ยวกบัวสัดทํุาโครงฟัน,เครื�องเผา) KAVO (แบรนดส์นิคา้ เกา้อี�ทนัตกรรม) JOTA (แบรนด์

สนิคา้ หวัเบอรก์รอฟัน) VOCA (แบรนดส์นิคา้ วสัดอุดุฟัน) และ AMANN GIRRBACH (แบรนดส์นิคา้วสัดุ

และเครื�องทําโครงฟันปลอม) เป็นตน้ โดยบรษัิทฯ คาดวา่การเขา้ซื�อกจิการอปุกรณด์า้นทนัตกรรมในครั�งนี� จะ

ชว่ยตอ่ยอดธรุกจิ ตั �งแตต่น้นํ�าไปจนถงึปลายนํ�า ตามแผนธรุกจิที�วางไว ้

"เราพึ�งควบรวมกบั เด็นตลั วชิั�น เรยีบรอ้ย กเ็ป็นชื�อ เด็นตลั วชิั�น กเ็ป็นตวัตน้นํ�าที�เราวางแผนแลว้กแ็จง้ทาง

นักลงทนุตลอดเวลาวา่เราอยากขยายธรุกจิในทางตน้นํ�าเพื�อลดตน้ทนุในระยะยาว แลว้กเ็ป็นคอ่นขา้งทําให ้

เราควบคมุมคีวามสามารถในอนาคตไดอ้ยา่งยั�งยนื โดยกระบวนการโอน Synergy ตา่งๆกจ็ะคอ่ยๆเห็นภาพ

กวา่เราจะเทนิวตัถดุบิตา่งๆที�เรามอียูใ่นปัจจบุนัไปใชข้องเด็นตลั วชิั�นเพื�อSynergy ภายในกลุม่เองเพื�อมกีาร

สรา้งรายได ้เพื�อใหเ้พิ�มกําไร กค็งใชเ้วลาประมาณ 1ไตรมาส ในการเห็นภาพพวกนั�น แน่นอนนี�คอืเป็นตวั

ธรุกจิตน้นํ�า สว่นธรุกจิที�เราเป็นEnd use ไมว่า่จะเป็นคลนิคิ หรอืโรงพยาบาลตา่งๆพวกนี�กดํ็าเนนิตอ่ไป แลว้

กแ็ผนการขยายโรงพยาบาล หรอืคลนิคิตา่งๆกย็งัอยูใ่นแผน กอ็าจจะมอีกีประมาณ 1 ที�ในปลายปี ในการเปิด

คลนิคิขนาดใหญน่ดินงึ"นายประทปี กลา่ว

อนึ�ง D รายงานผลการดําเนนิงานในไตรมาส 2/61 มรีายไดร้วม 127.21 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 26.87 ลา้นบาท

หรอื 27% เทยีบชว่งเดยีวกนัของปีกอ่นมรีายไดร้วม 100.34 ลา้นบาท มกํีาไรสทุธ ิ10.23 ลา้นบาท เทยีบ

ชว่งเดยีวกนัของปีกอ่นมกํีาไรสทุธ ิ10.05 ลา้นบาท ขณะที�ผลการดําเนนิงานในชว่ง 6 เดอืนแรกของปี 2561

มรีายไดร้วม 249.57 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 31.39 ลา้นบาท หรอื 14% เทยีบชว่งเดยีวกนัของปีกอ่นมรีายไดร้วม

218.17 ลา้นบาท มกํีาไรสทุธ ิ22.55 ลา้นบาท
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