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ทนัหุน้ – D สง่ซกิธรุกจิกจิไตรมาส 3 โตตอ่ เตรยีมบุค๊รายได ้บรษิทั เด็นตลั วชิ ั�น จาํกดั เต็มๆ ฟากผูบ้รหิารกางแผนงานชว่งที�เหลอืพุง่
เป้าปั�มยอดธรุกจิในมอืขยายตวัเพิ�ม คอนเฟิรม์รายไดม้าตามนดัโต 20-30% แยม้ตนุเงนิสดในมอืกวา่ 30 ลา้นบาทพรอ้มลงทนุ ดา้นโบ
รกชี�เป็นหุน้นํ �าดเีหมาะลงทนุยาว เคาะกาํไรท ั�งปีเฉยีด 50 ลา้นบาท แนะ “ซื�อ” เป้าไกล 12.50 บาท

นายประทปี วาณชิยก์อ่กลุ ประธานเจา้หนา้ที�ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ บรษัิท เดนทลั คอรป์อเรชั�น จํากดั (มหาชน) หรอื D เปิดเผยวา่ บรษัิทมองแนว
โนม้ธรุกจิและผลประกอบการในไตรมาส 3/2561 โดยเฉพาะการใหบ้รกิารทางทนัตกรรมจะเตบิโตตอ่เนื�องจากไตรมาส 2/2561 ทั �งสาขาเกา่และ
สาขาใหมท่ี�มยีอดเขา้ใชบ้รกิารเพิ�มขึ�น ขณะเดยีวกนับรษัิทจะเริ�มรับรูร้ายไดจ้ากกจิการ บรษัิท เด็นตลั วชิั�น จํากดั (DV) ซึ�งดําเนนิธรุกจิจําหน่าย
อปุกรณท์างดา้นทนัตกรรมเขา้มา หลงัจากบรษัิทรับโอนกจิการตั �งแตว่นัที� 1 สงิหาคมที�ผา่นมา

เรง่ปั�มธรุกจิขยายตวั

ขณะที�ชว่งที�เหลอืของปี บรษัิทจะโฟกสัธรุกจิที�มอียูใ่หข้ยายตวัเพิ�มขึ�น ทั �งธรุกจิการใหบ้รกิารทนัตกรรม โดยในชว่งครึ�งปีแรก บรษัิทไดเ้ขา้ซื�อ
กจิการเขา้มา 3 แหง่ และการแตกไลนธ์รุกจิวสัดแุละอปุกรณท์นัตกรรม ปัจจบุนับรษัิทมศีนูยท์นัตกรรม และคลนิกิทนัตกรรมทั �งหมด 16 สาขา ตั �งอยู่
ในกรงุเทพฯ 14 สาขา และภเูกต็ 2 สาขา ดําเนนิการภายใต ้BIDC 1 สาขา, Dental Signature 4 สาขา ,  Smile Signature 8 สาขา และ Dental
Planet 3 สาขา

ขณะเดยีวกนับรษัิทมั�นใจภาพรวมในปีนี� รายไดจ้ะเตบิโตไดต้ามเป้าหมายที� 20-30% จากปีกอ่นมรีายได ้468.19 ลา้นบาท และมกํีาไรสทุธ ิ46.11
ลา้นบาท โดย 6 เดอืนแรกของปี 2561 มรีายไดร้วม 249.57 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 14% เทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น และมกํีาไรสทุธ ิ22.55 ลา้น
บาท ลดลงเล็กนอ้ยจากกําไรสทุธ ิ22.55 ลา้นบาทในชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น สําหรับการเตบิโตที�เพิ�มขึ�นจะมาจากการรับรูร้ายไดข้อง บรษัิท เด็นตลั
วชิั�น จํากดั นอกจากนี�ชว่งตน้ปีบรษัิทไดเ้ขา้ลงทนุหรอืซื�อกจิการคลนิกิทนัตกรรมเขา้มาแลว้ และคาดวา่วา่คลนิกิดงักลา่วจะชว่ยผลกัดนัการเตบิโต
ของบรษัิท

ทั �งนี�บรษัิทมกีระแสเงนิสดในมอือยูร่าว 30 ลา้นบาท ซึ�งถอืวา่เป็นเงนิคอ่นขา้งมาก เพราะธรุกจิของบรษัิทดําเนนิการโดยใชเ้งนิสดทั �งหมด และหาก
ตอ้งการขยายธรุกจิ หรอืเขา้ลงทนุซื�อกจิการ บรษัิทกพ็รอ้มที�จะลงทนุ อกีทั �งบรษัิทมอีตัราหนี�สนิตอ่ทนุ (D/E) อยูท่ี� 1.2 เทา่ ซึ�งถอืวา่อยูใ่นระดบัตํ�า
และยงัมศีกัยภาพในการหาแหลง่เงนิทนุเพื�อขยายธรุกจิไดอ้กีมาก
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 กนัยายน 12, 2018  Pongsak  ขา่วหนังสอืพมิพ์  D, บรษัิท เดนทลั คอรป์อเรชั�น จํากดั
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อนาคตไกล 12.50 บ.

ดา้นบรษัิทหลกัทรัพย ์บวัหลวง จํากดั (มหาชน) ระบใุนบทวเิคราะหว์า่ D เป็นหุน้ที�ดสํีาหรับการลงทนุในระยะยาว ถงึแมว้า่ผลประกอบการในไตรมาส
ที�ผา่นมาจะสรา้งความผดิหวงัใหก้บัตลาด แตเ่ป็นเรื�องที�เขา้ใจได ้เพราะมคีา่ใชจ้า่ยในการควบรวมกจิการบนัทกึเขา้มา ในขณะที�ฝั�งรายไดเ้ตบิโตดี
ไมม่ปัีญหา

ฝ่ายวเิคราะหม์องวา่ตลาดจะมคีวามมั�นใจการเตบิโตมากขึ�นเมื�อเห็นงบไตรมาส 3/2561 ที�คาดกําไรจะกลบัมาเตบิโตไดด้จีากการรวมงบ เดนทลัวชิั�น
เขา้มา นอกจากนี�หากบรษัิทสามารถทํามารจ์ิ�นของสาขาเดนทลัแพลนเน็ต ไดด้เีหมอืนกบัสาขาเดมิของบรษัิท จะสง่ผลใหป้ระมาณการกําไรมี
โอกาสปรับขึ�นได ้ฝ่ายวเิคราะหแ์นะนํา ซื�อ ราคาเป้าหมาย 12.50 บาท องิ PE 35x เทา่กบัคา่เฉลี�ย Global healthcare บน EPS ปี 2562

ฝ่ายวเิคราะหม์คีวามเชื�อมั�นวา่ผลประกอบการในครึ�งปีหลงัจะดกีวา่ครึ�งปีแรก เพราะปัจจัยฤดกูาลของธรุกจิการแพทย ์ซึ�งผูป่้วยตา่งชาตจิะเขา้มาใช ้
บรกิารในชว่งครึ�งปีหลงั การรับรูร้ายไดข้องกจิการ เดนทลัแพลนเน็ต รวมถงึการควบคมุตน้ทนุ และคา่ใชจ้า่ย ซึ�งจะสง่ผลใหม้ารจ์ิ�นสงูขึ�น และการรับ
รูร้ายไดข้องกจิการ เดนทลัวชิั�น (DV) ซึ�งบรษัิทไดรั้บโอนสนิทรัพยเ์ขา้มาเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้

เคาะกาํไรปีนี� 49 ลา้น

ฝ่ายวเิคราะหป์รับประมาณการกําไรปี 2561 ลง 16% เป็น 49 ลา้นบาท เพื�อสะทอ้นตน้ทนุของสาขาใหมท่ี�มากกวา่คาด อยา่งไรกด็คีาดปี 2562
กําไรจะเตบิโตแรง 46% เป็น 72 ลา้นบาท จากการควบรวมกจิการ DV เขา้มาเต็มปี ซึ�ง DV เป็นกจิการที�มกํีาไรอยูแ่ลว้ราว 32 ลา้นบาท ในปี 2560
ซึ�งการรวม DV เขา้มาจะชว่ยหนุนกําไรให ้D ไดท้นัท ีในขณะที�ระยะยาว ปี 2563 โรงพยาบาลทนัตกรรม (BIDH) ที�จะเปิดเรายงัใชส้มมตุฐิานมารจ์ิ�น
0% เพื�อเป็นการอนุรักษ์นยิม
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หมวดหมู่

เลือกหมวดหมู่

เรื�องล่าสุด

“BM”แย้มครึ�งป�หลังผลงานโดดเด่น ป�กธงเป�ารายได้ป� 61 เติบโต 10-20%

จบัทิศ ส่องทาง หุ้นตํ�าสิบเทคนิคเด่นเชา้
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