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(เพิ�มเติม) D ไฟเขียวเพิ�มทุน 20 ล้านหุ้นขาย PP รองรับ
แผนขยายธุรกิจ-ดันรายได้ป� 62 โตแตะ 1 พันลบ.
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สาํนกัขา่วหุน้อนิไซด(์ 18 กนัยายน 2561)--------บอรด์ บมจ.เดนทลั คอรป์อเรช ั�น หรอื D ไฟเขยีว

เพิ�มทนุขาย PP จาํนวน 20 ลา้นหุน้ รองรบัแผนขยายธรุกจิ รพ.ทนัตกรรม-ลยุลงทนุเพิ�มเตมิใน

อนาคต “ทพ.พรศกัดิ� ตนัตาปกลุ”ม ั�นใจรายไดปี้ 62 โตแตะ 1,000 ลา้นบาท ตามเป้า หลงัปีนี� ปิดดลี

ซื�อกจิการแลว้ 2 ธรุกจิ

ทพ.พรศกัดิ� ตนัตาปกลุ ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร บรษัิท เดนทลั คอรป์อเรชั�น จํากดั (มหาชน) (D) เปิดเผยวา่

ที�ประชมุคณะกรรมการบรษัิทครั�งที� 4/2561 มมีตอินุมตักิารเพิ�มทนุจดทะเบยีนของบรษัิทจากทนุจดทะเบยีน

เดมิจํานวน 100 ลา้นบาท เป็นทนุจดทะเบยีนใหม ่จํานวน 110 ลา้นบาท โดยออกหุน้สามญัเพิ�มทนุ จํานวน

20 ลา้นหุน้ มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื�อจัดสรรใหแ้กบ่คุคลในวงจํากดั (Private Placement) ซึ�ง

บรษัิทฯ จะพจิารณาคดัเลอืกนักลงทนุในประเภทตา่งๆ ซึ�งรวมถงึนักลงทนุทางการเงนิ (Financial

Investors) และนักลงทนุเชงิกลยทุธ ์(Strategic Investors) เนื�องจากนักลงทนุทั �ง 2 ประเภทดงักลา่วมี

ประสบการณใ์นการลงทนุอยา่งมาก และไดม้กีารศกึษาทําความเขา้ใจในธรุกจิกอ่นการตดัสนิใจลงทนุ 

ทั �งนี� บรษัิทฯจะนําเงนิที�ไดไ้ปใชช้าํระคนืเงนิกูย้มืใหก้บัสถาบนัการเงนิ ชาํระคนืภาระหนี�อื�นที�อาจมขีึ�นใน

อนาคต คดิเป็น 60-90% ใชเ้ป็นแหลง่เงนิทนุสําหรับลงทนุในโรงพยาบาลทนัตกรรม และแผนการลงทนุอื�น

ในอนาคต รวมถงึใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีนในการดําเนนิงานของบรษัิท คดิเป็น 10-40% 

“การเพิ�มทนุในครั �งนี� เพื�อเป็นการเตรยีมความพรอ้มรองรับการขยายธรุกจิของบรษัิทในอนาคต ซึ�งมั�นใจวา่
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แนวโนม้รายไดใ้นปี 2562 จะแตะที�ระดบั 1,000 ลา้นบาท ตามแผนงานที�วางไว ้หลงัจากในชว่งที�ผา่นมา เรา

ไดม้กีารเขา้ซื�อกจิการ 3 คลนิกิทนัตกรรม และเขา้ซื�อกจิการธรุกจิจําหน่ายอปุกรณท์างดา้นทนัตกรรม” 

ทั �งนี� กําหนดรายชื�อผูถ้อืหุน้ที�มสีทิธเิขา้รว่มการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ครั �งที� 1/2561 (Record Date) ในวนัที�

3 ตลุาคม 2561 และจัดใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้ในวนัที� 4 พฤศจกิายน 2561 

กอ่นหนา้นี� ในชว่งไตรมาส 1/61 บรษัิทฯ ไดเ้ซน็สญัญาซื�อคลนิกิทนัตกรรมจํานวน 3 แหง่ คดิเป็นมลูคา่

ลงทนุประมาณ 32 ลา้นบาท ซึ�งเตรยีมบนัทกึรายไดเ้ขา้มาทนัทตีั �งแต ่1 มนีาคม 2561 และในไตรมาส 3/61

ไดเ้ขา้ซื�อและรับโอนกจิการบรษัิท เด็นตลั วชิั�น จํากดั (DV) มลูคา่ 250 ลา้นบาท ซึ�งดําเนนิธรุกจิจําหน่าย

อปุกรณท์างดา้นทนัตกรรม เรยีบรอ้ยแลว้ ซึ�งประกอบดว้ยสทิธใินการเป็นตวัแทนจําหน่ายอปุกรณท์างดา้น

ทนัตกรรม ในประเทศไทย เชน่ IVOCLAR VIVADENT (แบรนดส์นิคา้เกี�ยวกบัวสัดทํุาโครงฟัน,เครื�องเผา)

KAVO (แบรนดส์นิคา้ เกา้อี�ทนัตกรรม) JOTA (แบรนดส์นิคา้ หวัเบอรก์รอฟัน) VOCA (แบรนดส์นิคา้ วสัดอุดุ

ฟัน) และ AMANN GIRRBACH (แบรนดส์นิคา้วสัดแุละเครื�องทําโครงฟันปลอม) เป็นตน้

 

นายประทปี วาณชิยก์อ่กลุ ประธานเจา้หนา้ที�ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ บรษัิท เดนทลั คอรป์อเรชั�น จํากดั

(มหาชน) หรอื D เปิดเผยวา่ ที�ประชมุคณะกรรมการบรษัิทไดม้มีตอินุมตัใิหนํ้าเสนอตอ่ที�ประชมุวสิามญัผูถ้อื

หุน้ ครั�งที� 1/2561 เพื�อพจิารณาอนุมตัใิห ้จัดสรรหุน้สามญัเพิ�มทนุจํานวน ไมเ่กนิ 20,000,000 หุน้ มลูคา่ที�

ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ใหแ้กบ่คุคลในวงจํากดั (Private Placement) ซึ�งไมเ่ป็นบคุคลที�เกี�ยวโยงกนัของ

บรษัิท โดยมอบอํานาจใหค้ณะกรรมการบรษัิท และ/หรอื ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร และ/หรอื บคุคลอื�นใดซึ�ง

ไดรั้บการแตง่ตั �งจากคณะกรรมการบรษัิท และ/หรอื ประธาน เจา้หนา้ที�บรหิาร มอํีานาจในการกําหนดราคา

เสนอขายหุน้ภายใตเ้งื�อนไขวา่การกําหนดราคาเสนอขายในราคาที�ดทีี�สดุ ตามสภาวะตลาดในชว่งที�เสนอ

ขายหุน้ตอ่ผูล้งทนุ ซึ�งเป็นราคาที�ไมตํ่�ากวา่ราคาถวัเฉลี�ยถว่งนํ�าหนักของหุน้ของ บรษัิทในตลาดหลกัทรัพยฯ์

ยอ้นหลงัไมน่อ้ยกวา่เจ็ดวนัทําการตดิตอ่กนั แตไ่ม ่เกนิสบิหา้วนัทําการตดิตอ่กนั (ราคาตลาด) กอ่นวนักําหน

ดราคาเสนอขาย ทั �งนี� บรษัิทอาจกําหนดราคาเสนอขายโดยม ีสว่นลดไดแ้ตต่อ้งไมเ่กนิรอ้ยละ 10 ของราคา

ตลาดดงักลา่ว หรอืไมต่่าํกวา่ราคาที�กําหนดโดยผา่นกระบวนการที�เปิดใหผู้ ้ลงทนุสถาบนัแสดงความประสงค์

ที�จะซื�อหุน้ที�ออกใหมข่องบรษัิท ณ ระดบัราคาที�ตอ้งการ (Book Building) ซึ�งผา่นการ สํารวจโดยบรษัิท

หลกัทรัพย์

สําหรับในการออกและเสนอขายหุน้เพิ�มทนุใหแ้กบ่คุคลในวงจํากดั (Private Placement) ในครั �งนี� บรษัิทจะ

พจิารณา คดัเลอืกนักลงทนุในประเภทตา่งๆ ซึ�งรวมถงึนักลงทนุทางการเงนิ (Financial Investors) และนัก

ลงทนุเชงิกลยทุธ ์(Strategic Investors) เนื�องจากนักลงทนุทั �ง 2 ประเภทดงักลา่ว มปีระสบการณใ์นการ

ลงทนุอยา่งมากและเป็น ระยะเวลายาวนาน และไดม้กีารศกึษาทําความเขา้ใจในธรุกจิกอ่นการตดัสนิใจลงทนุ

โดยนักลงทนุดงักลา่วตอ้งม ีศกัยภาพในการลงทนุและสามารถลงทนุในบรษัิทไดจ้รงิ ทั �งนี� นักลงทนุแตล่ะ

รายจะไมเ่ป็นบคุคลที�เกี�ยวโยงกนั ตาม ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที�เกี�ยวขอ้งกบัการทํารายการที�

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

เนื�อหาที�เกี�ยวข้อง

ดา้นวตัถปุระสงคข์องการออกหุน้เพิ�มทนุและแผนการใชเ้งนิ บรษัิทจะนําเงนิที�ไดรั้บจากการออกหุน้สามญั

เพิ�มทนุใหแ้กบ่คุคลในวงจํากดั (Private Placement) ไปใชช้าํระคนืเงนิกูย้มืใหก้บัสถาบนัการเงนิ รวมทั �งใช ้

ชาํระคนืภาระหนี�อื�นที�บรษัิทอาจมขีึ�นในอนาคต คดิเป็นประมาณรอ้ย ละ 60 ถงึรอ้ยละ 90 ของจํานวนเงนิที�ได ้

รับจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทนุใหแ้กบ่คุคลในวงจํากดั (Private Placement) และใชเ้ป็นแหลง่เงนิทนุ

สําหรับการลงทนุในโรงพยาบาลทนัตกรรม และแผนการลงทนุอื�นในอนาคต รวมถงึใชเ้ป็นเงนิทนุ หมนุเวยีน

ในการดําเนนิงานของบรษัิท คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 10 ถงึรอ้ยละ 40 ของจํานวนเงนิที�ไดรั้บจากการเสนอ

ขาย หุน้สามญัเพิ�มทนุใหแ้กบ่คุคลในวงจํากดั (Private Placement)

D ปันผลระหวา่งกาล หุน้ละ 0.09 บ. ขึ�น XD 27 ส.ค. 61

KBANK สนับสนุนทางการเงนิ D เขา้ซื�อกจิการ DV

(เพิ�มเตมิ) D ลงนามเขา้ซื�อคลนิกิทนัตกรรม 3 แหง่ ราคาประมาณ 25-35 ลบ. คาดแลว้
เสร็จQ1/61
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D มอบบรกิารทําฟันฟรไีมต่อ้งสํารองจา่ย...
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