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ข่าวอินโฟเควสท์

08:13  TFEX สรุปปริมาณซื�อขายกลุ่ม Agriculture Futures สิ�นวันที� 18 ก.ย.61   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจําวันที� 18 กันยายน 2561 ดังนี� (หน่วย: จํานว…
08:12  TFEX สรุปปริมาณซื�อขายกลุ่ม Call & Put Options สิ�นวันที� 18 ก.ย.61   และ Put Options โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจําวันที� 18 กันยายน 2561 ดังน…
08:06  TFEX สรุปปริมาณซื�อขายกลุ่ม Currency Futures สิ�นวันที� 18 ก.ย.61   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจําวันที� 18 กันยายน 2561 ดังนี� (หน่วย: จํานวนสั…
08:05  TFEX สรุปปริมาณซื�อขายกลุ่ม Deferred Precious Metal สิ�นวันที� 18 ก.ย.61   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจําวันที� 18 กันยายน 2561 ดังนี� (หน่วย: …
08:04  TFEX สรุปปริมาณซื�อขายกลุ่ม Precious Metal Futures สิ�นวันที� 18 ก.ย.61   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจําวันที� 18 กันยายน 2561 ดังนี� (หน่วย: จ…

(เพิ�มเตมิ) D จะเพิ�มทนุ 20 ลา้นหุน้ เสนอขาย PP ใหน้ลท.ทางการเงนิ-
นลท.เชงิกลยทุธใ์ชล้งทนุในรพ.ทนัตกรรม-คนืเงนิกู ้

 
ขา่วหุน้-การเงนิ สํานักขา่วอนิโฟเควสท ์(IQ) -- องัคารที� 18 กนัยายน 2561 15:52:24 น.

บมจ. เดนทลั คอรป์อเรชั�น (D) แจง้วา่ ที�ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ วนัที� 18 ก.ย. 61 มมีตอินุมตัใิหนํ้าเสนอตอ่ทป่ีระชมุวสิามญัผู ้
ถอืหุน้ ในวนัที� 4 พ.ย.61 เพื�อพจิารณาอนุมตักิารเพิ�มทนุจดทะเบยีนของบรษัิทจากทนุจดทะเบยีนเดมิจํานวน 100 ลา้นบาท เป็นทนุ
จดทะเบยีนใหม ่จํานวน 110 ลา้นบาท โดยออกหุน้สามญัเพิ�มทนุ จํานวน 20 ลา้นหุน้ มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื�อจัดสรรให ้
แกบ่คุคลในวงจํากดั (Private Placement)

สําหรับการออกและเสนอขายหุน้เพิ�มทนุใหแ้กบ่คุคลในวงจํากดัในครั �งนี� บรษัิทฯ จะพจิารณาคดัเลอืกนักลงทนุในประเภทตา่งๆ ซึ�ง
รวมถงึนักลงทนุทางการเงนิ (Financial Investors) และนักลงทนุเชงิกลยทุธ ์(Strategic Investors) เนื�องจากนักลงทนุทั �ง 2
ประเภทดงักลา่วมปีระสบการณใ์นการลงทนุอยา่งมากและเป็นระยะเวลานาน และไดม้กีารศกึษาทําความเขา้ใจในธรุกจิกอ่นการ
ตดัสนิใจลงทนุ โดยนักลงทนุดงักลา่วตอ้งมศีกัยภาพในการลงทนุและสามารถลงทนุในบรษัิทไดจ้รงิ

บรษัิทจะนําเงนิที�ไดรั้บจากการออกหุน้เพิ�มทนุใหแ้ก ่PP ไปใชช้าํระคนืเงนิกูย้มืใหก้บัสถาบนัการเงนิ รวมทั �งชาํระคนืภาระหนี�อื�นที�
บรษัิทอาจมขีึ�นในอนาคต คดิเป็นประมาณ 60-90% ของจํานวนเงนิที�ไดรั้บจากากรเสนอขายหุน้เพิ�มทนุ, ใชเ้ป็นแหลง่เงนิทนุสําหรับ
ลงทนุในโรงพยาบาลทนัตกรรม และแผนการลงทนุอื�นในอนาคต รวมถงึใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีนในการดําเนนิงานของบรษัิท คดิเป็น
10-40% ของจํานวนเงนิที�ไดรั้บจากากรเสนอขาย PP

"การเพิ�มทนุในครั �งนี� เพื�อเป็นการเตรยีมความพรอ้มรองรับการขยายธรุกจิของบรษัิทในอนาคต ซึ�งมั�นใจวา่แนวโนม้รายไดใ้นปี 2562
จะแตะที�ระดบั 1,000 ลา้นบาท ตามแผนงานที�วางไว ้หลงัจากในชว่งที�ผา่นมา เราไดม้กีารเขา้ซื�อกจิการ 3 คลนิกิทนัตกรรม และเขา้
ซื�อกจิการธรุกจิจําหน่ายอปุกรณท์างดา้นทนัตกรรม" ทพ.พรศกัดิ� ตนัตาปกลุ ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร D กลา่ว

ทั �งนี� กําหนดรายชื�อผูถ้อืหุน้ที�มสีทิธเิขา้รว่มการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ครั �งที� 1/2561 (Record Date) ในวนัที� 3 ต.ค.61 และจัดใหม้ี
การประชมุผูถ้อืหุน้ในวนัที� 4 พ.ย.61

กอ่นหนา้นี� ในชว่งไตรมาส 1/61 บรษัิทฯ ไดเ้ซน็สญัญาซื�อคลนิกิทนัตกรรมจํานวน 3 แหง่ คดิเป็นมลูคา่ลงทนุประมาณ 32 ลา้นบาท
ซึ�งเตรยีมบนัทกึรายไดเ้ขา้มาทนัทตีั �งแต ่1 ม.ีค.61 และในไตรมาส 3/61 ไดเ้ขา้ซื�อและรับโอนกจิการบรษัิท เด็นตลั วชิั�น จํากดั
(DV) มลูคา่ 250 ลา้นบาท ซึ�งดําเนนิธรุกจิจําหน่ายอปุกรณท์างดา้นทนัตกรรม เรยีบรอ้ยแลว้ ซึ�งประกอบดว้ยสทิธใินการเป็นตวัแทน
จําหน่ายอปุกรณท์างดา้นทนัตกรรม ในประเทศไทย เชน่ IVOCLAR VIVADENT (แบรนดส์นิคา้เกี�ยวกบัวสัดทํุาโครงฟัน,เครื�องเผา)
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KAVO (แบรนดส์นิคา้ เกา้อี�ทนัตกรรม) JOTA (แบรนดส์นิคา้ หวัเบอรก์รอฟัน) VOCA (แบรนดส์นิคา้ วสัดอุดุฟัน) และ AMANN
GIRRBACH (แบรนดส์นิคา้วสัดแุละเครื�องทําโครงฟันปลอม) เป็นตน้

--อนิโฟเควสท ์โดย รัชดา คงขนุเทยีน/ศศธิร โทร.02-2535000 ตอ่ 345 อเีมล:์ sasithorn@infoquest.co.th--

ADVERTISEMENT

ถกูใจ สมคัรใชง้าน เพื�อดสู ิ�งที�เพื�อนของคณุถกูใจ

1 Join over 2  
million hosts
Millions of people earn extra income
from sharing their space. Find out
what you can earn. airbnb.com

2 พฤกษารบัซื�อที�ดนิ 
หลายทาํเล
รับซื�อที�ดนิ 8 ไรข่ ึ�นไปในกทม. 15 ไรข่ ึ�นไปใน
ปรมิณฑลและจังหวดัใหญ่ๆ  pruksa.com
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