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บอรด์ “เดนทลั คอรป์อเรช ั�น” ไฟเขยีวเพิ�มทนุขาย PP 20 ลา้นหุน้ รองรบัแผนขยายธรุกจิ รพ.ทนัตกรรม-ลยุลงทนุ
เพิ�มเตมิในอนาคต “ทพ.พรศกัดิ� ตนัตาปกลุ” ม ั�นใจรายไดปี้ 62 โตแตะ 1,000 ลา้นบาทตามเป้า หลงัปีนี�ปิดดลีซื�อ
กจิการแลว้ 2 ธรุกจิ 
 
ทพ.พรศกัดิ� ตนัตาปกลุ ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร บรษัิท เดนทลั คอรป์อเรชั�น จํากดั (มหาชน) (D) เปิดเผยวา่ ที�ประชมุคณะ
กรรมการบรษัิทครั�งที� 4/2561 มมีตอินุมตักิารเพิ�มทนุจดทะเบยีนของบรษัิทจากทนุจดทะเบยีนเดมิจํานวน 100 ลา้นบาท เป็นทนุ
จดทะเบยีนใหม ่จํานวน 110 ลา้นบาท โดยออกหุน้สามญัเพิ�มทนุ จํานวน 20 ลา้นหุน้ มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื�อจัดสรร
ใหแ้กบ่คุคลในวงจํากดั (Private Placement) ซึ�งบรษัิทฯ จะพจิารณาคดัเลอืกนักลงทนุในประเภทตา่งๆ ซึ�งรวมถงึนักลงทนุ
ทางการเงนิ (Financial Investors) และนักลงทนุเชงิกลยทุธ ์(Strategic Investors) เนื�องจากนักลงทนุทั �ง 2 ประเภทดงักลา่ว
มปีระสบการณใ์นการลงทนุอยา่งมาก และไดม้กีารศกึษาทําความเขา้ใจในธรุกจิกอ่นการตดัสนิใจลงทนุ 
 
ทั �งนี� บรษัิทฯ จะนําเงนิที�ไดไ้ปใชช้าํระคนืเงนิกูย้มืใหก้บัสถาบนัการเงนิ ชาํระคนืภาระหนี�อื�นที�อาจมขีึ�นในอนาคต คดิเป็น 60-
90% ใชเ้ป็นแหลง่เงนิทนุสําหรับลงทนุในโรงพยาบาลทนัตกรรม และแผนการลงทนุอื�นในอนาคต รวมถงึใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีน
ในการดําเนนิงานของบรษัิท คดิเป็น 10-40% 
 
“การเพิ�มทนุในครั �งนี� เพื�อเป็นการเตรยีมความพรอ้มรองรับการขยายธรุกจิของบรษัิทในอนาคต ซึ�งมั�นใจวา่แนวโนม้รายไดใ้นปี
2562 จะแตะที�ระดบั 1,000 ลา้นบาท ตามแผนงานที�วางไว ้หลงัจากในชว่งที�ผา่นมา เราไดม้กีารเขา้ซื�อกจิการ 3 คลนิกิทนัต
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กรรม 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 คดิเป็นมลูคา่ลงทนุประมาณ 32 ลา้น
บาท ซึ�งเตรยีมบนัทกึรายไดเ้ขา้มาทนัทตีั �งแต ่1 มนีาคม 2561 และในไตรมาส 3/61 ไดเ้ขา้ซื�อและรับโอนกจิการบรษัิท เด็นตลั
วชิั�น จํากดั (DV) มลูคา่ 250 ลา้นบาท ซึ�งดําเนนิธรุกจิจําหน่ายอปุกรณท์างดา้นทนัตกรรม เรยีบรอ้ยแลว้ ซึ�งประกอบดว้ยสทิธใิน
การเป็นตวัแทนจําหน่ายอปุกรณท์างดา้นทนัตกรรม ในประเทศไทย เชน่ IVOCLAR VIVADENT (แบรนดส์นิคา้เกี�ยวกบัวสัดทํุา
โครงฟัน,เครื�องเผา) KAVO (แบรนดส์นิคา้ เกา้อี�ทนัตกรรม) JOTA (แบรนดส์นิคา้ หวัเบอรก์รอฟัน) VOCA (แบรนดส์นิคา้ วสัดอุดุ
ฟัน) และ AMANN GIRRBACH (แบรนดส์นิคา้วสัดแุละเครื�องทําโครงฟันปลอม) เป็นตน้
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