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บล.เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง : GOLD แนะนํา ซื�อ ราคาพื�นฐาน ที� 13.50 บ. บล.เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง : GOLD แนะนํา ซื�อ ราคาพื�นฐาน ที� 13.50 บ. 
- 08:29 - 08:29 น.น.

สํานักขา่วหุน้อนิไซด(์5พฤศจกิายน2561)----ผูถ้อืหุน้ บมจ. เดนทลั คอรป์อเรชั�น (D) อนุมตัเิพิ�มทนุขาย PP

จํานวน 20 ลา้นหุน้ รองรับแผนสยายปีก รพ.ทนัตกรรม-ขยายขยายการลงทนุเพิ�มเตมิในอนาคต เสรมิเขี�ยว

เล็บใหก้บัธรุกจิ ดา้นผูบ้รหิาร “ทพ.พรศกัดิ� ตนัตาปกลุ”มั�นใจชว่ยผลกัดนัรายได-้กําไร ปี 62 ตดิปีก

 

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

ที�ประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ในวนัที� 4 พฤศจกิายน 2561 ที�ผา่นมา มมีตอินุมตัเิพิ�มทนุจดทะเบยีนของบรษัิทฯ

จากทนุจดทะเบยีนเดมิจํานวน 100 ลา้นบาท เป็นทนุจดทะเบยีนใหม ่จํานวน 110 ลา้นบาท โดยออกหุน้

สามญัเพิ�มทนุ จํานวน 20 ลา้นหุน้ มลูคา่ที�ตราไว ้(พาร)์ หุน้ละ 0.50 บาท เพื�อจัดสรรใหแ้กบ่คุคลในวงจํากดั

(Private Placement) ซึ�งบรษัิทฯ จะพจิารณาคดัเลอืกนักลงทนุในประเภทตา่งๆ ซึ�งรวมถงึนักลงทนุทางการ

เงนิ (Financial Investors) และนักลงทนุเชงิกลยทุธ ์(Strategic Investors) เนื�องจากนักลงทนุทั �ง 2

ประเภทดงักลา่วมปีระสบการณใ์นการลงทนุอยา่งมาก และไดม้กีารศกึษาทําความเขา้ใจในธรุกจิกอ่นการ

ตดัสนิใจลงทนุ

 

สําหรับเงนิที�ไดจ้ากการเพิ�มทนุในครั �งนี� บรษัิทฯจะนําเงนิที�ไดไ้ปใชช้าํระคนืเงนิกูย้มืใหก้บัสถาบนัการเงนิ

ชาํระคนืภาระหนี�อื�นที�อาจมขีึ�นในอนาคต คดิเป็น 60-90% ใชเ้ป็นแหลง่เงนิทนุสําหรับลงทนุในโรงพยาบาล

ทนัตกรรม และแผนการลงทนุอื�นในอนาคต รวมถงึใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีนในการดําเนนิงานของบรษัิทฯคดิ

เป็น 10-40%
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สุกัญญา ศิริรวง
: รายงาน/เรยีบเรยีง โทร 02-276-5976 อเีมล:์ reporter@hooninside.com ที�มา:
สํานักขา่วหุน้อนิไซด์

เนื�อหาที�เกี�ยวข้อง

 

ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร บรษัิท เดนทลั คอรป์อเรชั�น จํากดั (มหาชน) (D) กลา่วอกีวา่ การเพิ�มทนุในครั �งนี�

ถอืเป็นการเตรยีมความพรอ้มดา้นแหลง่ของเงนิทนุ รองรับการขยายธรุกจิของบรษัิทในอนาคต ซึ�งมั�นใจวา่

แนวโนม้รายไดใ้นปี 2562 จะแตะที�ระดบั 1,000 ลา้นบาท และกําไรทําสถติสิงูสดุใหม ่ตามแผนงานที�วางไว ้

หลงัจากในชว่งที�ผา่นมา เราไดม้กีารเขา้ซื�อกจิการ 3 คลนิกิทนัตกรรม และเขา้ซื�อกจิการธรุกจิจําหน่าย

อปุกรณท์างดา้นทนัตกรรม

 

ทั �งนี� ในชว่งไตรมาส 1/61 บรษัิทฯ ไดเ้ซน็สญัญาซื�อคลนิกิทนัตกรรมจํานวน 3 แหง่ คดิเป็นมลูคา่ลงทนุ

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

ซื�อและรับโอนกจิการบรษัิท เด็นตลั วชิั�น จํากดั (DV) มลูคา่ 250 ลา้นบาท ซึ�งดําเนนิธรุกจิจําหน่ายอปุกรณ์

ทางดา้น ทนัตกรรม เรยีบรอ้ยแลว้ ซึ�งประกอบดว้ยสทิธใินการเป็นตวัแทนจําหน่ายอปุกรณท์างดา้นทนัตกรรม

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

(แบรนดส์นิคา้ เกา้อี�ทนัตกรรม) JOTA (แบรนดส์นิคา้ หวัเบอรก์รอฟัน) VOCA (แบรนดส์นิคา้ วสัดอุดุฟัน)

และ AMANN GIRRBACH (แบรนดส์นิคา้วสัดแุละเครื�องทําโครงฟันปลอม) เป็นตน้ 

ิ ้ ่ ้

D ไดฤ้กษ์มงคลจัดพธิยีกเสาเอก-เสาโท โรงพยาบาลฟัน สขุมุวทิ 2

D พบนักลงทนุในงาน mai Forum 2018 ครั�งที� 5

แบงกม์ั�นใจ D ปลอ่ยกู ้200 ลบ. ซื�อ “เด็นตลั วชิั�น”

ผถห. D อนุมตัจิา่ยปันผล 0.10/หุน้
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