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ข่าวอินโฟเควสท์

08:51  ปฏิทินหุ้น ประจําวันที� 6 พ.ย. 2561   สิงหาคม 2561 3 ก.ย. 6 พ.ย. 2561 PB เสนอซื�อ 148,487,200 หุ้น หุ้นละ 61.16 บาท พฤศจิกายน 2561 6 พ.ย. S5013P…
08:51  ภาวะตลาดหุ้นไทย: แนวโน้มดัชนีเช้านี�แกว่งแคบ-วอลุ่มเทรดบาง รอดูการเลือกตั�งในสหรัฐฯ-พัฒนาการสงครามการค้า   นายเทิดศักดิ� ทวีธีระธรรม ผู้ช่วยกรร…
08:28  MACO และบ.ย่อย ไตรมาส 3/61 กําไรสุทธิเพิ�มขึ�นเป�น 68.17 ลบ.   งวดไตรมาส 3 สิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2561 สรุปได้ดังนี� สอบทาน/ตรวจสอบ สิ�นสุดวัน…
08:12  KC เผยศาลฯให้บริษัทชนะคดียื�นฟ�องแพ่ง สั�งจําเลยร่วมชําระคืนเงินกว่า 800 ลบ. พร้อมดบ.   บมจ.เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี� (KC) แจ้งว่าตามที�บริษัทเป�ดเผยข…
08:09  World Economic Calendar รายสัปดาห์ ประจําวันที� 6 พฤศจิกายน 2561   วันอังคารที� 6 พฤศจิกายน 2561 (ตามเวลาประเทศไทย) เกาหลีใต้ 06.00 น. ดุลบัญช…ี

ผถห. D ไฟเขยีวเพิ�มทนุ 20 ลา้นหุน้ขาย PP รองรบัแผนสยาย
ปีก ดนัรายได ้- กาํไรปี 62 โดดเดน่

 
ขา่วหุน้-การเงนิ ThaiPR.net -- จันทรท์ี� 5 พฤศจกิายน 2561 11:55:52 น.

ดรูปูทั �งหมด
กรงุเทพฯ--5 พ.ย.--เดนทลั คอรป์อเรชั�น

ผูถ้อืหุน้ บมจ. เดนทลั คอรป์อเรชั�น (D) อนุมตัเิพิ�มทนุขาย PP จํานวน 20 ลา้นหุน้ รองรับแผนสยายปีก รพ.ทนัตกรรม-ขยายขยาย
การลงทนุเพิ�มเตมิในอนาคต เสรมิเขี�ยวเล็บใหก้บัธรุกจิ ดา้นผูบ้รหิาร "ทพ.พรศกัดิ� ตนัตาปกลุ"มั�นใจชว่ยผลกัดนัรายได-้กําไร ปี 62
ตดิปีก

ทพ.พรศกัดิ� ตนัตาปกลุ ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร บรษัิท เดนทลั คอรป์อเรชั�น จํากดั (มหาชน) (D) เปิดเผยวา่ ที�ประชมุวสิามญัผูถ้อื
หุน้ในวนัที� 4 พฤศจกิายน 2561 ที�ผา่นมา มมีตอินุมตัเิพิ�มทนุจดทะเบยีนของบรษัิทฯจากทนุจดทะเบยีนเดมิจํานวน 100 ลา้นบาท
เป็นทนุจดทะเบยีนใหม ่จํานวน 110 ลา้นบาท โดยออกหุน้สามญัเพิ�มทนุ จํานวน 20 ลา้นหุน้ มลูคา่ที�ตราไว ้(พาร)์ หุน้ละ 0.50 บาท
เพื�อจัดสรรใหแ้กบ่คุคลในวงจํากดั (Private Placement) ซึ�งบรษัิทฯ จะพจิารณาคดัเลอืกนักลงทนุในประเภทตา่งๆ ซึ�งรวมถงึนัก
ลงทนุทางการเงนิ (Financial Investors) และนักลงทนุเชงิกลยทุธ ์(Strategic Investors)เนื�องจากนักลงทนุทั �ง 2 ประเภทดงักลา่ว
มปีระสบการณใ์นการลงทนุอยา่งมาก และไดม้กีารศกึษาทําความเขา้ใจในธรุกจิกอ่นการตดัสนิใจลงทนุ

Like Share Sign Up to see what your friends like.

https://www.thaipr.net/
https://www.ryt9.com/s/iq05/2910028
https://www.ryt9.com/s/iq05/2910027
https://www.ryt9.com/s/iq08/2910017
https://www.ryt9.com/s/iq10/2910016
https://www.ryt9.com/s/iq24/2910015
https://www.ryt9.com/stock/
https://www.ryt9.com/si/prg/2909549
https://www.ryt9.com/si/prg/2909549
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ryt9.com%2Fs%2Fprg%2F2909549&display=popup&ref=plugin&src=like&kid_directed_site=0&app_id=259517100783
https://www.facebook.com/ad_campaign/landing.php?campaign_id=137675572948107&partner_id=ryt9.com&placement=like_plugin&extra_1=https%3A%2F%2Fwww.ryt9.com%2Fs%2Fprg%2F2909549&extra_2=TH


6/11/2561 ผถห. D ไฟเขยีวเพิ�มทนุ 20 ลา้นหุน้ขาย PP รองรับแผนสยายปีก ด.ั..

https://www.ryt9.com/s/prg/2909549 2/2

สําหรับเงนิที�ไดจ้ากการเพิ�มทนุในครั �งนี� บรษัิทฯจะนําเงนิที�ไดไ้ปใชช้าํระคนืเงนิกูย้มืใหก้บัสถาบนัการเงนิ ชาํระคนืภาระหนี�อื�นที�อาจมี
ขึ�นในอนาคต คดิเป็น 60-90% ใชเ้ป็นแหลง่เงนิทนุสําหรับลงทนุในโรงพยาบาลทนัตกรรม และแผนการลงทนุอื�นในอนาคต รวมถงึ
ใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีนในการดําเนนิงานของบรษัิทฯคดิเป็น 10-40%

ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร บรษัิท เดนทลั คอรป์อเรชั�น จํากดั (มหาชน) (D) กลา่วอกีวา่ การเพิ�มทนุในครั �งนี� ถอืเป็นการเตรยีมความ
พรอ้มดา้นแหลง่ของเงนิทนุ รองรับการขยายธรุกจิของบรษัิทในอนาคต ซึ�งมั�นใจวา่แนวโนม้รายไดใ้นปี2562 จะแตะที�ระดบั 1,000
ลา้นบาท และกําไรทําสถติสิงูสดุใหม ่ตามแผนงานที�วางไว ้หลงัจากในชว่งที�ผา่นมา เราไดม้กีารเขา้ซื�อกจิการ 3 คลนิกิทนัตกรรม
และเขา้ซื�อกจิการธรุกจิจําหน่ายอปุกรณท์างดา้นทนัตกรรม

ทั �งนี� ในชว่งไตรมาส 1/61 บรษัิทฯ ไดเ้ซน็สญัญาซื�อคลนิกิทนัตกรรมจํานวน 3 แหง่ คดิเป็นมลูคา่ลงทนุประมาณ 32ลา้นบาท ซึ�ง
เตรยีมบนัทกึรายไดเ้ขา้มาทนัทตีั �งแต ่1 มนีาคม 2561 และในไตรมาส 3/61 ไดเ้ขา้ซื�อและรับโอนกจิการบรษัิท เด็นตลั วชิั�น จํากดั
(DV) มลูคา่ 250 ลา้นบาท ซึ�งดําเนนิธรุกจิจําหน่ายอปุกรณท์างดา้น ทนัตกรรม เรยีบรอ้ยแลว้ ซึ�งประกอบดว้ยสทิธใินการเป็นตวัแทน
จําหน่ายอปุกรณท์างดา้นทนัตกรรม ในประเทศไทย เชน่ IVOCLAR VIVADENT (แบรนดส์นิคา้เกี�ยวกบัวสัดทํุาโครงฟัน,เครื�องเผา)
KAVO (แบรนดส์นิคา้ เกา้อี�ทนัตกรรม) JOTA (แบรนดส์นิคา้ หวัเบอรก์รอฟัน) VOCA (แบรนดส์นิคา้ วสัดอุดุฟัน) และ AMANN
GIRRBACH (แบรนดส์นิคา้วสัดแุละเครื�องทําโครงฟันปลอม) เป็นตน้

ADVERTISEMENT

ถกูใจ สมคัรใชง้าน เพื�อดสู ิ�งที�เพื�อนของคณุถกูใจ

https://www.facebook.com/ad_campaign/landing.php?campaign_id=137675572948107&partner_id=ryt9.com&placement=like_plugin&extra_1=https%3A%2F%2Fwww.ryt9.com%2Fs%2Fprg%2F2909549&extra_2=TH

