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ทนัหุน้ – D เตรยีมรบัศกัราชใหมปี่หมทูอง ต ั�งเป้ารายไดแ้ตะพนัลา้นบาท บุก๊เงนิขายอปุกรณจ์าก DV เต็มๆ พรอ้มใหบ้รกิารโรง
พยาบาลแหง่แรกในประเทศ จบัตาตน้ทนุลดฮวบ ปั�มมารจ์ ิ�นเขา้พอรต์ ดา้นโบรกต ั�งพกิดัราคา 12.10 บาท แนะ “ซื�อ”

นายประทปี วาณชิยก์อ่กลุ ประธานเจา้หนา้ที�ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ บรษัิท เดนทลั คอรป์อเรชั�น จํากดั (มหาชน) หรอื D เปิดเผยวา่ ในปี 2562
บรษัิทตั �งเป้ารายไดไ้วท้ี� 1,000 ลา้นบาท จากปี2561คาดวา่จะทําไดต้ามเป้าหมาย หรอืเตบิโต 20-30% โดย 9 เดอืนแรกบรษัิทมรีายไดแ้ลว้
439.38 ลา้นบาท สําหรับรายไดท้ี�เพิ�มขึ�นในปี 2562 จะมาจากการรับรูร้ายไดจ้ากการบรกิารศนูยท์นัตกรรมทั �งหมด 16 สาขา แบง่เป็น ศนูยท์นัต

Dธรุกจิพรอ้มผงาดรับทรัพย ์รายไดแ้ตะพันล.-เป้า12.10บ.
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กรรมตั �งอยูใ่นกรงุเทพฯ 14 สาขา และภเูกต็ 2 สาขา ดําเนนิการภายใต ้BIDC 1 สาขา, Dental Signature 4 สาขา ,  Smile Signature 8 สาขา
และ Dental Planet 3 สาขา และบรษัิทอยูร่ะหวา่งพจิารณาการเปิดสาขาใหมอ่กี 1 สาขา ขนาด 5-7 ยนูติ ซึ�งเป็นสาขาตา่งจังหวดั

และการรับรูร้ายไดจ้ากกจิการบรษัิท เด็นตลั วชิั�น จํากดั (DV) ซึ�งดําเนนิธรุกจิจําหน่ายอปุกรณท์างดา้นทนัตกรรมเขา้มา หลงัจากบรษัิทรับโอน
กจิการตั �งแตว่นัที� 1 สงิหาคมที�ผา่นมา ซึ�งคาดวา่จะเห็นการรับรูร้ายไดช้ดัเจนตั �งแตใ่นไตรมาส 4 นี�เป็นตน้ไป ทั �งนี�บรษัิทจะพยายามผลกัดนัรายได ้
ของ DV ใหก้ลัมาอยูใ่นระดบัปกต ิโดยที�ผา่นมา DV มรีายไดอ้ยูท่ี� 300-400 ลา้นบาท และมกํีาไรสทุธเิฉลี�ยอยูท่ี� 30 ลา้นบาทตอ่ปี ปัจจบุนับรษัิทอยู่
ระหวา่งขอใบอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรอื อย. เพื�อจําหน่ายสนิคา้บางประเภทที�มมีารจ์ิ�นสงู สว่นในปีนี�คาดจะรับรูร้ายได ้
จาก DV เขา้มาประมาณ 100 ลา้นบาท

จอ่เปิดโรงพยาบาลทนัตกรรม

นอกจากการจําหน่ายสนิคา้ หรอือปุกรณท์างทนัตกรรมแลว้ DV มโีอกาสจะเขา้ประมลูงาน เพื�อจําหน่ายสนิคา้ใหก้บัโรงพยาบาลตา่งๆที�มศีนูยท์นัต
กรรม เพื�อเป็นงานในมอื (Backlog) และเตรยีมรับรูเ้ป็นรายไดใ้นอนาคต โดยที�ผา่นมา DV เคยไดง้านประมลูโครงการมลูคา่หลกัรอ้ยลา้นบาท

อกีทั �งบรษัิทคาดจะรับรูร้ายไดจ้ากโรงพยาบาลทนัตกรรมแหง่ใหม ่ซึ�งจะประกอบไปดว้ย หอ้งทนัตกรรม จํานวน 19 หอ้ง หอ้งผา่ตดั และหอ้งเตรยีม
ผา่ตดั คาดจะเปิดดําเนนิการไดใ้นเดอืนพฤษภาคม 2562 โดยธรุกจิโรงพยาบาลทนัตกรรมจะเป็นอกีปัจจัยหนึ�งที�ผลกัดนัใหม้ารจ์ิ�นของบรษัิทปรับตวั
เพิ�มขึ�น เนื�องจากมคีา่รักษาพยาบาลที�สงูที�สดุในกลุม่ พรอ้มกนันี�บรษัิทคาดมารจ์ิ�นในปี 2562 จะปรับตวัเพิ�มขึ�นอยา่งมนัียสําคญั จากการรับรูร้ายได ้
ในการจําหน่ายอปุกรณท์างทนัตกรรม รวมถงึจะเห็นตน้ทนุในกลุม่ลดลง  ภายหลงัการเขา้ทํารายการใน DV สําเร็จ เบื�องตน้คาดอตัรากําไรสทุธ ิ(Net
Profit margin) จะเพิ�มขึ�นมาอยูท่ี�ระดบั 10%

ดา้นบรษัิทหลกัทรัพยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ระบใุนรายงานบทวเิคราะห ์โดยคาดผลดําเนนิงานปี 2562 จะกลบัมาเตบิโตอกีครั �ง
จากการรวมธรุกจิ “DV” เขา้มาเต็มปี ในขณะธรุกจิดงักลา่วจะคอ่ยๆปรับตวัดขีึ�นนับแตไ่ดอ้ย.ใหม ่โดยยงัทําใหก้ารบรหิารและจัดการตน้ทนุ และการ
ควบคมุ SG&A ตา่งๆ มปีระสทิธภิาพมากขึ�น นอกจากนี�คาดจะเขา้มาชว่ยลดตน้ทนุวตัถดุบิภายในกลุม่ เชน่ ตน้ทนุวสัดทุนัตกรรมและวสัดสุ ิ�นเปลอืง
ทําใหม้รีาคาถกูลงจาก Synergy รว่มกนั

มองพกิดัไกล12.10บ.

รวมทั �งจะชว่ยลดตน้ทนุในรพ.ทนัตกรรมใหม ่(เป็นแหง่แรกในประเทศไทย) โดยบรษัิทคาดจะเริ�มเปิดใหบ้รกิารในไตรมาส 2/2562 (ราวๆ เดอืน
พ.ค.) เฟสแรก ซึ�งจะประกอบไปดว้ยหลกัๆ ไดแ้ก ่หอ้งทนัตกรรม จํานวน 19 หอ้ง หอ้งผา่ตดั และหอ้งเตรยีมผา่ตดั ทําใหจ้ะกดดนัตอ่ผลประกอบ
การไมม่าก ในขณะบรษัิทมฐีานลกูคา้จากคลนิกิที�เปิดดําเนนิการปัจจบุนั (16 แหง่) อยูแ่ลว้บางสว่น อกีทั �งคา่รักษาเฉลี�ยตอ่ครั �งจะสงูกวา่คลนิกิ
ทั�วไปราว 10-15% ตามความยากและความซบัซอ้นในการรักษาที�เพิ�มมากขึ�น ทําใหร้พ.ทนัตกรรมจะสามารถคนืทนุไดเ้ร็ว และเป็นไปไดว้า่จะรับรู ้
กําไรเขา้มาไดต้ั �งแตใ่นปีแรก อยา่งไรกด็ทีางฝ่ายคาดหมายรายไดปี้ 2562 ในเบื�องตน้อยูท่ี� 836 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 31.4%  และกําไร 68 ลา้นบาท
สงูขึ�น 46.6%  ประเมนิราคาพื�นฐานปี 2562 อยูท่ี� 12.10 บาท ณ ระดบัราคาหุน้ปัจจบุนั แนะนํา “ซื�อ”
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