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D ตั�งเป�าป�หมูทองรายได้พุ่ง 2 เท่า แตะ 1 พันลบ.เดินหน้า
รับรู้ดอกผลจากการลงทุนเต็มเหนี�ยวจ่อเป�ดรพ.ทันตกรรม
แห่งแรกของไทยไตรมาส 2 ป�นี�
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XO จา่ยเงนิปนัผล 0.47 บาท/หุน้ XD 12ม.ีค. XO จา่ยเงนิปนัผล 0.47 บาท/หุน้ XD 12ม.ีค. - 08:42 - 08:42 น.น.

 

สํานักหุน้ขา่วอนิไซด(์25 กมุภาพันธ ์2562 )---D ตั �งเป้ารายไดปี้ 62 เตบิโต 2 เทา่ตวั แตะระดบั 1 พันลา้น

บาท เนื�องจากปีนี�ถอืเป็นปีแหง่การรับรูผ้ลจากการโหมลงทนุชว่งปีกอ่น โดยเฉพาะการเขา้เทคฯ "เด็นตลั

วชิั�น"ธรุกจิจําหน่ายอปุกรณท์นัตกรรม คาดสรา้งรายไดปี้ละ 300-400 ลา้นบาท เล็งเปิดใหบ้รกิารรพ.ทนัต

กรรมแหง่แรกของไทยในไตรมาส 2 ของปีนี� ขณะที�ปี 61 โชวร์ายไดจ้ากการขาย และบรกิารพุง่ 40% เป็น

643.19 ลา้นบาท จากงวดเดยีวกนัของปีกอ่นอยูท่ี� 459.62 ลา้นบาท และมกํีาไรสทุธ ิ33.45 ลา้นบาท

ทพ.พรศกัดิ� ตนัตาปกลุ ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร และ รองประธานกรรมการ บรษัิท เดนทลั คอรป์อเรชั�น

จํากดั (มหาชน) หรอื D เปิดเผยวา่ ภาพรวมการดําเนนิธรุกจิในปี 2562 บรษัิทตั �งเป้ารายไดจ้ะเตบิโตมาอยูท่ี�

1 พันลา้นบาท เพิ�มขึ�นเกอืบ 2 เทา่ตวัจากปีกอ่น เนื�องจากปีนี�จะเป็นการรับรูผ้ลจากการลงทนุในชว่งหลายปี

ที�ผา่นมา และเป็นการรับรูร้ายไดค้ลนีกิใหมเ่ต็มปี  

ปัจจบุนับรษัิทฯ มศีนูยท์นัตกรรมและคลนีกิทนัตกรรม รวม 16 สาขา ตั �งอยูใ่นพื�นที�กทม. 14 สาขา และภเูกต็

2 สาขาดําเนนิการภายใต ้"BIDC" 1 สาขา "Dental Signature"4 สาขา "Smile Signature 8 สาขา

และ"Dental Planet" 3 สาขา รวมทั �งจะเป็นปีแรกที�รับรูร้ายไดจ้าก บรษัิท เด็นตลั วชิั�น จํากดั หลงัจากที�

เขา้ไปซื�อกจิการเมื�อปี 2561 ซึ�งเป็นบรษัิทฯ ทําธรุกจิจําหน่ายอปุกรณท์นัตกรรม โดยมรีายไดร้วมปีละ
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ประทุมพร ม่วงเอก
:รายงาน / สกุญัญา ศริริวง:เรยีบเรยีง โทร 02-276-5976 อเีมล:์

reporter@hooninside.com ที�มา: สํานักขา่วหุน้อนิไซด์

เนื�อหาที�เกี�ยวข้อง

ประมาณ 300-400 ลา้นาบาท ดงันั�น การรับรูร้ายไดท้ี�เกดิขึ�นในปีนี� จะทําใหบ้รษัิทฯ มกีารเตบิโตอยา่งกา้ว

กระโดด 

"แนวโนม้ธรุกจิในปีนี� มั�นใจวา่จะเป็นปีที�ดขีอง D เพราะเป็นปีของการรับรูด้อกผลจากการลงทนุในชว่งหลาย

ปีที�ผา่นมา ตอนนี�จะเริ�มรับรูร้ายไดท้ั �งหมด และตน้ทนุในการดําเนนิธรุกจิจะลดลง ซึ�งจะสนับสนุนใหค้วาม

สามารถการกําไรดขีึ�นอกีดว้ย "ทพ.พรศกัดิ�กลา่ว  

นอกจากนี� บรษัิทฯ คาดวา่ จะมกีารรับรูร้ายไดจ้ากโรงพยาบาลทนัตกรรมแหง่ใหม ่ซึ�งเป็นแหง่แรกของ

ประเทศไทย โดย รพ.ดงักลา่ว จะประกอบไปดว้ย หอ้งทนัตกรรม จํานวน 19 หอ้ง หอ้งผา่ตดั และหอ้งเตรยีม

ผา่ตดั คาดจะเปิดดําเนนิการไดใ้นไตรมาส 2 ของปีนี�  

ทั �งนี�ธรุกจิโรงพยาบาลทนัตกรรมจะเป็นอกีปัจจัยหนึ�งที�ชว่ยผลกัดนัใหค้วามสามารถการทํากําไรขั �นตน้ของบริ

ษัทฯ ปรับตวัเพิ�มขึ�น เนื�องจากประสทิธภิาพการควบคมุตน้ทนุจะดขีึ�น และเมื�อเปิดใหบ้รกิารแลว้ น่าจะไดรั้บ

ความสนใจทําใหม้จํีานวนผูบ้รกิารเพิ�มขึ�นอยา่งตอ่เนื�อง

ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร กลา่ววา่ภาพรวมของผลการดําเนนิงานในปี 2561 บรษัิทมรีายไดจ้กการขายและ

การใหบ้รกิารอยูท่ี� 643.19 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 40% หรอื 183.56 ลา้นบาท จากงวดเดยีวกนัปีกอ่นมรีายไดอ้ยู่

ที� 459.62 ลา้นบาท ขณะที�กําไรสทุธอิยูท่ี� 33.45 ลา้นบาท และมกํีาไรกอ่นหกัภาษีคา่เสื�อม ดอกเบี�ย (อบีิ

ทดา้) อยูท่ี� 84.73 ลา้นบาท

คอนโดใกล ้BTS วฒุากาศ
1 หอ้งนอน ราคาเริ�ม 1 99 ลา้น 10 นาทถีงึสาทร พรอ้มเฟอรฯ์ สงสด 290 000 บ

D เผยงบรวมปี 61 กําไร 33.45 ลบ. เทยีบกบัปีกอ่นกําไร 46.10 ลบ.

D เผยงบรวมQ3/61 กําไร 10.14 ลบ. เทยีบกบัQ3/60 กําไร 12.43 ลบ.

D เพิ�มทนุพพี ี20 ลา้นหุน้ รองรับลงทนุ รพ.ทนัตกรรม -นําเงนิคนืหนี�ที�อาจเกดิขึ�นในอนาคต
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