ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

LDC ประกาศงบ Q3/63 มีกาไร 4.36 ลบ. รายได้ 121.69 ลบ.
พร้ อมชูสาขาต้ นแบบ มุ่งสู่ LDC Next Normal
LDC ประกาศผลการดาเนิ นงานงวดไตรมาส 3/63 มี ก าไรสุ ทธิ 4.36 ลบ.รายได้ 121.69
ลบ. หลั ง ปลดล็ อ คสถานการณ์ ก ารแพร่ ระบาด COVID-19 เล็ ง รามอิ น ทรากม.10 เป็ นสาขา
ต้ น แบบ ลดการสั ม ผั ส เพิ่ ม ความปลอดภั ย (No Touch for High Touch) มุ่ ง สู่ ยุ ค Next Normal
เตรียมเปิ ดตัวอย่ างเป็ นทางการร่ วมกับนักแสดงชื่อดัง 25 พ.ย.นี ้
ทันตแพทย์ วัฒนา ชัยวัฒน์ กรรมการผู้จดั การ บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จากัด (มหาชน) หรือ LDC
ผู้ให้ บริ การศูนย์ทันตกรรมทันตแพทย์เฉพาะทางในนาม LDC Dental เปิ ดเผยผลการดาเนินงานประจา
งวดไตรมาส 3/2563 บริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิ 4.36 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 3.60 ของรายได้ รวมไตรมาส
3/2563 และเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มีกาไรสุทธิ 0.03 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ 4.33 ล้ านบาท หรื อ
คิดเป็ นร้ อยละ 14,464.45 สาหรับ รายได้ รวมอยู่ที่ 121.69 ลดลงร้ อยละ 17.03 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกัน
ของปี ก่อน ตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างไรก็ดี การ
ปรับกลยุทธ์ และปรับโครงสร้ างธุรกิจใหม่ พร้ อมยกระดับมาตรฐานการให้ บริ การ เชื่อว่าจะทาให้ LDC
เติบโตอย่างแข็งแกร่งในปี 2564 ได้
ผลการดาเนินงานงวด 9 เดือนแรกปี 2563 บริ ษัทฯ มีรายได้ รวม 311.24 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ
23.43 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน และมีผลขาดทุนสุทธิจานวน 17.43 ล้ านบาท จากผลกระทบ
ของสถานการณ์การแพร่ระบาดในช่วงต้ นปี ที่ผ่านมา ซึง่ บริษัทฯ ได้ บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เห็นการฟื น้ ตัวในไตรมาส 3/2563
อย่างไรก็ดี จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้ พฤติกรรมในชีวิตประจาวัน
ของคนทัว่ ไปเปลี่ยนแปลงไป ตระหนักถึงความปลอดภัยในการดาเนินชีวิตเพิ่มมากขึน้ บริ ษัทฯ ได้ เล็งเห็น
ถึ ง ความส าคัญ ดัง กล่า ว โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง กลุ่ม ธุ ร กิ จ ทัน ตกรรมที่ ต้ อ งค านึ ง ถึ ง ความสะอาด ความ
ปลอดภัยเป็ นเรื่ องที่สาคัญที่สดุ จึงได้ ลงทุนเพิ่มด้ านความปลอดภัย เพิ่มอุปกรณ์ที่ทนั สมัย เพื่อสร้ างความ
มั่นใจไม่เพียงผู้รับบริ การเท่านัน้ ยังรวมถึงผู้ให้ บริ การภายในที่เป็ นบุคลากรทางการแพทย์ของบริ ษัทฯอีก
ด้ วย โดยลงทุนปรับแต่ง LDC Dental รามอินทรากม.10 ให้ เป็ นสาขาต้ นแบบ ก้ าวสูย่ คุ LDC Next Normal
ทังนี
้ ้บริ ษัทฯจะจัดกิจกรรมเปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการ 25 พ.ย.นี ้ ร่วมกับ สิงโต ปราชญา เรื องโรจน์ นักแสดง
ชื่อดังมาร่วมงาน

“ภาพรวมทังปี
้ 63 ของ LDC ยังคงเดินหน้ าทาผลงานให้ ดีขึ ้นเรื่ อยๆ แม้ ช่วงต้ นปี ที่ผ่านมาจะได้ รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ COVID-19 อยู่บ้าง แต่หลังจากการคลี่คลายสถานการณ์
ดังกล่าวตังแต่
้ ช่วงปลายไตรมาส 2/63 ซึ่งรายได้ ของ LDC Dental กลับมาดีขึ ้นอย่างรวดเร็ ว เนื่องจากฐาน
ลูกค้ าหลักของบริ ษัทฯ เป็ นกลุ่มคนไทยที่มีศกั ยภาพสูงใส่ใจในด้ านสุขภาพ และความงามที่ปลอดภัย วัน
พุธ ที่ 25 พฤศจิ กายนที่จ ะถึง นี ้ บริ ษัทฯจะจัดกิจ กรรม LDC The Next Normal Grand Opening เปิ ดตัว
สาขาต้ นแบบร่วมกับนักแสดงชื่อดังคุณสิงโต ปราชญา วัตถุประสงค์เพื่อสร้ างการรับรู้ถึงมาตรฐานใหม่ของ
LDC Dental และเพื่อเป็ นการตอบแทนลูก ค้ า ให้ ไ ด้ มี กิจ กรรมใกล้ ชิ ดร่ วมสนุกกับ ศิล ปิ นที่เ ขาชื่ น ชอบ”
ทันตแพทย์วฒ
ั นา กล่าว
ทัง้ นี ้ ในด้ านของผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา มีทิศทางเติบโตอย่างต่อเนื่อง
พบว่า บริ ษัทฯ มีรายได้ เพิ่มสูงขึน้ ตัง้ แต่ปี 2558 – 2562 โดยมีรายได้ รวมอยู่ที่ 318.14 ล้ านบาท 350.29
ล้ านบาท 402.74 ล้ านบาท 484.85 ล้ านบาท และ 548.29 ล้ านบาท ตามลาดับ สะท้ อนถึงความสาเร็ จ
หลังปรับกลยุทธ์ เพื่อเร่งสร้ างผลตอบแทนให้ กบั ผู้ถือหุ้น และรากฐานของธุรกิจอย่างแข็งแกร่ง

สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม กรุ ณาติดต่ อ IR PLUS
คุณชนนาถ ไตรทรัพย์ (ฟ้า) Tel. 02-022-6200 ต่อ 614, 095-249-3666 Email : chonnanart@irplus.in.th
คุณสารภี

สายะเวส (จูน) Tel. 02-022-6200 ต่อ 610, 081-854-8170 Email : sarapee@irplus.in.th

