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หน้าแรก / Wealth / “ADD” รุกธุรกิจดิจิทัลป�� นรายได้โต 20% ลุยพัฒนาระบบ Digital Ecosystem 

ข่าวในพระราชสํานัก Wealth World สังคม พรีเมียร์ลีก อังกฤษ TNN Exclusive Tech  รับชมรายการสด
ทันโลก ทันเศรษฐกิจ ทันทุกความจริง

“ADD” รุกธุรกิจดิจิทัลป�� นรายได้โต 20% ลุยพัฒนา
ระบบ Digital Ecosystem

18 มกราคม 2565, 16:22 น. 22 0

TNN ONLINE | Wealth

วันนี�( 18 ม.ค.65) บรษัิท แอดเทค ฮับ จํากัด (มหาชน) หรือ “ADD” ผู้ดําเนินธุรกิจให้บริการ
ระบบสนบัสนนุบรกิารดิจิทัลคอนเทนต์บนโทรศัพท์เคลื�อนที�และให้บริการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ฉายภาพรวมอุตสาหกรรมดิจิทัล มองแนวโน้มอุตสาหกรรมดิจิทัลใน
ประเทศไทยสาํหรบัป� 2565 ว่า ทิศทางอุตสาหกรรมฯยงัคงมีอัตราการเติบโตจากการใช้งาน
บรกิารดิจิทัลต่าง ๆ เพิ�มสูงขึ�นกว่า 10% โดยเฉพาะด้าน E-Content ซึ�งมีการใช้งานในรูป
แบบต่าง ๆ ทั�งสาระและความบนัเทิง ที�เพิ�มมากขึ�น ประกอบกับภายใต้สถานการณ์ COVID-
19 สายพนัธุ์ใหม ่Omicron สง่ผลให้คนสว่นใหญย่งัคงต้องใช้ชีวิตแบบ Work From Home
(WFH) และเรยีนผา่นระบบ Online อยา่งต่อเนื�อง ด้วยป�จจัยดังกล่าวทําให้พฤติกรรมผู้
บรโิภคต้องมกีารปรบัตัวตามสถานการณ์ที�เกิดขึ�น ลดความเสี�ยงจากการทําธุรกรรมแบบ
Of�ine โดยปรบัเปลี�ยนมาใช้บรกิารบนแพลตฟอร์ม Online ทั�งการทําธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนกิส ์(Electronic Transaction) รวมถึงซื�อของผา่นชอ่งทางออนไลน์ (E-Retail)
มากขึ�น

นายสมโภช ทนตัุนติวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที�ฝ�ายการเงิน บมจ.แอดเทค ฮับ (ADD) เป�ดเผยว่า
จากอานสิงสเ์ชงิบวกการเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัลในขา้งต้น สง่ผลให้ ADD ตั�งเป�าหมาย
อัตราการเติบโตของรายได้ในป� 2565 เพิ�มขึ�น 20% หรือไมต่�ากว่า 600 ล้านบาท เมื�อเทียบ
จากป� 2564 ที�ผา่นมา ภายใต้การวางกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยเดินหน้าพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ต่าง ๆ เพื�อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั�งในกลุ่มโอเปอเรเตอร์และผู้ใช้โทรศัพท์ รวม
ถึงยงัมุง่เนน้ในการรว่มหารอืและพัฒนางานกับกลุ่มพนัธมิตร เพื�อนํามาปรับใช้ในการให้

บมจ.แอดเทค ฮับ เป�ดเกมรุกบุกธุรกิจดิจิทัลรับป�เสือ ป�� นรายได้โต 20% สอ่ง

เทรนด์แอปพลิเคชันแพลตฟอร์มพีคต่อ พร้อมลุยพัฒนาระบบ Digital

Ecosystem

Most Views Most Share

ราคาทองคําวันนี� 18/01/65 ร่วงลง 100
บาท รูปพรรณขาย 28,950 บาท

594,129 Wealth

อัปเดตล่าสุด รวมจุดฉีดวัคซีนโควิดฟรี ทั�ง
ลงทะเบียนและ Walk in มีที�ไหนบ้าง

426,259 เกาะติด COVID-19

หุ้นเด่นวันนี� ! 5 โบรกสแกน 14 หุ้นน่าเก็บ ชู
Selective Buy-กําไรเติบโต TNN Wealth

298,080 Wealth

พยากรณ์อากาศวันนี�และ 7 วันข้างหน้า ภาค
เหนือมีฝนฟ�าคะนองบางแห่ง ยอดดอย
อากาศหนาว

265,067 สังคม

ตรวจหวย สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจํา
วันที� 17 ม.ค. 2565 ได้ที�นี�

222,319 สังคม
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ข่าวฮิตติดแท็ก
แอดเทค ฮับ digital ecosystem ดิจิทัลแพลตฟอร์ม add ธุรกิจดิจิทัล

บรกิารและตอบโจทยกั์บผู้บริโภคได้ครบทุกมิติ ขณะเดียวกันบริษัทฯยงัได้วางแผนพัฒนา
ระบบนเิวศดิทิจัล (Digital Ecosystem) ให้สมบูรณ์ขึ�น เพื�อเพิ�มรูปแบบบริการใหม ่ๆ รวมถึง
ขยายโอกาสการทํางานรว่มกับพันธมิตรรายใหม ่ๆ ทั�งในกลุ่มโทรคมนาคมและกลุ่ม
อุตสาหกรรมอื�น ๆ ในอนาคต

ADD เรง่ขยายงาน “ดิจิทัลคอนเทนต์” มั�นใจรายได้ป� 64 โต 50%

“ADD” โชว์ผลงาน 9 เดือน กําไรพุง่ 54.18 %

นอกจากนี� ADD ยงัเตรยีมขยายฐานการให้บริการในสว่นของธุรกิจการให้บริการดิจิทัลคอน
เทนต์ผา่นชอ่งทางโทรคมนาคม (Content) เพิ�มขึ�น โดยเพิ�มกลุ่ม Content ที�นา่สนใจ เพื�อ
ครอบคลมุความต้องการของผู้บรโิภคในแต่ละกลุ่มยอ่ย พร้อมทั�งยังเป�ดกว้างรับพันธมิตรที�
เขา้ถึงกลุ่มผู้ใชง้านใหม ่ๆ เนื�องจากธุรกิจการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ถือเป�นสัดสว่นรายได้
ทางธุรกิจมากกว่า 80% ของรายได้รวม ดังนั�นหากบริษัทฯมีพันธมิตรใหม ่ๆ เพิ�มขึ�น จะ
เป�นการเพิ�มศักยภาพทางธุรกิจให้แข็งแกรง่มากยิ�งขึ�นอยา่งต่อเนื�อง

ทั�งนี� ADD ยงัมแีผนขยายฐานการให้บริการในสว่นของการให้บริการพฒันาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสาํหรบัอุปกรณอิ์เล็กทรอนิกส์ (Solution) เชน่เดียวกัน โดยบริษัทฯจะนําเสนอ
โครงการหรอืบรกิารใหม ่ๆ ที�ชว่ยสนับสนุนการทํางานของลูกค้า ทั�งกลุ่มโอเปอเรเตอร์และ
อุตสาหกรรมอื�น ๆ เพื�อขยายสัดสว่นรายได้เพิ�มขึ�น จากป�จจุบันการให้บริการธุรกิจดังกล่าวมี
สดัสว่นรายได้ไมถึ่ง 20% ของรายได้รวม และในสว่นการให้บริการโฆษณาผา่นอินเทอร์เน็ต
สาํหรบัสนิค้าและบรกิาร (Advertising) นั�น บริษัทฯกล่าวยอมรับว่า ยังคงได้รับแรงกดดันจาก
สถานการณ ์COVID-19 ซึ�งคงต้องรอการฟ�� นตัวจากกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และสื�อ
โฆษณา

“ป� 2565 ถือเป�นป�ที�สาํคัญของกลุ่ม ADD ซึ�งบริษัทฯยงัคงมุง่มั�นในการพัฒนาการให้บริการ
แอปพลิเคชนั เพื�อสรา้งโอกาสการเติบโตอยา่งต่อเนื�อง พร้อมทั�งเป�ดกว้างในการรว่มงานกับ
พนัธมติรต่าง ๆ นอกจากนี� บริษัทฯอยูร่ะหว่างการศึกษาและพฒันา Content และ Solution
ใหม ่ๆ เพื�อสอดรบักับความต้องการของลูกค้า เบื�องต้นคาดว่าจะสามารถสรุปรูปแบบการให้
บรกิารดังกล่าวภายในครึ�งแรกป� 2565”

ที�มา : บมจ.แอดเทค ฮับ  

ภาพประกอบ : บรษัิท มีเดีย แพลนเนอร ์คอนซัลแทนท์ จํากัด พีอาร ์บมจ.แอดเทค ฮับ

เกาะติดข่าวที�นี�
Website : www.tnnthailand.com
Facebook : TNNONLINE
Facebook Live : TNN LIVE
Twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
Tiktok : @TNNONLINE
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กลุ่มเจนวายแห่เป�ดบัญชีเสี�ยง
ลงทุนเพิ�มผลตอบแทนในกระเป�า

12:57 น. Wealth

หุ้นเด่นวันนี� ! 5 โบรกสแกน 14 หุ้น
น่าเก็บ ชู Selective Buy-กําไร
เติบโต TNN Wealth

08:57 น. Wealth

เงินบาทวันนี� ! ทุบสถิติแข็งค่าสุด
เฉียด 2 เดือน

07:51 น. Wealth

แรงซื�อหุ้นโรงไฟฟ�า-เป�ดเมือง
ดันหุ้นไทยยืนบวก 4.24 จุด

17/1/65 Wealth

หุ้นไทยแกว่งไซด์เวย์ขาขึ�น จับตา
ประกาศงบไตรมาส 4 / 64 ชู 3
หุ้นเด่นสุดป�ง

16/1/65 Wealth

พิษโควิดคนไทยรัดเข็มขัดซื�อ
ทองน้อยลง

16/1/65 Wealth

คุณแม่ "บาส สุรเดช" อาลัย "ไมเคิล พูพาร์ต" เผย 19 ป�ที�ผ่านมาจะจําแต่สิ�งดีๆ
Tnnthailand

ทําความรู้จัก "บาส สุรเดช" หลานชาย "ไมเคิล พูพาร์ต" นักแสดงวัยรุ่นดาวรุ่ง
Tnnthailand

ข่าวแนะนํา

https://www.tnnthailand.com/news/wealth/102298/
https://www.tnnthailand.com/news/wealth/
https://www.tnnthailand.com/news/wealth/102298/
https://www.tnnthailand.com/news/wealth/79994/
https://www.tnnthailand.com/news/wealth/
https://www.tnnthailand.com/news/wealth/79994/
https://www.tnnthailand.com/news/wealth/95454/
https://www.tnnthailand.com/news/wealth/
https://www.tnnthailand.com/news/wealth/95454/
https://www.tnnthailand.com/news/wealth/99305/
https://www.tnnthailand.com/news/wealth/
https://www.tnnthailand.com/news/wealth/99305/
https://www.tnnthailand.com/news/wealth/87501/
https://www.tnnthailand.com/news/wealth/
https://www.tnnthailand.com/news/wealth/87501/
https://www.tnnthailand.com/news/wealth/102154/
https://www.tnnthailand.com/news/wealth/
https://www.tnnthailand.com/news/wealth/102154/
https://www.tnnthailand.com/news/trueinside/102252/?utm_source=grf-eng&utm_medium=partner&utm_campaign=giraff.io
https://www.tnnthailand.com/news/entertainment/102331/?utm_source=grf-eng&utm_medium=partner&utm_campaign=giraff.io
https://www.tnnthailand.com/news/covid19/102288/?utm_source=grf-eng&utm_medium=partner&utm_campaign=giraff.io
https://https//www.yengo.com/text/why_show?source=giraff.io&medium=adp&campaign=grf_logo&lang=th


1/19/22, 1:42 PM “ADD” �ก�ร�จ���ล�นรายไ�โต 20% �ย�ฒนาระบบ Digital Ecosystem

https://www.tnnthailand.com/news/wealth/102325/ 4/6

ลงทะเบียนที�นี�! รพ.จุฬาลงกรณ์ เป�ดจอง"ไฟเซอร์"เข็ม 3 ฟรี
Tnnthailand

"นุ่น สินิทธา" คู่ขวัญ "ไมเคิล พูพาร์ต" ร่วมอาลัย เผยไม่เจอกันนาน 18 ป�
Tnnthailand

คลังเล็งขยายเวลาใช้ "คนละครึ�ง เฟส 4" เพิ�มวงเงินมากกว่า 1,500 บาท
Tnnthailand

กทม.เป�ดเพิ�ม 6 จุดฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกสถานพยาบาล เช็กเลย!
Tnnthailand
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เช็กเลย! คนละครึ�งเฟส 4 เริ�มลงทะเบียน-ใช้สิทธิได้วันไหน?
Tnnthailand

นายกฯ มอบคําขวัญวันครู ประจําป� 2565 "พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้ สู่อนาคต"
Tnnthailand

ไทยเสียชีวิตจาก"โอมิครอน"แล้ว 2 ราย เช็กไทม์ไลน์ได้ที�นี�!
Tnnthailand
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