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“ADD” เป�ดเกมรุกบุกธุรกิจดิจิทัลรับป�เสือ ป�� นรายได้โต 20% ส่องเทรนด์แอปพลิเคชันแพลตฟอร์มพี
คต่อ พร้อมลุยพัฒนาระบบ Digital Ecosystem

บริษัท แอดเทค ฮับ จํากัด (มหาชน) หรือ “ADD” ผู้ดําเนินธุรกิจให้บริการระบบสนับสนุนบริการดิจิทัลคอนเทนต์บน

โทรศัพท์เคลื�อนที�และให้บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ฉายภาพรวมอุตสาหกรรมดิจิทัล มองแนวโน้ม

อุตสาหกรรมดิจิทัลในประเทศไทยสาํหรับป� 2565 ว่า ทิศทางอุตสาหกรรมฯยังคงมีอัตราการเติบโตจากการใช้งาน

บริการดิจิทัลต่าง ๆ เพิ�มสูงขึ�นกว่า 10% โดยเฉพาะด้าน E-Content ซึ�งมีการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ ทั�งสาระและ

ความบนัเทิง ที�เพิ�มมากขึ�น ประกอบกับภายใต้สถานการณ์ COVID-19 สายพันธุ์ใหม ่Omicron สง่ผลให้คนสว่นใหญ่

ยงัคงต้องใชช้วิีตแบบ Work From Home (WFH) และเรียนผา่นระบบ Online อยา่งต่อเนื�อง ด้วยป�จจัยดังกล่าวทําให้

พฤติกรรมผู้บรโิภคต้องมีการปรบัตัวตามสถานการณ์ที�เกิดขึ�น ลดความเสี�ยงจากการทําธุรกรรมแบบ Offline โดยปรับ

เปลี�ยนมาใชบ้รกิารบนแพลตฟอรม์ Online ทั�งการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Transaction) รวมถึง

ซื�อของผา่นชอ่งทางออนไลน์ (E-Retail) มากขึ�น

วันที� 18 ม.ค. 2565 เวลา 23:20 น.

“ADD” เป�ดเกมรุกบุกธุรกิจดิจิทัลรับป�เสือ ป�� นรายได้โต 20%
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นายสมโภช ทนตัุนติวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที�ฝ�ายการเงิน บมจ.แอดเทค ฮับ (ADD) เป�ดเผยว่า จากอานิสงส์เชิงบวกการ

เติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัลในข้างต้น สง่ผลให้ ADD ตั�งเป�าหมายอัตราการเติบโตของรายได้ในป� 2565 เพิ�มขึ�น

20% หรือไมต่�ากว่า 600 ล้านบาท เมื�อเทียบจากป� 2564 ที�ผา่นมา ภายใต้การวางกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยเดินหน้า

พฒันาระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื�อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั�งในกลุ่มโอเปอเรเตอร์และผู้ใช้โทรศัพท์ รวม

ถึงยังมุง่เนน้ในการรว่มหารอืและพัฒนางานกับกลุ่มพนัธมิตร เพื�อนํามาปรับใช้ในการให้บริการและตอบโจทย์กับผู้

บริโภคได้ครบทกุมิติ ขณะเดียวกันบรษัิทฯยงัได้วางแผนพฒันาระบบนิเวศดิทิจัล (Digital Ecosystem) ให้สมบูรณ์ขึ�น

เพื�อเพิ�มรูปแบบบรกิารใหม ่ๆ รวมถึงขยายโอกาสการทํางานรว่มกับพนัธมิตรรายใหม ่ๆ ทั�งในกลุ่มโทรคมนาคมและ

กลุ่มอุตสาหกรรมอื�น ๆ ในอนาคต

นอกจากนี� ADD ยังเตรียมขยายฐานการให้บริการในสว่นของธุรกิจการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ผา่นชอ่งทาง

โทรคมนาคม (Content) เพิ�มขึ�น โดยเพิ�มกลุ่ม Content ที�นา่สนใจ เพื�อครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละ

กลุ่มยอ่ย พร้อมทั�งยงัเป�ดกว้างรบัพันธมิตรที�เข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งานใหม ่ๆ เนื�องจากธุรกิจการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์

ถือเป�นสดัสว่นรายได้ทางธุรกิจมากกว่า 80% ของรายได้รวม ดังนั�นหากบริษัทฯมีพันธมิตรใหม ่ๆ เพิ�มขึ�น จะเป�นการ

เพิ�มศักยภาพทางธุรกิจให้แข็งแกรง่มากยิ�งขึ�นอยา่งต่อเนื�อง

ทั�งนี� ADD ยงัมแีผนขยายฐานการให้บริการในสว่นของการให้บริการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ

อุปกรณอิ์เล็กทรอนกิส์ (Solution) เชน่เดียวกัน โดยบริษัทฯจะนําเสนอโครงการหรือบริการใหม ่ๆ ที�ชว่ยสนับสนุนการ

ทํางานของลกูค้า ทั�งกลุ่มโอเปอเรเตอร์และอุตสาหกรรมอื�น ๆ เพื�อขยายสัดสว่นรายได้เพิ�มขึ�น จากป�จจุบันการให้

บริการธุรกิจดังกล่าวมสีัดสว่นรายได้ไมถึ่ง 20% ของรายได้รวม และในสว่นการให้บริการโฆษณาผา่นอินเทอร์เน็ต

สาํหรับสนิค้าและบริการ (Advertising) นั�น บริษัทฯกล่าวยอมรับว่า ยังคงได้รับแรงกดดันจากสถานการณ์ COVID-19

ซึ�งคงต้องรอการฟ�� นตัวจากกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และสื�อโฆษณา

“ป� 2565 ถือเป�นป�ที�สําคัญของกลุ่ม ADD ซึ�งบริษัทฯยังคงมุง่มั�นในการพฒันาการให้บริการแอปพลิเคชัน เพื�อสร้าง

โอกาสการเติบโตอยา่งต่อเนื�อง พร้อมทั�งเป�ดกว้างในการรว่มงานกับพนัธมิตรต่าง ๆ นอกจากนี� บริษัทฯอยูร่ะหว่าง

การศึกษาและพฒันา Content และ Solution ใหม ่ๆ เพื�อสอดรับกับความต้องการของลูกค้า เบื�องต้นคาดว่าจะ

สามารถสรุปรูปแบบการให้บริการดังกล่าวภายในครึ�งแรกป� 2565”

นายสมโภช กล่าวว่า บรษัิทได้เสริมถึงเทรนด์ความต้องการของกลุ่มโอเปอเรเตอร์ ในการนําแอปพลิเคชันใหม่ๆ  เข้า

มาให้บรกิารกับกลุ่มลกูค้าในป� 2565 ว่า จากป� 2564 ที�ผา่นมา จะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้ประกอบการโอเปอเรเตอร์มีกระแส

ความเปลี�ยนแปลงเกิดขึ�นค่อนข้างมาก แต่โอเปอเรเตอร์ทุกรายต่างมุง่หวังจะนําเสนอบริการในรูปแบบใหม ่ๆ ให้แก่ผู้

บริโภค นอกเหนอืไปจากการให้บริการเครือขา่ยแต่เพียงอยา่งเดียว ทั�งนี�เพื�อเป�นการขยายรายได้ให้เติบโตอยา่งมั�นคง

และเพื�อรักษาฐานผู้ใช้งานให้มกีารใช้บริการอยา่งต่อเนื�องในระยะยาว โดยจะเห็นได้จากกลุ่มโอเปอเรเตอร์มีการ

แขง่ขนัด้านการขยายแพลตฟอรม์ต่าง ๆ รว่มกับบริษัทเทคโนโลยีชั�นนําระดับโลก เพื�อรองรับการให้บริการเพิ�มมาก

ขึ�นแก่ผู้บรโิภค ทั�งเพื�อความบันเทิง การติดต่อสื�อสารเพื�อการประชุมแบบ Online และบริการ Cloud ต่าง ๆ นอก

เหนือไปจากการให้บรกิารแพลตฟอร์มที�โอเปอเรเตอร์พัฒนาขึ�นมาเอง

ก.ล.ต. เผยยอดผู้เสนอขาย IPO ป� 64 สูงสุดในรอบ 4 ป�

เป�ด10 ธุรกิจดาวเด่น ดาวรว่งป�’65 การแพทย์-อีคอมเมิร์ชยัง มาแรง สิ�งพิมพ์-Call Center ดาวดับ
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สาํหรับในสว่นของ ADD นั�น จะเน้นการทํางานเพื�อสนับสนุนการให้บริการของกลุ่มโอเปอเรเตอร์ โดยการพัฒนา

ระบบเทคโนโลยเีพื�อเชื�อมต่อระบบ Back-End เบื�องหลังต่าง ๆ ทั�งภายในและภายนอกระบบของโอเปอเรเตอร์ ให้

ทํางานเชื�อมต่อกับผู้รว่มให้บริการรายอื�น ๆ หรือผู้ใช้โทรศัพท์ได้อยา่งต่อเนื�องและมีประสิทธิภาพมากขึ�น ควบคู่ไปกับ

การศึกษาพฤติกรรมของผู้บรโิภคเพื�อให้สอดรับกับการเปลี�ยนแปลงได้อยา่งรวดเร็ว ซึ�งการให้บริการของ ADD ที�มี

ความเชี�ยวชาญในป�จจุบันก็ยังคงมุง่เน้นระบบเทคโนโลยทีี�เกี�ยวข้องกับ Content และการชําระเงินแบบ Carrier

Billing ที�มคีวามยดืหยุน่และสามารถปรับเปลี�ยนไปพร้อมกับแนวทางของกลุ่มโอเปอเรเตอร์ได้ตามสถานการณ์

TAGS :  มือถือ แพลตฟอร์ม MAI IPO บมจ.แอดเทค ฮับ ADD ธุรกิจพัฒนาระบบดิจิทัล

ขา่วที�เกี�ยวขอ้งในอดีต

ค่ายมอืถืออัดงบเพิ�ม เรง่ชว่ยผู้ประสบภัย
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