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ตลาดทุน > mai > ADD

3 ชั�วโมงที�แล้ว

ADD เป�ดรบัพนัธมติร รุกดิจิทัลอีโคซิสเต็ม

“ADD” เป�ดเกมรุกบุกธุรกิจดิจิทัลรบัป�เสือ ป�� นรายได้โต 20%

Share Share ดูข้อมูลบริษัท

ADD รับยุคดิจิทัล รายได้ทะยาน 49%

#ADD #ทันหุน้ - ADD อวดงบป� 2564 มรีายได้รวม 515 ล้านบาท เติบโต 49.05% กําไรสทุธิ 98.75 ล้านบาท เติบโต 36.46% รบัอานิสงส ์โควิด-19 หนุน
เข้าสูยุ่คดิจิทัลเต็มรูปแบบ พรอ้มดันรายได้ป� 2565 โต 20%

นายสมโภช  ทนตัุนติวงศ ์ ประธานเจ้าหน้าที�ฝ�ายการเงิน บรษัิท แอดเทค ฮับ จํากัด (มหาชน) หรือ ADD ผู้ดําเนินธุรกิจผู้ให้บริการระบบสนับสนุนบริการ
ดิจิทัลคอนเทนต์บนโทรศพัท์เคลื�อนที�และให้บรกิารพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทยถึงภาพรวมผลการดําเนินงานป�
2564 ว่า สําหรบัป�ที�ผา่นมาถือว่าเป�นป�ที�บรษัิทมีความโดดเด่นและมีอัตราการเติบโตเพิ�มขึ�น เนื�องจากในชว่งป�ที�ผา่นมาบริษัท เดินหน้าขยายการให้บริการทั�ง
ในสว่นของการให้บรกิารดิจิทัล คอนเทนต์ (Digital Content) ผา่นชอ่งทางโทรคมนาคม

** เข้าสูยุ่คดิจิทัล

รวมถึงการให้บรกิารพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื�อให้สอดรบักับพฤติกรรมผู้บริโภคที�เปลี�ยนเข้าสูยุ่คดิจิทัลมากขึ�น รวมถึงการลงทุนเครือขา่ย 5G ถือ
เป�นโครงขา่ยความเรว็สูง ซึ�งเป�นป�จจัยสง่เสรมิให้เกิดการใช้งานได้จรงิในอนาคต หนุนให้มีการพัฒนาแพลตฟอร์ม Digital Content ใหม่ๆ  ออกมารองรับ
ความต้องการของผู้บรโิภค

จากป�จจัยดังกล่าว สง่ผลให้บรษัิทมรีายได้จากการให้บรกิารรวม เท่ากับ 515 ล้านบาท เติบโต 49.05% และมีกําไรสุทธิ 98.75 ล้านบาทเติบโต 36.46%เว็บไซต์นี�มีการจัดเก็บคุกกี�เพื�อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ�งขึ�น การใช้งานเว็บไซต์นี�เป�นการยอมรับข้อกําหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี�ตามนโยบายความ
เป�นสว่นตัวของเรา  อ่านเพิ�มเติม
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Share Share

ข่าวที�เกี�ยวข้อง

อ่านต่อ

สําหรบัภาพธุรกิจรวมถึงแนวโน้มอุตสาหกรรมดิจิทัลในป� 2565 ยังคงมีแนวโน้มเติบโตอยา่งต่อเนื�อง โดยบริษัทตั�งเป�าหมายอัตราการเติบโตของรายได้รวมใน
ป� 2565 เพิ�มขึ�น 20% หรอืไมต่�ากว่า 600 ล้านบาท เมื�อเทียบจากป� 2564 ที�ผา่นมา ภายใต้การวางผลยุทธ์จากการใช้บริการดิจิทัลต่างๆ เพิ�มสูงขึ�นกว่า 10%
โดยเฉพาะด้าน E-Content ซึ�งมกีารใช้งานในรูปแบบต่างๆ ทั�งสาระและความบันเทิง ที�เพิ�มมากขึ�น ภายใต้สถานการณ์ โควิด-19 สายพันธุ์ Omicron สง่ผลให้
ผู้บรโิภคสว่นใหญย่งัคงต้องใช้ชีวิตแบบ Work From Home (WFH) และเรียนผา่นระบบ Online อยา่งต่อเนื�อง

** ขยายการบรกิาร

อีกทั�งกลุ่มกลุ่มโอเปอเรเตอร ์ยงัมีการขยายการให้บริการในรูปแบบใหม่ๆ  เพิ�มขึ�น จากความพยายามในการรักษาฐานลูกค้า ประกอบกับการทยอยเป�ดตัว
โทรศพัท์รุน่ใหม ่ๆ รองรบัเทคโนโลย ี5G ซึ�งเป�นตัวกระตุ้นพฤติกรรมกลุ่มผู้บริโภคมีการใช้งานแอปพลิเคชันใหม่ๆ

รูทั้นเกม  รูก่้อนใคร  ติดตาม  "ทันหุ้น"  ได้ทุกชอ่งทางเหล่านี�

FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_

APP ทันหุ้น ANDROID คลิก https://qrgo.page.link/US6SA

APP ทันหุ้น IOS คลิก https://qrgo.page.link/QJKT7

LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1

รายงาน : danainop gro-thong

บรรณาธิการ : danainop gro-thong

ย้อนกลับ

จาก start date ถึง end date

หุ้น Select... หัวข้อ Select... ค้นหา

mai

ADD เป�ดรับพันธมิตร รุกดิจิทัลอี
โคซิสเต็ม 

19 มกราคม 2022

mai

“ADD” เป�ดเกมรุกบุกธุรกิจดิจิทัล
รับป�เสือ ป�� นรายได้โต 20% 

18 มกราคม 2022

mai

ADD รุกขยายงาน “ดิจิทัลคอน
เทนต์” มั�นใจรายได้ป� 64 โต 50%  

30 พฤศจิกายน 2021

mai

ADDกระแสเงินสดล้น จ่อป�นผลทุก
ไตรมาส 

07 กันยายน 2021

ลับเฉพาะเจาะหุ้นเว็บไซต์นี�มีการจัดเก็บคุกกี�เพื�อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ�งขึ�น การใช้งานเว็บไซต์นี�เป�นการยอมรับข้อกําหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี�ตามนโยบายความ
เป�นสว่นตัวของเรา  อ่านเพิ�มเติม

X

X

https://www.thunhoon.com/articles
https://www.thunhoon.com/articles?stocks=ADD
https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCYizTVGMealUUalT6VdUdNA%3Ffbclid%3DIwAR0HH9kigEjzKiy7QfN1zwVn6OqzbzqawkA0r-9NP3HsA4KaeTQ1pKUfyd4&h=AT0KGMx6CmMnfBLY0kBRhJpcR3dOuHNKCMbqsuzU-OILAJ0Z1UoTZIvs2Nhp1jUShLbwYxEQMdk9hbZvSYmUhFY4ZiHE3FEaRKIG0Pd6i84kq2oVIg72m_QYQj-eWYRtZl7k
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.tiktok.com%2F%40thunhoon_%3Ffbclid%3DIwAR0SUnB4QohmN4tbELY0LEjFbIFdlKDH_bbPsOQ41UNtQ-14iwbhHtOaKdk&h=AT0KGMx6CmMnfBLY0kBRhJpcR3dOuHNKCMbqsuzU-OILAJ0Z1UoTZIvs2Nhp1jUShLbwYxEQMdk9hbZvSYmUhFY4ZiHE3FEaRKIG0Pd6i84kq2oVIg72m_QYQj-eWYRtZl7k
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fqrgo.page.link%2FUS6SA%3Ffbclid%3DIwAR0aah4ZzOn4x1yu6CPfel7hwDC08eodc44635clOmFA8QD88LPMyM6K3GE&h=AT0KGMx6CmMnfBLY0kBRhJpcR3dOuHNKCMbqsuzU-OILAJ0Z1UoTZIvs2Nhp1jUShLbwYxEQMdk9hbZvSYmUhFY4ZiHE3FEaRKIG0Pd6i84kq2oVIg72m_QYQj-eWYRtZl7k
https://qrgo.page.link/QJKT7?fbclid=IwAR0UClE2PfrjBhg13hqnc5tYgfNFKxwhM3iRWEZTYAVKzJt31cAgdiGB-Dw
https://lin.ee/uFms4n5?fbclid=IwAR1J8xgS85mc9um_Vu3c82bHghHLGNruIJ4GFpe3cpK0QwhcORldkkCPKXE
https://t.me/thunhoon_news?fbclid=IwAR2x7wA-mNo_Uw8hK8JWsZLVFk-u0lfuQWSkpvIqRuBy0KPW1FYX2PiQZSU
https://twitter.com/thunhoon1?fbclid=IwAR0HH9kigEjzKiy7QfN1zwVn6OqzbzqawkA0r-9NP3HsA4KaeTQ1pKUfyd4
https://www.thunhoon.com/
https://www.thunhoon.com/article/250689
https://www.thunhoon.com/article/250613
https://www.thunhoon.com/article/248824
https://www.thunhoon.com/article/245156
https://www.thunhoon.com/privacy-policy


2/25/22, 3:10 PM ADD �บ�ค���ล รายไ�ทะยาน 49% - Thunhoon

https://www.thunhoon.com/article/252376 3/3

สงคราม!ใครได้-เสีย กลยุทธ์รับมือกูรูหุ้น

เตือนกันแล้ว ขุดบิทคอยน์

ลุ้นศบค.ไม่เข้มโควิด AOTสนามบินม.ค.พุ่ง

NERกําไรผงาด115% ชูป�นผลหนักยิลด์4.8%

BEMยอดฟ�� นแกร่งป�นี� เทคแตะจ่ายดันกําไร

สมาชิก

บริษัท ทันหุ้น จํากัด
Contact Us
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ติดต่อโฆษณา
ณัชสฎา เสถียรบุตร (เฟ�ย) 089-922-6864 
ณัฐริณีย์ หมั�นเพียร (แอน) 081-642-5091 
วนิดา สาสดีอ่อง (วะ) 086-789-7507 
ธิดารัตน์ เห็นพร้อม (จี�ด) 081-354-5626 

ติดต่อฝ�ายสมาชิก
โทร. 0-2716-6900-4 ต่อ 608 หรือ 086-304-1546

เว็บไซต์นี�มีการจัดเก็บคุกกี�เพื�อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ�งขึ�น การใช้งานเว็บไซต์นี�เป�นการยอมรับข้อกําหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี�ตามนโยบายความ
เป�นสว่นตัวของเรา  อ่านเพิ�มเติม
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