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“ADD” ขานรับการบริการดิจิทัล คอนเทนต์ พุ่ง ดันกําไรป�64 โต 36.46% เดินหน้าวางกลยุทธ์ คอน
เทนต์-โซลูชั�น ครบทุกมิติ ป�� นรายได้ป� 65 เพิ�ม 20%

นายสมโภช ทนตัุนติวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที�ฝ�ายการเงิน บริษัท แอดเทค ฮับ จํากัด (มหาชน) หรือ ADD ผู้ดําเนินธุรกิจ

ผู้ให้บรกิารระบบสนบัสนุนบรกิารดิจิทัลคอนเทนต์บนโทรศัพท์เคลื�อนที�และให้บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ แจ้งตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทยถึงภาพรวมผลการดําเนินงานป� 2564 ว่า สําหรับป�ที�ผา่นมาถือว่า

เป�นป�ที� “ADD” มคีวามโดดเด่นและมอัีตราการเติบโตเพิ�มขึ�น เนื�องจากในชว่งป�ที�ผา่นมาบริษัทฯ เดินหน้าขยายการให้

บริการทั�งในสว่นของการให้บริการดิจิทัล คอนเทนต์ (Digital Content) ผา่นชอ่งทางโทรคมนาคม รวมถึงการให้

บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื�อให้สอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคที�เปลี�ยนเข้าสูยุ่คดิจิทัลมากขึ�น รวมถึง

การลงทุนเครอืขา่ย 5G ถือเป�นโครงขา่ยความเร็วสูง ซึ�งเป�นป�จจัยสง่เสริมให้เกิดการใช้งานได้จริงในอนาคต หนุนให้มี

วันที� 25 ก.พ. 2565 เวลา 11:49 น.

“ADD” ขานรับการบริการดิจิทัล คอนเทนต์ พุ่ง ดันกําไรป�64 โต
36.46%

เรื�องเด่น การเมือง รอบโลก การเงิน-หุ้น เศรษฐกิจ-ธุรกิจ ไลฟ�สไตล์ บันเทิง วิดีโอ        

โพสต์ทูเดย์ใช้คุ้กกี�บนเว็บไซต์นี�เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน ท่านตกลงใช้งานคุ้กกี�เพื�อใช้งานเว็บไซต์ต่อไป  
นโยบายความเป�นส่วนตัว และ นโยบายการใช้งาน    ตกลง
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การพัฒนาแพลตฟอร์ม Digital Content ใหม ่ๆ ออกมารองรับความต้องการของผู้บริโภค โดยเฉพาะการใช้บริการ

Digital Content ในรูปแบบการสมัครสมาชิก ซึ�งจากป�จจัยดังกล่าวเป�นตัวสนับสนุนให้ภาพรวมธุรกิจในอนาคตเติบโต

อยา่งโดดเด่น ประกอบกับชว่งสถานการณ์โควิด-19 สง่ผลให้ผู้บริโภคใช้บริการออนไลน์ต่างๆ เพิ�มขึ�นต่อเนื�อง

จากป�จจัยดังกล่าว สง่ผลให้บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการรวม เท่ากับ 515 ล้านบาท เติบโต ร้อยละ 49.05% และ

มกํีาไรสทุธิ 98.75 ล้านบาทเติบโตรอ้ยละ 36.46% ทั�งนี� สาเหตุที�ผลการดําเนินงานงวดป�2564 ปรับตัวเพิ�มขึ�น เป�น

ผลมาจาก 3 กลุ่มธุรกิจหลักได้แก่

1.) ธุรกิจการให้บรกิารดิจิทัลคอนเทนต์ผา่นชอ่งทางโทรคมนาคม ที�มีรายได้ 442.40 ล้านบาท เพิ�มขึ�น 54.07% เมื�อ

เทียบกับป� 2563 เนื�องจากการเพิ�มขึ�นของจํานวนคู่ค้าด้านการตลาดในชอ่งทางออนไลน์ ซึ�งทําให้การให้บริการ

สามารถเขา้ถึงกลุ่มผู้ใช้โทรศัพท์ที�มคีวามหลากหลายมากขึ�น จนมีความสามารถในการทํากําไรขั�นต้นแตะ 120 ล้าน

บาท เพิ�มขึ�น 38.24 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ�น 46.58%

ขณะเดียวกันบรษัิทฯ มอัีตรากําไรขั�นต้นลดลง ตามต้นทุนสว่นใหญที่�เป�นต้นทุนมาจากสว่นแบง่รายได้ให้แก่คู่ค้าด้าน

การตลาดซึ�งจะแปรผันไปตามรายได้ และคู่ค้าด้านการตลาดรายใหมใ่นชอ่งทางออนไลน์มีอัตราสว่นแบง่รายได้ที�สูง

ขึ�น

2.) ธุรกิจการให้บรกิารพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศสําหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มีรายได้ จํานวน 72.11ล้าน

บาท เพิ�มขึ�น 14.31 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ�น 24.75% เนื�องจากบริษัทฯมีการให้บริการโครงการใหมแ่ก่ลูกค้ากลุ่มผู้ให้

บริการโทรศัพท์เคลื�อนที� และมีกําไรขั�นต้น จํานวน 41.51 ล้านบาท เพิ�มขึ�น 3.76 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ�น 9.95% โดย

อัตรากําไรขั�นต้นลดลง เนื�องจากต้นทุนค่าบริการคลาวด์เซิร์ฟเวอร์และต้นทุนที�เกี�ยวข้องกับพนักงานเพิ�มขึ�น และ 3.)

ธุรกิจการให้บรกิารโฆษณาผา่นอินเทอร์เน็ตสําหรับสินค้าและบริการ อยูที่� 0.48 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 17.08 เทียบ

กับป�ก่อน เนื�องจากลูกค้ากลุ่มผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีการใช้จ่ายด้านสื�อโฆษณาลดลงตามสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคไวรสัโควิด-19 และมีขาดทุนขั�นต้น 2.23 ล้านบาท เนื�องจากต้นทุนสว่นใหญเ่ป�นต้นทุนที�เกี�ยวข้องกับ

พนักงานซึ�งเป�นต้นทุนคงที�

สาํหรับภาพธุรกิจรวมถึงแนวโนม้อุตสาหกรรมดิจิทัลในป� 2565 นั�น ประธานเจ้าหน้าที�ฝ�ายการเงิน บมจ. แอดเทค ฮับ

“ADD” กล่าวว่า ภาพรวมธุรกิจยังคงมีแนวโน้มเติบโตอยา่งต่อเนื�อง โดยบริษัทฯตั�งเป�าหมายอัตราการเติบโตของราย

ได้รวมในป� 2565 เพิ�มขึ�น 20% หรือไมต่�ากว่า 600 ล้านบาท เมื�อเทียบจากป� 2564 ที�ผา่นมา ภายใต้การวางผลยุทธ์

จากการใชบ้รกิารดิจิทัลต่าง ๆ เพิ�มสูงขึ�นกว่า 10% โดยเฉพาะด้าน E-Content ซึ�งมีการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ ทั�ง

สาระและความบนัเทิง ที�เพิ�มมากขึ�น ภายใต้สถานการณ์ โควิด-19 สายพันธุ์ Omicron สง่ผลให้ผู้บริโภคสว่นใหญย่ัง

คงต้องใชช้วิีตแบบ Work From Home (WFH) และเรียนผา่นระบบ Online อยา่งต่อเนื�อง อีกทั�งกลุ่มกลุ่มโอเปอเร

เตอร ์ยงัมีการขยายการให้บริการในรูปแบบใหม่ๆ เพิ�มขึ�น จากความพยายามในการรักษาฐานลูกค้า ประกอบกับการ

ทยอยเป�ดตัวโทรศัพท์รุน่ใหม ่ๆ รองรับเทคโนโลย ี5G ซึ�งเป�นตัวกระตุ้นพฤติกรรมกลุ่มผู้บริโภคมีการใช้งานแอปพลิ

เคชั�นใหม ่ๆ

คมุเขม้แพลตฟอร์ม-ควบรวมกิจการ สกัดรายใหญใ่ช้อํานาจเหนือตลาด

กรุงไทย เตรียมขาย IPO “Alibaba DR” ลงทุนหุ้นเทคฯ ยักษ์ใหญ่
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“ความต้องการใชบ้รกิารดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content) ที�ปรับตัวสูงขึ�น รวมถึงได้รับอานิสงส์จากระบบชําระเงิน

ค่าบริการหรือสินค้าผา่นผู้ให้บรกิารโทรศัพท์เคลื�อนที� (Carrier Billing) ที�โอเปอเรเตอร์พยายามให้ลูกค้าหันมาจ่ายค่า

คอนเทนต์ผา่นซิมมอืถือ โดยจะทําให้ได้สว่นแบง่จากผู้ผลิตคอนเทนต์มากขึ�นก็จะเป�นผลดีต่อบริษัทฯ ที�จะได้รับสว่น

แบง่รายได้จากโอเปอเรเตอรเ์ชน่กัน ดังนั�นจากป�จจัยดังกล่าวจึงถือเป�นการสร้างมูลค่าเพิ�ม ในสว่นของรายได้ประจํา

(Recurring Income) ให้มีการเติบโต”

นอกจากนี� ยงัเดินเกมรุกทางธุรกิจในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื�อรองรับความต้องการของลูกค้า ทั�งในกลุ่ม

โอเปอเรเตอรแ์ละผู้ใช้โทรศัพท์ เพื�อรว่มมือในการพฒันาระบบการให้บริการรูปแบบใหม ่ๆ เพื�อนํามาปรับใช้ในการให้

บริการและตอบโจทย์กับผู้บรโิภคได้ครบทุกมิติ

นอกจากนี� บริษัทฯยงัได้วางแผนพัฒนาระบบนิเวศดิทิจัล (Digital Ecosystem)ให้สมบูรณ์ขึ�น เพื�อเพิ�มรูปแบบบริการ

ใหม่ๆ  รวมถึงขยายโอกาสการทํางานรว่มกับพนัธมิตรรายใหม ่ๆ ทั�งในกลุ่มโทรคมนาคมและกลุ่มอุตสาหกรรมอื�น ๆ

ในอนาคต

อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการเตรยีมขยายฐานการให้บริการในสว่นของธุรกิจการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ ผา่นชอ่ง

ทางโทรคมนาคม (Content) เพิ�มขึ�น โดยเพิ�มกลุ่ม Content ที�นา่สนใจ เพื�อครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภคใน

แต่ละกลุ่มยอ่ย และเป�ดกว้างรบัพันธมิตรที�เข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งานใหม ่ๆ เนื�องจากธุรกิจการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์

ถือเป�นสดัสว่นรายได้ทางธุรกิจ มากกว่า 80% ของรายได้รวม ควบคู่ไปกับการขยายฐานการให้บริการในสว่นของการ

ให้บรกิารพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Solution) เชน่เดียวกัน เพื�อขยายสัดสว่น

รายได้เพิ�มขึ�น จากป�จจุบันการให้บริการธุรกิจดังกล่าวมีสัดสว่นรายได้ไมถึ่ง 20% ของรายได้รวม ดังนั�นหากบริษัทฯมี

พนัธมิตรใหม ่ๆ จะเป�นการเพิ�มศักยภาพทางธุรกิจให้แข็งแกรง่มากยิ�งขึ�นในอนาคต

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

ขา่วที�เกี�ยวขอ้งในอดีต

ค่ายมอืถืออัดงบเพิ�ม เรง่ชว่ยผู้ประสบภัย

ตรงัขึ�นบญัชีดําซุม้มือป�น-ยาเสพติด

มอืถืออามา่เรง่กู้ภาพหลังยอดขายวูบ

“ADD” เป�ดเกมรุกบุก
ธุรกิจดิจิทัลรับป�เสือ ป�� น
รายได้โต 20%

ก.ล.ต. เผยยอดผู้เสนอ
ขาย IPO ป� 64 สูงสุดใน
รอบ 4 ป�

เป�ด10 ธุรกิจดาวเด่น
ดาวร่วงป�’65 การ
แพทย์-อีคอมเมิร์ชยัง มา
แรง สิ�งพิมพ์-Call

ข่าวที�เกี�ยวข้อง
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