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"แอดเทค ฮับ" ซื�อหุ้น "เซเว่น คอนเนค แอดไวซอรี�" ผู้ดําเนินธุรกิจที�ปรึกษาด้านบญัชี การควบคุมภายใน และการปรับโครงสร้าง
กิจการ สดัสว่น 46.7337% มูลค่า 140.20 ล้านบาท คาดป�ดดีลแล้วเสร็จ เม.ย.นี� จ่อบุ๊กกําไรเข้ากระเป�าตามสัดสว่นการถือหุ้น
ทันที เผยดีลนี�ต่อยอดธุรกิจในรูปแบบ Digital Transformation ให้กลุ่มบริษัทที�กําลังเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนใน ตลท.   

นายสมโภช ทนุตันติวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที�ฝ�ายการเงิน บริษัท แอดเทค ฮับ จํากัด (มหาชน) หรือ ADD ผู้ดําเนินธุรกิจผู้ให้บริการ
ระบบสนับสนุนบริการดิจิทัลคอนเทนต์บนโทรศัพท์เคลื�อนที�และให้บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป�ดเผยว่า ที�
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนโดยการซื�อหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัท เซเว่น คอนเนค แอดไวซอรี�
จํากัด (7C) จํานวน 9,300 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป�นร้อยละ 46.7337 ของหุ้นสามัญที�จําหน่ายได้แล้วทั�งหมด
ภายหลังการเพิ�มทุนของ 7C โดยจะชําระค่าตอบแทนเป�นเงินสด จํานวน 140.20 ล้านบาท  

สาํหรับบริษัท เซเว่น คอนเนค แอดไวซอรี� จํากัด (7C) เป�นผู้ดําเนินธุรกิจเป�นที�ปรึกษาด้านบัญชี การวางระบบควบคุมภายใน การ
ปรับโครงสร้างกิจการ การควบรวมกิจการ และที�ปรึกษาในการเตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้แก่บริษัทต่างๆ มากกว่า 30
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บรษัิท แอดเทค ฮับ จํากัด (มหาชน) (https://mgronline.com/tags/บริษัท แอดเทค ฮับ จํากัด (มหาชน))

บริษัท รวมทั�งเป�นที�ปรึกษาให้บริษัทที�จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อยูแ่ล้วอีกหลายบริษัท โดยคาดว่าหลังการเข้าทํารายการ
7C จะมีบริษัทยอ่ยจํานวน 2 บริษัท ดังต่อไปนี� 

1 .บริษัท มาย โค๊ดดิ�ง โรแมนซ์ จํากัด (MCR) ซึ�งป�จจุบันเป�นบริษัทยอ่ยของ 7C โดยเป�นการรว่มลงทุนกับกลุ่มผู้เชี�ยวชาญด้าน
การพัฒนาบุคลากรด้านไอทีและนักลงทุนในธุรกิจไอที เพื�อประกอบกิจการจัดอบรมและจัดให้มีการเรียนการสอนและพัฒนา
บุคลากรด้านไอที โดยมี 7C ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 51.00 ของหุ้นทั�งหมดของ MCR 

2.บริษัท ไท-ไท วิศวกร จํากัด (TTE) ซึ�งป�จจุบัน 7C ได้เข้าลงนามในสัญญาซื�อขายหุ้นในบริษัท ไท-ไท วิศวกร จํากัด (TTE) กับผู้
ถือหุ้นเดิมของ TTE เรียบร้อยแล้ว และอยูร่ะหว่างการดําเนินการที�เกี�ยวข้องกับการจองซื�อหุ้นใน TTE จากผู้ถือหุ้นเดิม โดย TTE
เป�นผู้ดําเนินธุรกิจด้านที�ปรึกษาด้านสิ�งแวดล้อม โดยมีผู้เชี�ยวชาญซึ�งมีประสบการณ์ในสาขาต่างๆ ด้านสิ�งแวดล้อมในการให้คํา
ปรึกษาและแก้ไขป�ญหาในการดําเนินการขออนุญาตก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ โดย TTE มีประสบการณ์ในการจัดทํา
รายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ�งแวดล้อมให้โครงการขนาดใหญต่่างๆ จํานวนมากในพื�นที�กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
เชน่ One Bangkok, Central Embassy, Samyan Mitrtown, Singha Complex และ THE FORESTIAS by MQDC เป�นต้น ซึ�ง
กระบวนการการเข้าลงทุนใน TTE ของ 7C คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในวันที� 29 เมษายน 2565  

“ทั�งนี� ADD ได้มีการแต่งตั�งที�ปรึกษาทางการเงิน เพื�อประเมินมูลค่าของ 7C และ TTE เป�นที�เรียบร้อย โดย 7C มีมูลค่ายุติธรรม
สว่นของผู้ถือหุ้นประมาณ 224.62-335.08 ล้านบาท และ TTE มีมูลค่ายุติธรรมสว่นของผู้ถือหุ้นประมาณ 91.73-110.55 ล้าน
บาท หรือคิดเป�นมูลค่ารวมประมาณ 316.35-445.63 ล้านบาท และเมื�อพิจารณาตามสัดสว่นการถือหุ้นของ ADD ที� 46.7337%
จะมีมูลค่ารวมกันประมาณ 147.84-208.26 ล้านบาท ซึ�งเมื�อเทียบกับราคาที�เสนอขาย และโอกาสการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต
แล้ว เชื�อว่าการเข้าลงทุนของ ADD ในครั�งนี�จะสร้างผลตอบแทนที�ดีให้บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว” 

สาํหรับการเข้าลงทุนใน 7C ครั�งนี� เป�นการต่อยอดและสร้างโอกาสการเติบโตทางธุรกิจ และสามารถสร้างมูลค่าเพิ�มในเรื�องของ
ผลการดําเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ ให้เติบโตอยา่งแข็งแกรง่ในระยะยาวมากขึ�น พร้อมกันนี� ยังสามารถต่อยอดความรู้ด้าน
เทคโนโลยีของบริษัทฯ ในการนําเทคโนโลยีและกลยุทธท์างดิจิทัล (Digital Transformation) เข้ามาชว่ยในการวางรากฐานระบบ
การทํางานและการดําเนินธุรกิจ ให้แก่บริษัทที�กําลังเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใต้การดูแลของ 7C ซึ�ง
แสดงให้เห็นถึงการเสริมสร้างกันทางธุรกิจ (Synergy)ในระยะยาว นอกจากนี� กระบวนการ Digital Transformation ดังกล่าวยัง
สามารถเข้ามาชว่ยบริษัทต่างๆ ในการลดต้นทุนในการบริหารจัดการ เพื�อให้กําไรจากการประกอบกิจการเพิ�มมากขึ�นด้วยเชน่
เดียวกัน  

อยา่งไรก็ตาม นอกจากดีลดังกล่าวในข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้เตรียมงบลงทุนไว้อีกกว่า 150 ล้านบาท เพื�อเข้าลงทุนในธุรกิจ
ด้านเทคโนโลยีเพิ�มเติม ซึ�งขณะนี�อยูร่ะหว่างการศึกษาความเป�นไปได้ของการเข้าไปลงทุน สําหรับเม็ดเงินในการลงทุนนั�นเป�น
เม็ดเงินจากการระดมทุนไอพีโอในป�ที�ผา่นมา ประกอบกับการดําเนินธุรกิจมีผลกําไรต่อเนื�อง ทําให้บริษัทฯ สามารถจ่าย
เงินป�นผลงวดป� 2564 เพิ�มเติมอีกจํานวน 0.14 บาทต่อหุ้น โดยจะขึ�นเครื�องหมาย XD ในวันที� 21 มีนาคม 2565 และกําหนดจ่าย
เงินป�นผลในวันที� 5 พฤษภาคม 2565 ซึ�งสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกรง่ของฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ได้เป�นอยา่งดี 
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หุ้นไทยป�ดบวก 9.10 จุด มูลค่าซื�อขายกว่า 9.1 หมื�นล้านบาท
ตลาดหลักทรพัย์ฯ ป�ดการซื�อขายวันนี� หุน้ไทยป�ดที�ระดับ 1,694.28 จุด เพิ�มขึ�น 9.10 จุด หรือ +0.54% ด้วยมูลค่าการซื�อขาย
91,542.59 ล้านบาท
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PTC ยอดขายน�ามันพุง่หลังคลายล็อกดาวน์ -ป�นผล10สต.
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