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ADD ทุ่ม 140.20 ลบ. ซื�อหุ้น 46.7337% ในเซเว่น คอนเนค แอดไวซอรี�
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��ก�าว�น�นไซ� ( 9 �นาคม 2565)--นายช�ล �ญประกอบ�ก� กรรมการและประธานเ�าห�า�

บ�หารบ��ท แอดเทค �บ ��ด (มหาชน) ADD (“บ��ท”)ขอแ�งม��ประ�มคณะกรรมการบ��ท ค�ง�

2/2565 ประ�มเ�อ�น� 8 �นาคม 2565�ม�อ���ใ�บ��ทเ�าลง�น โดยการ�อ�นสา�ญเ�ม�นของ

บ��ท เซเ�น คอนเนค แอดไวซอ� ��ด(“7C”) �นวน 9,300 �น �ล�า�ตราไ��นละ 10 บาท ห�อ�ด

เ�น�อยละ 46.7337ของ�นสา�ญ��ห�ายไ�แ�ว�งหมดภายห�งการเ�ม�นของ 7C โดยจะ�ระ�า

ตอบแทนเ�นเ�นสด�นวน 140,201,034 บาท (“�รกรรมการจอง�อ�น 7C”) �ง� ภายห�งการ�

�รกรรมการจอง�อ�น 7C จะ�ใ� 7C กลายเ�นบ��ท�วมของบ��ท

�ง�7C เ�ม�อ�ง�จการใน� พ.ศ. 2558 โดยประกอบ�ร�จเ�น�ป�กษา�าน�ญ� การวางระบบควบ�ม

ภายในการป�บโครงส�าง�จการ การควบรวม�จการ และ�ป�กษาในการเต�ยม�วเ�าตลาดห�กท�พ�ฯ

ใ�แ�บ��ท�นวนมากรวม�งเ�น�ป�กษาใ�แ�บ��ท�จดทะเ�ยนในตลาดห�กท�พ�ฯและ�บ��ท�อย

�นวน 2 บ��ท (�อนการเ�า��รกรรมการจอง�อ�น 7C)
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อณุภา ศิริรวง
: รายงาน/เ�ยบเ�ยง โทร 02-276-5976 �เม�: reporter@hooninside.com �มา: ��ก
�าว�น�นไซ�

เนื�อหาที�เกี�ยวข้อง

บทความล่าสุด

NV ลงเสาเอกก่อสร้างโกดังอัจฉริยะแห่งใหม่
NV ลงเสาเอก�อส�างโก�ง�จฉ�ยะแ�งให�

Update:ADD �กธง�เ�อ �นรายไ�โต20%

ADDเ�งเ�า�� รายไ�โต20% พ�อม�ง�กเ�ดก�าง�บพา�ทเนอ��วมเส�มความแ�งแก�ง

ADD เผย บลจ.�วหลวง �อ�นเ�น 11.5666% ห�งเ�บเ�ม ระ�ไ�กระทบโครงส�างบ�หาร

บลจ.�วหลวง สอย�น ADD �ก 1.8313% �น�อ 11.5666%

ก.ล.ต. เ�ดโผ �ก บจ. �อ -ขาย-โอน�น ประ��น� 24 ธ.ค. 64
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รายวัน รายเดือน

HoonInside News สเปเชียล

มัลติมีเดีย

�พเดท ค�ปโต �บ �น�นไซ� EP.15 �พเดท ค�ปโต �บ �น�นไซ� EP.15 7-2-25657-2-2565

อัพเดท คริปโต กับ หุ้นอินไซด์ EP.15 7-2-2565
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