บริ ษทั โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

ส่ วนที่ 1
ข้ อมูลสรุป
บริ ษทั โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัท”) จดทะเบี ยนจัดตั้งเมื่อวันที่ 15 มีนำคม 2545 ด้วยทุนจด
ทะเบียนเริ่ มแรก 50 ล้ำนบำท โดยมีนำยพิชญ์ โพธำรำมิก เป็ นผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่ บริ ษทั จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนิ นธุรกิจให้บริ กำร
ข้อมูลและสำระบันเทิงผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ได้แก่ สื่ ออินเทอร์ เน็ต โทรศัพท์เคลื่อนที่ และโทรศัพท์พ้ืนฐำน โดยในช่วงแรก
บริ ษทั ดำเนิ นธุรกิจหลักผ่ำนสื่ ออินเทอร์ เน็ต โดยผลิตเว็บไซต์โมโนโซนดอทคอม (www.monozone.com) เพื่อเป็ นแหล่ง
รวมเกมส์ออนไลน์และเป็ นแหล่งชุมชนออนไลน์ที่ผใู ้ ช้บริ กำรสำมำรถเข้ำแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกันได้
ในเดือนพฤษภำคม 2545 บริ ษทั ได้ปรับโครงสร้ำงมำเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั โมโน เจนเนอเรชัน่ จำกัด (“Mono
Gen”) โดย Mono Gen ถือหุ ้นในบริ ษทั ร้อยละ 100 ซึ่ งในขณะนั้นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ของ Mono Gen คือ นำยพิชญ์ โพธำรำมิก
เช่ นเดี ยวกัน ต่อมำในปี 2547 ได้มีกำรลดทุ นจดทะเบี ย นของบริ ษทั ลงมำเป็ น 30 ล้ำ นบำท และหลังจำกนั้นในเดื อ น
พฤศจิกำยน 2550 ได้มีกำรปรับโครงสร้ำงโดยนำยพิชญ์ โพธำรำมิก เป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่อีกครั้ง โดยถือหุ ้นในบริ ษทั ร้อยละ
100 และในปี 2551 บริ ษทั ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเป็ น 100 ล้ำนบำท พร้อมกับได้ทยอยปรับโครงสร้ำง
บริ ษทั ในเครื อทั้งหมดให้เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั จนถึงปั จจุบนั บริ ษทั มีทุนจดทะเบียน 140 ล้ำนบำท และมีทุนชำระแล้ว
115.50 ล้ำนบำท มีนำยพิชญ์ โพธำรำมิก เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ และถือหุน้ ในบริ ษทั ร้อยละ 87.11 ของทุนชำระแล้ว
บริ ษทั มีบริ ษทั ย่อยทั้งสิ้น 8 บริ ษทั โดยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแบ่งกำรประกอบธุรกิจออกเป็ น 2 สำยธุรกิจ ได้แก่ 1)
ธุ ร กิ จ สื่ อ และการให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล (Media and Content Business) ประกอบด้ว ยกลุ่ ม ธุ ร กิ จ บริ กำรเสริ ม บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ กลุ่มธุรกิจสื่ ออินเทอร์เน็ต กลุ่มธุรกิจสื่ อสิ่ งพิมพ์ และกลุ่มธุรกิจสื่ อทีวี และ 2) ธุรกิจการให้ บริ การด้ าน
บันเทิง (Entertainment Business) ประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจเพลง และกลุ่มธุรกิจภำพยนตร์ ซึ่ งกำรดำเนิ นธุรกิจของแต่ละ
กลุ่มธุรกิจมีควำมเกี่ยวเนื่องและสำมำรถสนับสนุนซึ่งกันและกันภำยในกลุ่มบริ ษทั ได้อย่ำงครบวงจร
กลุ่มธุรกิจบริ การเสริ มบนโทรศัพท์ เคลื่อนที่ ดำเนิ นกำรโดยบริ ษทั PT. Mono Technology Indonesia Mono
Technology Korea Corporation และ บริ ษทั โมโน อินโฟซิสเต็มส์ จำกัด (งำนสนับสนุน)
ธุ รกิ จกำรให้บริ กำรเสริ มบนโทรศัพท์เคลื่ อนที่ ในประเทศ ดำเนิ นกำรโดยบริ ษัท ซึ่ งเป็ นกำรให้บริ กำรข้อมูล
ข่ำวสำร และสำระบันเทิ งบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ด้วยรู ปแบบที่หลำกหลำย เช่น Short Message Service (SMS) Mobile
Application ต่ำงๆ ทำงโทรศัพท์เคลื่อนที่ กำรให้บริ กำรข้อมูลผ่ำนเสี ยง (Voice) หรื อ Interactive Voice Response (IVR)
ผ่ำนหมำยเลข 1900-108-XXX และ *336 รวมถึงกำรให้บริ กำร Mobile Internet ซึ่ งเป็ นบริ กำรข้อมูลและสำระบันเทิงใน
รู ปแบบเว็บไซต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริ กำร Mobile Application ที่ออกแบบเฉพำะสำหรับระบบปฏิบตั ิกำรสมำร์ ท
โฟน
สำหรับธุรกิจกำรให้บริ กำรเสริ มบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในประเทศอินโดนี เซี ยและประเทศเกำหลี ซึ่ งดำเนิ นกำร
โดย PT. Mono Technology Indonesia และ Mono Technology Korea Corporation เป็ นกำรนำเนื้ อหำ (Content) เดิมที่
ให้บริ กำรกับลูกค้ำในประเทศไทยมำปรับปรุ งให้เหมำะสมกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในประเทศดังกล่ำว มีกำรแปลเป็ น
ภำษำของประเทศนั้นๆ รวมทั้งมีกำรวำงแผนพัฒนำโปรแกรม (Application) เพื่อจำหน่ำยในประเทศเกำหลี ซึ่ งจะสำมำรถ
นำมำต่อยอดกำรให้บริ กำรเสริ มบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในรู ปแบบ Mobile Application ในประเทศไทยและทัว่ โลกได้อีกด้วย
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นอกจำกนี้ ยังมี บริ ษทั โมโน อิ นโฟ ซิ สเต็มส์ จำกัด ดำเนิ นงำนด้ำนสนับสนุ น โดยให้บริ กำรระบบเชื่ อมต่อ
ระหว่ำงบริ ษทั กับผูใ้ ห้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Operator) ในกำรส่ งผ่ำนเนื้ อหำข้อมูล หรื อ Content ต่ำงๆ ให้กบั
ลูกค้ำผูใ้ ช้บริ กำรของบริ ษทั บนโทรศัพท์เคลื่อนที่
กลุ่มธุรกิจสื่ ออินเทอร์ เน็ต ดำเนิ นกำรโดยบริ ษทั และบริ ษทั โมโน ทรำเวล จำกัด โดยบริ ษทั ให้บริ กำรข้อมูล
สำระควำมบันเทิ งทำงอิ นเทอร์ เน็ ตผ่ำนเว็บไซต์ ที่ เป็ นที่ รู้ จักดี ในกลุ่มวัยรุ่ นวัยทำงำน เช่ น เว็บไซต์เอ็มไทยดอทคอม
(www.mthai.com) สำหรับบริ ษทั โมโน ทรำเวล จำกัด ประกอบธุรกิจให้บริ กำรจองที่พกั ออนไลน์แก่ลูกค้ำผ่ำนทำงเว็บไซต์
ต่ำงๆ ได้แก่ www.hotelthailand.com, www.hotelsthailand.com, www.passionasia.com และ www.monoplanet.com
กลุ่มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ดำเนิ นกำรโดยบริ ษทั โมโน เจนเนอเรชัน่ จำกัด ซึ่ งเป็ นผูใ้ ห้บริ กำร Online Digital Book
Store บนเว็บไซต์ Mbookstore.com และเป็ นผูผ้ ลิตและจำหน่ำยนิ ตยสำรบันเทิงรำยสัปดำห์ ได้แก่ กอซซิ ปสตำร์ (Gossip
Star) และนิ ต ยสำรรำยเดื อน ได้แ ก่ แคนดี้ (Candy) และอะลัวร์ (A’lure) รวมทั้งนิ ต ยสำรประเภทเรื่ องสั้นละครที วี
พ็อคเก็ตบุ๊คประเภทพยำกรณ์ ดวงชะตำ และพ็อคเก็ตบุ๊คเฉพำะกิ จต่ำงๆซึ่ งเป็ นกำรรวบรวมเนื้ อหำสำระที่ น่ำสนใจใน
ขณะนั้นๆ ทั้งรู ปแบบสิ่ งพิมพ์ (Traditional) และ E-Book (Digital)
กลุ่มธุรกิจสื่อทีวี ดำเนิ นกำรโดยบริ ษทั โมโน โปรดักชัน่ จำกัด โดยเป็ นผูผ้ ลิตและสร้ำงสรรค์รำยกำรโทรทัศน์
ประเภทบันเทิ งเพื่อแพร่ ภำพออกอำกำศผ่ำนที วีดำวเที ยม เคเบิ ลทีวี สมำร์ ทโฟน และอินเทอร์ เน็ต ตลอด 24 ชัว่ โมง โดย
ปั จจุบนั มีช่องรำยกำร 2 ช่อง ได้แก่ ช่องซ่ำส์เน็ตเวิร์ค (Zaa Network) ออกอำกำศผ่ำนทีวดี ำวเทียมในระบบ C-Band (จำนดำ
PSI) ระบบ KU-Band (จำนเหลือง DTV) และเคเบิลทีวีทวั่ ประเทศในขณะที่อะลัวร์ ชำแนล (A’lure Channel) ออกอำกำศ
ผ่ำนระบบ Pay TV
กลุ่มธุรกิจเพลง ดำเนินงำนโดย บริ ษทั โมโน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็ นผูผ้ ลิตและสร้ำงสรรค์สำระบันเทิง
ที่เกี่ยวกับศิ ลปิ นและเพลงของค่ำยโมโนมิวสิ ค โดยเน้นกำรให้บริ กำรในรู ปแบบดิจิตอล เช่น บริ กำรดำวน์โหลดเพลง
บริ กำรดำวน์โหลดรู ปภำพ คลิป และร่ วมเล่นเกมส์เกี่ยวกับเพลงของศิลปิ นในค่ำย รวมทั้งจำหน่ำยซี ดี วีซีดี ดีวีดี และอัลบั้ม
ภำพของศิลปิ น
กลุ่มธุรกิจภาพยนตร์ ดำเนิ นงำนโดย บริ ษทั โมโน ฟิ ล์ม จำกัด ซึ่ งประกอบธุ รกิ จภำพยนตร์ ครบวงจร ทั้งกำร
จัดซื้อภำพยนตร์จำกต่ำงประเทศ และผลิตภำพยนตร์ คุณภำพโดยค่ำยโมโน พิคเจอร์ เพื่อนำออกฉำยในโรงภำพยนตร์ ขำย
ลิขสิ ทธิ์ ให้สำยหนังต่ำงจังหวัด ผลิ ตเป็ นแผ่นวีซีดีและดี วีดีเพื่อจำหน่ ำย ขำยสิ ทธิ์ ในกำรแพร่ ภำพทำงเคเบิ ลที วีและ
สถำนี โทรทัศน์ฟรี ทีวี และขำยสิ ทธิ์ ภำพยนตร์ ไทยที่บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตเองให้กบั บริ ษทั ในต่ำงประเทศ รวมทั้งกำรจัดซื้ อ
ลิขสิ ทธิ์ ภำพยนตร์ ท้ งั ไทยและต่ำงประเทศมำเพื่อให้บริ กำรในรู ปแบบดิจิตอลแก่ลูกค้ำที่ สมัครเป็ นสมำชิกได้รับชม ผ่ำน
ระบบอินเทอร์เน็ตโดยไม่จำกัดจำนวน ทำงเว็บไซต์ดูหนังดอทเน็ต (www.doonung.net)
ความเสี่ ยงในการประกอบธุรกิจ บริ ษทั มีควำมเสี่ ยงในกำรประกอบธุรกิจที่สำคัญ ดังนี้
(1) ความเสี่ ยงจากเหตุขดั ข้ องในการเชื่ อมต่ อกับระบบเครื อข่ ายของผู้ให้ บริ การโทรศัพท์ เคลื่อนที่
รำยได้หลักของบริ ษทั กว่ำร้อยละ 80 ของรำยได้จำกกำรขำยและให้บริ กำรรวม มำจำกกำรให้บริ กำรเสริ มบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยข้อมูลและเนื้อหำ (Content) ต่ำงๆของบริ ษทั จะถูกส่ งไปรวบรวมไว้ที่ผูใ้ ห้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่
(Mobile Operator) ก่ อน เพื่อกระจำยต่อไปยังลูกค้ำซึ่ งเป็ นผูใ้ ช้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่ อนที่ ในระบบต่ำงๆ ซึ่ งเป็ นกำร
ดำเนินกำรภำยใต้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เชื่อมต่อระหว่ำงบริ ษทั กับผูใ้ ห้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ ดังนั้น หำกระบบ
เชื่อมต่อระหว่ำงบริ ษทั กับผูใ้ ห้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ รำยใดรำยหนึ่ งมีเหตุขดั ข้องหรื อมีเหตุกำรณ์ใดที่ทำให้บริ ษทั ไม่
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สำมำรถเชื่อมต่อระบบไปยังผูใ้ ห้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่รำยนั้นได้ ก็จะทำให้บริ ษทั ไม่สำมำรถส่ งข้อมูลเพื่อให้บริ กำรแก่
ลูกค้ำ และอำจมีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ได้
บริ ษทั ตระหนักถึงควำมเสี่ ยงที่อำจจะเกิดขึ้น จึงได้ให้ควำมสำคัญกับระบบดังกล่ำว โดยได้จดั ทำระบบควบคุม
และขั้นตอนกำรบำรุ งรักษำโครงข่ำยและอุปกรณ์ เพื่อให้อยูใ่ นสภำพที่สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ รวมทั้งได้มี
กำรเชื่อมต่อช่องทำงสำรองระหว่ำงบริ ษทั และผูใ้ ห้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ละรำย มำกกว่ำ 1 เส้นทำง เพื่อกระจำยควำม
เสี่ ยงหำกระบบกำรเชื่อมต่อผ่ำนเส้นทำงใดเส้นทำงหนึ่ งเกิ ดขัดข้อง ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั แต่
อย่ำงใด
(2) ความเสี่ ยงจากการต่ อรองอัตราส่ วนแบ่ งรายได้ จากผู้ให้ บริ การโทรศัพท์ เคลื่อนที่
รำยได้จำกกำรให้บริ กำรส่ งผ่ำนข้อมูลบนโทรศัพท์เคลื่ อนที่ มำจำกส่ วนแบ่ งรำยได้ค่ำใช้บริ กำรที่ ผูใ้ ห้บริ กำร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้รับจำกผูใ้ ช้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำกกำรใช้บริ กำรของบริ ษทั โดยกำหนดอัตรำกำรแบ่งรำยได้ตำม
สัญญำที่ ตกลงกัน ทั้งนี้ ในอนำคตหำกผูใ้ ห้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ เจรจำต่อรองขอลดอัตรำส่ วนแบ่งรำยได้ที่บริ ษทั จะ
ได้รับลงจำกอัตรำปั จจุบนั ก็จะส่งผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อรำยได้ของบริ ษทั ได้
อย่ำงไรก็ตำมกำรทำธุรกิจให้บริ กำรข้อมูลบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ถือเป็ นควำมร่ วมมือทำงธุรกิจระหว่ำงบริ ษทั และผู ้
ให้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ต่ำงฝ่ ำยต่ำงต้องพึ่งพิงทรัพยำกรของอีกฝ่ ำยในกำรให้บริ กำรลูกค้ำได้อย่ำงสมบูรณ์ และจำก
กำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ร่ ว มกับ บริ ษ ัท ผูใ้ ห้บ ริ กำรโทรศัพ ท์เ คลื่ อ นที่ แ ต่ ล ะรำยมำกว่ำ 10 ปี บริ ษ ัท ไม่ เ คยมี ก รณี ผูใ้ ห้บ ริ กำร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อรองอัตรำส่วนแบ่งรำยได้ให้ลดลงจำกสัญญำที่ตกลงกัน
(3) ความเสี่ ยงจากการที่ ผ้ ูให้ บริ การโทรศัพท์ เคลื่อนที่เข้ ามาดาเนินธุรกิจเอง
บริ ษทั เป็ นผูจ้ ดั หำคอนเทนท์ต่ำงๆให้แก่ผูใ้ ห้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อนำไปส่ งต่อให้แก่ลูกค้ำที่ใช้บริ กำร
โทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ ข องผู ้ใ ห้ บ ริ กำรโทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ แ ต่ ล ะรำย โดยสั ญ ญำให้ บ ริ กำรที่ บ ริ ษัท ท ำกั บ ผู ้ใ ห้ บ ริ กำร
โทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ละรำยมีอำยุ 1 ปี และหำกคู่สญ
ั ญำไม่มีเจตนำยกเลิกสัญญำ สัญญำจะมีผลอัตโนมัติ ต่อไปอีกทุกๆ 1 ปี
และที่ ผ่ ำ นมำบริ ษัท มี ร ำยได้ ห ลัก มำจำกกำรให้ บ ริ กำรบนโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ที่ ด ำเนิ น กำรร่ วมกั บ ผู ้ใ ห้ บ ริ กำร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ท้ งั 3 รำย หรื อมีสดั ส่วนรวมกันประมำณร้อยละ 80 ของรำยได้รวม บริ ษทั จึงอำจมีควำมเสี่ ยงจำกกำรเข้ำ
มำดำเนิ นกำรด้ำนกำรผลิ ตและจัดหำคอนเทนท์ต่ำงๆ เองของผูใ้ ห้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมทั้งควำมเสี่ ยงจำกกำร
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญำให้บริ กำรที่ทำให้บริ ษทั ได้รับผลตอบแทนลดลงจำกเดิม หรื อกำรไม่ต่ออำยุสัญญำดังกล่ำว
ซึ่งอำจทำให้บริ ษทั สูญเสี ยรำยได้จำนวนมำก และมีผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษทั
บริ ษทั ตระหนักถึงควำมเสี่ ยงที่ อำจจะเกิดขึ้นดังกล่ำวและมีควำมเชื่ อว่ำ จำกกำรที่บริ ษทั สำมำรถผลิตผลงำนที่ มี
คุ ณ ภำพออกมำอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง ได้ รั บ ควำมนิ ย ม และมี ผู ้ใ ช้ บ ริ กำรเพิ่ ม ขึ้ นอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง อี ก ทั้ งกำรที่ ผู ้ใ ห้ บ ริ กำร
โทรศัพท์เคลื่อนที่จะดำเนินกำรจัดหำและผลิตข้อมูลข่ำวสำร (Content Provider) เองนั้น จะต้องมีกระบวนกำรในกำรจัดหำ
ที่มีควำมยุง่ ยำก และอำศัยบุคลำกรจำนวนมำก เพื่อให้ได้แหล่งข้อมูลที่มีคุณภำพ หลำกหลำย และเป็ นที่ตอ้ งกำรของลูกค้ำ
ประกอบกับธุรกิจและรำยได้หลักของผูใ้ ห้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่มำจำกกำรให้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ทำงเสี ยง ซึ่ งเป็ น
รู ป แบบธุ รกิ จที่ แตกต่ำงกัน บริ ษทั จึ งยังไม่เ ห็ นแนวโน้มที่ ผูใ้ ห้บริ กำรโทรศัพท์เ คลื่ อนที่ จ ะหันมำมุ่ งเน้นกำรทำธุ รกิ จ
ให้บริ กำรข้อมูลด้วยตัวเอง
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(4) ความเสี่ ยงจากการพึ่งพิงรายได้ จากการให้ บริ การข้ อมูลผ่ านทาง SMS
รำยได้ส่วนใหญ่ของบริ ษทั มำจำกกำรให้บริ กำรเสริ มบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในส่ วนของบริ กำร Mobile SMS หรื อ
บริ กำรส่ งข้อควำมสั้น (Short Message Service) อย่ำงไรก็ตำม กำรใช้อินเทอร์ เน็ตบนมือถือ เครื อข่ำยสังคมออนไลน์ และ
บริ กำรแอพพลิเคชัน่ ต่ำงๆ มีแนวโน้มกำรเติบโตเพิม่ ขึ้นอย่ำงต่อเนื่ อง ประกอบกับหำกในอนำคตประเทศไทยมีเทคโนโลยี
3G อย่ำงเต็มรู ปแบบ ซึ่งจะทำให้กำรรับส่งข้อมูลมีควำมรวดเร็ วและมีประสิ ทธิภำพมำกขึ้น รองรับคอนเทนท์กำรใช้งำนใน
ด้ำนต่ำงๆที่ หลำกหลำยมำกขึ้น อำจทำให้ผูบ้ ริ โภคเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจำกกำรใช้บริ กำร SMS เพื่อรับบริ กำรข้อมูล
สำระบันเทิงต่ำงๆ จำกผูใ้ ห้บริ กำรข้อมูล (Content Provider) มำเป็ นกำรหำข้อมูลและสำระบันเทิงด้วยตัวเอง ผ่ำนระบบ
Data Streaming หรื อ กำรดำวน์โหลด Application ซึ่ งอำจส่ งผลให้บริ กำร SMS ชะลอตัวลงได้ในอนำคต และอำจกระทบ
ต่อรำยได้ในส่วนนี้ของบริ ษทั
อย่ำงไรก็ตำม เนื่ องจำกกำรให้บริ กำรข้อมูล Mobile SMS เป็ นกำรส่ งข้อมูลตรงถึงผูใ้ ช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ใน
ลักษณะ Push Data ที่มีควำมเสถียรมำกที่สุด สำมำรถใช้งำนได้กบั โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกประเภท ซึ่ งบริ ษทั เชื่อว่ำบริ กำร
ข้อมูล Mobile SMS จะยังคงเป็ นช่องทำงกำรให้บริ กำรข้อมูลที่แพร่ หลำยมำกที่สุดและยังคงมีแนวโน้มที่จะครองส่ วนแบ่ง
ตลำดสูงสุดของบริ กำรบนโทรศัพพท์เคลื่อนที่ได้อีกนำน ในขณะเดียวกันบริ ษทั ก็มีแผนรองรับกำรเติบโตของสมำร์ ทโฟน
และเทคโนโลยี 3G ที่ จะทำให้พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในไทยเปลี่ยนแปลงไปในอนำคต ด้วยกำรพัฒนำและเพิ่มเนื้ อหำเพื่อ
รองรับกำรใช้อินเทอร์เน็ตบนมือถือเพิ่มขึ้น รวมทั้งจัดทีมงำนเฉพำะสำหรับพัฒนำ Application ที่หลำกหลำย เพื่อให้บริ กำร
แก่ผบู ้ ริ โภคทั้งในไทยและในต่ำงประเทศ
(5) ความเสี่ ยงจากการเข้ าสู่ธุรกิจของคู่แข่ งรายใหม่
กำรเปิ ดประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ที่จะมีข้ ึนในปี 2558 จะทำให้เกิดกำร
เปิ ดเสรี ในธุรกิ จสื่ ออย่ำงเต็มรู ปแบบในอนำคตอันใกล้น้ ี ส่ งผลให้กำรแข่งขันในธุรกิจเพิ่มขึ้น ทั้งกำรแข่งขันด้ำนคุณภำพ
กำรให้บริ กำรและรำคำค่ำบริ กำร ซึ่ งบริ ษทั มี แนวทำงที่ จะลดควำมเสี่ ยงดังกล่ำว ด้วยกำรมุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณภำพของ
ผลิตภัณฑ์และกำรให้บริ กำร ควบคู่กบั กำรสร้ำงสรรค์รูปแบบของสิ นค้ำ และแบรนด์ ให้มีลกั ษณะเฉพำะตัวที่โดดเด่น เพื่อ
รักษำและเพิ่มระดับควำมนิยมของผลิตภัณฑ์และกำรให้บริ กำรของบริ ษทั
(6) ความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ
ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็ นธุรกิจที่มีกำรควบคุมจำกหน่วยงำนรัฐบำล ดังนั้น หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ
หรื อนโยบำยอันมีผลทำให้ผูใ้ ห้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำเป็ นต้องออกกฎหรื อนโยบำย เพื่อควบคุมบริ ษทั ผูใ้ ห้บริ กำร
ข้อมูลคอนเทนท์ (Content Provider) บนโทรศัพท์เคลื่อนที่มำกขึ้น เช่น กำรควบคุมรำคำหรื อเนื้ อหำข้อมูลที่ให้บริ กำรบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ก็อำจจะส่ งผลต่อกำรให้บริ กำรข้อมูลบำงประเภทและมี ผลกระทบต่อกำรเพิ่มรำยได้ของบริ ษทั ได้
อย่ำงไรก็ตำม เนื้ อหำที่ บริ ษทั ให้บริ กำรในปั จจุบันมีควำมหลำกหลำย ซึ่ งถือเป็ นกำรกระจำยควำมเสี่ ยงทำงด้ำนบริ กำร
ดังนั้น หำกมีกำรควบคุมข้อมูลประเภทใดก็จะไม่ส่งผลกระทบอย่ำงรุ นแรงต่อบริ ษทั นอกจำกนี้ บริ ษทั อำศัยข้อได้เปรี ยบ
จำกกำรเป็ นคู่คำ้ รำยใหญ่ที่มีควำมสัมพันธ์อนั ดีต่อกันมำนำนกับผูใ้ ห้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ละรำย ในกำรสอบถำม
และติดตำมควำมเปลี่ยนแปลงภำยในองค์กรหรื อกฎระเบียบใหม่ๆ จำกหน่ วยงำนรัฐบำล เพื่อเตรี ยมควำมพร้อมสำหรับ
รับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงเหล่ำนั้นได้อย่ำงทันท่วงที
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(7) ความเสี่ ยงจากการพึ่งพิงความสามารถเฉพาะของบุคลากร
กำรประกอบธุ รกิจและกำรจัดหำผลิตภัณฑ์เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กบั บริ ษทั ส่ วนใหญ่มำจำกคิดค้น พัฒนำ และ
ดำเนิ น กำรโดยบุ คลำกรที่ มีค วำมรู ้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ เ ฉพำะด้ำ น รวมทั้ง ศิ ล ปิ นและที ม งำนสนับ สนุ น
(People-based) ซึ่ งเป็ นทรั พยำกรที่ มีคุณค่ำและมี ส่วนสำคัญในกำรร่ วมสร้ำงผลงำน และผลักดันธุ รกิ จให้เติ บโตและ
ก้ำวหน้ำอย่ำงมัน่ คง ดังนั้น หำกบริ ษทั ต้องสู ญเสี ยบุคลำกรที่ มีค่ำเหล่ำนั้นไป อำจต้องใช้เวลำมำกในกำรสร้ำงบุ คลำกร
ทดแทนขึ้นมำใหม่ และอำจส่งผลกระทบต่อภำพลักษณ์และผลกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริ ษทั ได้ บริ ษทั จึงได้ให้ควำมสำคัญ
กับบุคลำกร โดยส่งเสริ มพัฒนำควำมรู ้ควำมเข้ำใจในธุรกิจ และให้มีส่วนร่ วมในกำรดำเนิ นงำนของกลุ่มบริ ษทั ให้มำกที่สุด
รวมถึงกำรให้ควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำระบบประเมินผลกำรทำงำน กำรจ่ำยผลตอบแทนและสวัสดิกำรให้แก่บุคลำกรอย่ำง
เหมำะสม เทียบเคียงได้กบั บริ ษทั อื่นในอุตสำหกรรมเดียวกัน เพื่อสร้ำงแรงจูงใจที่จะร่ วมงำนกับบริ ษทั ในระยะยำว
(8) ความเสี่ ยงจากการลงทุนในต่ างประเทศ
เนื่ องจำกบริ ษทั เล็งเห็ นถึงโอกำสและศักยภำพทำงธุ รกิจในต่ำงประเทศ โดยอำศัยรู ปแบบธุ รกิ จกำรให้บริ กำร
ข้อมูลบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ประสบควำมสำเร็ จในประเทศไทย บริ ษทั จึ งมีเป้ ำหมำยและแผนกำรขยำยธุ รกิจให้บริ กำร
ข้อมูลคอนเทนท์ (Content Provider) บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในต่ำงประเทศ ซึ่ งกำรดำเนิ นธุรกิจในต่ำงประเทศถือเป็ นกำร
ดำเนิ นธุ รกิจใหม่ของบริ ษทั ที่ ตอ้ งใช้เงินลงทุนในกำรจัดตั้งบริ ษทั วำงระบบ รวมถึงประชำสัมพันธ์ และทำกำรตลำดใน
ประเทศนั้นๆ ดังนั้น บริ ษทั อำจมีควำมเสี่ ยงจำกกำรไม่ประสบควำมสำเร็ จในกำรดำเนิ นกิ จกำรดังกล่ำวในต่ำงประเทศ
เนื่ องจำกพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคอำจมีควำมแตกต่ำง หรื ออำจมีขอ้ จำกัดทำงกฎหมำยที่แตกต่ำงจำกกำรให้บริ กำรในประเทศ
อย่ำงไรก็ตำม ก่อนกำรเข้ำลงทุนในแต่ละประเทศ คณะกรรมกำรของบริ ษทั จะมีกำรมอบหมำยแนวทำงในกำรลงทุนเพื่อให้
ทีมงำนศึ กษำควำมเป็ นไปได้ทำงธุ รกิจและสภำพตลำด (Feasibility study) เป็ นอย่ำงดีท้ งั ในด้ำนของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
ประเภทกำรให้บริ กำร ระบบเทคโนโลยี รวมถึงกฎระเบี ยบต่ำงๆ ที่ เกี่ ยวข้องในแต่ละประเทศ โดยเกณฑ์กำรลงทุนจะ
พิจำรณำถึงควำมเหมำะสมทำงด้ำนผลตอบแทนและระดับควำมเสี่ ยงที่ ยอมรับได้ รวมถึงรู ปแบบที่ จะเข้ำไปลงทุนเป็ น
สำคัญ
ความเสี่ ยงอื่นๆ
9.1 ความเสี่ ยงจากการมีผ้ ูถือหุ้นรายใหญ่ ที่มีอานาจกาหนดนโยบายการบริ หาร
ปั จจุบนั นำยพิชญ์ โพธำรำมิก ถือหุน้ ในบริ ษทั คิดเป็ นร้อยละ 87.11 ของจำนวนหุ ้นที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของ
บริ ษทั (ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวำคม 2555) ซึ่งเป็ นเสี ยงข้ำงมำกสำมำรถควบคุมมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นได้เกือบทั้งหมด รวมทั้ง
สำมำรถควบคุมนโยบำยและกำรบริ หำรงำนในบริ ษทั ได้ และถึงแม้ภำยหลังกำรเสนอขำยหุ ้นเพิ่มทุนต่อประชำชนในครั้งนี้
แล้ว นำยพิชญ์ โพธำรำมิก ยังคงมีเสี ยงข้ำงมำก โดยถือหุ ้นในบริ ษทั คิดเป็ นร้อยละ 71.87 ของจำนวนหุ ้นที่จำหน่ำยได้แล้ว
ทั้งหมดของบริ ษทั หลังกำรเพิ่มทุน ซึ่งเป็ นสัดส่วนที่มำกกว่ำร้อยละ 50 ทำให้นำยพิชญ์ โพธำรำมิก ยังคงสำมำรถควบคุมมติ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นที่ตอ้ งใช้เสี ยงส่ วนใหญ่ของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ยกเว้นเรื่ องที่กฎหมำยหรื อข้อบังคับบริ ษทั กำหนดให้ตอ้ ง
ได้รับเสี ยง 3 ใน 4 ของที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ดังนั้นผูถ้ ื อหุ ้นรำยอื่ นของบริ ษทั อำจมี ควำมเสี่ ยงจำกกำรไม่สำมำรถรวบรวม
คะแนนเสี ยงเพื่อถ่วงดุลเรื่ องที่ผถู ้ ือหุน้ ใหญ่เสนอได้
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั ได้จดั โครงสร้ำงกำรบริ หำรจัดกำรโดยมีบุคลำกรที่ มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ และได้กำหนด
ขอบเขตกำรดำเนินงำน กำรมอบอำนำจให้แก่กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรอย่ำงชัดเจน มีกำรแต่งตั้งบุคคลภำยนอกที่เป็ นอิสระเข้ำ
ร่ วมในคณะกรรมกำรบริ ษทั และเป็ นกรรมกำรตรวจสอบจำนวน 3 ท่ำน รวมทั้งบริ ษทั ได้กำหนดมำตรกำรกำรทำรำยกำรกับ
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลสรุ ป
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บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โดยจำกัดกำรออกเสี ยงของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง นอกจำกนี้ บริ ษทั ยังจัดให้มีหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยในโดยกำรว่ำจ้ำงบริ ษทั ผูช้ ำนำญกำรจำกภำยนอกที่ ปฏิ บัติงำนเป็ นอิ สระและขึ้ นตรงต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ โดยมีหน้ำที่หลักในกำรดูแลระบบกำรควบคุมภำยในเพื่อให้เป็ นไปตำมระบบที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อสร้ำง
ควำมมัน่ ใจให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ถึงควำมโปร่ งใสและถ่วงดุลอำนำจในกำรบริ หำรงำนของบริ ษทั
9.2 ความเสี่ ยงจากการลดลงของราคาหุ้ นเมื่อเข้ าซื ้อขายในตลาดหลักทรั พย์ เนื่ องมาจากการเสนอขายหุ้ นที่ ออก
ใหม่ ให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิมในราคาที่ ตา่ กว่ าราคาเสนอขายหุ้นให้ แก่ ประชาชนในครั้ งนี ้
ก่อนกำรเสนอขำยหุน้ ให้แก่ประชำชนในครั้งนี้ บริ ษทั มีกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนและเสนอขำยหุน้ เพิ่มทุนให้แก่ผถู ้ ือ
หุ ้นเดิม เมื่อเดือนกันยำยน 2555 ซึ่ งมีผลให้สัดส่ วนกำรถือหุ ้นในบริ ษทั ของนำยพิชญ์ โพธำรำมิก ลดลงจำกร้อยละ 99.99
เหลือร้อยละ 87.11 ของทุนชำระแล้วของบริ ษทั ก่อนกำรเสนอขำยหุน้ เพิ่มทุนให้แก่ประชำชน โดยมีผถู ้ ือหุ ้นเดิมรำยอื่น เข้ำ
มำถือหุน้ ในบริ ษทั เพิ่มขึ้นในสัดส่วนรวมกันร้อยละ 12.89 ของทุนชำระแล้วก่อนกำรเสนอขำยหุ ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชำชน
โดยกำรซื้อหุน้ เพิ่มทุนของบริ ษทั เป็ นจำนวนรวม 148,869,800 หุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.10 บำท คิดเป็ นสัดส่ วนรวมกัน
ร้อยละ 10.63 ของทุนชำระแล้วภำยหลังกำรเสนอขำยหุ ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชำชนในครั้งนี้ ในรำคำเสนอขำยหุ ้นละ 0.12
บำท
รำคำเสนอขำยหุน้ ดังกล่ำวต่ำกว่ำรำคำเสนอขำยหุ ้นให้แก่ประชำชนในครั้งนี้ เท่ำกับ [ • ] บำทต่อหุ ้น หรื อต่ำกว่ำ
คิดเป็ นร้อยละ [ • ] ของรำคำเสนอขำยหุน้ ให้แก่ประชำชน ดังนั้นผูล้ งทุนทัว่ ไปที่จองซื้ อหุ ้นของบริ ษทั อำจมีควำมเสี่ ยงจำก
กำรลดลงของรำคำหุ ้น หำกผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มดังกล่ำวขำยหุ ้นของบริ ษทั เพื่อทำกำไรภำยหลังจำกที่ หุ้นเริ่ มซื้ อขำยได้ในตลำด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
9.3 ความเสี่ ยงในเรื่ องตลาดรองสาหรั บการซื ้อขายหลักทรั พย์
เนื่องจำกกำรเสนอขำยหุน้ ต่อประชำชนในครั้งนี้ เป็ นกำรเสนอขำยก่อนที่จะได้รับอนุมตั ิให้นำหุ ้นเข้ำจดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ผูล้ งทุนอำจมีควำมเสี่ ยงในเรื่ องสภำพคล่อง และกำรไม่ได้รับผลตอบแทนจำกกำรขำยหุ ้น
ตำมที่คำดกำรณ์ไว้ หำกหลักทรัพย์ของบริ ษทั ไม่สำมำรถเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ ซึ่งจะมีผลให้ไม่มี
ตลำดรองสำหรับกำรซื้อขำยหุน้ สำมัญของบริ ษทั
ทั้งนี้ บริ ษทั แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด ในฐำนะที่ ปรึ กษำทำงกำรเงิ นได้พิจำรณำคุณสมบัติของบริ ษทั ในเบื้องต้น
แล้วพบว่ำ บริ ษทั มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะสำมำรถเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอได้ ตำมข้อบังคับของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยกเว้นคุณสมบัติเรื่ องกำรกระจำยกำรถือหุน้ รำยย่อย โดยบริ ษทั ต้องมีผถู ้ ือหุน้ รำยย่อยไม่ต่ำกว่ำ
300 รำย และต้องถือหุน้ รวมกันไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว โดยที่ปรึ กษำทำงกำรเงินคำดว่ำ ภำยหลังกำรเสนอ
ขำยหุน้ แล้วเสร็ จ บริ ษทั จะมีคุณสมบัติเกี่ยวกับกำรกระจำยกำรถือหุน้ รำยย่อยครบถ้วนตำมเกณฑ์ที่กำหนดดังกล่ำวข้ำงต้น
รายการระหว่ างกัน
ในปี 2554 และงวด 9 เดือ นแรกของปี 2555 บริ ษทั และบริ ษ ทั ย่อ ยมีก ำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน กับบุค คลที่
เกี่ยวข้องกันหลำยรำยกำรที่สำคัญ ได้แก่ กำรให้บริ กำรส่ งข้อมูล (Corporate SMS) กำรให้บริ กำรสื่ อโฆษณำบนเว็บไซต์
นิ ตยสำร เคเบิลทีวี กำรใช้บริ กำรระบบโทรศัพท์พ้ืนฐำน กำรใช้สัญญำณอินเตอร์ เน็ตควำมเร็ วสู ง กำรเช่ำพื้นที่วำงเครื่ อง
เซิ ร์ฟเวอร์ กำรเช่ำโครงข่ำยโทรคมนำคม กำรเช่ำพื้นที่อำคำรสำนักงำนและพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรม และกำรซื้ อขำยสิ นค้ำ
เป็ นต้น ซึ่ งกำรทำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมจำเป็ นและสมเหตุสมผล เนื่ องจำกเป็ นกำรดำเนิ นธุรกิจตำมปกติ สนับสนุนธุรกิจ
ปกติของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย รวมถึงมีกำรให้และรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ตลอดจนรำยกำรปรับโครงสร้ำงธุรกิจ
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ในกลุ่มบริ ษทั เพื่อขจัดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต โดยกำรกำหนดรำคำของกำรทำรำยกำรต่ำงๆ
เป็ นรำคำตลำดหรื อ รำคำยุติธ รรมเทีย บเคีย งได้กบั กำรทำรำยกำรกับ บุค คลภำยนอกอื่น ยกเว้น กำรกูย้ ืม เงิ นที่มีอ ตั รำ
ดอกเบี้ยต่ำกว่ำอัตรำตลำดและกำรได้รับกำรค้ ำประกันกำรกูย้ ืมเงินจำกสถำบันกำรเงินและกำรค้ ำประกันสัญญำให้บริ กำร
โดยไม่มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทน เป็ นกำรทำรำยกำรที่มีควำมสมเหตุสมผลและมีรำคำยุติธรรม ตลอดจนเป็ นประโยชน์ต่อ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ผลการดาเนิ นงานและฐานะการเงิ น
ในปี 2552 - 2554 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรำยได้รวมจำนวน 860.08 ล้ำนบำท 1,247.90 ล้ำนบำท และ 1,341.32
ล้ำนบำท ตำมลำดับ รำยได้เ กือบทั้งหมดของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อ ยเป็ นรำยได้จำกกำรขำยและให้บริ กำร ซึ่ งมีจำนวน
832.54 ล้ำนบำท 1,232.04 ล้ำนบำท และ 1,303.02 ล้ำนบำท ตำมลำดับ และมี กำไรสุ ทธิ เท่ำกับ 204.17 ล้ำนบำท 524.16
ล้ำนบำท และ 506.62 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ณ สิ้ นปี 2552 - 2554 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์รวมเท่ำกับ 356.82 ล้ำนบำท 501.45 ล้ำนบำท และ 560.98
ล้ำนบำท ตำมลำดับ มีหนี้ สินรวมเท่ำกับ 472.40 ล้ำนบำท 317.71 ล้ำนบำท และ 297.69 ล้ำนบำท ตำมลำดับ มีส่วนของ
ผูถ้ ือหุ ้นเท่ำกับ (115.58) ล้ำนบำท 183.74 ล้ำนบำท และ 263.29 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยมีอตั รำส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้นเท่ำกับ 1.73 เท่ำ และ 1.13 เท่ำ ณ สิ้ นปี 2553 - 2554 ตำมลำดับ สำหรับในงวด 9 เดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน
2555 บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยมีร ำยได้ร วม 1,166.59 ล้ำนบำท กำไรสุ ท ธิ เท่ ำกับ 457.84 ล้ำนบำท สิ นทรัพย์รวมเท่ำ กับ
691.23 ล้ำนบำท หนี้ สินรวมเท่ำกับ 264.47 ล้ำนบำท และส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเท่ำกับ 426.76 ล้ำนบำท โดยมีอตั รำส่ วน
หนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเท่ำกับ 0.62 เท่ำ
สรุ ปข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
บริ ษทั มีควำมประสงค์จะเสนอขำยหุ ้นสำมัญเพิม่ ทุนต่อประชำชนจำนวน 245,000,000 หุ ้น (คิดเป็ นร้อยละ 17.50
ของทุนที่เรี ยกชำระแล้วภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนต่อประชำชนครั้งนี้) มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 0.10 บำท ในรำคำ
เสนอขำยหุน้ ละ [] บำท โดยบริ ษทั มีวตั ถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จำกกำรเสนอขำยหุน้ ในครั้งนี้ (สุ ทธิ จำกค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ)
เป็ นจำนวนเงินประมำณ [] ล้ำนบำท เพื่อนำไปขยำยธุรกิจในต่ำงประเทศ ลงทุนเพิ่มใน Content ประเภทต่ำงๆ ลงทุนใน
กิจกำรอื่นๆ รวมทั้งใช้ในกำรประมูลช่องสัญญำณโทรศัพท์ระบบดิจิตอล ตลอดจนใช้ในกำรขยำยพื้นที่สำนักงำนและลงทุน
ในอุปกรณ์ดำ้ นเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็ นจำนวนรวมประมำณ [] ล้ำนบำท โดยบริ ษทั จะดำเนิ นกำรนำหุ ้นสำมัญทั้งหมด
เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต่อไป
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ [] สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ได้อนุญำตให้บริ ษทั เสนอขำย
หุ ้นสำมัญต่อประชำชน และเมื่อวันที่ [] ตลำดหลักทรัพย์ได้พิจำรณำข้อมูลของบริ ษทั แล้วเห็นว่ำ หุ ้นสำมัญของบริ ษทั มี
คุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อบังคับตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยกำรรั บหุ ้นสำมัญหรื อหุ ้นบุริมสิ ทธิ เป็ นหลักทรั พย์จดทะเบี ยน
ยกเว้นคุณสมบัติเรื่ องกำรกระจำยกำรถือหุน้ รำยย่อย
(ผูล้ งทุนควรอ่ำนรำยละเอียดข้อมูลในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ก่อนกำรตัดสิ นใจจองซื้อหลักทรัพย์)

ส่ วนที่ 1 ข้อมูลสรุ ป
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