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6. โครงการในอนาคต
บริ ษทั มีนโยบำยกำรลงทุนและขยำยธุ รกิ จเพื่อสร้ำงผลตอบแทนสู งสุ ดให้แก่ ผูถ้ ือหุ ้น โดยมุ่งเน้นกำรเพิ่ม
ศักยภำพในกำรประกอบธุรกิจสื่ อและกำรให้บริ กำรข้อมูล (Media and Content Business) และธุรกิจกำรให้บริ กำรด้ำน
บันเทิง (Entertainment Business) ที่กลุ่มบริ ษทั ดำเนินกำรอยูใ่ นปั จจุบนั และกำรนำประสบกำรณ์ ควำมเชี่ยวชำญ และ
ควำมสำเร็ จจำกกำรดำเนินธุรกิจในปั จจุบนั มำต่อยอดขยำยกำรดำเนิ นงำนไปยังธุรกิจอื่นที่มีควำมเกี่ยวเนื่ องและอยูใ่ น
อุตสำหกรรมเดียวกับกลุ่มบริ ษทั เพื่อสร้ำงประโยชน์สูงสุดให้แก่บริ ษทั โดยโครงกำรขยำยธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ในช่วง
ระยะเวลำ 1 - 3 ปี ข้ำงหน้ำ มีดงั ต่อไปนี้
(1) โครงการขยายธุรกิจในต่ างประเทศ
บริ ษทั มี โครงกำรที่ จะขยำยธุ รกิ จ ในต่ำงประเทศ ทั้งด้ำนธุ รกิ จสื่ อและกำรให้บริ กำรข้อมูล และธุ รกิ จกำร
ให้บริ กำรด้ำนบันเทิง ซึ่ งเป็ นธุ รกิจเดิมที่กลุ่มบริ ษทั มีควำมเชี่ยวชำญและดำเนิ นกำรอยูใ่ นปั จจุบนั โดยอำศัยรู ปแบบ
ธุรกิจที่ประสบควำมสำเร็ จในประเทศไทย เพื่อต่อยอดรองรับกำรเติบโตของธุรกิจในกลุ่ม โดยมีแผนขยำยกำรลงทุน
เพิ่มในบริ ษทั ย่อยในประเทศเกำหลี ประเทศอิ นโดนี เซี ย คำดว่ำจะเริ่ มลงทุ นในปี 2556-2558 ซึ่ งจะใช้เงิ นลงทุ น
ประมำณ 150 ล้ำนบำท โดยมีแหล่งเงินทุนจำกกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนให้แก่ประชำชนในครั้งนี้
นอกจำกนี้ ยังมีแผนลงทุนใหม่ในประเทศอื่นๆ ในกลุ่ม AEC1 จำนวน 6 แห่ ง ในรู ปแบบของกำรจัดตั้งบริ ษทั
ใหม่ในประเทศนั้นๆ ทั้งนี้ ในกำรเลือกที่จะขยำยกำรลงทุนไปในประเทศใดนั้น บริ ษทั จะต้องศึกษำและพิจำรณำถึง
ปั จจัยต่ำงๆอย่ำงละเอียดรอบคอบ โดยจะต้องมีกำรศึ กษำควำมเป็ นไปได้ทำงธุ รกิ จ โอกำส อุปสรรค สภำพตลำด
พฤติกรรมกำรของผูบ้ ริ โภค ประเภทกำรให้บริ กำร ระบบเทคโนโลยี สำธำรณู ปโภคพื้นฐำน รวมทั้งข้อจำกัดของ
กฎหมำยในประเทศนั้นๆ เป็ นอย่ำงดี โดยเกณฑ์กำรลงทุนจะพิจำรณำจำกผลตอบแทนกำรลงทุน และระดับควำมเสี่ ยง
ที่ยอมรับได้ ซึ่งในปั จจุบนั บริ ษทั อยูร่ ะหว่ำงกำรศึกษำควำมเป็ นไปได้ของกำรลงทุนในประเทศเป้ ำหมำยต่ำงๆ ซึ่ งกำร
ลงทุนดังกล่ำวคำดว่ำจะใช้เงินลงทุนประมำณ 350 ล้ำนบำท ระยะเวลำลงทุนประมำณปี 2556-2558 โดยมีแหล่งเงินทุน
จำกกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนให้แก่ประชำชนในครั้งนี้
(2) โครงการลงทุนเพิม่ ใน Content
บริ ษทั มีโครงกำรลงทุนเพิ่มใน Content ประเภทต่ำงๆให้มำกขึ้น เพื่อนำมำสนับสนุนธุรกิจที่หลำกหลำยของ
กลุ่มบริ ษทั โดยกำรซื้อ Content จำกผูผ้ ลิตทั้งในและต่ำงประเทศ (International Content) ที่อยูใ่ นกระแสควำมนิยมของ
ผูบ้ ริ โภค เช่น Content ด้ำนภำพยนตร์ ด้ำนกีฬำ และด้ำนบันเทิงต่ำงๆ เพื่อนำมำเสนอให้แก่ผบู ้ ริ โภคผ่ำนช่องทำงสื่ อ
ต่ำงๆ ที่ กลุ่มบริ ษทั ดำเนิ นกำรอยู่ เพื่อให้เกิ ดควำมหลำกหลำยของข้อมูลและสำระบันเทิ งต่ำงๆ สำหรั บให้บ ริ กำร
เพิ่มขึ้นในทุกช่องทำง ตอบสนองควำมต้องกำรที่หลำกหลำยของผูบ้ ริ โภค
ทั้งนี้ ในกำรคัด เลื อก Content ต่ำงๆ บริ ษ ัท จะต้องพิจำรณำให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรของตลำดและ
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในขณะนั้นๆ เพื่อให้เกิดควำมคุม้ ค่ำและประโยชน์สูงสุ ดต่อกำรดำเนิ นธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั

1

ประเทศในกลุ่ม AEC หรื อ ASEAN Economic Community คือ กำรรวมตัวของชำติใน ASEAN 10 ประเทศ ประกอบด้วย
ไทย พม่ำ ลำว เวียดนำม มำเลเซีย สิ งคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ กัมพูชำ และบรู ไน
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โดยจะทยอยลงทุนในระยะเวลำลงทุนประมำณปี 2556-2558 เพื่อให้มี Content ใหม่ๆ มำนำเสนอในตลำดได้อย่ำง
ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ภำยใต้กำรลงทุนของบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อย แล้วแต่กรณี ซึ่งคำดว่ำกำรลงทุนดังกล่ำวจะใช้
เงินลงทุนรวมทั้งสิ้นประมำณ 500 ล้ำนบำท โดยมีแหล่งเงินทุนจำกกำรเสนอขำยหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ประชำชนใน
ครั้งนี้
(3) โครงการลงทุนในกิจการอืน่
บริ ษทั มีโครงกำรลงทุนในกิ จกำรอื่นที่ มีควำมเกี่ ยวเนื่ องและอยู่ในอุตสำหกรรมเดี ยวกับกลุ่มบริ ษทั ทั้งใน
ประเทศและต่ำงประเทศ เช่น กำรซื้อเว็บไซต์ หรื อนิตยสำร ที่มีชื่อเสี ยงและได้รับควำมนิยมสูง หรื อกำรซื้ อกิจกำรของ
บริ ษทั ที่ประกอบธุ รกิ จด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อขยำยฐำนลูกค้ำ และเพิ่มรำยได้ให้กบั บริ ษทั รวมทั้งเพิ่มกำร
สนับสนุนและควำมร่ วมมือทำงธุรกิจ ตลอดจนกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีต่ำงๆ
โดยปั จจุบนั บริ ษทั อยูร่ ะหว่ำงสรรหำกิจกำรหรื อบริ ษทั เป้ ำหมำยที่จะไปลงทุน เพื่อศึกษำควำมเป็ นไปได้ในกำร
ลงทุนต่อไป โดยคำดว่ำจะเริ่ มลงทุนได้ในปี 2556-2558 และคำดว่ำจะใช้เงินลงทุนทั้งสิ้นประมำณ 300 ล้ำนบำท โดยมี
แหล่งเงินทุนจำกกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนให้แก่ประชำชนในครั้งนี้
(4) โครงการเข้ าร่ วมประมูลช่ องสัญญาณโทรทัศน์ ระบบดิจติ อล (TV Digital)
บริ ษทั มี แผนกำรที่ จะเข้ำร่ วมประมูลช่องสัญญำณโทรทัศน์ระบบดิ จิตอล (TV Digital) เพื่อขยำยรู ปแบบ
(Platform) ให้มีควำมหลำกหลำยเพิ่มขึ้น โดยอำศัยควำมชำนำญและประสบกำรณ์ในฐำนะที่เป็ นผูใ้ ห้บริ กำรเนื้ อหำ
(Content Provider) และผูด้ ำเนินธุรกิจทีวดี ำวเทียมและเคเบิลทีวี โดยในเบื้องต้นจะมุ่งเน้นคอนเทนต์ที่ถนัด ทั้งรำยกำร
บันเทิง เพลง แฟชัน่ วัยรุ่ น ไลฟ์ สไตล์ และสำระควำมรู ้ต่ำงๆ
ทั้งนี้ บริ ษทั อยู่ระหว่ำงกำรศึ กษำถึ งกฎเกณฑ์ และระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้องกับกำรดำเนิ นธุ รกิ จที วีดิจิตอลอย่ำง
ละเอียด รวมทั้งจะต้องศึ กษำถึงกติกำและเงื่อนไขของกำรประมูล ซึ่ งในปั จจุบนั คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสี ยง
กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ หรื อ กสทช. อยูร่ ะหว่ำงกำรร่ ำงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรประมูลและ
กำรศึกษำรำคำตั้งต้นที่จะใช้ในกำรประมูลคลื่นควำมถี่ใบอนุญำตกำรประกอบกิจกำรโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ซึ่ งหำกมี
กำรประมูลดังกล่ำว บริ ษทั ก็มีควำมพร้อมที่จะเข้ำร่ วมประมูล โดยคำดว่ำกำรประมูลจะเริ่ มประมำณไตรมำสที่ 2 ของปี
2556 (ขึ้นกับกำหนดกำรที่ กสทช. จะประกำศต่อไปในอนำคต) ซึ่งหำกบริ ษทั ประมูลได้คำดว่ำจะใช้เวลำลงทุนในช่วง
ปี 2556-2558 และมีงบประมำณลงทุนทั้งสิ้ นประมำณ 500-700 ล้ำนบำท โดยมีแหล่งเงิ นทุนจำกกำรเสนอขำยหุ ้น
สำมัญเพิม่ ทุนให้แก่ประชำชนในครั้งนี้
(5) โครงการขยายพืน้ ทีส่ านักงานและอุปกรณ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริ ษทั มีโครงกำรที่ จะขยำยพื้นที่ สำนักงำน เพื่อรองรับจำนวนพนักงำนและปริ มำณธุ รกรรมที่ จะเพิ่มขึ้นใน
อนำคต เนื่องจำกพื้นที่เช่ำสำนักงำนในปั จจุบนั ได้ใช้ประโยชน์เต็มพื้นที่แล้ว โดยกำรขยำยพื้นที่สำนักงำนดังกล่ำวจะ
พิจำรณำกำรเช่ำพื้นที่เพิ่มเติมในอำคำรสำนักงำนในปั จจุบนั ที่บริ ษทั ได้เช่ำพื้นที่จำกบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริ ษทั โดย
ในปั จจุบนั บริ ษทั ยังไม่มีนโยบำยที่จะย้ำยสถำนที่ ทำกำรหรื อลงทุนในสำนักงำนแห่ งใหม่แต่อย่ำงใด ทั้งนี้ กำรขยำย
พื้นที่สำนักงำนดังกล่ำวจะต้องใช้เงิ นลงทุนในกำรตกแต่งสถำนที่ ลงทุนในอุปกรณ์สำนักงำน ตลอดจนเงินประกัน
สัญญำเช่ำ ซึ่งบริ ษทั ได้ประมำณเงินลงทุนดังกล่ำวจำนวนรวมทั้งสิ้นประมำณ 50 ล้ำนบำท ระยะเวลำลงทุนประมำณปี
2556-2558 โดยมีแหล่งเงินทุนจำกกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนให้แก่ประชำชนในครั้งนี้
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นอกจำกนี้ บริ ษทั ยังมีโครงกำรที่จะลงทุนในอุปกรณ์ดำ้ นเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อสนับสนุนประสิ ทธิ ภำพ
กำรดำเนิ นธุรกิจของบริ ษทั รวมทั้งเพื่อรองรับกำรขยำยธุรกิ จในอนำคต ซึ่ งได้แก่ เครื่ องคอมพิวเตอร์ เครื่ อง Server
และระบบโปรแกรมบัญชี โดยคำดว่ำจะใช้เงินลงทุนทั้งสิ้ นประมำณ 150 ล้ำนบำท ระยะเวลำลงทุนประมำณปี 25562558 โดยมีแหล่งเงินทุนจำกกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนให้แก่ประชำชนในครั้งนี้
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