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6. โครงการในอนาคต
บริษัทมีนโยบำยกำรลงทุนและขยำยธุรกิจเพื่อสร้ำงผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมุ่งเน้นกำรเพิ่ม
ศักยภำพในกำรประกอบธุรกิจสื่อและกำรให้บริกำรข้อมูล (Media and Content Business) และธุรกิจกำรให้บริกำรด้ำน
บันเทิง (Entertainment Business) ที่กลุม่ บริษัทดำเนินกำรอยู่ในปัจจุบัน และกำรนำประสบกำรณ์ ควำมเชี่ยวชำญ และ
ควำมสำเร็จจำกกำรดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน มำต่อยอดขยำยกำรดำเนินงำนไปยังธุรกิจอื่นที่มีควำมเกี่ยวเนื่องและอยู่ใน
อุตสำหกรรมเดียวกับกลุ่มบริษัท เพื่อสร้ำงประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัท โดยโครงกำรขยำยธุรกิจของกลุ่มบริษัทในช่วง
ระยะเวลำ 1 - 3 ปีข้ำงหน้ำ มีดังต่อไปนี้
(1) โครงการขยายธุรกิจในต่างประเทศ
บริษัทมีโครงกำรที่จะขยำยธุรกิจ ในต่ำงประเทศ ทั้งด้ำนธุรกิจสื่อ และกำรให้บริกำรข้อมูล และธุรกิจ กำร
ให้บริกำรด้ำนบันเทิง ซึ่งเป็นธุรกิจเดิมที่กลุ่มบริษัทมีควำมเชี่ยวชำญและดำเนินกำรอยู่ในปัจจุบัน โดยอำศัยรูปแบบ
ธุรกิจที่ประสบควำมสำเร็จในประเทศไทย เพื่อต่อยอดรองรับกำรเติบโตของธุรกิจในกลุ่ม โดยมีแผนขยำยกำรลงทุน
เพิ่มในบริษัทย่อยในประเทศเกำหลี ประเทศอินโดนีเซีย คำดว่ำจะเริ่มลงทุนในปี 2556-2558 ซึ่งจะใช้เงินลงทุน
ประมำณ 150 ล้ำนบำท โดยมีแหล่งเงินทุนจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ประชำชนในครั้งนี้
นอกจำกนี้ ยังมีแผนลงทุนใหม่ในประเทศอื่นๆ ในกลุ่ม AEC1 จำนวน 6 แห่ง ในรูปแบบของกำรจัดตั้งบริษัท
ใหม่ในประเทศนั้นๆ ทั้งนี้ ในกำรเลือกที่จะขยำยกำรลงทุนไปในประเทศใดนั้น บริษัทจะต้องศึกษำและพิจำรณำถึง
ปัจจัยต่ำงๆอย่ำงละเอียดรอบคอบ โดยจะต้องมีกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ทำงธุรกิจ โอกำส อุปสรรค สภำพตลำด
พฤติกรรมกำรของผู้บริโภค ประเภทกำรให้บริกำร ระบบเทคโนโลยี สำธำรณูปโภคพื้นฐำน รวมทั้งข้อจำกัดของ
กฎหมำยในประเทศนั้นๆ เป็นอย่ำงดี โดยเกณฑ์กำรลงทุนจะพิจำรณำจำกผลตอบแทนกำรลงทุน และระดับควำมเสี่ยง
ที่ยอมรับได้ ซึ่งในปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของกำรลงทุนในประเทศเป้ำหมำยต่ำงๆ ปัจจุบัน
อยู่ระหว่ำงกำรจัดตั้งบริษัทในประเทศเวียดนำม คำดว่ำจะแล้วเสร็จในไตรมำสที่ 2 ปี 2556 ซึ่งแผนกำรขยำยธุรกิจใน
ต่ำงประเทศกำรลงทุนดังกล่ำวคำดว่ำจะใช้เงินลงทุนประมำณ 350 500 ล้ำนบำท ระยะเวลำลงทุนประมำณปี 25562558 โดยมีแหล่งเงินทุนจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ประชำชนในครั้งนี้
(2) โครงการลงทุนเพิ่มใน Content
บริษัทมีโครงกำรลงทุนเพิ่มใน Content ประเภทต่ำงๆให้มำกขึ้น เพื่อนำมำสนับสนุนธุรกิจที่หลำกหลำยของ
กลุ่มบริษัท โดยกำรซื้อ Content จำกผู้ผลิตทั้งในและต่ำงประเทศ (International Content) ที่อยู่ในกระแสควำมนิยมของ
ผู้บริโภค เช่น Content ด้ำนภำพยนตร์ ด้ำนกีฬำ และด้ำนบันเทิงต่ำงๆ เพื่อนำมำเสนอให้แก่ผู้บริโภคผ่ำนช่องทำงสื่อ
ต่ำงๆ ที่กลุ่มบริษัทดำเนินกำรอยู่ เพื่อ ให้เกิดควำมหลำกหลำยของข้อมูลและสำระบันเทิงต่ำงๆ สำหรับให้บ ริกำร
เพิ่มขึ้นในทุกช่องทำง ตอบสนองควำมต้องกำรที่หลำกหลำยของผู้บริโภค

1

ประเทศในกลุ่ม AEC หรือ ASEAN Economic Community คือ กำรรวมตัวของชำติใน ASEAN 10 ประเทศ ประกอบด้วย
ไทย พม่ำ ลำว เวียดนำม มำเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชำ และบรูไน
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ทั้งนี้ ในกำรคัด เลือก Content ต่ำงๆ บริษั ท จะต้องพิจำรณำให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรของตลำดและ
พฤติกรรมของผู้บริโภคในขณะนั้นๆ เพื่อให้เกิดควำมคุ้มค่ำและประโยชน์สูงสุด ต่อกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
โดยจะทยอยลงทุนในระยะเวลำลงทุนประมำณปี 2556-2558 เพื่อให้มี Content ใหม่ๆ มำนำเสนอในตลำดได้อย่ำง
ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ภำยใต้กำรลงทุนของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย แล้วแต่กรณี ซึ่งคำดว่ำกำรลงทุนดังกล่ำวจะใช้
เงินลงทุนรวมทั้งสิ้นประมำณ 500 ล้ำนบำท โดยมีแหล่งเงินทุนจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ประชำชนใน
ครั้งนี้
(3) โครงการลงทุนในกิจการอื่น
บริษัทมีโครงกำรลงทุนในกิจกำรอื่น ที่มีควำมเกี่ยวเนื่องและอยู่ในอุตสำหกรรมเดียวกับกลุ่มบริษัท ทั้งใน
ประเทศและต่ำงประเทศ เช่น กำรซื้อเว็บไซต์ หรือนิตยสำร ที่มีชื่อเสียงและได้รับควำมนิยมสูง หรือกำรซื้อกิจกำรของ
บริษัทที่ประกอบธุรกิจด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อขยำยฐำนลูกค้ำ และเพิ่มรำยได้ให้กับบริษัท รวมทั้งเพิ่มกำร
สนับสนุนและควำมร่วมมือทำงธุรกิจ ตลอดจนกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีต่ำงๆ
โดยปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่ำงสรรหำกิจกำรหรือบริษัทเป้ำหมำยที่จะไปลงทุน เพื่อศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำร
ลงทุนต่อไป โดยคำดว่ำจะเริ่มลงทุนได้ในปี 2556-2558 และคำดว่ำจะใช้เงินลงทุนทั้งสิ้นประมำณ 300 ล้ำนบำท โดยมี
แหล่งเงินทุนจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ประชำชนในครั้งนี้
(4) โครงการเข้าร่วมประมูลช่องสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (TV Digital)
บริษัทมีแผนกำรที่จะเข้ำร่วมประมูลช่องสัญญำณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (TV Digital) เพื่อขยำยรูปแบบ
(Platform) ให้มีควำมหลำกหลำยเพิ่มขึ้น โดยอำศัยควำมชำนำญและประสบกำรณ์ในฐำนะที่เป็นผู้ให้บริกำรเนื้อหำ
(Content Provider) และผู้ดำเนินธุรกิจทีวีดำวเทียมและเคเบิลทีวี โดยในเบื้องต้นจะมุ่งเน้นคอนเทนต์ที่ถนัด ทั้งรำยกำร
บันเทิง เพลง แฟชั่นวัยรุ่น ไลฟ์สไตล์ และสำระควำมรู้ต่ำงๆ
ทั้งนี้ บริษัทอยู่ ระหว่ำงกำรศึกษำถึงกฎเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินธุรกิจ ทีวีดิจิตอลอย่ำง
ละเอียด รวมทั้งจะต้องศึกษำถึงกติกำและเงื่อนไขของกำรประมูล ซึ่งในปัจจุบันคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง
กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ หรือ กสทช. อยู่ระหว่ำงกำรร่ำงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรประมูลและ
กำรศึกษำรำคำตั้งต้นที่จะใช้ในกำรประมูลคลื่นควำมถี่ใบอนุญำตกำรประกอบกิจกำรโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ซึ่งหำกมี
กำรประมูลดังกล่ำว บริษัทก็มีควำมพร้อมที่จะเข้ำร่วมประมูล โดยคำดว่ำกำรประมูลจะเริ่มประมำณไตรมำสที่ 2 ของปี
2556 (ขึ้นกับกำหนดกำรที่ กสทช. จะประกำศต่อไปในอนำคต) ซึ่งหำกบริษัทประมูลได้คำดว่ำจะใช้เวลำลงทุนในช่วง
ปี 2556-2558 และมีงบประมำณลงทุนทั้งสิ้นประมำณ 500-7001,000 ล้ำนบำท โดยมีแหล่งเงินทุนจำกกำรเสนอขำยหุ้น
สำมัญเพิ่มทุนให้แก่ประชำชนในครั้งนี้
(5) โครงการขยายพื้นที่สานักงานและอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัทมีโครงกำรที่จะขยำยพื้นที่สำนักงำน เพื่อรองรับจำนวนพนักงำนและปริมำณธุรกรรมที่จะเพิ่มขึ้นใน
อนำคต เนื่องจำกพื้นที่เช่ำสำนักงำนในปัจจุบันได้ใช้ประโยชน์เต็มพื้นที่แล้ว โดยกำรขยำยพื้นที่สำนักงำนดังกล่ำวจะ
พิจำรณำกำรเช่ำพื้นที่เพิ่มเติมในอำคำรสำนักงำนในปัจจุบัน ที่บริษัทได้เช่ำพื้นที่จำกบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท โดย
ในปัจจุบันบริษัทยังไม่มีนโยบำยที่จะย้ำยสถำนที่ทำกำรหรือลงทุนในสำนักงำนแห่งใหม่แต่อย่ำงใด ทั้งนี้ กำรขยำย
พื้นที่สำนักงำนดังกล่ำวจะต้องใช้เงินลงทุนในกำรตกแต่งสถำนที่ ลงทุ นในอุปกรณ์สำนักงำน ตลอดจนเงินประกัน
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สัญญำเช่ำ ซึ่งบริษัทได้ประมำณเงินลงทุนดังกล่ำวจำนวนรวมทั้งสิ้นประมำณ 50 ล้ำนบำท ระยะเวลำลงทุนประมำณปี
2556-2558 โดยมีแหล่งเงินทุนจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ประชำชนในครั้งนี้
นอกจำกนี้ บริษัทยังมีโครงกำรที่จะลงทุนในอุปกรณ์ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อสนับสนุนประสิทธิภำพ
กำรดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเพื่อรองรับกำรขยำยธุรกิจในอนำคต ซึ่งได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง Server
และระบบโปรแกรมบัญชี โดยคำดว่ำจะใช้เงินลงทุนทั้งสิ้นประมำณ 150 200 ล้ำนบำท ระยะเวลำลงทุนประมำณปี
2556-2558 โดยมีแหล่งเงินทุนจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ประชำชนในครั้งนี้
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