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6. โครงการในอนาคต
บริษัทมีนโยบายการลงทุนและขยายธุรกิจเพื่อสรางผลตอบแทนสูงสุดใหแกผูถือหุน โดยมุงเนนการเพิ่ม
ศักยภาพในการประกอบธุรกิจสื่อและการใหบริการขอมูล (Media and Content Business) และธุรกิจการใหบริการดาน
บันเทิง (Entertainment Business) ที่กลุมบริษัทดําเนินการอยูในปจจุบัน และการนําประสบการณ ความเชี่ยวชาญ และ
ความสําเร็จจากการดําเนินธุรกิจในปจจุบัน มาตอยอดขยายการดําเนินงานไปยังธุรกิจอื่นที่มีความเกี่ยวเนื่องและอยูใน
อุตสาหกรรมเดียวกับกลุมบริษัท เพื่อสรางประโยชนสูงสุดใหแกบริษัท โดยโครงการขยายธุรกิจของกลุมบริษัทในชวง
ระยะเวลา 1 - 3 ปขางหนา มีดังตอไปนี้
(1) โครงการขยายธุรกิจในตางประเทศ
บริษัทมีโครงการที่จะขยายธุรกิจ ในตางประเทศ ทั้งดานธุรกิจสื่อและการใหบริการขอมู ล และธุรกิจการ
ใหบริการดานบันเทิง ซึ่งเปนธุรกิจเดิมที่กลุมบริษัทมีความเชี่ยวชาญและดําเนินการอยูในปจจุบัน โดยอาศัยรูปแบบ
ธุรกิจที่ประสบความสําเร็จในประเทศไทย เพื่อตอยอดรองรับการเติบโตของธุรกิจในกลุม โดยมีแผนขยายการลงทุน
เพิ่มในบริษัทยอยในประเทศเกาหลี ประเทศอินโดนีเซีย คาดวาจะเริ่มลงทุนในป 2556-2558 ซึ่งจะใชเงินลงทุน
ประมาณ 150 ลานบาท โดยมีแหลงเงินทุนจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกประชาชนในครั้งนี้
นอกจากนี้ ยังมีแผนลงทุนใหมในประเทศอื่นๆ ในกลุม AEC1 จํานวน 6 แหง ในรูปแบบของการจัดตั้งบริษัท
ใหมในประเทศนั้นๆ ทั้งนี้ ในการเลือกที่จะขยายการลงทุนไปในประเทศใดนั้น บริษัทจะตองศึกษาและพิจารณาถึง
ปจจัยตางๆอยางละเอียดรอบคอบ โดยจะตองมีการศึกษาความเปนไปไดทางธุรกิจ โอกาส อุปสรรค สภาพตลาด
พฤติกรรมการของผูบริโภค ประเภทการใหบริการ ระบบเทคโนโลยี สาธารณูปโภคพื้นฐาน รวมทั้งขอจํากัดของ
กฎหมายในประเทศนั้นๆ เปนอยางดี โดยเกณฑการลงทุนจะพิจารณาจากผลตอบแทนการลงทุน และระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได ซึ่งบริษัทอยูระหวางการศึกษาความเปนไปไดของการลงทุนในประเทศเปาหมายตางๆ ปจจุบันอยูระหวาง
การจัดตั้งบริษัทในประเทศเวียดนาม คาดวาจะแลวเสร็จในไตรมาสที่ 2 ป 2556 ซึ่งแผนการขยายธุรกิจในตางประเทศ
ดังกลาวคาดวาจะใชเงินลงทุนประมาณ 500 ลานบาท ระยะเวลาลงทุนประมาณป 2556-2558 โดยมีแหลงเงินทุนจาก
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกประชาชนในครั้งนี้
(2) โครงการลงทุนเพิ่มใน Content
บริษัทมีโครงการลงทุนเพิ่มใน Content ประเภทตางๆใหมากขึ้น เพื่อนํามาสนับสนุนธุรกิจที่หลากหลายของ
กลุมบริษัท โดยการซื้อ Content จากผูผลิตทั้งในและตางประเทศ (International Content) ที่อยูในกระแสความนิยมของ
ผูบริโภค เชน Content ดานภาพยนตร ดานกีฬา และดานบันเทิงตางๆ เพื่อนํามาเสนอใหแกผูบริโภคผานชองทางสื่อ
ตางๆ ที่กลุมบริษัทดําเนินการอยู เพื่อใหเกิดความหลากหลายของขอมูลและสาระบันเทิงตางๆ สําหรับใหบริการ
เพิ่มขึ้นในทุกชองทาง ตอบสนองความตองการที่หลากหลายของผูบริโภค

1

ประเทศในกลุม AEC หรือ ASEAN Economic Community คือ การรวมตัวของชาติใน ASEAN 10 ประเทศ ประกอบดวย
ไทย พมา ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย ฟลิปปนส กัมพูชา และบรูไน
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ทั้งนี้ ในการคัดเลือก Content ตางๆ บริษัทจะตองพิจารณาใหเหมาะสมกับความตองการของตลาดและ
พฤติกรรมของผูบริโภคในขณะนั้นๆ เพื่อใหเกิดความคุมคาและประโยชนสูงสุดตอการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัท
โดยจะทยอยลงทุนในระยะเวลาลงทุนประมาณป 2556-2558 เพื่อใหมี Content ใหมๆ มานําเสนอในตลาดไดอยาง
ตอเนื่องและสม่ําเสมอ ภายใตการลงทุนของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย แลวแตกรณี ซึ่งคาดวาการลงทุนดังกลาวจะใช
เงินลงทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 500 ลานบาท โดยมีแหลงเงินทุนจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกประชาชนใน
ครั้งนี้
(3) โครงการลงทุนในกิจการอื่น
บริษัทมีโครงการลงทุนในกิจการอื่นที่มีความเกี่ยวเนื่องและอยูในอุตสาหกรรมเดียวกับกลุมบริษัท ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ เชน การซื้อเว็บไซต หรือนิตยสาร ที่มีชื่อเสียงและไดรับความนิยมสูง หรือการซื้อกิจการของ
บริษัทที่ประกอบธุรกิจดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อขยายฐานลูกคา และเพิ่มรายไดใหกับบริษัท รวมทั้งเพิ่มการ
สนับสนุนและความรวมมือทางธุรกิจ ตลอดจนการถายทอดเทคโนโลยีตางๆ
โดยปจจุบันบริษัทอยูระหวางสรรหากิจการหรือบริษัทเปาหมายที่จะไปลงทุน เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการ
ลงทุนตอไป โดยคาดวาจะเริ่มลงทุนไดในป 2556-2558 และคาดวาจะใชเงินลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 300 ลานบาท โดยมี
แหลงเงินทุนจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกประชาชนในครั้งนี้
(4) โครงการเขารวมประมูลชองสัญญาณโทรทัศนระบบดิจิตอล (TV Digital)
บริษัทมีแผนการที่จะเขารวมประมูลชองสัญญาณโทรทัศนระบบดิจิตอล (TV Digital) เพื่อขยายรูปแบบ
(Platform) ใหมีความหลากหลายเพิ่มขึ้น โดยอาศัยความชํานาญและประสบการณในฐานะที่เปนผูใหบริการเนื้อหา
(Content Provider) และผูดําเนินธุรกิจทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวี โดยในเบื้องตนจะมุงเนนคอนเทนตที่ถนัด ทั้งรายการ
บันเทิง เพลง แฟชั่นวัยรุน ไลฟสไตล และสาระความรูตางๆ
ทั้งนี้ บริษัทอยูระหวางการศึกษาถึงกฎเกณฑ และระเบียบที่เกี่ยวขอ งกับการดําเนินธุร กิจทีวีดิจิตอลอยาง
ละเอียด รวมทั้งจะตองศึกษาถึงกติกาและเงื่อนไขของการประมูล ซึ่งในปจจุบันคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ หรือ กสทช. อยูระหวางการรางหลักเกณฑเกี่ยวกับการประมูลและ
การศึกษาราคาตั้งตนที่จะใชในการประมูลคลื่นความถี่ใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรทัศนระบบดิจิตอล ซึ่งหากมี
การประมูลดังกลาว บริษัทก็มีความพรอมที่จะเขารวมประมูล โดยคาดวาการประมูลจะเริ่มประมาณไตรมาสที่ 2 ของป
2556 (ขึ้นกับกําหนดการที่ กสทช. จะประกาศตอไปในอนาคต) ซึ่งหากบริษัทประมูลไดคาดวาจะใชเวลาลงทุนในชวง
ป 2556-2558 และมีงบประมาณลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 1,000 ลานบาท โดยมีแหลงเงินทุนจากการเสนอขายหุนสามัญ
เพิ่มทุนใหแกประชาชนในครั้งนี้
(5) โครงการขยายพื้นที่สํานักงานและอุปกรณดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัทมีโครงการที่จะขยายพื้นที่สํานักงาน เพื่อรองรับจํานวนพนักงานและปริมาณธุรกรรมที่จะเพิ่มขึ้นใน
อนาคต เนื่องจากพื้นที่เชาสํานักงานในปจจุบันไดใชประโยชนเต็มพื้นที่แลว โดยการขยายพื้นที่สํานักงานดังกลาวจะ
พิจารณาการเชาพื้นที่เพิ่มเติมในอาคารสํานักงานในปจจุบัน ที่บริษัทไดเชาพื้นที่จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท โดย
ในปจจุบันบริษัทยังไมมีนโยบายที่จะยายสถานที่ทําการหรือลงทุนในสํานักงานแหงใหมแตอยางใด ทั้งนี้ การขยาย
พื้นที่สํานักงานดังกลาวจะตองใชเงินลงทุนในการตกแตงสถานที่ ลงทุนในอุปกรณสํานักงาน ตลอดจนเงินประกัน
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สัญญาเชา ซึ่งบริษัทไดประมาณเงินลงทุนดังกลาวจํานวนรวมทั้งสิ้นประมาณ 50 ลานบาท ระยะเวลาลงทุนประมาณป
2556-2558 โดยมีแหลงเงินทุนจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกประชาชนในครั้งนี้
นอกจากนี้ บริษัทยังมีโครงการที่จะลงทุนในอุปกรณดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพ
การดําเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต ซึ่งไดแก เครื่องคอมพิวเตอร เครื่อง Server
และระบบโปรแกรมบัญชี โดยคาดวาจะใชเงินลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 200 ลานบาท ระยะเวลาลงทุนประมาณป 25562558 โดยมีแหลงเงินทุนจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกประชาชนในครั้งนี้
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