หนังสือชีช้ วน

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
(Nation Broadcasting Corporation Public Company Limited)
โดย บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
เสนอขายหุนสามัญเพิม่ ทุน จํานวน 50,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหนุ ละ 1 บาท แบงเปน
หุน สามัญจํานวนไมเกิน 20,000,000 หุน ตอผูถือหุนเดิมของบริษทั เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) (“NMG”)
ซึ่งมีรายชื่อตามมาตรา 225 แหงพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยโดยวิธีปดสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2552
และ หุนสามัญจํานวนไมต่ํากวา 30,000,000 หุน ตอประชาชน
ในราคาเสนอขายหุน ละ 2.90 บาท
ทั้งนี้ การจัดสรรเปนไปตามดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายและบริษัทฯ
โดยผูถ ือหุนเดิม คือ บริษัท เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)
เสนอขายหุนสามัญเดิมจํานวนไมเกิน 15,000,000 หุน ตอประชาชน
ในราคาเสนอขายหุน ละ 2.90 บาท
ระยะเวลาจองซือ้
หุน สามัญเพิม่ ทุนที่เสนอขายตอผูถือหุน เดิมของ NMG ของวันที่ 28 - 30 ตุลาคม 2552
หุน สามัญเพิม่ ทุนและหุน สามัญที่ขายโดยผูถือหุนเดิม ซึง่ เสนอขายตอประชาชน ของวันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน 2552
ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษทั เจดี พารทเนอร จํากัด
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพย
บริษทั หลักทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
วันทีย่ ื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชีช้ วน
วันที่ 9 มิถุนายน 2552
วันทีแ่ บบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชีช้ วนมีผลใชบังคับ
วันที่ 21 ตุลาคม 2552
คําเตือน
กอนตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนตองใชวจิ ารณญาณในการพิจารณาขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผูออกหลักทรัพยและเงื่อนไขของหลักทรัพย รวมทั้งความ
เหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวของเปนอยางดี การมีผลใชบงั คับของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวน
นี้ มิไดเปนการแสดงวาคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
แนะนําใหลงทุนในหลักทรัพยที่เสนอขาย หรือมิไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพยที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถวนและถูกตองของ
ขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนนี้แตอยางใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบ
แสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนนี้เปนความรับผิดชอบของผูเสนอขายหลักทรัพย
หากแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนมีขอ ความหรือรายการที่เปนเท็จ
หรือขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระ
สําคัญ ผูถือหลักทรัพยมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายจากบริษัทหรือเจาของหลักทรัพยไดตามมาตรา 82 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปนับแตวันทีแ่ บบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชีช้ วนมีผลใชบังคับ บุคคลทั่วไป
สามารถขอตรวจสอบหรือขอสําเนาแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายและหนังสือชี้ชวนไดที่ศูนยสารสนเทศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ชั้น 15 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในทุกวันทําการของ
สํานักงานระหวางเวลา 9.00 น. - 12.00 น. และ 13.00 น.- 16.00 น. หรือทาง http://www.sec.or.th

สารบัญ
หนา
สวนที่ 1 ขอมูลสรุป
สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย
1. ปจจัยความเสี่ยง
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3. การประกอบธุรกิจของแตละสายธุรกิจ
4. การวิจัยและพัฒนา
5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
6. โครงการในอนาคต
7. ขอพิพาททางกฎหมาย
8 โครงสรางเงินทุน
9. การจัดการ
10. การควบคุมภายใน
11. รายการระหวางกัน
12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
13. ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ

สวนที่ 2 หนา 3
สวนที่ 2 หนา 8
สวนที่ 2 หนา 15
สวนที่ 2 หนา 61
สวนที่ 2 หนา 62
สวนที่ 2 หนา 64
สวนที่ 2 หนา 66
สวนที่ 2 หนา 67
สวนที่ 2 หนา 70
สวนที่ 2 หนา 93
สวนที่ 2 หนา 95
สวนที่ 2 หนา 118
สวนที่ 2 หนา 135

สวนที่ 3 ขอมูลเกีย่ วกับการเสนอขายหลักทรัพย
1. รายละเอียดหลักทรัพยที่เสนอขาย
2. ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยทเี่ สนอขาย
3. ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย
4. ราคาหุนสามัญในตลาดรอง
5. การจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรร

สวนที่ 3 หนา 2
สวนที่ 3 หนา 5
สวนที่ 3 หนา 6
สวนที่ 3 หนา 6
สวนที่ 3 หนา 6

สวนที่ 4 การรับรองความถูกตองของขอมูล
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวของ
เอกสารแนบ 3 แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
เอกสารแนบ 4 งบการเงินสําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2549, 2550 และ 2551
เอกสารแนบ 5 งบการเงินสําหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552

คําอธิบายคํายอ
บริษัทฯ หรือ NBC
NMG
NRN
ฟรีทีวี/ Free TV
เคเบิลทีวี
ทีวีดาวเทียม
สื่อรูปแบบใหม/
New Media
SMS
MMS
AGB Nielsen
UHF
VHF
พรบ.องคกรจัดสรรคลื่น
ความถี่ฯ
พรบ. การประกอบกิจการฯ
กสช.
กทช.
PAX
สํานักงาน ก.ล.ต.
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ตลาดหลักทรัพยฯ

หมายถึง

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัท เนชั่น เรดิโอ เน็ทเวอรค จํากัด
โทรทัศนระบบไมเรียกเก็บคาบริการจากผูชม
โทรทัศนระบบเรียกเก็บคาบริการจากผูชมในรูปแบบคาสมาชิก ซึ่งสมาชิกผูชมจะ
รับสัญญาณภาพรายการตางๆ ผานสายเคเบิลของผูประกอบการเคเบิลทีวี
โทรทัศนระบบรับสงดวยสัญญาณดาวเทียม ซึ่งผูชมตองติดตั้งจานดาวเทียมเพื่อ
รับสัญญาณภาพชองรายการของผูประกอบการทีวีดาวเทียมตางๆ
สื่อในระบบดิจิตอลไรสาย เปนการสื่อสารผานสือ่ ไรสายทีม่ กี ารแลกเปลี่ยนขอมูล
อยางรวดเร็วดวยระบบไฟเบอรออฟติก หรือเชื่อมตอขอมูลผานดาวเทียม เชน
เว็บไซต
บริการสงขอความสั้น ผานโทรศัพทเคลื่อนที่ (Short Message Service)
บริการสงขอความพรอมภาพและเสียงผานโทรศัพทเคลื่อนที่ (Multimedia
Messaging Service)
บริษัท เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รีเสิรช (ประเทศไทย) จํากัด หรือ AGB Nielsen
Media Research (Thailand) Ltd.
คลื่นความถี่สูงยิง่ ระหวาง 510 – 790 เมกะเฮิรตซ (Ultra High Frequency)
คลื่นความถี่สูง ระหวาง 47 – 230 เมกะเฮิรตซ (Very High Frequency)
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
The Pan Asia Pacific Cross Media Survey
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

