สวนที่ 2 หัวขอที่ 1 ปจจัยความเสี่ยง

1.

บริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)

ปจจัยความเสี่ยง

การลงทุนในหุนสามัญทีเ่ สนอขายในครั้งนี้ ผูลงทุนควรพิจารณาปจจัยความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้นไดกับกลุม EGV
นอกเหนือจากปจจัยความเสี่ยงที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ อาจมีความเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งกลุม EGV ไมอาจทราบ
ไดในขณะนี้หรือเปนความเสี่ยงที่กลุม EGV พิจารณาในขณะนี้วาไมมีผลกระทบในสาระสําคัญตอการดําเนินธุรกิจของกลุม EGV
ดังนัน้ ในการลงทุน ผูลงทุนจึงควรพิจารณาอยางรอบคอบ โดยปจจัยความเสี่ยงหลักๆ จําแนกไดดังนี้
1.1

ความเสี่ยงเกี่ยวกับคุณภาพและกระแสความนิยมของภาพยนตรที่เขาฉาย

รายไดหลักของกลุม EGV มาจากบริการโรงภาพยนตร โดยในชวงปบัญชี 2545 และงวด 9 เดือนแรกสิ้นสุดวันที่ 31
มีนาคม 2546 รายไดดังกลาวคิดเปนรอยละ 92.55/1 และรอยละ 83.41 ของรายไดรวมของกลุม EGV ตามลําดับ โดยภาพยนตร
ทีเ่ ขาฉายในโรงภาพยนตร EGV มีทงั้ ภาพยนตรตางประเทศและภาพยนตรไทย ทั้งนี้ รายไดจากภาพยนตรจะมากหรือนอยขึ้นอยู
กับคุณภาพและกระแสความนิยมของภาพยนตรแตละเรื่อง ดังนั้น กลุม EGV และผูประกอบการโรงภาพยนตรอื่นๆ จึงมีความเสี่ยง
หากภาพยนตรที่ผลิตออกมาไมมีคุณภาพหรือไมไดรับความนิยม ซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุมของกลุม EGV
1.2

ความเสี่ยงจากการแขงขันทางธุรกิจ

การแขงขันในธุรกิจโรงภาพยนตรในประเทศไทยอยูในระดับที่รุนแรง โดยมีการแขงขันระหวางผูประกอบการโรงภาพยนตร
ซึ่งผูป ระกอบการแตละรายตางก็มีการปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการตางๆ เชน ปรับปรุงที่นั่งใหสะดวกสบายมากขึ้น เพิ่มชอง
ทางการจองบัตรชมภาพยนตร ขยายตัวไปสูธุรกิจบันเทิงที่เกี่ยวของ และขยายสาขาไปยังแหลงชุมชน เปนตน นอกจากนี้ ยังไดรับ
ผลกระทบจากสือ่ บันเทิงทดแทนอื่นๆ เชน วีซีดี และ ดีวีดี เปนตน อีกดวย ซึ่งการแขงขันดังกลาวสงผลตอการประกอบธุรกิจของ
กลุม EGV โดยตรง อยางไรก็ตาม กลุม EGV ไมหยุดนิง่ ที่จะนําเสนอบริการใหมๆ ที่มีความแตกตาง ปรับปรุง และพัฒนาบริการ
ตางๆ เพื่อตอบสนองความตองการของผูชมภาพยนตรอยูเสมอ รวมทั้งใสใจในดานความปลอดภัยในการชมภาพยนตร
1.3

ความเสี่ยงจากการพึ่งพาตัวแทนจําหนายภาพยนตร

ในการใหบริการโรงภาพยนตร กลุม EGV ตองพึ่งพาตัวแทนจําหนายภาพยนตรเปนอยางมากเนื่องจากการสรรหา
ภาพยนตร จ ะกระทํ าผ า นตั ว แทนจํ าหน ายภาพยนตรทั้ง สิ้น ซึ่งไดแก ตัวแทนจํ าหนายภาพยนตรรายใหญในตางประเทศ
ตัวแทนจําหนายภาพยนตรรายใหญในประเทศ และตัวแทนจําหนายภาพยนตรอิสระ
ทั้งนี้ ในชวงปบัญชี 2545 และงวด 9 เดือนแรกสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2546 กลุม EGV ชําระสวนแบงรายไดใหแกตัว
แทนจําหนายภาพยนตรรายใหญ 3 ลําดับแรก รวมคิดเปนรอยละ 29.76/1/2 ของตนทุนขายและบริการ และรอยละ 25.46/2 ของ
ตนทุนขายและบริการ ตามลําดับ
อยางไรก็ตาม ในทางกลับกัน ตัวแทนจําหนายภาพยนตรก็ตองพึ่งพาผูใหบริการโรงภาพยนตรเชนเดียวกัน ดังนั้นจึงนับได
วากลุม EGV และตัวแทนจําหนายภาพยนตรตางดําเนินธุรกิจเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ทําใหกลุม EGV เชื่อมั่นวาโอกาสที่กลุม EGV
จะสูญเสียตัวแทนจําหนายภาพยนตรมีไมมากนัก
1.4

ความเสี่ยงจากการลงทุนขยายสาขา

จากการที่กลุม EGV มีโครงการที่จะขยายสาขาเพิ่มเติม จึงทําใหกลุม EGV มีความเสี่ยงหากผลตอบแทนจากการลงทุน
ในสาขาใหมของกลุม EGV ไมเปนไปตามที่ฝายบริหารของกลุม EGV ไดประมาณการไว โดยเฉพาะการขยายสาขาใหม คือ สาขา
/1

/2

เปนรายไดจากงบกําไรขาดทุนรวมที่ถือเสมือนวาการปรับโครงสรางของกลุมบริษัทไดแลวเสร็จตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2544 (“งบเสมือน
ปรับโครงสราง”) ซึ่งจัดเตรียมโดยฝายบริหารของ EGV
เปนสวนแบงรายไดที่คํานวณเฉพาะภาพยนตรที่เขาฉายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเทานั้น
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EGV Metropolis

ที่มีลักษณะกึ่ง Stand Alone สาขาแรกของกลุม EGV โดยมีรูปแบบการลงทุนแตกตางจากการลงทุนในสาขาอื่น
กลาวคือ ใชงบลงทุนสูงกวาเนื่องจากไดเพิ่มสัดสวนการลงทุนในงานกอสรางและงานระบบสวนกลางกับผูประกอบการศูนยการคา
มากขึ้น และมีการลงทุนเพื่อการใหบริการธุรกิจบันเทิงอื่นๆ ทัง้ นี้ ปจจัยที่จะสงผลใหผลตอบแทนจากการลงทุนในการขยายสาขา
ไมเปนไปตามที่ประมาณการไว เชน ความสนใจของกลุมลูกคาเปาหมายที่อาจเปลี่ยนแปลงไป และการเปดสาขาในบริเวณใกลเคียง
ของคูแขง เปนตน
อยางไรก็ตาม กลุม EGV มีมาตรการรองรับความเสี่ยงในการขยายสาขา โดยในการเลือกที่ตั้งสาขา กลุม EGV จะ
พิจารณาถึงการเลือกที่ตั้งในพื้นที่ที่เขาถึงกลุมลูกคาเปาหมาย ประกอบกับทําการศึกษาวิจัยในเรื่องความเหมาะสมของทําเลที่ตั้ง
และลักษณะของกลุมลูกคาเปาหมาย และกลยุทธทางการตลาด
1.5

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูบริหาร

เนื่องจากนายวิชัย พูลวรลักษณ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจาหนาที่บริหาร ซึ่งเปนหนึ่งในผูกอตั้งบริษัทและ
เปนผูที่มีประสบการณในธุรกิจและเปนที่รูจักและไดรับการยอมรับอยางกวางขวางในธุรกิจบริการโรงภาพยนตร ดังนั้นจึงมีความ
สําคัญตอการบริหารโรงภาพยนตรของกลุม EGV เปนอยางมาก ประกอบกับสัญญาเงินกูที่ EGV ทํากับธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง
กําหนดใหนายวิชัย พูลวรลักษณ เปนผูคํ้าประกันเงินกูในวงเงิน 530.00 ลานบาทดวย ดังนั้น กลุม EGV จึงมีความเสี่ยงหากกลุม
นายวิชัย พูลวรลักษณ ลดสัดสวนการถือหุนลง หรือนายวิชัย พูลวรลักษณ ลาออกจากการเปนผูบริหาร
1.6

ความเสี่ยงจากการตออายุสัญญาเชา

ั ญาเชาพื้นที่ที่จะหมดอายุในชวง 5 ปขางหนา จํานวน 3 สัญญา ไดแก
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546 กลุม EGV มีสญ
สัญญาเชาพื้นที่โรงภาพยนตรสาขา EGV แฟชั่น ไอสแลนด สาขา EGV ปนเกลา และสาขา EGV สําโรง ซึ่งจะหมดอายุในป
2548 และกลุม EGV ยังมีนโยบายที่จะเชาพื้นที่ดังกลาวตอ เนื่องจากเปนสาขาที่ยังทํากําไรใหกลุม EGV ดังนั้น กลุม EGV จึงมี
ความเสี่ยงหากไมสามารถตออายุสัญญากับผูใหเชาได อยางไรก็ตาม ในแตละสัญญา ผูใหเชาไดเปดโอกาสใหกลุม EGV เชาพื้นที่
ตอไดจึงทําใหความเสี่ยงในการตออายุสัญญามีนอย
1.7

ความเสี่ยงจากภาระผูกพันสัญญาเชา

การที่ทุกสาขาของกลุม EGV ลวนตั้งอยูในศูนยการคาภายใตสญ
ั ญาเชาระยะยาว โดยบางสัญญามีการกําหนดคาเชาขั้นตํ่า
ทําใหกลุม EGV มีภาระผูกพันที่จะตองจายคาเชาขั้นตํ่าตามที่กําหนดในสัญญานั้นๆ อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงผลการ
ดําเนินงานที่ผานมา กลุม EGV มีรายไดและกระแสเงินสดที่สามารถจายชําระคาเชาไดอยางสมํ่าเสมอ และไมเคยมีกรณีขอพิพาท
เรือ่ งการผิดนัดชําระคาเชาแตอยางใดทั้งนี้ สัญญาสวนใหญ ผูใ หเชายินยอมใหกลุม EGV ยกเลิกสัญญาหรือโอนสิทธิการเชาให
บุคคลอื่นไดโดยตองไดรับความยินยอมจากผูใหเชากอน อยางไรก็ตาม มีเฉพาะสัญญาเชาพื้นที่สาขา EGV รังสิต และสาขา EGV
ศรีราชา ที่กลุม EGV ไมสามารถโอนสิทธิการเชาในสวนของโรงภาพยนตรได
1.8

ความเสี่ยงจากการมีกลุมผูถือหุนรายใหญ

ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ 2546 กลุมนายวิชัย พูลวรลักษณ ถือหุนใน EGV คิดเปนรอยละ 96.00 ของจํานวนหุนที่จําหนาย
ไดแลวทั้งหมด และภายหลังการเสนอขายหุนตอประชาชนทั่วไป กลุมนายวิชัย พูลวรลักษณ จะถือหุนใน EGV คิดเปนรอยละ
ประมาณ 73.85 ของจํานวนหุน ทีจ่ าหน
ํ ายไดแลวทั้งหมด จึงทําใหกลุมนายวิชัย พูลวรลักษณ สามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุน
ไดเกือบทั้งหมด ไมวาจะเปนเรื่องการแตงตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ตองใชเสียงสวนใหญของที่ประชุมผูถือหุน ยกเวน
เรือ่ งทีก่ ฎหมายหรือขอบังคับบริษัทกําหนดใหตองไดรับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถือหุน ดังนั้นผูถือหุนรายอื่นจึงอาจไมสามารถ
รวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถวงดุลเรื่องที่ผูถือหุนใหญเสนอได
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