รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาของผูถ้ อื หุน้ ต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูช่นั จากัด (มหาชน)

ที่ วธ. 44/2563
วันที่ 19 พฤษภาคม 2563
เรือ่ ง:

แก้ไขเพิ่มเติมความเห็นของที่ปรึกษาของผูถ้ ือหุน้ ต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ของบริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูช่นั จากัด (มหาชน) (แก้ไขเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2)

เรียน

เลขาธิการ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการผูจ้ ดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูช่นั จากัด (มหาชน)

อ้างถึง :

ความเห็ น ของที่ ป รึก ษาของผูถ้ ื อ หุ้น ต่อ ค าเสนอซือ้ หลัก ทรัพ ย์ของบริษั ท แม็ ท ชิ่ ง แม็ ก ซิ ไมซ์ โซลูช่ ัน จากัด
(มหาชน) ที่ วธ. 33/2562 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2563

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์
โซลูช่นั จากัด (มหาชน) (“กิจการ” หรือ “บริษัท” หรือ “MATCH”) ขอนาส่งข้อมูลแก้ไขเพิ่มเติมในความเห็นของที่ปรึกษาของผู้
ถือหุน้ ต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของกิจการ ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 ตามความเห็นของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติมของผูท้ าคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ในเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคา
เสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ครัง้ ที่ 1 ฉบับลงวันที่ 21 เมษายน 2563 และเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
(แบบ 247-4) ครัง้ ที่ 2 ฉบับลงวันที่ 29 เมษายน 2563 และแก้ไขเพิ่มเติมความเห็นของที่ปรึกษาของผูถ้ ือหุน้ ต่อคาเสนอซือ้
หลักทรัพย์ของบริษัท (แก้ไขเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2) โดยมีรายละเอียดข้อมูลที่แก้ไขและเพิ่มเติมปรากฏข้อความเป็ นสีนา้ เงินและขีด
เส้นใต้ และข้อความที่ตดั ออกปรากฎเป็ นตัวอักษรสีนา้ เงินที่ถกู ขีดออก ดังนี ้
1.

แก้ไขเพิ่มเติมในหน้าที่ 36 หัวข้อ 3.1.1 รายได้ค่าให้บริการและเช่าสถานที่
ข้อความเดิม
3.1.1

รายได้ค่าให้บริการและเช่าสถานที่
จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผบู้ ริหาร ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา TSP ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้เช่า
สถานที่ถ่ายทา จากการเช่าโดยกลุม่ ลูกค้าในประเทศ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นผูผ้ ลิตรายการโทรทัศน์ที่เน้นการเช่า
เป็ นระยะเวลานาน แต่อัตราค่าเช่าต่ าในปี 2561 มาเป็ นกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่ เป็ นผูผ้ ลิต
ภาพยนตร์ซงึ่ เน้นการเช่าระยะเวลาสัน้ แต่อตั ราค่าเช่าสูงในปี 2562
อย่ า งไรก็ ต าม สถานการณ์ ข องโรคระบาด COVID-19 ในปี 2563 ท าให้ก ารให้บ ริก ารของ TSP ต้อ ง
หยุด ชะงัก ไปชั่ว คราว จากทั้ง ลูก ค้า ชาวไทยและต่ า งประเทศ โดยผู้บ ริห ารคาดการณ์ ว่า กลุ่ม ลูก ค้า
ต่างประเทศซึง่ ได้รบั ผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดในขณะนี ้ อาจมีโอกาสในการฟื ้ นตัวได้ยากกว่า
กลุม่ ลูกค้าในประเทศ และลูกค้าหลักที่อาจจะเข้าใช้บริการสตูดิโอจะเป็ นกลุม่ ลู กค้าในประเทศเป็ นหลัก ที่
ปรึกษาของผูถ้ ือหุน้ สมมติฐานให้จานวนวันเข้าใช้งานของแต่ละสตูดิโอในปี 2563 ลดทอนลง 1.5 เดือนจาก
ปี 2561 เพื่อสะท้อนสถานการณ์โรคระบาดและเป็ นปี ที่ TSP เน้นกลุ่มลูกค้าในประเทศเป็ นหลัก รวมถึง
สมมติฐานให้อตั ราค่าบริการต่อวันเท่ากับปี 2561 ซึง่ เป็ นค่าบริการที่เรียกเก็บจากลูกค้าในประเทศเป็ นหลัก

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)

หน้า 1

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาของผูถ้ อื หุน้ ต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูช่นั จากัด (มหาชน)

หลังจากนัน้ ในปี 2564 ที่ปรึกษาของผูถ้ ือหุน้ คาดว่าสถานการณ์โรคระบาดน่าจะลดลง และสภาพเศรษฐกิจ
โดยรวมจะสามารถกลับ เข้า สู่ภ าวะปกติ และผู้บ ริห ารมี แ ผนที่ จ ะรับ ทั้ง ในส่ ว นของลูก ค้า ทั้ง ในและ
ต่างประเทศ โดยที่ปรึกษาของผูถ้ ือหุน้ กาหนดสมมติฐานให้จานวนวันในการให้บริการสตูดิโอในปี 2564
เท่ากับจานวนวันเฉลี่ยในปี 2561 - 2562 รวมถึงอัตราค่าบริการต่อวันในปี 2564 ให้เท่ากับอัตราค่าบริการ
ต่อ วัน เฉลี่ ย ในปี 2561 - 2562 และเติ บ โตที่ รอ้ ยละ 1.50 ต่ อ ปี ตามอัต ราเงิ น เฟ้ อ ในประเทศไทยเฉลี่ ย
ย้อนหลัง 10 ปี ตลอดการประมาณการ
แก้ไขข้อความเป็ น
3.1.1

รายได้ค่าให้บริการและเช่าสถานที่
จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผบู้ ริหาร ในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา TSP ได้มีการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการให้เช่า
สถานที่ถ่ายทา จากการเช่าโดยกลุม่ ลูกค้าในประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นผูผ้ ลิตรายการโทรทัศน์ที่เน้นการเช่า
เป็ นระยะเวลานาน แต่อัตราค่าเช่าต่ าในปี 2561 มาเป็ นกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่ เป็ นผูผ้ ลิต
ภาพยนตร์ซงึ่ เน้นการเช่าระยะเวลาสัน้ แต่อตั ราค่าเช่าสูงในปี 2562
อย่ า งไรก็ ต าม สถานการณ์ ข องโรคระบาด COVID-19 ในปี 2563 ท าให้ก ารให้บ ริก ารของ TSP ต้อ ง
หยุด ชะงัก ไปชั่ว คราว จากทั้ง ลูก ค้า ชาวไทยและต่ า งประเทศ โดยผู้บ ริห ารคาดการณ์ ว่ า กลุ่ม ลูก ค้า
ต่างประเทศซึง่ ได้รบั ผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดในขณะนี ้ อาจมีโอกาสในการฟื ้ นตัวได้ยากกว่า
กลุม่ ลูกค้าในประเทศ และลูกค้าหลักที่อาจจะเข้าใช้บริการสตูดิโอจะเป็ นกลุม่ ลูกค้าในประเทศเป็ นหลัก ที่
ปรึกษาของผูถ้ ือหุน้ สมมติฐานให้จานวนวันเข้าใช้งานของแต่ละสตูดิโอในปี 2563 ลดทอนลง 1.5 เดือนจาก
ปี 2561 เพื่อสะท้อนสถานการณ์โรคระบาดและเป็ นปี ที่ TSP เน้นกลุ่มลูกค้าในประเทศเป็ นหลัก รวมถึง
สมมติฐานให้อตั ราค่าบริการต่อวันเท่ากับปี 2561 ซึง่ เป็ นค่าบริการที่เรียกเก็บจากลูกค้าในประเทศเป็ นหลัก
หลังจากนัน้ ในปี 2564 ที่ปรึกษาของผูถ้ ือหุน้ คาดว่าสถานการณ์โรคระบาดน่าจะลดลง และสภาพเศรษฐกิจ
โดยรวมจะสามารถกลับ เข้า สู่ภ าวะปกติ และผู้บ ริห ารมี แ ผนที่ จ ะรับ ทั้ง ในส่ ว นของลูก ค้า ทั้ง ในและ
ต่างประเทศ โดยที่ปรึกษาของผูถ้ ือหุน้ กาหนดสมมติฐานให้จานวนวันในการให้บริการสตูดิโอในปี 2564
เท่ากับจานวนวันเฉลีย่ ในปี 2561 - 2562 รวมถึงอัตราค่าบริการต่อวันในปี 2564 ให้เท่ากับอัตราค่าบริการ
ต่อ วัน เฉลี่ย ในปี 2561 - 2562 และเติ บ โตที่ ร อ้ ยละ 1.50 ต่อ ปี ตามอัต ราเงิ น เฟ้ อ ในประเทศไทยเฉลี่ ย
ย้อนหลัง 10 ปี ตลอดการประมาณการ
จากการสอบทานข้อมูล ในอดีตและการเยี่ยมชมกิจการของที่ปรึกษาของผูถ้ ือหุน้ ในช่วงปี 2561 – 2562
การเติบ โตของอัตราค่าเช่าและอัตราการปล่อยเช่าเป็ นไปอย่างจากัด โดยมีขอ้ สังเกตจากการที่กิจการ
พยายามจะเพิ่มอัตราค่าเช่าด้วยการหาลูกค้าที่เป็ นผูผ้ ลิตภาพยนตร์จากต่างประเทศเข้ามา แต่กลับส่งผล
ตรงกันข้ามให้อตั ราการปล่อยเช่าลดลงอย่างมาก จนทาให้รายได้คา่ บริการและให้เช่าโรงถ่ายของ TSP ในปี
2562 ลดลงร้อยละ 9.82 อีกทัง้ ในปั จจุบนั กิจการยังไม่มีแผนที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจหรือกลยุทธ์ของ
TSP ที่จะทาให้สามารถเพิ่มอัตราค่าเช่าและอัตราการปล่อยเช่าขึน้ อย่างมีประสิทธิภาพ และยังคงดาเนิน
ธุรกิจโดยใช้อปุ กรณ์เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ต่างๆ ที่ยงั เป็ นของเดิม ซึ่งอาจยังไม่ได้มีการพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบ
ตามแผนธุรกิจเดิมของกิจการในช่วงเริม่ ก่อสร้างโครงการที่มีความตัง้ ใจจะให้เป็ นสถานที่ถ่ายหนังแบบครบ
วงจร ทัง้ นีจ้ ากการทา Due Diligence ผลประกอบการของกิจการในอดีตที่ผ่านมา การเข้าเยี่ยมชมกิจการ
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และการสัมภาษร์แผนธุรกิจของผูบ้ ริหาร จึงสามารถสรุ ปได้ว่าการเพิ่มขึน้ ของทัง้ อัตราค่าเช่า และอัตราการ
ใช้บริการ (Utilization) มีอยู่อย่างจากัด ที่ปรึกษาของผูถ้ ื อหุน้ จึงมีความเห็นว่าอัตราการเติบโตที่รอ้ ยละ
1.50 ต่อปี ซึ่งสอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อและการเติบโตของเม็ดเงินโฆษณา (อ้างอิงจากการเติบโตของ
จานวนเงินการใช้จ่ายค่าโฆษณาย้อนหลัง 10 ปี ที่จดั ทาโดย Nielsen) ซึง่ เป็ นเสมือนเม็ดเงินต้นนา้ ของธุรกิจ
ให้เช่าสถานที่ถ่ายทา มีความสมเหตุสมผล
2.

แก้ไขเพิ่มเติมในหน้ าที่ 51 หัวข้อ 5. สรุ ปผลการประเมินมูลค่ายุติธรรมด้วยวิธีมูลค่าปั จจุบันของกระแส
เงินสด
ข้อความเดิม

5.

สรุ ปผลการประเมินูลค่ายุติธรรมด้วยวิธีมลู ค่าปั จจุบันของกระแสเงินสด

ดังนัน้ การประเมินมูลค่ายุติธรรมด้วยวิธีมลู ค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) จะ
ได้มลู ค่าของกิจการอยูใ่ นช่วง 1.22 – 1.45 บาทต่อหุน้ ซึง่ เป็ นราคาที่ต่ากว่าราคาเสนอซือ้ เท่ากับ 0.15 - 0.38 บาทต่อหุน้ หรือ
ต่ากว่าในอัตราร้อยละ 9.38 – 23.75 ของราคาเสนอซือ้
ที่ปรึกษาของผูถ้ ือหุน้ มีความเห็นว่า การประเมินราคายุติธรรมด้วยวิธีปัจจุบนั ของกระแสเงินสด (Discounted Cash
Flow Approach) เป็ นวิธีที่สะท้อนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกิจการและบริษัทย่อยได้ จากการนาผลการดาเนินงานในอดีตและ
แนวโน้มของธุรกิจในอนาคตมาคาดการณ์ความสามารถและผลการดาเนินงานในอนาคตของกิจการ โดยจัดทาประมาณการ
ทางการเงินภายใต้สมมติ ฐานและข้อมูลที่ได้รบั จากกิจการ ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ปัจจุบนั ทัง้ นี ้ หากมีการ
เปลี่ย นแปลงใดๆ ที่ เกิ ด ขึน้ ในอนาคต อัน มี ผ ลกระทบต่อ สมมติ ฐ านดัง กล่าวข้างต้น อย่า งมี นัย สาคัญ อาจส่งผลให้ผ ล
ประกอบการในอนาคตของกิจการไม่เป็ นไปตามที่คาดการณ์ หรือทาให้ตวั แปรต่างๆที่ใช้ในการประเมินมูลค่าเปลีย่ นแปลงไป
และส่งผลให้มลู ค่าหุน้ สามัญที่ประเมินได้ตามวิธีนกี ้ ็จะเปลีย่ นแปลงไปด้วยเช่นกัน ทัง้ นีท้ ี่ปรึกษาของผูถ้ ือหุน้ ได้ทาการวิเคราะห์
ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis) บนกรณี ฐาน เพื่อให้ครอบคลุมถึงช่วงของผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้
จากการเปลี่ยนแปลงของ 3 ปั จจัย คือ การเปลี่ยนแปลงของรายได้, อัตราการเติบโตในระยะยาว (Terminal Growth) และ
ต้น ทุ น ทางการเงิ น ของส่ว นของผู้ถื อ หุ้น (Ke) เพื่ อ สะท้อ นมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของกิ จ การส่ ง ผลให้วิ ธี นี ้เป็ นวิ ธี ที่ ส ะท้อ นถึ ง
ความสามารถในการทากาไรและกระแสเงินสดของกิจการที่จะได้รบั ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ ที่ปรึกษาของผูถ้ ือ
หุน้ จึงมีความเห็นว่าการประเมินด้วยวิธีนีส้ ามารถสะท้อนราคาที่แท้จริงของกิจการได้
อย่า งไรก็ ต าม มูลค่ากิ จ การจากการค านวณด้ว ยวิธี มูลค่า ปั จ จุบัน ของกระแสเงิ น สด (Discounted Cash Flow
Approach) ในข้างต้นมีมลู ค่าต่ากว่าการคานวณด้วยวิธีมลู ค่าตามบัญชีที่ปรับปรุ งแล้ว (Adjusted Book Value Approach)
เนื่องจาก ที่ปรึกษาของผูถ้ ือหุน้ ประเมินมูลค่าผลประกอบการในอนาคตโดยอ้างอิงจากผลประกอบการในอดีตและแผนธุรกิจ
ของผูบ้ ริหาร ซึง่ อัตราการใช้งาน (Utilization rate) จากสินทรัพย์สว่ นใหญ่ที่กิจการถือครองอยู่ยงั อยูใ่ นระดับต่า และให้มลู ค่า
กิ จ การจากกระแสเงิ น สดมี น ้อ ยกว่า ราคาตลาดของทรัพ ย์สิน แต่ ห ากในอนาคต กิ จ การสามารถเพิ่ ม อัต ราการใช้งาน
(Utilization rate) ของสินทรัพย์เหล่านัน้ ได้ และมีกระแสเงินสดเพิ่มมากขึน้ จะทาให้มลู ค่ากิจการในอนาคตมีโอกาสเพิ่มมาก
ขึน้ ได้ ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผบู้ ริหาร กิจการยังไม่มีแผนที่จะขยาย และ/หรือเพิ่มการลงทุนจากโครงสร้งธุรกิจที่มีอยู่ ณ ปั จจุบนั

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาของผูถ้ อื หุน้ ต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
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ดังนัน้ ที่ปรึกษาของผูถ้ ือหุน้ จึงใช้สมมุติฐานรายได้ และค่าใช้จ่ายของกลุม่ กิจการตามโครงสร้างของธุรกิจที่มีอยู่ ณ ปั จจุบนั ใน
การประเมินมูลค่าของกิจการตามวิธีปัจจุบนั ของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ในครัง้ นี ้
แก้ไขข้อความเป็ น
5.

สรุ ปผลการประเมินูลค่ายุติธรรมด้วยวิธีมูลค่าปั จจุบันของกระแสเงินสด

ดังนัน้ การประเมินมูลค่ายุติธรรมด้วยวิธีมลู ค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) จะ
ได้มลู ค่าของกิจการอยูใ่ นช่วง 1.22 – 1.45 บาทต่อหุน้ ซึง่ เป็ นราคาที่ต่ากว่าราคาเสนอซือ้ เท่ากับ 0.15 - 0.38 บาทต่อหุน้ หรือ
ต่ากว่าในอัตราร้อยละ 9.38 – 23.75 ของราคาเสนอซือ้
ที่ปรึกษาของผูถ้ ือหุน้ มีความเห็นว่า การประเมินราคายุติธรรมด้วยวิธีปัจจุบนั ของกระแสเงินสด (Discounted Cash
Flow Approach) เป็ นวิธีที่สะท้อนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกิจการและบริษัทย่อยได้ จากการนาผลการดาเนินงานในอดีตและ
แนวโน้มของธุรกิจในอนาคตมาคาดการณ์ความสามารถและผลการดาเนินงานในอนาคตของกิจการ โดยจัดทาประมาณการ
ทางการเงินภายใต้สมมติ ฐานและข้อมูลที่ได้รบั จากกิจการ ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ปัจจุบนั ทัง้ นี ้ หากมีการ
เปลี่ย นแปลงใดๆ ที่ เกิ ด ขึน้ ในอนาคต อัน มี ผ ลกระทบต่อ สมมติ ฐ านดัง กล่าวข้างต้น อย่า งมี นัย สาคัญ อาจส่งผลให้ผ ล
ประกอบการในอนาคตของกิจการไม่เป็ นไปตามที่คาดการณ์ หรือทาให้ตวั แปรต่างๆที่ใช้ในการประเมินมูลค่าเปลีย่ นแปลงไป
และส่งผลให้มลู ค่าหุน้ สามัญที่ประเมินได้ตามวิธีนกี ้ ็จะเปลีย่ นแปลงไปด้วยเช่นกัน ทัง้ นีท้ ี่ปรึกษาของผูถ้ ือหุน้ ได้ทาการวิเคราะห์
ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis) บนกรณี ฐาน เพื่อให้ครอบคลุมถึงช่วงของผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้
จากการเปลี่ยนแปลงของ 3 ปั จจัย คือ การเปลี่ยนแปลงของรายได้, อัตราการเติบโตในระยะยาว (Terminal Growth) และ
ต้น ทุ น ทางการเงิ น ของส่ว นของผู้ถื อ หุ้น (Ke) เพื่ อ สะท้อ นมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของกิ จ การส่ ง ผลให้วิ ธี นี ้เป็ นวิ ธี ที่ ส ะท้อ นถึ ง
ความสามารถในการทากาไรและกระแสเงินสดของกิจการที่จะได้รบั ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ ที่ปรึกษาของผูถ้ ือ
หุน้ จึงมีความเห็นว่าการประเมินด้วยวิธีนีส้ ามารถสะท้อนราคาที่แท้จริงของกิจการได้
อย่า งไรก็ ต าม มูลค่ากิ จ การจากการค านวณด้ว ยวิธี มูลค่า ปั จ จุบัน ของกระแสเงิ น สด (Discounted Cash Flow
Approach) ในข้างต้นมีมลู ค่าต่ากว่าการคานวณด้วยวิธีมลู ค่าตามบัญชีที่ปรับปรุ งแล้ว (Adjusted Book Value Approach)
เนื่องจาก ที่ปรึกษาของผูถ้ ือหุน้ ประเมินมูลค่าผลประกอบการในอนาคตโดยอ้างอิงจากผลประกอบการในอดีตและแผนธุรกิจ
ของผูบ้ ริหาร ซึง่ อัตราการใช้งาน (Utilization rate) จากสินทรัพย์สว่ นใหญ่ที่กิจการถือครองอยู่ยงั อยู่ในระดับต่า และจากการ
สอบทานข้อมูลในอดีตและการเยี่ยมชมกิ จการของที่ปรึกษาของผูถ้ ือหุน้ ในส่วนของ TSP ช่วงปี 2561 – 2562 การเติบโตของ
อัตราค่าเช่าและอัตราการปล่อยเช่าเป็ นไปอย่างจากัด โดยมีขอ้ สังเกตจากการที่กิจการพยายามจะเพิ่มอัตราค่าเช่าด้วยการหา
ลูกค้าที่เป็ นผูผ้ ลิตภาพยนตร์จากต่างประเทศเข้ามา แต่กลับส่งผลตรงกันข้ ามให้อตั ราการปล่อยเช่าลดลงอย่างมาก จนทาให้
รายได้รวมจากการดาเนินงานของ TSP ในปี 2562 ลดลง อีกทัง้ ในปั จจุบนั กิจการยังไม่มีแผนที่จะปรับเปลี่ยนรู ปแบบธุรกิจ
หรือกลยุทธ์ของ TSP ที่จะทาให้สามารถเพิ่มอัตราค่าเช่าและอัตราการปล่อยเช่าขึน้ อย่างมีประสิทธิภาพ และยังคงดาเนินธุรกิจ
โดยใช้อปุ กรณ์เครื่องมือเครือ่ งใช้ต่างๆ ที่ยงั เป็ นของเดิม ซึ่งอาจยังไม่ได้มีการพัฒนาอย่างเต็มรู ปแบบตามแผนธุรกิจเดิมของ
กิจการในช่วงเริม่ ก่อสร้างโครงการที่มคี วามตัง้ ใจจะให้เป็ นสถานที่ถ่ายหนังแบบครบวงจร ซึง่ จากเหตุผลดังกล่าวส่งผลให้มลู ค่า
กิ จ การจากกระแสเงิ น สดมี น ้อ ยกว่า ราคาตลาดของทรัพ ย์สิน แต่ ห ากในอนาคต กิ จ การสามารถเพิ่ ม อัต ราการใช้งาน
(Utilization rate) ของสินทรัพย์เหล่านัน้ ได้ และมีกระแสเงินสดเพิ่มมากขึน้ จะทาให้มลู ค่ากิจการในอนาคตมีโอกาสเพิ่มมาก
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ขึน้ ได้ ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผบู้ ริหาร กิจการยังไม่มีแผนที่จะขยาย และ/หรือเพิ่มการลงทุนจากโครงสร้งธุรกิจที่มีอยู่ ณ ปั จจุบนั
ดังนัน้ ที่ปรึกษาของผูถ้ ือหุน้ จึงใช้สมมุติฐานรายได้ และค่าใช้จ่ายของกลุม่ กิจการตามโครงสร้างของธุรกิจที่มีอยู่ ณ ปั จจุบนั ใน
การประเมินมูลค่าของกิจการตามวิธีปัจจุบนั ของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ในครัง้ นี ้
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)

(นางศรีพร สุทธิพงศ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผูอ้ านวยการ
ที่ปรึกษาของผูถ้ ือหุน้
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