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สวนที่ 1
ขอมูลสรุป

สรุปขอมูลบริษัทที่ออกหลักทรัพย

บริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํ ากัด (มหาชน) (“EGV” หรือ “บริษัท”) จดทะเบียนจัดตั้งเปนบริษัทจํ ากัดเมื่อวันที่ 28 
เมษายน 2536 ภายใตช่ือ บริษัท เอ็นเตอรเทน โกลเดน วิลเลจ จํ ากัด ดวยทุนจดทะเบียน 10.00 ลานบาท ประกอบดวยหุน
สามญัจํ านวน 1 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10.00 บาท โดยมีกลุมนายวิชัย พลูวรลักษณ  บริษัท วิลเลจ โรดโชว (ไทยแลนด)  
พีทีวาย ลิมิเต็ด จากประเทศออสเตรเลีย และบริษัท ฟอรจูน วีล ลิมิเต็ด (กลุมโกลเดน ฮารเวสต) จากประเทศฮองกง เปนผูถือหุน 
โดยมีวัตถุประสงคหลักในการใหบริการโรงภาพยนตร EGV ตอมาในป 2545 มีการดํ าเนินการปรับโครงสรางในกลุม EGV โดย
กลุมนายวิชัย พูลวรลักษณ ไดเขาซื้อหุน EGV ทีถื่อโดยกลุมผูถือหุนตางประเทศอื่นทั้งหมด จนสงผลใหปจจุบัน กลุมนายวิชัย  
พูลวรลักษณ ถือหุน EGV ประมาณรอยละ 96.00   จากนั้นในวันที่ 3 กันยายน 2545 EGV ไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัท
มหาชนจํ ากัดและเปลี่ยนชื่อเปนบริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํ ากัด (มหาชน)

สํ านกังานใหญของ EGV ต้ังอยูที่ ช้ัน 16 อาคารสยาม ทาวเวอร เลขที่ 989 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330 โทรศัพท 0-2612-9999 โทรสาร 0-2612-9900

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546 EGV มีบริษัทยอยทัง้ส้ิน 3 บริษัท (รวมเรียก “กลุม EGV”) โดยบริษัทในกลุม EGV ทุก
บริษัท ประกอบธุรกิจเชนเดียวกัน ไดแกธุรกิจหลักในการใหบริการโรงภาพยนตร EGV จํ านวนทั้งส้ินรวม 10 สาขา ประกอบดวย
โรงภาพยนตรจํ านวน 85 โรง นอกจากนี้ ยังใหบริการอื่นที่เก่ียวเนื่องกับการใหบริการโรงภาพยนตรประกอบดวยบริการจ ําหนาย
อาหารและเครื่องดื่มภายในโรงภาพยนตรและพื้นที่รอบนอกโรงภาพยนตร บริการโฆษณาภายในโรงภาพยนตรและพื้นที่รอบนอก
โรงภาพยนตร และบริการพื้นที่เชารอบนอกโรงภาพยนตร ทั้งน้ี EGV เปนผูดํ าเนินการสาขา EGV บางแค สาขา EGV ซีคอน
สาขา EGV รังสิต สาขา EGV ลาดพราว และสาขา EGV แฟชั่น ไอสแลนด และบรษิัทยอยอีก 3 บริษัทเปนผูดํ าเนินการสาขาอื่นๆ
ไดแก

1. บริษัท เอ็นเตอรเทน โกลเดน วิลเลจ เอ็กซิบช่ัิน จํ ากัด (“EGVE”) เปนผูดํ าเนินการสาขา EGV ปนเกลา
2. บริษัท อีจีวี เอ็กซิบิช่ัน จํ ากัด (“EGVX”) เปนผูดํ าเนินการสาขา EGV ศรีราชา สาขาแกรนด EGV และสาขา EGV

สํ าโรง  และ
3. บริษัท อีจีวี ไฟวสตาร จํ ากัด (“EGVF”) เปนผูดํ าเนินการสาขา EGV ไฟวสตาร โคราช

โดย EGV ถือหุนในบริษัทยอยทั้ง 3 บริษัทขางตน คิดเปนสัดสวนรอยละ 99.99  รอยละ 99.99 และรอยละ 90.00 ตาม
ล ําดบั

รายไดรวมของกลุม EGV ในปบัญชี 2545 มีจํ านวน 984.22 ลานบาท/1  และมีกํ าไรสุทธิกอนรายการพิเศษ 21.19 ลาน
บาท/1 และก ําไรสุทธิหลังรายการพิเศษ 123.80 ลานบาท/1    สํ าหรับงวด 9 เดือนแรก ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2546 กลุม EGV

มรีายไดรวม 742.55 ลานบาท และมีกํ าไรสุทธิ 12.85 ลานบาท

สํ าหรบัเงนิที่ไดจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนทั่วไปในครั้งน้ีประมาณ 300 ลานบาทนั้น บริษัทจะนํ าเงิน
ไปใชในการลงทุนขยายสาขา คนืเงินกูบางสวน และใชเปนเงินทุนหมุนเวียน

สรุปขอมูลหลักทรัพยท่ีเสนอขาย
บรษิทัมีความประสงคที่จะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแกประชาชนทั่วไปจ ํานวน 60,000,000 หุน ในราคาหุนละ 5.00 บาท 

คิดเปนรอยละ 23.08 ของจํ านวนหุนที่เรียกชํ าระแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งน้ี โดยจะเสนอขายในวันที่ 18-20 
มถุินายน 2546 ซึ่งการเสนอขายแกประชาชนทั่วไปในครั้งน้ีไดรับอนุญาตจากสํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาด
หลกัทรพัย เมือ่วนัที่ 23 พฤษภาคม 2546 และบริษัทจะดํ าเนินการนํ าหุนสามัญทั้งหมดของบริษัทเขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตอไป

 (ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนที่ 2 และสวนที่ 3 กอนตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย)
                                                          
/1 เปนรายไดจากงบกํ าไรขาดทุนรวมที่ถือเสมือนวาการปรับโครงสรางของกลุมบริษัทไดแลวเสร็จตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2544 (“งบเสมือน

ปรับโครงสราง”) ซ่ึงจัดเตรียมโดยฝายบริหารของ EGV
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