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2. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ

2.1 ความเปนมาและพัฒนาการที่สํ าคัญ

บรษิทั อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํ ากัด (มหาชน) (“EGV” หรือ “บริษัท”) จดทะเบียนจัดตั้งเปนบริษัทจํ ากัดเมื่อวันที่ 28 
เมษายน 2536 ภายใตช่ือ บริษัท เอ็นเตอรเทน โกลเดน วิลเลจ จํ ากัด ดวยทุนจดทะเบียน 10.00 ลานบาท ประกอบดวยหุนสามัญ
จํ านวน 1 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10.00 บาท โดยมีกลุมนายวิชัย พูลวรลักษณ  บริษัท วิลเลจ โรดโชว 
(ไทยแลนด) พีทีวาย ลิมิเต็ด จากประเทศออสเตรเลีย และบริษัท ฟอรจูน วีล ลิมิเต็ด (กลุมโกลเดน ฮารเวสต) จากประเทศฮองกง 
เป นผู  ถือหุ น โดยมีวัตถุประสงคหลักในการใหบริการโรงภาพยนตร EGV และเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2545 ได
จดทะเบยีนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํ ากัดและเปลี่ยนชื่อเปนบรษิทั อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํ ากัด (มหาชน)   โดยปจจุบัน  EGV

ไดถือหุนในบริษัทยอยอีก 3 บริษัท ไดแก บริษัท เอ็นเตอรเทน โกลเดน วิลเลจ เอก็ซบิิช่ัน จํ ากัด (“EGVE”) บริษัท อีจีวี เอ็กซิบิช่ัน
จํ ากัด (“EGVX”) และบริษัท อีจีวี ไฟวสตาร จํ ากัด (“EGVF”) คิดเปนรอยละ 99.99  รอยละ 99.99 และรอยละ 90.00 ตาม
ล ําดบั รวมเรียก EGV และบริษัทยอยวา “กลุม EGV”

นับตั้งแตจัดตั้ง EGV มกีารเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สํ าคัญดังน้ี

ป 2537

เดือนมิถุนายน เปดใหบริการสาขา EGV บางแค ซึ่งประกอบดวยโรงภาพยนตรระบบมลัติเพล็กซแหงแรกในประเทศ
ไทย

เดือนกรกฎาคม เพิม่ทนุจดทะเบียนซึ่งชํ าระเต็มมูลคาแลวจาก 10.00 ลานบาทเปน 50.00 ลานบาท โดยเสนอขายหุน
สามญัเพิม่ทนุจํ านวน 4 ลานหุน ในราคาหุนละ 10.00 บาท เพื่อนํ าเงินไปใชในการขยายสาขา

ป 2538

เดือนกันยายน จดัตัง้บริษัท เอ็นเตอรเทน โกลเดน วิลเลจ เอ็กซิบิช่ัน จํ ากัด (“EGVE”) เพือ่เปนผูดํ าเนินการสาขา 
EGV ปนเกลา โดยปจจุบัน EGV ถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99

ป 2540

เดือนธันวาคม ไดรับรางวัลผูประกอบการโรงภาพยนตรยอดเยี่ยม หรือ Exhibitor of the Year 1997 จากงาน 
CineAsia Convention ที่ประเทศสิงคโปร ซึ่งเปนงานที่แสดงผลงานดานธุรกิจภาพยนตรในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟค

ป 2541 ไดรับรางวัลกิจกรรมการตลาดโรงภาพยนตรดีเดน หรือ In Theatre Marketing Award จากงาน 
Showest ทีป่ระเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนงานที่แสดงผลงานดานธุรกิจภาพยนตรทั่วโลก โดยรางวัล
ดังกลาวไดจากผลงานการจัดงานแตงงานจริงที่โรงภาพยนตร EGV บางแค เพื่อเปดตัวภาพยนตรเร่ือง 
My Best Friend Wedding

ป 2542

เดือนสิงหาคม เปดใหบริการสาขา แกรนด EGV ซึง่มีโรงภาพยนตรที่มีที่น่ังแบบโกลด คลาส แหงแรกในประเทศไทย

ป 2543

เดือนมีนาคม บริษัท วิลเลจ โรดโชว (ไทยแลนด) พีทีวาย ลิมิเต็ด ไดซื้อหุนใน EGV ทีบ่ริษัท ฟอรจูน วีล ลิมิเต็ด ถือ
อยูทั้งหมด ซึ่งคิดเปนรอยละ 25.00 สงผลใหบริษัท วิลเลจ โรดโชว (ไทยแลนด) พีทีวาย  
ลิมิเต็ด ถือหุนใน EGV รวมเปนรอยละ 50.00

เดือนพฤษภาคม EGV และบริษัท ไฟวสตารมารโคมูฟวี่ซิต้ี จํ ากัด รวมกันจัดตั้งบริษัท อีจีวี ไฟวสตาร จํ ากัด (“EGVF”) 
โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 90.00 และรอยละ 10.00 ตามลํ าดับ เพื่อเปนผูดํ าเนินการสาขา EGV

ไฟวสตาร โคราช
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ป 2545

เดือนมีนาคม นายวิชัย พูลวรลักษณ ไดซื้อหุนใน EGV ที่บริษัท วิลเลจ โรดโชว (ไทยแลนด) พีทีวาย ลิมิเต็ด ถืออยู
ทัง้หมด ซึ่งคดิเปนรอยละ 50.00 สงผลใหกลุมนายวิชัย พลูวรลักษณ ถือหุนใน EGV รวมเปนรอยละ 
99.00

เดือนมิถุนายน ด ําเนนิการปรับโครงสรางของกลุม EGV โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนซึ่งชํ าระเต็มมูลคาแลวจาก 50.00 
ลานบาทเปน 200.00 ลานบาท โดยเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนจํ านวน 15 ลานหุน ในราคาหุนละ 
10.00 บาท เพื่อนํ าเงินไปใชในการซื้อหุนบริษัท อีจีวี เอ็กซิบิช่ัน จํ ากัด (“EGVX”)  และจายคืนเงินกู
บางสวน

ซื้อหุน EGVX รวมรอยละ 99.99 จากบรษิทั เอ็นเตอรเทน เธียเตอรส เน็ทเวิรค จํ ากัด/1 นายวิชัย 
พลูวรลักษณ และผูถือหุนเดิมรายอื่นๆ ในราคาตามมูลคาที่ตราไว รวมเปนเงินทั้งส้ิน 100.00 ลาน
บาท โดยมีคาความนิยมจํ านวน 15.47 ลานบาท การเขาซื้อหุน EGVX ในครั้งน้ีสงผลให EGV มี
บรษิัทยอยเพิ่มขึ้นอีก 1 บริษัท โดย EGVX เปนผูดํ าเนินการสาขา EGV ศรีราชา สาขาแกรนด EGV

และสาขา EGV สํ าโรง

เดือนกันยายน จดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํ ากัด พรอมทั้งเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวจากหุนละ 10.00
บาท เปนหุนละ 1.00

ป 2546

เดือนกุมภาพันธ เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 100.00 ลานบาทเปน 300.00 ลานบาท โดยออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํ านวนไม
เกิน 100 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายตอประชาชนทั่วไป

2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุมอีจีวี

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546  EGV ถือหุนในบริษัทยอย 3 บริษัท โดยมีโครงสรางการถือหุนดังน้ี

บร
รวม 10 
เครื่องดื่มภ
และบริการ

กล
มาตรฐาน 
               
/1 เปนบริษ

บริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํ ากัด (มหาชน) (“EGV”)
(ทุนที่ออกและเรียกช ําระแลว 200 ลานบาท)

บริษัท
เอ

(ทุนจ

%
99.99
ิษัทในกลุม EGV ทุกบริษัท ประกอบธุรกิจ
สาขา  นอกจากนี้ ยังใหบริการอื่นที่เ
ายในโรงภาพยนตรและพื้นที่รอบนอกโรงภ
พื้นที่เชารอบนอกโรงภาพยนตร

ุม EGV ใหความสํ าคัญในการเลือกทํ า
เปนที่นิยมของผูบริโภคในการจับจายใชสอ

                                           
ัทที่กลุมนายวิชัย พูลวรลักษณ ถือหุนรอยละ 

 เอ็นเตอรเทน โกลเดน วิลเลจ
็กซิบิชั่น จํ ากัด (“EGVE”)
ดทะเบียน-ชํ าระเต็มมูลคาแลว

1 ลานบาท)

บ

(ทุนจ
99.99%
หนาที่ 6

เชนเดียวกัน ไดแกธุรกิจหลักในการใหบริกา
ก่ียวเนื่องกับการใหบริการโรงภาพยนตรประ
าพยนตร บริการโฆษณาภายในโรงภาพยน

เลที่ต้ังของสาขา โดยจะพิจารณาตั้งสาขาใน
ย ซึ่งต้ังอยูบนท ําเลใกลแหลงชุมชน ที่พักอา

99.99

ริษัท อีจีวี เอ็กซิบิชั่น จํ ากัด
(“EGVX”)

ดทะเบียน-ชํ าระเต็มมูลคาแลว
100 ลานบาท)

บ

(ทุนจด
90.00%
รโรงภาพยนตร EGV จํ านวนทั้งส้ิน
กอบดวยบริการจ ําหนายอาหารและ
ตรและพื้นที่รอบนอกโรงภาพยนตร 

ศูนยการคาชั้นนํ าที่มีช่ือเสียง ได 
ศัย และแหลงธุรกิจ  เพื่อใหเขาถึง

ริษัท อีจีวี ไฟวสตาร จํ ากัด
(“EGVF”)

ทะเบียน-ชํ าระเต็มมูลคาแลว
40 ลานบาท)
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กลุมลกูคาเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อเปนการตอบสนองพฤติกรรมผูบริโภคที่นิยมชมภาพยนตรเพื่อความบันเทิงและมี
โอกาสที่จะจับจายใชสอยในศูนยการคาไปดวย  ทั้งน้ี กลุม EGV ไดเชาพื้นที่ภายในอาคารศูนยการคาดังกลาวภายใตสัญญาเชาระยะ
ยาว

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546 กลุม EGV มีสาขาทั้งหมด 10 สาขา ต้ังอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 8 สาขา และ
ตางจังหวัด 2 สาขา ประกอบดวยโรงภาพยนตรจํ านวน 85 โรง โดยมีรายละเอียดดังน้ี

สาขา ดํ าเนินการโดย ปท่ีเปดดํ าเนินการ จํ านวนโรง จํ านวนที่น่ัง
1 EGV บางแค EGV 2537 10 2,044
2 EGV ซีคอน EGV 2537 14 2,767
3 EGV รังสิต EGV 2538 14 2,852
4 EGV ลาดพราว EGV 2538 7 1,631
5 EGV แฟชั่น ไอสแลนด EGV 2538 7 1,515
6 EGV ปนเกลา EGVE 2538 10 1,815
7 EGV ศรีราชา EGVX 2540 4 1,305
8 แกรนด EGV EGVX 2542 7 1,514
9 EGV ไฟวสตาร โคราช EGVF 2543 6 2,178
10 EGV  สํ าโรง EGVX 2545 6 1,385

รวม 85 19,006

2.3. โครงสรางรายได

โครงสรางรายไดของกลุม EGV ในชวงปบัญชี 2543-2545 และงวด 9 เดือนแรก ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2546  เปน
ดังน้ี

ปบัญชี 2545 งวด 9เดือนแรก สิ้นสุด
บริการ ปบัญชี 2543/1 ปบัญชี 2544 ตามที่เกิดข้ึนจริง เสมือนปรับ

โครงสราง/2
วันที่ 31 มีนาคม

2546
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

รายไดจากบริการโรงภาพยนตร
1. รายไดจากขายบัตรชมภาพยนตร 588.64 81.09 587.20 81.26 628.28 80.28 792.15 80.49 527.09 70.98
2 รายไดจากการขายอาหารและ
เคร่ืองดื่ม

84.32 11.62 80.90 11.20 91.84 11.73 115.71 11.76 86.66 11.67

3. รายไดจากบัตรสมาชิก 9.77 1.34 14.16 1.96 2.41 0.31 3.02 0.31 5.66 0.76
รวม 682.73 94.05 682.26 94.42 722.53 92.32 910.88 92.55 619.41 83.41

รายไดคาโฆษณาในโรงภาพยนตร 22.00 3.03 18.33 2.54 19.96 2.55 29.81 3.03 92.41 12.45
รายไดคาเชาและคาบริการ 3.41 0.47 3.47 0.48 6.30 0.81 8.32 0.84 14.16 1.91
รายไดอ่ืน/3 17.79 2.45 18.54 2.56 33.83 4.32 35.21 3.58 16.57 2.23

รวม 725.93 100.00 722.60 100.00 782.62 100.00 984.22 100.00 742.55 100.00

หมายเหตุ : รอบระยะเวลาบัญชีของกลุม EGV เร่ิมตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายนของปถัดไป
/1 เปนการจัดหมวดหมูใหมโดย EGV เพื่อการเปรียบเทียบ เน่ืองจากการจํ าแนกหมวดหมูรายการในงบการเงินสํ าหรับงวดปบัญชี 2543 แตกตางจากงบ

การเงินสํ าหรับงวดปบัญชีอื่น
/2 เปนโครงสรางรายไดที่ถือเสมือนวา EGV ถือหุน EGVX ในสัดสวนรอยละ 99.99 ตั้งแตตนปบัญชี 2545
/3 ไดแก รายไดคาเกมสและเครื่องเลน รายไดสนับสนุนการขาย รายไดคาธรรมเนียมการจัดการ ดอกเบี้ยรับ และสวนลดคาเชา
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2.4 เปาหมายการดํ าเนินธุรกิจ

กลุม EGV มีวิสัยทัศนทีจ่ะสรางโรงภาพยนตร EGV ใหเปน “สุดยอดอาณาจักรบันเทิงรูปแบบใหม (To be the Most 

Innovative Entertainment Centric)” โดยมีเปาหมายในการเปนผูนํ าดานการใหความบันเทิงในรูปแบบตางๆ สามารถตอบสนองตอ
ความตองการของลูกคาผูมาใชบริการใหมากที่สุด และเปนมากกวาโรงภาพยนตร (More Than a Cinema) โดยใหบริการอื่นๆ ควบคู
กับการฉายภาพยนตร ทั้งน้ี กลุม EGV มแีผนที่จะเพิม่จํ านวนสาขาทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล และในตางจังหวัด โดย
เลอืกท ําเลที่ต้ังสาขาใหมที่เหมาะสม เพือ่เพิ่มสวนแบงตลาดของโรงภาพยนตร EGV ในธุรกิจการใหบริการโรงภาพยนตร นอกจากนี้ 
กลุม EGV ยงัมีนโยบายที่จะสรางสรรบริการเสริมในรูปแบบตางๆ ที่มีลักษณะสงเสริมและสนับสนุนตอธุรกิจการใหบริการโรงภาพ
ยนตรเพื่อดึงดูดลูกคาใหเขามาใชบริการในโรงภาพยนตร EGV อีกดวย
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