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5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

5.1 ทรัพยสินถาวรหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจ

ทรัพยสินถาวรหลักของกลุม EGV ไดแก โรงภาพยนตรและอุปกรณทีเ่กี่ยวของกับโรงภาพยนตร อยางไรก็ตาม เนื่องจากกลุม EGV มีนโยบายในการเชาพื้นที่ในศูนยการคาเพื่อใหบริการ
โรงภาพยนตรและบริการอื่นที่เกี่ยวเนื่อง ดังนั้นการลงทุนสํ าหรับโรงภาพยนตรจึงอยูในรูปคาปรับปรุงสถานที่เชาเปนสวนใหญ โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546 กลุม EGV มทีรัพยสินถาวรหลักดังนี้

(หนวย : บาท)
รายการทรัพยสิน  มูลคาสุทธิหลังหักคาเสื่อมราคาสะสม  รวม

 EGV  EGVE  EGVX  EGVF  

1. คาปรับปรุงสถานที่เชา 313,088,564 38,797,946 163,960,348 37,481,933 553,328,791

2. เครื่องตกแตงและอุปกรณ 121,257,257 16,301,975 38,731,982 13,852,487 190,143,701

3. ระบบไฟฟาและระบบปรับอากาศ 30,144,781 6,913,081 22,030,754 14,462,898 73,551,514

4. คอมพิวเตอร 22,579,092 1,057,687 3,751,840 1,071,103 28,459,722

5. ยานพาหนะ 5,079,295 5,079,295

6. งานระหวางกอสราง 3,366,782 3,366,782

7. สิทธิการเชา 132,220,336 - - - 132,220,336

รวม 627,736,107 63,070,689 228,474,924 66,868,421 986,150,141
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5.2 สัญญาเชาพื้นที่

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546 กลุม EGV ไดท ําสัญญาเชาพื้นที่สํ านกังานและพื้นที่ในศูนยการคาเพื่อใหบริการโรงภาพยนตร
โดยสญัญาดังกลาวลวนทํ ากับบุคคลภายนอกทั้งส้ิน ซึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546 กลุม EGV มคีาเชารายปขั้นตํ่ าที่ตองชํ าระภาย
ใตสัญญาเชาทั้งหมดจนกวาจะหมดอายุสัญญาเชา เปนจํ านวน 3,230 ลานบาท  รายละเอียดสัญญาสรุปไดดังตอไปนี้

สํ านักงาน/สาขา สรุปสาระสํ าคัญของสัญญาเชา ภาระผูกพัน
1. สํ านักงาน ผูเชา : EGV

ผูใหเชา : บจ. บางกอกอินเตอรคอนติเนนโฮเต็ลส
พื้นที่ : 720 ตารางเมตร
ระยะเวลา : 3 ป เร่ิมตั้งแต 8 ก.ค. 2545 – 7 ก.ค. 2548

ปลอดภาระผูกพัน

2. EGV บางแค ผูเชา : EGV

ผูใหเชา : บจ. วัฒนวนา
พื้นที่ : 5,009 ตารางเมตร
ระยะเวลา : 27 ป เร่ิมตั้งแตวันที่ 31 พ.ค. 2537 – 30 พ.ค. 2564

เปนหลักประกันรวมสํ าหรับ
วงเงินกู 90.00 ลานบาท และ
วงเงินกู 530.00 ลานบาท

3. EGV ซีคอน พื้นที่โรงภาพยนตร
ผูเชา : EGV

ผูใหเชา : บจ. ซีคอน ดีเวลลอปเมนท
พื้นที่ : 8,600 ตารางเมตร
ระยะเวลา : 30 ป เร่ิมตั้งแตวันที่ 7 ก.ย. 2537 – 6 ก.ย. 2568

พื้นที่บริเวณ Movie Walk Seacon/1

ผูเชา : EGV

ผูใหเชา : บจ. ซีคอน ดีเวลลอปเมนท
พื้นที่ : 1,549.23 ตารางเมตร
ระยะเวลา : 12 ป เร่ิมตั้งแตวันที่ 1 มิ.ย. 2543-31 พ.ค. 2555

เปนหลักประกันสํ าหรับวงเงินกู 
90.00 ลานบาท

ปลอดภาระผูกพัน

4. EGV รังสิต ผูเชา : EGV

ผูใหเชา : บจ. รังสิตพลาซา
พื้นที่ : 7,391.99 ตารางเมตร
ระยะเวลา : 26 ป เร่ิมตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. 2539 – 30 ธ.ค. 2564

เปนหลักประกันสํ าหรับวงเงินกู 
90.00 ลานบาท

5. EGV ลาดพราว ผูเชา : EGV

ผูใหเชา : บริษัท ลาดพราว พลาซา จํ ากัด
พื้นที่ : 4,000 ตารางเมตร
ระยะเวลา : 25 ป เร่ิมตั้งแตวันที่ 1 ต.ค. 2538 – 30 ก.ย. 2563

ปลอดภาระผูกพัน

6. EGV แฟชั่น
ไอสแลนด

ผูเชา : EGV

ผูใหเชา : บจ. สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเมนท
พื้นที่ : 5,322 ตารางเมตร
ระยะเวลา : 3 ป เร่ิมตั้งแตวันที่ 1 พ.ค. 2545 – 30 เม.ย. 2548

เปนหลักประกันสํ าหรับ
วงเงินกู 530.00 ลานบาท

7. EGV ปนเกลา ผูเชา : EGVE

ผูใหเชา : บจ. เซ็นทรัลพัฒนา
พื้นที่ : 5,262.28 ตารางเมตร
ระยะเวลา : 7 ป 5 เดือน เร่ิมตั้งแตวันที่ 1 พ.ค. 2541-30 ก.ย. 2548

เปนหลกัประกันสํ าหรับ
วงเงินกู 530.00 ลานบาท

/1 เม่ือวันที่ 16 พ.ค. 2545 EGV ไดซ้ือกิจการทั้งหมดของ บจ. มูฟวี่ วอลค อินเตอรเนชั่นแนล ซ่ึงเปนผูเชาพื้นที่บริเวณ Movie Walk Seacon

และ EGV ไดทํ าสัญญารับโอนสิทธิการเชาพื้นที่ จาก บจ. มูฟวี่ วอลค อินเตอรเนชั่นแนล
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สํ านักงาน/สาขา สรุปสาระสํ าคัญของสัญญาเชา ภาระผูกพัน
8. แกรนด EGV พื้นที่โรงภาพยนตร

ผูเชา : EGVX

ผูใหเชา : บจ. บางกอกอินเตอรคอนติเนนตอลโฮเต็ลส
พื้นที่ : 4,685 ตารางเมตร แบงเปน

พื้นที่เชาสวนที่ 1
: หองเลขที่ 601 บนชั้น 6
  อาคารสยามดิสคัฟเวอรี่เซ็นเตอร
  ขนาด 1,685 ตารางเมตร
พื้นที่เชาสวนที่ 2
: พื้นที่ดาดฟา บนชั้น 7
  อาคารสยามดิสคัฟเวอรี่เซ็นเตอร
  ขนาด 3,000 ตารางเมตร

ระยะเวลา : 20 ป เร่ิมตั้งแตวันที่ 1 พ.ย. 2541-31 ต.ค. 2561

พื้นที่บริเวณ Movie Walk Discovery

ผูเชา : EGV

ผูใหเชา : บจ. บางกอกอินเตอรคอนติเนนตอลโฮเต็ลส
พื้นที่ : 1,613 ตารางเมตร
ระยะเวลา : 7 ป เร่ิมตั้งแตวันที่ 1 มิ.ย. 2545 - 31 พ.ค. 2552

เปนหลักประกันสํ าหรับ
วงเงินกู 100.00 ลานบาท

ปลอดภาระผูกพัน

9. EGV สํ าโรง ผูเชา : EGVX

ผูใหเชา : บจ. อิมพีเรียล พลาซา
พื้นที่ : 1,857 ตารางเมตร
ระยะเวลา : 3 ป นับตั้งแตวันที่ 1 ก.ค. 2545-31 มี.ค. 2548

ปลอดภาระผูกพัน

10. EGV ศรีราชา ผูเชา : EGVX

ผูใหเชา : บมจ. หางสรรพสินคาโรบินสัน
พื้นที่ : 2,586.88 ตารางเมตร
ระยะเวลา : 17 ป 5 เดือน

เร่ิมตั้งแตวันที่ 20 มี.ค. 2545 – 19 ส.ค. 2562

ปลอดภาระผูกพัน

11. EGV ไฟวสตาร
โคราช

ผูเชา : EGVF

ผูใหเชา : บจ. ราชสีมาชอปปงคอมเพล็กซ
พื้นที่ : 5,000 ตารางเมตร
ระยะเวลา : 25 ปนับตั้งแตวันที่ 11 ส.ค. 2543 – 10 ส.ค. 2568

ปลอดภาระผูกพัน

12. EGV ราชดํ าริ ผูเชา : EGV

ผูใหเชา : บจ. ราชดํ าริ พลาซา/1

พื้นที่ : 18,500 ตารางเมตร
ระยะเวลา : 20 ปนับตั้งแตวันที่ 26 ธ.ค. 2545 – 25 ธ.ค. 2565

ปลอดภาระผูกพัน

/1 บจ. ราชดํ าริ พลาซา ไดเชาที่ดินบริเวณราชดํ าริจากเจาของที่ดินเพื่อพัฒนาเปนอาคารเพื่อประกอบการพาณิชย และไดนํ าพื้นที่บางสวนใน
อาคารดังกลาวให EGV เชาตอ โดย EGV จะดํ าเนินการจดทะเบียนสิทธิการเชากับกรมที่ดินในเดือนสิงหาคม 2546 ดังน้ันแมวาในอนาคต
หากเกิดกรณีที่ บจ. ราชดํ าริ พลาซา ผิดสัญญาเชากับเจาของที่ดิน  สัญญาเชาพื้นที่อาคารของ EGV ยังคงมีผลบังคับใชไดตามกฎหมาย

5.3 ใบอนุญาต

ในการประกอบธุรกิจการใหบริการโรงภาพยนตรน้ัน ผูประกอบการตองไดรับใบอนุญาต 2 ประเภท ไดแก ใบอนุญาตใหใช
สถานที่แสดงการมหรสพตามพระราชบัญญัติปองกันภยันตรายอันเกิดแตการเลนมหรสพ พ.ศ. 2464 ซึ่งออกโดยกรมโยธาธิการ
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และใบอนญุาตใหใชสถานที่ทํ าการคาซึ่งเปนที่รังเกียจหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ ซึ่งออกโดยกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ี ผูประกอบ
การที่ไดรับใบอนุญาตทั้ง 2 ประเภทขางตนตองขอตออายุเปนรายป

ปจจุบัน สถานที่ต้ังโรงภาพยนตรของกลุม EGV ทัง้หมดไดรับใบอนุญาตทั้ง 2 ประเภทขางตน นอกจากนี้ EGV และ
EGVX  ยงัไดรับใบอนุญาตขายสุรา ประเภทที่ 3 สํ าหรับสาขา EGV ซีคอน และสาขา แกรนด EGV ตามล ําดับ

5.4 สนิทรัพยไมมีตัวตน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546 กลุม EGV เปนเจาของเครื่องหมายการคาซึ่งไดจดทะเบียนไวกับกรมทรัพยสินทางปญญา
กระทรวงพาณิชย โดยเครื่องหมายการคาดังกลาวมีอายุ 10 ป นับแตวันจดทะเบียน และสามารถตออายุไดคราวละ 10 ป ดังราย
ละเอียดตอไปนี้

เครื่องหมายการคา วตัถุประสงค วันจดทะเบียน
1. อีจีวี สํ าหรบับริการโรงละครและโรงภาพยนตร 15 มีนาคม 2542
2. EGV สํ าหรบับริการโรงละครและโรงภาพยนตร 15 มีนาคม 2542
3. EGV DIGITAL สํ าหรับบริการจัดการขายสินคาในรานคาปลีก 15 มีนาคม 2542

5.5 นโยบายการลงทุนและบริหารงานในบริษัทยอยและบริษัทรวม

EGV มนีโยบายการลงทุนในธุรกิจโรงภาพยนตรซึ่งเปนธุรกิจหลัก และธุรกิจอื่นทีเ่ก่ียวของกับการดํ าเนินธุรกิจหลักของ
EGV โดยค ํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสม แลวแตประเภทของธุรกิจนั้นๆ โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546 EGV มีเงินลงทุน
ในบริษัทยอย 3 บริษัท มลูคารวม 164.10 ลานบาท โดยมีสัดสวนเงินลงทุนในบริษัทยอยคิดเปนรอยละ 14.18 ของสินทรัพยรวม

ในการกํ ากับดูแลบริษัทยอย EGV จะสงกรรมการหรือบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติและประสบการณที่เหมาะสมกับธุรกิจเขาไป
เปนผูเแทนในบริษัทน้ันๆ โดยหากบริษัทยอย มีการดํ าเนินธุรกิจที่กระทบตอ EGV อยางมนัียส ําคัญ ผูแทนดังกลาวจะตองนํ าเสนอ
เร่ืองนั้นๆ เพื่อขออนุมัติตอที่ประชุมคณะกรรมการของ EGV กอน
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