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12. ฐานะการเงินและผลการดํ าเนินงาน

12.1 งบการเงิน

12.1.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี

ผูสอบบญัชีสํ าหรับงบการเงินของ EGV ประจ ํางวดปบัญชีส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2543-2545 และงวด 9 เดือน
ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2546   และงบการเงินรวมของ EGV และบรษิทัยอยประจํ างวดปบัญชีส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2544-
2545 และงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2546 ไดแก นายณรงค พันตาวงษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3315
บรษิทั สํ านกังาน เอินสท แอนด ยัง จํ ากัด โดยสามารถสรุปรายงานของผูสอบบัญชีไดดังน้ี

งบการเงินสํ าหรับงวดปบัญชีส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2543

ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของ EGV และไดใหความเห็นวางบการเงินเฉพาะของ EGV แสดงฐานะการเงิน
และผลการด ําเนินงานโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสํ าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

งบการเงินสํ าหรับงวดปบัญชีส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2544

ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบทั้งงบการเงินเฉพาะของ EGV และงบการเงินรวมของ EGV และบริษัทยอย และไดใหความเห็น
วางบการเงินดังกลาวแสดงฐานะการเงิน ผลการดํ าเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสํ าคัญตามหลักการ
บญัชทีีรั่บรองทัว่ไป ทั้งน้ี งบการเงินรวมสํ าหรับงวดปบัญชีส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2543 ที่นํ ามาแสดงเปรียบเทียบไว เปนงบการ
เงนิรวมที่จัดทํ าขึ้นโดยฝายบริหารของ EGV ซึ่งยังไมไดผานการตรวจสอบ

งบการเงินสํ าหรับงวดปบัญชีส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2545

ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบทั้งงบการเงินเฉพาะของ EGV และงบการเงินรวมของ EGV และบริษัทยอย และไดใหความเห็น
วางบการเงินดังกลาวแสดงฐานะการเงิน ผลการดํ าเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสํ าคัญตามหลักการ
บญัชีที่รับรองทั่วไป

งบการเงินสํ าหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2546

ผูสอบบัญชีไดสอบทานทั้งงบการเงินเฉพาะของ EGV และงบการเงินรวมของ EGV และบริษัทยอย และไดระบุไวใน
รายงานของผูสอบบัญชีวา ผูสอบบญัชไีมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเช่ือวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสํ าคัญตาม
หลกัการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของผูสอบบัญชี
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12.1.2 ตารางสรุปงบการเงิน

(1) สรุปงบการเงิน

/1 ตัวเลขที่แสดงในตารางสรุปงบการเงินรวมสํ าหรับงวดปบัญชี 2543 เปนตัวเลขที่ฝายบริหารของ EGV จัดทํ าข้ึนใหมเพื่อแสดงเปรียบเทียบกับงบการ
เงินรวมสํ าหรับงวดปบัญชี 2544 โดยไมไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี อยางไรก็ตาม EGV ไมไดจัดทํ างบกระแสเงินสดและงบกระแสเงินสด
รวมสํ าหรับงวดปบัญชี 2543 เนื่องจากฝายบริหารเห็นวางบดังกลาวไมมีความสํ าคัญตอกระบวนการตัดสินใจ

/2 งบการเงินรวมสํ าหรับงวดปบัญชี 2544-2543 เปนงบการเงินของ EGV และบริษัทยอย 2 บริษัท ไดแก บริษัท เอ็นเตอรเทน โกลเดน วิลเลจ
เอ็กซบิิชั่น จํ ากัด และบริษัท อีจีวี ไฟวสตาร จํ ากัด

/3 งบการเงินรวมสํ าหรับงวดปบัญชี 2545 เปนงบการเงินของ EGV และบริษัทยอย 3 บริษัท ไดแก บริษัท เอ็นเตอรเทน โกลเดน วิลเลจ เอ็กซิบิชั่น
จ ํากัด บริษัท อีจีวี เอ็กซิบิชั่น จํ ากัด และบริษัท อีจีวี ไฟวสตาร จํ ากัด

/4 EGV ไดจัดทํ างบกํ าไรขาดทุนรวมที่ถือเสมือนวาการปรับโครงสรางของกลุมบริษัทไดแลวเสร็จตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2544 (ดูเอกสารแนบ 5 งบ
กํ าไรขาดทุนรวมที่ถือเสมือนวาการปรับโครงสรางของกลุมบริษัทไดแลวเสร็จตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2544) เพื่อสะทอนภาพผลการดํ าเนินงานใน
ปบัญชี 2545 โดยมีสมมติฐานในการรับรูรายไดท่ีเกิดข้ึนกับกลุม EGV ในปบัญชี 2545 เต็มป และตัดบัญชีรายการระหวางกันสํ าหรับชวงเวลา
เดียวกันท้ังปบัญชี ท้ังนี้ EGV ไมไดจัดทํ างบดุลรวมและงบกระแสเงินสดรวมที่ถือเสมือนวาการปรับโครงสรางของกลุมบริษัทไดแลวเสร็จตั้งแตวันท่ี 1
กรกฎาคม 2544

หนวย : พันบาท
ไมไดตรวจสอบ งบเสมือนปรับโครงสราง สอบทานแลว

รายการ 2543 (ปรับปรุงใหม)/1/2 2544/2 2545/3 2545/4 9 เดอืน สิ้นสุด 31 มี.ค. 2546
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 34,687                          79,489             59,073            59,073                    133,505                          
ลูกหนี้การคา 2,524                            3,609               3,313              3,313                      65,034                            
สิทธิการเชา คาปรับปรุงสถานที่เชาและอุปกรณ-สุทธิ 610,273                        598,655           813,430          813,430                  986,150                          
รวมสินทรัพย 678,457                       728,161          981,878         981,878                 1,312,388                       
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 0 0 0 0 300,000                          
เจาหนี้การคา 58,644                          70,220             46,138            46,138                    97,904                            
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป 36,500                          15,000             75,623            75,623                    79,000                            
เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวของกันและกรรมการ 239,336                        335,836           0 0 0
เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร-สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป 0 14,634             562,750          562,750                  503,500                          
รวมหนี้สิน 545,692                       632,707          723,366         723,366                 1,093,246                       
ทุนจดทะเบียน 50,000                          50,000             200,000          200,000                  300,000                          
ทุนชําระแลว 50,000                          50,000             200,000          200,000                  200,000                          
กาํไรสะสม - ยังไมไดจัดสรร 81,797                          42,323             55,763            55,763                    13,817                            
รวมสวนของผูถือหุน 132,764                       95,454            258,512         258,512                 219,142                          
รายไดรวม 725,927                        722,600           782,618          984,215                  742,545                          
ตนทุนขายและบริการ 390,351                        613,635           615,420          771,567                  601,029                          
คาใชจายในการขายและบริหาร 303,642                        123,347           124,934          144,846                  86,996                            
ดอกเบี้ยจาย 23,562                          25,928             28,164            45,956                    37,849                            
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 3,267                            0 1,041              1,041                      4,041
กาํไร(ขาดทนุ)กอนสวนของผูถือหุนสวนนอย 5,104                           (40,311) 13,058           20,805                   12,630                            
สวนของผูถือหุนสวนนอย 32                                 837                  382                 382                         224                                 
กาํไรจากกิจกรรมปกติ 5,136                           (39,474) 13,441           21,187                   12,854
รายการพิเศษ-กําไรจากการไดรับยกหนี้-สุทธิ 0 0 0 102,613                 0
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับป 5,136                           (39,474) 13,441           123,800                 12,854                            
กาํไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 1.03                             (7.89) 2.18               20.12                     0.06                                
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน N/A 30,869             (95,890) N/A 141,704                          
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน N/A (67,092) (293,678) N/A (259,399)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน N/A 92,134             369,153          N/A 192,127                          
เงนิสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ N/A 55,911            (20,416) N/A 74,432                            

บรษิทั อจีีวี เอน็เตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

ตรวจสอบแลว
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(2) ตารางแสดงอัตราสวนทางการเงินที่สํ าคัญ

/1 ในปบัญชี 2543  EGV จัดใหคาเชาเปนรายการภายใตคาใชจายในการขายและบริหาร จึงทํ าใหตนทุนขายและบริการในปบัญชีดังกลาวตํ่ ากวาตนทุน
ขายและบริการในปบัญชี 2544-2545 ดังนั้น อัตราสวนกํ าไรสุทธิจึงอยูในระดับสูงดังตารางขางตน อยางไรก็ตาม ในปบัญชี 2545 เปนตนไป EGV

ไดทํ าการจัดกลุมคาใชจายใหม โดยจัดใหคาเชาเปนรายหนึ่งภายใตตนทุนขายและบริการ เพื่อใหสะทอนถึงตนทุนท่ีแทจริง

งบเสมือนปรับโครงสราง สําหรับงวด 9 เดือน
อตัราสวนทางการเงิน 2544 2545 2545 ส้ินสุดวันท่ี 31 มี.ค. 2546

อตัราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 0.16 0.36 0.66 0.66 0.48
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.14 0.32 0.48 0.48 0.40
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) N/A 0.11 (0.44) N/A 0.51
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา (เทา) 276.70 229.60 216.35 274.21 28.3
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย (วัน) 1.30 1.57 1.66 1.31 12.71
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหน้ี (เทา) 7.29 9.52 10.58 13.26 11.13
ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน) 49.38 37.80 34.03 27.15 32.35
อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร
อัตราสวนกําไรขั้นตน (%) 46.23 /1 15.08 21.36 21.61 19.06

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 4.40 (1.99) 5.40 6.89 7.34
อัตราสวนกําไรสุทธิ (%) 0.71 (5.46) 1.72 12.58 1.73
อัตราสวนผลตอบแทนผูถือหุน (%) 4.18 (34.59) 7.59 69.95 7.18
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 0.81 (5.61) 1.57 14.48 1.49
อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) 12.14 3.70 10.63 26.26 16.43
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 1.14 1.03 0.92 1.15 0.86
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 4.11 6.63 2.80 2.80 4.99
อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย (เทา) N/A 2.19 (2.37) N/A 4.85
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash Basis) (เทา) N/A 0.34 (0.60) N/A 0.43
อัตราสวนการจายเงินปนผล (%) 0.00 0.00 386.89 N/A N/A

2543

บรษิทั อจีวีี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
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12.2 ค ําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดํ าเนินงาน

จากการที่มูลคาตลาดภาพยนตรไทยมีการเติบโตอยางตอเนื่อง ดังจะเห็นไดวามูลคาตลาดรวมของภาพยนตรที่ฉายในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในป 2544 เทากับประมาณ 2,953 ลานบาท  ซึ่งสูงขึ้นจากปที่ผานมารอยละ 58.2  ดังน้ัน กลุม
EGV ซึ่งประกอบธุรกิจหลักในการใหบริการโรงภาพยนตรจึงไดผลประโยชนจากการเติบโตดังกลาวอยางเต็มที่  และเพื่อตอบสนอง
การเติบโตของตลาดภาพยนตร กลุม EGV จึงไดเร่ิมการขยายสาขาโดยมีแผนที่จะเปดสาขาแหงใหมคือสาขา EGV Metropolis ที่
บรเิวณถนนราชดํ าริ ภายในป 2546 โดยใชงบลงทุนประมาณ 600 ลานบาท ซึ่งถือวาเปนการลงทุนในสัดสวนที่คอนขางสูงเมื่อ
เทยีบกับสินทรัพยรวมในปจจุบันของกลุม EGV    กลาวคือ เปนสาขาที่ EGV ไดเพิ่มสัดสวนการลงทุนในงานกอสรางและงานระบบ
สวนกลางกับผูประกอบการศูนยการคาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับการลงทุนในสาขาอื่น และนอกจากการลงทุนในการกอสรางโรงภาพยนตร
และอุปกรณโรงภาพยนตรแลว EGV ยงัมกีารลงทุนเพิ่มเติมเพื่อประกอบธุรกิจบันเทิงอื่นๆ เชน โบวลิ่ง คาราโอเกะ และพื้นที่ใหเชา
อกีดวย ซึ่งจะทํ าใหกลุม EGV มีรายไดจากการประกอบธุรกิจเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากรายไดจากบริการโรงภาพยนตร โดยสาขา EGV

Metropolis ถือเปนสาขาที่มีลักษณะก่ึง Stand Alone สาขาแรกของกลุม EGV ดังน้ัน จะเห็นไดวา รูปแบบการลงทุนในสาขาใหมน้ี
แตกตางจากการลงทุนในสาขาอื่นของกลุม EGV ทีเ่ปนการเชาพื้นที่สวนนอยในศูนยการคาและมีการลงทุนในการกอสรางโรงภาพ
ยนตรและอุปกรณโรงภาพยนตรในสัดสวนที่นอยกวา อยางไรก็ตาม รูปแบบการลงทุนในอนาคตของบริษัทจะตองขึ้นอยูกับผลตอบ
แทนการลงทุน โอกาส และความเหมาะสมดวย

EGV ไดดํ าเนินการปรับโครงสรางของกลุม ในเดือนมิถุนายน 2545  โดย EGV ไดเขาซื้อหุนสามัญทั้งหมดใน EGVX

ซึง่ท ําให EGVX เปลีย่นสถานะจากบริษัทที่เก่ียวของกันเปนบริษัทยอย ซึ่งสงผลให EGV สามารถรับรูผลการดํ าเนินงานของ
EGVX สํ าหรับงวดปบัญชี 2545  ไดต้ังแตวันที่เขาซื้อกิจการ

EGV ไดจัดท ํางบกํ าไรขาดทุนรวม ที่ถือเสมือนวาการปรับโครงสรางของกลุมบริษัทไดแลวเสร็จตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม
2544 ("งบเสมือนปรับโครงสราง") เพื่อใหนักลงทุนสามารถวิเคราะหผลการดํ าเนินงานของกลุม EGV ไดชัดเจนขึ้น

สํ าหรับสวนงานโฆษณานั้น เดิม EGV ไดท ําสัญญาใหสิทธิในการขายโฆษณาในโรงภาพยนตแกบริษัท มิกซ มีเดีย จํ ากัด
โดยที่ EGV จะไดรับสวนแบงรายไดคาโฆษณาในอัตรารอยละ 35 ของรายไดจากการโฆษณาของบริษัทดังกลาว อยางไรก็ตาม
EGV ไดยกเลิกสัญญากับบริษัทดังกลาวในเดือนพฤษภาคม 2545 โดย EGV จะด ําเนินงานในสวนนี้เอง

เน่ืองจาก EGV ไดเร่ิมดํ าเนินงานในสวนของงานโฆษณาอยางเต็มที่ ในเดือน พฤษภาคม 2545 ภาพผลการดํ าเนินงาน
ของสวนโฆษณาในงวดปบัญชี 2544 และ 2545 จึงสะทอนเพียงผลการดํ าเนินงานเฉพาะสวนแบงรายไดคาโฆษณาเทานั้น สํ าหรับ
งวดปบัญชีป 2546 EGV สามารถรับรูรายไดคาโฆษณาที่เกิดขึ้นจริงจากการใหบริการสื่อโฆษณาโดย EGV ทัง้จํ านวน ซึ่งผูบริหาร
เช่ือวารายไดคาโฆษณาในงวดปบัญชี 2546 น้ี จะเพิ่มขึ้นจากงวดปบัญชี 2545 อยางมีนัยสํ าคัญ

12.2.1 ผลการดํ าเนินงาน

การปรับโครงสรางของกลุม EGV ในเดือนมิถุนายน 2545 และการดํ าเนินการในสวนของการขายโฆษณาในโรง
ภาพยนตทั้งหมด ในเดือนพฤษภาคม 2545 สงผลใหงบการเงินของกลุม EGV สะทอนการดํ าเนินงานและฐานะทางการเงินของ
กลุม EGV ทั้งหมด

ในการวิเคราะหผลการดํ าเนินงานของ EGV และบรษิทัยอย สํ าหรับงวดปบัญชี 2543 น้ัน จะอางถึงตัวเลขจากงบการเงิน
รวมของ EGV และบรษิทัยอย สํ าหรับงวดปบัญชี 2543 ซึง่จัดทํ าโดยฝายบริหารของ EGV เพือ่ใหเปรียบเทียบไดกับงบการเงินรวม
ของ EGV และบรษิทัยอย สํ าหรับงวดปบัญชี 2544 เปนฐานในการวิเคราะห  และในการวิเคราะหผลการดํ าเนินงานสํ าหรับงวดป
บัญชี 2545 EGV จะอางถึงผลการดํ าเนินงานจากงบเสมือนปรับโครงสรางเปนฐานในการวิเคราะห
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(1) ภาพรวมของการดํ าเนินงานที่ผานมา

 กลุม EGV มีรายไดรวมเพิ่มขึ้น 261.6 ลานบาท จาก 722.6 ลานบาท ในงวดปบัญชี 2544 เปน 984.2 ลาน
บาท ในงวดปบัญชี 2545 โดยการเพิ่มขึ้นดังกลาวเกิดจากการปรับโครงสรางกลุมและการขยายตัวอยางตอเนื่องของ
อตุสาหกรรมภาพยนตร ประกอบกับในรอบปบัญชี 2545 ไดมีภาพยนตรที่ทํ ารายไดสูงหลายเรื่องดวยกัน เชน Spider

Man  Star Wars Episode II     Scooby Doo    และ สุริโยทัย โดยรายไดประมาณรอยละ 65.7 ในงวดปบัญชี 2545
มาจากสาขา EGV ซีคอน EGV รังสิต EGV ปนเกลา และแกรนด EGV

ตนทุนขายและบริการรวมเพิ่มขึ้น 158.0 ลานบาท จาก 613.6 ลานบาทในงวดปบัญชี 2544 เปน 771.6 ลาน
บาท ในงวดปบัญชี 2545 โดยตนทุนขายและบริการสวนใหญเปนตนทุนขายและบริการที่เกิดจากธุรกิจโรงภาพยนตร ซึ่ง
ประกอบไปดวยสวนแบงรายไดที่จายใหกับตัวแทนจํ าหนายภาพยนต คาเชาและคาบริการพื้นที่ และตนทุนคาบริการ
จํ าหนายอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งตนทุนขายและบริการสวนใหญจะแปรผันตามรายไดรวมของบริษัท

อยางไรก็ตาม แมวาตนทุนขายและบริการรวมของบริษัทเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 25.8 แตรายไดรวมของบริษัทมีการ
ขยายตวัใหอตัราที่สูงกวา คือ รอยละ 36.2  จึงสงผลใหบริษัทมีกํ าไรขั้นตนจากการดํ าเนินงานสูงขึ้น 103.7 ลานบาท
จาก 109.0 ลานบาท ในงวดปบัญชี 2544 เปน 212.6 ลานบาทในงวดปบัญชี 2545 โดยบริษัทมีอัตรากํ าไรขั้นตน
รอยละ 21.6  ในงวดปบัญชี 2545

คาใชจายในการขายและบริการเพิ่มขึ้น 21.5 ลานบาท จาก 123.3 ลานบาท ในงวดปบัญชี 2544 เปน 144.8
ลานบาทในงวดปบัญชี 2545  ซึ่งเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 17.4  เมื่อเทียบกับอัตราเพิ่มขึ้นของรายไดรวม ซึ่งเพิ่มขึ้น
รอยละ 36.2 โดยเปนผลมาจากการดํ าเนินการในเรื่องของการบริหารคาใชจาย ในการขายและบริหารของบริษัทที่มี
สิทธิภาพยิ่งขึ้น ประกอบกับการที่กลุม EGV ไดยกเลกิสัญญาการจัดการและใหคํ าปรึกษาที่ทํ ากับ VRI และ ETN ไปใน
เดือนมีนาคม 2545 จึงทํ าใหกลุม EGV ไมมีภาระคาธรรมเนียมจากสัญญาดังกลาวอีกตอไป

บรษิทัมีกํ าไรสุทธิจากกิจกรรมปกติ เพิ่มขึ้น 60.7 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นจากขาดทุนสุทธิจากกิจกรรมปกติ 39.5
ลานบาท ในงวดปบัญชี 2544 เปนกํ าไรสุทธิจากกิจกรรมปกติ 21.2 ลานบาท ในงวดปบัญชี 2545  ทั้งน้ี การเพิ่มขึ้น
ดังกลาวเกิดจากเหตุผลตางๆ ดังที่กลาวมาขางตน

รายการพิเศษในงวดปบัญชี 2545 ซึง่เปนรายการที่เกิดระหวางการปรับโครงสราง เปนกํ าไรจากการไดรับยกหนี้
จํ านวน 102.6 ลานบาท ซึ่งเกิดจาก

(1) นายวิชัย พลูวรลักษณ ซึ่งเปนผูปลอยเงินกูแก EGVX จํ านวนรวม 287 ลานบาท ตกลงยกเวนดอกเบี้ยคาง
จายใหแก EGVX จํ านวน 38.0 ลานบาท โดย EGVX ไดชํ าระคืนหนี้เงินตนทั้งหมดจํ านวน 249.00 ลาน
บาท ใหแกนายวิชัย พลูวรลักษณ เรียบรอยแลว ซึ่ง EGVX ไดบันทึกรายการดังกลาวเปนรายการพิเศษใน
งบกํ าไรขาดทุน

(2) นายวิชัย พลูวรลักษณ ซึ่งเปนผูปลอยเงินกูแก EGV และ EGVE จํ านวน 291.0 ลานบาท และ 63.3 ลาน
บาท ตามลํ าดับ (รวมเงินตนและดอกเบี้ย) ไดโอนสิทธิเรียกรองในหนี้เงินตนและดอกเบี้ยของ EGV และ
EGVE รวม 354.3 ลานบาทดังกลาว ใหแก EGVX โดย นายวิชัย พูลวรลักษณ ไดตกลงให EGVX จายคา
ตอบแทนการไดรับโอนสิทธิเรียกรองในหนี้เงินตนและดอกเบี้ยของ EGV และ EGVE ในจ ํานวนที่เทากับหนี้
เงินตนที่ EGV และ EGVE มีกับนายวิชัย พลูวรลกัษณ จํ านวน 229.3 ลานบาท และ 60.0 ลานบาท ตาม
ล ําดบั โดย EGV และ EGVE ยงัมหีนาที่ตองชํ าระหนี้เงินตนและดอกเบี้ยใหแก EGVX จึงสงผลให EGVX

มกํี าไรจากผลตางของจํ านวนที่รับโอนสิทธิเรียกรองกับจํ านวนที่จายคาตอบแทนการโอนสิทธิเรียกรองจํ านวน 
65.0 ลานบาท โดยบันทึกเปนรายการพิเศษในงบกํ าไรขาดทุน
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ดังน้ัน บรษิัทจึงมีกํ าไรสุทธิ เพิ่มขึ้น 163.3 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นจากขาดทุนสุทธิ 39.5 ลานบาท ในงวดปบัญชี
2544 เปนกํ าไรสุทธิ 123.8 ลานบาท ในงวดปบัญชี 2545  ทั้งน้ี การเพิ่มขึ้นดังกลาวเกิดจากเหตุผลตางๆ ดังที่กลาวมา
ขางตน

(2) การวเิคราะหผลการดํ าเนินงานที่ผานมา

วิเคราะหรายได

รายไดหลักของกลุม EGV ประมาณรอยละ 92.6 ของรายไดรวมมาจากรายไดจากบริการโรงภาพยนตรซึ่งประกอบ
ดวยรายไดจากการขายบัตรชมภาพยนตร รายไดจากการขายอาหารและเครื่องดื่ม และรายไดจากบัตรสมาชิก โดย
กลุม EGV มีรายไดจากการบริการภาพยนตรเพิ่มขึ้น 188.4 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 26.1 จาก 722.5 ลาน
บาทส ําหรับงวดปบัญชี 2544 เปน 910.9 ลานบาท สํ าหรับงวดปบัญชี 2545  การเพิ่มขึ้นของรายไดจากบริการ
โรงภาพยนตรเปนผลมาจากการรับรูรายไดของ EGVX และการขยายอยางตอเนื่องของอตุสาหกรรมภาพยนตร

ในงวดปบัญชี 2545 สาขาที่ทํ ารายไดจากบริการโรงภาพยนตร/1 ใหกลุม EGV สูงสุด 4 อันดับแรกไดแก สาขา
EGV ซีคอน สาขา EGV รังสิต สาขาแกรนด EGV และสาขา EGV ปนเกลา ซึ่งคิดเปนสัดสวนรายไดรอยละ 19.1
รอยละ 17.7 รอยละ 16.1 และรอยละ 12.9  ตามลํ าดับ นอกจากนี้ สาขาแกรนด EGV ยังเปนสาขาที่มีรายไดตอ
โรงตอปสูงสุดประมาณ 22.5 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับสาขาอื่นที่มีรายไดตอโรงตอปเฉลี่ยประมาณ 11.6
ลานบาท

รายไดคาโฆษณาในโรงภาพยนตรไดเพิ่มขึ้นจาก 18.3 ลานบาท ในงวดปบัญชี 2544 เปน 29.8 ลานบาท ในงวด
ปบัญชี 2545 เพิ่มขึ้น 11.5 ลานบาท หรือรอยละ 62.8 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการที่ EGV ไดยกเลิกการใหสิทธิ
ในการขายโฆษณาที่จะฉายในโรงภาพยนตรบางโรงแก บริษัท มิกซ มีเดีย จํ ากัด ต้ังแตเดือนพฤษภาคม 2545
เน่ืองจากกลุม EGV จะเปนผูดํ าเนินการเองทั้งหมด สงผลใหกลุม EGV ไดรับรายไดจากบริการโฆษณาทั้งหมด
แทนการรับสวนแบงรายไดคาโฆษณา

นอกจากรายไดที่กลาวมาขางตน กลุม EGV ยังมีรายไดจากคาเชาและคาบริการอีกดวย โดยในงวดปบัญชี 2545
EGV มีรายไดคาเชาและคาบริการ 8.3 ลานบาท เพิ่มขึ้น 4.8 ลานบาท จาก 3.5 ลานบาทในงวดปบัญชี 2544
ซึง่เทากับอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 137.1 ทั้งน้ีการเพิ่มขึ้นของรายไดดังกลาวในงวดปบัญชี 2545 เปนผลมาจาก
รายไดคาเชาที่ไดรับจากพื้นที่บริเวณ Movie Walk ในสาขา EGV ซีคอน และสาขาแกรนด EGV ซึ่งกลุม EGV ได
ซื้อเครื่องตกแตงและอุปกรณทั้งหมดในบริเวณดังกลาวและรับโอนสิทธิบนพื้นที่เชาจากเจาของเดิมในเดือน
พฤษภาคม 2545 โดยสาขาที่มีพื้นที่ใหเชามากที่สุดไดแกสาขาแกรนด EGV ซึ่งมีพื้นที่ใหเชาประมาณ 538.5
ตารางเมตร

วิเคราะหตนทุน

ตนทุนขายและบริการของกลุม EGV ประกอบดวย สวนแบงรายไดที่จายใหกับตัวแทนจํ าหนายภาพยนตร คาเชา
และคาบริการพื้นที่ ตนทุนคาบริการจํ าหนายอาหารและเครื่องดื่ม คาโฆษณาประชาสัมพันธ เงินเดือนพนักงาน คา
เส่ือมราคา และคาใชจายอื่นๆ ซึ่งคาใชจายที่สํ าคัญไดแกสวนแบงรายไดที่จายใหกับตัวแทนจํ าหนายภาพยนตรและ
คาเชาและคาบริการพื้นที่ ซึ่งคิดเปนประมาณรอยละ 40 และรอยละ 20 ของรายไดรวม โดยในงวดปบัญชี 2545
ตนทุนขายและบริการรวมเพิ่มขึ้น 158.0 ลานบาท จาก 613.6 ลานบาทในงวดปบัญชี 2544 เปน 771.6 ลาน
บาท ในงวดปบัญชี 2545 ทั้งน้ีตนทุนขายและบริการสวนใหญจะแปรผันตามรายไดรวมของบริษัท

อยางไรก็ตาม แมวาตนทุนขายและบริการรวมของบริษัทเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 25.8 แตรายไดรวมของบริษัทกลุม
EGV มีการขยายตัวใหอัตราที่สูงกวา คือ รอยละ 36.2  ซึ่งสงผลใหกลุม EGV มกํี าไรขัน้ตนจากการดํ าเนินงานสูง

                                                          
/1 รวมรายไดจากการขายบัตรชมภาพยนตร รายไดจากการขายอาหารและเครื่องดื่ม แตไมรวมถึงรายไดจากบัตรสมาชิก
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ขึ้น 103.7 ลานบาท จาก 109.0 ลานบาท ในงวดปบัญชี 2544 เปน 212.6 ลานบาทในงวดปบัญชี 2545 โดย
กลุม EGV มอีตัราก ําไรขั้นตนรอยละ 21.6  ในงวดปบัญชี 2545 เพิ่มขึ้นจากอัตรากํ าไรขั้นตนรอยละ 15.1 ใน
งวดปบัญชี 2544 โดยที่สาขาแกรนด EGV เปนสาขาที่มีอัตรากํ าไรขั้นตนตอโรงสูงสุดถึงรอยละ 48.3

คาใชจายในการขายและการบริหาร ประกอบดวย คาธรรมเนียมการจัดการและใหคํ าปรึกษา คาบํ ารุงซอมแซม
อุปกรณและอาคาร คาใชจายสาธารณูปโภคตางๆ และคาใชจายอื่นๆ ซึ่งคาใชจายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น
21.5 ลานบาท จาก 123.3 ลานบาท ในงวดปบัญชี 2544 เปน 144.8 ลานบาทในงวดปบัญชี 2545  ซึ่งเพิ่มขึ้น
เพยีงรอยละ 17.4  เมื่อเทียบกับอัตราเพิ่มขึ้นของรายไดรวม ซึ่งเพิ่มขึ้นรอยละ 36.2 โดยเปนผลมาจากการดํ าเนิน
การในเรื่องของการบริหารคาใชจาย ในการขายและบริหารของบริษัทที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประกอบกับการที่กลุม
EGV ไดยกเลิกสัญญาการจัดการและใหคํ าปรึกษาที่ทํ ากับ VRI และ ETN ไปในเดือนมีนาคม 2545 จึงทํ าใหกลุม
EGV ไมมีภาระคาธรรมเนียมจากสัญญาดังกลาวอีกตอไป

นอกจากนี้ กลุม EGV ยังมีดอกเบี้ยจาย 46.0 ลานบาท ในงวดปบัญชี 2545 เพิ่มขึ้น 20.0 ลานบาท จาก 26.0
ลานบาท ในงวดปบัญชี 2544 ซึ่งดอกเบี้ยจายในงวดปบัญชี 2545 เพิ่มขึ้นจากงวดกอนคิดเปนรอยละ 76.9
เน่ืองจาก EGVX ไดมีการกูยืมเงินจากธนาคารพาณิชยในประเทศไทยแหงหนึ่ง เพื่อใชในการขยายสาขา

วิเคราะหผลกํ าไร

จากสาเหตุขางตน กลุม EGV จึงมกํี าไรสุทธิ เพิ่มขึ้น 163.3 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นจากขาดทุนสุทธิ 39.5 ลานบาท
ในงวดปบัญชี 2544 เปนกํ าไรสุทธิ 123.8 ลานบาท ในงวดปบัญชี 2545 ซึ่งเปนการสะทอนภาพรวมของกลุม
EGV ภายหลงัการปรับโครงสราง ซึ่งสงผลใหกลุม EGV มอีตัรากํ าไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก รอยละ –5.5 เปนรอยละ
12.6 ทัง้น้ี กํ าไรสุทธิในงวดปบัญชี 2545 สวนหนึ่งเกิดจากกํ าไรจากการไดรับยกหนี้จํ านวน 102.6 ลานบาท

(3) การวเิคราะหผลการดํ าเนินงานที่ผานมาส ําหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2546

สํ าหรับงวด 9 เดือนของปบัญชี 2546 รายไดจากการบริการโรงภาพยนตรเทากับ 619.4 ลานบาท เพิ่มขึ้น 50.7
ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 8.9 จากงวดเดียวกันของปกอน โดยการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการบริการโรงภาพ
ยนตรเกิดจากการปรับโครงสรางของกลุม ทํ าใหมีการรับรูรายไดของ EGVX จํ านวน 158.6 ลานบาท ในงวด 9
เดือนของปบัญชี 2546 ซึ่งหากไมรวมรายไดจากการบริการโรงภาพยนตรของ EGVX จะสงผลใหรายไดจากการ
บริการโรงภาพยนตรลดลง 107.9 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 19.0 จากงวดเดียวกันของปกอน  ทั้งน้ี การลดลง
ดังกลาวเกิดจากการแขงขันในธุรกิจโรงภาพยนตรที่เพิ่มสูงขึ้น และการที่ EGV ไดมีการทยอยปดโรงภาพยนตรเปน
จํ านวน 7 สาขา เพื่อทํ าการปรับปรุงใหโรงภาพยนตรมีมาตรฐานและทันสมัยยิ่งขึ้น  ประกอบกับในงวดเดียวกันของ
ปกอนไดมีการฉายภาพยนตรสุริโยทัยซึ่งเปนภาพยนตรที่ทํ ารายไดลบสถิติรายไดของภาพยนตรไทยและตาง
ประเทศทกุเรื่องที่ฉายในประเทศไทย  อยางไรก็ตาม ในงวด 9 เดือนของปบัญชี 2546 ไดมีภาพยนตรที่ทํ ารายได
สูงหลายเรื่องดวยกัน เชน  Men in Black II    Triple X     007 Die Another Day    Harry Potter II   องคบาก
พันธุร็อกหนายน    สตรีเหล็ก 2

อยางไรก็ตาม รายไดรวมของกลุม EGV เพิ่มขึ้นจาก 611.8 ลานบาท เปน 742.5 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ
21.4 โดยมีสาเหตุหลักมาจากเหตุผลขางตนและการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสํ าคัญของรายไดคาโฆษณา เน่ืองจาก EGV

ไดยกเลิกสัญญากับบริษัท มิกซ มีเดีย จํ ากัด เพื่อดํ าเนินงานในสวนนี้เอง ซึ่งสงผลใหรายไดคาโฆษณาเพิ่มขึ้น 80.2
ลานบาท จาก 12.2 ลานบาท เปน 92.4 ลานบาท ในงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2546 ประกอบกับ
การเพิ่มขึ้นของรายไดคาเชาและคาบริการ และคาสนับสนุนสงเสริมการขาย

โดยในงวด 9 เดือนของปบัญชี 2546 สาขาที่ทํ ารายไดจากบริการโรงภาพยนตรใหกลุม EGV สูงสุด 4 อันดับแรก
ไดแก สาขา EGV ซีคอน  สาขาแกรนด EGV  สาขา EGV รังสิต และสาขา EGV ปนเกลา ซึ่งคิดเปนสัดสวนราย
ไดรอยละ 18.7 รอยละ 18.5 รอยละ 15.2 และรอยละ 14.3 ตามลํ าดับ โดยรายไดจากบริการโรงภาพยนตรของ
ทัง้ 4 สาขาขางตนคิดรวมเปนรอยละ 66.7 ของรายไดรวมของ EGV
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ดังน้ัน กลุม EGV จึงมกํี าไรจากการดํ าเนินงานกอนหักดอกเบี้ย ภาษี และคาเสื่อมราคา (EBITDA) 152.6 ลาน
บาท ในงวด 9 เดือนของปบัญชี 2546 หรือเพิ่มขึ้น 61.2 ลานบาท จากงวดเดียวกับของปกอน หรืออัตรากํ าไรจาก
การด ําเนินงานกอนหักดอกเบี้ย ภาษี และคาเสื่อมราคา รอยละ 20.6 ในงวด 9 เดือนของปบัญชี 2546  สงผลให
กลุม EGV มกํี าไรสุทธิเพิ่มขี้นจาก 10.5 ลานบาทในงวด 9 เดือนของปบัญชี 2545 เปน กํ าไรสุทธิ 12.9 ลาน
บาท ในงวด 9 เดือนของปบัญชี 2546

12.2.2 ฐานะการเงิน

(1) สินทรัพย

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 กลุม EGV มีสินทรัพยรวมทั้งส้ิน 981.9 ลานบาท เพิ่มขึ้น 253.7 ลานบาท จาก
728.2 ลานบาทในป 2544 โดยจะเห็นไดวาสินทรัพยรวม ณ ส้ินปบัญชี 2545 เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 34.8 ซึ่งมี
สาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทเขาซื้อหุนทั้งหมดของ EGVX สงผลใหมีสินทรัพยที่สํ าคัญเพิ่มขึ้นดังน้ี

- คาความนิยมจากการรวมกิจการจํ านวน 15.5 ลานบาท ซึ่งเกิดจากสวนตางของมูลคาที่ EGV ชํ าระคาซื้อหุน
EGVX จํ านวน 100.0 ลานบาท และมูลคาสินทรัพยรวมของ EGVX      ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2545 EGV

ชํ าระเงนิคาซื้อหุนจํ านวน 84.5 ลานบาท

- คาปรับปรุงสถานที่เชาและอุปกรณจํ านวน 224.5 ลานบาท

ณ วันที่ 31 มีนาคม  2546 กลุม EGV มลีกูหนี้การคาจํ านวน 65.0 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 61.1 ลานบาท จาก
3.9 ลานบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545  ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้นจากลูกหนี้จากการขายบัตร EGV F-One ใหผูจัด
จํ าหนาย และลูกหนี้การคาจากคาโฆษณาซึ่งบริษัทไดดํ าเนินงานในสวนโฆษณาเองตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2545

สภาพคลอง

กลุม EGV มสีภาพคลองที่คอนขางสูงเนื่องจากรายไดหลักของกลุม EGV เปนการใหบริการโรงภาพยนตรซึ่งผูชม
ภาพยนตรจะชํ าระคาบัตรชมภาพยนตรเปนเงินสด ในขณะที่กลุม EGV มรีะยะเวลาการชํ าระหนี้เฉลี่ยประมาณ
27-50 วัน เน่ืองจากการชํ าระหนี้การคาเปนไปตามขอตกลงระหวางกลุม EGV และเจาหนี้การคา ดังจะเห็นได
จากอัตราสวนสภาพคลองของกลุม EGV ที่เพิ่มขึ้นจาก 0.36 เทา ในปบัญชี 2544 เปน 0.66 เทา ในปบัญชี
2545

(2) แหลงที่มาของเงินทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 กลุม EGV มีหนี้สินรวมทั้งส้ิน  723.4 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 632.7 ลานบาท ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2544 ซึ่งในชวงปบัญชี 2545  EGV ไดมีการกูยืมเงินจากธนาคารพาณิชยเพิ่มเติมอีก 530.0
ลานบาท เพื่อชํ าระคืนหนี้ใหแก ETN  โดยมเีงื่อนไขสํ าคัญให EGV แปลงหนี้ที่ EGV และ EGVX คางชํ าระแกนาย
วิชัย พูลวรลักษณ และ ETN เปนทุนดวย ทั้งน้ี ในปที่ 1 หาก EGV ยงัไมสามารถดํ าเนินการดังกลาวได ธนาคาร
พาณิชยจะคิดอัตราดอกเบี้ย MLR บวกรอยละ 1.00 ตอป แตหากสามารถดํ าเนินการไดจะคิดอัตราดอกเบี้ย MLR

บวกรอยละ 0.50 ตอป    หลังจากนั้นจะคิดอัตราดอกเบี้ย MLR ลบรอยละ 0.75 ตอป เงินกูดังกลาวคํ้ าประกัน
โดย EGVE   EGVX    EGVF  นายวิชัย พลูวรลักษณ และนางนลินรัตน พลูวรลักษณ รวมทั้งมีการมอบสิทธิใน
การเชาพื้นที่บางสาขาเปนหลักประกันดวย (ดูรายละเอียดหลักประกันซึ่งเปนสิทธิในการเชาพื้นที่ในสวนที่ 2 ขอ
5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ) โดยมีกํ าหนดชํ าระคืนเปนรายเดือน เร่ิมต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2545-
เดือนเมษายน 2552 ซึ่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 เงินกูยืมดังกลาวมียอดคงคางจํ านวน 530.0 ลานบาท

นอกจาก EGV แลว  EGVX ยงัมกีารกูเงินจากธนาคารพาณิชยจํ านวน 100.0 ลานบาท เพื่อนํ าไปใชในการ
ดํ าเนินการสาขาแกรนด EGV ในอัตราดอกเบี้ย MLR ลบรอยละ 0.75 ตอป ซึง่คํ้ าประกันโดยบัญชีเงินฝากจํ านวน
10.0 ลานบาทของ EGVX   รวมทั้งมีการมอบสิทธิในการเชาพื้นที่สาขาแกรนด EGV เปนหลักประกันดวย (ดู
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รายละเอียดหลักประกันซึ่งเปนสิทธิในการเชาพื้นที่ในสวนที่ 2  ขอ 5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ) โดยมี
กํ าหนดช ําระคืนทุกๆ 3 เดือน เร่ิมต้ังแตเดือนมิถุนายน 2545-เดือนมีนาคม 2549 ซึ่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2545 เงินกูยืมดังกลาวมียอดคงคางจํ านวน 93.80 ลานบาท

ในงวดปบัญชี 2545 EGV มกีารเพิ่มทุนชํ าระแลวจํ านวน 150.0 ลานบาท จาก 50.0 ลานบาท เปน 200.0 ลาน
บาท ในราคาหุนละ 10.0 บาท เพื่อนํ าไปใชในการปรับโครงสรางเงินทุนของกลุม EGV  นอกจากนี้ ในเดือน
กันยายน 2545 EGV ไดเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญจากหุนละ 10.0 บาทเปนหุนละ 1 บาท รวมทั้ง
เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 250.0 ลานบาท อยางไรก็ตาม ในเดือนกุมภาพันธ 2546 EGV ไดลดทุนจดทะเบียนลง
50.0 ลานบาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 100.0 ลานบาท  เปน 300.0 ลานบาท

ในวันที่ 16 ตุลาคม 2545 EGV ไดประกาศจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนตามบัญชีรายชื่อผูถือหุน ณ วันที่ 30
มถุินายน 2545 จํ านวน 52.0 ลานบาท หรือหุนละ 2.6 บาท โดยไดจายในวันที่ 26 ธันวาคม 2545

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546 EGV ไดมีการกูยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินเปนจํ านวนเงิน 300.0 ลานบาท
โดยเงนิกูสวนใหญไดถูกนํ าไปใชเพื่อปรับปรุงรูปแบบและมาตรฐานโรงภาพยนตร และการลงทุนขยายสาขาที่ EGV
Metropolis

ความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน

การปรับโครงสรางของกลุม EGV ในเดือนมิถุนายน 2545 โดยการที่ EGV ไดเขาซื้อหุนสามัญทั้งหมดใน EGVX

ตองมกีารเพิ่มทุนเพื่อใชในการซื้อหุนสามัญดังกลาว เปนสาเหตุหลักที่ทํ าใหสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้น 163.1 ลาน
บาท จาก 95.5 ลานบาท ในงวดปบัญชี 2544 เปน 258.5 ในงวดปบัญชี 2545 ซึ่งสงผลใหอัตราสวนหนี้สินตอ
สวนของผูถือหุนลดลงจาก 6.6 เทา ในงวดปบัญชี 2544 เปน 2.8 เทา ในงวดปบัญชี 2545 สะทอนใหเห็นถึง
เสถียรภาพโครงสรางเงินทุนของกลุม EGV


