
บริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํ ากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท เอ็นเตอรเทน โกลเดน วิลเลจ จํ ากัด”)

รายงาน และ งบการเงินระหวางกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2546
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอผูถือหุนและคณะกรรมการของ
บริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํ ากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท เอ็นเตอรเทน โกลเดน วิลเลจ จํ ากัด”)

ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546 งบกํ าไรขาดทุนรวมสํ าหรับงวดสามเดือนและ
เกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2546 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสด
รวมสํ าหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2546 ของบริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํ ากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย และไดสอบทานงบการเงินเฉพาะของบริษัท  อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํ ากัด (มหาชน) ดวย
เชนกัน ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ 
สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับการสอบทาน ซ่ึงกํ าหนดให
ขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานสอบทาน เพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางพอประมาณวางบการเงินแสดง     
ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสํ าคัญหรือไม การสอบทานนี้มีขอบเขตจํ ากัดโดยสวนใหญใชวิธีการ
สอบถามบุคลากรของกิจการและการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จึงใหความเชื่อมั่นนอยกวาการ
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังนั้นขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินที่
สอบทานได

ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสํ าคัญตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา

งบกํ าไรขาดทุนรวมสํ าหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2545 งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวมสํ าหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2545 
ของบริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะของบริษัท                
อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํ ากัด (มหาชน) ที่แสดงเปรียบเทียบไว ณ ที่นี้จัดทํ าขึ้นโดยฝายบริหารของบริษัทฯ   
ซ่ึงขาพเจามิไดสอบทานหรือตรวจสอบ
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ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินรวมสํ าหรับปส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2545 ของบริษัท อีจีวี         
เอ็นเตอรเทนเมนท จํ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะของบริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท 
จํ ากัด (มหาชน) ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและเสนอรายงานไวอยางไมมีเงื่อนไขตามราย
งาน        ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2545 งบดุล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 ที่แสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของ
งบการเงินที่ขาพเจาไดตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลวดังกลาว ขาพเจามิไดใชวิธีการตรวจสอบอื่นใดภาย
หลังจาก  วันที่ในรายงานนั้น

ณรงค พันตาวงษ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315

บริษัท สํ านักงาน เอินสท แอนด ยัง จํ ากัด
กรุงเทพฯ  : 2 พฤษภาคม 2546
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2546 30 มิถุนายน 2545 31 มีนาคม 2546 30 มิถุนายน 2545

(ยงัไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยงัไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

          สินทรัพย

สินทรพัยหมุนเวียน

     เงนิสดและรายการเทียบเทาเงินสด 133,505                   59,073                    57,951                     8,863                     

     เงนิลงทุนชั่วคราว - หนวยลงทุน 41                            - 41                            -

     ลูกหนี้การคา 65,034                     3,885                      33,531                     3,591                     

     เงนิใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการที่เก่ียวของกัน

        เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการที่เก่ียวของกัน 2 - - 145,000                   197,374                 

        ดอกเบี้ยคางรับจากเงินใหกูยืมแกกิจการที่เก่ียวของกัน 2 - - 10,268                     1,249                     

        ลูกหนี้กิจการที่เก่ียวของกัน 2 35,676                     13,463                    73,389                     19,857                   

     สินคาคงเหลือ 2,684                       1,970                      1,565                       941                        

     สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

        ภาษีซ้ือรอเรียกคืน 7,193                       21,795                    - 7,046                     

        อื่นๆ 37,260                     4,998                      24,656                     2,962                     

รวมสนิทรัพยหมุนเวียน 281,393                   105,184                  346,401                   241,883                 

สินทรพัยไมหมุนเวียน

     เงินฝากสถาบันการเงินที่นําไปคํ้าประกัน 3 4,173                       21,835                    1,810                       4,911                     

     เงนิลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย 4 - - 164,101                   146,170                 

     สิทธิการเชา คาปรับปรุงสถานที่เชาและอุปกรณ - สุทธิ 986,150                   813,430                  627,736                   447,290                 

     สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

        คาความนิยมจากการรวมกิจการ 13,147                     15,468                    - -

        เงินมัดจํา 26,141                     24,149                    15,921                     13,942                   

        อื่น ๆ 1,384                       1,812                      900                          1,084                     

รวมสนิทรัพยไมหมุนเวียน 1,030,995                876,694                  810,468                   613,397                 

รวมสินทรัพย 1,312,388                981,878                  1,156,869                855,280                 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(เดมิชือ่ "บรษิทั เอ็นเตอรเทน โกลเดน วิลเลจ จํากัด")

งบดุล

(หนวย : พันบาท)

บรษิทั อจีวี ีเอน็เตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย



-  2  -

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2546 30 มิถุนายน 2545 31 มีนาคม 2546 30 มิถุนายน 2545

(ยงัไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยงัไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

          หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนีสิ้นหมุนเวียน

     เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 300,000                   - 300,000                   -

     เจาหนี้การคา 97,904                     45,051                    54,686                     23,831                   

     สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 5 79,000                     75,623                    54,000                     50,623                   

     เจาหนี้กิจการที่เก่ียวของกัน 2 - - 7,516                       1,401                     

     หนี้สินหมุนเวียนอื่น

        คาใชจายคางจาย 1,663                       1,598                      626                          1,087                     

        รายไดจากบัตรสมาชิกรับลวงหนา 26,569                     - 3,237                       -

        เจาหนี้อื่น 47,544                     24,518                    38,556                     19,926                   

        อื่น ๆ 35,252                     12,846                    26,317                     7,669                     

รวมหนี้สินหมุนเวียน 587,932                   159,636                  484,938                   104,537                 

หนีสิ้นไมหมุนเวียน

     เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระ

        ภายในหนึ่งป 5 503,500                   562,750                  453,500                   494,000                 

     หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 1,814                       980                         1,814                       980                        

รวมหนีสิ้นไมหมุนเวียน 505,314                   563,730                  455,314                   494,980                 

รวมหนี้สิน 1,093,246                723,366                  940,252                   599,517                 

สวนของผูถือหุน

     ทุนเรือนหุน

        ทุนจดทะเบียน 

           หุนสามัญ 300,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท

           (30 มิถุนายน 2545 : หุนสามัญ 20,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บา 6 300,000                   200,000                  300,000                   200,000                 

        ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว

           หุนสามัญ 200,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท

           (30 มิถุนายน 2545 : หุนสามัญ 20,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) 200,000                   200,000                  200,000                   200,000                 

     กําไรสะสม

        จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 7 2,800                       - 2,800                       -

        ยังไมไดจัดสรร 13,817                     55,763                    13,817                     55,763                   

     รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 216,617                   255,763                  216,617                   255,763                 

     สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 2,525                       2,749                      - -

รวมสวนของผูถือหุน 219,142                   258,512                  216,617                   255,763                 

(หนวย : พันบาท)

บรษิทั อจีวี ีเอน็เตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

(เดมิชือ่ "บรษิทั เอ็นเตอรเทน โกลเดน วิลเลจ จํากัด")

งบดลุ (ตอ)

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 1,312,388                981,878                  1,156,869                855,280                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

�����������������������������������������������������������������������������������
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

หมายเหตุ 2546 2545 2546 2545

(ยงัไมไดตรวจสอบ (ไมไดตรวจสอบ (ยงัไมไดตรวจสอบ (ไมไดตรวจสอบ

แตสอบทานแลว) ไมไดสอบทาน) แตสอบทานแลว) ไมไดสอบทาน)

     รายได

        รายไดจากการขายบัตรชมภาพยนตรและรายไดจากบัตรสมาชิก 183,844                   151,594                  98,055                     115,288                 

        รายไดจากการขายอาหารและเครื่องดื่ม 30,082                     20,750                    14,346                     16,011                   

        รายไดคาโฆษณา 30,654                     3,493                      19,891                     3,196                     

        รายไดคาเชาและคาบริการ 3,960                       843 2,616                       841                        

        รายไดคาธรรมเนียมการจัดการ - 455                         8,700                       2,223                     

        รายไดอื่น

           รายไดคาเกมสและเครื่องเลน 475                          215                         472                          203                        

           รายไดคาสนับสนุนสงเสริมการขาย 2.4 11,670                     3,233                      11,639                     3,233                     

           ดอกเบี้ยรับ 18                            259                         2,645                       178                        

           อื่น ๆ 312                          7,604                      50                            6,821                     

        สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย - - 7,517                       235                        

     รวมรายได 261,015                   188,446                  165,931                   148,229                 

     คาใชจาย

        ตนทุนขายและบริการ 201,411                   155,873                  113,977                   119,374                 

        คาใชจายในการขายและการบริหาร 32,220                     24,457                    29,307                     22,367                   

     รวมคาใชจาย 233,631                   180,330                  143,284                   141,741                 

     กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล 27,384                     8,116                      22,647                     6,488                     

     ดอกเบี้ยจาย (13,578)                    (6,153)                    (12,169)                   (4,406)                    

     ภาษีเงินไดนิติบุคคล (3,318)                      - - -

     กําไรกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย 10,488                     1,963                      10,478                     2,082                     

     สวนของผูถือหุนสวนนอย (10)                           119                         - -

     กําไรสุทธิสําหรับงวด 10,478                     2,082                      10,478                     2,082                     

     กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

        กําไรสุทธิ 8 0.05 0.04 0.05 0.04

        จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (หุน) 200,000,000 50,000,000 200,000,000 50,000,000

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อจีีว ีเอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

(เดมิชือ่ "บริษัท เอ็นเตอรเทน โกลเดน วิลเลจ จํากัด")

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2546 และ 2545

(หนวย : พนับาท ยกเวนกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานแสดงเปนบาท)
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

หมายเหตุ 2546 2545 2546 2545

(ยังไมไดตรวจสอบ (ไมไดตรวจสอบ (ยังไมไดตรวจสอบ (ไมไดตรวจสอบ

แตสอบทานแลว) ไมไดสอบทาน) แตสอบทานแลว) ไมไดสอบทาน)

     รายได

        รายไดจากการขายบัตรชมภาพยนตรและรายไดจากบัตรสมาชิก 532,748                   496,985                  289,563                   380,667                 

        รายไดจากการขายอาหารและเครื่องดื่ม 86,666                     71,724                    43,677                     55,838                   

        รายไดคาโฆษณา 92,403                     12,154                    57,694                     11,153                   

        รายไดคาเชาและคาบริการ 14,158                     2,823 11,216                     2,736                     

        รายไดคาธรรมเนียมการจัดการ - 1,425                      26,100                     7,051                     

        รายไดอื่น

           รายไดคาเกมสและเครื่องเลน 1,433                       782                         1,420                       700                        

           รายไดคาสนับสนุนสงเสริมการขาย 2.4 13,631                     3,797                      13,100                     3,769                     

           ดอกเบี้ยรับ 86                            374                         9,065                       228                        

           อื่น ๆ 1,420                       21,699                    1,025                       20,375                   

        สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย - - 17,931                     58                          

     รวมรายได 742,545                   611,763                  470,791                   482,575                 

     คาใชจาย

        ตนทุนขายและบริการ 601,029                   502,262                  346,575                   384,959                 

        คาใชจายในการขายและการบริหาร 86,996                     79,564                    77,994                     73,063                   

     รวมคาใชจาย 688,025                   581,826                  424,569                   458,022                 

     กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล 54,520                     29,937                    46,222                     24,553                   

     ดอกเบี้ยจาย (37,849)                    (19,742)                  (33,368)                   (14,071)                  

     ภาษีเงินไดนิติบุคคล (4,041)                      - - -

     กําไรกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย 12,630                     10,195                    12,854                     10,482                   

     สวนของผูถือหุนสวนนอย 224                          287                         - -

     กําไรสุทธิสําหรับงวด 12,854                     10,482                    12,854                     10,482                   

     กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

        กําไรสุทธิ 8 0.06 0.21 0.06 0.21

        จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 200,000,000 50,000,000 200,000,000 50,000,000

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

(เดิมชื่อ "บริษัท เอ็นเตอรเทน โกลเดน วิลเลจ จํากัด")

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2546 และ 2545

(หนวย : พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานแสดงเปนบาท)
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

2546 2545 2546 2545

(ยังไมไดตรวจสอบ (ไมไดตรวจสอบ (ยังไมไดตรวจสอบ (ไมไดตรวจสอบ

แตสอบทานแลว) ไมไดสอบทาน) แตสอบทานแลว) ไมไดสอบทาน)

กระแสเงินสดจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

     กําไรสุทธิ 12,854                     10,482                    12,854                     10,482                   

     รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกําไรสุทธิเปนเงินสดสุทธิรับ(จาย) 

        จากกิจกรรมดําเนินงาน :

        สวนของผูถือหุนสวนนอย (224)                         (287)                       -

        สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย - - (17,931)                   (58)                         

        คาเสื่อมราคา 98,050                     61,491                    56,271                     45,460                   

        ขาดทุน(กําไร)จากการขายสินทรัพยถาวร 625                          (852)                       295                          (847)                       

        คาตัดจําหนายสินทรัพยถาวร 5,625                       112                         5,592                       112                        

        คาตัดจําหนายคาความนิยมจากการรวมกิจการ 2,321                       - - -

        คาตัดจําหนายสินทรัพยอ่ืน 1,426                       490                         1,123                       386                        

120,677                   71,436                    58,204                     55,535                   

     สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง :

        ลูกหน้ีการคา (61,149)                    (494)                       (29,940)                   (590)                       

        ลูกหน้ีกิจการที่เกี่ยวของกัน (22,213)                    1,113                      (53,532)                   (378)                       

        ดอกเบี้ยคางรับจากเงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน - 18                           (9,019)                     7                            

        สินคาคงเหลือ (714)                         97                           (624)                        (192)                       

        สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (17,660)                    (7,731)                    (14,648)                   (7,657)                    

        สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (2,990)                      (508)                       (2,918)                     (508)                       

     หน้ีสินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) :

        เจาหน้ีการคา 52,853                     (32,694)                  30,855                     (27,198)                  

        เจาหน้ีกิจการที่เกี่ยวของกัน - (31,817)                  6,115                       (20,165)                  

        ดอกเบี้ยคางจายของเงินกูยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน - 4,853                      - 12,629                   

        หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 72,066                     3,405                      40,054                     (5,096)                    

        หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น 834                          23                           834                          23                          

           เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 141,704                   7,701                      25,381                     6,410                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินน้ี

บริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

(เดิมชื่อ "บริษัท เอ็นเตอรเทน โกลเดน วิลเลจ จํากัด")

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2546 และ 2545

(หนวย : พันบาท)
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

2546 2545 2546 2545

(ยงัไมไดตรวจสอบ (ไมไดตรวจสอบ (ยงัไมไดตรวจสอบ (ไมไดตรวจสอบ

แตสอบทานแลว) ไมไดสอบทาน) แตสอบทานแลว) ไมไดสอบทาน)

กระแสเงินสดจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน

     เงินฝากที่ถึงกําหนดจายคืนเกินกวา 3 เดือนและที่นําไปค้ําประกัน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 17,662                     (537)                       3,101                       (10)                         

     เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มข้ึน (41)                           - (41)                          -

     รับชําระคืนเงินใหกูยืมแกบริษัทท่ีเก่ียวของกัน - - 52,374                     -

     เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถาวร 1,677                       80                           1,261                       -

     ซ้ือสินทรัพยถาวร (278,697)                  (14,925)                  (243,865)                  (14,219)                  

        เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (259,399)                  (15,382)                  (187,170)                  (14,229)                  

กระแสเงินสดจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

     เงินกูยืมจากสถาบันการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 244,127                   (10,011)                  262,877                   (10,011)                  

     จายชําระคืนเงินกูยืมจากกิจการที่เก่ียวของกัน - (6,500)                    - -

     จายเงินปนผล (52,000)                    - (52,000)                   -

        เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 192,127                   (16,511)                  210,877                   (10,011)                  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ 74,432                     (24,192)                  49,088                     (17,830)                  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 59,073                     79,494                    8,863                       46,205                   

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 133,505                   55,302                    57,951                     28,375                   

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม  :-

     เงินสดจายระหวางงวดสําหรับ

         ดอกเบี้ยจาย 38,254                     14,890                    33,719                     1,442                     

         ภาษีเงินไดนิติบุคคล 4,752                       732                         1,858                       684                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2546 และ 2545

(หนวย : พันบาท)

งบกระแสเงินสด (ตอ)

(เดิมชื่อ "บริษัท เอ็นเตอรเทน โกลเดน วิลเลจ จํากัด")

บริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
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ทุนที่ออก จัดสรรแลว - สวนของผูถือหุน

และชําระแลว สํารองตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร สวนนอยของบริษัทยอย รวม

(ไมไดตรวจสอบ ไมไดสอบทาน)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2544 50,000                -                     42,323                3,131                  95,454                

กําไรสุทธิสําหรับงวด -                     -                     10,482                -                     10,482                

สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย -                     -                     -                     (287)                   (287)                   

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2545 50,000                -                     52,805                2,844                  105,649              

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 200,000              -                     55,763                2,749                  258,512              

โอนกําไรสะสมไปเปนสํารองตามกฎหมาย -                     2,800                  (2,800)                -                     -                     

กําไรสุทธิสําหรับงวด -                     -                     12,854                -                     12,854                

จายเงินปนผล (หมายเหตุ 7) -                     -                     (52,000)              -                     (52,000)              

สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย -                     -                     -                     (224)                   (224)                   

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546 200,000              2,800                  13,817                2,525                  219,142              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม

บริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม

(เดิมชื่อ "บริษัท เอ็นเตอรเทน โกลเดน วิลเลจ จํากัด")

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2546 และ 2545

(หนวย : พันบาท)
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ทนุที่ออก จัดสรรแลว -

และชําระแลว สํารองตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร รวม

(ไมไดตรวจสอบ ไมไดสอบทาน)

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2544 50,000                   - 42,323                   92,323                   

กําไรสุทธิสําหรับงวด -                        - 10,482                   10,482                   

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2545 50,000                   - 52,805                   102,805                 

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2545 200,000                 -                        55,763                   255,763                 

โอนกําไรสะสมไปเปนสํารองตามกฎหมาย -                        2,800                     (2,800)                    -                        

กําไรสุทธิสําหรับงวด -                        -                        12,854                   12,854                   

จายเงินปนผล (หมายเหตุ 7) -                        -                        (52,000)                  (52,000)                  

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2546 200,000                 2,800                     13,817                   216,617                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม

บริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

(เดิมช่ือ "บริษัท เอ็นเตอรเทน โกลเดน วิลเลจ จํากัด")

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สาํหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2546 และ 2545

(หนวย : พันบาท)
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมชื่อ “บริษัท เอ็นเตอรเทน โกลเดน วิลเลจ จํ ากัด”)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล

1. ทั่วไป

1.1 ขอมูลท่ัวไป

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2545 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติใหแปรสภาพ
บริษัทฯเปนบริษัทมหาชนจํ ากัดและแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯโดยใหแกไข
ช่ือบริษัทฯเปน “บริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํ ากัด (มหาชน)” บริษัทฯไดจดทะเบียนแปรสภาพ
เปนบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2545

1.2 เกณฑในการจัดทํ างบการเงินระหวางกาล

งบการเงินนี้จัดทํ าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 เร่ือง งบการเงินระหวางกาล         
โดยเลือกนํ าเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตามไดมีการขยายการแสดงรายการใน
งบดุล งบกํ าไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสดเพิ่มเติม
เชนเดียวกับงบการเงินประจํ าป

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทํ าขึ้นเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจํ าปที่นํ าเสนอ   
คร้ังลาสุด ดังนั้นงบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและ     
สถานการณใหม ๆ เพื่อไมใหขอมูลที่นํ าเสนอซํ้ าซอนกับขอมูลที่ไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงิน
ควรใชงบการเงินระหวางกาลนี้ควบคูไปกับงบการเงินประจํ าปลาสุด

1.3 เกณฑในการจัดทํ างบการเงินรวม

งบการเงินรวมนี้จัดทํ าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํ ากัด 
(มหาชน) และบริษัทยอย (“กลุมบริษัท”) และไดจัดทํ าขึ้นโดยใชหลักเกณฑเดียวกับงบการเงินรวม
สํ าหรับปส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2545 โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของกลุมบริษัทใน
ระหวางงวดปจจุบัน
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

1.4 นโยบายการบัญชีท่ีสํ าคัญ

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทํ าขึ้นโดยไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํ านวณเชนเดียวกับ
ที่ใชในงบการเงินสํ าหรับปส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2545 สํ าหรับรายไดจากบัตรสมาชิกซึ่ง      
ออกจํ าหนายในไตรมาสที่หนึ่งของปปจจุบัน บริษัทฯจะรับรูเปนรายไดโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุ
ของบัตร

เงินลงทุนในหนวยลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม ซ่ึงมูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนคํ านวณ
จากมูลคาสินทรัพยสุทธิ (Net Asset Value) ของหนวยลงทุน บริษัทฯรับรูการเปลี่ยนแปลงมูลคา
เงินลงทุนในงบกํ าไรขาดทุน

2. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน

ในระหวางงวด บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สํ าคัญกับบริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของ
กัน (เกี่ยวของกันโดยการมีผูถือหุนและ/หรือมีกรรมการรวมกัน) โดยสามารถสรุปไดดังนี้ :-

งบการเงินรวม
(หนวย : ลานบาท)

สํ าหรับงวดสามเดือน สํ าหรับงวดเกาเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม นโยบายการกํ าหนดราคา
2546 2545 2546 2545

รายการธุรกิจกับบุคคลและบริษัทที่เก่ียวของกัน
คาธรรมเนียมการจัดการและใหคํ าปรึกษาจาย - 7.1 - 23.1 ดูขอ 2.2
คาลิขสิทธิ์ในการฉายภาพยนตรจาย - 3.6 - 8.6 อัตรารอยละ 40-55 ของรายไดจากการ

   ขายบัตรชมภาพยนตร
ดอกเบี้ยจาย - 5.7 - 18.3 MLR ลบรอยละ 0.25 ตอป
รายไดคาธรรมเนียมการจัดการ - 0.5 - 1.5 ดูขอ 2.1
รายไดคาโฆษณาในโรงภาพยนตร 3.0 3.5 3.0 12.2 ดูขอ 2.3
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งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
(หนวย : ลานบาท)

สํ าหรับงวดสามเดือน สํ าหรับงวดเกาเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม นโยบายการกํ าหนดราคา
2546 2545 2546 2545

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)
รายไดคาธรรมเนียมการจัดการ 8.7 1.8 26.1 5.7 ดูขอ 2.1
ดอกเบี้ยรับ 2.6 - 9.0 - MLR ณ วันทํ าสัญญาลบรอยละ 0.25 ตอป
รายการธุรกิจกับบุคคลและบริษัทที่เก่ียวของกัน
คาธรรมเนียมการจัดการและใหคํ าปรึกษาจาย - 5.8 - 19.0 ดูขอ 2.2
คาลิขสิทธิ์ในการฉายภาพยนตรจาย - 3.1 - 7.2 อัตรารอยละ 40-55 ของรายไดจากการ

   ขายบัตรชมภาพยนตร
ดอกเบี้ยจาย - 4.0 - 12.7 MLR ลบรอยละ 0.25 ตอป
รายไดคาธรรมเนียมการจัดการ - 0.4 - 1.4 ดูขอ 2.1
รายไดคาโฆษณาในโรงภาพยนตร 3.0 3.2 3.0 11.2 ดูขอ 2.3
รายไดคาสนับสนุนสงเสริมการขาย 12.0 - 12.0 - ดูขอ 2.4

2.1 รายไดคาธรรมเนียมการจัดการ

ในป 2544 บริษัทฯมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจัดการกับบริษัทยอย และบริษัท อีจีวี   
เอ็กซิบิช่ัน จํ ากัด ซ่ึงเดิมเปนบริษัทที่เกี่ยวของกันโดยการมีกรรมการรวมกัน คาธรรมเนียมดังกลาว
คํ านวณจากอัตรารอยละ 1-5 ของรายไดของแตละบริษัท

ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2545 บริษัทฯไดทํ าสัญญาเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจัดการกับ    
บริษัทยอยในอัตราคงที่ตอเดือน

2.2 คาธรรมเนียมการจัดการและใหคํ าปรึกษาจาย

จํ านวนนี้เปนคาธรรมเนียมที่บริษัทฯ จายใหกับ Village Cinemas International Pty. Ltd.   
(ซ่ึงเปนบริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ) และบริษัท เอ็นเตอรเทน เธียเตอรส เน็ตเวิรค 
จํ ากัด (ซ่ึงเปนผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ)  สํ าหรับความชวยเหลือดานการใหคํ าปรึกษาดานการ
บริหาร  การเงิน การตลาด การสงเสริมการขายและงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยที่แตละบริษัท
คิดในอัตรารอยละ 2.5 ของรายไดจากการขายบัตรชมภาพยนตร สัญญาการจัดการและการให        
คํ าปรึกษานี้ไดส้ินสุดลงในเดือนมีนาคม 2545 หลังจากไดมีการปรับโครงสรางการถือหุนของกลุม
บริษัทฯแลว
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2.3 รายไดคาโฆษณาในโรงภาพยนตร

บริษัทฯไดทํ าสัญญาใหสิทธิในการขายโฆษณาในโรงภาพยนตรแกบริษัท มิกซมีเดีย จํ ากัด 
(เกี่ยวของกับบริษัทฯโดยมีกรรมการรวมกัน )  โดยที่บริษัทฯ จะไดรับสวนแบงรายไดคาโฆษณา
ในอัตรารอยละ 35 ของรายไดจากการโฆษณาของบริษัทดังกลาว  บริษัทฯไดยกเลิกสัญญากับ
บริษัทดังกลาวในเดือนพฤษภาคม 2545 เนื่องจากบริษัทฯจะดํ าเนินงานในสวนงานนี้เอง

อยางไรก็ตามในระหวางการเปลี่ยนแปลงการดํ าเนินงานสวนนี้ทางบริษัท มิกซ มีเดีย จํ ากัด 
มิไดทํ าการยกเลิกสัญญากับคูสัญญาเดิมจนกวาสัญญาจะหมดอายุทํ าใหทางคูสัญญายังคงจายคา
โฆษณาผานทางบริษัท มิกซ มีเดีย จํ ากัด จึงทํ าใหเกิดรายการลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัท 
มิกซ มีเดีย จํ ากัด

2.4 รายไดคาสนับสนุนสงเสริมการขาย

ในระหวางไตรมาสปจจุบัน บริษัทที่เกี่ยวของกันแหงหนึ่ง (เกี่ยวของกับบริษัทฯโดยมีผูถือ
หุนรวมกัน) ไดทํ าสัญญาใหการสนับสนุนคากอสรางโรงภาพยนตรแหงหนึ่งของบริษัทฯเปน
จํ านวน 12 ลานบาท โดยที่บริษัทที่เกี่ยวของกันดังกลาวมีความประสงคจะใชโรงภาพยนตร          
ดังกลาวในการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายของบริษัทดังกลาว ในระหวางเดือนมกราคม 2546 ถึง
เดือนมีนาคม 2546 บริษัทฯไดบันทึกจํ านวนดังกลาวเปน “รายไดคาสนับสนุนการสงเสริม         
การขาย” ทั้งจํ านวนในงบกํ าไรขาดทุน คาสนับสนุนดังกลาวยังคงคางในบัญชี “ลูกหนี้กิจการ       
ที่เกี่ยวของกัน” ในงบดุล

ยอดคงคางของรายการดังกลาวขางตน ณ วันสิ้นงวดไดแสดงเปนรายการแยกตางหากในงบดุล
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ :-

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

31 มีนาคม 2546 30 มิถุนายน 2545 31 มีนาคม 2546 30 มิถุนายน 2545
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัท อีจีวี เอ็กซิบิชั่น จํ ากัด - - 110,000 134,070
บริษัท เอ็นเตอรเทน โกลเดน วิลเลจ เอ็กซิบิชั่น จํ ากัด - - 35,000 63,304

- - 145,000 197,374
ดอกเบี้ยคางรับจากเงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัท อีจีวี เอ็กซิบิชั่น จํ ากัด - - 7,371 848
บริษัท เอ็นเตอรเทน โกลเดน วิลเลจ เอ็กซิบิชั่น จํ ากัด - - 2,897 401

- - 10,268 1,249
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(หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
31 มีนาคม 2546 30 มิถุนายน 2545 31 มีนาคม 2546 30 มิถุนายน 2545

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัท มิกซ มีเดีย จํ ากัด 18,578 10,796 18,578 9,241
บริษัท อีจีวี เอ็กซิบิชั่น จํ ากัด - - 22,212 1,425
บริษัท เอ็นเตอรเทน โกลเดน วิลเลจ เอ็กซิบิชั่น จํ ากัด - - 9,631 4,639
บริษัท อีจีวี ไฟวสตาร จํ ากัด - - 5,870 1,885
บริษัท มูฟวี่ วอลค ดิสคัฟเวอร่ี จํ ากัด 1,048 1,632 1,048 1,632
บริษัท มูฟวี่ วอลค อินเตอรเนชั่นแนล จํ ากัด - 1,035 - 1,035
บริษัท ท็อปพอยท คอรปอเรชั่น จํ ากัด 16,050 - 16,050 -

35,676 13,463 73,389 19,857
เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัท อีจีวี เอ็กซิบิชั่น จํ ากัด - - 2,910 1,138
บริษัท เอ็นเตอรเทน โกลเดน วิลเลจ เอ็กซิบิชั่น จํ ากัด - - 2,358 134
บริษัท อีจีวี ไฟวสตาร จํ ากัด - - 2,248 129

- - 7,516 1,401

3. เงินฝากสถาบันการเงินที่นํ าไปคํ้ าประกัน

เงินฝากประจํ าธนาคารของบริษัทฯและบริษัทยอยไดถูกนํ าไปวางเปนหลักทรัพยคํ้ าประกัน
หนังสือคํ้ าประกันซึ่งธนาคารไดออกใหในนามของบริษัทฯและบริษัทยอยและคํ้ าประกันเงินกูยืมระยะ
ยาวของบริษัทยอย

4. เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย

เงินลงทุนจํ านวนนี้เปนเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทยอยดังตอไปนี้

(หนวย : พันบาท)
31 มีนาคม 2546 30 มิถุนายน 2545

เงินลงทุน เงินลงทุน
สัดสวน วิธี วิธี สัดสวน วิธี วิธี
เงินลงทุน ราคาทุน สวนไดเสีย เงินลงทุน ราคาทุน สวนไดเสีย

% %
บริษัท เอ็นเตอรเทน โกลเดน วิลเลจ
   เอ็กซิบิช่ัน จํ ากัด 100 1,000 26,096 100 1,000 21,432
บริษัท อีจีวี เอ็กซิบิช่ัน จํ ากัด 100 100,000 115,280 100 100,000 100,000
บริษัท อีจีวี ไฟวสตาร จํ ากัด 90 36,000 22,725 90 36,000 24,738
รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย 137,000 164,101 137,000 146,170
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5. เงินกูยืมระยะยาว

เงินกูยืมระยะยาวของบริษัทฯ

เงินกูยืมระยะยาวของบริษัทฯ ประกอบดวย :-

เงินกูยืมจากธนาคารพาณิชยในประเทศไทยแหงหนึ่งซึ่งคิดดอกเบี้ยในอัตราเงินกูขั้นตํ่ า (MLR) 
บวกรอยละ 1.0 ตอป และคิดในอัตราเงินกูขั้นตํ่ า (MLR) บวกรอยละ 0.5 ตอปหลังจากที่บริษัทฯดํ าเนิน
การเพิ่มทุนจดทะเบียนตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาเงินกู และหลังจากนั้นอีกหนึ่งปคิดดอกเบี้ยในอัตรา
เงินกูขั้นตํ่ า (MLR) ลบรอยละ 0.75 ตอป และมีกํ าหนดชํ าระคืนเปนรายเดือนเริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 
2545  ถึง เดือนเมษายน 2552  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546 เงินกูยืมมียอดคงคางจํ านวน 508  ลานบาท

เงินกูยืมดังกลาวคํ้ าประกันโดยบริษัทยอย บริษัทที่เกี่ยวของกัน และกรรมการของบริษัทฯ และการ
โอนสิทธิการเชาสถานที่เชาบางแหงของบริษัทฯ และบริษัทยอยตามที่ระบุในสัญญาเงินกูใหแกผูใหกู

สัญญาเงินกูไดระบุขอปฏิบัติและขอจํ ากัดบางประการ กลาวคือ หามกอหนี้เพิ่มกับสถาบันการเงิน
อ่ืนและหามนํ าสินทรัพยที่นํ าไปเปนหลักประกันไปกอภาระผูกพันกับเจาหนี้ รายอ่ืนกอนไดรับความ      
ยินยอมจากผูใหกู

เงินกูยืมระยะยาวของบริษัทยอย

เงินกูยืมระยะยาวของบริษัทยอยประกอบดวยเงินกูยืมจากธนาคารพาณิชยในประเทศไทยแหงหนึ่ง 
ซ่ึงคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบรอยละ 0.75 ตอป และมีกํ าหนดชํ าระคืนเปนรายงวดในระหวางป 2545 
ถึง 2549 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546 เงินกูยืมมียอดคงคางจํ านวน 75 ลานบาท

เงินกูยืมดังกลาวคํ้ าประกันโดยเงินฝากประจํ าธนาคาร บริษัทที่เกี่ยวของกันและการโอนสิทธิการ
เชาสถานที่เชาบางแหงของบริษัทยอยตามที่ระบุในสัญญาเงินกูใหแกผูใหกู
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6. ทุนเรือนหุน

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2545 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติใหแกไขมูลคาหุนของ
บริษัทฯที่ตราไวจากเดิมหุนละ 10 บาท เปนหุนละ 1 บาท และใหแกไขทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจาก 
200 ลานบาท เปน 250 ลานบาท โดยเพิ่มทุนหุนสามัญจํ านวน 50 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 
เพื่อเสนอขายใหประชาชนทั่วไปเมื่อไดรับอนุญาตจากสํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทฯไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยใน
เดือนสิงหาคม 2545

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2546 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ไดมีมติลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯจากจํ านวน 250 ลานบาท ซ่ึงประกอบดวยหุนสามัญ 250 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ให
เหลือทุนจดทะเบียน 200 ลานบาท ประกอบดวยหุนสามัญจํ านวน 200 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ        
1 บาท และยกเลิกหุนเพิ่มทุนจํ านวน 50 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ที่ยังไมไดเสนอขายใหแก
ประชาชนทั่วไป และไดมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากจํ านวน 200 ลานบาท เปน 300 ลานบาท 
โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํ านวน 100 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อเสนอขายใหแก
ประชาชนทั่วไป เมื่อไดรับอนุญาตจากสํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย บริษัทฯไดจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยในเดือน
กุมภาพันธ 2546

7. เงินปนผล

ตามมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2545 ไดอนุมัติใหจัดสรรเงินกํ าไรจํ านวน 
2,800,000 บาท เปนทุนสํ ารองตามกฎหมายและอนุมัติใหมีการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตรา     
หุนละ 2.60 บาท รวมเปนจํ านวนเงินทั้งสิ้น 52,000,000 บาท

8. กํ าไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

บริษัทฯไดมีการคํ านวณกํ าไรตอหุนขั้นพื้นฐานสํ าหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่       
31 มีนาคม 2545 ใหม เพื่อใหสามารถเปรียบเทียบกับกํ าไรตอหุนขั้นพื้นฐานของงวดปจจุบันได เนื่องจาก
บริษัทฯไดเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนตราไวจากเดิมหุนละ 10 บาท เปนหุนละ 1 บาท ตามที่กลาวไวใน    
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลขอ 6
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9. การเสนอขอมูลทางการเงินจํ าแนกตามสวนงาน

บริษัทฯและบริษัทยอยดํ าเนินกิจการในสวนงานหลักทางธุรกิจเดียวคือการประกอบธุรกิจ          
โรงภาพยนตร และดํ าเนินธุรกิจในสวนงานหลักทางภูมิศาสตรเดียวคือในประเทศไทย ดังนั้น รายได 
กํ าไร และสินทรัพยท้ังหมดที่แสดงในงบการเงินนี้จึงเกี่ยวของกับสวนงานทางธุรกิจและสวนงานทาง
ภูมิศาสตรตามที่กลาวไว

10. กองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯไดมีมติใหจัดตั้งกองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพภายใตพระราชบัญญัติกองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 
2530 ซ่ึงประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมและเงินที่บริษัทฯจายสมทบในอัตรารอยละ 3 ของเงิน
เดือนพนักงาน กองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํ ากัด (มหาชน) และจะจายให
พนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนฯ

11. ภาระผูกพัน

11.1 ภาระผูกพันสัญญาเชา

บริษัทฯและบริษัทยอยไดเขาทํ าสัญญาเชาระยะยาวสํ าหรับการเชาสถานที่และสิ่งอํ านวย
ความสะดวกตาง ๆ เพื่อประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร คาเชารายปขั้นตํ่ าที่ตองจายภายใตสัญญา     
ดังกลาว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546 มีดังนี้

(หนวย : ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะของ

งบการเงินรวม บริษัทฯ
ภายใน 1 ป 150 103
เกินกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 647 432
เกินกวา 5 ป 2,433 1,844

3,230 2,379
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ในเดือนธันวาคม 2545 บริษัทฯไดเขาทํ าสัญญาเชาสถานที่ประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร   
แหงใหม ซ่ึงปจจุบันกํ าลังอยูระหวางการกอสราง ซ่ึงสัญญาเชามีระยะเวลา 20 ป ภายใตสัญญาเชา
ดังกลาวบริษัทฯจะตองชํ าระคาเชาลวงหนาและเงินชวยคากอสรางอาคารเปนจํ านวนเงินรวม 210 
ลานบาท จนถึงสิ้นไตรมาสปจจุบัน บริษัทฯไดจายเงินเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวแลวเปนจํ านวนเงิน 
132 ลานบาท

11.2 หนังสือคํ้ าประกัน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันจากการที่ธนาคารออกหนังสือ
คํ้ าประกันเหลืออยูเปนจํ านวนเงินประมาณ 5.6 ลานบาท และ 6.9 ลานบาทตามลํ าดับ ซ่ึงเกี่ยวเนื่อง
กับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอย

12. การจัดประเภทรายการบัญชี

ไดมีการจัดประเภทรายการบัญชีในงบการเงินสํ าหรับปส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2545 ที่นํ ามา
แสดงเปรียบเทียบใหมเพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีของงวดปจจุบัน ซ่ึงไมมีผล
กระทบตอกํ าไรสุทธิหรือสวนของผูถือหุนตามที่ไดรายงานไปแลว

13. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติจากกรรมการของบริษัทฯแลว
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