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2. ลักษณะการประกอบธรุกิจ 

2.1 ความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญ 

ความเปนมาของธุรกิจในกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ 

จากประสบการณของนายจําเริญ พูลวรลกัษณในธุรกิจโรงภาพยนตรอันยาวนานกวา 40 ปในนามเครือเมเจอร กรุป  
นายวิชา พูลวรลักษณ บุตรชายคนที ่ 5 ไดสานตอประสบการณและเร่ิมทําธุรกิจโรงภาพยนตรในแนวซีนีเพล็กซ (Cineplex) 
เปนการรวมระหวางโรงภาพยนตร (Cinema) เขากับศูนยบันเทิง (Entertainment Complex) เกิดเปน “ศูนยบันเทิง เมเจอร         
ซีนีเพล็กซ” (MAJOR CINEPLEX)-สุดยอดเมอืงหนังและศูนยรวมความบันเทิงระดับโลก (World’s Best Cinema and 
Entertainment Complex) เปนศูนยบันเทิงท่ีรวมเอาความบันเทิงหลากหลายรูปแบบไวในท่ีเดียว โดยมีโรงภาพยนตร“เมเจอร 
ซีนีเพล็กซ”เปนบริการบันเทิงหลัก และเสริมดวยบริการบันเทิงอืน่หลากหลายประเภท เพือ่เพิม่ใหเกิดความสะดวกและความ
ครบวงจรในการตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาท่ีเขาใชบริการชมภาพยนตร อาทิเชนรานอาหาร  รานหนงัสือ ราน
จําหนายเทปเพลง วีดีโอ รานขายของท่ีระลกึ บริการอินเตอรเนท็ บริการเคร่ืองเลนซมูิเลเตอร เปนตน ทําใหลูกคาของโรง
ภาพยนตรเมเจอร ซีนีเพล็กซ สามารถเลือกหาความบันเทิงไดอยางเต็มที่ เมเจอร ซีนีเพล็กซแหงแรกซึ่งเปนการลงทุนของ
ครอบครัวไดเปดตัวบนถนนปนเกลาในเดือนธันวาคม 2538 นับเปนการสรางมาตรฐานงานบริการใหมใหแกธุรกิจโรง
ภาพยนตรอยางชัดเจน  

ดวยความสําเร็จของเมเจอร ซีนีเพล็กซแหงแรกนี ้ นายวิชา พูลวรลักษณ ไดเร่ิมการลงทุนของตนเองดวยการเปด     
เมเจอร ซีนีเพล็กซ สาขาสุขุมวิท ในเดือนธันวาคม 2540 พรอมกับการเปดตัว “เมเจอร โบวล” (MAJOR BOWL) โบวลิ่งใน
แนวใหมทันสมัยดวยอุปกรณและสถานท่ีบริการ ทําใหยิง่เพิม่ความโดดเดนและชัดเจนในความเปนศูนยรวมความบันเทงิมากขึน้  

ตอมาในเดือนพฤศจิกายน 2541 เมเจอร ซีนีเพล็กซ สาขารัชโยธิน ซึง่เปนโครงการรวมลงทุนกบักลุมนักลงทุน
ภายนอกท่ีมีประสบการณในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ไดเปดตวัข้ึนบนส่ีแยกรัชโยธิน เปนสาขาท่ีมขีนาดพ้ืนท่ีใหบริการ
ใหญกวาท่ีสาขาสขุุมวิท และยงัเพิ่มความแปลกใหมดวยบริการโรงภาพยนตรจอยักษ ไอแมกซ 3 มิติ (IMAX –3D) แหงแรก
และแหงเดียวในภูมิภาคเอเชีย ดวยความชัดเจนและความโดดเดนของเมเจอร ซีนีเพล็กซ ทําใหช่ือของเมเจอร ซีนีเพล็กซ 
(MAJOR CINEPLEX) เปนท่ีนิยมของลูกคาท่ีช่ืนชอบการชมภาพยนตรในเวลาอันรวดเร็ว 

จากความสําเร็จของโรงภาพยนตรเมเจอร ซีนีเพล็กซรวม 3 สาขาที่ปนเกลา สุขุมวิทและรัชโยธิน ดังกลาวขางตน 
กลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ ไดขยายสาขาโรงภาพยนตรอยางตอเนือ่ง โดยในเดือนพฤศจิกายน 2542 ไดเปดสาขาท่ี 4 บนถนน
รามคําแหง  ตามมาดวยสาขาที่ 5 บนช้ัน 7และช้ัน 8 อาคาร เวิลด เทรด เซ็นเตอร ในเดือนธันวาคม 2543 ซึง่เปนการขยาย
สาขาโรงภาพยนตรเมเจอร ซีนีเพล็กซ และเมเจอร โบวล เขาไปในศูนยการคาเปนคร้ังแรก และตอมาในเดือนมีนาคม 2544 
โรงภาพยนตรเมเจอร ซีนีเพล็กซแหงแรกในตางจังหวัด ไดเปดตัวขึ้นบนช้ัน 4 ศูนยการคาเซ็นทรัล แอรพอรต พลาซา 
เชียงใหม  

เม่ือวันท่ี 8 มีนาคม 2545 ท่ีผานมา เมเจอร ซีนีเพล็กซไดเปดตัวโครงการใหม เมเจอร ซีนีเพล็กซ สาขารังสติ 
“เมกกะเพล็กซ (Megaplex) แหงแรกในเอเชีย” บนถนนพหลโยธินและถนนรังสิต-นครนายก ทําให ณ ปจจุบันกลุมเมเจอร 
ซีนีเพล็กซ มีโรงภาพยนตรใหบริการรวมท้ังสิน้ 7 สาขา จํานวน 67 โรง สามารถรองรับผูชมไดจํานวนรวมสูงถึง 18,450 ท่ี
นั่ง และมีโบวลิง่รวม 4 สาขา จํานวน 132 เลน 
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การปรับโครงสรางภายในกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ 

กลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการจัดโครงสรางธุรกิจภายในกลุมใหมีความชัดเจนเพ่ือเตรียม
ความพรอมของกิจการเพ่ือรองรับการเติบโตทางธุรกจิในอนาคต โดยไดดําเนินการปรับโครงสรางภายในกลุมคร้ังใหญในวันท่ี 
24 กันยายน 2544 ดวยการใหบริษทั เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด  (มหาชน) (บริษัทฯ) เปนบริษัทแมเขาถือหุนบริษัท
ตางๆ อีก 9 บริษัทที่เกี่ยวของโดยเปนการซื้อหุนจากกลุมคุณวิชา พูลวรลักษณ และกลุมคุณวีรวัฒน องควาสิฏฐ รวมเปนเงิน
ลงทุนท้ังส้ิน 166.49 ลานบาท เพือ่รวมเขามาเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ โดยในการซือ้บริษัทตาง ๆ ดังกลาวบริษัทฯชําระ
เงินจากการเพิ่มทุนของบริษัทฯ และซ้ือท่ีราคามลูคาตามบัญชี ของวันที่ 30 มิถุนายน 2544 จึงทําใหมีสวนเกินกวามลูคา
สุทธิตามบัญชีของบริษัทยอยรวมจํานวน 18.1 ลานบาท และสวนตํ่ากวามูลคาสุทธิตามบัญชีของบริษัทยอยรวมจํานวน 26.1 
ลานบาท  

ตอมาในเดือนตลุาคม 2544 บริษทัฯ ไดจัดตั้งบริษัทยอยเพิ่มขึ้นอีก 1 บริษัทคือเมเจอร ซีนีแอด ดวยวัตถุประสงค
เพ่ือดําเนินธรุกิจหลักใหบริการส่ือโฆษณาภายในโรงภาพยนตรเมเจอร ซีนีเพล็กซทั้ง 7 สาขา โดยเร่ิมดําเนินกิจการต้ังแต
เดือนพฤศจิกายน 2544 เปนตนมา ทําให ณ สิ้นป 2544 บริษัทฯ มีบริษัทยอยภายในกลุมรวม 10 บริษัท 

ในชวงตนป 2545 บริษัทฯ ไดตัดสินใจเขาซือ้หุนสวนท่ีเหลือของ เมเจอร ซีนีมา จากกลุมนายวิชา พูลวรลักษณ ใน
ราคาของมูลคาตามบัญชี และซ้ือหุนไอแมกซ จากกลุมนายวีรวัฒน องควาสิฏฐ และนายธนกร ปุลิเวคินทร ท่ีราคามลูคาท่ีตรา
ไว คิดเปนเงินลงทุนในเมเจอร ซีนีมา และไอแมกซรวมท้ังสิ้น 1.22 ลานบาท ซ่ึงปจจุบันไอแมกซ ประกอบการโรงภาพยนตร
จอยักษไอแมกซ (IMAX) ท่ีเมเจอร ซีนีเพล็กซ สาขารัชโยธิน   

ในการปรับโครงสรางภายในกลุมดังกลาวขางตน บริษัทฯเขาถือหุนรอยละ 66.67 ใน 5 บริษัทท่ีประกอบกจิการใน
สาขารัชโยธนิ กลุมผูถือหุนสวนท่ีเหลืออีกรอยละ 33.33 เปนกลุมของคุณสสิธร องควาสิฏฐ ซึ่งจัดวาเปนบุคคลทีอ่าจขัดแยง
กับผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษทัฯ แตท้ังน้ีกลุมบุคคลดงักลาวมีความเปนอิสระจากผูบริหาร ผูถอืหุนรายใหญและ
ไมไดมีฐานะเปนผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ซ่ึงบริษัทฯ ไดกาํหนดเปนนโยบายใหคณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาถึงรายการระหวางกันท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตเพ่ือปองกันความขัดแยังทางผลประโยชน 

ปจจุบันกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ ประกอบดวยบริษทัภายในกลุมรวมท้ังหมด 12 บริษัท ดังภาพแสดงตอไปนี้
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โครงสรางการถือหุนของกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ  

ณ วันท่ี 4 กุมภาพันธ 2545 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
จากการปรับโครงสรางภายในกลุม ทําใหบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเทากับ 487,000,000 บาท แบงออกเปน 

4,870,000 หุน มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 100 บาท และเม่ือวันท่ี 4 กุมภาพนัธ 2545 ท่ีประชุมผูถือหุนไดมมีติแปรสภาพ
บริษัทเปนบริษัทมหาชนจํากัด และมมีติใหแปลงมูลคาหุนทีต่ราไวของบริษัทจากเดมิมูลคาท่ีตราไวหุนละ 100 บาท เปนมูล
คาที่ตราไวหุนละ 5 บาท และมีมตเิพ่ิมทุนจดทะเบียนอีก 100,000,000 บาท โดยออกหุนสามัญใหมจํานวน 20,000,000 
หุน เพ่ือเสนอขายตอประชาชนท่ัวไป ทําใหทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพิ่มเปน 587,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ 
117,400,000 หุน  มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท 

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากดั (มหาชน)

99.93% 

บจ. เมเจอร 

ซีนีแอด 

บจ. รัชโยธนิ 
ซีนีมา 

บจ. เชียงใหม 

ซีนีเพล็กซ 

บจ. เมเจอร 

ซีนีมา 

บจ. เมเจอร 
ซีนีเพล็กซ 
พรอพเพอรตี ้ 

บจ. รัชโยธนิ
เรียลตี ้

บจ. เมเจอร 
ซีนีเพล็กซ 
เซอรวิส 

บจ. รัชโยธิน 
แมเนจเมนท

บจ. เมเจอร 

โบวล  

บจ. รัชโยธิน 
โบวล  

66.67%

99.99%99.99% 99.99% 

66.67% 66.67% 

99.99%

66.67%

99.99% 

บจ. กรุงเทพ 
ไอแมกซ 
เธียเตอร 

66.67% 
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2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท 

กลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ วางนโยบายการประกอบธุรกจิหลกัของกลุมคือการทําซนีีเพลก็ซ (Cineplex) ในนาม 
“เมเจอร ซีนีเพล็กซ” โดยมีโรงภาพยนตร “เมเจอร ซีนีเพล็กซ” และโบวล่ิง “เมเจอร โบวล” เปนบริการบันเทิงหลักท่ีจะดึง
ลูกคาเขามาใชบริการภายในสาขา สําหรับพ้ืนท่ีสวนท่ีเหลอืภายในสาขา จะถูกจัดสรรใหกับกิจการรานคาภายนอกเชา
ดําเนินการ โดยกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซจะคดัสรรเฉพาะรานคาท่ีจําหนายสนิคาและบริการประเภททีเ่สริมและสนับสนุนให
สาขามีความหลากหลายของสินคาและความครบวงจรในงานบริการเพ่ือความบันเทิงมากข้ึน ท้ังน้ีสนิคาและบริการน้ันจะตอง
มีลักษณะสอดคลองและตรงกับความตองการและรสนิยมของกลุมลูกคาของโรงภาพยนตรและโบวลิ่งเปนหลัก 

การขยายสาขาในแตละคร้ัง กลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ ใหความสําคัญกับการเลือกทําเลที่ตั้งเปนสําคญั สาขาของ
เมเจอร ซีนีเพล็กซในแตละสาขาตั้งอยูบนทําเลทองในเขตพื้นที่แหลงชุมชนท่ีพักอาศัย ใจกลางเมือง ใกลสถานศึกษาและ
สถานท่ีทํางานบริษัทเอกชนและราชการ รวมท้ังการขยายสาขาของเมเจอร ซีนีเพล็กซเขาไปในศูนยการคาเปนโอกาสทาง
การคาของกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซในการสรางฐานลูกคาและธุรกิจโรงภาพยนตรและธุรกิจโบวลิ่งใหกวางขึ้น โดยกลุมเมเจอร 
ซีนีเพล็กซไดยึดนโยบายการวางรูปแบบของสินคาและบริการท่ีหลากหลายในทุกสาขา ทําใหบริเวณพ้ืนท่ีใหบริการในแตละ
สาขาแวดลอมดวยรานคารานอาหารนอกเหนือจากโรงภาพยนตรและโบวิ์ลิ่งที่เปนบริการเพื่อความบันเทิงหลัก  

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซใน 7 สาขาปจจุบัน ภายใตการบริหารงานของบริษัทฯ และ
บริษัทยอย รวม 12 บริษัท สามารถแสดงเปนแผนภาพดังนี้ 

  ธุรกจิในกลุมบันเทิง   ธุรกิจเสริม 

 เมเจอร ซีนีเพล็กซ  โรงภาพยนตร โบวลิ่ง ใหบริการส่ือ
โฆษณา 

  ใหบริการ 
พ้ืนท่ีเชา 

 1. สาขาสุขุมวิท   บริษัทฯ  เมเจอร โบวล    เมเจอร พรอพเพอรตี ้

        เมเจอร เซอรวิส 

 2. สาขารัชโยธิน   รัชโยธิน ซีนีมา รัชโยธิน โบวล    รัชโยธนิ เรียลตี ้

   ไอแมกซ     รัชโยธนิ แมเนจเมนท 

 3. สาขารังสติ  บริษัทฯ บริษัทฯ เมเจอร  
ซีนีแอด 

  เมเจอร พรอพเพอรตี ้

        เมเจอร เซอรวิส 

 4. สาขารามคําแหง  เมเจอร ซีนีมา     เมเจอร ซีนีมา 

 5. สาขาเวิลด เทรด เซ็นเตอร  บริษัทฯ บริษัทฯ    บริษัทฯ 

 6. สาขาเชียงใหม  เชียงใหม ซีนีเพล็กซ     เชียงใหม ซีนีเพล็กซ 

 7. สาขาปนเกลา  บริษัทฯ      

 รวม    67 โรง  132 เลน  ใน 7 สาขา   รวม 131 รานคา 
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จากภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซดังแสดงขางตน สามารถจําแนกตามรูปแบบการดําเนิน
ธุรกิจออกไดเปน 2 รูปแบบดังนี ้

รูปแบบท่ี 1 :  ศูนยบันเทิง (Stand Alone Complex) 

 การประกอบธุรกิจในรูปแบบของศนูยบันเทิง ในลกัษณะ Stand Alone Complex กลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซจะเปน
เจาของอาคารและจัดสรรพ้ืนท่ีสวนใหญเพ่ือธุรกจิหลกัคือโรงภาพยนตรและโบวลิง่ และจัดสรรพืน้ท่ีสวนท่ีเหลือเพ่ือใหเชา
สําหรับรานคาตางๆ และกาํหนดพ้ืนท่ีบางสวนใหเปนพ้ืนท่ีใชสอยสวนกลางรวมท้ังลานจัดกิจกรรมการตลาด (Promotion 
Hall)  

จุดเดนที่สําคัญของการเปน Stand Alone Complex ทําใหมีความคลองตวัอยางมากในการบริหารธุรกิจภายในพ้ืนท่ี
ใหเกิดประสิทธภิาพและสงผลตอรายไดจากแตละธรุกิจในสาขา โดยเฉพาะอยางยิ่งความคลองตัวในการกําหนดเวลาเปด-ปด
อาคารซึง่มีผลตอระยะเวลาเปดใหบริการและโอกาสการทํารายได การวางผังโครงสรางพ้ืนท่ีบริการแตละสวนอยางเหมาะสม 
รวมถึงการกําหนดขนาดพ้ืนท่ีรานคาเชา รวมทัง้การทํากิจกรรมการตลาดเพ่ือกระตุนและสนับสนุนยอดขายในแตละสาขา  

เมเจอร ซีนีเพล็กซ ในรูปแบบของศูนยบันเทิง ประกอบดวย 3 สาขาไดแกสาขาสุขุมวิท สาขารัชโยธินและสาขารังสิต 

รูปแบบท่ี 2 : สาขา 

การประกอบธุรกิจในรูปแบบของสาขา กลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซจะดําเนนิการเชาพ้ืนท่ีบางสวนภายในอาคาร
ศูนยการคา การเชาพืน้ท่ีทําใหมีขอจํากัดในดานของขนาดพ้ืนท่ีใหบริการ ดังน้ันบริการหลกัท่ีมใีนสาขาจะเปดใหบริการสวน
โรงภาพยนตรเปนหลักและจัดสรรพืน้ท่ีสวนเหลอืจากบริเวณโรงภาพยนตรเพ่ือใหเชาชวงสาํหรับเปนรานคาใหบริการรายรอบ 
ดังตวัอยางเชนท่ีสาขารามคําแหง สาขาเชียงใหม ยกเวนสาขาเวิลด เทรด เซ็นเตอร ท่ีกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซไดพ้ืนท่ีเชาขนาด
ใหญรวม 8,082.81ตรม. บนช้ัน 7และช้ัน 8 ของอาคารเวิลด เทรด เซ็นเตอร และดวยความเหมาะสมของทําเล จึงไดเปด
ใหบริการทั้งโรงภาพยนตรและโบวลิ่ง  

สําหรับท่ีสาขาปนเกลาซ่ึงไดช้ีแจงขางตนวาเปนกิจการของครอบครัวพูลวรลกัษณ บริษัทฯ เขาประกอบธุรกิจโรง
ภาพยนตรที่สาขาปนเกลาในรูปแบบของสาขาเชนเดียวกับสาขาอื่นในอาคารศูนยการคา โดยบริษัทฯ ทําสัญญาเชาพ้ืนท่ีจาก
บริษัทเจาของอาคารและเชาอุปกรณจากผูประกอบการโรงภาพยนตรเดิมและเร่ิมดําเนินกิจการต้ังแตเดือนกุมภาพันธ 2545 
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2.3 โครงสรางรายไดของกลุมบริษัท 

โครงสรางรายไดของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ 31 ธันวาคม 2544 แสดงในตารางดังนี ้

กลุมธุรกิจ งบตรวจสอบป 2544* งบเสมือนปรับโครงสรางป  2544 
 ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

ธุรกจิในกลุมบันเทิง 
1.  สวนงานธุรกิจโรงภาพยนตร 
2.  สวนงานธุรกิจโบวล่ิง 
3.  สวนงานธุรกิจโฆษณา 
ธุรกิจเสริม 
4.  สวนงานธุรกิจพ้ืนท่ีเชา 
5.  รายไดอืน่ 

831.25
173.61

62.20

189.38
98.42

 
61.35 
12.81 
4.59 

 
13.98 
7.26 

 
776.18 
173.62 
62.20 

 
166.22 
35.16 

 
63.97 
14.31 
5.12 

 
13.70 
2.90 

รวมรายได 1,354.86 100.00 1,213.38 100.00 

* หมายเหตุ 

ก. ตัวเลขโครงสรางรายไดดังแสดงในตารางขางตน มีขอจํากัดในการแสดงภาพปจจุบนัของโครงสรางรายได
ท้ังหมดของกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซหลังปรับโครงสรางภายใน ดวยสาเหตุหลายประการดังนี้ 

1)  การปรับโครงสรางกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซเกิดขึ้นในเดือนกันยายน 2544 ทําใหผลประกอบในงบ
การเงินรวมของบริษัทฯ สะทอนภาพเพียงไตรมาส 4 ของป 2544 เทาน้ัน อีกท้ังการถอืหุนในเมเจอร 
ซีนีมา ณ ส้ินป 2544 ในอตัรารอยละ 94.70 ไดเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 99.99 ณ ปจจุบัน 

2) เมเจอร ซีนีแอด เร่ิมประกอบกจิการและรับรูรายไดในเดือนพฤศจิกายน 2544 

3)  สาขาเชียงใหมเริ่มเปดใหดําเนินการในเดือนมีนาคม 2544 รวมจํานวน 10 เดือน  

4) รายไดจากสาขาปนเกลา จะเร่ิมรับรูต้ังแตเดือนกุมภาพันธ 2545 ตามการเร่ิมตนของสัญญาเชา
อุปกรณโรงภาพยนตรและสัญญาเชาพื้นที่ดําเนินงาน  

5) รายไดจากไอแมกซ ท่ีสาขารัชโยธิน จะเร่ิมรับรูตัง้แตเดือนมกราคม 2545 ตามวันท่ีเขาซือ้หุน  

 ท้ังนี้บริษัทฯ ไดจัดทํางบการเงินรวมเสมือนบริษัทฯ  ไดจัดโครงสรางใหมตั้งแต 1 มกราคม 2544 ถึง 31 
ธันวาคม 2544 เพ่ือสะทอนภาพรวมของผลประกอบการท้ังกลุมในป 2544 โดยแสดงไวในขอ 12 

ข. รายไดจากสวนงานธุรกิจโรงภาพยนตรประกอบดวย รายไดจากการขายบัตรชมภาพยนตร รายไดคาสวนแบง
ภาพยนตร รายไดจากการขายอาหารและเคร่ืองดืม่ รายไดคาโฆษณาและสงเสริมการขาย รายไดคาบริหารงาน
และรายไดคาบัตรสมาชิก (โปรดพิจารณารายละเอยีดเพ่ิมเตมิในงบกําไรขาดทุน) 

 
ค. รายไดจากสวนงานธรุกิจพืน้ท่ีเชา ประกอบดวย รายไดคาเชาและบริการ และรายไดคาสิทธิการเชาและบริการ
ตัดบัญชี 
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2.4 เปาหมายการดําเนินธุรกิจ 

กลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซมีเปาหมายหลกัในการเปนผูนําในธุรกิจโรงภาพยนตรและครองสวนแบงการตลาดใหไดรัอย
ละ 50 ในป 2546 และเพ่ือใหบรรลเุปาหมายที่วางไว บริษัทฯ ไดวางแผนการเพิ่มยอดขายโดยการเพ่ิมจํานวนสาขาโรง
ภาพยนตรอีก 4 สาขา จะมีโรงภาพยนตรเพ่ิมข้ึนอีกจํานวน 38 โรง โดยมีแผนจะลงทุนและเปดใหบริการไดในชวงป 2545 – 
2546 จากการขยายสาขาและเพ่ิมจํานวนโรงภาพยนตรใหมากข้ึนดังกลาว จะทําใหกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ เปนผูประกอบการ
รายใหญท่ีสดุ ท่ีมีโรงภาพยนตรใหบริการมากท่ีสุดถึง 11 สาขา รวมประมาณ 105 โรง ครอบคลุมพื้นที่ใหบริการทั่วทุกเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงจังหวัดเชียงใหมและสามารถรองรับผูชมไดสูงสุดถึง 27,750 ท่ีน่ัง  

นอกจากเปาหมายการขยายธรุกิจโรงภาพยนตรแลว บริษัทฯ ไดกาํหนดเปาหมายในการเพ่ิมสวนแบงการตลาดและ
เพ่ิมยอดขายจากธรุกิจโบวล่ิง โดยกาํหนดเปนนโยบายการลงทุนและการตลาดท่ีจะมีบริการโบวลิง่ควบคูไปกบัโรงภาพยนตร
ในสาขาของเมเจอร ซีนีเพล็กซ โดยคํานึงความเหมาะสมของพื้นที่และความเปนไปไดของโครงการเปนหลัก ดังเชนแผนการ
ลงทุนท่ีสาขาพระราม 2 ซ่ึงจะมีโบวลิง่เพิม่อีกประมาณ 32 เลน รวมมีโบวลิง่ท้ังหมด 5 สาขา รวมจํานวน 164 เลน 

นอกจากแผนงานขยายธุรกิจโรงภาพยนตรและโบวล่ิงซึง่เปนแหลงรายไดหลัก บริษัทฯ ไดเปดกวางท่ีจะขยายบริการ
บันเทิงในรูปแบบอื่นๆ ที่สอดคลองและเกี่ยวเนื่องกับบริการบันเทิงที่มีอยู โดยมีวัตถุประสงคเพ่ิมความหลากหลายของบริการ
เพื่อตอบสนองความตองการของลกูคา และดวยผลความสําเร็จในการขยายออกสูตางจังหวัดเร่ิมที่จังหวัดเชียงใหม บริษัทฯ ได
มองหาโอกาสการขยายสาขาในจังหวัดท่ีมีกาํลังซ้ือและความเปนไปไดของโครงการสูง   


