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3. การประกอบธรุกิจ 

ธุรกิจท่ีเกิดข้ึนภายในศูนยบันเทิงเมเจอร ซีนีเพล็กซและในสาขาโรงภาพยนตรรวม 7 สาขาในปจจุบัน สามารถจําแนก
ออกไดเปน 4 ประเภทธุรกิจตามความแตกตางของลักษณะการประกอบธุรกิจดังนี ้

ธุรกิจในกลุมบันเทิง  

1. ธุรกจิโรงภาพยนตร 

2. ธุรกิจโบวล่ิง 

3. ธุรกจิใหบริการสื่อโฆษณา 

ธุรกจิเสริม   

4. ธุรกิจใหบริการพ้ืนท่ีเชา 

3.1 ธุรกิจโรงภาพยนตร (Theatre Business) 

การประกอบธรุกิจโรงภาพยนตรของกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ  มีลักษณะเดนของธุรกิจ 4 ประการดังนี้ 

1)  การลงทุนจะเกดิข้ึนในสวนงานโครงสราง งานตกแตงโรงภาพยนตร และการลงทุนในระบบเทคโนโลยีของโรง
ภาพยนตรท่ีสําคัญคือระบบการฉายภาพและระบบเสียง  

2) กลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซไมมีภาระตนทุนในสวนของการจัดซื้อภาพยนตร (หนัง) เปนหนาที่ของบริษัทตัวแทน
จําหนายภาพยนตรซ่ึงสวนใหญเปนบริษัทในเครือของบริษัทผูผลิตภาพยนตรท้ังในประเทศและตางประเทศ จะเปนผูสงฟลม
หรือเทปภาพยนตรใหโรงภาพยนตรเพือ่ฉายในโรงภาพยนตรเปนรอบแรก (First Run Motion Picture) โดยตกลงสวนแบงคา
ขายต๋ัวกับโรงภาพยนตร ในอัตราเฉล่ียรอยละประมาณ 48 ถึง 50 ของคาขายต๋ัวตอใบ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความนิยมของหนังเปน
ปจจัยสําคัญ 

3) นอกจากรายไดจากสวนแบงคาต๋ัวหนัง ซึง่คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 90 ของรายไดท้ังหมดจากธุรกจิโรง
ภาพยนตรดังกลาวขางตน การประกอบธรุกิจโรงภาพยนตรของกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ ยังมีรายไดเสริมจากการขายเคร่ืองด่ืม
และขาวโพดค่ัว (Concession) อีกทั้งยังเปนบริการเสริมที่สนับสนุนยอดขายตั๋วหนังไดเปนอยางดี  

4) รายไดท่ีมีสาระสําคัญอีกรายการหน่ึงคือรายไดจากสวนแบงคาโฆษณาบนจอภาพยนตร (Onscreen Advertising) 
และพ้ืนท่ีใชสอยนอกโรงภาพยนตร ในฐานะเจาของสถานที่รวมถึงการไดรับเงินสนับสนุนทํากิจกรรมรวมกับเจาของสินคาตางๆ 
(Sponsorship)  

3.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 

3.1.1.1 โรงภาพยนตร 

โรงภาพยนตรเมเจอร ซีนีเพล็กซเปนโรงภาพยนตรในระบบมัลติเพล็กซ (Multiplex) โดยในแตละสาขาท่ีเปดใหบริการ
จะถูกกําหนดใหมีโรงภาพยนตรจํานวนต้ังแต 6 โรงข้ึนไป ท้ังน้ีเพ่ือใหสามารถรองรับกับจํานวนภาพยนตรท่ีจะเขาฉายไดหลาย
เร่ืองในวันและเวลาเดียวกนั นอกจากนีก้ารมีโรงภาพยนตรจํานวนหลายโรงในท่ีเดียวกัน เปนการเพิ่มทางเลือกและความ
สะดวกในการเลือกชมภาพยนตรใหแกลูกคา ปจจุบันโรงภาพยนตรเมเจอร ซีนีเพล็กซ เปดใหบริการทั้งสิ้น 7 สาขา รวม 66 
โรง สามารถรองรับจํานวนผูชมไดสงูสุดประมาณ 17,850 ท่ีน่ัง รายละเอียดแตละสาขามีดังนี้ 
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สาขา จํานวนโรงภาพยนตร 
(โรง) 

รองรับผูชมไดสูงสุด 
(จํานวนท่ีน่ัง) 

1. สาขาสุขุมวิท 8 2,150 
2. สาขารัชโยธิน 14 3,850 
3. สาขารังสิต 16 3,450 
4. สาขารามคําแหง 7 2,050 
5. สาขาเวิลด เทรด เซ็นเตอร 6 1,300 
6. สาขาเชียงใหม  7 2,000 
7. สาขาปนเกลา 8 3,050 
รวม 66 17,850  

ลักษณะเดนอีกประการหนึ่งของโรงภาพยนตร เมเจอร ซีนีเพล็กซคือมีการตกแตงโรงภาพยนตร (Theme) ท่ีสวยงาม
หรูหราทันสมัยหลากรูปแบบในแตละสาขาเชนท่ีสาขาสุขุมวิทจะเปนแนวฮอลลีวูด เดโค (Hollywood Deco Theme) และที่สาขา
เวิลด เทรด เซ็นเตอร จะเปนแนวเบลลาจิโอ (Bellagio Theme)  ในเร่ืองของเกาอ้ีน่ังชมภาพยนตรทุกโรงจะมีขนาดใหญกวาง
เนนความสบายสามารถปรับเอนไดและมีใหเลือกหลายระดับราคา การจัดวางเกาอี้ภายในโรงภาพยนตรจะเปนแบบขั้นบันได
และแบบStadiumรวมท้ังการวางเกาอ้ีสลับชองไฟระหวางแถว ทําใหไมเกิดการบังกันระหวางแถวหนาและแถวหลังเพิ่มความ
สะดวกสบายตลอดชวงเวลาชมภาพยนตร นอกจากนี้ในสาขาสวนใหญยังจัดใหมีบริการหองวีไอพีและมุมกาแฟรับรองลูกคา 

ในดานเคร่ืองมือและอุปกรณ โรงภาพยนตรเมเจอร ซีนีเพล็กซทุกสาขา  ไดติดต้ังจอฉายภาพยนตรขนาดใหญ Mega 
Screen ท่ีมีขนาดหนากวางตามขนาดความกวางภายในโรงภาพยนตร ทําใหผูชมสามารถเห็นภาพไดชัดเจนในทุกตําแหนงท่ีน่ัง 
รวมทั้งความสมบรูณแบบทันสมัยดานเทคโนโลยีระบบเสียงในระบบ All Digital Sound SDDS, DTS, SRD, Dolby Digital 
Surround EX และระบบเสียงรุนใหมลาสุด JBL 3 ways  

“โรงภาพยนตรจอยักษ  ไอแมกซ” 

เปดใหบริการ 1 โรงท่ีเมเจอร ซีนีเพล็กซ สาขารัชโยธิน เปนโรงภาพยนตรจอยักษแหงแรกของภูมิภาคเอเชีย ภายใน
โรงภาพยนตรสามารถรองรับผูชมไดสูงสุดถึง 600 ท่ีน่ัง เปนโรงภาพยนตรท่ีมีจอฉายภาพยนตรมีขนาดใหญ กวาง 28 เมตร 
และสงู 20 เมตร พรอมดวยระบบเสียงสมบูรณแบบ Digital Sound Track Dolby Stereo ทําใหภาพและเสียงท่ีถายทอดคมชัด
เหมือนเขาอยูในเหตุการณจริง  ปจจุบันราคาบัตรเขาชม 150 บาทสําหรับภาพยนตร 3 มิติ (3D) และราคา 120 บาท 
สําหรับภาพยนตร 2 มิติ (2D) เปดใหบริการทุกวันต้ังแตเวลา 11.00 น. ถึง 20.30 น. ภาพยนตรแตละเร่ืองใชเวลาในการ
ฉายโดยประมาณ 45 นาที ถึง 1 ช่ัวโมง  นอกจากนีโ้รงภาพยนตรจอยักษไอแมกซยังสามารถรองรับการฉายภาพยนตรฮอลลี
วูดความยาว 2-3 ช่ัวโมงไดและคิดราคาบัตรเขาชม 120 บาททุกที่นั่ง 
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3.1.1.2 สาขาและทําเลท่ีต้ัง 

สาขาที่เปดใหบริการในปจจุบัน มีพ้ืนท่ีใหบริการครอบคลุมแหลงชุมชนจํานวนมาก สรุปไดดังน้ี 

สาขา สถานท่ีต้ัง 
ในเขตกรุงเทพมหานคร  
1. สาขาสุขุมวิท บนถนนสุขุมวิท  ปากซอยสุขุมวิท 61 
2. สาขารัชโยธิน บนถนนพหลโยธิน ใกลแยกรัชโยธิน 
3. สาขารังสิต บนถนนพหลโยธินและถนนรังสิต-นครนายก ใกลศูนยการคาฟวเจอรพารค รังสติ 
4. สาขารามคําแหง บนถนนรามคําแหง ใกลเดอะมอลล 3 รามคําแหง 
5. สาขาเวิลด เทรด เซ็นเตอร บนชั้น 7และช้ัน 8 อาคารเวิลด เทรด เซน็เตอร 
6. สาขาปนเกลา บนถนนบรมราชชนนี ตรงขามศูนยการคาเซ็นทรัล พลาซา ปนเกลา 
ในตางจังหวัด  
7. สาขาเชียงใหม  บนชั้น 4 ศูนยการคาเซ็นทรัล แอรพอรต พลาซา เชียงใหม 

3.1.1.3 รอบฉายและโปรแกรมหนงั 

โรงฉายภาพยนตรเมเจอร ซีนีเพล็กซในแตละสาขา เปดใหบริการทุกวันต้ังแตเวลา 10.00 น. ถึง 24.00 น. รวม 14 
ช่ัวโมงตอวัน โดยเฉล่ียหนัง 1 เร่ืองใชเวลาในการฉายประมาณ  2 ช่ัวโมง ทําใหโรงภาพยนตรแตละโรงสามารถทํารอบฉายได
เฉล่ีย 4 ถึง 7 รอบตอวัน การวางโปรแกรมหนังจะถูกกําหนดโดยจํานวนหนังใหมที่จะเขาฉายในแตละสัปดาห (Movie Lineup) 
และหนังท่ีอยูระหวางฉาย ซ่ึงโดยเฉล่ียในแตละสัปดาหจะมีหนังใหมเขาฉายประมาณ 3-5 เร่ือง และหนังแตเร่ืองจะมีกําหนด
ระยะเวลาในการฉายโดยเฉล่ียประมาณ 1-4 สัปดาห หรืออาจจะนานกวานั้นขึ้นอยูกับกระแสความนิยมของหนัง ประเภทหนัง
ท่ีเขาฉายมีท้ังหนังตางประเทศและหนังไทย  

3.1.1.4 ภาพยนตรท่ีเขาฉาย1 

โรงภาพยนตรเมเจอร ซีนีเพล็กซดําเนินนโยบายผูกพันธมิตรกับทุกคายบริษัทตัวแทนภาพยนตร เปดกวางใหทุกคาย
นําภาพยนตรเขาฉายดวยเง่ือนไขการแบงรายไดคาบัตรเขาชมท่ีตางกันข้ึนอยูกับความนิยมของภาพยนตรเร่ืองน้ันๆ ในป 2544 
ที่ผานมา มีจํานวนภาพยนตรเขาฉายรวมท้ังส้ิน 194 เร่ือง ประกอบดวยภาพยนตรตางประเทศ จํานวน 179 เร่ือง เปน
ภาพยนตรตะวันตกจํานวน 150 เร่ือง และภาพยนตรจีนจํานวน 29 เร่ือง สวนภาพยนตรไทยมีจํานวน 15 เร่ือง และในป 
2545 นี้คายผูผลิตภาพยนตรตะวันตกไดประกาศชื่อและจํานวนหนังที่จะเขาฉายแลวรวมทั้งสิ้นประมาณ 170 เร่ือง ในจํานวน
น้ีมีหนังระดับ Blockbuster ท่ีบริษัทตัวแทนจําหนายภาพยนตรคาดวาจะทํารายไดในจํานวนสูง อยูประมาณ 25 เร่ือง และในป 
2545 นี้กระแสความนิยมภาพยนตรไทยมีเพิ่มมากขึ้น จํานวนภาพยนตรไทยท่ีมีกําหนดเขาฉายในปน้ีรวมท้ังส้ิน 27 เร่ือง  

3.1.1.5 ราคาบตัรเขาชมภาพยนตร  

ราคาบัตรเขาชมภาพยนตรหรือราคาตั๋วหนังของโรงภาพยนตรเมเจอร ซีนีเพล็กซ จะแตกตางกันขึ้นอยูกับสาขาและ
ประเภทของเกาอี้นั่งที่ใหความสะดวกสะบายระหวางการชมภาพยนตรที่ตางกัน ดังนี้ 

 

                                      
1 ที่มา : ตัวแทนจาํหนายภาพยนตรรายใหญ 
หมายเหตุ : ราคาบัตรเขาชมภาพยนตรโดยเฉลี่ยในตลาดอยูที ่90 บาท ต่ํากวาราคาในประเทศอื่นแถบเอเชีย เชนญ่ีปุน ฮองกง สิงคโปร 
ซึ่งมีราคาอยูที ่540, 350 และ 220 ตามลําดับ และต่ํากวาราคาในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมีราคาอยูที่ 340 
และ 224 ตามลําดับ 
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ประเภทเกาอ้ีน่ัง ราคาบัตรเขาชมภาพยนตร 
(บาท) 

พ้ืนฐาน 100-120 
Honeymoon seat แบบพับท่ีเทาแขนได  
European suit เกาอ้ีคูมีโตะขางวางของ 120-250 
Opera chair  เกาอ้ีคูขนาดกวาง   
Emperor chair เกาอ้ีประเภทปรับเอนนอนยืดขาได (เฉพาะท่ีสาขารังสิต)  

3.1.1.6 บริการจําหนายเคร่ืองด่ืมและขาวโพดค่ัว (Concession) 

รายไดจากสวนบริการ Concession หนาโรงภาพยนตร เปนรายไดเสริมท่ีสําคัญและสรางความครบวงจรในงาน
บริการใหแกธุรกิจโรงภาพยนตร โดยมีสินคาหลักคือขาวโพดค่ัว (Popcorn) และเคร่ืองด่ืมอัดลม (Soft Drink) และมีสินคาเสริม
เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายและเพ่ิมทางเลือกใหลูกคา เปนขนมคบเค้ียวทานเลนจําพวกขนมซองนานาชนดิเชนมันฝร่ังแผนกรอบ 
(Potato Chip) ผลไมอบแหง และลูกอม เปนตน 

การกําหนดจํานวนจุดขายหรือเคานเตอรบริการใหเพียงพอกับจํานวนโรงภาพยนตร จํานวนท่ีน่ังรวมและจํานวนผูมา
ใชบริการ ประกอบกับการตกแตงเคานเตอรบริการใหสะอาดสวยงามสะดุดตาทันสมัยสอดคลองกับรสนิยมของลูกคา อีกทั้งการ
จัดตําแหนงการวางสินคาในเคานเตอรใหสะดวกตอการใหบริการเพื่อลดระยะเวลาการรอคิวเขาซื้อ เปนกลยุทธการขายท่ีสําคัญ
ท่ีสามารถสรางความประทับใจ ความสนใจ และกระตุนยอดขายสินคาไดเปนอยางดี  

3.1.1.7 บริการสือ่โฆษณาบนจอฉายภาพยนตร 

การโฆษณาในโรงภาพยนตรจัดเปนชองทางโฆษณาอีกชองทางหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ และเปนท่ีนิยมของบริษัท
โฆษณาและบริษัทเจาของสินคา เน่ืองจากสามารถเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายท่ีกําหนดไดมากกวาการโฆษณาผานส่ือประเภท
อ่ืนอยางส่ือโทรทัศน ส่ือวิทยุ หรือแผนปายโฆษณา ท่ีเปนการโฆษณาถึงกลุมลูกคาเปาหมายในแนวกวาง (Mass Advertising)  

การใหบริการสือ่โฆษณาภายในโรงภาพยนตรและภายในสาขาของโรงภาพยนตรเมเจอร ซีนีเพล็กซ อยูภายใตการ
ดูแลและบริหารงานของเมเจอร ซีนีแอด ซึ่งเปนบริษัทยอยของกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ   โดยเปนลักษณะการจางบริหารและมี
การแบงสวนรายรับคาโฆษณาระหวางเจาของโรงภาพยนตรและเมเจอร ซีนีแอด  

3.1.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน 

3.1.2.1 การตลาด 

ก. กลยุทธการตลาด  

ดวยการวางเปาหมายเปนศูนยรวมความบันเทิงครบวงจรท่ีมีโรงภาพยนตรเปนสินคาหลัก ดังสโลแกนท่ีวางไว 
“สุดยอดเมืองหนังและศูนยรวมความบันเทิงระดับโลก” (World’s Best Cinema and Entertainment Complex) กลุมเมเจอร 
ซีนีเพล็กซ กาวสูการเปนผูนําในธุรกิจโรงภาพยนตรดวยการดําเนินกลยุทธการแขงขันอยางมืออาชีพตลอดมาต้ังแตเร่ิมกิจการ 
โดยการวางตําแหนงการตลาด(Market Positioning Strategy)ใหโรงภาพยนตรเมเจอร ซีนีเพล็กซเปนโรงภาพยนตรท่ีมาตรฐาน
ของสถานที่และงานบริการในระดับสูง ควบคูไปกับการสรางความนิยมในศูนยบันเทิง และดวยการใชกลยุทธการสรางช่ือสินคา 
“เมเจอร ซีนีเพล็กซ” (Brand Awareness Strategy) ใหกับทั้งโรงภาพยนตรและศูนยบันเทิง ทําใหปจจุบันโรงภาพยนตรเมเจอร 
ซีนีเพล็กซเปนที่นิยมของลูกคาในดานบริการบันเทิงที่ไดมาตรฐานและครบวงจร 
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รายละเอียดกลยุทธการตลาดท่ีนํามาใชประกอบดวย 4 กลยุทธหลักดังนี ้

1) กลยุทธโรงภาพยนตรมาตรฐานสูง  

โรงภาพยนตรเมเจอร ซีนีเพล็กซ ทุกสาขาทุกโรง มีจุดเดนเหนือและแตกตางจากโรงภาพยนตรของคูแขงอยาง
ชัดเจน (Product Differentiation) ในเร่ืองความสวยงามหรูหราของสถานท่ีบริการท้ังภายนอกและภายในโรงภาพยนตรและ
ความทันสมัยของระบบเทคโนโลยีดานภาพและเสยีง ทั้งนี้เปนผลมาจากการติดตามศึกษาพฤติกรรมของลูกคาผูใชบริการโรง
ภาพยนตร (Moviegoer) อยางตอเน่ือง พบวาลูกคาใหความสําคัญกับความสวยงามและความสะดวกสบายของสถานท่ีเปน
อันดับหน่ึงในการเลือกใชบริการโรงภาพยนตร ดังนั้นกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ จึงมีการกําหนดเปนนโยบายและแผนงานท่ี
ตอเนื่องในการปรับปรุงและพัฒนาสาขาใหมีความสวยงามและทันสมัยอยูเสมอ  

2) กลยุทธดานทําเลท่ีต้ังท่ีสมบูรณ 

กลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ กําหนดนโยบายในการเลือกทําเลท่ีต้ังสาขาโรงภาพยนตร โดยมีองคประกอบสาํคัญคือ
อยูในเขตพ้ืนท่ีแหลงชุมชนใจกลางเมือง ใกลสถานศึกษา ใกลหางสรรพสินคา ใกลสถานที่ทํางานบริษัทเอกชน ใกลสถานที่
ราชการ ใกลแหลงชุมชนที่พักอาศัย และอยูในเสนทางท่ีการสัญจรไปมาสะดวก มีรถประจาํทางผานหลายสายและเปนทางผาน
ออกสูภาคตางๆ ดังเชนท่ีต้ังของ 7 สาขาในปจจุบัน รวมถึงสาขาใหมท่ีจะเปดใหบริการในอนาคต  

3) กลยุทธการทําตลาดเชิงรุกกับลูกคา 

เพื่อสรางฐานลูกคาและรักษาความสัมพันธอันดีอยางตอเนื่อง กลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ ไดดําเนินกลยุทธการ
ตลาดเชิงรุกกับลูกคา แผนการตลาดท่ีมีความรวดเร็วและมีความคลองตัวในการปรับเปล่ียนใหสอดคลองกับสถานการณตลาดท่ี
เปล่ียนแปลงอยูเสมอรวมถึงแผนการทําตลาดแบบ Direct Marketing เพ่ือขยายฐานลูกคา  

กลยุทธการทําตลาดเชิงรุกที่ใชอยูในปจจุบันประกอบดวย 

- การนําเสนอสินคาและบริการท่ีหลากหลาย (Variety)  

- งานบริการท่ีประทับใจ (Impression) 

- กิจกรรมสงเสริมการขาย (Sales Promotion) สามารถจําแนกออกไดเปน 2 แบบคือ 

แบบที่ 1) แบบเปนสวนลด ท่ีไดรับความนิยมและประสบความสําเร็จเปนอยางมากคือ บัตรเมเจอร การด 
(Major Card) ใชเปนสวนลดคาบัตรเขาชมภาพยนตร และบัตรอีทเตอรเทนเมนท (Eatertainment Card) ใชเปนสวนลดคา
สินคา เปนการทําโปรโมช่ันรวมกับรานคาภายในสาขา  

แบบที่ 2) แบบเปนของสะสม เชนการแจกแฮนดบิล (Handbill) แผนภาพโฆษณาภาพยนตรท่ีคายภาพยนตร
ผลิตออกมาเพื่อแจกใหกับผูชมภาพยนตรที่นิยมสะสมเปนที่ระลึก โดยเฉพาะอยางยิ่งบัตรเมเจอร การด นอกจากจะเปนบัตร
สวนลด ลูกคายังใหความนิยมเปนของสะสมและนิยมสะสมกันอยางตอเน่ือง  

4) กลยุทธการสรางพันธมิตรธุรกจิ 

กลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซใหความสําคัญกับการสรางความสัมพนัธอันดีกบัพันธมิตรธุรกจิ เชนบริษัทตัวแทน
จําหนายภาพยนตร กลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซใหความรวมมืออํานวยความสะดวกดานสถานท่ีในการทําโปรโมช่ันหนังแตละเร่ือง
จัดฉายหนงัรอบปฐมทัศน (Sneak Preview) รวมท้ังการชวยจดัโปรแกรมรอบฉายหนังใหเหมาะสมกบัความนิยมของตลาด โดย
แตละสาขาจะวางโปรแกรมหนังจํานวนรอบฉายของหนังแตละเร่ืองไมเหมือนกัน มีความยืดหยุนคอนขางมาก โดยหนังเรื่องใดที่
มีกระแสความนยิมมากจะถูกวางรอบฉายจํานวนมากรอบ ในขณะเดียวกันหนังเร่ืองใดท่ีเขาฉายแตไดรับความนิยมจากผูชมตํ่าก็
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จะถูกถอดจากโปรแกรมเร็ว ท้ังน้ีเพ่ือจะไดนําหนังเร่ืองท่ีไดรับความนยิมมากกวาเขาฉายแทนเพ่ือใหสอดคลองและตอบสนองได
ทันกบัความตองการของลูกคา 

พันธมิตรธุรกิจอีกประเภทท่ีสําคัญคือสปอนเซอร เปนบริษัทเจาของสนิคาบริษัทใหญและสวนใหญเปนบริษัทท่ี
มีชื่อทางการคาเปนสากล (International Brand) และมีกลุมลูกคาเปาหมายกลุมเดียวกับลูกคาของเมเจอร ซีนีเพล็กซ ดังเชน
เคร่ืองด่ืมเปปซ่ี (Pepsi) โดยโรงภาพยนตรจะรวมทําแผนการตลาดกบักลุมสปอนเซอรอยางตอเนื่อง เชนการทําโฆษณาบน
จอภาพยนตรและการทําโปรโมช่ันภายในพ้ืนท่ีสาขา เปนตน 

ข. ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย 

เน่ืองดวยภาพยนตรท่ีเขาฉายในปจจุบันมีจํานวนมากและมีความหลากหลายของประเภทสูง มีภาพยนตรท่ี
เหมาะกับผูชมทุกวัย ทําใหฐานลูกคาผูชมภาพยนตรคอนขางกวาง กลุมลูกคาของเมเจอร ซีนีเพล็กซจะครอบคลุมต้ังแตวัยรุน 
วัยทํางาน วัยสูงอายุ และกลุมท่ีมาเปนครอบครัว โดยกลุมวัยรุนและวัยทํางานจะมีความถ่ีในการใชบริการชมภาพยนตรสูงกวา
กลุมอ่ืน ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากความสะดวกดานเวลาและความชอบดูภาพยนตรหลากแนวกวากลุมลูกคาอ่ืน 

นอกจากกลุมลูกคาที่เปนผูนิยมชมภาพยนตรทั่วไป (Moviegoers) กลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ ไดใหความสําคัญกับ
การขยายฐานลูกคาใหกวางข้ึน โดยมีเปาหมายขยายเขาสูกลุมผูท่ียังไมนิยมชมภาพยนตร (Non-moviegoers) หรือผูท่ียังไม
ชอบไปโรงภาพยนตรซึ่งบริษัทฯ เช่ือวายังมีอีกเปนจํานวนมาก การทําการตลาดโดยใชกลยุทธการเขาถึงหรือ Direct marketing 
ชักชวนใหลองใชบริการ มีสวนลด หากการทําการตลาดกับลูกคากลุมน้ีสําเร็จจะสามารถทําใหกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ เพ่ิมฐาน
ลูกคาและจํานวนยอดขายใหกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ ไดเปนอยางดี นอกเหนือจากการกระตุนยอดขายจากกลุม Moviegoers ซึ่ง
นิยมติดตามชมภาพยนตรเปนประจํา 

ค. ชองทางการจําหนาย 

การจําหนายต๋ัวเขาชมภาพยนตรผานชองจําหนายต๋ัว (Box Office) บริเวณดานโรงภาพยนตร เปนวิธีเดิมท่ี
ยังคงเปนที่นิยมใชอยูในปจจุบัน เพือ่เปนการอํานวยความสะดวกใหแกลูกคาในการซ้ือต๋ัวเขาชมภาพยนตร และลดระยะเวลาใน
การรอซ้ือต๋ัวท่ีจุดจําหนายต๋ัว เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไดจัดใหมีชองทางการจําหนายต๋ัวท่ีเรียกวา E –Cinema เพ่ิมอีก 5 วิธี ดังนี ้

 1) ซ้ือท่ีเคร่ืองอีทีเอ็ม (Electronic Ticketing Machine) ซึ่งตั้งอยูหนา Box Office 

 2) ซื้อผานระบบโทรศัพทมือถือ  

 3) ซ้ือผานระบบอินเตอรเน็ท 

 4) ซ้ือผานเว็บไซดของเมเจอรท่ี www.majorcineplex.com 

 5) จองต๋ัวผานระบบ Call Center (Movie Line) ท่ีเบอรโทรศัพท 0-2511-5555  

3.1.2.2 ภาวะการแขงขัน 

ก. มูลคาตลาดภาพยนตร 

มูลคาตลาดภาพยนตร ในป 2544 ที่ผานมา รวมท้ังส้ินประมาณ 2,950 ลานบาท เปนสวนของมูลคาตลาด
ภาพยนตรในเขตกรุงเทพมหานครและใชระบบสวนแบงจากคาขายต๋ัวหนงั ประมาณรอยละ 80 ของมูลคาตลาดรวม สวนที่
เหลืออีกรอยละ 20 เปนมูลคาตลาดภาพยนตรท่ีจําหนายผานระบบสายหนังในตางจังหวัด  

มูลคาตลาดภาพยนตรป 2544 เติบโตจากปกอนสูงถึงรอยละ 44 ทั้งนี้เนื่องมาจากการขยายตัวอยางมากของ
ภาพยนตรไทยโดยมียอดขายต๋ัวสูงถงึ 1,003 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 34 ของมูลคาตลาดภาพยนตรท้ังป   
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ประเภทภาพยนตร จํานวนเร่ือง ยอดขายต๋ัว 
(ลานบาท) 

สัดสวน 
(รอยละ) 

ภาพยนตรตะวันตก 150 1,858 63 
ภาพยนตรจีน 29 89 3 
รวมภาพยนตรตางประเทศ 179 1,947 66 
ภาพยนตรไทย 15 1,003 34 
รวมภาพยนตรท่ีเขาฉายท้ังหมด 194 2,950 100 
ท่ีมา : บริษทัตัวแทนจําหนายภาพยนตร 

บริษัทตัวแทนจําหนายภาพยนตร ไดคาดการณมูลคาตลาดภาพยนตรในป 2545 ประมาณ  3,400 ลานบาท 
เติบโตจากป 2544 ในอัตราประมาณรอยละ 15 โดยเปนผลมาจากการเติบโตอยางตอเนือ่งของธุรกิจภาพยนตรจากฮอลลีวูด 
(Hollywood) ท่ีมีจํานวนภาพยนตรรอเขาฉายในปน้ีจํานวน 170 เร่ือง เปนหนังระดับBlockbuster จํานวน 25 เร่ือง และเสริม
ความคึกคักของตลาดดวยภาพยนตรไทย ท่ีมีการประกาศเดินกลองถายทําไมตํ่ากวา 27 เร่ือง  

ข. โอกาสเติบโตของธุรกจิโรงภาพยนตร 

โอกาสเติบโตของธุรกจิโรงภาพยนตรสามารถประเมินไดจากตัวช้ี (Indicator) ทางธุรกิจไดแกจํานวนประชากร
ตอโรง (Population Per Screen) โดยบริษัทฯ คาดวาประชากรในกรุงเทพและปริมณฑลตอโรงอยูท่ีระดับประมาณ 50,000-
60,000 คนซ่ึงสูงมากเม่ือเทียบกับตัวเลขของประเทศสหรัฐอเมริกาในป 25442 ที่มีจํานวนประชากรตอโรงอยูที่ระดับเพียง 
7,230 คน และประเทศไทยมีระดับราคาต๋ัวเฉล่ียเทากับประมาณ 2.0 ดอลลารสหรัฐฯ เม่ือเทียบกับ 5.62 ดอลลารสหรัฐฯ 
ของประเทศสหรัฐอเมริกา อัตราการเขาชมภาพยนตรของประเทศไทยอยูท่ีระดับ 2 เร่ืองตอคนตอป เปรียบเทียบกับประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศออสเตรเลีย ท่ีมีอัตราการเขาชมภาพยนตรอยูท่ี 5.45 และ 4.71 เร่ืองตอคนตอป ประกอบกับใน
ปจจุบันธรุกิจโรงภาพยนตรอยูในภาวะท่ีเรียกวา Under Screen คือมีจํานวนภาพยนตร (Software) ท่ีผลิตออกมาและรอจะเขา
ฉายในโรงภาพยนตรรอบแรกมากกวาจาํนวนโรงภาพยนตร (Hardware) ท่ีรองรับ ทําใหภาพยนตรแตละเร่ืองมีระยะเวลาการ
เขาฉายและจํานวนรอบท่ีฉายในโรงภาพยนตรไดระยะเวลาจํากดัโดยเฉล่ียประมาณ 1–4 สัปดาห ระยะเวลาการฉายและ
จํานวนรอบฉายจะเพิม่ข้ึนหรือลดลง ข้ึนอยูกับความนิยมของภาพยนตรเร่ืองน้ันๆ เปรียบเทียบกับความนิยมของหนังเรื่องอื่นที่มี
กําหนดการเขาฉายในชวงเดียวกันเปนปจจัยสําคัญ และเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบจํานวนภาพยนตรท่ีผลิตในตางประเทศ 
โดยเฉพาะภาพยนตรจากฮอลลีวูด ท่ีมีจํานวนสูงถึงปละประมาณ 250 เร่ือง กับจาํนวนภาพยนตรท่ีนําเขามาฉายในประเทศ 
จํานวนปละ 170 เร่ือง  

จากสาเหตุดังกลาวขางตน ทําใหกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซประเมินวาโอกาสการเติบโตในธรุกิจโรงภาพยนตร
ภายในประเทศยงัมีอีกมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงภาพยนตรที่มีมาตรฐานสูงดานสถานที่และระบบเทคโนโลยียังเปนที่ตองการ
ของลูกคารวมถึงการขยายเขาสูพ้ืนท่ีในเขตปริมณฑลและในตางจังหวัด ทําใหลูกคาไดรับความสะดวกในการไปชมภาพยนตร
มากยิ่งขึ้น 

                                      
2 ท่ีมา : Screen Digest 
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ค. ผูประกอบการโรงภาพยนตร 

ผูประกอบการในธุรกจิโรงภาพยนตรระบบมัลติเพล็กซ (Multiplex) ในปจจุบันเฉพาะรายที่มีสาขามากกวา 2 
สาขา มีอยูเพียง 3 ราย ดังนี ้ 

ช่ือโรงภาพยนตร บริษัทผูประกอบการ จํานวนสาขา จํานวนโรงภาพยนตร* 
เมเจอร ซีนีเพล็กซ บริษัทฯ และบริษัทยอย 7 67 
อีจีวี บจ. เอ็นเตอรเทนเมนท โกลเดนท วิลเลจ 9 79 
เอส เอฟ ซีนีมา บจ. เอส เอฟ ซีนีมา ซิต้ี  6 38 
ที่มา: บริษัทตวัแทนจาํหนายภาพยนตร 

         * จํานวนโรงภาพยนตรของแตละผูประกอบการ รวมสาขานอกเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

หมายเหตุ : ปจจุบันจํานวนโรงภาพยนตรในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลมีทั้งหมดประมาณ 243 โรง โดยเปนโรงภาพยนตรของผูประกอบการ 3 ราย
ขางตนคิดเปนประมาณรอยละ 72 ของทั้งหมดและจัดไดวามีลูกคาเขาใชบริการอยางสม่ําเสมอ (active) 

เนือ่งดวยลักษณะเฉพาะของการประกอบธุรกิจโรงภาพยนตรท่ีตองอาศัยประสบการณในธุรกจิเปนสําคัญ อีกทั้ง
ขนาดของเงินลงทุนจํานวนมากและทําเลท่ีตั้งสาขาที่เหมาะสมทางเศรษฐกิจที่คอนขางจํากัด ทําใหผูประกอบการในธุรกจิลวน
เปนรายเดิมท่ีอยูในวงการเทาน้ันและเปนการยากสําหรับรายใหมจะเขามาเร่ิมธุรกิจ  

ง. สวนแบงตลาด 

ปจจุบันโรงภาพยนตรเมเจอร ซีนีเพล็กซมีสวนแบงตลาดประมาณรอยละ 403 สวนท่ีเหลืออีกรอยละ 60 เปน
ของโรงภาพยนตรรายอ่ืนอีกจาํนวนหลายราย ท้ังนีส้วนแบงตลาดจะวัดจากยอดขายต๋ัวภาพยนตรแตละเร่ืองเฉพาะในรอบ
สัปดาหแรกท่ีเขาฉาย   

จ. แนวโนมภาวะการแขงขัน 

บริษัทฯ ประเมินภาวะการแขงขันในธุรกิจโรงภาพยนตรป 2545 นาจะมีความชัดเจนเฉพาะโรงภาพยนตรใน
ระบบมัลติเพล็กซ ซึ่งเปนที่นิยมของลูกคาผูชมภาพยนตรในปจจุบัน โดยรูปแบบการแขงขันจะเปนการเรงพัฒนาระบบ
เทคโนโลยภีาพและเสียง รวมท้ังการปรับปรุงตกแตงสถานท่ีบริการใหทันสมัยสอดคลองกับความนิยมท่ีปรับเปล่ียนอยางรวดเร็ว
ของลูกคา รวมถงึการขยายสาขาเขาสูพืน้ท่ีทําเลในเขตกรุงเทพรอบนอก 

3.1.3 การจดัหาผลิตภัณฑหรือบริการ 

3.1.3.1 การจัดใหไดมาซ่ึงผลิตภัณฑเพ่ือจําหนาย 

ก. ภาพยนตร 

โรงภาพยนตรเมเจอร ซีนีเพล็กซ ไมมีภาระตนทุนในการจัดซ้ือภาพยนตร ลักษณะการประกอบธุรกิจโรง
ภาพยนตรจะเปดรับภาพยนตรเขาฉายรอบแรก จากทุกคายผูผลิตท้ังคายตางประเทศและในประเทศ ผานบริษัทตัวแทน
จําหนายภาพยนตรท้ังรายใหญและรายอิสระ โดยเปนการเจรจาตกลงสวนแบงรายไดจากยอดขายต๋ัวเขาชมภาพยนตร ใน
ลักษณะเร่ืองตอเร่ืองและโรงตอโรง ไมมีการทําสัญญาผูกพันระยะยาว อํานาจการตอรองอัตราสวนแบงรายไดจะอยูบนพ้ืนฐาน
ของประวัติยอดขายต๋ัว ผูประกอบการรายใดท่ีมีโรงภาพยนตรจํานวนมาก ลูกคาใหความนิยมและมีประวัติการทํายอดขายต๋ัวสูง
อยางตอเน่ือง จะมีอํานาจการตอรองสวนแบงสูงตามไปดวย  

                                      
3 ที่มา : บริษัทตัวแทนจาํหนายภาพยนตรรายใหญ 
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ข. บริษัทตัวแทนจําหนายภาพยนตร 

บริษทัตัวแทนจําหนายภาพยนตรสามารถจําแนกออกเปน 2 กลุมหลักคือ กลุมบริษัทตัวแทนจําหนายรายใหญ 
และบริษัทตัวแทนจาํหนายรายอิสระ     

บริษทัตัวแทนจําหนายรายใหญ 

บริษัทตัวแทนจําหนายภาพยนตรรายใหญโดยสวนใหญจะเปนบริษัทในเครือของบริษัทผูผลิตภาพยนตรใน
ตางประเทศ ไดแกบริษัท ภาพยนตรโคลัมเบีย ไทรสตาร บัวนา วิสตา (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ยูไนเต็ด อินเตอรเนช่ันแนล 
พิคเจอรส (ฟารอีสต) จํากัดและ Warner Brothers (FE), Inc 

บริษัทตัวแทนจําหนายอิสระ  

บริษัทตัวแทนจําหนายอิสระโดยสวนใหญไมไดเปนบริษัทในเครือของบริษัทผลิตรายใด ซึ่งจะประกอบทั้งตัว
แทนจําหนายอิสระท่ีนําเขาหนังจากตางประเทศและท่ีจัดหาหนังภายในประเทศเอง โดยจะทําธุรกิจในลักษณะซ้ือลิขสิทธ์ิ
ภาพยนตรจากบริษัทผูผลิตภาพยนตรรายเล็กท่ัวไป ในปจจุบันผูนาํเขาหนังอิสระมีทั้งสิ้นรวม 5 เครือใหญคือ เครือมงคล
ภาพยนตร เครือนนทนันท เครือเอ็นเตอรเทน พิคเจอร เครือเอเพ็กซ และเครือไรท พิคเจอรส และผูจัดหาหนังภายในประเทศ
รายใหญประกอบดวย ไทเอนเตอรเทน เมนท, มงคลฟลม, และไฟวสตาร  

3.1.3.2 ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

-ไมมี- 

3.2 ธุรกิจโบวลิ่ง (Bowling Business) 

ดวยการวางกลยุทธการตลาดเนนสรางความหลากหลายในงานบริการเพือ่เสริมฐานธุรกจิโรงภาพยนตรซึง่เปนธุรกจิ
หลัก กลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซไดขยายเขาสูธุรกิจโบวล่ิงใชช่ือทางการคาวา “เมเจอร โบวล” สุดยอดโบวล่ิงสมบูรณแบบ โดยวาง
นโยบายการเปดสาขาของเมเจอร โบวล ควบคูไปกับการขยายสาขาของโรงภาพยนตรเมเจอร ซีนีเพล็กซ  

3.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 

เมเจอร โบวลนําเสนอบริการโบวล่ิงในลักษณะของกีฬาเพ่ือความบันเทิง (Sport Entertainment) ซึ่งเปนรูปแบบที่
แตกตางจากโบวลิ่งในรูปแบบเดิมท่ีจะเนนเพื่อการกีฬา เมเจอร โบวลมีรูปแบบผสมผสานระหวางบริการโบวล่ิงดวยอุปกรณ
โบวล่ิงสะทอนแสง (Cosmic Bowl) สะทอนแสงทั้งลูก พิน และเลน เขากับบรรยากาศบันเทิง มีบริการจําหนายอาหารและ
เคร่ืองด่ืม และบริการจัดแขงขัน (Tournament) พรอมจัดเล้ียงเปนหมูคณะ   

อัตราคาเกมสโบวล่ิงอยูระหวาง 70 บาทถึง 100 บาทตอเกมสท้ังน้ีข้ึนอยูกับชวงเวลาและวันทําการ  

นอกจากน้ียังมีบริการเสริมเพ่ิมความสะดวกใหแกผูท่ีมาใชบริการไดแกบริการใหเชารองเทา จําหนายถุงเทา และ
บริการจําหนายสินคาและอุปกรณโบวล่ิงในรานโปรชอป(Proshop) ซ่ึงเปนรานคาท่ีดําเนินการโดยบุคคลภายนอก  
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เมเจอร โบวลท้ัง 4 สาขาในปจจุบัน ประกอบดวย 

เมเจอร โบวล จํานวนเลนโบวล่ิง จํานวนหองคาราโอเกะ
1. สาขาสุขุมวิท 20 7 
2. สาขารัชโยธิน 46 13 
3. สาขาเวิลด เทรด เซ็นเตอร 32 - 
4. สาขารังสิต 34 13 

รวม 132 33 

บริการหองคาราโอเกะเปนอีกหนึ่งบริการเพื่อความบันเทิงท่ีสอดคลองเปนอยางดีกับความนิยมและพฤติกรรมของ
ลูกคาท่ีเขามาใชบริการโบวล่ิงท่ีนิยมมากันเปนกลุมคณะ ตามนโยบายของบริษัทฯ เมเจอร โบวลจะมีหองคาราโอเกะเปด
ใหบริการตามความเหมาะสมของแตละสาขา  

3.2.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน 

3.2.2.1 การตลาด 

ก. กลยุทธการตลาด 

กลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ วางตําแหนงสินคาและบริการ (Positioning) ให “เมเจอร โบวล” เปนสุดยอดโบวล่ิง
สมบูรณแบบ และดวยวัตถุประสงคของการดําเนินธุรกิจโบวล่ิงเพ่ือเสริมฐานธุรกิจโรงภาพยนตรและเพ่ิมความหลากหลาย
ใหบริการภายในสาขาของเมเจอร ซีนีเพล็กซ ทําใหกลยุทธการตลาดดานตางๆ ที่นํามาใช ลวนเปนกลยุทธการทําตลาดรวม
และสอดคลองกับกลยุทธการตลาดของโรงภาพยนตร ประกอบดวยกลยุทธมาตรฐานสงู กลยุทธดานทําเลท่ีต้ังท่ีสมบูรณ กล
ยุทธการทําตลาดเชิงรุก และกลยทุธการสรางพันธมิตรธุรกจิ แมวาจะมีรายละเอียดตางกันบางเนื่องจากความตางในการดําเนนิ
ธุรกิจ 

ข. ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย 

ฐานลูกคาท่ีเปนกลุมเปาหมายหลักของธุรกิจโบวล่ิง เปนกลุมและชวงวัยเดียวกับลูกคาของธุรกิจโรงภาพยนตร ท่ี
นิยมและช่ืนชอบในความทันสมัยของสินคาและบริการ และมีพฤติกรรมการใชจายเพ่ือสินคาเพ่ือความบันเทิงอยางสมํ่าเสมอ 

ค. การจําหนายและชองทางการจําหนาย 

ปจจุบันมีเพียงวิธีเดียวคือท่ีสาขาของเมเจอร โบวล ท้ัง 4 สาขา  

3.2.2.2 ภาวะการแขงขัน 

ก. ผูประกอบการ 

ในปจจุบันผูประกอบการสถานโบวล่ิงมีจํานวน 12 ราย ใน 26 สาขา จํานวน 778 เลน ในจํานวน
ผูประกอบการทั้งหมดสามารถจําแนกออกไดเปน 2 กลุมคือกลุมผูประกอบการท่ีมีสาขาจํานวน 5 ราย และท่ีไมมีสาขาจํานวน 
7 ราย  เม่ือเปรียบเทียบในเชิงจํานวนสาขาท่ีเปดใหบริการ เมเจอร โบวล จัดอยูในอันดับ 2 ของธรุกิจโดยมีสาขารวม 4 สาขา 
จํานวน132 เลน 
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ช่ือผูประกอบการ จํานวนสาขา จํานวนเลน
พ ีเอส โบวล 6 200 
เมเจอร โบวล 4 132 
บรันสวิค สยาม 3 116 
โคลัมบสั โบวล 2 76 
คอสโม โบวล 2 68 

 ท่ีมา : บริษัทฯ 

ข. แนวโนมการแขงขัน 

เนื่องดวยธุรกิจโบวลิ่งมีขอจํากัดอยูหลายประการ ซึ่งทําใหการเขามาของผูประกอบการรายใหมเปนไดคอนขาง
ยาก ตัวอยางขอจํากัดเชนขนาดพ้ืนท่ีใหบริการท่ีมีขนาดใหญ อีกทั้งถูกจํากัดดวยความกวางและความยาวของเลนโบวลิ่ง และ
เปนธุรกิจที่ตองใชเงินลงทุนสูงในการกอสรางสถานที่และจัดซื้ออุปกรณโบวลิ่ง เปนตน 

สําหรับแนวโนมการแขงขันในธุรกิจของกลุมผูประกอบการรูปแบบเดิม นาจะออกมาในลักษณะของการเรง
พัฒนารูปแบบการใหบริการและอาจมีการแขงขันในดานราคาประกอบดวย ทั้งนี้ไมมีผลกระทบกับเมเจอร โบวล ดวยเหตุผล
ของรูปแบบและกลุมลูกคาที่ตางกัน 

3.2.3 การจดัหาผลิตภัณฑหรือบริการ 

3.2.3.1 การจัดใหไดมาซ่ึงผลิตภัณฑเพ่ือจําหนาย 

ก. บริษัทตัวแทนจําหนายอุปกรณโบวล่ิง  

อุปกรณโบวลิ่งที่มีจําหนายในปจจุบันเปนการนําเขาจากตางประเทศโดยบริษัทตัวแทนจําหนายในประเทศ ใน
กรณีของเมเจอร โบวล ใชอุปกรณโบวล่ิงท่ีทันสมัยของบรันสวิค (Brunswick) ผูนําอุปกรณโบวล่ิงระดับโลก โดยเปนการซ้ือตรง
จากประเทศสหรัฐอเมริกา  

ข. อาหารและเคร่ืองด่ืม 

สําหรับสวนงานครัวดูแลดานอาหารและเคร่ืองด่ืมนัน้ การจัดซ้ืออาหารสดจะเปนในลักษณะวันตอวัน โดยการ
ประมูลเปรียบเทียบราคาแตละราย สวนเคร่ืองด่ืมจําพวกแอลกอฮอลน้ันสวนใหญจะเปนสินคาในกลุมสปอนเซอรเปนหลักและมี
สินคาจากรายอ่ืนเสริม การสัง่ซือ้จะพิจารณาจากความเหมาะสมของราคาเปนหลักไมมีรายประจาํผูกขาด ทําใหเกดิความ
คลองตัวในการจัดซ้ือสูง 

3.2.3.2 ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

 -ไมมี- 

3.3 ธุรกิจบริการสื่อโฆษณา  

 ภายใตการดําเนินงานของบริษัทยอยชื่อเมเจอร ซีนีแอด โดยมีขอบเขตการประกอบธุรกิจหลักเพือ่ใหบริการสื่อ
โฆษณาในสาขาของเมเจอร ซีนีเพล็กซรวม 7 สาขาในปจจุบัน รวมถึงการใหบริการทําโปรโมช่ันภาพยนตรและใหบริการ
ทางการตลาด มีรายละเอียดดังน้ี 
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3.3.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 

3.3.1.1 บริการส่ือโฆษณา (Media Provider) 

 ประกอบดวยบริการโฆษณาในรูปแบบตางๆ ดังนี ้

 1. โฆษณาบนจอภาพยนตร (Screen Ads) 

 2. โฆษณาบนจอวีดีโอ (VDO Wall) บริเวณโถงช้ันลางในสาขา  

 3. โฆษณาบนปายโฆษณาพลิกได 3 หนา (Tri Vision) บนผนังหนาโรงภาพยนตร  

4. โฆษณาบน Slide Box ณ บริเวณเคานเตอรจําหนายเคร่ืองด่ืม 

 5. โฆษณาบนจอโทรทัศน ณ บริเวณเคานเตอรจําหนายเคร่ืองด่ืม 

 6. โฆษณาบน website ของบริษัท www.majorcineplex.com 

 7. โฆษณาในแมกกาซีนของบริษัท “Major Cineplex Experience” 

 8. โฆษณากลางแจง (Outdoor Side) 

 จากจํานวนรูปแบบโฆษณาทั้งหมดดังกลาวขางตน โฆษณาบนจอภาพยนตร (Screen Ads) ใน 7 สาขารวม 67 โรง
ภาพยนตร (รวมโฆษณาบนจอไอแมกซ) เปนสื่อที่นิยมและมียอดเงินโฆษณาสูงสุด บริษัทโฆษณาและบริษัทเจาของสินคาสนใจ
เลือกและจัดสรรงบประมาณเพื่อลงโฆษณา นอกเหนือจากการลงโฆษณาในส่ือยอดนิยมอยางส่ือโทรทัศนและส่ือวิทยุ ทั้งนี้
เน่ืองจากจุดเดนของการลงโฆษณาในโรงภาพยนตรสามารถคาดการณจํานวนของผูรับส่ือโฆษณาหรือผูบริโภคไดคอนขาง
ชัดเจน อีกท้ังสามารถส่ือไดตรงกับกลุมลูกคาท่ีตองการ  

3.3.1.2 การทําโปรโมช่ันภาพยนตร (Movie Promotion) 

 สามารถจําแนกออกไดเปน 2 ลักษณะของบริการ 

1. การทํากิจกรรมรวมกับบริษทัหนงั (Movie Co-promotion) โดยมีบริษัทเจาของสินคาเขารวมเปนผูสนับสนุน
รายการคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการทํากิจกรรม  

2. การทําโปรโมช่ันภาพยนตร (Film Promotion) เปนการทําโปรโมช่ันนําเสนอภาพยนตรใหกับคายหนังอิสระ 

3.3.1.3 การใหบริการทางการตลาด (Marketing Activity Services) 

เปนการใหบริการกับบริษัทเจาของสินคาทํากิจกรรมทางการตลาดกับกลุมเปาหมายที่กําหนด โดยกจิกรรมทางตลาด
ในแตละคร้ังจะจัดข้ึนภายในพ้ืนท่ีของสาขาโรงภาพยนตร 

3.3.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน 

3.3.2.1 การตลาด 

ก. กลยุทธการตลาด 

ในการขายสื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร กลยุทธการตลาดจะเนนการนําเสนอใหลูกคาบริษัทโฆษณาและบริษัท
เจาของสินคาเห็นวาโรงภาพยนตรเมเจอร ซีนีเพล็กซเปนแหลงชุมนุมของกลุมผูบริโภคที่มีรสนิยมการใชจายซื้อสินคาเพื่อ
ความบันเทิงอยางไมจํากัด ฐานอายุคอนขางกวางต้ังแตวัยรุน วัยทํางานและกลุมท่ีมาเปนครอบครัว โดยกลุมท่ีมีความ
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สมํ่าเสมอท่ีในการเขามาใชบริการจะเปนกลุมวัยรุน วัยทํางาน จากขอมูลรายไดโรงภาพยนตรและโบวล่ิงสามารถประเมิน
ยอดจํานวนผูที่เขามาใชบริการ (Visitor) ภายในสาขาท้ังส้ิน 5 สาขาของเมเจอร ซีนีเพล็กซในป 2544 (ไมรวมท่ีสาขาปน
เกลาและท่ีสาขารังสิต) ไดวามีจํานวนสูงถึงประมาณ 10 ลานคนตอป ในจํานวนนี้อาจมีความถี่ในการเขามาใชบริการ
มากนอยตางกันในแตละสาขา ท้ังน้ีจํานวนผูท่ีเขามาใชบริการแตละสาขาจะแปรผันตามจํานวนโรงภาพยนตร โบวล่ิง และ
บริการอื่นๆ ในสาขา เชนท่ีสาขารัชโยธินจะมีจํานวนผูท่ีเขามาใชบริการเฉล่ียประมาณ 4 ลานคนตอป มากกวาสาขา
สุขุมวิทท่ีมีขนาดเล็กกวามีจํานวนผูท่ีเขามาใชบริการเฉล่ียประมาณ 2 ลานคนตอป โดยจํานวนจะหนาแนนในชวงวันศุกร 
เสาร อาทิตยและชวงปดภาคเรียน  สําหรับป 2545 จํานวนสาขาท่ีเพ่ิมข้ึนบริษัทฯ ประเมินวาจะมีจํานวนผูท่ีเขามาใช
บริการภายในสาขาเพ่ิมข้ึนเปนประมาณ 18 ลานคนตอป 

การจดักิจกรรมโฆษณาประชาสัมพนัธและกจิกรรมทางการตลาด สามารถทําไดกับทุกพ้ืนท่ีสาขาของเมเจอร 
ซีนีเพล็กซ อันไดแกภายในและภายนอกโรงภาพยนตร บริเวณลานโบวล่ิง หองคาราโอเกะ พ้ืนท่ีสวนกลางในสาขา รวมท้ัง
ลานภายนอกอาคาร  

ข. ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย 

แบงออกได 2 ประเภทคือลูกคาบริษัทโฆษณาและลูกคาDirectซึ่งบริษัทเจาของสินคา ในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน 

ค. การจําหนายและชองทางการจําหนาย 

สําหรับลูกคาบริษัทโฆษณาการเขาถึงลูกคาบริษัทใชวิธี Direct Approach 

3.3.2.2 ภาวะการแขงขัน 

ก. มูลคาตลาดและสวนแบงตลาด 

จากขอมูลของบริษัท เอซี นีลเซน (ประเทศไทย) จํากัด พบวาคาใชจายโฆษณาผานสื่อโรงภาพยนตรในป 
2544 มีมูลคารวมประมาณ 368 ลานบาท โรงภาพยนตรเมเจอร ซีนีเพล็กซมีสวนแบงตลาดประมาณรอยละ 40 ของท้ังหมด 
สะทอนถึงความนิยมของบริษัทโฆษณาในโรงภาพยนตรเมเจอร ซีนีเพล็กซ ในดานโอกาสการเขาถึงกลุมผูชมสูงสุดโดย
เปรียบเทียบ  

ข. แนวโนมการแขงขัน 

เนื่องดวยงบประมาณซื้อสื่อโฆษณาของบริษัทโฆษณาและบริษัทเจาของสินคาที่มีคอนขางจํากัดในแตละป ทําให
การจัดสรรงบโฆษณาแตละประเภทตองมีการพิจารณาถึงโอกาสในการเขาถึงกลุมลูกคาเปนหลักสาํคัญ ทําใหแนวโนมการ
แขงขัน นาจะออกมาในรูปของแตละคายโรงภาพยนตรหันมาขยายสาขาและปรับปรุงโรงภาพยนตรใหมีความทันสมัยเพือ่เพิม่
ความนิยม  แตท้ังน้ีเมเจอร ซีนีเพล็กซไดกาวรุดหนาอยางโดดเดนและเหนือคูแขงในธุรกิจโรงภาพยนตร เน่ืองจากเมเจอร ซีนี
เพล็กซ เปน Entertainment Complex และมีบริการท่ีมากกวาโรงภาพยนตร มีสินคาและบริการเพื่อความบันเทิงหลากหลาย
ชนิด พรอมใหบริการแกลูกคาท่ีเขามาใชบริการในสาขา และมีพ้ืนท่ีภายในสาขาท่ีสามารถจัดกิจกรรมทางการตลาดได ทําให
โอกาสในการสรางและขยายฐานลูกคาของเมเจอร ซีนีเพล็กซมีลักษณะท่ีแนนอนและตอเน่ืองดวยนโยบายการพัฒนาท่ีไมหยุด
น่ิงท้ังการขยายสาขาและปรับปรุงงานบริการท่ีสมํ่าเสมอโดยคํานึงถึงความตองการและรสนิยมของลูกคาเปนหลัก ทําใหโอกาส
ในการแขงขันของเมเจอร ซีนีเพล็กซเหนือกวาคูแขงโดยเปรียบเทียบ 
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3.3.3 การจดัหาผลิตภัณฑหรือบริการ 

3.3.3.1 การจัดใหไดมาซ่ึงผลิตภัณฑเพ่ือจําหนาย 

 เมเจอร ซีนีแอด ใชทรัพยากรเฉพาะท่ีมีอยูในกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ เทาน้ัน เพือ่จัดกจิกรรมสรางรายไดเขาบริษัท 
เชน โรงภาพยนตร โบวล่ิง พ้ืนท่ีภายในสาขาของเมเจอร ซีนีเพล็กซ  

3.3.3.2 ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

 -ไมมี- 

3.4 ธุรกิจใหบริการพื้นที่เชา (Rental Space Business) 

การประกอบธุรกิจใหบริการพื้นที่เชาของกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซจะเกิดข้ึนและขยายตัวควบคูไปกับการเปดสาขาใหม
โดยการใหบริการพืน้ท่ีเชามีเปาหมายเพื่อสรางความหลากหลายใหกบับริการภายในสาขา โดยการคัดเลือกประเภทรานคาให
สอดคลองกับพฤติกรรมการการใชจายของลูกคาที่เขามาใชบริการเปนสําคัญ  

3.4.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 

3.4.1.1 พ้ืนท่ีใหเชา 

ในปจจุบันกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซเปนเจาของและบริหารพืน้ท่ีเชาใน 6 สาขา ไมรวมท่ีสาขาปนเกลา โดยพ้ืนท่ีสวน
ใหญภายในสาขาจะถูกจัดสรรใชไปเพ่ือกิจการภายในกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ ประกอบดวยพ้ืนท่ีใหบริการของโรงภาพยนตรและ
โบวล่ิง สวนท่ีเหลือจะเปนพ้ืนท่ีสวนกลาง และพ้ืนท่ีใหเชาเปนรานคาท่ัวไป รายละเอียดพ้ืนท่ีใหเชาในแตละสาขาเปนดังน้ี 

เมเจอร ซีนีเพล็กซ พ้ืนท่ีใหเชา 
(ตรม.) 

จํานวนรานคา Occupancy rate 
(%) 

1. สาขาสุขุมวิท  3,721  36  100 
2. สาขารัชโยธิน  8,448  50  100 
3. สาขารามคําแหง  382  6  100 
4. สาขาเวิลด เทรด เซ็นเตอร  1,083  8  100 
5. สาขาเชียงใหม   100  2  100 
6. สาขารังสิต  3,675  29  92 

รวม  17,409  131  98 
 

3.4.1.2 รูปแบบสัญญาเชา 

พ้ืนท่ีใหเชาเปดเปนรานคาสามารถแบงออกไดเปน 2 ลักษณะคือรานคาเชาท่ีทําสัญญาเชาระยะยาวมากกวา 3 ป 
และรานคาเชาที่ทําสัญญาเชาระยะสั้นไมเกิน 3 ป คิดเปนสัดสวนรอยละ 32.56 และ 67.44 ตามลําดับ จากจํานวนพื้นที ่
17,409 ตารางเมตร รานคาท้ังหมด 131 ราน 

3.4.1.3 บริการระบบสาธารณูปโภค 

เปนบริการเสริมท่ีควบคูไปกับการใหเชาพ้ืนท่ี โดยบริการจะครอบคลุมงานบริการหลักๆ เชนการใหบริการแสงไฟ ไอ
เยน็ และบริการพื้นที่สวนกลางเชน ลิฟทโดยสาร บันไดเลื่อน บริการระบบปองกันอัคคีภัย บริการทําความสะอาด บริการรักษา
ความปลอดภัย และการใหบริการท่ีจอดรถภายในสาขา 
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3.4.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน 

3.4.2.1 การตลาด 

ก. กลยุทธการตลาด 

เนื่องจากลักษณะเดนของพื้นที่ใหเชาอยูในสาขาของเมเจอร ซีนีเพล็กซ เปนกลยุทธการขายในตัวท่ีทําใหการ
ขายพืน้ท่ีเปนไปอยางราบร่ืนตลอดมาในทุกสาขา ท้ังน้ีเน่ืองจากกลุมลูกคาและจํานวนลูกคาท่ีเขามาใชบริการภายในสาขาเปน
ประเด็นพจิารณาหลักท่ีเจาของรานคาเลือกท่ีจะเปดสาขาตามสาขาของเมเจอร ซีนีเพล็กซ 

ข. ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย 

ลูกคาท่ีเชาพ้ืนท่ีภายในสาขา จะตองเปนรานคาระดับแนวหนาท่ีไดรับการพิจารณาวามีสินคาและบริการท่ีมี
เอกลักษณและโดดเดนในประเภทนัน้ๆ  อีกทั้งมีรูปแบบการตกแตงรานคาที่สอดคลองกับรูปแบบของสาขาของเมเจอร ซีนี
เพล็กซท่ีวางแนวไว โดยรานคาสวนใหญเปนพันธมิตรท่ีมีความสัมพันธกับกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซตอเน่ืองมาต้ังแตสาขาแรกท่ี
สุขุมวิท และดวยความสัมพันธอันดีทําใหการใหเชาพ้ืนท่ีสําหรับสาขาใหมท่ีจะเกิดข้ึนเปนไปอยางราบร่ืน สามารถรักษาระดับ
Occupancy Rate ไดเกือบท้ังหมดทุกสาขา เนื่องจากเปนลูกคารายเดิมที่ขยายสาขาไปพรอมกับโรงภาพยนตรเมเจอร ซีนีเพล็กซ 
เชน รานเค เอฟ ซ ีรานเอ็ม เค สุกี ้รานแมคโดนัล รานแบลค แคนยอน และรานหนังสือดอกหญา เปนตน  

ค. ชองทางการจําหนาย 

กลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซดําเนินการใหเชาพ้ืนท่ีโดยผานทีมงานขายพืน้ท่ีเขาเสนอรูปแบบและจุดเดนของเมเจอร         
ซีนีเพล็กซ พรอมความสะดวกสบาย จํานวนลูกคาและฐานลูกคาท่ีเขามาใชบริการภายในสาขาเปนจุดขายสําคัญ  

3.4.2.2 ภาวะการแขงขัน 

 ดวยความแตกตางจากคูแขงในลักษณะของ Entertainment Complex และรูปแบบสาขาของเมเจอร ซีนีเพล็กซ และ
ดวยประสบการณการเปดสาขาท้ัง 7 สาขาท่ีผานมาแมวาจะมีบางสาขาท่ีต้ังอยูใกลกับศูนยการคาและบางสาขาต้ังอยูใน
ศูนยการคา ลูกคาพ้ืนท่ีเชาของกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ ยังคงใหความเช่ือม่ันท่ีจะเปดและขยายสาขาตามไปกับสาขาใหมของ
เมเจอร ซีนีเพล็กซ  

3.4.3 ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

 -ไมมี- 


