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3.

บริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)

การประกอบธุรกิจของแตละประเภทบริการ

กลุม EGV ประกอบธุรกิจหลักในการใหบริการโรงภาพยนตร EGV นอกจากนี้ ยังใหบริการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับบริการ
โรงภาพยนตร ไดแก บริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม บริการโฆษณา และบริการพื้นที่เชา
3.1 ลักษณะบริการ
3.1.1 บริการโรงภาพยนตร
(1) โรงภาพยนตร
โรงภาพยนตร EGV ทุกสาขาเปนโรงภาพยนตรระบบมัลติเพล็กซ (Multiplex) ซึ่งประกอบดวยโรงภาพยนตรหลายโรง
ภายในสาขาเดียวกัน ทําใหแตละสาขาสามารถฉายภาพยนตรไดหลายเรื่องในชวงเวลาเดียวกัน เปนการเพิ่มทางเลือก
ใหแกผูชมภาพยนตร
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546 กลุม EGV มีสาขาใหบริการทั้งหมด 10 สาขา ตัง้ อยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จํานวน 8 สาขา และในตางจังหวัดอีก 2 สาขา รวมโรงภาพยนตร 85 โรง มีที่นั่ง 19,006 ที่นั่ง ทัง้ นี้ กลุม EGV ไดให
ความสําคัญกับการเลือกทําเลที่ตั้งของสาขา โดยปจจุบัน ทุกสาขาของกลุม EGV ลวนตั้งอยูในศูนยการคาทีม่ ีชื่อเสียง
ทั้งสิ้น รายละเอียดของแตละสาขามีดงั นี้
สาขา

กรุงเทพและปริมณฑล
1. EGV บางแค
2. EGV ซีคอน
3. EGV รังสิต
4. EGV ลาดพราว
5. EGV แฟชั่น ไอสแลนด
6. EGV ปนเกลา
7. แกรนด EGV
8. EGV สําโรง
ตางจังหวัด
9. EGV ศรีราชา
10. EGV ไฟวสตาร โคราช
รวม

จํานวน
จํานวนที่นั่ง
โรงภาพยนตร
(โรง)
10
14
14
7
7
10
7
6

2,044
2,767
2,852
1,631
1,515
1,815
1,514
1,385

4
6
85

1,305
2,178
19,006

สถานที่ตั้ง

ชั้น 4 F อาคารศูนยการคา ฟวเจอร พารค บางแค ถนนเพชรเกษม
ชั้น 4 อาคารศูนยการคา ซีคอน สแควร ถนนศรีนครินทร
ชั้น 3 F อาคารศูนยการคา ฟวเจอร พารค รังสิต ถนนวิภาวดีรังสิต
ชั้น 7 อาคารศูนยการคา อิมพีเรียล เวิลด ลาดพราว ถนนลาดพราว
ชั้น 3 อาคารศูนยการคาแฟชั่น ไอสแลนด ถนนรามอินทรา
ชั้น 5 อาคารศูนยการคา เซ็นทรัล พลาซา ปนเกลา ถนนบรมราชชนนี
ชั้น 6-7 อาคารสยามดิสคัฟเวอรี่เซ็นเตอร ถนนพระราม 1
ชั้น 5 อาคารศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง จังหวัดสมุทรปราการ
ชั้น 3 อาคารหางสรรพสินคาโรบินสัน ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ชั้น 3 อาคารหางสรรพสินคาเดอะมอลล ถนนมิตรภาพ จังหวัดนครราชสีมา

การตกแตงภายในโรงภาพยนตร EGV จะใชมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดเพื่อใหผูชมภาพยนตรไดรับอรรถรสจากการชม
อยางเต็มที่ อยางไรก็ตาม รูปแบบของทีน่ งั่ จะแตกตางกันไปเพื่อเสนอทางเลือกใหแกผูชมภาพยนตร ซึ่งลวนแตเนน
ความสะดวกสบาย และความประทับใจใหแกผูชมภาพยนตร ทั้งนี้ พื้นที่รอบนอกโรงภาพยนตรในแตละสาขาจะมีการ
ตกแตงในรูปแบบที่แตกตางกันอีกดวย ลักษณะเดนของศูนยการคาที่ตั้งสาขาและสาขาสรุปไดดังนี้
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สาขา
1. EGV บางแค

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ลักษณะเดนของศูนยการคา
ลักษณะเดนของสาขา
ตั้งอยูในศูนยการคา ฟวเจอร พารค บางแค ซึ่ง ภายในโรงภาพยนตรมีที่นั่งแบบฮารท ซีท (Heart Seat) ซึ่งมีเบาะ
อยูใกลสถานศึกษา
สามารถรองรับลูกคาในแถบ ขนาดใหญพรอมที่วางแขนสวนตัว และที่นั่งแบบพรีเมียร สวีท
เพชรเกษมและลูกคาที่มาจากพุทธมณฑลไดจํานวน (Premier Suit) ซึ่งเปนโซฟาขนาดใหญที่นั่งได 2 คน นอกจากนี้ ยัง
มาก
ใหบริการโรงภาพยนตรโกลด คลาส (Gold Class) ซึ่งมีที่นั่งขนาด
ใหญ นุมสบาย ปรับเอนนอนไดเกือบ 180 องศา พรอมที่วางขา
เพื่อรูสึกสบายผอนคลาย มีหองรับรองพิเศษ และบริการอาหาร
และเครื่องดื่มในโรงภาพยนตรอีกดวย
EGV ซีคอน
ตั้งอยูในศูนยการคา ซีคอน สแควร ซึ่งเปนหนึ่งในหา บริเวณพื้นที่รอบนอกโรงภาพยนตรแวดลอมดวยบรรยากาศการ
ศูนยการคาที่ใหญที่สุดในโลก และเปนศูนยกลางการ ตกแตงสไตลโรมัน (Roman) แบบ “Palazzo” ที่ผสมผสานความ
จั บ จ า ยใช ส อยที่ ใ หญ ที่ สุ ด ในย า นศรี น คริ น ทร แ ละ ทันสมัยกับศิลปะไดอยางลงตัว ภายในโรงภาพยนตรมีที่นั่งแบบ
บางนา
และมีการจัดกิจกรรมภายในศูนยการคา ฮารท ซีท (Heart Seat) และที่นั่งแบบพรีเมียร สวีท (Premier
Suit) รวมถึงบริการโรงภาพยนตรโกลด คลาส (Gold Class)
อยางสมํ่าเสมอ
นอกจากนี้ ยังมีโรงภาพยนตรในรูปแบบ Cinema Restaurant ซึ่ง
ตกแตงใหมีบรรยากาศเหมือนโรงภาพยนตรแบบ Drive-in ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจัดวางรถจําลองไวในโรงภาพยนตรเพื่อ
ใหลูกคานั่งชมภาพยนตรและรับประทานอาหารในรถยนตรจําลอง
EGV รังสิต
ตั้งอยูในศูนยการคา ฟวเจอร พารค รังสิต ซึ่งอยู บริเวณพื้นที่รอบนอกโรงภาพยนตรตกแตงในสไตล “Universe in
บริเวณทางแยกตางระดับรังสิต
ระหวางถนน Motion” และเพิ่มทางเลือกดวยที่นั่งแบบ ฮารท ซีท (Heart Seat)
พหลโยธิน ตัดกับถนนรังสิต-องครักษ และถนน และที่นั่งแบบพรีเมียร สวีท (Premier Suit) รวมถึงบริการโรง
รังสิต–ปทุมธานี และเปนศูนยการคาที่ครบวงจรแหง ภาพยนตรโกลด คลาส (Gold Class) อีกดวย
เดียวในบริเวณรังสิต ทําใหสามารถรองรับลูกคาใน
ยานดังกลาวไดจํานวนมาก
ตั้งอยูในศูนยการคา อิมพีเรียล เวิลด ลาดพราว ซึ่ง ภายในโรงภาพยนตรมีที่นั่งแบบ ฮารท ซีท (Heart Seat) และ
EGV
ลาดพราว
อยูบริเวณชวงตัดของถนนลาดพราวกับถนนประดิษฐ ที่นั่งแบบพรีเมียร สวีท (Premier Suit) รวมถึงบริการโรง
ภาพยนตรโกลด คลาส (Gold Class)
มนูธรรม การจราจรสะดวกสบาย
EGV แฟชั่น
ตั้งอยูในศูนยการคาแฟชั่น ไอสแลนด ซึ่งเปนศูนย บริ เ วณพื้ น ที่ ร อบนอกโรงภาพยนตรต กแต ง ด ว ยรู ป แบบศิ ล ปะ
ไอสแลนด
การคาที่ใหญที่สุดในเขตรามอินทรา
มีเสนทางที่ ยุโรปสมัยใหม และภายในโรงภาพยนตรมีที่นั่งแบบฮารท ซีท
สําคัญผานหลายสาย เชน ทางดวนอาจณรงค-ราม (Heart Seat) และที่นั่งแบบพรีเมียร สวีท (Premier Suit) รวมถึง
บริการโรงภาพยนตรโกลด คลาส (Gold Class)
อินทรา ถนนวงแหวนรอบนอกตะวันออก เปนตน
EGV ปนเกลา ตั้งอยูในศูนยการคา เซ็นทรัล พลาซา ปนเกลา ซึ่ง พื้ น ที่ ร อบนอกโรงภาพยนตรต กแต ง ด ว ยสไตล โ รมั น ประยุ ก ต ที่
เป น ศู น ย ก ารค า ที่ ใ หญ ที่ สุ ด ในบริ เ วณป  น เกล า สะทอนบรรยากาศแหงความหรูหราและมีระดับ
และภายใน
ประกอบดวยหางสรรพสินคาเซ็นทรัลและรานคาชั้น โรงภาพยนตรมีที่นั่งแบบฮารท ซีท (Heart Seat) และที่นั่งแบบ
นําตางๆ อีกมากมาย รวมถึงมีอาคารสํานักงานและ พรีเมียร สวีท (Premier Suit)
อพารทเมนทที่พักอาศัยซึ่งชวยเพิ่มจํ านวนลูกคาให
กับศูนยการคาอีกดวย
แกรนด EGV ตั้งอยูในอาคารสยามดิสคัฟเวอรี่เซ็นเตอร ซึ่งเปน บริเวณพื้นที่รอบนอกโรงภาพยนตรออกแบบและตกแตงในสไตล
แหลงชอปปงใจกลางเมืองที่ใหญและทันสมัยที่สุดแหง “Movie Art Gallery” พรอมเสนอความสะดวกสบายดวยโรง
หนึ่งในกรุงเทพมหานคร และมีที่จอดรถรองรับได ภาพยนตรโกลด คลาส (Gold Class) จํานวน 3 โรง ซึ่งมี
มากกวา 1,700 คัน
ที่นั่งไฟฟา หมอน ถุงเทา และผาหม บริการ เพื่อใหผูชม
ภาพยนตรรูสึกถึงความสบาย และเปนสวนตัวมากขึ้น
EGV สําโรง
ตั้งอยูในอาคารศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ซึ่ง
เปนแหลงชอปปงที่ใหญและทันสมัยที่สุดในจังหวัด
สมุทรปราการ และตั้งอยูในบริเวณศูนยกลางการ
จราจรในยานสําโรง
จึงสามารถรองรับลูกคาใน
จังหวัดดังกลาวไดจํานวนมาก
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สาขา
9. EGV ศรีราชา

10.
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ลักษณะเดนของศูนยการคา
ตั้งอยูในศูนยการคาแปซิฟคพารค ซึ่งเปนแหลงชอปปง
ที่ใหญและทันสมัยทีส่ ุดในอําเภอศรีราชา และตั้งอยู
ใกลสถานที่ทองเที่ยวมากมาย เชน เกาะลอย และ
พัทยา เปนตน
ตั้งอยูในบริเวณหางสรรพสินคาเดอะมอลล ซึ่งเปนหาง
สรรพสินคาที่ใหญและทันสมัยที่สุดในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

EGV

ไฟวส
ตาร โคราช

ลักษณะเดนของสาขา
บริ เ วณพื้ น ที่ ร อบนอกโรงภาพยนตร อ อกแบบและตกแต ง ใน
รูปแบบชายทะเล หรือ “Pacific Walk”

“Star
บริเวณพื้นที่รอบนอกโรงภาพยนตรตกแตงดวยสไตล
Palazzo”
เนนความสมบูรณแบบดวยการออกแบบที่นั่งแบบ
สเตเดียมทุกที่นั่ง ซึ่งผูชมสามารถชมภาพยนตรไดอยางชัดเจน
สมจริงทุกมุมมองไมวาจะนั่งอยูสวนใดในโรงภาพยนตร

นอกจากการใหความสําคัญกับทําเลที่ตั้งและความพิถีพิถันในการตกแตงสถานที่แลว กลุม EGV ยังไดออกแบบระบบ
การฉายภาพยนตรที่สามารถสรางความบันเทิงใหแกผูชมภาพยนตรไดอยางเต็มที่ ไมวาจะเปนจอฉายภาพยนตรขนาด
ใหญที่มีความกวางเทากับความกวางภายในโรงภาพยนตร ซึ่งทําใหผูชมภาพยนตรสามารถชมภาพยนตรไดชัดเจน รวม
ถึงระบบเสียงตางๆ ไดแก Spectral Recording Dolby stereo digital (SRD), Dolby, Digital Theatre System
(DTS) และ Sony Dynamic Digital System (SDDS)
(2) รอบฉายและโปรแกรมภาพยนตร
โรงภาพยนตร EGV เปดใหบริการทุกวันตั้งแตเวลา 10.00 น. ถึง 24.00 น. โดยฉายภาพยนตรไดเฉลี่ยวันละ 5 ถึง 7
รอบตอโรง ยกเวนโรงภาพยนตรแบบ Cinema Restaurant ซึ่งฉายทุกชั่วโมง ทั้งนี้ การกําหนดโปรแกรมภาพยนตรที่
เขาฉาย จะพิจารณาจากจํานวนภาพยนตรใหมที่จะเขาฉายในแตละชวงเวลา ซึ่งปจจุบันมีภาพยนตรใหมเขาฉาย
สัปดาหละ 3 ถึง 5 เรื่อง สําหรับระยะเวลาในการฉายภาพยนตรเฉลี่ยอยูที่เรื่องละ 1 ถึง 2 สัปดาห ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับ
ความนิยมของผูชมภาพยนตร
(3) ภาพยนตรที่เขาฉาย
ภาพยนตรที่เขาฉายในโรงภาพยนตร EGV มีทั้งภาพยนตรไทยและภาพยนตรตางประเทศ โดยกลุม
ใหตวั แทนจําหนายภาพยนตรทุกรายเสนอภาพยนตรที่ตนถือสิทธิอยูเพื่อเขาทําการฉาย

EGV

เปดโอกาส

(4) ราคาบัตรชมภาพยนตร
ราคาบั ตรชมภาพยนตรในโรงภาพยนตร
ดังรายละเอียดตอไปนี้

EGV

มี ห ลายระดับราคา ขึ้นอยูกับประเภทของที่นั่ง ชมภาพยนตร

ประเภทที่นั่ง

ราคาบัตรชมภาพยนตร
(บาท)
100-120
120-140
150-200
300-600
150-250

มาตรฐาน (Standard)
ฮารท ซีท (Heart Seat)
พรีเมียร สวีท (Premier Suit)
โกลด คลาส (Gold Class)
Cinema Restaurant
/1

/1

รวมคาอาหารและเครื่องดื่ม

(5) บริการอื่นๆ ที่สรางมูลคาเพิ่มใหกับบริการโรงภาพยนตร
นอกจากการใหบริการโรงภาพยนตรสําหรับผูชมภาพยนตรทั่วไปแลว โรงภาพยนตร EGV ยังไดนําเสนอบริการ
โรงภาพยนตรสําหรับกิจกรรมเฉพาะกลุมอีกดวย เชน การใหเชาโรงภาพยนตรเพื่อการชมภาพยนตรแบบสวนตัว
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(Private Screening)

ที่ผูชมภาพยนตรสามารถเลือกโรงภาพยนตรและภาพยนตรที่ชื่นชอบเองได การใหเชาโรง
ภาพยนตรเพื่อการจัดประชุมสัมมนา การใหเชาโรงภาพยนตรเพื่อจัดงานขอบคุณลูกคา และการใหเชาโรงภาพยนตร
เพื่อเปดตัวผลิตภัณฑใหม โดยปจจุบัน การใหบริการโรงภาพยนตรสําหรับกิจกรรมเฉพาะกลุมดังกลาวมีที่สาขาแกรนด
EGV สาขา EGV ซีคอน สาขา EGV รังสิต สาขา EGV ลาดพราว สาขา EGV บางแค และสาขา EGV แฟชั่น
ไอสแลนด
(6) ระบบบัตร Loyalty
กลุม EGV ไดเปนพันธมิตรกับบริษัท วันอัลไลแอนซ (เอเชีย) จํากัด โดยนําเทคโนโลยีการบริหารระบบบัตร Loyalty
ดวยระบบคอมพิวเตอรจากประเทศสิงคโปรมาใช โดยเทคโนโลยีดังกลาวกอใหเกิดบัตร EGV F-One หลายรูปแบบ คือ
- บัตร EGV F-One
เปนบัตรที่มีระบบการสะสมคะแนนจากการที่สมาชิกมาใชบริการ ซึ่งคะแนนที่สะสมนี้สามารถนําไปแลกใชบริการที่
โรงภาพยนตร EGV หรือซื้อสินคาหรือบริการจากรานคากวา 300 แหงที่รวมโครงการ ซึ่งกลุม EGV จะไดรับ
ประโยชนในการสราง Loyalty และความสัมพันธที่ดีกับลูกคา เพื่อใหลูกคามาใชบริการเพิ่มขึ้นและอยางตอเนื่อง
และสามารถเขาถึงฐานขอมูลของลูกคา ทําใหสามารถวิเคราะหขอมูลดังกลาวเพื่อการทําการตลาดแบบเฉพาะ
เจาะจงตอไป โดยกลุม EGV จะชําระคาตอบแทนใหแกบริษัท วันอัลไลแอนซ (เอเชีย) จํากัด ตามจํานวนครั้งที่ผูถือ
บัตร EGV F-One ใชในการชําระเงิน ในอัตราที่ตกลงรวมกัน
- บัตร EGV F-One ทีอ่ อกรวมกับบัตรเดบิตของสถาบันการเงิน
ในชวงปลายป 2545 กลุม EGV ไดรวมมือกับสถาบันการเงินในการนําระบบการสะสมคะแนนของบัตร EGV
มาใชกับบัตรเดบิต โดยนอกจากผูถือบัตรจะสามารถซื้อบัตรชมภาพยนตรที่โรงภาพยนตร EGV ดวยบัตร
ดังกลาวไดแลว ยังสามารถสะสมคะแนนและนําคะแนนที่สะสมมาแลกรับบัตรชมภาพยนตรไดอีกดวย

F-One

3.1.2 บริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม
ทุกสาขาของกลุม EGV มีบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณพื้นที่รอบนอกโรงภาพยนตรเพื่อเปนการเพิ่มรายได
ใหแกกลุม EGV และสรางความพอใจใหแกผูชมภาพยนตร สําหรับบริการจําหนายอาหารภายในโรงภาพยนตรนั้นมีเฉพาะที่
โรงภาพยนตรโกลด คลาส สาขาแกรนด EGV และสาขา EGV ซีคอน เทานั้น นอกจากนี้ยังมีบริการโรงภาพยนตรแบบ Cinema
Restaurant ซึง่ ผูช
 มภาพยนตรสามารถรับประทานอาหารในรูปแบบของการนั่งอยูในรถจําลองพรอมกับการชมภาพยนตรและสาร
คดีที่มีความยาวประมาณ 45 นาที ซึ่งปจจุบันมีใหบริการเฉพาะที่สาขา EGV ซีคอน เทานั้น ทั้งนี้ ผูชมภาพยนตรแตละคนสามารถ
เลือกอาหารได 1 รายการ จากที่มีใหเลือกประมาณ 7 รายการ โดยไมตองชําระเงินคาอาหารเพิ่มอีก
สินคาทีน่ ามาจํ
ํ าหนาย เชน ขาวโพดคั่ว (Popcorn) ไอศกรีม ขนมขบเคี้ยวนานาชนิดจากมุมแคนดี้บาร ลูกอม และเครื่องดื่ม
ประเภทนําอั
้ ดลม เปนตน
3.1.3 บริการโฆษณา
กลุม EGV ใหบริการโฆษณาภายในโรงภาพยนตร และพืน้ ที่รอบนอกโรงภาพยนตรทุกสาขา โดยมีรูปแบบการใหบริการ
หลายรูปแบบ ไดแก
• บริการโฆษณาบนจอฉายภาพยนตร (Screen Ads) ซึง่ เปนที่นิยมของบริษัทโฆษณาและเจาของสินคา สามารถเขาถึง
กลุมลูกคาเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
• บริการโฆษณาดานหลังบัตรชมภาพยนตร
• บริการโฆษณาบนภาชนะบรรจุอาหารและเครื่องดื่มที่จําหนายบริเวณพื้นที่รอบนอกโรงภาพยนตร
• บริการโฆษณาบน VDO Wall และ Plasma Screen บริเวณโถงกลางของแตละสาขาที่จัดเตรียมไว
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• บริการโฆษณาดานหลังพนักพิงศีรษะของที่นั่งในโรงภาพยนตร EGV ทีม่ ีอยูประมาณ 20,000 ที่นั่ง
• บริการโฆษณาบนโปสเตอร บริเวณพืน้ ที่รอบนอกโรงภาพยนตรที่จัดเตรียมไว
• บริการโฆษณาบนเว็บไซตของกลุม EGV ที่ www.egv.com
3.1.4 บริการพื้นที่เชา
กลุม EGV ดําเนินการจัดสรรพื้นที่ที่เหลือเพื่อใหผูประกอบการรายอื่นทีส่ นใจเชาเพื่อดําเนินกิจการ ภายใตสัญญาเชาระยะ
สั้นซึ่งมีอายุสัญญา 3 เดือน 6 เดือน และ 1 ป โดยไดทําการออกแบบพื้นที่เชาในบรรยากาศแบบ Movie Walk ซึ่งเปนการผสม
ผสานเรื่องของภาพยนตรเขาไปในบรรยากาศของรานคายอย โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546 กลุม EGV มีพื้นที่ใหเชารวม
340.74 ตารางเมตร
3.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน
3.2.1 การตลาด
(1) ความไดเปรียบในการแขงขัน
ก. ทําเลที่ตั้งซึ่งครอบคลุมและเขาถึงกลุมผูช มภาพยนตรอยางกวางขวาง
กลุม EGV พิจารณาแลวเห็นวาศูนยการคาเปนสถานที่ที่มีความเหมาะสมเปนอยางยิ่งในการดําเนินธุรกิจโรง
ภาพยนตร เนื่องจากเปนสถานที่ซึ่งมีผูเขามาใชบริการของศูนยการคาเปนจํานวนมากในแตละวัน และสามารถตอบ
สนองพฤติ ก รรมชมภาพยนตรที่ นิ ย มมาชมภาพยนตร เ พื่ อ ความบั น เทิ ง และมี โ อกาสที่ จ ะจั บ จ า ยใช ส อยใน
ศูนยการคาไปดวย รวมทั้งมีที่จอดรถที่กวางขวาง ดังนั้นที่ตั้งของโรงภาพยนตรในกลุม EGV ทุกสาขาจึงตั้งอยูใน
ศูนยการคาชัน้ นําที่มีชื่อเสียง มีมาตรฐาน และอยูใกลแหลงชุมชน ที่พักอาศัย และแหลงธุรกิจทั้งสิ้น โดยปจจุบัน
กลุม EGV มีสาขาใหบริการครบทุกมุมเมืองของกรุงเทพมหานคร จึงชวยใหผูที่ตองการชมภาพยนตรสามารถเลือก
สาขาตางๆ ของกลุม EGV ไดโดยสะดวก
ข. ชื่อเสียงและประสบการณที่แข็งแกรง
ผูบริหารของกลุม EGV มีประสบการณอันยาวนานกวา 10 ป ในการดําเนินการธุรกิจโรงภาพยนตรในประเทศ
ไทย ซึ่งสงผลใหกลุม EGV มีการสั่งสมความรู ความเชี่ยวชาญ และทักษะในการบริหารโรงภาพยนตร และพัฒนา
จนทําใหโรงภาพยนตร EGV กลายเปนโรงภาพยนตรที่ไดมาตรฐาน มีสาขาครอบคลุมทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล รวมถึงจังหวัดชลบุรีและนครราชสีมา นอกจากนี้ กลุม EGV ยังมีประสบการณในการรวมทุนกับ
ผูป ระกอบการโรงภาพยนตรชั้นนําในตางประเทศ เชน ออสเตรเลีย และฮองกง เปนตน จึงทําใหกลุม EGV ไดรับ
การถายทอดความรู และระบบในการบริหารโรงภาพยนตรในตางประเทศจากผูรวมทุนดังกลาวอีกดวย ชื่อเสียง
และประสบการณดังกลาวของ EGV ไดสงผลใหโรงภาพยนตรของ EGV ไดรับความนิยมจากผูชมภาพยนตรอยาง
ตอเนื่อง
ค. ความเปนผูนําในการนําเสนอ ปรับปรุง และพัฒนาบริการในรูปแบบใหม
กลุม EGV ไมเคยหยุดนิ่งที่จะนําเสนอ ปรับปรุง และพัฒนาบริการตางๆ เพื่อตอบสนองความตองการของ
ผูชมภาพยนตรอยูเสมอ ตัวอยางเชน เปนผูนําเสนอโรงภาพยนตรระบบมัลติเพล็กซเปนกลุมแรกในประเทศไทย
การริเริ่มใหบริการที่นั่งแบบตางๆ นอกเหนือจากที่นั่งแบบมาตรฐานที่ใหบริการโดยทั่วไป โดยเฉพาะอยางยิ่งที่นั่ง
แบบโกลด คลาส ซึ่งเนนความหรูหรา ความเปนสวนตัว และความสะดวกสบาย รวมทั้งยังเปนผูนําในการจัด
กิจกรรมการตลาดในโรงภาพยนตรใหกับผลิตภัณฑตางๆ และการดําเนินการใหบริการโรงภาพยนตรแบบ Cinema
Restaurant แหงแรกในประเทศไทย เปนตน การนําเสนอ ปรับปรุง และพัฒนาบริการในรูปแบบใหมอยางตอ
เนือ่ ง สงผลใหกลุม EGV มีความสามารถในการแขงขันกับผูประกอบการโรงภาพยนตรรายอื่นๆ ในอุตสาหกรรมได
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ง. การประหยัดเงินลงทุนในการสรางโรงภาพยนตร
เนื่องจากกลุม EGV มีนโยบายในการเชาพื้นที่อาคารในศูนยการคาชั้นนําตางๆ เพือ่ ดําเนินธุรกิจโรงภาพยนตร
ระบบมัลติเพล็กซ ดังนั้นคาใชจายหลักๆ จึงเปนคาใชจายในดานการปรับปรุงและตกแตงโรงภาพยนตร และจัดหา
อุปกรณสาหรั
ํ บฉายภาพยนตรเทานั้น ทําใหกลุม EGV สามารถประหยัดเงินลงทุนในการกอสรางอาคารและซื้อ
ที่ดิน
จ. โรงภาพยนตรและสาขาจํานวนมาก
กลุม EGV ใหบริการโรงภาพยนตรผานสาขาทั้งสิ้น 10 สาขา 85 โรงภาพยนตร รวมจํานวนที่นั่ง 19,006 ที่นั่ง
ํ
่สุดในประเทศไทย
ใน 4 จังหวัด ซึ่งนับวากลุม EGV เปนหนึ่งในผูประกอบการโรงภาพยนตรที่มจี านวนสาขามากที
ํ
ในจํานวนที่สูงทําให EGV มีความพรอมในการรองรับผูชมภาพยนตรที่จะเพิ่ม
การที่ EGV มีจานวนโรงภาพยนตร
ขึน้ ตามการเติบโตของอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร
(2) กลยุทธในการดําเนินธุรกิจ
ในอดีต กลุม EGV มีผถู อื หุนทั้งที่เปนนักลงทุนไทยและตางประเทศ สงผลใหขาดความคลองตัวในการปรับเปลี่ยนและ
พัฒนาธุรกิจใหสอดคลองกับพฤติกรรมของคนไทยทําใหกลุม EGV เสียโอกาสในการประกอบธุรกิจ อยางไรก็ตาม กลุม
EGV เชื่อมั่นวาภายหลังการปรับโครงสรางการถือหุนในป 2545 โดยการที่กลุมของคุณวิชัย พูลวรลักษณ เขาซื้อหุนที่ถือ
โดยกลุม ผูถือหุนตางประเทศอื่นทั้งหมด ซึ่งจะทําใหกลุม EGV สามารถดําเนินการทางการตลาดในแนวรุกไดมากขึ้น และจะ
สามารถขยาย ปรับปรุงหรือพัฒนาโรงภาพยนตร EGV หรือทํากิจกรรมทางการตลาดอื่นๆ เพื่อใหสอดคลองกับความ
ตองการของคนไทยไดอยางคลองตัวและราบรื่น มีประสิทธิภาพและความยืดหยุนมากขึ้น โดยกลุม EGV มีกลยุทธในการ
ดําเนินธุรกิจเพื่อรักษาและสรางเสริมศักยภาพในการแขงขันดังตอไปนี้
ก. ปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการและโรงภาพยนตร
กลุม EGV เปดใหบริการโรงภาพยนตร EGV ตั้งแตป 2537 โดยตลอดระยะเวลาเกือบ 10 ปที่ผานมา กลุม EGV
มีการปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการโรงภาพยนตรเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของผูชมภาพยนตรมาโดยตลอด และ
จะยังคงยึดเปนกลยุทธสําคัญในการแขงขันตอไป ไมวาจะเปนการปรับปรุงพื้นที่รอบนอกโรงภาพยนตรใหสามารถ
ดึงดูดความสนใจของผูที่เขามาจับจายใชสอยในศูนยการคา หรือการปรับปรุงภายในโรงภาพยนตร เชน ที่นั่ง พรม
ผามาน โดยขณะนี้ EGV กําลังอยูร ะหวางการปรับปรุงรูปแบบและมาตรฐานครั้งใหญใหกับโรงภาพยนตรสาขา
EGV ซีคอน สาขา EGV รังสิต สาขา EGV บางแค และ EGV แฟชั่น ไอสแลนด เพื่อใหโรงภาพยนตรของ EGV มี
ความทันสมัย สามารถดึงดูดผูชมภาพยนตรไดมากยิ่งขึ้น เนื่องจากกลุม EGV เชื่อวาความสวยงามและความ
สะอาดของสถานที่บริการทั้งภายในและภายนอกโรงภาพยนตรและความทันสมัยของระบบเทคโนโลยีทางดานภาพ
และเสียง รวมถึงความสะดวกสบายของที่นั่งชมภาพยนตร ลวนเปนปจจัยที่สําคัญในการสรางความพึงพอใจสูงสุด
ใหกับผูชมภาพยนตร ซึ่งกลุม EGV เชื่อมั่นวากลยุทธในการปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการนี้จะชวยใหมีผูที่
ชื่นชอบการชมภาพยนตรมาใชบริการโรงภาพยนตร EGV มากขึ้นอีกดวย
นอกจากนี้ กลุม EGV ยังไดใหความสําคัญกับการทํา
ลูกคาไดรับความพึงพอใจและประทับใจในการบริการ
สูงสุด

Customer Relationship Management (CRM)

เพื่อให
และสามารถทําการบริหารขอมูลลูกคาใหมีประสิทธิภาพ

ข. เพิ่มมูลคาของการชมภาพยนตร
กลยุทธที่สําคัญอีกประการหนึ่งของ EGV คือการเพิ่มมูลคาของการชมภาพยนตรใหกับผูชม เพื่อใหสามารถขยาย
ฐานลูกคาผูชมภาพยนตร และสรางกระแสความนิยมใหกับโรงภาพยนตร EGV นอกจากนี้ กลยุทธดังกลาวยัง
ทําให EGV สามารถเพิ่มรายไดจากการใหบริการประเภทตางๆ ที่มีผลตอบแทนสูง เพิ่มประสิทธิภาพในการใช
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สินทรัพยตางๆ (Asset Utilization) ใหสูงขึ้น ซึ่งสงผลให EGV มีราคาบัตรชมภาพยนตรเฉลี่ย (Average Ticket
Price : ATP) สูงขึ้น
ตัวอยางของการเพิ่มมูลคาดังกลาว ไดแกการยกระดับโรงภาพยนตรบางโรงใหเปนโรงภาพยนตรที่มที นี่ ั่งแบบโกลด
คลาส ซึ่งโดดเดนดวยความหรูหรา สะดวกสบาย เปนสวนตัว และการใหบริการชั้นเยี่ยมอีกดวย เพื่อเปนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการใชประโยชนจากโรงภาพยนตรที่มีอยูแลวใหสามารถสรางรายไดมากขึ้น รวมทั้งเปนการเพิ่ม
รูปแบบการใหบริการใหมีระดับที่สูงขึ้นเพื่อใหผูชมภาพยนตรมีทางเลือกมากขึ้น เปนการเขาถึงกลุมลูกคาที่มีกําลัง
ซือ้ สูงและตองการคุณภาพการใหบริการที่เปนเลิศ และนอกจากนี้ กลุม EGV ไดเพิ่มบริการใหมๆ ใหแก
โรงภาพยนตรบางโรง เชน Cinema Restaurant เปนตน ซึ่งไดเริ่มเปนแหงแรกที่สาขา EGV ซีคอน ในเดือน
มกราคม 2546
กลุม EGV เชือ่ วากลยุทธในการเพิ่มมูลคาของการชมภาพยนตรดังกลาวจะทําใหกลุม
ผูประกอบการรายอื่นๆ ไดตอไป

EGV

สามารถแขงขันกับ

ค. การทําการตลาดเชิงรุก
เนื่องจากการแขงขันในการใหบริการโรงภาพยนตรในประเทศไทยไดเพิ่มสูงขึ้น ภายหลังการปรับโครงสรางผูถือ
หุนแลว กลุม EGV จึงมีนโยบายในการทําการตลาดเชิงรุกกับลูกคา เพื่อใหกลุม EGV สามารถรักษาและขยายฐาน
ลูกคาหรือผูชมภาพยนตรอยางตอเนื่อง
นอกจากนี้ กลุม EGV ยังมีการใหบริการบัตร EGV F-One ซึง่ เปนกลยุทธในการสราง Loyalty และความสัมพันธ
ที่ดีกับลูกคา โดยบัตร EGV F-One เปนบัตรที่มีคะแนนสะสมเพื่อสามารถนําไปแลกใชบริการที่โรงภาพยนตร
EGV หรือซื้อสินคาหรือบริการจากรานคาที่รวมโครงการ โดยบัตรดังกลาวจะบรรจุขอมูลพื้นฐานของลูกคาซึ่งกลุม
EGV สามารถวิเคราะหขอมูลดังกลาวเพื่อการทําการตลาดแบบเฉพาะเจาะจงตอไป
ง. ขยายสาขาเมื่อมีโอกาสและมีความเปนไปไดในเชิงธุรกิจ
กลุม EGV คาดวาอุตสาหกรรมภาพยนตรในประเทศไทยจะสามารถเติบโตไดอยางตอเนื่องตอไป เนื่องจากอัตรา
การชมภาพยนตรของคนไทยยังอยูในระดับที่ตํ่าอยู เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการชมภาพยนตรของประเทศอื่นๆ
นอกจากนี้ จํานวนภาพยนตรที่เขาฉายมีการเพิ่มขึ้น ทั้งในสวนของภาพยนตรในประเทศและตางประเทศ ประกอบ
กับการทีจ่ านวนโรงภาพยนตร
ํ
ในประเทศไทยยังมีนอย เมื่อเทียบกับจํานวนประชากร (Underscreen) ดังนั้น กลุม
EGV มีกลยุทธในการที่จะขยายสาขาเมื่อมีโอกาส เพื่อตอบสนองความตองการของผูชมภาพยนตรอยางทั่วถึง ไมวา
จะเปนการขยายสาขาในกรุงเทพมหานครหรือตางจังหวัดก็ตาม โดยจะคํานึงถึงความเปนไปไดและผลตอบแทนที่
เหมาะสม ผูบริหารของกลุม EGV เชือ่ วาการปรับโครงสรางของผูถือหุนในป 2545 จะทําใหกลุม EGV มีความ
ยืดหยุนมากขึ้นในการขยายสาขาในอนาคต โดยในป 2546 กลุม EGV เริ่มการขยายสาขาโดยการเปดสาขาแหง
ใหมคือ EGV Metropolis ทีบ่ ริเวณถนนราชดําริ
จ. ขยายไปสูธุรกิจบันเทิงที่เกี่ยวของ
นอกจากการใหบริการโรงภาพยนตร โฆษณา และพื้นที่ใหเชาแลว กลุม EGV ยังมีกลยุทธที่จะสรรหาความบันเทิง
ในรูปแบบอื่นๆ มาใหบริการ โดยรวบรวมไวในพื้นที่เดียวกัน เชน โบวลิ่ง และคาราโอเกะ เปนตน ซึ่งจะทําใหผูชม
ภาพยนตรมีทางเลือกที่จะผอนคลายความเครียดนอกเหนือจากการชมภาพยนตร ทั้งนี้ การใหบริการธุรกิจที่
เกี่ยวของดังกลาว กลุม EGV อาจดําเนินการหรือรวมมือกับพันธมิตรที่ทําธุรกิจนั้นๆ อยูแลวก็ได ทั้งนี้ ผล
ตอบแทนที่คาดวาจะไดรับตองอยู ในระดับที่คุมคากับการลงทุน

หนาที่ 15

สวนที่ 2 หัวขอที่ 3 การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ

บริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)

(3) ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย
ลูกคาของบริการโรงภาพยนตร EGV ครอบคลุมผูใชบริการทุกเพศทุกวัย ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับประเภทของภาพยนตรที่ฉาย
และที่ตั้งของศูนยการคาที่สาขาของกลุม EGV ตั้งอยู นอกจากลูกคาที่เปนประชาชนทั่วไปแลว กลุม EGV ยังมีนโยบายที่จะ
ขยายฐานลูกคาไปยังบริษัทและองคกรตางๆ โดยนําเสนอบริการที่สรางมูลคาเพิ่มใหกับบริการโรงภาพยนตร เชน การให
บริการชมภาพยนตรแบบสวนตัว และการใหบริการเชาโรงภาพยนตรในการจัดสัมมนา หรือเปดตัวสินคา ควบคูกับการฉาย
ภาพยนตรอีกดวย
สํ าหรั บ ลู ก ค า ของบริ ก ารโฆษณา ได แ ก เจ า ของสิ น ค า และบริ ก าร หรื อ บริ ษั ท โฆษณาที่ รั บ ทํ าโฆษณาให กับ
เจาของสินคาและบริการ ซึ่งมีกลุมลูกคาเปาหมายตรงกับกลุมผูชมภาพยนตรในโรงภาพยนตร EGV
ในสวนของบริการพื้นที่ใหเชานั้น กลุม EGV มีนโยบายใหเชาพื้นที่รอบนอกโรงภาพยนตร EGV แกกิจการที่มีลักษณะ
ํ น
สงเสริมและเกื้อกูลตอการใหบริการโรงภาพยนตร EGV ซึง่ จําหนายสินคาหรือบริการที่แตกตางจากที่กลุม EGV ไดดาเนิ
การอยูแลว
(4) ชองทางการจําหนาย
ชองทางการจําหนายบัตรชมภาพยนตรของโรงภาพยนตร EGV ไดแกการจําหนายบัตรชมภาพยนตรผานชองจําหนาย
บัตรบริเวณดานหนาโรงภาพยนตร อยางไรก็ตาม เพือ่ เปนการอํานวยความสะดวกแกผูชมภาพยนตรใหมากขึ้น กลุม EGV
ไดเพิ่มชองทางการจองบัตรชมภาพยนตรอีก 3 ชองทาง ดังนี้
• การจองบัตรชมภาพยนตรผานทาง Call Center
• การจองบัตรชมภาพยนตรผานทางโทรศัพทมือถือ
• การจองบัตรชมภาพยนตรผานเว็บไซต
ทัง้ นี้ ผูจ องบัตรชมภาพยนตรผานชองทางดังกลาว จะตองมารับบัตรชมภาพยนตรและชําระเงิน ณ ชองจําหนายบัตร
บริเวณดานหนาโรงภาพยนตรกอนที่ภาพยนตรเรื่องดังกลาวจะฉายประมาณครึ่งชั่วโมง นอกจากนี้ กลุม EGV ไดทาการ
ํ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อใหผูที่ตองการชมภาพยนตรสามารถจองและซื้อบัตรชมภาพยนตรผานเครื่องเบิก-ถอนเงิน
อัตโนมัติ (Automatic Telling Machine : ATM) ของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ไดโดยไมตองมารับบัตรชม
ภาพยนตรและชําระเงินที่โรงภาพยนตร โดยเริ่มใหบริการดังกลาวแลวในเดือนมีนาคม 2546 สวนบริการโรงภาพยนตร
สําหรับกิจกรรมเฉพาะกลุมนัน้ มีทงั้ การสงทีมขายไปติดตอลูกคาโดยตรงและทั้งที่ลูกคามาติดตอเอง
สําหรับการขายบริการโฆษณา สวนใหญ กลุม EGV จะใชวิธีการขายตรง โดยใหทมี ฝายขายโฆษณาคัดเลือกบริษัท
เจาของสินคาและบริการที่มีกลุมลูกคาเปาหมายตรงกับกลุมผูชมภาพยนตรในโรงภาพยนตร EGV เพื่อติดตอขายบริการ
โฆษณาโดยตรง หรือการติดตอขายบริการโฆษณากับบริษัทโฆษณาที่รับทําโฆษณาใหสินคาและบริการที่มีเปาหมายจะ
จําหนายใหกลุมลูกคาที่มีลกั ษณะตรงกับกลุม ผูชมภาพยนตรในโรงภาพยนตร EGV
ในการใหบริการพื้นที่ใหเชา กลุม EGV จะใชทั้งวิธีการขายตรงเขาถึงผูประกอบการที่จาหน
ํ ายสินคาซึ่งเปนที่นิยมใน
กลุมผูชมภาพยนตร และการที่ผูประกอบการมาติดตอเอง โดยกลุม EGV จะพิจารณาจากประเภทกิจการ และความ
สามารถในการประกอบธุรกิจเปนหลัก
3.2.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
(1) ภาวะอุตสาหกรรม
ปจจุบัน การชมภาพยนตรเปนกิจกรรมเพื่อความบันเทิงที่เปนที่นิยมของคนไทย เนื่องจากมีความสะดวกสบาย ไมวาจะ
เปนการเลือกโรงภาพยนตร ภาพยนตร และรอบที่จะเขาชม การจองที่นั่ง และมีบรรยากาศที่แปลกใหม โดยผูบริหารของ
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กลุม EGV คาดวามูลคาตลาดภาพยนตรนาจะสามารถเติบโตตอไปทั้งนี้ ในป 2544 มูลคาตลาดรวมของภาพยนตรที่ฉาย
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเทากับประมาณ 2,953 ลานบาท โดยปจจัยหลักที่มีผลกระทบตอธุรกิจโรง
ภาพยนตร ไดแก ภาพยนตรที่เขาฉาย ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับภาพยนตรที่เขาฉายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลใน
ชวงป 2542-2544 มีดังนี้
ประเภทภาพยนตร

ป 2542
ป 2543
ป 2544
จํานวน รายไดของโรงภาพยนตร* จํานวน รายไดของโรงภาพยนตร* จํานวน รายไดของโรงภาพยนตร*
เรื่อง
(ลานบาท)
เรือ่ ง
(ลานบาท)
เรือ่ ง
(ลานบาท)

1. ภาพยนตรตางประเทศ
1.1 ภาพยนตรตะวันตก
121
1,757
1.2 ภาพยนตรจีน
13
76
รวมภาพยนตรตางประเทศ
134
1,833
2. ภาพยนตรไทย
10
257
รวม
144
2,090
ที่มา : EGV
* เฉพาะโรงภาพยนตรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

143
13
156
7
163

1,664
40
1,704
163
1,867

139
18
157
15
172

1,750
116
1,866
1,087
2,953

การใหบริการโรงภาพยนตรในประเทศไทยยังอยูในสภาวะที่จํานวนโรงภาพยนตรมีนอยเมื่อเทียบกับจํานวนภาพยนตร
ที่ผลิตสูตลาด (Underscreening) ดังจะเห็นไดจากภาพยนตรที่ผลิตจากฮอลลีวูดในป 2544 มีจํานวนประมาณ 500 เรื่อง
แตมกี ารนําเขามาฉายในประเทศไทยเพียงประมาณ 170 เรื่องเทานั้น ซึ่งมีสาเหตุมาจากการคัดเลือกเฉพาะภาพยนตร
คุณภาพที่มีกระแสนิยมและตรงกับรสนิยมของคนไทย ประกอบกับขอจํ ากัดดานจํานวนโรงภาพยนตรในประเทศไทย
นอกจากนี้ หากพิจารณาสัดสวนของจํานวนประชากรตอจํานวนโรงภาพยนตรจะพบวาประเทศไทยมีสัดสวนดังกลาวสูงกวา
ประเทศอื่นๆ มาก ตารางตอไปนี้แสดงใหเห็นการเปรียบเทียบขอมูลอุตสาหกรรมภาพยนตรในประเทศตางๆ

ราคาบัตรชมภาพยนตรเฉลี่ย (บาท)
จํานวนประชากรตอโรงภาพยนตร 1 โรง (คน)
จํานวนการเขาชมภาพยนตรตอคนตอป (ครั้ง)

ไทย

สิงคโปร

ฮองกง

ออสเตรเลีย

ยุโรป

90
40,486
2.08

200
22,155
3.77

276
38,636
2.69

209
10,380
4.36

249
18,493
2.45

สหรัฐ
อเมริกา
243
7,230
5.00

ที่มา : EGV และ TISCO Research

จํานวนการเขาชมภาพยนตรตอคนตอป (Attendance) ของคนไทยยังอยูในระดับตํ่า เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ
ทัง้ นี้ เนือ่ งจากความแตกตางในเรื่องของรสนิยมและรูปแบบของการแสวงหาความบันเทิง อยางไรก็ตาม ผูบริหารของกลุม
EGV คาดการณวาอัตราดังกลาวนาจะเพิ่มขึ้นในอนาคต
ในสวนของราคาบัตรชมภาพยนตรนั้น มีหลายระดับราคา ทั้งนี้ ขึน้ อยูก ับรูปแบบของที่นั่งและโรงภาพยนตร อยางไร
ก็ตาม หากคํานึงถึงราคาอางอิงของบัตรชมภาพยนตรโดยทั่วไปนั้น จะเห็นไดวามีการเพิ่มขึ้นจากราคาประมาณ 70 บาท
ในป 2538 เปนประมาณ 100 บาท ในป 2540
โดยหลังจากป 2540 นั้น ระดับราคาอางอิงของบัตรชมภาพยนตรนั้นอยูคงที่ที่ประมาณ 100 บาท มาโดยตลอดจนถึง
ป 2546 จึงไดมีการปรับระดับราคาอางอิงของบัตรชมภาพยนตรเปน 120 บาท ตอที่นั่ง
(2) การแขงขัน
การแขงขันในธุรกิจโรงภาพยนตรในประเทศไทยอยูในระดับที่รุนแรง โดยมีการแขงขันระหวางผูประกอบการโรง
ภาพยนตร ซึ่งผูป ระกอบการแตละรายตางก็มีการปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการตางๆ เชน ปรับปรุงที่นั่งใหสะดวกสบาย
มากขึ้น เพิ่มชองทางการจองบัตรชมภาพยนตร ขยายตัวไปสูธุรกิจบันเทิงที่เกี่ยวของ และขยายสาขาไปยังแหลงชุมชน
เปนตน นอกจากนี้ ยังไดรับผลกระทบจากสือ่ บันเทิงทดแทนอื่นๆ เชน วีซีดี และ ดีวีดี เปนตน อีกดวย ปจจุบัน ธุรกิจ
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โรงภาพยนตรในประเทศไทยมีผูประกอบการรายใหญ 3 รายหลักซึ่งมีสวนแบงตลาดรวมกันมากกวารอยละ 80/1
รายละเอียด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546 มีดังนี้
โรงภาพยนตร

ผูประกอบการ

จํานวน
สาขา
เมเจอร ซีนีเพล็กซ บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)
12
กEGV
กลุม EGV
10
เอส เอฟ ซีนีมา
บริษัท เอส เอฟ ซีนีมา ซิตี้ จํากัด
9
ที่มา : EGV, TISCO Research และ Website ของโรงภาพยนตรเอส เอฟ ซีนีมา

จํานวน
โรงภาพยนตร
111
85
57

จํานวน
ที่นั่ง
27,900
19,006
16,278

3.3 การจัดหาบริการ
กลุม EGV สรรหาภาพยนตรผานตัวแทนจําหนายภาพยนตรซงึ่ สวนใหญจะผานตัวแทนจําหนายภาพยนตรรายใหญ ที่เปน
บริ ษั ท ในเครื อ ของบริ ษั ท ผู  ผ ลิ ต ภาพยนตร ทั้ ง นี้ ตั ว แทนจํ าหน า ยภาพยนตร ร ายใหญใ นต า งประเทศ ได แ ก บริ ษั ท
โคลัมเบีย ไทรสตาร บัวนา วิสตา (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ทเวนตี้ เซ็นจูรี่ ฟอกซ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ยูไนเต็ด
อินเตอรเนชั่นแนล พิคเจอรส (ฟารอีสต) จํากัด และบริษัท วอรเนอร บราเดอรส จํากัด สําหรับตัวแทนจําหนายภาพยนตรรายใหญ
ในประเทศไทยไดแก บริษัท ไฟวสตาร เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด บริษัท สหมงคล ซีนีมา จํากัด บริษัท นนทนันท เอ็นเตอรเทน
เมนท จํากัด และบริษัท ไท เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด นอกจากนี้ กลุม EGV ยังสรรหาภาพยนตรจากตัวแทนจําหนายภาพยนตร
อิสระ (Independent Distributor : Indies) ทัง้ ในประเทศและตางประเทศอีกดวย โดยตัวแทนจําหนายภาพยนตรดังกลาวจะซื้อ
ลิขสิทธิ์ภาพยนตรจากบริษัทผูผลิตภาพยนตรทั่วไป
ในการตกลงฉายภาพยนตรกับตัวแทนจําหนายจะมีการจัดทําสัญญาการใหสิทธิในการจัดฉายภาพยนตรเปนรายเรื่อง ซึ่งจะ
มีการกําหนดถึงผลตอบแทนที่กลุม EGV ใหกบั ตัวแทนจําหนายภาพยนตรซึ่งจะอยูในรูปของสวนแบงรายไดเสมอ ทําใหกลุม EGV
ไมมีภาระตนทุนในการจัดซื้อภาพยนตร นอกจากนี้ ยังตกลงในเรื่องเงื่อนไข และระยะเวลาการจัดฉายขั้นตํ่าอีกดวย การที่กลุม
ํ
EGV มีความสัมพันธอันดีทางธุรกิจกับตัวแทนจําหนายภาพยนตร ประกอบกับการที่กลุม EGV มีสาขาโรงภาพยนตรจานวนมาก
กระจายอยูตามศูนยการคาชั้นนํา และเปนที่นิยมของผูชมภาพยนตรทําใหกลุม EGV มีความคลองตัวในการเจรจากับตัวแทน
จําหนายภาพยนตร
นอกจากการเลือกสรรภาพยนตรอยางพิถีพิถันแลว กลุม EGV ยังใหความสําคัญกับการออกแบบโรงภาพยนตรและตกแตง
ภายในโรงภาพยนตรและพื้นที่รอบนอกโรงภาพยนตรอีกดวย โดยเพื่อใหโรงภาพยนตร EGV เปนโรงภาพยนตรที่สมบูรณแบบ กลุม
EGV มีการกําหนดมาตรฐาน ในการออกแบบและพัฒนาโรงภาพยนตร ซึ่งไมไดเปนเพียงแคระบบเสียงคุณภาพสูงเทานั้น ยังรวม
ไปถึงการออกแบบ วางแปลนโครงสราง ขนาดของจอฉายภาพยนตร ตําแหนงของลําโพง มุมมองในการชม ความเงียบ ความมืด
เครือ่ งปรับอากาศ และสีของผามานอีกดวย ซึ่งจะทําใหผูชมเพลิดเพลินกับการชมภาพยนตรมากที่สุด โดยวาจางสถาปนิกซึ่งมีความ
เชี่ยวชาญดานการออกแบบโรงภาพยนตรมารวมออกแบบอีกดวย นอกจากนี้ กลุม EGV ใหความสําคัญดานความปลอดภัยของ
ผูช มภาพยนตร โดยผาที่ใชทําผามานหรือผาบุที่นั่ง รวมถึงพรมปูพื้น และผาหม ลวนทํามาจากผาขนสัตว (Wool) ซึ่งเคลือบดวยสาร
ปองการกันลามไฟและไมเปนเขมาควันพิษขณะเกิดไฟไหม รวมทั้งยังมีขอกําหนดเกี่ยวกับระดับของเสียงจากภาพยนตรเพื่อไมให
เปนอันตรายตอผูชมภาพยนตรอีกดวย สําหรับพืน้ ที่รอบนอกโรงภาพยนตร ผูบริหารของกลุม EGV จะรวมกันหารือเกี่ยวกับสไตล
การตกแตงและวาจางสถาปนิกที่มีความเชี่ยวชาญมาใหคําแนะนํา โดยแตละสาขาจะมีการตกแตงในรูปแบบที่แตกตางกัน เชน โรมัน
Universe in Motion และ Star Palazzo เปนตน
สําหรับอาหารและเครื่องดื่มที่นํามาจําหนายในโรงภาพยนตรและพื้นที่รอบนอกโรงภาพยนตรนั้น กลุม EGV จะติดตอซื้อ
อาหารและเครือ่ งดืม่ จากผูผลิตโดยตรง และนําผลิตภัณฑเหลานั้นมาจําหนายหรือปรุงตออีกทอดหนึ่ง เชน นํ้าอัดลม ขนมขบเคี้ยว

/1

ที่มา : EGV
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และขาวโพดคั่ว เปนตน โดยเนนอาหารและเครื่องดื่มที่เปนที่นิยมของผูชมภาพยนตรและงายตอการบริโภคเปนหลัก ปจจุบัน กลุม
EGV มีความสัมพันธที่ดีกับผูผลิตอาหารและเครื่องดื่มหลายราย
ในสวนของการใหบริการโฆษณาถือเปนการใชทรัพยากรที่มีอยูของโรงภาพยนตร EGV ใหเกิดประโยชนมากที่สุด ไมวาจะ
เปนจอฉายภาพยนตร บรรจุภัณฑตางๆ หรือบัตรชมภาพยนตร นอกจากนี้ กลุม EGV ยังจัดหาสื่อโฆษณาอื่นๆ เชน VDO Wall
และ Plasma Screen เปนตน มาใหบริการเพิ่มเติมเพื่อเปนทางเลือกใหแกลูกคาอีกดวย
3.4 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ไมมี
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