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6. โครงการในอนาคต

6.1 โครงการปรับปรุงโรงภาพยนตร และพื้นที่รอบนอกโรงภาพยนตร

กลุม EGV กํ าลงัดํ าเนนิการปรบัปรงุครั้งใหญใหกับโรงภาพยนตรเดิมที่มีอยูในแตละสาขา โดยทํ าการบํ ารุงรักษาและปรับ
เปลีย่นรปูแบบโรงภาพยนตรตางๆ ใหมีความทันสมัย สวยงาม และสะดวกสบายมากขึ้น โดยไดเร่ิมดํ าเนินการปรับปรุงต้ังแตเดือน
กรกฎาคม 2545  ทั้งน้ี ในชวงเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2545 EGV ไดใชเงินไปแลวประมาณ 100 ลานบาทในการปรับปรุง
โรงภาพยนตรและพื้นที่รอบนอกโรงภาพยนตรของบริษัท นอกเหนือจากการปรับปรุงโรงภาพยนตรแลว กลุม EGV ยงัวางแผนที่จะ
ปรบัปรงุพืน้ที่รอบนอกโรงภาพยนตรบริเวณหองโถงกลางของบางสาขา  ใหทันสมัยและเปนรูปแบบเดียวกันในสไตล “More Than

a Cinema”  เพือ่ดงึดูดผูชมภาพยนตรมากขึ้น และทํ าการเปลี่ยนแปลงพื้นที่รอบนอกโรงภาพยนตรเพื่อใชในการจัดสรรเปนพื้นเชา
สํ าหรับรานคารายยอย ในรูปแบบ “EGV Movie Walk”

6.2 โครงการขยายโรงภาพยนตรในสาขาปจจุบัน

กลุม EGV มโีครงการที่จะเพิ่มจํ านวนโรงภาพยนตรในสาขา EGV ปนเกลาอีกจํ านวน 4 โรง โดยแบงเปนโรงภาพยนตรแบบ
Gold Class 3 โรง และ โรงภาพยนตรแบบมาตรฐาน 1 โรง ซึ่งจะทํ าใหมีจํ านวนที่น่ังเพิ่มอีกประมาณ 600 ที่น่ัง ทั้งน้ีการเพิ่ม
โรงภาพยนตรจะมุงเนนในการเพิ่มโรงภาพยนตรแบบ Gold Class เน่ืองจากจะสามารถจํ าหนายบัตรชมภาพยนตรในราคาที่สูงกวา
โดย EGV คาดวาจะใชเงินลงทุนประมาณ 60 ลานบาทและจะสามารถเปดใหบริการไดในเดือนตุลาคม 2546

6.3 โครงการขยายไปสูธุรกิจบันเทิงอื่นๆ

กลุม EGV ไดสรางปรากฏการณใหมในวงการโรงภาพยนตร โดยทํ าโรงภาพยนตรในรูปแบบ “Cinema Restaurant” โดย
ผูเขาชมภาพยนตรจะนั่งรับประทานอาหารในรูปแบบของการนั่งอยูในรถจํ าลองพรอมกับการชมภาพยนตร ทั้งน้ี กลุม EGV ไดเปด
ใหบริการสาขาแรกที่ EGV ซีคอน ในเดือนมกราคม 2546 และจะเปดใหบริการสาขาที่สองที่ EGV รังสิต ในเดือนมิถุนายนนี้

นอกจากนี้ กลุม EGV ยงัมีโครงการที่จะขยายประเภทธุรกิจไปสูธุรกิจบันเทิงอื่นๆ ที่มีสวนในการเกื้อหนุนธุรกิจโรง
ภาพยนตร เชน ธุรกิจ Digital Cinema   ธุรกิจคาราโอเกะ และธุรกิจโบวลิ่ง อีกดวย  โดยธุรกิจ Digital Cinema จะเปนนวัตกรรม
ใหมของการชมภาพยนตร  ซึ่งจะเปนการชมภาพยนตรในรูปแบบของหองสวนตัว (Private Room)  โดยผูชมภาพยนตรสามารถ
เลือกรับชมภาพยนตรในระบบ Digital  ไดตามความตองการ (Movie on Demand)  ทั้งน้ี ภายในหอง Digital Cinema  แตละ
หองจะมีระบบแสงและเสียงที่ไดมาตรฐานเทียบเทากับโรงภาพยนตรขนาดใหญ  ซึ่งหอง Digital Cinema จะมีการเปดใหบริการ
หลายขนาดเพื่อรองรับผูชมไดจํ านวนแตกตางกัน  นอกจากนี้ หอง Digital Cinema ยงัสามารถรองรับการรองเพลงคาราโอเกะได
อกีดวย โดยผูใชบริการสามารถเลือกรองเพลงตางๆ ผานระบบ Digital  ซึ่ง EGV คาดวาธุรกิจ Digital Cinema จะไดรับความนิยม
จากผูชมภาพยนตร  โดย EGV มแีผนที่เร่ิมใหบริการ Digital Cinema ที่สาขา EGV รังสิต EGV ปนเกลา และ แกรนด EGV เพิ่ม
เติมจากการใหบริการโรงภาพยนตรเดิมที่มีอยูแลว โดยคาดวาจะเปดใหบริการ Digital Cinema ทัง้ 3 สาขาเปนจํ านวนประมาณ
50 หอง  ซึง่จะตองใชเงินลงทุนประมาณ 90 ลานบาท และจะเริ่มทยอยเปดใหบริการในเดือน กรกฎาคม 2546  สวนธุรกิจโบวลิ่ง
น้ัน จะขึ้นอยูกับโอกาสและความเหมาะสมตอไป

6.4 โครงการขยายสาขา

กลุม EGV มโีครงการที่จะขยายสาขาแหงที่ 11 เพิ่มเติมที่สาขาราชดํ าริ ซึ่งจะเปนสาขาที่มีลักษณะ ก่ึง Stand Alone ภาย
ใตโครงการ “EGV Metropolis” ซึง่จะใหบริการทั้งโรงภาพยนตร โบวลิ่ง และคาราโอเกะ บนพื้นที่รวมประมาณ 25,000 ตาราง
เมตร เพื่อใหสาขาใหมน้ีเปนศูนยรวมความบันเทิงที่มากกวาการเปนเพียงโรงภาพยนตร “More Than a Cinema” และสามารถ
ตอบสนองความตองการของลูกคาไดหลากหลายมากขึ้น ซึ่งสาขาใหมน้ีจะประกอบดวยโรงภาพยนตรประมาณ 10 โรง ซึ่งบรรจุที่น่ัง
รวมประมาณ 1,800 ที่น่ัง โบวลิง่จํ านวนประมาณ 30 เลน และ หอง Digital Cinema/คาราโอเกะ จํ านวนประมาณ 52 หอง
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นอกจากนี้ EGV ยังไดจัดสรรพื้นที่สวนหนึ่งประมาณ 6,000 ตารางเมตรเพื่อใหรานคาอี่นๆ เชาดํ าเนินการ  โดยคาดวาสาขาที่ 11
น้ีจะพรอมเปดใหบริการไดในพฤศจิกายน 2546 โดยใชเงินลงทุนในโครงการทั้งหมดประมาณ 600 ลานบาท ซึ่งในสวนนี้ EGV ได
ใชจายเงินเพื่อการลงทุนในโครงการดังกลาวไปแลวประมาณ 300 ลานบาท

EGV คาดวาการลงทุนตางๆ ในสวนของการปรับปรุงโรงภาพยนตรที่มีอยูแลวทั้ง 10 สาขา การดํ าเนินการขยายธุรกิจ
บนัเทงิใหกับสาขาปจจุบัน และการขยายสาขาเพิ่มเติม จะสงผลใหผลการดํ าเนินการของบริษัทดีขึ้น และสามารถแขงขันกับ
ผูประกอบการรายอื่นได


