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บทคัดย่อ
จากปัญหาด้านการแข่งขันของธุรกิจโรงภาพยนตร์ที่มีความรุนแรงมากขึ้นจากการเกิด
โรงภาพยนตร์รูปแบบใหม่ เช่น โรงภาพยนตร์ ในระบบดิจิทัล ดิจิทัล 3D และ 4D โดยการใช้
เทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้ามาสร้างนวัฒกรรมที่ทาให้โรงภาพยนตร์มีความทันสมัย หรูหรา
เป็นส่วนตัวมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดรวมถึง
การหาช่องทางการจัดจาหน่ายที่ทาให้ลูกค้าสามารถซื้อตั๋วชมภาพยนตร์ได้สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้นอีกทั้งลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหันมาให้ความสนใจเรื่องการพักผ่อนและการให้เวลากับสมาชิกใน
ครอบครัวมากขึ้นทาให้การชมภาพยนตร์จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือก การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เรื่อง การกาหนดกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันธุรกิจโรงภาพยนตร์ ของบริษัทเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป
จากัด (มหาชน) เป็นการศึกษาเพื่อทราบถึงปัญหาที่แท้จริงที่ทาให้บริษัทต้องประสบกับปัญหา
ในการดาเนินธุรกิจ และนาปัญหานี้มาวิเคราะห์ด้วยกระบวนการทางบริหารและทาการกาหนด
กลยุทธ์ เพื่อให้บริษัทสามารถเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันที่สูงขึ้นและสามารถแก้ปัญหาได้
อย่างตรงประเด็น ส่ว นแบ่งการตลาดซึ่งถือเป็นโอกาสที่สาคัญและจะช่วยให้องค์กรสามารถ
แข่งขันได้ใ นระยะยาว ซึ่งผู้ ศึก ษาได้ ทาการรวบรวมข้อ มูล จากแหล่ งต่างๆทั้งข้อมูล ปฐมภูมิ
(Primary Analysis) โดยทาการเก็บรวบรวมข้อ มูล จากการสั มภาษณ์ลู กค้ าที่มาใช้บริการ
ห้างสรรพสินค้า Siam Paragon จานวน 5 ท่าน และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) และ

จ
จากการวิเ คราะห์ ข้อ มูล ทุติยภูมิ ได้โดยค้นคว้าข้อมูล ของบริษัทและรายละเอียดต่างๆ จาก
เอกสารงานวิจัย ทฤษฎี แนวคิด ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลจากเว็บไซด์ สื่อสิ่งพิมพ์
การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์ คือ
1. เพื่อศึกษายืนยัน ปัญหาระดับองค์กร ระดับหน่วยธุรกิจ และระดับหน้าที่ รวมถึง
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ความพึงพอใจ และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของลูกค้า
ของบริษทฯ
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของลูกค้าของบริษัทฯ
3. เพื่อกาหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร ระดับหน่วยธุรกิจ และระดับหน้าที่ด้านการตลาด
เพื่อรักษาการเป็นผู้นาของ Major Cineplex
ผลการศึกษาพบว่า
ด้วยการใช้แนวคิดกลยุทธ์การเจริญเติบโตแบบแนวราบ (Growth Strategy) สาหรับ
องค์กรที่ต้องการรักษาตาแหน่งความเป็นผู้นาในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจสื่อและ
สิ่งพิมพ์ (โรงภาพยนตร์) โดยมุ่งไปที่การขยายตลาดใหม่ในต่างจังหวัดเพื่อให้ครอบคลุมความ
ต้องการของลูกค้า ที่มีการแข่งขันน้อยโดยใช้แนวทฤษฎี PEST Analysis ,Five Force
,SWOT,STP เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบกับอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์ รวมถึง
วิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรและสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างถูกต้องเพื่อให้องค์กร
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเพื่อทาให้เกิดความพึงใจสูงสุด และได้เอา IMC
เข้ามาช่วยในเรื่องของการสร้างการรับรู้รวมถึงการสื่อสารทางการตลาดเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ เกี่ยวกับโรงภาพยนตร์ Nokia ให้ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้ทราบ

ช

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้สาเร็จได้ด้วยความกรุณาจากท่าน อาจารย์
ดร.สุ ท ธาวรรณ จี ร ะพั น ธุ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา รวมถึ ง คณะอาจารย์ ห ลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ
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รายงานการค้นคว้าด้วยตนเองนี้และท่านอาจารย์คอยให้ความช่วยเหลือและแนะนาทุกอย่าง
ด้วยดีเสมอมา ดังนั้นทางผู้จัดทาขอขอบคุณเป็นอย่างสูง
ขอขอบพระคุณ คุ ณ พ่ อ -คุ ณแม่ ที่ใ ห้การสนับสนุนในการศึกษาต่อ ระดับปริญ ญาโท
ขอบคุณเจ้าหน้าที่บัณฑิต ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการห้างสรรพสินค้า Siam Paragon ที่ให้ความ
ร่วมมือในการสัมภาษณ์และให้ข้อมูลอย่างละเอียดเป็นอย่างดีและขอบคุณเพื่อนๆรวมถึงพี่ๆ
น้องๆในชั้นเรียนทุกคนของข้าพเจ้าที่ได้ให้กาลังใจเสมอมาตลอดระยะเวลาในการทาการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้
สุดท้ายนี้ทางผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์สาหรับท่านที่สนใจเพื่อนาไปใช้ในการประกอบความรู้ในอนาคต
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมา ข้อมูลองค์กร และลักษณะธุรกิจขององค์กร
ชื่อบริษัท: บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ:อุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์
ประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ในนาม “เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์”, “อีจีวี”, “พารากอน ซี นี
เพล็กซ์”,“เอสพละนาด ซีนีเพล็กซ์”, โบว์ลิ่งและคาราโอเกะในนาม “เมเจอร์ โบว์ล ฮิต” “เมเจอร์
คาราโอเกะ” และ “บลู-โอ ริทึ่มแอนโบว์ล”, บริการลานเสก็ตน้ําแข็ง ในนาม “ซับ ซีโร่” รวมทั้ง
ประกอบกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องภายในสาขาของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ได้แก่ การให้บริการพื้นที่เช่า
ให้บริการสื่อ โฆษณาในโรงภาพยนตร์และภายในพื้นที่ส าขาของเมเจอร์ ซีนีเพล็ กซ์ และโรง
ภาพยนตร์ของบริษัทในกลุ่มการจัดจําหน่ายวีซีดี ดีวีดี บลูเรย์ และลิขสิทธิ์ภาพยนตร์และธุรกิจ
ผลิตภาพยนตร์ของบริษัทย่อย
ที่ตั้งสานักงานใหญ่:1839 – 1839/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขต
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ทะเบียนเลขที่ : 40354500677
โฮมเพจบริษัท :www.majorcineplex.com
Email Address:ir@majorcineplex.com
โทรศัพท์

: 0-2511-5427-36

โทรสาร

: 0-2511-5752
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1.ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1.1 ความเป็นมาและพัฒนาการที่สาคัญ
ความเป็นมาของธุรกิจในกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
จากประสบการณ์ของนายจําเริญ พูลวรลักษณ์ ในธุรกิจโรงภาพยนตร์อันยาวนานกว่า
40 ปีในนามเครือเมเจอร์กรุ้ปนายวิชาพูลวรลักษณ์ บุตรชายได้สานต่อประสบการณ์และเริ่มทํา
ธุรกิจโรงภาพยนตร์ในแนวเอ็นเตอร์เทนท์คอมเพล็กซ์ (Entertainment Complex) ซึ่งเป็นการ
ผสมผสานระหว่างโรงภาพยนตร์ (Cinema) เข้ากับธุรกิจบันเทิง และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
กัน เกิดเป็น “ศูนย์บันเทิง เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์” (MAJOR CINEPLEX) เป็นศูนย์บันเทิงที่รวมเอา
ความบันเทิงหลากหลายรูปแบบไว้ใ นที่เ ดียว โดยมีโรงภาพยนตร์ “เมเจอร์ ซีนีเ พล็ กซ์ ”เป็น
บริการบันเทิงหลัก และธุรกิจโบว์ลิ่งและคาราโอเกะเป็นธุรกิจรอง พร้อมเสริมด้วยบริการบันเทิง
อื่นหลากหลายประเภท เพื่อให้เกิดความสะดวกและความครบวงจรในการตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มลู กค้าที่เข้าใช้บริการชมภาพยนตร์ อาทิเ ช่น ร้านอาหาร ร้านหนังสือ ร้าน
จําหน่ายเทปเพลง วีดีโอ ร้านขายของที่ระลึก เป็นต้น ทําให้ลูกค้าของโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนี
เพล็กซ์ สามารถเลือกหาความบันเทิงได้อย่างเต็มที่ ด้วยสถานภาพที่เข้มแข็งของบริษัท ในปี
2547 ได้ลงทุนในบริษัท แคลิฟอเนียร์ ว๊าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ จํากัด (มหาชน) ซึ่งเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ในปลายปี 2548 ในสัดส่วนร้อยละ 36.5 และบริษัท สยามฟิวเจอร์ ดิเวลลอป
เมนท์ จํากัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 21.2 รวมถึงการลงทุนในบริษัทย่อยอื่น ๆ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการนําไปสู่ศูนย์บันเทิงที่ครบวงจรอย่างแท้จริง
ทั้งนี้ ในปี 2550 บริษัทได้เปิดโรงภาพยนตร์และโบว์ลิ่งเพิ่มอีก 25 โรง โดยเป็นในสาขา
เดิม คือ สาขาสําโรง 5 โรง และสาขาใหม่ 4 สาขา แบ่งเป็น แจ้งวัฒนะ 4 โรง พัทยา 8 โรง
ชลบุรี 4 โรง และกระบี่ 4 โรง ในส่วนของโบว์ลิ่งบริษัทได้เปิดสาขาใหม่ 2 สาขา ได้แก่ พัทยา
22 เลน และ ชลบุรี 10 เลน รวมไปถึงการเปิดเพิ่มในสาขาที่มีโรงภาพยนตร์อยู่แล้วอีก 2 สาขา
คือ สาขาสําโรง และสาขาลาดพร้าว
1.2 การปรับโครงสร้างภายในกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
ในช่วงระหว่างปี 2545 – ปี 2548 กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ มีการจัดโครงสร้างธุรกิจ
ภายในกลุ่มให้มีความชัดเจนเพื่อเตรียมความพร้อมของกิจการเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ
ในอนาคต ดังนี้ระหว่างปี 2545 บริษัทมีการจัดโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่ม ได้แก่ การเข้าซื้อ
สินทรัพย์ของ บริษัท เมเจอร์ โบว์ ล จํากัด (บริษัทย่อย ที่ถือหุ้นอยู่ 99.99%) และเข้าเป็นผู้เช่า
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พื้นที่แทนบริษัท เมเจอร์ ซีนีม่า จํากัด (บริษัทย่อย ที่ถือหุ้นอยู่ 99.99%) กับเจ้าของอาคาร
บริษัท เดอะมอลล์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด เพื่อเข้าไปดําเนินธุรกรรมแทนบริษัทย่อย ให้การ
ทํางานมีความสะดวกและคล่องตัวมากขึ้น
เมื่อวันที่18 สิงหาคม 2546 บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นของบริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์
จํากัด (มหาชน) ในอัตราส่วน 25% เป็นมูลค่าการลงทุนประมาณ 180 ล้านบาท เพื่อประโยชน์
ในการขยายสาขาของบริษัทให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2546 บริษัทได้เข้าซื้อหุ้น 49% ในบริษัท แคลิฟอเนียร์ ฟิสเนส
เซ็นเตอร์ จํากัด เพื่อประกอบธุรกิจสถานออกกําลังกายในรูปแบบบันเทิง เป็นการขยายการทํา
ธุรกิจของบริษัทในรูปแบบใหม่
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2546 บริษัทได้เข้าร่วมจัดตั้งบริษัท อุดร ไฟว์สตาร์ ซีนีเพล็กซ์ ซึ่งมี
ลั ก ษณะการดําเนินธุ รกิ จประเภทโรงภาพยนตร์ ซึ่งจะเป็นสาขาแห่งหนึ่งของกลุ่ มเมเจอร์ ฯ
ต่อไปและต่อมาเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2546 กลุ่มของคุณสสิธร องค์วาสิฏฐ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่
เหลืออีกร้อยละ 33.33 ในกิจการของกลุ่มรัชโยธินและบจ.กรุงเทพ ไอแมกซ์ เธียเตอร์ รวมทั้งสิ้น
5 บริษัท และจัดว่าเป็นบุคคลที่อาจขัดแย้งกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทนั้น ได้
ขายหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมดให้แก่ BANQUE BARING BROTHERS (SUISSE) S.A., GENEVA,
SWITZERLAND ทั้งนี้นิติบุคคลดังกล่าวมิได้เป็นนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ส่งผล
ให้ โ ครงสร้ า งของกลุ่ มมี ค วามชั ดเจนในเรื่ อ งการขจั ดความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ และให้
ประโยชน์ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ต่อมาภายในเดือน มีนาคม 2547 บริษัทได้ทําการซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยใน
บริษัทกลุ่มรัชโยธิน จาก บริษัท เชสฟิลด์ คอร์ป จํากัด การลงทุนมีมูลค่า 320 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 8.75 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 โดยบริษัทได้เข้า
ลงทุนในสัดส่วน 1 ใน 3 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ซึ่งจะทําให้บริษัทถือหุ้น 100% ในกลุ่ม
บริษัทรัชโยธิน
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2547 บริษัทได้จัดตั้งบริษัท สยาม ซีนีเพล็กซ์ จํากัด ด้วยทุนจด
ทะเบียน 150 ล้ านบาท โดยบริษัทถื อ หุ้น 100% มีจุดประสงค์ เ พื่อ บริหารโรงภาพยนตร์ใ น
โครงการสยามพารากอนให้มีความคล่องตัว โดยให้มีทีมงานที่เป็นเอกเทศในการบริหารงาน
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2547 บริษัทได้ร่วมทุนกับบริษัท สามารถ อินโฟ มีเดีย จํา กัด
จัดตั้งบริษัท ไอ-เมเจอร์ จํากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท ในอัตราฝ่ายละ 50% โดยเรียก
ชํา ระค่ าหุ้ น ครั้ งแรก 25% โดยมี จุ ดประสงค์ เ พื่อ เป็น การขยายฐานทางการตลาด เพิ่ มช่ อ ง
ทางการจัดจําหน่าย และใช้ข้อมูล ลิขสิทธิ์ต่างๆ ทางด้านภาพยนตร์ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
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เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2547บริษัทได้ควบรวมกิจการเข้ากับ บริษัท อีจีวี เอนเตอร์เท
นเมนท์ จํากัด (มหาชน) โดยออกหลักทรัพย์ใหม่ของบริษัท เพื่อแลกกับหลักทรัพย์ทั้งหมดของ
EGV ในอัตราส่วน 2.27426 หุ้น EGV ต่อ 1 หุ้นเมเจอร์ และ 11.44905 EGV-Warrant ต่อ 1
หุ้นเมเจอร์ โดยมีวัตถุ ประสงค์เ พื่อ เพิ่มความแข็งแกร่งในธุรกิจโรงภาพยนตร์ ลดภาวะการ
แข่งขัน และขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2547 ลงทุนในบริษัท แปซิฟิค มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เอ็นเตอร์เท
นเม้นท์ กรุ้ป จํากัด ในสัดส่วนร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด คิดเป็นมูลค่า 80 ล้าน
บาท เป็นการขยายการลงทุนในการจัดจําหน่ายภาพยนตร์ในตลาด Home Entertainment ซึ่ง
เป็นธุรกิจที่สอดคล้องกับธุรกิจหลักที่ทําอยู่
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2548 ร่วมลงในบริษัท เมเจอร์ ออนไลน์ จํากัด ในสัดส่วนร้อยละ
40 ของทุ น จดทะเบี ย นทั้ ง หมด คิ ด เป็ น มู ล ค่ า 400,000 บาท เพื่ อ พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในแง่ของการบริหารจัดการภายในและการ
ดําเนินธุรกิจ
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 ลงทุนในบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จํากัด ในสัดส่วนร้อยละ
80 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด คิดเป็นมูลค่า 80 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสนับสนุน
ธุรกิจหลักของบริษัทคือการนําเข้าภาพยนตร์อิสระมาจัดจําหน่ายในโรงภาพยนตร์และในตลาด
Home เ Entertainment ในประเทศ
มื่อวันที่ 24 เมษายน 2549 บริษัทได้ปรับสัดส่วนการถือครองหุ้นใน บริษัท สยามฟิว
เจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ลดลง 16.55 ล้านหุ้น หรือ คิดเป็นอัตราส่วน 15.52%
ของจํานวนที่ถืออยู่ทั้งหมด 106.7 ล้านหุ้น ส่งผลให้บริษัทเหลือการถือครองหุ้นใน บริษัท สยาม
ฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) อยู่ทั้งหมดร้อยละ 21.2 ของจํานวนหุ้นทั้งหมด
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2549 บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท อุดร
ไฟว์สตาร์ ซีนีเพล็กซ์ เป็นจํานวน 10% ส่งผลให้จํานวนหุ้นที่บริษัทถืออยู่ในปัจจุบันเพิ่มเป็น
90% คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนประมาณ 7,000,000 บาท
เมื่อ วัน ที่ 21 กุ มภาพั นธ์ พ.ศ. 2550 บริษั ทได้รั บโอนหุ้น สามัญ ของบริษั ทร่ ว ม คื อ
บริษัท เมเจอร์ ออนไลน์ จํากัด จํานวน 5,993 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาทคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 60 จากผู้ถือหุ้นอีกฝ่ายหนึ่งโดยไม่มีมูลค่า การรับโอนหุ้นดังกล่าวทําให้บริษัท
ถือหุ้นทั้งหมดในบริษัท เมเจอร์ ออนไลน์ จํากัด จํา นวน 10,000 หุ้น บริษัทมีกําไรจากการรับ
โอนหุ้นดังกล่าวจํานวน 2.19 ล้านบาท และได้เปลี่ยนชื่อ บริษัท เมเจอร์ ออนไลน์ จํากัด เป็น
บริษัท รัชโยธิน อเวนิว เมเนจเม้นท์ จํากัด
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เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 บริษัทได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท รัชโยธิน อเวนิว
จํากัด ซึ่งดําเนินธุรกิจให้เช่าพื้นที่ในรูปแบบ ไลฟ์สไตล์ -มอลล์ คิดเป็นสัดส่วนการถือครองหุ้น
ร้อยละ 50 ในบริษัทดังกล่าว เป็นมูลค่าเงินลงทุน 50 ล้านบาท โดยบริษัทถือว่าบริษัทดังกล่าว
เป็นบริษัทร่วมเนื่องจากมีข้อตกลงกับผู้ถือหุ้น อีกฝ่ายหนึ่ง ได้แก่ บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเ วลอป
เมนท์ จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมอีกแห่งหนึ่งของบริษัท โดยตามข้อตกลง บริษัท สยาม
ฟิวเจอร์ ดีเวล-อปเมนท์ จํากัด (มหาชน)จะเป็นผู้บริหารการดําเนินธุรกิจในบริษัทดังกล่าว และ
จะรวมงบการเงินของ บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จํากัด ในการจัดทํางบการเงินรวมของบริษัท
สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)โดยมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ
ด้านพื้นที่ให้เช่า
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2550 บริษัทได้จําหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในหุ้นสามัญของ
บริษัท รัชโยธิน อเวนิว เมเนจเม้นท์ จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท เมเจอร์ ออนไลน์ จํากัด ) จํานวน
9,993 หุ้นให้แก่บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จํากัด เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 1 ล้านบาท โดยมีผล
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนดังกล่าวจํานวน 2.62 ล้านบาท และ 1.59 ล้านบาท ในงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ตามลําดับ
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2550 บริษัทได้ซื้อหุ้นสามัญในบริษัท ไทยทิคเก็ตมาสเตอร์ .คอม
จํากัด ในสัดส่วนร้อยละ 40 ที่ราคา 31.20 ล้านบาท บริษัท ไทยทิคเก็ตมาสเตอร์ .คอม จํากัด
ประกอบธุรกิจในการเป็นตัวแทนจัดจําหน่ายตั๋ว บัตรเข้าชมการแสดงและคอนเสิร์ต ณ ปัจจุบัน
บริษัท ไทยทิคเก็ตมาสเตอร์.คอม จํากัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษั ท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จํากัดทั้งนี้
เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการซื้อบัตรเข้าชมการแสดงต่างๆได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2550 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) โดย
บริษัทย่อยของบริษัท ได้ดําเนินการจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์พร้อมส่ วนควบและอุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือให้เช่าสิทธิการเช่า และ/หรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ณ กรมที่ดิน
รวมถึ ง การขายอุ ป กรกณ์ ส าธารณู ป โภค ของโครงการเมเจอร์ ซี นี เ พล็ ก ซ์ รั ช โยธิ น และ
โครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิตให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์
สไตล์ในวันที่ 27 มิถุนายน 2550 ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ ไ ด้ รั บ จดทะเบี ย นกองทรั พ ย์ สิ น เป็ น กองทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ จํ า นวนเงิ น ทุ น
โครงการ 2,300 ล้านบาท เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2550 ตามมาตรา 124 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งบริษัทย่อยได้จําหน่ายทรัพย์สินเป็นเงินทั้งสิ้น
1,802.67 ล้านบาท และได้รับเงินสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย เป็นจํานวนเงิน
1,740.73 ล้านบาท
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เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2550 บริษัทได้ลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ ในสัดส่วนร้อยละ 33ของหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายทั้งหมดของ
กองทุน รวมเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 759 ล้านบาท กองทุนรวมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการนํา
เงิ นที่ ไ ด้ จ ากการระดมทุ นมาลงทุน โดยการซื้ อ เช่า และ/หรื อ เช่ าช่ ว งอสั ง หาริ มทรั พย์ โดย
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนนั้น ได้แก่ สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารโครงการเมเจอร์รัช
โยธินและรังสิต ซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท รัชโยธินเรียลตี้ จํากัด บริษัท รัชโยธิน แมเนจ
เมนท์ จํากัด บริษัท รัชโยธิน ซีนีม่า จํากัด บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด และ
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซอร์วิส จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2550 บริษัทได้ลงทุนเพิ่มใน บริษัท แปซิฟิคมาร์เก็ตติ้ง แอนด์
เอ็นเตอร์เทน เม้นท์ กรุ๊ป จํากัด (PMEG) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยทุนจดทะเบียน
ปัจจุบัน 15 ล้านบาท จํานวนหุ้น สามัญ 1.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท บริษัทถือหุ้นสามัญ
จํานวน 1,199,996 หุ้นคิดเป็นมูลค่า 11,999,960 บาท คิดเป็นร้อยละ 80 เพิ่มทุนจดทะเบียน
เป็น 100 ล้านบาทโดยเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บริษัทเป็นจํานวน เงิน 85 ล้านบาทคิดเป็น
จํานวนหุ้นสามัญ 8.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาททําให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษํทใน
PMEG เปลี่ยนแปลงจากเดิมร้อยละ 79.99 เพิ่มเป็นร้อยละ 96.99
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2550 บริษัทได้มีมติให้จําหน่ายหุ้นของบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส
จํากัด (MP) ที่บริษัทถืออยู่จํานวน 799,993 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 79.99 ของจํานวนหุ้น
ทั้งหมดของ MP ให้แก่บริษัท ทราฟฟิกคอร์นเนอร์โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) (ทราฟฟิกคอร์น
เนอร์) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่บริษัทจะได้รับเท่ากับ 256 ล้านบาท โดยในกรณีที่บริษัท
ทราฟฟิกคอร์นเนอร์โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) (TRAF) ชําระด้วยหุ้นสามัญใหม่เพิ่มทุนของ
TRAF และ/หรือเป็นเงินสดนั้น จํานวนหุ้นสามัญใหม่เพิ่มทุนที่ออกให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นราย
อื่นของ MP (รวมเรียกว่าผู้ขาย) เพื่อชําระค่าซื้อหุ้นในการเข้าทํารายการครั้งนี้ต้องทําให้ผู้ขายมี
สัดส่วนการถือหุ้นใน TRAF ภายหลังการเข้าทํารายการไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 และไม่เกินร้อย
ละ 59 ทั้งนี้ หากจํานวนหุ้นสามัญใหม่เพิ่มทุนที่ออกให้แก่ผู้ขายเพื่อชําระค่าซื้อหุ้นในการเข้าทํา
รายการครั้งนี้น้อยกว่าร้อยละ 51 TRAF จะต้องชําระค่าซื้อหุ้นเป็นเงินสดทั้งจํานวน โดยบริษัท
จะยังคงเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ TRAF ตามที่เปิดเผยในสารสนเทศต่อไปแต่ไม่สามารถเข้า
ร่วมบริหารงานของ TRAF ได้ ทั้งนี้ หากเงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทมี
จํานวนไม่เพียงพอค่าซื้อหุ้นดังกล่าว การเข้าทํารายการในครั้งนี้จะถือว่าเป็นอันสิ้นสุดลง บริษัท
คาดว่าจะได้ประโยชน์จากการต่อยอดทางธุรกิจที่เน้นแนว Lifestyle Entertainment โดยบริษัท
จะผสมผสานความรู้และความชํานาญของบริษัทในด้านการจัดหา/คัดเลือกภาพยนตร์ทั้งในและ
ต่างประเทศ การมีเครือข่ายและความสัมพันธ์อันดีกับผู้ผลิตภาพยนตร์ /นักแสดงไทย รวมถึง
การได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆ จากกลุ่ มเมเจอร์เข้ากับความเชี่ยวชาญในด้านการบริหาร
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จัดการสื่อของทราฟฟิกคอร์นเนอร์เพื่อร่วมกันสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้นใน
อนาคต
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2550 บริษัทได้ลงทุนเพิ่มในบริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พี
เรียนซ์ จํากัด (มหาชน) ("CAWOW") ซึ่งบริษัทถือหุ้นสามัญอยู่จํานวน 73.5 ล้านหุ้นหรือคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 36.75 โดย อ้างถึงสารสนเทศที่ทาง CAWOW แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่องการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยจัดสรรให้สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคาขายหุ้น ละ 1.50 บาท ดังนั้นเพื่อคงสัดส่วนการลงทุน
ใน CAWOW คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ใช้สิทธิใน การซื้อหุ้นเพิ่มทุนจํานวน 36.75
ล้านหุ้น (คํานวณตามเงื่อนไขการใช้สิทธิ) คิดเป็นเงินลงทุน 55.125 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 บริษัทได้ตกลงทํารายการจําหน่ายเงินลงทุนทั้งหมด
ในหุ้นสามัญของบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จํากัด จํานวน 799,993 หุ้นให้แก่บริษัท ทราฟฟิกคอร์น
เนอร์โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) (TRAF) ในราคาที่เสนอขายหุ้นละ 320 บาท เป็นจํานวนเงิน
ทั้งสิ้น 256 ล้านบาท โดยบริษัทและนายสุชิน สถิตพัฒนพั นธ์ ผู้ถือหุ้นอีกรายหนึ่งของ PMEG
จะเข้าถือหุ้นใน TRAF ที่สัดส่วนร้อยละ 51 โดยบริษัทได้ตกลงซื้อหุ้นสามัญของ TRAF จํานวน
146,920,114 หุ้นในราคาหุ้นละ 1.84 บาท เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 270.3 ล้านบาท โดยมีสัดส่วน
การถือหุ้นร้อยละ 40.81 ของทุนจดทะเบียนของ TRAFและหุ้นที่เหลืออีกร้อยละ 10.2 ชําระโดย
นายสุชิน สถิตพัฒนพันธ์
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แผนภูมิที่ 1.1 แสดงโครงสร้างองค์กรของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
ที่มา : http://www.set.or.th
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ภาพรวมของบริษัท
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากั ด (มหาชน) (บริษัทฯ) ดําเนินธุรกิจหลักใน 5 กลุ่ม
ธุรกิจ คือ กลุ่มธุรกิจโรงภาพยนตร์ กลุ่มธุรกิจโบว์ลิ่ง คาราโอเกะและลานสเก็ตน้ําแข็ง กลุ่มธุรกิจ
พื้นที่ให้เช่าและบริการ กลุ่มธุรกิจสื่อโฆษณา และกลุ่มธุรกิจจัดจําหน่ายวีซีดี ดีวีดี บลูเรย์ และ
ลิ ข สิ ท ธิ์ ภ าพยนตร์ จ ากการเพิ่ ม สาขาอี ก จํ า นวน 4 สาขา ประกอบกั บ กระบวนการบริ ห าร
สิ น ทรั พ ย์ใ ห้ เ กิ ดประโยชน์ สู ง สุ ด ทํา ให้ ณ วั นสิ้ น ปี 2553 บริ ษัท ฯบริ หารโรงภาพยนตร์ อ ยู่
ทั้งหมด 366 โรง ให้บริการได้กว่า 88,150 ที่นั่ง โบว์ลิ่ง 480 เลน ห้องคาราโอเกะ 334 ห้อง
และ ลานสเก็ตน้ําแข็งรูปแบบใหม่อีก 2 แห่ง และพื้นที่ให้เช่ารวมทั้งสิ้น 50,491 ตารางเมตร
สําหรับกลุ่มธุรกิจจัดจําหน่ายภาพยนตร์นั้น จากการที่ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการ
จัดการเมื่อปี 2552 เพื่อให้การบริหารงานเกิดประสิ ทธิภาพสู งสุด ทําให้เ กิดกระบวนการจัด
จําหน่ายภาพยนตร์ที่สมบูรณ์ ขึ้น ตั้งแต่การนําภาพยนตร์เข้าโรงภาพยนตร์ ไปจนถึงการจัด
จําหน่ายภาพยนตร์ในรูปแบบของ วีซีดี ดีวีดี บลูเรย์ ทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของ บมจ.
เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (MPIC)ตลอดจนการจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท เอ็ม เตอร์ตี้
ไนน์ จํากัด (M39) ซึ่งเป็นบริษัทสร้างภาพยนตร์ไทยขึ้ นภายใต้ MPIC ด้วยนั้น ทําให้เกิดบูรณา
การทางธุรกิจที่ค่อนข้างสมบูรณ์ ไม่เพียงแต่ทําให้ทั้งผลประกอบการของ MPIC แข็งแกร่งขึ้น
แต่ยังช่ว ยเพิ่ มความสามารถในการทํากํา ไรให้กับ สายธุ รกิ จหลั กของบริษัท ฯ คื อ ธุ รกิจโรง
ภาพยนตร์ อีกด้วย
นอกเหนือ จากธุรกิ จหลั กที่บริษัทฯ ดําเนิ นการแล้ ว เพื่อให้บริษัทฯเป็นศูนย์รวมความ
บันเทิงที่ครบวงจร บริษัทฯยังถือหุ้นในบริษัทร่วม ได้แก่ บมจ. สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเมนท์ ที่
พัฒนาพื้นที่ให้เช่าในรูปแบบศูนย์การค้าชุมชนขนาดเล็กถึงขนาดกลาง บมจ. แคลิฟอร์เนีย ว้าว
เอ็กซ์พีเรียนซ์ (CAWOW) ผู้ให้บริการศูนย์ออกกําลังกายเชิงสันทนาการ และ บจ.ไทยทิกเก็ต
เมเจอร์ ที่ให้บริการเป็นตัวแทนจําหน่ายบัตรต่างๆแบบครบวงจรเต็มรูปแบบ ผ่านทางระบบ
Online Real-time นอกจากนี้ ในปี 2553 บริษัทยังได้ร่วมทุนจัดตั้ง บจ.เมเจอร์ กันตนา บรอด
แคสติ้ง ขึ้ นอี ก เพื่ อ ดํา เนิ นธุ รกิ จเคเบิ้ล ทีวี ออกอากาศภาพยนตร์ และรายการวาไรตี้ต่ างๆ
เกี่ยวกับภาพยนตร์อีกด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นความสนใจ และให้เกิดการชมภาพยนตร์
มากขึ้น
นอกจากนี้บริษัทฯยังได้ลงทุนใน กองทุนรวมสิ ทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนี
เพล็กซ์ ไลฟ์ (MJLF) อีกด้วย ในเดือนมิถุนายน 2550 บริษัทฯได้ตั้งกองทุน MJLF ขึ้นเพื่อ
ระดมทุนในการเข้าลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารในโครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน
และ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต รวมมูลค่า 2,300 ล้านบาท บริษัทฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 33
ของกองทุนดังกล่าว ทั้งนี้ กําไรที่ได้มาจากการขายสินทรัพย์เข้ากองทุน บริษัทฯได้นําไปลงทุน
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ในสาขา Standalone แห่งใหม่บนถนนรัตนาธิเบศร์ ต่อมาในปลายปี 2553 MJLF ยังได้เข้า
ลงทุนในสิทธิการเช่าในอาคารศูนย์การค้าซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน โดยทุนจดทะเบียนและทุนจด
ทะเบียนที่ชําระแล้วได้เพิ่มขึ้นเป็น 3,300 ล้านบาท และบริษัทยังได้ลงทุนเพิ่มและรักษาสัดส่วน
การถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 33 เท่าเดิม
สําหรับการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทฯ ได้เ ข้าถือ หุ้นใน บจ.พีวีอ าร์ (PVR) ซึ่งเป็น
บริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของอินเดียเป็นผู้ประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์ชั้น
นํารายหนึ่งของประเทศอินเดียพีวีอาร์เป็นผู้บุกเบิกการสร้างเครือข่ายโรงภาพยนตร์ในรูปแบบ
มัลติเพล็กซ์รายแรกในประเทศอินเดียตั้งแต่ปี 2540 ปัจจุบันเครือข่ายของพีวีอาร์ ประกอบด้วย
142 โรงภาพยนตร์ 33 สาขาในประเทศอินเดีย ทั้งนี้ความสัมพันธ์เชิงธุรกิจกับ PVR เริ่มต้นขึ้น
ตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งเป็นปีที่บริษัทฯ ได้ร่วมทุนกับ PVR จัดตั้ง บจ.พีวีอาร์ บลูโอ เอ็นเตอร์เทน
เมนต์ (PVR blu-O) ขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจโบว์ลิ่งในประเทศอินเดีย ธุรกิจโบว์ลิ่งเป็นธุรกิจเสริม
ที่ดี ทําให้ PVR เป็นมากกว่าผู้ประกอบการโรงภาพยนตร์ แต่ยังมีธุร กิจบันเทิงแนวไลฟ์สไตล์
เสริมด้วยธุรกิจโบว์ลิ่งแนวบันเทิงนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภคในเมืองนิวเดลี ซึ่ง
เป็นที่ตั้งของสาขาแรก ดังนั้น PVR blu-O จึงแผนมี่จะขยายสาขาเพิ่มขึ้นอีกมากในเมืองใหญ่
ของประเทศอินเดีย การขยายฐานไปยังตลาดอินเดียนี้ถือเป็นโอกาสทองสําหรับบริษัทฯ ในการ
เติบโตในต่างแดน ในตลาดที่มีศักยภาพสูง และใหญ่กว่าประเทศไทยหลายเท่าตัว
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว

906,000,000.00 บาท
881,897,219.00 บาท

หุ้นบุริมสิทธิ
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว
บุคลากร
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2550 บริ ษั ท มี พ นั ก งานจํ า นวน 3,751 คน เพื่ อ รองรั บ การ
ให้บริการสําหรับลูกค้าที่เติบโตอย่างต่อเนื่องจากธุรกิจโรงภาพยนตร์ โบว์ลิ่งและคาราโอเกะ
โฆษณา และพื้นที่เช่าและศูนย์การค้า อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับสาขาที่จะเปิดใหม่
ด้ ว ย โดยในปี นี้ MAJOR
ได้ เ พิ่ ม จํ า นวนสาขาอี ก 4 แห่ ง เพื่ อ ให้ ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ ทั่ ว
กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ตลอดจนในต่างจังหวัด เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกมากขึ้น
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ตารางที่ 1.1 แสดงจํานวนพนักงาน
สายธุรกิจหลัก
จานวนพนักงาน
สํานักงานใหญ่
โรงภาพยนตร์
โบว์ลิ่ง
ขายโฆษณา
ขายพื้นที่เช่าและศูนย์การค้า
รวมจํานวนพนักงาน
*ไม่รวมลูกจ้างชั่วคราว

286
2,093
1,054
49
269
3,751

ที่มา : http://www.set.or.th
ผลตอบแทนรวมของบุค ลากรของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือ น โบนัส และเงิน
สมทบ ในปี 2550 เป็นจํานวน 419,562,583.82 ล้านบาท
เป้าหมายการดาเนินธุรกิจ
กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์มีเป้าหมายหลักในการเป็นผู้นําในธุรกิจโรงภาพยนตร์ จากการ
ขยายสาขาไปยังจุดต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ส่งผลให้ในปัจจุบันมีส่วนแบ่งทาง
การตลาด ประมาณร้อยละ 80 ในช่วงปี 2550 และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ บริษัทได้วาง
แผนการเพิ่มยอดขายโดยการลงทุนขยายสาขาและเพิ่มจํานวนโรงภาพยนตร์ให้มากขึ้น เพื่อให้
ครอบคลุ มพื้ นที่ใ ห้ บริการทั่วทุก เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึ งต่างจังหวัด ที่มี
ศักยภาพเพียงพอและคุ้มค่ากับการลงทุน และนอกเหนือจากการลงทุนขยายสาขาเพิ่ม ทาง
บริษัทก็ยังมีนโยบายที่จะเพิ่มความสะดวกสบายกับผู้มาใช้บริการในการซื้อบัตรชมภาพยนตร์
โดยนําเทคโนโลยีใหม่เข้ามาช่วยอํานวยความสะดวก สําหรับช่องทางอื่นๆ ที่จะอํานวยความ
สะดวกให้กับผู้ใช้บริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และในเครือ ซึ่งบริษั ทได้ดําเนินการ
ให้บริการแล้วในปัจจุบัน มีดังนี้
1. ระบบ Call Center ที่ให้บริการลูกค้าด้วยการโทรเบอร์เดียว ( 02-515-5555 ) จอง
บัตรได้ทุกสาขา
2. จองตั๋วภาพยนตร์ผ่าน BUG Live 1113
3. ระบบการจําหน่ายบัตรผ่านทาง Internet โดยผ่าน
websitehttp://www.majorcineplex.com
4. ระบบการจองบัตรชมภาพยนตร์ผ่านโทรศัพท์มือถือ กด *4999
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5. ระบบการเช็ครอบชมภาพยนตร์ผ่านโทรศัพท์มือถือ กด 4874999
นอกจากเป้าหมายการขยายธุรกิจโรงภาพยนตร์แล้ว บริษัทได้กําหนดเป้าหมายในการ
เพิ่มส่วนแบ่งการตลาดและเพิ่มยอดขายจากธุรกิจโบว์ลิ่ง และการให้บริการห้อง Karaoke ควบคู่
ไปด้วย โดยกําหนดเป็นนโยบายการลงทุนและการตลาดที่จะมีบริการโบว์ลิ่งควบคู่ไปกับโรง
ภาพยนตร์ โดยคํานึงความเหมาะสมของพื้นที่และความเป็นไปได้ของโครงการเป็นหลัก ซึ่ง
ปัจจุบันทางบริษัทมีโบว์ลิ่งภายใต้แบรด์ “เมเจอร์โบว์ กรุ๊ป” และ “บลูโอ ริทึ่มแอนด์โบว์” ทั้งหมด
28 สาขา (รวมสาขาที่อยู่กับโรงภาพยนตร์แบรนด์อีจีวี ) รวมจํานวน 512 เลน และห้องคาราโอ
เกะ 368 ห้อง และบริษัทยังได้เปิดให้บริการลานสเก็ตน้ําแข็ง จํานวน 1 ลาน ที่สาขาเอสพละ
นาด ภายใต้ชื่อ “ซัปซีโร่” อีกด้วย
บริษัทยังได้มีการขยายตัวในส่วนของธุรกิจอื่นที่ช่วยสร้างศักยภาพในการเติบโตของ
ยอดขาย และช่วยผลักดันการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น เช่น ธุรกิจสื่อโฆษณา
ซึ่งใช้พื้นที่ครอบคลุมทั้งภายในโรงภาพยนตร์และภายในพื้นที่ตัวอาคาร ผ่านรูปแบบต่างๆ เช่น
VDO-wall, Plasma Screen, Billboard, Cut-out, Tri-vision ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม รวมไป
ถึงธุรกิจจําหน่าย ดีวีดี วีซีดี และลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
การที่บริษัทได้ร่วมลงทุนในบริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ซึ่ง
เป็นผู้ ประกอบธุ รกิ จด้านพั ฒนาอสั งหาริมทรัพย์และบริหารพื้นที่ ซึ่ งเป็นผู้ ที่มีศักยภาพและ
ชํานาญการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และบริหารพื้นที่ขนาดเล็ก ซึ่งทําให้การขยายสาขาของบริษัท
เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุมทุกพื้นที่ได้มากขึ้นด้วย ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทดังกล่าวมี
ความสามารถพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สําหรับอาคารที่มีพื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 10,000 ตารางเมตร
ไปจนถึ งอาคารขนาดใหญ่ก ว่า 100,000 ตารางเมตร เพื่อรองรับกับกฎหมายผังเมือ งที่มีผ ล
บังคับใช้ในบางพื้นที่ที่มีกฎหมายบังคับอยู่
นอกจากแผนงานขยายธุรกิจโรงภาพยนตร์และโบว์ลิ่งซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลัก บริษัท
ได้เปิดกว้างที่จะขยายบริการบันเทิงในรูปแบบอื่นๆ ที่สอดคล้องและเกี่ยวเนื่องกับบริการบันเทิง
ที่มีอยู่ โดยมีวัตถุประสงค์เพิ่มความหลากหลายของบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าในรูปแบบที่เน้นความทันสมัย โดยบริษัทได้มีการร่วมทุนกับบริษัท แคลิฟอร์เนีย ว๊าว
เอ็กซ์พีเรี่ยน จํากัด(มหาชน) เปิดให้บริการสถานออกกําลังกายในรูปแบบบันเทิงสําหรับคนรุ่น
ใหม่ใส่ใจสุขภาพ
ด้วยผลความสําเร็จในการขยายสาขาโรงภาพยนตร์และโบว์ลิ่งออกสู่ต่างจังหวัดเริ่มที่
จังหวัดเชียงใหม่ นครสวรรค์, อุดรธานี และฉะเชิงเทรา ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเกินความ
คาดหมาย ทําให้บริษัทได้ขยายสาขาในต่างจังหวัดเพิ่มในปี 2549 อีกจํานวน 3 สาขา คือหัวหิน
พิษณุโลก และสมุย (สุราฏธานี) และในปี 2550 บริษัทได้ขยายสาขาไปยัง พัทยา และชลบุรี
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ทั้งนี้บริษัทยังคงมองหาโอกาสในการขยายสาขาในต่างจังหวัดที่มีกําลังซื้อและมีความเป็นไปได้
ของโครงการต่อไปอีกในอนาคต
องค์กรประกอบธุรกิจหลัก
ธุรกิ จโรงภาพยนตร์ ในแนวเอ็นเตอร์เทนท์ค อมเพล็กซ์ (Entertainment Complex)
ธุรกิจโบว์ลิ่งและคาราโอเกะ ธุรกิจลานสเก็ตน้ําแข็ง ธุรกิจพื้นที่เช่าและศูนย์การค้า ธุรกิจการ
สร้างและการจัดจําหน่ายภาพยนตร์ และธุรกิจบริการสื่อโฆษณา
อุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์
การประกอบธุรกิจของแต่ละผลิตภัณฑ์
จากการเติบโตธุรกิจอย่างรวดเร็วในระยะเวลาที่ผ่านมาของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป
จํากั ด (มหาชน) ส่ งผลให้ ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้ ประกอบการอันดับหนึ่งในอุต สาหกรรมโรง
ภาพยนตร์ การควบรวมกิจการกับ บริษัท อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และการเข้า
ร่ ว มทุ น กั บ บริ ษั ท ต่ า งๆ ที่ ส ร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ทางธุ ร กิ จ ให้ กั บ บริ ษั ท ฯ ในอนาคตซึ่ ง เป็ น การ
เสริมสร้างให้บริษัทฯ ก้าวสู่ความเป็น “สุดยอดเมืองหนังระดับโลกและศูนย์รวมความบันเทิง
สําหรับชีวิตคนรุ่นใหม่ (The World’s Best Cinema and Total Lifestyle Entertainment
Complex Provider)” ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถจําแนกออกได้เป็น 6 ประเภทธุรกิจ ตามความ
แตกต่างของลักษณะการประกอบธุรกิจดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ธุรกิจโรงภาพยนตร์
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
ธุรกิจโบว์ลิ่งและคาราโอเกะและลานสเก็ตน้ําแข็ง
ธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณา
ธุรกิจพื้นที่ให้เช่าและบริการ
ธุรกิจการจัดจําหน่ายภาพยนตร
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แผนภูมทิ ี่ 1.2 แสดงสัดส่วนรายได้ของแต่ละประเภทธุรกิจสําหรับ ปี 2553

ที่มา : http://www.set.or.th
ธุรกิจโรงภาพยนตร์ (Cinema Business)
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
กลุ่มธุรกิจโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์มีทั้งทั้ง 5แบรนด์ ดังนี้
1. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
2. พารากอน ซีนีเพล็กซ์
3. เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์
4. พาราไดซ์ พาร์ค ซีนีเพล็กซ์
5. อีจีวี
1.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
ปี 2550 รูปแบบการทําตลาดของโรงภาพยนตร์กลุ่ม เมเจอร์ ในปี 2550 จะปรับเปลี่ยน
รูปแบบใหม่ เป็นการผสมผสานการทําตลาด (Convergence) ใน 3 กลุ่มธุรกิจ คือ กลุ่มธุรกิจโรง
ภาพยนตร์ทั้ง 4 แบรนด์ คือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ อีจีวี พารากอน และเอสพลานาด
โดยเน้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายขนาดใหญ่ การจัดอีเวนท์ในช่วงเทศกาลพิเศษ
ต่างๆ จะทําแคมเปญพร้อมกันทั้ง 4 แบรนด์ภาพยนตร์
ด้านการขยายสาขา เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์มีความต้องการที่จะขยายโรงภาพยนตร์เพิ่ม 5-6
สาขา โดยได้เปิดให้บริการสาขา ดิ อะเวนิว แจ้งวัฒนะ จํานวน 5 โรง เมื่อเดือนกรกฎาคม
สาขาดิ อะเวนิว พัทยา จํานวน 8 โรง ได้เปิดให้บริการไปเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2550 ที่ผ่าน
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มา ขณะที่สาขาชลบุรี จํานวน 4 โรง นอกจากนี้ยังมีสาขาที่สําโรงอีก 1 แห่ง ส่วนต่างจังหวัดอีก
2 สาขาได้แก่ นวนคร อยุธยา , ศาลายา นครปฐม เพื่อขยายฐานลูกค้า
โดยให้ความสําคัญกับการเปิดสาขาในรูปแบบของสแตนด์อโลนมากขึ้นเหมื อนเช่นใน
อดีตที่เคยเติบโตมา ผลจากการเปิดตัวเอสพละนาดเมื่อ 4-5 เดือนที่ผ่านมาพบว่า สามารถตอบ
โจทย์ตลาดได้สามารถทํารายได้อย่างดี ได้ลูกค้าใหม่เข้ามาถึง 30%
เพราะรูปแบบสแตนด์อโลนสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าแต่ละกลุ่มได้ ซึ่งเป็น
ปัจจัยสํ าคั ญ ที่ทําให้ เ ข้าถึ งลู ก ค้ าได้เ จาะจงมากขึ้น ดึงกลุ่ มที่ไม่เ คยดูหนังให้เ ข้ามารับความ
บันเทิงได้ จากรูปแบบที่ต่างไปจากสาขาในศูนย์การค้า
การถึงลูกค้าที่ตรงเป้าหมาย จึงเป็นกลุ่มที่ตั้งใจมาชมภาพยนตร์ไม่จํากัดว่าเป็นเวลา
ไหนเพราะขึ้นอยู่ที่ความสะดวก แม้ในช่วงเวลากลางคืนโรงภาพยนตร์รูปแบบนี้ ก็ยังมีผู้มาใช้
บริการจํานวนมาก ผิดจากสาขาที่เปิดในศูนย์การค้าเมื่อถึงเวลากลางคืนหรือใกล้เวลาปิดห้างคน
จะบางตาและเงียบทันที
อย่ า งไรก็ ต ามการสร้ า งโรงภาพยนตร์ แ บบสแตนด์ อ โลนไม่ ใ ช่ โ ครงการที่ ส ามารถ
ตัดสินใจลงทุนได้ง่าย เพราะต้องหาจุดขายและไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้าที่จะมาใช้บริการให้พบ
และต้องวางคอนเซปต์ให้ชัดเจนจึงจะเกิดผลดีมากกว่าผลเสีย
ส่วนรูปแบบการเปิดในศูนย์การค้าก็ยังคงมีขึ้นอยู่กับทําเลและการเปิดศูนย์การค้าใหม่ๆ
ด้วย ซึ่งปัจจุบันสาขาที่ทํารายได้สูงสุดของเมเจอร์ฯก็ล้วนแต่เป็นสแตนด์อโลนเช่น รัชโยธิ น
รังสิต ปิ่นเกล้า เอสพละนาด เป็นต้น นอกนั้นก็มีสาขาสยามพารากอน
รูปแบบการดําเนินธุรกิจภาพยนตร์ในต่างจังหวัดของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จะขยายสาขา
ไปกับกลุ่มร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ หรือดิสเคาน์สโตร์ทั้งเทสโก้ โลตัส บิ๊กซี และคาร์ฟูร์ ส่วนใน
กรุ ง เทพฯ รู ป แบบการขยายจะมี ทั้ ง สแตนด์ อ ะโลนในการขยายสาขา โรงภาพยนตร์ ใ น
ศูนย์การค้าแบบเปิดร่วมกับกลุ่มสยามฟิวเจอร์ ดีเวลล้อปเม้นท์ และโรงภาพยนตร์ในช็อปปิ้ง
มอลล์ขนาดใหญ่
ข้ อ ดี ข องสาขาในศู น ย์ ก ารค้ า คื อ ต้ น ทุ น ที่ ถู ก กว่ า และลู ก ค้ า ที่ ห ลากหลาย ในขณะ
ที่สแตนด์อโลนมีต้นทุนที่สูงกว่า ทั้งค่าน้ํา ค่าไฟ อาคารสถานที่
ปี 2551 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์เน้นการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ในการชมภาพยนตร์ให้กับ
ผู้บริโภคมากขึ้น และดีขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะการเพิ่มความสะดวกในการชมภาพยนตร์ การเพิ่ม
ความตื่นเต้น และการให้สิทธิประโยชน์ที่เพิ่มมากขึ้น ด้วยการเจาะลงไปในเซ็กเม้นท์ต่างๆ ให้
มากขึ้น โดยจะยังคงมีการจัดโปรโมชันทุกเดือนกระตุ้นให้คนดูภาพยนตร์อย่างต่อเนื่อง
รวมถึงการเน้นการบริหารจัดการในแต่ละสาขาให้ดีขึ้น ยึดเอากลุ่มเป้าหมายในบริเวณ
นั้นๆเป็นตัววางโปรแกรมภาพยนตร์ที่จะเข้าฉายให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด
ในภาวะที่ผู้บริโภคเองต่างก็มีการพิ จารณาในการใช้เงินมากขึ้น แต่ทั้งนี้พบว่าสาขาในตัวเมือง
ยังคงมีทราฟฟิกของคนที่เข้าดูหนังเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ 4 สาขาหลัก อย่าง รัชโยธิน ปิ่นเกล้า
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สุขุมวิท และรังสิต ยังคงเป็นสาขาที่มีปริมาณคนหมุนเวียนสูงสุด รวมแล้วสามารถสร้างรายได้
ให้เมเจอร์ฯกว่า 25% จากรายได้รวมทั้งหมด ขณะที่สาขาชานเมืองปริมาณคนหมุนเวียนถือว่า
ยังทรงตัวอยู่
ด้านแนวทางขยายสาขามีแผนขยายโรงภาพยนตร์ใน 4 รูปแบบ คือ สแตนด์อโลน,
ศูนย์การค้า, ดิสเคาต์สโตร์ และรูปแบบไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ โดยจะมุ่งเน้นการขยายสาขาใน
ต่างจังหวัดมากขึ้น เพื่อรองรับกับการเติบโตในบางพื้นที่และเป็นการกระตุ้นตลาดในบางพื้นที่
เพื่อให้สัดส่วนสาขาต่างจังหวัดเป็น 40% กรุงเทพฯ 60% จากเดิม สาขาต่างจังหวัด 20% และ
สาขาในกรุงเทพฯ 80% ด้วยเป้าหมายถึงสิ้นปี 2553 จะต้องมีโรงภาพยนตร์ครบจํานวน 500
โรง จากปี 2550 มีจํานวน 308 โรง
โดยในปี 2551 วางแผนจะเปิดเพิ่มอีก 49 โรง จํานวน 8 สาขา ซึ่งจะมีทั้งรูปแบบส
แตนด์อโลนและในดิสเคาต์สโตร์ (เช่น เทสโก้โลตัส บิ๊กซี) เช่น พระรามสี่, เอกมัย (เพิ่มจํานวน
โรง) , รัตนาธิเบศร์, นวนคร, ธัญบุรี, อยุธยา, ศาลายา และกระบี่ โครงการแรกคือ รัตนาธิเบศร์
จะเป็นรูปแบบสแตนด์อโลน เอนเตอร์เทนเม้นท์คอมเพล็กซ์ มูลค่าโครงการกว่า 700 ล้านบาท
เช่า ที่ดินของเทสโก้โลตัส 5 ไร่ มี 15 โรง โบว์ลิ่ง 20 เลน พื้นที่ร้านค้าปลีก 9,000 ตารางเมตร
อีกโครงการคือ ที่ เมเจอร์อเวนิวรัชโยธิน พื้นที่ 9 ไร่ พื้นที่ร้านค้า 10,000 ตารางเมตร มูลค่า
โครงการ 1,000 ล้านบาทแต่ทั้งนี้รายได้หลักยังคงมาจากการขายตั๋วภาพยนตร์กว่า 60%
เมเจอร์วางตําแหน่งแบรนด์โรงภาพยนตร์ทั้ง 4 แบรนด์ ไว้ดังนี้
-เมเเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จับกลุ่มลูกค้าวัยรุ่น คนทํางาน และครอบครัว
-อีจีวี จับกลุ่มลูกค้าวัยรุ่น
-พารากอน ซีนีเพล็กซ์ จับกลุ่มลูกค้าระดับบน
-เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ จับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ชอบความทันสมัย
ในครึ่งปีหลังเมเจอร์ฯมีแผนจะเปิดอีก 4 สาขา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสาขาในต่างจังหวัด อาทิ
โลตัส บ้านโป่ง ราชบุรี, โลตัส นครปฐม, บิ๊กซี ธัญบุรี, โลตัส ศรีนครินทร์ ทั้งหมดจะเป็นโมเดล
ไซซ์เล็กที่มีโรงภาพยนตร์ประมาณ 4 โรงเป็นหลัก ซึ่งเป็นโมเดลที่เมเจอร์ฯใช้ทําตลาดใน
ต่างจังหวัดเป็นหลัก
รวมถึงมีแผนขยายโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไปพร้อมๆกับทางเทสโก้ โลตัส ที่
จะมีการขยายสาขาต่อไปในอนาคต จากเดิมที่จะเป็นลักษณะความร่วมมือแบบโปรเจ็กต์ บาย
โปรเจ็กต์ หลังจากนี้เมเจอร์ฯจะเข้าไปเปิดในเทสโก้ โลตัส ในทุกสาขา ที่มีลักษณะเป็นชอปปิ้ง
มอลล์ ที่มีศักยภาพ
ปี 2552 เมเจอร์ฯมีนโยบายนําหน่วยธุรกิจหลักทั้ง 3 ส่วน ประกอบด้วย ธุรกิจโรง
ภาพยนตร์ โบว์ลิ่ ง และสื่ อ โฆษณาในโรงภาพยนตร์ ว างแนวทางการตลาดให้ ไปในทิศ ทาง
เดียวกันและทํางานเอื้อประโยชน์ต่อกันในลักษณะของการผสมผสานมากขึ้น โดยอาศัยแชนเนล
ดิสทริบิวชั่นที่มีมาเป็นจุดขาย อาทิ การร่วมธุรกิจกับซัมซุงทั้งซื้อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ จัดอี

17

เวนต์ดูหนังมาราธอน ติดตั้งจอซัมซุงทั้งหมดในโครงการ เป็นต้น ซึ่งรูปแบบดังกล่าวนี้จะขยาย
ไปสู่สินค้าอื่นๆอีกหลายประเภท
โดยมีเป้าหมายเพิ่มจํานวนคนดูภาพยนตร์และคนเล่นโบว์ลิ่ง ซึ่งจะส่งผลต่อโฆษณาใน
โรงภาพยนตร์และในพื้นที่ของโบว์ลิ่ง รวมทั้งพื้นที่อื่นๆในโครงการอีกด้วย
แนวทางดังกล่ าวนี้ยัง สอดรับกับการทําตลาดในรูปแบบเซ็กเมนเตชั่นที่เ มเจอร์ฯให้
ความสําคัญมาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
ด้านแผนการตลาดได้ใช้งบการตลาดถึง 150 ล้านบาท ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ขายต่างๆร่วมกับผู้ผลิตภาพยนตร์และสินค้าประเภทต่างๆ ทั้งการจัดโปรโมชั่นและการใช้กล
ยุทธ์ด้านราคาที่หลากหลาย เพื่อกระตุ้นมากขึ้นและละเอียดมากขึ้น ส่งผลให้ผู้บริโภคบางคนจะ
ถูกกระตุ้นโดยไม่รู้ตัว เช่น การไปดูหนังกับแฟน หรือกับเพื่อน หรือกับลูก โดยไม่ได้ตั้งใจไปดู
ด้วยตัวเอง เป็นต้น เมเจอร์ฯจึงมีการทํากิจกรรมการตลาดในลักษณะนี้มากขึ้นและละเอียดมาก
ขึ้นเพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึงการจัดกิจกรรมทางการตลาดในทุกเทศกาล เช่น ตรุษจีน วาเลนไทน์ เพื่อกระตุ้น
ให้คนสนใจเข้ามาชมภาพยนตร์
นอกจากนี้เมเจอร์ฯยังได้ขยายเวลาการการฉายภาพยนตร์แต่ละเรื่องออกไปเป็นเวลา
เฉลี่ยประมาณ 7-10 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้มีโอกาสดูภาพยนตร์มากขึ้น และภาพยนตร์
เองก็ สามารถทํารายได้เพิ่ ม พร้อ มกันนี้ เมเจอร์มี แผนในการประชาสั มพันธ์ ใ ห้ค นดู ได้รู้ถึ ง
เนื้อหาของภาพยนตร์ดีๆ ที่น่าสนใจ และน่าดูมากขึ้น และยังจะเจรจากับผู้ผลิตภาพยนตร์เพื่อให้
ยืดเวลาในการนําหนังที่เข้าฉายไปผลิตเป็นวีซีดี ดีวีดีให้ช้าลง อย่างน้อยประมาณ 105 วันหรือ
ประมาณ 3 เดือน หลังภาพยนตร์ออกจากโรง และจะขอเจรจายืดให้ได้มากถึ ง 6 เดือ น
เนื่องจากการยืดเวลาในการนําหนังไปผลิตเป็นวีซีดี ดีวีดี จะช่วยยืดเวลาในการสร้างรายได้
ปี 2553 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ได้ปรับแผนกลยุทธ์ใหม่ในหลาย ๆ ส่วน โดยจะทําตลาด
แบบโฟกัสมากขึ้น พร้อมทั้งปรับการใช้งบประมาณด้านการตลาดจํานวน 150 ล้านบาทใหม่
โดยเน้นทําตลาดร่วมกับพันธมิตรในสัดส่วน 60% เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้คนออกมาดู
หนังเพิ่มขึ้น การทําตลาดร่วมกับบริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์ที่เข้าฉายประมาณ 30% เพื่อทําให้
ภาพยนตร์แต่ละเรื่องมีศักยภาพในการทํารายได้เพิ่มขึ้น ประกอบกับจํานวนโรงที่เมเจอร์ฯมี มาก
จึงทําให้สามารถขยายโปรแกรมฉายภาพยนตร์ที่มีผู้สนใจชมได้นานขึ้น จากเดิมเฉลี่ย 2 สัปดาห์
เพิ่มเป็น 3 สัปดาห์กับ ส่วนงบการตลาดอีก 10% จะเน้นทําตลาดแบบโลคอลไลเตชั่น เพื่อเจาะ
เข้าหากลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายในแต่ละทําเล
เนื่ อ งจากพบว่ า โครงสร้ า งของกลุ่ ม ผู้ ช มภาพยนตร์ ไ ด้ เ ปลี่ ย นไป จากอดี ต ที่ ผู้ ช ม
ภาพยนตร์ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นเป็นหลัก แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้ชมภาพยนตร์ส่วนใหญ่ก็ยังเป็น
กลุ่มวัยรุ่นประมาณ 50% แต่กลุ่มผู้ชมภาพยนตร์ที่มีอายุมากกว่า 40 ปี ก็มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่าง
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ชัดเจนถึงเกือบ 40% ขณะที่คุณภาพของภาพยนตร์เองก็ปรับตัวดีขึ้น ดังนั้น กลยุทธ์การตลาดก็
ต้องปรับเปลี่ยนไปตามไลฟ์สไตล์ของกลุ่มผู้ชมภาพยนตร์ในแต่ละกลุ่มมากขึ้น
นอกจากนี้ เมเจอร์ฯยังปรับแนวทางการใช้สื่อใหม่ให้สอดรับกับแผนกลยุทธ์ดังกล่าว
ด้วย โดยจะลดในส่วนที่เป็นแมสมีเดีย แล้วหันไปเพิ่มงบฯในสื่อที่เป็นสื่อโลคอลและสื่อที่เจาะเข้า
ทาร์เก็ตเซ็กเมนต์แทน ขณะเดียวกันบริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์เองก็ปรับตัวและหันมาทําการตลาด
และโปรโมชั่นมากขึ้นด้วยเช่นกัน ทั้งบริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศ ที่สําคัญโจทย์
ของการทําตลาดของกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ได้เปลี่ยนไป โดยหันมาให้ความสําคัญกับการสร้าง
ฐานลูกค้าใหม่ จากเดิมที่มุ่งไปที่การเพิ่มความถี่ในการชมภาพยนตร์ของกลุ่มผู้ชมภาพยนตร์อยู่
แล้ว
ขณะที่แผนด้านการตลาดนั้น ได้เจาะกลุ่มผู้บริโภคที่แยกเป็นเซ็กเม้นท์ให้ชัดจนมากขึ้น
ด้วยการใช้กลยุทธ์ราคาที่สามารยืดหยุ่นได้ จากเดิมที่ตั๋วนั้นมีราคาแตกต่างกันไปอยู่แล้วตาม
กลุ่มของลูกค้าไม่ว่าจะเป็น นักเรียน นักศึกษา เด็ก ผู้สูงอายุ เป็นต้น
นอกจากนี้เมเจอร์ฯยังได้สร้างแบรนด์โรงภาพยนตร์ใหม่อีก 1 แบรนด์คือ พาราไดซ์
พาร์ค ซีนีเพล็กซ์ ซึ่งเป็นการเปิดโรงภาพยนตร์ตามชื่อของศูนย์การค้าเป็นนโยบายใหม่ของ
เครือเมเจอร์เพื่อสร้างความแตกต่างและโดดเด่นจากแบรนด์โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
เนื่องจากปัจจุบันโรงภาพยนตร์เมเจอร์ฯมีอยู่เป็นจํานวนมาก ประกอบกับเป็นความต้องการของ
ผู้บริหารของศูนย์การค้านั้นๆอีกส่วนหนึ่งด้วย
โดยเมเจอร์ฯมีโมเดลโรงภาพยนตร์ 4 โมเดล ได้แก่ 1.สแตนด์อะโลน 2.โมเดลเปิด
กับดิสเคาต์สโตร์ อาทิ บิ๊กซี เทสโก้ โลตัส 3.โมเดลที่เปิดกับคอมมูนิตี้มอลล์ของสยามฟิวเจอร์
ดีเวลลอปเม้นท์ 4.โมเดลที่เปิดกับห้างสรรพสินค้า ซึ่งถือว่าค่อนข้างครอบคลุมสําหรับรูปแบบ
การลงทุน
อย่างไรก็ตามเมเจอร์ก็ยังคงศึกษาโมเดลทางธุรกิจใหม่ๆสําหรับการขยายโรงภาพยนตร์
และโมเดลที่น่าสนใจ คือโมเดลของโรงภาพยนตร์ชานเมือง ที่มีขนาดอาคารประมาณ 2 ชั้น
เช่นเดียวกับโรงภาพยนตร์ในญี่ปุ่น หรือในสหรัฐอเมริกา ซึ่งที่ดินในเมืองราคาค่อนข้างสูงและหา
พื้นที่ลงทุนยาก
โมเดลดังกล่าวเกิดจากโครงสร้างของเมือง (land scape) เปลี่ยนไปค่อนข้างมาก ทั้ง
จากการคมนาคมและผังเมือง มีผู้อยู่อาศัยย่านชานเมืองจํานวนมาก จึงต้องคิดหาโมเดลโรง
ภาพยนตร์แบบใหม่ๆมารองรับ
ซึ่งถือว่าเป็นโมเดลสแตนด์อะโลนรูปแบบใหม่ที่มีเฉพาะโรง
ภาพยนตร์ประมาณ 15 โรง และร้านอาหารจํานวนหนึ่ง แต่สามารถตอบโจทย์กลุ่มคนที่อยู่ใน
รอบนอก ซึ่งวันธรรมดาอาจมีผู้ใช้บริการไม่มาก แต่วันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์จะมีผู้ใช้บริการสูง ตอบ
โจทย์ทําเลรอบนอกเขตเมืองที่มีศักยภาพสูง
ซึ่งเมเจอร์ฯได้แนวคิดมาจากสาขาอยู่ที่เทสโก้
โลตัส ศาลายา ซึ่งอยู่ในทําเลชานเมือง ตัวเลขคนดูหนังในวันธรรมดาไม่สูงนัก แต่วันเสาร์อาทิตย์ สูงมาก เป็นที่มาของความคิดดังกล่าว คาดว่าจะเห็นเป็นรูปธรรมได้ภายในปีหน้า
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เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ มีทั้งหมด 36 สาขา ดังนี้
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
1.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ พระราม 2
2.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บางกะปิ
3.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บางนา
4.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ พระราม 3
5.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สุขุมวิท-เอกมัย
6.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน
7.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต
8.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รามคําแหง
9.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า
10.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ แฟชั่นไอส์แลนด์
11.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เพชรเกษม
12.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ นนทบุรี
13.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ หัวหิน
14.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เชียงใหม่
15.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ นครสวรรค์
16.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไฟว์สตาร์ อุดรธานี
17.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไฟว์สตาร์ อุบลราชธานี
18.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ฉะเชิงเทรา
19.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สมุย
20.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ พิษณุโลก
21.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ อเวนิว แจ้งวัฒนะ
22.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ศาลายา
23.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บิ๊กซีนวนคร
24.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ธัญบุรี
25.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัสนวนคร
26.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ศรีนครินทร์
27.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สําโรง
28.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ชลบุรี
29.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กระบี่
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30.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ อยุธยา
31.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เพชรบูรณ์
32.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บ้านโป่ง
33.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ พัทยา
34.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทองหล่อ
35.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิยะรมย์
36.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ อมตะนคร
ตารางที่ 1.2 แสดงจํานวนสาขาเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
ที่มา : http://www.set.or.th
2.พารากอน ซีนีเพล็กซ์
พารากอน ซีนีเพล็ก ซ์ เป็นแบรนด์โรงภาพยนตร์อีกแบรนด์หนึ่งของเครือเมเจอร์ ซีนี
เพล็กซ์ กรุ้ป ตั้งอยู่ที่บริเวณชั้น 5 และ 6 ศูนย์การค้าสยามพารากอนบนพื้นที่กว่า 20,000 ตร.
ม. เป็นโครงการขนาดใหญ่ ทั้งด้านการออกแบบที่ใช้ดีไซเนอร์ของโลกอย่าง Rockwell Group
ผู้ออกแบบโกดัก เธียเตอร์ และโซนี่ ไอแมกซ์ โดยได้เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมิถุนายน
พ.ศ.2549 ที่ผ่านมา
ซึ่งถูกวางเป็น Cinema and Entertainment Complex ระดับ 6 ดาว ภายใต้คอนเซปต์
New Era of Theatre จับเป้ากลุ่มเป้าหมายระดับ เอ-บี โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยว
โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่มีความสมบูรณ์ที่สุด มีโรงภาพยนตร์ให้บริการลูกค้าทุก
ระดับ จึงทํ าให้ โ ครงการนี้จ ะเป็น destination ใหม่ของธุ รกิ จโรงภาพยนตร์โ ลก และเป็ น
วัฒนธรรมความบันเทิงที่ครบเครื่องที่สุดในโลก และจะสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด
ในธุรกิจโรงภาพยนตร์และเอ็นเตอร์เทนเมนต์ให้เป็น New Era of Theatre ได้
มีจุดขายโครงการที่เน้นสร้างประสบการณ์ต รงให้ผู้บริโภคได้สัมผัส ความหรูหรา ทั้ง
บรรยากาศ ดีไซน์ และกิจกรรมที่จะมาตอบสนอง
คาดว่าจะสามารถถึงจุดคุ้มทุน 5 ปี อีกทั้งจะเป็นสาขาที่ทํารายได้หลักให้แก่เครือเมเจอร์
ฯในอนาคต มากกว่า 10-20% แทนที่สาขารัชโยธินในเวลานี้ โดยคาดว่าสาขานี้จะมีรายได้จาก
ตั๋วภาพยนตร์ประมาณสูงกว่า 3 ล้านใบ/ปี มากกว่าสาขารัชโยธินที่เคยทํารายได้สูงสุด ที่มี
ยอดขายตั๋วอยู่ที่ 2.5 ล้านใบ/ปี โดยรายได้จํานวนนี้แบ่งเป็นรายได้จากตั๋วภาพยนตร์ 70% ที่
เหลืออีก 30% เป็นรายได้จากส่วนอื่น และมีสัดส่วนลูกค้าของเป็นชาวต่างชาติ 40% ที่เหลืออีก
60% เป็นชาวไทย
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หลังการเปิดตัวพารากอน ซีนีเพล็กซ์ ทางเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็ กซ์ ได้ปรับตําแหน่ง
ทางการตลาดของโรงภาพยนตร์บริเวณใจกลางเมืองซึ่งเมเจอร์ฯ มีโรงภาพยนตร์กระจายอยู่
ตามศูนย์การค้าใหญ่ตั้งแต่สยามพารากอน เซ็นทรัลเวิลด์ ฯลฯ ด้วยการแยกประเภทของหนัง
และราคาให้ชัดเจนตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อมิให้เกิดการแช่งขันกันเอง อย่างเช่นพารากอน
ซีนีเพล็กซ์ จะไม่มีพากย์ไทย เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าระดับไฮเอนด์ที่ส่วนใหญ่ของผู้ใช้ บริการจะไม่
พิจารณาเรื่องของราคามาเป็นตัวแปรหลักในการตัดสินใจ
ดังนั้นการบริหารงาน การตลาด ตลอดจนวิธีการสื่อสารและแคมเปญต่างๆ จึงถูกแยก
ออกจากแบรนด์เดิมอย่างเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์และอีจีวี โดยมีบริษัท สยาม ซีนีเพล็กซ์ จํากัด เป็น
ผู้ดูแล แต่แม้จะแยกการบริหารออกจากกัน แต่แนวคิดการทําการตลาดและพัฒนาบริการยังอยู่
ภายใต้แกนไอเดียเดียวกัน โดยเน้นความสะดวกสบาย และบริการที่ดี
โดยแผนการตลาดได้มีแผนสร้างแบรนด์ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้าง
การรับรู้ในกลุ่มผู้บริโภคและขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ ยวและคนเมืองที่
อาศัยในย่านสุ ขุมวิ ทโดยหลี ก เลี่ ยงการกระตุ้นการขายด้ว ยการทําโปรโมชั่นเหมือ นแบรนด์
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ และอีจีวี
พารากอน ซีนีเพล็กซ์มีแผนร่วมกับพันธมิตรผู้ดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ ซึ่งมี
ฐานลูกค้ากลุ่มเดียวกันในตลาดบน เพื่อจัดกิจกรรมทางการตลาด ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของลูกค้าโรงภาพยนตร์ดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลา 1 ปี ในการสร้างแบรนด์ในลักษณะ
ดังกล่าว
ในส่วนของโปรโมชั่น แคมเปญ แม้ราคาขายตั๋วของพารากอน ซีนีเพล็กซ์จะสูงกว่าแบ
รนด์เ มเจอร์ ซีนีเพล็ ก ซ์ 15% นั้น ได้ถู กกําหนดให้ส อดคล้ อ งกับโลเกชั่ น การบริการและ
กลุ่มเป้าหมายที่เน้นระดับพรีเมียม แต่ก็จะมีการจัดโปรโมชั่นในราคาพิเศษรูปแบบต่างๆ เช่น
ช่วงเช้า และหลัง 20.00 น.เพื่อส่งเสริมการขาย กระตุ้นการรับรู้และดึงให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ
ปี 2550 พารากอน ซีนีเพล็กซ์ เป็นแบรนด์ที่ประสบความสําเร็จได้รับความสนใจและ
ตอบรับจากลูกค้าเป็นจํานวนมากอย่างต่อเนื่อง โดยมีกลุ่มลูกค้าระดับบีบวกขึ้นไป และลูกค้า
ต่างชาติที่นิยมเข้ามาใช้บริการจํานวนมาก
พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ทํารายได้ให้กับเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ปติด 1 ใน 3 อันดับของ
สาขาที่ทํารายได้สูงสุด
ปี 2551 พารากอน ซีนีเพล็กซ์ เปิดตัว โรงภาพยนตร์ดิจิตอล 3 มิติ โดยได้นําเข้าเครื่อง
ฉาย Digital Cinema 3D ระบบใหม่ล่าสุดของโลก เข้ามาฉายในเมืองไทย พร้อมแว่นตา 3 มิติ
รุ่นใหม่ ที่มีขนาดเล็ก น้ําเบา ทําให้ไม่รู้สึกเมื่อยล้าสายตาตลอดการชมภาพยนตร์ ซึ่งให้ความ
คมชัดสมจริง สีสันสวยสดใสเหนือกว่าการฉายภาพยนตร์ 3 มิติ ในระบบฟิล์มธรรมดา
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พารากอน ซีนีเพล็กซ์ มีทั้งหมด สาขา 1 ดังนี้
พารากอน ซีนีเพล็กซ์
1.สยามพารากอน
ตารางที่ 1.3 แสดงจํานวนสาขาพารากอน ซีนีเพล็กซ์
ที่มา : http://www.set.or.th
3.เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์
ปี 2552 เมเจอร์ฯเทสโก้ โลตัส พัฒนาพื้นที่ลานจอดรถบางส่วนร่วมกับพื้นที่ที่เหลือบางส่วน
ในสาขารัตนาธิเบศร์ สําหรับก่อสร้างโรงภาพยนตร์เอสพละนาด ซีนีเพล็กซ์ ในลักษณะสแตนด์
อโลน ภายใต้คอนเซ็ปต์ เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ คอมเพล็กซ์ ติดกับเทสโก้ โลตัส ซึ่งการพัฒนาพื้นที่
ดังกล่าว คาดว่าจะใช้งบประมาณในการลงทุนอีกกว่า 1,000 ล้านบาท พื้นที่ภายในเอสพละนาด
อยู่ที่ 5-6 หมื่นตารางเมตร การลงทุนครั้งนี้เมเจอร์ต้องการที่จะทําให้แบรนด์ เอสพละนาด ซีนี
เพล็กซ์ มีความแข็งแกร่งขึ้น โดยมองว่า พื้นที่ดังกล่าวมีศักยภาพ ส่วนทางเทสโก้ โลตัสก็จะได้
ประโยชน์จากการที่มีทราฟฟิกที่เพิ่มขึ้นด้วย
เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ มีทั้งหมด สาขา 2 ดังนี้
เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์
1.เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ รัชดาภิเษก
2.เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ งามวงศ์วาน-แคราย
ตารางที่ 1.4 แสดงจํานวนสาขาเอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์
ที่มา : http://www.set.or.th

4.พาราไดซ์ พาร์ค ซีนีเพล็กซ์

23

พาราไดซ์ พาร์ค ซีนีเพล็กซ์ มีทั้งหมด สาขา 1 ดังนี้
พาราไดซ์ พาร์ค ซีนีเพล็กซ์
1.พาราไดซ์ พาร์ค
ตารางที่ 1.5 แสดงจํานวนสาขาพาราไดซ์ พาร์ค ซีนีเพล็กซ์
ที่มา : http://www.set.or.th
5.อีจีวี
อีจีวี มีทั้งหมด สาขา 10 ดังนี้
อีจีวี
1.แกรนด์อีจีวี สยามดิฟคัพเวอรี่
2.แกรนด์อีจีวี ซีคอน
3.อีจีวี รังสิต
4.อีจีวี บางแค
5.แกรนด์อีจีวี ปิ่นเกล้า
6.อีจีวี ลาดพร้าว
7.อีจีวี ศรีราชา
8.อี-ซีนีม่า อีจีวี อ้อมใหญ่
9.อีจีวี เมโทรโพลิส บิ๊กซี ราชดําริ
10.อีจีวี ไฟว์สตาร์ โคราช
ตารางที่ 1.6 แสดงจํานวนสาขาอีจีวี
ที่มา : http://www.set.or.th
โรงภาพยนตร์ ใ นเครื อ เมเจอร์ ซี นี เ พล็ ก ซ์ เป็ น โรงภาพยนตร์ ใ นระบบมั ล ติ เ พล็ ก ซ์
(Multiplex) โดยในแต่ละสาขาที่เปิดให้บริการจะถูกกําหนดให้มีโรงภาพยนตร์โดยเฉลี่ยจํานวน 3
โรงขึ้นไป ทั้งนี้เพื่อให้สามารถรองรับกับจํานวนภาพยนตร์ที่จะเข้าฉายได้หลายเรื่องในวันและ
เวลาเดียวกัน ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้เพิ่มทางเลือกและความสะดวกในการเลือกชมภาพยนตร์
ให้แก่ลูกค้า โดยเพิ่มโรงภาพยนตร์ระดับพรีเมี่ยม เพียบพร้อมด้วยการตกแต่งสถานที่หรูหรา
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สวยงาม และการบริการที่ประทับใจลูกค้ายิ่งขึ้น ได้แก่ โรงภาพยนตร์พารากอน ซีนีเพล็กซ์ และ
เอสพละนาด ซีนีเพล็กซ์ นอกเหนือจากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ และโรงภาพยนตร์อีจีวี
ลักษณะเด่นอีก ประการหนึ่งของโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเ พล็กซ์ คื อมีการตกแต่งโรง
ภาพยนตร์ (Theme) ที่สวยงามหรูหราทันสมัยหลากรูปแบบแตกต่างกันในแต่ละสาขา ในเรื่อง
ของเก้าอี้นั่งชมภาพยนตร์จะมีให้ เลือกหลายรูปแบบ และมีให้เลือกหลายระดับราคา การจัดวาง
เก้าอี้ภายในโรงภาพยนตร์จะเป็นแบบขั้นบันได และแบบ Stadium รวมทั้งการวางเก้าอี้สลับ
ช่อ งไฟระหว่า งแถว ทํา ให้ ไ ม่ เ กิ ด การบั งกั น ระหว่ างแถวหน้ าและแถวหลั ง อีก ทั้ง เพิ่ มพื้ น ที่
ระหว่างแถวหน้าและแถวหลังให้กว้างยิ่งขึ้น เพื่อความสะดวกสบายในการนั่งตลอดช่วงเวลาชม
ภาพยนตร์ นอกจากนี้ส าขาส่ วนใหญ่ยังจัดให้มีบริการห้องวีไอพี และมุมกาแฟรับรองลู กค้ า
รวมถึงการให้บริการนวดแบบสปาด้วยเก้าอี้ไฟฟ้าอย่างดี เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกผ่อนคลายระหว่างรอ
ชมภาพยนตร์อีกด้วย
ในด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ทุกสาขา ได้ติดตั้ง
จอฉายภาพยนตร์ขนาดใหญ่ Mega Screen ที่มีขนาดหน้ากว้างตามขนาดความกว้างภายในโรง
ภาพยนตร์ ทําให้ผู้ชมสามารถเห็นภาพได้ชัดเจนในทุกตําแหน่งที่นั่ง รวมทั้งความสมบรูณ์แบบ
ทันสมัยด้านเทคโนโลยีระบบเสียงในระบบ All Digital Sound SDDS, DTS, SRD, Dolby
Digital Surround EX และระบบเสียงรุ่นใหม่ล่าสุด JBL 3 ways
ในด้านความปลอดภัยของผู้เข้ามาใช้บริการ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ เป็นสิ่งที่
บริษัทฯ คํานึงเป็นพิเศษ และถือเป็นหลักการสําคัญของงานบริการที่จะต้องมี โดยจะเห็นได้จาก
การเป็นผู้เริ่มต้นในการออกแบบโรงภาพยนตร์ให้มีทางเดินด้านนอกโรงโดยรอบเชื่อมต่อถึงกัน
ไม่สับสน ซึ่งจะต้องออกแบบตั้งแต่เริ่มต้น เช่นสาขาที่เป็น Stand Alone เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จะ
ออกแบบโดยมี โรงภาพยนตร์ ไ ว้ ใ นอาคารตั้ งแต่เ ริ่ม ต้น ขออนุ ญ าตกั บทางราชการเลย และ
ต่อเชื่อมกับทางหนีไฟ โดยเชื่อมต่อไปยังบันไดหนีไฟที่สามารถลงมาถึงชั้นล่างและมีประตูหนี
ไฟออกนอกอาคารได้ทันที ข้อสําคัญทางเดินโดยรอบ หรือบันไดหนีไฟ จะมีไฟฉุกเฉินติดตั้งโดย
ตลอดเพื่อความสว่างหากเกิดเหตุการณ์ขึ้น สําหรับสาขาที่อยู่ตามอาคารของผู้อื่น ทางบริษัทฯ
ก็ จะคํ านึ งถึ งความปลอดภัยเป็นหลั กโดยใช้หลั กการเดียวกับอาคารที่เ ป็น ของบริษั ทฯ เอง
ทางเดินไม่มืดมีแสงสว่างเพียงพอ มีไฟฉุกเฉินติดตั้งโดยรอบ และเดินได้รอบถึงกันโดยตลอด
ไม่สับสน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดต่างๆและเครื่องมือตรวจจับอาวุธ
เพิ่มเติมในทุกสาขา เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของผู้มาใช้บริการอีกด้วย
“โรงภาพยนตร์ จอยั กษ์ กรุ ง ศรี ไอแมกซ์ ”เปิ ดให้ บริ ก ารที่ พารากอนซี นีเ พล็ ก ซ์ เป็ นโรง
ภาพยนตร์จอยักษ์แห่งแรกของภูมิภาคเอเชีย ภายในโรงภาพยนตร์สามารถรองรับผู้ชมได้สูงสุด
ถึง 556ที่นั่ง เป็นโรงภาพยนตร์ที่มีจ อฉายภาพยนตร์ขนาดใหญ่ กว้าง 28 เมตร และสูง 21
เมตร พร้อมด้วยระบบเสียงสมบูรณ์แบบ Digital Sound Track Dolby Stereo ทําให้ภาพและ
เสียงที่ถ่ายทอดคมชัดเหมือนเข้าอยู่ในเหตุการณ์จริง และปัจจุบันทางเมเจอร์ยังได้นําระบบ
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DMR (Digital Re-mastering) เข้ามาซึ่งเป็นระบบการฉายในรูปแบบใหม่ที่ให้ภาพคมชัดกว่า
ปกติถึง 10 เท่า พลังเสียง Digital Surround 12,000 วัตต์ นอกจากนี้โรงภาพยนตร์จอยักษ์กรุง
ศรีไอแมกซ์ยังสามารถรองรับการฉายภาพยนตร์ฮอลลีวูดความยาว 2-3 ชั่วโมงได้การประกอบ
ธุรกิจโรงภาพยนตร์ของกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ มีลักษณะเด่นของธุรกิจ 6 ประการ ดังนี้
1. กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ไม่มีภาระต้นทุนในส่วนของการจัดซื้อภาพยนตร์ (หนัง)
เป็นหน้าที่ของบริษัทตัวแทนจําหน่ายภาพยนตร์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทในเครือ
ของบริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จะเป็นผู้ส่งฟิล์มหรือ
เทปภาพยนตร์ให้โรงภาพยนตร์เพื่อฉายในโรงภาพยนตร์เป็นรอบแรก (First Run
Motion Picture) โดยเจ้าของ Software จะเป็นผู้ลงทุนโปรโมทภาพยนตร์ของ
ตัวเองให้เป็นที่นิยมของคนดู ซึ่งหมายถึงต้นทุนทางการตลาดทั้งหมดที่เกี่ยวกับ
ภาพยนตร์เรื่องนั้นๆ เจ้าของภาพยนตร์จะต้องลงทุนเอง
2. รายได้จากค่าบัตรชมภาพยนตร์ ทางเจ้าของโรงภาพยนตร์จะเป็นผู้เก็บจากผู้ชม
และจะแบ่งส่ วนแบ่งค่ าตั๋ว หนังที่ได้รับมาให้กับเจ้าของภาพยนตร์ โดยเฉลี่ยใน
อัตราร้อยละ 48 ถึง 50 ทั้งนี้รายได้ส่วนนี้คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 43 ของ
รายได้รวม การประกอบธุ รกิจโรงภาพยนตร์ของกลุ่ มเมเจอร์ ซีนีเ พล็ กซ์ ยังมี
รายได้เสริมจากการขายเครื่องดื่มและป๊อปคอร์น (Concession) รายได้จากการ
ขายบัตรส่วนลด (Major Card) ซึ่งเป็นบริการเสริมที่สนับสนุนยอดขายตั๋วหนังได้
เป็นอย่างดี
3. รายได้ที่มีบทบาทสําคัญอีกรายการหนึ่งคือรายได้จากค่าโฆษณาบนจอภาพยนตร์
(Onscreen Advertising) และพื้นที่ใช้สอยนอกโรงภาพยนตร์ ในฐานะเจ้าของ
สถานที่ร วมถึ งการได้รั บ เงิน สนั บ สนุ น ทํ า กิจ กรรมร่ ว มกับ เจ้ า ของสิ น ค้ า ต่ า งๆ
(Sponsorship)
4. โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ มีความโดดเด่น คือเป็นเจ้าของอาคารเอง (บาง
สาขา) ดังนั้นจึงสามารถที่จะจัดการบริหารเรื่องของเวลาฉายภาพยนตร์ได้ง่ายกว่า
การเข้าไปเช่าพื้นที่ในอาคารของผู้อื่น เช่นฉายรอบแรกเร็วกว่า หรือรอบสุดท้าย
สามารถเลิกได้ดึกกว่าคู่แข่ง และยังสามารถที่จะใช้พื้นที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆที่
เกี่ยวกับภาพยนตร์ในการส่งเสริมการขายได้
5. ขนาดของโรงที่ใหญ่กว่า ซึ่งบางโรงของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ มีขนาดใหญ่สามารถจุ
ผู้ชมได้ถึงประมาณกว่า 1,000 ที่นั่ง ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบในการรองรับกับปริมาณ
ของผู้ ชม ที่เข้าชมเมื่อ เวลาที่มีภาพยนตร์ในระดับ Blockbuster เมเจอร์ ซีนี
เพล็กซ์ สามารถที่จะทําเงินรายได้จากโรงขนาดใหญ่ได้มาก แต่สําหรับโรงขนาด
เล็กจะต้องฉายภาพยนตร์เรื่องเดียวกันหลายรอบจึงจะได้รายได้เท่าโรงขนาดใหญ่
รอบฉายและโปรแกรมหนัง
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โรงฉายภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ในแต่ละสาขา เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00
น. ถึง 24.00 น. รวม 14 ชั่วโมงต่อวัน โดยเฉลี่ยหนัง 1 เรื่องใช้เวลาในการฉายประมาณ 2-3
ชั่วโมง ทําให้โรงภาพยนตร์แต่ละโรงสามารถทํารอบฉายได้เฉลี่ย 4 ถึง 7 รอบต่อวัน การวาง
โปรแกรมหนังจะถูกกําหนดโดยจํานวนหนังใหม่ที่จะเข้าฉายในแต่ละสัปดาห์ (Movie Line up)
และหนังที่อยู่ระหว่างฉาย ซึ่งโดยเฉลี่ยในแต่ละสัปดาห์จะมีหนังใหม่เข้าฉายประมาณ 5-6 เรื่อง
และหนังแต่ละเรื่องจะมีระยะเวลาในการฉายโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 สัปดาห์ หรืออาจจะนานกว่า
นั้นขึ้นอยู่กับกระแสความนิยมของหนัง
ภาพยนตร์ที่เข้าฉาย1
โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเ พล็กซ์กรุ้ป ดําเนินนโยบายผู กพันธมิต รกับทุกค่ าย
บริษัทตัวแทนภาพยนตร์ เปิดกว้างให้ทุกค่ายนําภาพยนตร์เข้าฉายด้วยเงื่อนไขการแบ่งรายได้
ค่าบัตรเข้าชมที่ต่างกันขึ้นอยู่กับความนิยมของภาพยนตร์เรื่องนั้นๆ ในปี 2553 ที่ผ่านมา มี
จํานวนภาพยนตร์เข้าฉายในโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รวมทั้งสิ้น 165 เรื่อง จากจํานวน
ภาพยนตร์ที่เข้าฉายในประเทศทั้งสิ้น 216 เรื่อง โดยมีรายละเอียดประกอบ ดังนี้
ประเภทของภาพยนตร์

จานวนที่ฉายทั้งหมด (เรื่อง)

รวมภาพยนตร์ต่างประเทศ
ภาพยนตร์ไทย
รวมภาพยนตร์ที่เข้าฉายทั้งหมด¹

165
51
216

จานวนที่ฉายใน
เครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ (เรื่อง)
115
50
165

ตารางที่ 1.7 แสดงจํานวนภาพยนตร์ที่เข้าฉายในประเทศไทย
ที่มา : http://www.set.or.th
จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่าภาพยนตร์ที่เข้าฉายในปี 2553 มีจํานวน 216 เรื่อง หรือ
เฉลี่ ย มี ภ าพยนตร์ เ ข้ า ใหม่ ทุ ก สั ป ดาห์ ๆ ละ 3-4 เรื่ อ ง เมเจอร์ ซี นี เ พล็ ก ซ์ ได้ พิ จ ารณาคั ด
ภาพยนตร์ที่มีคุณภาพหลากหลายแนว ตรงความต้องการของผู้ชมเข้าฉายทั้งหมด 165 เรื่อง
หรือร้อยละ 76 ของภาพยนตร์ทั้งหมด และวางโปรแกรมการฉายในโรงภาพยนตร์ให้นานขึ้น
ราคาบัตรเข้าชมภาพยนตร์2
1

ที่มา : ตัวแทนจาหน่ายภาพยนตร์รายใหญ่
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ราคาบัตรเข้าชมภาพยนตร์หรือราคาตั๋วหนังจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสาขาและประเภท
ของเก้าอี้นั่งที่ให้ความสะดวกสบายระหว่างการชมภาพยนตร์ที่ต่างกัน ดังนี้
โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
ประเภทเก้าอี้นั่ง
Normal พื้นฐาน
Honeymoon seat แบบพับที่เท้าแขนได้
First class เก้าอี้นั่งแบบพับที่เท้าแขนได้ บนชั้น
ลอย
Platinum chair เก้าอี้นั่งมีที่วางเครื่องดื่ม, ป๊อป
คอร์นและมีผ้ารองศีรษะ
Opera chair เก้าอี้คู่ขนาดกว้าง
Emperor chair เก้าอี้ประเภทปรับเอนนอนยืดขา
ได้

ราคาบัตรเข้าชมภาพยนตร์ต่อที่นั่ง
(บาท)
100-120
120-140
150
170
500
500-600

ตารางที่ 1.8 แสดงประเภทเก้าอี้ในโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
ที่มา : http://www.set.or.th
โรงภาพยนตร์ในเครืออีจีวี
ประเภทเก้าอี้นั่ง
ราคาบัตรเข้าชมภาพยนตร์ต่อที่นั่ง (บาท)
มาตรฐาน (Standard)
80-120
Honeymoon
120-140
พรีเมียร์ สวีท(Premier Suite)
150-200
โกลด์ คลาส (Gold Class)
200-500
ตารางที่ 1.9 แสดงประเภทเก้าอี้ในโรงภาพยนตร์ในเครืออีจีวี
ที่มา : http://www.set.or.th
โรงภาพยนตร์พารากอนซีนีเพล็กซ์
2

ราคาบัตรเข้าชมภาพยนตร์โดยเฉลี่ยในตลาดอยู่ที่ 100 บาท ต่่ากว่าราคาในประเทศอื่นแถบเอเซีย เช่น ญี่ปุ่น ฮ่องกง สิงคโปร์ ซึ่งมีราคา
อยู่ที่ 540, 350 และ 220 บาทตามล่าดับ และต่่ากว่าราคาในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมีราคาอยู่ที่ 340 และ
224 บาทตามล่าดับ
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ประเภทเก้าอี้นั่ง
Premium
Privilege
Royal Balcony
Paragon Chair
Ultra Sweet
Ultra Paradise
Ultra Romance

ราคาบัตรเข้าชมภาพยนตร์ต่อที่นั่ง (บาท)
110-140
160
180
200
600
600
600

ตารางที่ 1.10 แสดงประเภทเก้าอี้ในโรงภาพยนตร์พารากอนซีนีเพล็กซ์
ที่มา : http://www.set.or.th
โรงภาพยนตร์เอสพละนาดซีนีเพล็กซ์
ประเภทเก้าอี้นั่ง
Normal
Honeymoon
Deco Opera
Galleria Seat

ราคาบัตรเข้าชมภาพยนตร์ต่อที่นั่ง (บาท)
120-140
140-160
250
500

ตารางที่ 1.11 แสดงประเภทเก้าอี้ในโรงภาพยนตร์เอสพละนาดซีนีเพล็กซ์
ที่มา : http://www.set.or.th

โรงภาพยนตร์ Nokia (พารากอน ซินีเพล็กซ์)
โรงภาพยนตร์วีไอพีขนาดกลาง 3 โรง เน้นความเป็นส่วนตัวและสะดวกสบายของผู้ชม
โอ่อ่า หรูหรา มีที่จําหน่ายตั๋วต่างหากทั้งด้านหน้าทางเข้า และในเลาจ์ เก้าอี้แบ่งออกเป็น 3 แบบ
3 สไตล์ ได้แก่ Ultra Romance (มีผ้าม่านเพื่อความสวีทหวานและเป็นส่วนตัวยิ่งขึ้น ), Ultra
Sweet (ใกล้ชิดอิงแอบสําหรับคู่รัก), Ultra Paradise (ประหนึ่งนั่งอยู่ริมชายหาด) มีห้องพักรอ
ชมภาพยนตร์ ซึ่งจะทําให้คุณผ่อนคลายด้วย โซฟานุ่มสบาย อาหารว่าง และเครื่องดื่ม

1.โรง Nokia Ultra Screen โรง VIP 12.โรง Nokia Ultra Screen VIP 2-3
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รูปภาพที่ 1.1

รูปภาพที่ 1.2

แสดงบรรยากาศของโรงNokia Ultra Screen โรง VIP 1แสดงบรรยากาศของโรง Nokia UltraScreen VIP 2-3
ที่มา : www.majorcineplex.comที่มา : www.majorcineplex.com

เลาจ์สุดหรูสําหรับผู้มาดูหนังใน Nokia Ultra Screen

รูปภาพที่ 1.3 แสดงบรรยากาศห้องเลาจ์ในโรงNokia Ultra Screen
ที่มา : www.majorcineplex.com
โรง 1 - 3 ของ พารากอน ซีนีเพล็กซ์จะเป็น โรง Nokia Ultra Screen ที่นั่งละ 600
บาท ปกติจะขายเป็นคู่ ๆ ละ 1,200 บาทบาท วันศุกร์-วันอาทิตย์ ที่นั่งละ 800 บาท ที่นั่งปรับ
นอนได้ มีผ้าห่ม มีเลาจน์ให้นั่งรอ มีเครื่องดื่มพวก Soft Drink บริการฟรี มีบริการนวดฟรี 15
นาที

ราคาโรงภาพยนตร์Nokia Ultra Screen
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วัน
ราคา
(บาท)

จันทร์

อังคาร

600

600

พุธ
600

พฤหัสบดี ศุกร์
600

800

เสาร์
800

อาทิตย์
800

ตารางที่ 1.12 แสดงราคาโรงภาพยนตร์Nokia Ultra Screen
ที่มา : www.majorcineplex.com
สภาพตลาดโรงภาพยนตร์
ปี 2550 ธุรกิจโรงภาพยนตร์มีทิศทางที่ค่อนข้างดีกว่าปี 2549 ที่ผ่านมา เนื่องจากมี
ปัจจัยบวกเข้ามาหลายประการ อย่างไรก็ตามการเกิดเหตุการณ์ไม่สงบขึ้นในกรุงเทพฯในช่วง
ปลายปี 2549 นั้นอาจส่งผลต่อเนื่องให้ธุรกิจโรงภาพยนตร์ต้องเผชิญกับความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น
จากปัจจัยเสี่ยงของธุรกิจที่มีอยู่แล้ว ทั้งนี้ผู้ประกอบจําเป็นที่จะต้องดําเนินธุรกิจในเชิงรุกมาก
ยิ่งขึ้น
ธุรกิจโรงภาพยนตร์นั้น มีการแข่งขันค่อนข้างรุนแรง โดยเฉพาะในพื้นที่ใจกลางเมืองที่
เป็นแหล่งรวมของห้างสรรพสินค้า สถานบันเทิงและแหล่งธุรกิจ จํานวนมากและกลุ่มลูกค้าที่เข้า
ใช้บริก ารมีกํ าลั งซื้อ ค่ อ นข้างสู ง ทําให้มีการกระจุกตัว ของโรงภาพยนตร์จํานวนมาก หรือ มี
จํานวนที่นั่งชมภาพยนตร์ไม่ต่ํากว่า 15,000 ที่นั่งในพื้นที่ถนนสุขุมวิท ราชประสงค์และเขตปทุม
วัน
มี ก ารลงทุน ทางด้ า นความสะดวกสบายในการชม และสร้ างความแตกต่ างของโรง
ภาพยนตร์ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย ซึ่งการสร้างความแตกต่างของ
บริการนอกจากจะเป็นจุดขายให้กับโรงภาพยนตร์แต่ละแห่งแล้วยังสามารถทําให้ผู้ประกอบการ
โรงภาพยนตร์สามารถเพิ่มอัตราค่าชมภาพยนตร์ต่อเรื่องให้สูงขึ้นไปอีกทางหนึ่งด้วย โดยมีอัตรา
ค่าชมอยู่ที่ระหว่าง 100-350 บาทต่อเรื่อง
นอกจากนี้ ผู้ ป ระกอบการยั ง หั น มาใช้ ก ลยุ ท ธ์ ท างด้ า นราคา มาใช้ เ พื่ อ ดึ ง ดู ด ให้ มี
ผู้ใช้บริการในช่วงวันธรรมดาและการชมภาพยนตร์ในช่วงดึกมากขึ้น ด้วยการลดราคาค่าชมลง
มาในลักษณะเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มนักศึกษา กลุ่มสมาชิก ซึ่งสามารถช่วยกระตุ้นให้อัตราการ
ชมภาพยนตร์ในช่วงวันธรรมดาเพิ่มขึ้นได้ในระดับหนึ่ง
อย่างไรก็ดีธุรกิจโรงภาพยนตร์ยังได้รับปัจจัยบวกเข้ามากระตุ้นจากการที่มีภาพยนตร์
ฟอร์มใหญ่ไ ทยและเทศ ซึ่งเป็นแรงดึงดูดสําคั ญ ให้ผู้บริโภคเข้ามาจับจ่ายใช้สอยภายในโรง
ภาพยนตร์แต่ละแห่ง เช่น ตํานานสมเด็จพระนเรศวร , สไปเดอร์แมน ,ไพรเรท ออฟ เดอะ
แคริบเบียน เป็นต้น
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ปี 2551 โรงภาพยนตร์มีปัจจัยสนับสนุนมาจากภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่ที่จะมีกําหนดฉาย
อาทิ มัมมี่, เฮลล์บอย, แบทแมน, มาดากัสก้า, แฮร์รี่ พอตเตอร์ และเจมส์บอนด์ 007เป็นต้น
โดยตลอดปีได้มีภาพยนตร์เข้าฉายทั้งภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศ รวม 130 เรื่อง
ขณะที่ปัญหาเงินเฟ้ อและปัญ หาเศรษฐกิจมีผ ลลบทําให้ประชาชนเลื อกดูภาพยนตร์
เฉพาะบางเรื่องมากขึ้น ทําให้ความถี่ของรอบในการชมภาพยนตร์ลดลงไปพอสมควร เนื่องจาก
ปัญหากําลังซือ้ ของผู้บริโภคลดลง
ส่วนการแข่งขันของผู้ประกอบการพบว่ามีการนํากลยุทธ์การจัดแคมเปญและกิจกรรม
ทางการร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจมาใช้สําหรับภาพยนตร์ที่เข้าฉายเกือบทุกเรื่อง เพื่อช่วยดึง
คนมาดูภาพยนตร์เพิ่มขึ้น รวมถึงการบริหารจัดการโปรโมทภาพยนตร์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้ น
เพื่อช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกัน
ปี 2552 ธุ รกิ จโรงภาพยนตร์ยังประสบปัญหาจากภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยและ
เศรษฐกิ จ ภายในประเทศชะลอตั ว และปั ญ หาทางการเมื อ งในบางช่ ว ง ส่ ง ผลให้ ธุ ร กิ จ โรง
ภาพยนตร์ได้รับผลกระทบพอสมควร ผู้บริโภคเริ่มปรับตัวหันมาเลือกจ่ายค่าบัตรชมภาพยนตร์
โดยพิจารณาจากความคุ้มค่ามากกว่าพิจารณาจากอารมณ์หรือความรู้สึกเป็นหลัก ซึ่งต่างจาก
ในช่วงก่อนหน้านี้ 2-3 ปี พอสมควร แต่โรงภาพยนตร์ก็ยังจัดว่าเป็นความบันเทิงราคาถูกที่ทุก
คนสามารถบริโภคได้
ส่วนผลกระทบของการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 นั้นกลับไม่ได้ส่งผล
กระทบต่อจํานวนคนเข้ามาดูภาพยนตร์ เท่ากับช่วงที่มีการระบาดของไข้หวัดนก จึงเป็นปัญหา
ในระยะสั้นสําหรับผู้ประกอบการเท่านั้น เพราะเชื้อโรคดังกล่าวไม่รุนแรงและยังสามารถหายเอง
ได้ ประกอบการผู้ประกอบการรายต่างๆได้มีมาตรการรองรับที่เข้มงวดในการทําความสะอาด
สถานที่ต่างๆโดยการฉีดสเปรย์และโอโซนฆ่าเชื้อก่อนฉายภาพยนตร์ทุกรอบ ทั้งเบาะที่นั่งและ
สิ่งที่สั มผั ส บ่อ ยๆในโรงภาพยนตร์ เพื่อ เพิ่มความมั่นใจให้คนชมภาพยนตร์ ทําให้กลุ่ มผู้ ชม
ภาพยนตร์ไม่ได้รู้สึกกังวลมากนัก
นอกจากนี้ปัจจัยภายในประเทศ อาทิ การบริโภคภายในประเทศ (Local Consumption)
ก็ไม่ถูกกระทบเมื่อเทียบกับธุรกิจส่งออก อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยมีการเติบโตถึง 50 % และ
เพิ่มการผลิตภาพยนตร์มากขึ้น รวมทั้งภาครัฐหันมาให้ความสําคัญกับการปราบแผ่นผีซีดีเถื่อน
ตลอดจนมีภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์หลายเรื่องที่เป็นภาพยนตร์ที่มียอดการซื้อบัตรชมภาพยนตร์สูง
เข้าฉาย อาทิ แฮร์รี่ พอตเตอร์, เทอมิเนเตอร์4 , อวาตาฯลฯ รวมไปถึงภาพยนตร์ไทย เรื่อง
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค3 , รถไฟฟ้ามาหานะเธอ , แหยมยโสธร ที่นอกจากกลุ่มคนดู
หนังในกรุงเทพฯจะสนใจแล้ว กลุ่มคนดูต่างจังหวัดก็ให้ความสนใจเช่นกัน ซึ่งส่งผลดีต่อธุรกิจ
โดยรวมแรงกระตุ้ นดังกล่าวทําให้ธุรกิจโรงภาพยนตร์สามารถกลับมาฟื้นทํากําไรได้ในช่วง 4
เดือนสุดท้ายของปี ซึ่งเป็นช่วงฤดูขายที่สําคัญเพราะมีเทศกาลต่างๆทั้งไทยและเทศมาช่วงสร้าง
อารมณ์ร่วมของการผ่อนคลายทําให้ผู้บริโภครู้สึกต้องการชมภาพยนตร์มากขึ้น
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ปี 2553 ธุรกิจโรงภาพยนตร์ได้รับผลกระทบจากปัจจัยลบหลายด้าน โดยเฉพาะปัจจัย
ทางการเมืองที่มีผลให้โรงภาพยนตร์ขนาดใหญ่หลายแห่งในย่านใจกลางเมืองที่เป็นแหล่งรายได้
สําคัญต้องหยุดการดําเนินงานชั่วคราว
แต่ธุ รกิจโรงภาพยนตร์กลับมาดีขึ้นเป็นปกติอีกครั้งตั้งแต่เ ดือนกรกฎาคมเป็นต้นมา
เนื่องจากมีภาพยนตร์หลายเรื่องที่เข้าฉายแล้วทํารายได้ค่อนข้างสูง เช่น แฮรี่ พอตเตอร์ , นา
เนียร์ เป็นต้น ทําให้ผู้ชมออกมาหาความบันเทิงด้วยการดูภาพยนตร์นอกบ้านมากขึ้น ซึ่งทุก
เรื่องมีโอกาสทํารายได้เกิน 100 ล้านบาท ถือเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ตลาดกลับมาเติบโตอีกครั้ง
ขณะที่ แ นวโน้ ม ที่ น่ า สนใจอี ก ประการของธุ ร กิ จ โรงภาพยนตร์ คื อ ทิ ศ ทางของ
ผู้ประกอบการรายใหญ่หลายรายหันมาเพิ่มจํานวนโรงระบบดิจิทัล และดิจิทัล 3D มากขึ้น แม้ว่า
สัดส่วนรายได้แ ละจํานวนภาพยนตร์ระบบดังกล่าวที่เข้าฉายเมื่อเทียบแล้วจะมีสัดส่วนไม่ถึ ง
10% แต่ภาพยนตร์ระบบดังกล่าวมีอัตราขยายตัวสูงมากถึงปีละ 1 เท่าตัว ทําให้ผู้ประกอบการ
โรงภาพยนตร์มีความสนใจเซกเม้นต์นี้เป็นพิเศษมีการขยายตัวและจัดแคมเปญต่างๆเพื่อรองรับ
การเติบโตในอนาคต
การลงทุนเพิ่มโรงในระบบดิจิทัล และดิจิทัล 3D ก็มีส่วนทําให้ตลาดรวมของธุรกิจผลิต
ภาพยนตร์มีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ทําให้บริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์หลายรายหันไป
ผลิตภาพยนตร์ในระบบดิจิทัลและดิจิทัล 3D เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนมากขึ้น
กระแสที่สร้างความนิยมให้แก่โรงภาพยนตร์ระบบดิจิทัล และดิจิทัล 3D คือการเข้าฉาย
ของภาพยนตร์ 3 มิติอย่าง “อวตาร” ที่ผู้ชมภาพยนตร์ต่างให้ความชื่นชอบ ทําให้ผู้ผลิ ต
ภาพยนตร์มีความมั่นใจในการผลิตมากขึ้น จากเดิมที่เคยกังวลว่าเป็น ภาพยนตร์ต้นทุนสูงที่ไม่
คุ้มค่าทางด้านการตลาดเท่าที่ควร
ในตลาดต่างประเทศนั้น โรงภาพยนตร์ระบบดิจิทัล และดิจิทัล 3D กําลังเป็นเทรนด์โลก
ที่กําลั งเติบโต เนื่องจากเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถสร้างความพึงพอใจให้ผู้ชมได้ชมภาพที่
สมจริงมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นกระแสที่ส่งเสริมให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการในโรงภาพยนตร์มากขึ้น
เนื่อง จากเป็นภาพยนตร์ที่ซูมไม่ได้และลูกค้าคํานึงถึงจอภาพขนาดใหญ่มากกว่าปกติมากกว่าที่
จะดูภายในที่พักอาศัย
ปี 2554 ธุรกิจโรงภาพยนตร์ได้รับปัจจัยบวกหลายๆด้านที่ส่งผลกระตุ้นให้ธุรกิจมีอัตรา
การเติบโตต่อไปได้ หลังจากในปี 2553 ที่ผ่านมาต้องเผชิญกับปัจจัยลบในหลายประการ โดย
ปัจจัยหลักที่เข้ามากระตุ้นให้ผู้ชมกลับเข้ามาใช้บริการจํานวนมากคือการเข้าฉายของภาพยนตร์
ทั้งของไทยและต่างประเทศฟอร์มยักษ์หลายเรื่อง อาทิ ทไวไลท์ ภาคจบ, ไพเรท ออฟ ดิ คาริบ
เบียน 4, ทรานฟอร์มเมอร์, แฮรี่ พ๊อตเตอร์
ขณะที่ในส่วนของภาพยนตร์ไทยนั้นมีทิศทางเติบโตต่อเนื่องจะมีเข้าฉายไม่ต่ํากว่า 5060 เรื่องใกล้เคียงกับในปีที่ผ่านๆมา โดยมีภาพยนตร์ที่สามารถสร้างรายได้กว่า 100 ล้านบาท
หลายเรื่องโดยเฉพาะภาพยนตร์เรื่องตํานานสมเด็จพระนเรศวรอีก 2 ภาค รวมถึงภาพยนตร์
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ของสหมงคลฟิล์ม และจีทีเอช เป็นต้น ซึ่งจะช่วยดึงดูดผู้ชมให้กลับเข้ามาหาความบันเทิงจาก
โรงภายนตร์ได้มากขึ้น
ส่วนความเคลื่อนไหวของผู้ประกอบการในตลาดพบว่าผู้ประกอบการายใหญ่หันมา
พัฒนาด้านเทคโนโลยีระบบการฉายภาพยนตร์ให้มีความคมชัดและพัฒนาการออกแบบเอฟ
เฟคท์ต่างๆเพิ่มความสมจริงในการชมเสมือนเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์จริงเพื่อก้าวไปสู่
เทคโนโลยีดิจิตัลมากขึ้นซึ่งเป็นไปตามเทรนด์การเติบโตของโรงภาพยนตร์ขนาดใหญ่ทั่วโลกที่
เข้ามาแทนที่โรงภาพยนตร์ในรูปแบบเดิมๆมากขึ้นเรื่อยๆ
การเปลี่ยนแปลงโรงภาพยนตร์จากระบบฟิล์มเป็นโรงดิจิทัล รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง
เป็นโรงภาพยนตร์ 3 มิติ และ 4 มิติ นอกจากจะช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคออกมาดูภาพยนตร์มาก
ขึ้น ยังสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากราคาบัตรชมภาพยนตร์ที่มีราคาสูงกว่าโรงภาพยนตร์ระบบฟิล์ม
ขณะที่การขยายเครือข่ายสาขาจะมีการขยายตัวที่ลดลงเนื่องจากพื้นที่ทําเลที่ดีและ
เหมาะสมในเขตเมืองหาได้ยากขึ้น
โรงภาพยนตร์ในต่างจังหวัด
สภาพการแข่งขันของโรงภาพยนตร์ในต่างจังหวัดแต่เดิมเป็นเพียงการแข่งขันของโรง
ภาพยนตร์ในแต่ละท้องถิ่นเท่านั้น ต่อมาเมื่อแต่ละโรงภาพยนตร์มีความแข็งแกร่งขึ้นก็จะเริ่มมี
การขยายสาขา มีการปรับสภาพขึ้นมาเป็นกลุ่มหรือเครือโรงภาพยนตร์มากขึ้นแต่ก็จะจํากัดอยู่
ในเฉพาะกลุ่มทุนในท้องถิ่นและมีการแบ่งพื้นที่กันชัดเจน คือ
1.กลุ่มธนาซีนีเพล็กซ์ ในภาคเหนือและภาคกลาง 8 จังหวัด
2.กลุ่มโคลีเซี่ยม ในภาคใต้
3.กลุ่มเอส เอฟ ในภาคตะวันออก
4.กลุ่มไฟว์สตาร์ กลุ่มเนวาด้า และกลุ่มทีทีเอฟ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5.กลุ่มเอ็นเค ในพื้นที่ชานเมืองกรุงเทพฯ และปริมณฑล
แต่ปัจจุบันสถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป เมื่อกลุ่มทุนโรงภาพยนตร์จากส่วนกลางได้
ขยายตลาดออกไปสู่ภูมิภาคมากขึ้น โดยเฉพาะในจังหวัดที่เป็นจุดศูนย์กลางในแต่ละภาค เพื่อ
ขยายฐานลูกค้าในตลาดต่างจังหวัดเนื่องจากยังมีความต้องการความบันเทิงประเภทโรง
ภาพยนตร์อีกมาก และเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันที่รุนแรงในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
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มูลค่าตลาดภาพยนตร์
มูลค่าตลาดภาพยนตร์ในปี 2553 ที่ผ่านมา มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นโดยประมาณ 8,204ล้าน
บาท เป็นส่วนของมูลค่าตลาดภาพยนตร์ในเขตกรุงเทพมหานครที่ใช้ระบบส่วนแบ่งรายได้จาก
ค่าขายตั๋วหนัง ประมาณร้อยละ 803 ของมูลค่าตลาดรวม ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 20 เป็นมูลค่า
ตลาดภาพยนตร์ที่จําหน่ายผ่านระบบสายหนังในต่างจังหวัด

แผนภูมิที่ 1.3 แสดงมูลค่าตลาดภาพยนตร์ในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
ที่มา : http://www.set.or.th
มูลค่าตลาดรวม

มูลค่าตลาดของธุรกิจโรงภาพยนตร์
ปี

มูลค่าตลาด (ล้านบาท)

2549
2550
2551
2552
2553

6,869
7,767
7,296
7,258
8,204

ตารางที่ 1.13 แสดงมูลค่าตลาดของธุรกิจภาพยนตร์
ที่มา : บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จํากัด / WWW.MARKETINFO.CO.TH
3

ที่มา : บริษัทตัวแทนจําหน่ายรายใหญ่ อันได้แก่ Warner Brothers United International Pictures และ Columbia Pictures
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อัตราการเติบโตของมูลค่าตลาดรวมโรงภาพยนตร์

แผนภูมิที่ 1.4 แสดงอัตราการเติบโตของมูลค่าตลาดรวมโรงภาพยนตร์
ที่มา : ฝ่ายวิจัยธุรกิจ ธนาคารกรุงไทย
จากกราฟจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมาอัตราการเติบโตของมูลค่าตลาดรวมโรง
ภาพยนตร์มีการขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต
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ส่วนแบ่งตลาด

แผนภูมิที่ 1.5 แสดงส่วนแบ่งตลาด
ที่มา : บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จํากัด / WWW.MARKETINFO.CO.TH
จากกราฟจะเห็นได้ว่าส่วนแบ่งตลาด Major Cineplex ยังคงเป็นผู้นําอยู่เมื่อเทียบกับคู่
แข่งขันแต่หลังจากปี 2551 มีส่วนแบ่งตลาด 64.7% ในปี 2552 Major Cineplex มีส่วนแบ่ง
ตลาดที่ลดลงเหลือเพียง 64.4% และในปี 2553 ก็ยังมีส่วนแบ่งตลาดเท่าเดิมโดยไม่เพิ่มขึ้น
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อัตราการเติบโตของส่วนแบ่งทางการตลาด

กษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

แผนภูมิที่ 1.6 แสดงอัตราการเติบโตของส่วนแบ่งการตลาด
ที่มา : บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จํากัด / WWW.MARKETINFO.CO.TH
เนื่องด้วยภาพยนตร์ที่เข้าฉายในปัจจุบันมีจํานวนมากและมีความหลากหลายของประเภท
สูง มีภาพยนตร์ที่เหมาะกับผู้ชมทุกวัย ทําให้ฐานลูกค้าผู้ชมภาพยนตร์ค่อนข้า งกว้าง กลุ่ม
ลูกค้าของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์จะครอบคลุมตั้งแต่วัยรุ่น วัยทํางาน วัยสูงอายุ และกลุ่มที่มาเป็น
ครอบครัว โดยกลุ่มวัยรุ่นและวัยทํางานจะมีความถี่ในการใช้บริการชมภาพยนตร์สูงกว่ากลุ่มอื่น
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความสะดวกด้านเวลาและความชอบดูภาพยนตร์หลากแนวกว่ ากลุ่มลูกค้า
อื่น
นอกจากกลุ่มลู กค้าที่เป็นผู้นิยมชมภาพยนตร์ทั่วไป (Moviegoers) กลุ่ มเมเจอร์ ซีนี
เพล็กซ์ ได้ให้ความสําคัญกับการขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น โดยมีเป้าหมายขยายเข้าสู่กลุ่มผู้ที่
ยังไม่นิยมชมภาพยนตร์ (Non-moviegoers) หรือผู้ที่ยังไม่ชอบไปโรงภาพยนตร์ซึ่งบริษัทฯ เชื่อ
จากกราฟดังกล่าวจะเห็นได้ว่าอัตราการเติบโตของส่วนแบ่งทางการตลาดของเมเจอร์ ซินี
เพล็กซ์จะมีอัตราการเติบโตที่น้อยกว่าอัตราการเติบโตของ เอสเอฟ ซีเนมาในปี 2550 เมเจอร์
ซินีเพล็กซ์มีอัตราการเติบโต 0.66% ขณะที่เอสเอฟ ซีเนม่ามีอัตราการเติบโต16.29% ต่อมาใน
ปี 2551 เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์มีอัตราการเติบโต 6.94% เอสเอฟ ซีเนม่ามีอัตราการเติบโต12.10%
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ปี 2552 เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์มีอัตราการเติบโตที่ลดลง -0.46% เอสเอฟ ซีเนม่าก็มีอัตราการ
เติบโตที่ลดลงเช่นกันคือ -1.13% ต่อมาในปี 2553 2550 เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์มีอัตราการเติบโต
ที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยอยู่ที่ 0% และเอสเอฟ ซีเนม่ามีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 0% เช่นกัน
อัตราการเติบโตของมูลค่าตลาดรวมโรงภาพยนตร์ เปรียบเทียบกับอัตราการเติบโตของ
ส่วนแบ่งทางการตลาด

แผนภูมิที่ 1.7 แสดงอัตราการเติบโตของมูลค่าตลาดรวมโรงภาพยนตร์เปรียบเทียบกับอัตราการ
เติบโต
ของส่วนแบ่งทางการตลาด
ที่มา : บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จํากัด / WWW.MARKETINFO.CO.TH
ปี 2550 เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์มีอัตราการเติบโตของส่วนแบ่งทางการตลาด 0.66% ขณะที่
มูลค่าตลาดรวมมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 13.03% ปี 2551เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์มีอัตราการเติบโต
ของส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่ 6.94% มูลค่าตลาดรวมมีอัตราการเติบโตลดลงอยู่ที่ -0.06% ปี
2552 เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์มีอัตราการเติบโตของส่วนแบ่งทางการตลาดลดลงอยู่ที่ -0.46% และ
ในขณะเดียวกันมูลค่าตลาดรวมมีอัตราการเติบโตก็ลดลงอยู่ที่ -0.52% ปี 2553 เมเจอร์ ซินี
เพล็กซ์มีอัตราการเติบโตของส่วนแบ่งทางการตลาดที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเพียงเล็กน้อยอยู่ที่
0% แต่มูลค่าตลาดรวมมีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคือ 13.03%จะเห็นได้ว่า
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เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์มีอัตราการเติบโตของส่วนแบ่งทางการตลาดที่ลดลงเมื่อเทียบกับอัตราการ
เติบโตของมูลค่าตลาดรวมโรงภาพยนตร์
ช่องทางการจัดจาหน่าย
การจําหน่ายตั๋วเข้ าชมภาพยนตร์ผ่านช่องจําหน่ายตั๋ว (Box Office) บริเวณด้านโรง
ภาพยนตร์ เป็นวิธีเดิมที่ยังคงเป็นที่นิยมใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่
ลูกค้าในการซื้อตั๋วเข้าชมภาพยนตร์ และลดระยะเวลาในการรอซื้อตั๋วที่จุดจําหน่ายตั๋ว เมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์ ได้จัดให้มีช่องทางการจอง และ/หรือ จําหน่ายตั๋วที่เรียกว่า E –Cinema เพิ่มอีก 4
วิธี ดังนี้
1. ระบบ Call Center (Movie Line) ที่เบอร์ 0-2515-5555
2. เว็ บ ไซต์ ข อ งเมเจอ ร์ ซี นี เ พล็ กซ์ ที่ www.majorcineplex.com , อี จี วี ที่
www.egv.com,
พารากอนซีนีเพล็กซ์ที่ www.paragoncineplex.comและ
เอสพละนาดซีนีเพล็กซ์ ที่ www.esplanadecineplex.com
3. Bug Live 1113
4. ระบบโทรศัพท์มือถือ กด*4999 หรือกด 4874999 เพื่อฟังรอบการฉาย
โอกาสเติบโตของธุรกิจโรงภาพยนตร์
1.ในภาคเอกชน หลายๆ บริษัทนอกจากจะได้เพิ่มการลงทุนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์
มากขึ้น ทั้ง
ในส่วนของจํานวนภาพยนตร์ไทยที่เพิ่มขึ้นจากหลายๆ ค่าย เช่น RS , ไฟว์สตาร์, GTH , สห
มงคลฟิล์ม และยังเน้นในด้านคุณภาพให้มากขึ้นด้วย ทั้งในส่วนของงบประมาณการถ่ายทํา
สถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์ที่มีขนาดใหญ่ และได้มาตรฐานสูงขึ้นเทียบชั้นได้กับ Hollywood ใน
สหรัฐอเมริกา ซึ่งทําให้สัดส่วนรายได้จากภาพยนตร์ไทยมีสัดส่วนโตขึ้นถึงร้อยละ 40-50 ของ
รายได้รวมในอุตสาหกรรม ในขณะที่ภาครัฐได้พยายามส่งเสริมให้ผู้สร้างภาพยนตร์ต่างชาติเข้า
มาลงทุนใช้ประเทศไทยเป็นสถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์ ซึ่งสัญญาณต่างๆ เหล่านี้น่าจะเป็นผลดี
ต่อธุรกิจในทางตรง และในระยะยาวต่อไป
2.ในต่างจังหวัดของประเทศไทย มีเพียงไม่กี่จังหวัดที่มีโรงหนังแบบ Multiplex ส่วนใหญ่
เป็นโรงหนังรุ่นเก่า ที่มีสภาพค่อนข้างทรุดโทรม ไม่ทันสมัย ทําให้ทางกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
ประเมินว่าโอกาสในการขยายการเติบโตไปในต่างจังหวัด โดยเฉพาะหัวเมืองใหญ่ของประเทศ
ไทยนั้น ยังมีโอกาสอีก สู ง นอกจากนั้นประชากรในต่างจังหวัดมีกําลั งซื้อ สู ง และขาดความ
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บันเทิงในรูปแบบโรงภาพยนตร์ที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน ทําให้ความต้อ งการที่จะได้รับความ
บันเทิงในรูปแบบนี้มีสูงมากด้วย
จากที่กล่าวมาข้างต้น ทําให้กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ประเมินว่าโอกาสการเติบโตในธุรกิจ
โรงภาพยนตร์ภายในประเทศยังมีอีกมาก จากการที่หลายๆ ฝ่ายเข้ามาลงทุน และสนับสนุน
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงภาพยนตร์ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของอุตสาหกรรม และเป็นตัวหลักสําหรับวงการภาพยนตร์ทั้งภายในประเทศ และทั่วโลกที่ต้อง
อาศัยช่องทางนี้ในการเผยแพร่ผลงานภาพยนตร์เป็นลําดับแรกก่อนจึงจะเผยแพร่ไปสู่ธุรกิจอื่นๆ
ในลํ า ดั บ ถั ด ไป ดั ง นั้ น โรงภาพยนตร์ จึ ง จํ า เป็ น ต้ อ งมี ม าตรฐานสู ง ด้ า นสถานที่ และระบบ
เทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ชม ดังนั้นบริษัทฯ จึงยังคงนโยบายในการขยาย
เข้าสู่พื้นที่ในเขตปริมณฑลและในต่างจังหวัด เพื่อทําให้ลูกค้าได้รับความสะดวกในการไปชม
ภาพยนตร์มากยิ่งขึ้น

แนวโน้มภาวะการแข่งขัน
บริษัทฯ ประเมินภาวะการแข่งขันในธุรกิจโรงภาพยนตร์ปี 2553 จะเป็นการแข่งขันกัน
ในโรงภาพยนตร์ในระบบมัลติเพล็กซ์ และระบบดิจิ ตอล สามมิติ ซึ่งเป็นที่นิยมของลูกค้าผู้ชม
ภาพยนตร์ในปัจจุบัน โดยรูปแบบการแข่งขันนอกจากจะเป็นการเร่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีภาพ
และเสียงแล้ว ยังเป็นเรื่องการปรับปรุงตกแต่งสถานที่บริการให้ทันสมัย สอดคล้องกับความนิยม
ที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วของลูกค้า การอํานวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการเข้าถึงบริการของ
บริษัทฯ รวมถึงการขยายสาขาเข้าสู่พื้นที่ทําเลในเขตกรุงเทพฯรอบนอกและต่างจังหวัดมากขึ้น
แนวโน้มการแข่งขันจะมุ่งเน้นไปยังการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในระยะยาวมากกว่า
ผู้ประกอบการโรงภาพยนตร์ (คู่แข่งขัน)
เนื่องด้วยลักษณะเฉพาะของการประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์ที่ต้องอาศัยประสบการณ์
ในธุรกิจเป็นสําคัญ อีกทั้งขนาดของเงินลงทุนจํานวนมากและทําเลที่ตั้งสาขาที่เหมาะสมทาง
เศรษฐกิจที่ค่อนข้างจํากัด ทําให้ผู้ประกอบการในธุรกิจล้วนเป็นรายเดิมที่อยู่ในวงการเท่านั้น
และเป็นการยากสําหรับรายใหม่จะเข้ามาเริ่มธุรกิจ
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เปรียบเทียบคู่แข่งขัน
คู่แข่งที่สําคัญ ของ Major Cineplex คือSF Cinema โดยเปรีบยเทียบจํานวน ขนาด
และ Promotion ของโรงภาพยนตร์แต่ละบริษัท ดังนี้
1.Major Cineplex
บริษัทฯ มีสาขารวมทั้งสิ้น 50 สาขา 366 โรง สามารถรองรับผู้ชมได้ 88,150 ที่นั่ง ทั้งนี้
เนื่องจากประเทศไทยยังมีจํานวนโรงภาพยนตร์ต่อจํานวนประชากรอยู่ในระดับต่ํา บริษัทฯจึงมี
แผนขยายโรงภาพยนตร์ เ พื่ อ รองรั บ การขยายตั ว ของประชากรอี ก ปี ล ะ 20-30 โรง เพื่ อ ให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ
สาขาในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
ปิ่นเกล้า
สุขุมวิท
รัชโยธิน
รังสิต
รามคําแหง
เชียงใหม่
พระราม 3
บางนา
สําโรง
บางกะปิ
พระราม 2
นครสวรรค์
นนทบุรี
อุดรธานี
ฉะเชิงเทรา
แฟชั่นไอร์แลนด์
สาขาในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
อุบลราชธานี
เพชรเกษม
หัวหิน
สมุย
พิษณุโลก
แจ้งวัฒนะ
พัทยา
ชลบุรี
กระบี่
บิ๊กซี นวนคร
ธัญบุรี

จานวนโรง
13
8
15
16
7
7
9
10
12
10
9
5
7
7
5
11
จานวนโรง
5
6
4
3
4
5
8
4
4
3
4

จานวนที่นั่ง
4,000
1,700
3,300
3,100
2,100
1,900
2,600
2,000
2,200
2,100
1,800
1,100
1,050
2,000
1,700
2,400
จานวนที่นั่ง
900
1,700
1,400
900
900
1,000
1,800
1,100
1,100
600
1,100
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โลตัส นวนคร
บ้านโป่ง
ศรีนครินทร์
ศาลายา
อยุธยา
เพชรบูรณ์
อมตะนคร
มหาชัย
สระบุรี
สามเสน
กําแพงเพชร

4
5
5
5
4
4
5
5
4
6
4

1,200
1,400
1,300
1,200
1,300
1,100
1,300
1,200
1,100
1,500
1,000

สาขาในเครืออีจีวี
เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า
ซีคอนสแควร์
ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

จานวนโรง
11
14
10

จานวนที่นั่ง
1,900
3,300
1,700

สาขาในเครืออีจีวี
บางแค
ลาดพร้าว
โคราช
ศรีราชา
อ้อมใหญ่

จานวนโรง
5
7
8
4
5

จานวนที่นั่ง
1,100
1,300
2,700
1,400
1,200

สาขาในเครือพารากอน ซีนีเพล็กซ์
สยามพารากอน

จานวนโรง
16

จานวนที่นั่ง
4,500

สาขาในเครือเอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์
เอสพลานาด รัชดาภิเษก
เอสพลานาด งามวงศ์วาน แคราย

จานวนโรง
12
16

จานวนที่นั่ง
2,700
4,200

สาขาในเครือพาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์
พาราไดซ์ พาร์ค

จานวนโรง
6

จานวนที่นั่ง
1,000

รวมทั้งสิ้น

366

88,150

ตารางที่ 1.14 แสดงจํานวนสาขาและจํานวนที่นั่งของโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
ที่มา : บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จํากัด / WWW.MARKETINFO.CO.TH
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ในช่วงระหว่างปี 2553 มีการปิดสาขาแกรนด์อีจีวี และ เมโทรโพลิสณ สิ้นปี 2553 สาขา
เสรีเซ็นเตอร์ ได้เปิดให้บริการอีกครั้ง ภายใต้ชื่อใหม่ “พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์”
โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ มุ่งเน้นการให้บริการลูกค้าในทุกระดับชั้น มีการขยายสาขา
ไปทั่ว ประเทศ และเพื่ อ ให้ผู้ มาใช้บริการได้สัมผั ส ถึ งความหลากหลายของโรงภาพยนตร์ใ น
รูปแบบต่างๆ บริษัทฯจึงเน้นตกแต่งสาขาด้วยรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละแห่ง โดย
ใช้รูปแบบการตกแต่งภายในโรงภาพยนตร์ด้วยแนวทางการออกแบบระดับสากลตามสถานที่ที่
ได้รับความนิยมสูงทั่วโลก เพื่อให้ผู้ชมภาพยนตร์ได้สัมผัสถึงอรรถรสนั้น โดยที่มิต้องเดินทางไป
อย่างเช่น การตกแต่งสไตล์ ลาสเวกัส เป็นต้น
สําหรับลูกค้าในระดับพรีเมี่ยม บริษัทฯได้มีการออกแบบและตกแต่งโรงภาพยนตร์ระดับ
หกดาว เพื่อสนองการใช้ชีวิตที่เหนือระดับไว้ที่โรงภาพยนตร์พารากอน ซี นีเพล็กซ์ อย่างเช่น
โรงภาพยนตร์โนเกีย อัลตร้า สกรีน 1 ที่ตกแต่งด้วยเบาะหนังแท้ที่ปรับเอนนอนได้ และมีบริการ
หมอนและผ้าห่มให้พร้อมสรรพทุกที่นั่ง นอกจากนี้ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ยังเปิดให้บริการโรง
ภาพยนตร์ “อินิกม่า เดอะ ชาโดว์ สกรีน” อีกนวัตกรรมหนึ่งที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะสมาชิก ภายใน
ประกอบด้ว ยห้ อ งรับรองพิ เ ศษพร้อ มบาร์เ ครื่อ งดื่ม และโรงภาพยนตร์สุ ดหรูขนาด 34 ที่นั่ง
เหมาะสําหรับการจัดปาร์ตี้ส่วนตัว ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทั้งจากลูกค้าระดับ VIP และ
ลูกค้าองค์กร
Promotion Major Cineplex
1. ซื้อ 1 แถม 1 โรงภาพยนต์ Enigma เฉพาะลูกค้าบัตรกรุงศรี
2. รับส่วนลดตั๋วหนัง 60 บาท สําหรับลูกค้าบริการ CAT 001 และ CAT 009
3. ตั๋วล่วงหน้า The Lion King 3D พร้อมของแถมราคาสุดคุ้ม
4. ตั๋วล่วงหน้า The Smurfs 3D พร้อมของแถมสุดคุ้ม
5. ลุ้นเที่ยวยกแก๊งค์ พร้อมทีมนักแสดงนํา Love Summer
6. รับส่วนลด 50% สําหรับลูกค้า True
7. รับฟรีไอศกรีม และไอซ์แก็ตเมื่อซื้อตั๋วเด็กทุกที่นั่ง
8. รับฟรีสมุดโน๊ต CARS 2 สําหรับสมาชิก M GEN
9. สมาชิก M GEN ฉลองครบ 7 ปี พารากอน ซีนีเพล็กซ์ซื้อตั๋วหนัง 1 แถม 1
10. ดูหนังฟรีสําหรับลูกค้า LG SMART TV
11. รับฟรี ตั๋วหนัง 1 ใบ เมื่อเติมเงินบัตร M Cash 1,000 บาท
12. ดูหนังฟรีสําหรับสมาชิก Minorplus Card
13. ลุ้นรับฟรี เสื้อ โปโล CARS 2 สําหรับลูกค้าที่ซือตั๋วหนังออนไลน์
14. รับฟรีตั๋วหนังเฉพาะลูกค้าเปาซิลเวอร์นาโน
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15. ดูหนังฟรีสําหรับลูกค้า Sumsung Galaxy Tab
16. ดูหนังฟรีกับ บีอิ้ง เบเบ้
17. ซื้อตั๋วหนัง 1 ที่นั่งแถม 1 ที่นั่ง เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต AEON Gold
18. รับส่วนลดตั๋วหนัง 60 บาท สําหรับลูกค้าบ้านแสนสิริ
19. ดูหนัง 80 บาท ทุกเรื่อง ทุกรอบ ทุกวัน สําหรับลูกค้า AIS eService
20. ดูหนังฟรี กับเมืองไทย Smile Movie Day V
21. แลกตั๋วหนังฟรี ด้วยค่ะแนนกรุงศรี โบนัสทันใจ
22. Movie Day ดูหนังสุดคุ้ม ทุกวันพุธ ตลอดวัน
23. ซื้อ 1 แถม 1 สําหรับบัตรกรุงศรี เครดิต-เดบิต ทุกวันจันทร์
24. ดูหนังแค่ 80 บาท Student Price สําหรับนักเรียน
ที่มา : http://www.majorcineplex.com

โรงภาพยนตร์ Nokia (พารากอน ซินีเพล็กซ์)
เป็นโรงภาพยนตร์ที่เกิดจากการร่วมมือของ Major Cineplex และ Nokia โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อยกระดับ สร้างการรับรู้และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ Nokia โดยทาง Nokia
จะจ่ายค่าโฆษณาให้กับ Major แล้วแต่ตามที่ยกลงกันไว้ ที่สําคัญที่สุดคือมีแห่งเดียวในประเทศ
ไทย โรงภาพยนตร์วีไอพีขนาดกลาง 3 โรง เน้นความเป็นส่วนตัวและสะดวกสบายของผู้ชม โอ่
อ่า หรูหรา มีที่จําหน่ายตั๋วต่างหากทั้งด้านหน้าทางเข้า และในเลาจ์ เก้าอี้แบ่งออกเป็น 3 แบบ 3
สไตล์ ได้แก่ Ultra Romance (มีผ้าม่านเพื่อความสวีทหวานและเป็นส่วนตัวยิ่งขึ้น ), Ultra
Sweet (ใกล้ชิดอิงแอบสําหรับคู่รัก), Ultra Paradise (ประหนึ่งนั่งอยู่ริมชายหาด) มีห้องพักรอ
ชมภาพยนตร์ ซึ่งจะทําให้คุณผ่อนคลายด้วย โซฟานุ่มสบาย อาหารว่าง และเครื่องดื่ม โรง 1 - 3
ของ พารากอน จะเป็น โรง Nokia Ultra Screen ที่นั่งละ 600 บาท ปกติจะขายเป็นคู่ ๆ ละ
1,200 บาท วันศุกร์-วันอาทิตย์ ที่นั่งละ 800 บาทที่นั่งปรับนอนได้ มีผ้าห่ม มีเลาจน์ให้นั่งรอ มี
เครื่องดื่มพวก Soft Drink บริการฟรี มีบริการนวดฟรี 15 นาที
2.SF Cinema
SF Cinema City มีโรงภาพยนตร์ทั้งหมด 25 สาขา 187 โรง
สถานที่
จํานวนโรงภาพยนตร์
CentralWorld
15
CentralPlaza Ladprao
10
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The Emporium
Central Festival Phuket
CentralPlaza Chaengwattana
CentralFestival Pattaya Beach
MBK Center
The Mall Bangkapi
The Mall Bangkae
The Mall Ngamwongwan
Central Center Pattaya
CentralPlaza Rattanathibet
CentralPlaza Rattanathibet
CentralPlaza Ramindra
The Mall Thapra
Jungcelon (Patong Phuket)
Laemthong Rayong
Robinson Chanthaburi
Harbor Mall Laemchabang
CentralPlaza Chonburi
Laemtong Bangsaen
CentralPlaza Khonkean
Robinson Lifestyle Center
Terminal 21
SF CINEMA CITY บางใหญ่
รวม

5
7
10
10
8
14
8
11
6
7
7
6
8
5
7
4
4
7
4
8
3
8
5
187

ตารางที่ 1.15 แสดงจํานวนสาขาและจํานวนที่นั่งของโรงภาพยนตร์ในเครือเอสเอฟซินีม่า
ที่มา : www.sfcinemacity.com
Promotion SF Cinema
1. สิทธิพิเศษสําหรับสมาชิก Central Card เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในเครือ SF ซื้อ 1
แถม 1
2. SF Cinema 3D มา 4 จ่าย 2
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3. จองตั๋วล่วงหน้า ระบบ 3D 2 เรื่องรับของที่ระลึกมูลค่า 329 บาท
4. Promotionดูหนังที่ SF ใช้บัตรลดได้ 15% ที่ร้านยากิโด ยากินิกุ
5. Promotion SF Late Night Movie 80 บาท
6. โปรโมชั่น SF CINEMA แจกคูปองทําสีผม CLAIROL ฟรี
7. Promotion SF Cinema COKE Big Campaign X-Men: First Class
8. โปรโมชั่น อะมิโน โอเค 5 ฝา แลกตั๋วหนังฟรี 1 ใบ
9. โปรโมชั่น พิเศษ เฉพาะลูกค้า ดีแทค
10. ลูกค้า DTAC ซื้อ ตั๋วหนังที่ SF cinema 1 ที่นั่ง ฟรี 1 ที่นั่ง
11. สมาชิก Mcard เพื่อคนรักหนัง Paragon News ซื้อ 1 แถม 1
12. ทุก 2 ที่นั่ง รับคูปองชิงโชค ลุ้นบินลั ดฟ้าพร้อ มแพคเกจเที่ยวดูไบ รวมมูล ค่ากว่า
200,000 บาท
13. ฝาโค้กและโค้กซีโร่ จํานวน 5 ฝา (เฉพาะฝาพลาสติก) นํามาแลกรับสิทธิ์ซื้อบัตรชม
ภาพยนตร์เรื่อง MISSION IMPOSSIBLE: Ghost Protocol 1 ที่นั่ง รับฟรีอีก 1 ที่นั่ง
ที่มา : http://www.sfcinemacity.com
เปรียบเทียบราคาตั๋ว
โรงภาพยนตร์
Major Cineplex
SF Cinema

4D
320-500
-

ราคา
3D
โรงแบบมาตรฐาน
260-350
120-180
220-260
120-160

ตารางที่ 1.16 แสดงการเปรียบเทียบราคาตั๋ว Major Cineplex กับ SF Cinema
ที่มา : http://www.sfcinemacity.com
ที่มา :http://www.majorcineplex.com
*ราคาตั๋วขึ้นอยู่กับประเภทของเก้าอี้นั่ง
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SF World First Class Cinema

รูปภาพที่ 1.4 แสดงบรรยากาศในโรงภาพยนตร์ SF World First Class Cinema
ที่มา : http://www.sfcinemacity.com
โรงภาพยนตร์ SF World Cinema ได้รับการเปิดตัวอย่างสุดยิ่งใหญ่อลังการบน
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์พลาซ่า บนชั้น 7 ด้วยแนวคิด “The Most World Class Hip & Chic
Theatre” ที่ผสมผสานความสะดวกสบายระดับเวิลด์คลาส เข้ากับการออกแบบโรงภาพยนตร์ให้
ตอบสนองไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายของคนยุคใหม่ พร้อมวิชั่นการสร้างโรงภาพยนตร์ในแบบ
“Personalize Theatre”ที่ตอบโจทย์และเข้าถึงจิตใจของคนดูหนัง ด้วยเงินลงทุนสูงสุ ดเป็น
ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับโลกภาพยนตร์บนศูนย์การค้า ด้วยงบลงทุนมากกว่า 800 ล้านบาท
ในโรงเสิร์ฟป๊อปคอร์นและน้ําฟรี พนง บริการดีมาก เหมือน firstclass บนเครื่องบิน
เก้าอี้ปรับเอนนอนได้ยืดขาได้ปรับด้วยรีโมทปุ่มและที่นั่งสบายมาากแต่ละที่ห่างกันมากส่วนตัว
สุดๆในงาน Grand Opening เปิดตัว ความยิ่งใหญ่ของ “เอสเอฟ เวิลด์ ซีเนม่า” มีศิลปิน ดารา
นักแสดง นางแบบ ผู้กํากับหนัง พร้อมนักบริหารนักธุรกิจชั้นนําจากทุกวงการกว่า 3,000 คนเข่า
ร่วมแสดงความยินดีกว่า 3,000 คน โดยในงานมีการจัดสร้างเวทีสําหรับศิลปินดารานักแสดง
และนายแบบนางแบบออกมาเดินในคอนเซ็ปท์ ของโรงภาพยนตร์ “เอสเอฟ เวิล ด์ ซีเ นม่า ”
เริ่มต้นด้วย โรง World Max Screen ขนาด 800 ที่นั่ง ออกแบบให้เป็น Multi Function เพื่อการ
ชมภาพยนตร์ หรือการจัดกิจกรรมทางธุรกิจต่าง ๆ โดยมีนางแบบออกมาเดินเพื่อบ่งบอกถึง
ความสมบูรณ์แบบที่สุดของการชมภาพยนตร์
ตามมาด้วยการสะท้อนแนวคิดของโรง “World Happiness Screen” ที่สร้างขึ้นเป็นครั้ง
แรกในเมืองไทย เพื่อสร้างประสบการณ์ความบันเทิงให้กับครอบครัวคนรุ่นใหม่ โดยมีครอบครัว
ปุ ณ ณกั น ต์ (บี พุ ท ธฺ พ งษ์ และนุ ส บา และน้ อ งปุ ณ ณ) ร่ ว มฉาก แล้ ว จึ ง ตามติ ด มาด้ ว ยชุ ด
“Director World Screen” อันเป็นโรงภาพยนตร์สําหรับคอหนังตัวจริง ฉายหนังดีหาดูยากจาก
ทั่วทุกมุมโลก โดยมีผู้กํากับหนุ่ม เอส คมกฤษ ตรีวิมล ร่วมฉาก และมีดารานักแสดงชั้นนํา อาทิ
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เบ้นธ์ นิพิธ, ต่าย ณัฐพล, มาริสา อานิต้า, มิ้นท์ พรวดี, เอ๊ะ ศศิกานต์ เป็นต้นร่วมเดินแบบ ปิด
ท้ายด้วยโรงภาพยนตร์ระดับเฟิร์ส คลาส “World First Class” ที่มี เอิ๊ก พรหมพร ยูวะเวส และ
น้ําฝน วิรุฬกานต์ ออกมานั่งเก้าอี้เฟิร์สคลาสสุดสบายชมการแสดงและเดินแบบบนเวที
การเปิดตัว SF World Cinema ในครั้งนี้ จึงไม่เพียงสร้างความตื่นเต้นตระการตาให้กับ
คนไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้าง Talk of The Town ข้ามโลกอีกครั้งหนึ่ง เพราะทุกวันนี้โรง
ภาพยนตร์ในเมืองไทย ถือว่าเป็นหนึ่งในโรงภาพยนตร์ที่ดีที่สุดในโลก

ราคา First Class World Cinema
วัน

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

อาทิตย์

ราคา
(บาท)

700

700

700

700

700

700

700

ตารางที่ 1.17 แสดงราคา First Class World Cinema
ที่มา : http://www.sfcinemacity.com
1.2 ปัญหาและลักษณะปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร
-ปัญหาระดับองค์กร
โรงภาพยนตร์ Major Cineplex มีอัตราการเติบของส่วนแบ่งการตลาดน้อยกว่าอัตรา
การเติบของมูลค่าตลาดรวมซึ่งจะส่งผลทําให้บริษัท อาจจะสูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาดให้กับ
คู่แข่ง
จากแผนภาพแผนภูมิที่ 1.6 ใน ปี 2550 เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์มีอัตราการเติบโตของส่วน
แบ่งทางการตลาด 0.66% ขณะที่มูลค่าตลาดรวมมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 13.03% ปี 2551
เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์มีอัตราการเติบโตของส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่ 6.94% มูลค่าตลาดรวมมี
อัตราการเติบโตลดลงอยู่ที่ -0.06% ปี 2552 เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์มีอัตราการเติบโตของส่วนแบ่ง
ทางการตลาดลดลงอยู่ที่ -0.46% และในขณะเดียวกันมูลค่าตลาดรวมมีอัตราการเติบโตก็ลดลง
อยู่ที่ -0.52% ปี 2553 เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์มีอัตราการเติบโตของส่วนแบ่งทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น
จากปีที่ผ่านมาเพียงเล็กน้อยอยู่ที่ 0% แต่มูลค่าตลาดรวมมีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็น
ได้ชัดคือ 13.03%
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อัตราการเติบโตของมูลค่าตลาดรวมโรงภาพยนตร์ เปรียบเทียบกับอัตราการเติบโตของ
ส่วนแบ่งทางการตลาด

จะเห็นได้ว่าเมเจอร์ ซินีเพล็กซ์มีอัตราการเติบโตของส่วนแบ่งทางการตลาดที่ลดลงเมื่อ
เทียบกับอัตราการเติบโตของมูลค่าตลาดรวมโรงภาพยนตร์
-ปัญหาระดับหน่วยธุรกิจ
โรงภาพยนตร์ Paragon Cineplex สาขา Siam Paragon โดยอ้างถึงข้อมูลการตลาดโดยรวม
พบว่า รายได้จากโรงภาพยนตร์ระดับพรีเมี่ยมเมื่อเทียบแล้วจะมีสัดส่วนไม่ถึง 10% ของรายได้
รวม ซึ่งโรงภาพยนตร์ที่มีเทคโนโลยีระดับพรีเมี่ยม อาทิเช่น ระบบดิจิทัล และดิจิทัล 3D และ 4D
อีกทั้งการตกแต่งที่หรูหรา เน้นความเป็นส่วนตัวและสะดวกสบายของผู้ชม มีอัตราขยายตัวสูง
มากถึงปีละ 1 เท่าตัว (บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จํากัด,2553)ทําให้เห็น
ช่องทางที่จะสารมารถเพิ่มสัดส่วนรายได้ให้มากขึ้นโดยนําเทคโนโลยีดังกล่าวมาตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย
-ปัญหาระดับหน้าที่
จากการสัมภาษณ์ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการห้างสรรพสินค้า Siam Paragon พบว่าลูกค้า
ที่เข้ามาใช้บริการไม่รู้จักและไม่ทราบถึงความแตกต่างโรงภาพยนตร์ Nokia ว่ามีความพิเศษ
จากโรงอื่นทําให้ไม่เคยเข้าไปใช้บริการ
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1.3 ความสาคัญและผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้นกับองค์กร
1. ลูกค้าเข้ามาใช้บริการน้อยลงและลูกค้าหันไปใช้บริการคู่แข่ง SFC ซึ่งเป็นบริษัทคู่แข่ง
2. ยอดขายของ Major Cineplex ลดลง
3. ส่วนแบ่งทางการตลาดของ Major Cineplex ลดลง
4. ถ้าหากลูกค้าหันไปใช้บริการคู่แข่ง SF Cinema ซึ่งเป็นบริษัทคู่แข่งมากขึ้นเรื่อยๆ
อาจจะทําให้ SF Cinema สามารถแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดได้มากขึ้นหรือ มากกว่า
Major Cineplex ในปัจจุบัน
ถ้าไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาจะมีผลกระทบกับองค์กรในระยะยาวดังนี้
1. ลูกค้าเข้ามาใช้บริการน้อยลงและลูกค้าหันไปใช้บริการคู่แข่ง SFC ซึ่งเป็นบริษัทคู่แข่ง
2. ยอดขายของ Major Cineplex ลดลง
1. ส่วนแบ่งทางการตลาดของ Major Cineplex ลดลง
2. ถ้าหากลูกค้าหันไปใช้บริการคู่แข่ง SF Cinema ซึ่งเป็นบริษัทคู่แข่งมากขึ้นเรื่อยๆ
อาจจะทําให้ SF Cinemaสามารถแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดได้มากขึ้นหรือ มากกว่า
Major Cineplex ในปัจจุบัน
1.4 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษายืนยัน ปัญหาระดับองค์กร ระดับหน่วยธุรกิจ และระดับหน้าที่ รวมถึง
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความพึงพอใจ และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของลูกค้า
ของบริษํทฯ
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของลูกค้าของบริษัทฯ
3. เพื่อกําหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร ระดับหน่วยธุรกิจ และระดับหน้าที่ด้านการตลาด
เพื่อรักษาการเป็นผู้นําของ Major Cineplex
1.5ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
-ระยะสั้น
1. ปรับปรุงราคาตั๋วชมภาพยนตร์ให้ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า
2. ปรับปรุงการให้บริการให้ดีขึ้นตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง
3. สามารถทราบถึงพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ของผู้บริโภคในอนาคต
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-ระยะยาว
1. สามารถกําหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาและเติบโตขององค์การเพื่อเป็นผู้นําด้านธุรกิจโรง
ภาพยนตร์ในแนวเอ็นเตอร์เทนท์คอมเพล็กซ์ (Entertainment Complex)
2. สามารถสร้าง Customer Value ให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
3. สามารถสร้าง Brand ให้เป็นผู้นําด้านธุรกิจโรงภาพยนตร์ในแนวเอ็นเตอร์เทนท์คอม
เพล็กซ์ (Entertainment Complex)อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฏี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาเรื่อง : การกําหนดกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันของบริษัทเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จํากัด
(มหาชน)
2.1. การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
2.1.1 ทฤษฎี PEST Analysis
เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ สํ า หรั บ วิ เ คราะห์ สิ่ ง แวดล้ อ มภายนอกทางการตลาดระดั บ มห
ภาค (Macro Environment) โดยเฉพาะ ประกอบไปด้วย
1.ปัจจัยทางด้านการเมือง (Political Factors)
เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อองค์กรเป็นอย่างมากทั้งในแง่กฎเกณฑ์สําหรับภาคธุรกิจ กําลังการซื้อ
ของผู้บริโภค และอื่นๆ ซึ่งมีประเด็นที่จําเป็นต้องพิจารณา เช่น
- สิ่งแวดล้มทางการเมืองมีความมั่นคงเพียงใด
-นโยบายของรัฐบาลมีผลต่อกฏหมายที่เกียวกับองค์กรอย่างการเก็บภาษีหรือไม่
-รัฐบาลมีนโยบายทางด้านเศรษฐกิจอย่างไร
-รัฐบาลนี้สนใจเรื่องวัฒนธรรมและศาสนามากแค่ไหน
-รัฐบาลกําลังทําสัญญาทางการค้าบ้างหรือไม่ เช่น กับ EU, NAFTA, ASEAN และอื่น
2.ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors)
นั ก การตลาดจะต้ อ งพิ จ ารณาสถานการณ์ เ ศรษฐกิ จ การค้ า ทั้ ง ในระยะสั้ น และระยะยาว
โดยเฉพาะเมื่อต้องการทําการตลาดระหว่างประเทศ โดยต้องมีการพิจารณา
-อัตราดอกเบี้ย
-ระดับเงินเฟ้อ, อัตราการว่างงาน
-GDP และอื่นๆ
-การเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวม และแยกแต่ละภาคธุรกิจ
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3.ปัจจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural Factor)
ลั ก ษณะทางสั งคมและวัฒนธรรมมีอิทธิ พลแตกต่างกันตามแต่ล ะประเทศ จําเป็นต้อ งมีก าร
พิจารณา เช่น
-ศาสนาหลักของประชากรคือศาสนาอะไร
-ผู้คนมีทัศนคติต่อสินค้าหรือบริการจากต่างชาติอย่างไร
-ภาษามีผลต่อสินค้าในตลาดหรือไม่
-ผู้บริโภคมีเวลาว่างมากแค่ไหน
-บทบาทของชายและหญิงเป็นอย่างไร
-อายุขัยของประชากรกี่ปี คนรุ่นเก่าสร้างรายได้ได้มากกว่าหรือไม่
-ประชากรมีความใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากน้อยแค่ไหน
-การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์
-ระดับการศึกษา
-สวัสดิการ
-โครงสร้างประชากร ขนาดครอบครัว
4.ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี (Technological Factors)
เป็นสิ่งสําคัญสําหรับการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เป็นแรงผลักที่สําคัญของโลกภิวัฒน์
โดยให้พิจารณาประเด็นต่อไปนี้
-มีเทคโนโลยีอะไรช่วยให้ผลิตสินค้าหรือบริการได้ถูกลง และมีมาตรฐานดีขึ้นหรือไม่
-มีเทคโนโลยีที่ทําให้ลูกค้าหรือองค์กรเองมีนวัตกรรมใหม่ขึ้นหรือไม่ เช่น ธนาคารทาง
อินเตอร์เน็ต หรือโทรศัพท์รุ่นใหม่ เป็นต้น
-เทคโนโลยี ที่ มี ผ ลต่ อ ช่ อ งทางการจั ด จํ า หน่ า ยใหม่ เ ช่ น การขายหนั ง สื อ ผ่ า น
อินเตอร์เน็ต ระบบการจองตั๋ว การประมูล เป็นต้น
-เทคโนโลยีที่ช่วยให้องค์กรสื่อสารกับลูกค้าด้วยเครื่องมือใหม่ เช่นระบบลูกค้าสัมพันธ์
-การพัฒนาของวัตถุดิบ
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2.1.2 ทฤษฎี Five Forces Model

ภาพที่ 2.1แสดงการวิเคราะห์ตลาดโดยใช้ Five forces model
เป็น Model ที่นําเสนอโดย Michael E. Porter ที่นิยมกันมากในการวิเคราะห์
ตลาดเพื่อให้รู้ถึงสภาพแวดล้อมของธุรกิจของเรากับสิ่งรอบข้างที่มีผลต่อการทําธุรกิจ
ของเราซึ่งแนวทางการวิเคราะห์ มีดังนี้
1. อุปสรรคกีดขวางการเข้าสู่อุตสาหกรรมได้แก่
- การประหยัดจากขนาด (Economies of scale) เนื่องจากผลิตสินค้าที่เป็นมาตรฐาน
จํานวนมาก ซึ่งทําให้ต้นทุนของสินค้าลดต่ําลงเพราะสามารถลดต้นทุนคงที่ต่อหน่วย
ลดลง
- การผูกพันในตรายี่ห้อ (Brand Loyalty)
- เงินลงทุน (Capital requirements) ถ้าต้องลงทุนสูงก็จะเป็นอุปสรรคต่อรายใหม่
- การเข้าถึงช่องจัดจําหน่าย (Access to distribution)
- นโยบายของรัฐบาล ถ้ารัฐบาลไม่มีนโยบายส่งเสริมหรือมีข้อห้ามสัมปทาน
- ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงการใช้สินค้า (Switching cost) ถ้าลูกค้าต้องมี
ต้นทุน หรือค้าใช้จ่ายในส่วนนี้สูงต้นทุนเหล่านี้ซึ่งอาจได้แก่ ต้นทุนของอุปกรณ์
เครื่องจักรที่ต้องปรับเปลี่ยนเพิ่มหรืออาจจะเป็นระบบงานที่ต้องจัดรูปแบบใหม่ค่า
ฝึกอบรมแลสอนงานให้กับพนักงานเพื่อให้ทํางานตามระบบใหม่เป็นต้น
- ข้อได้เปรียบต้นทุนในด้านอื่นๆ เช่น เป็นเจ้าของเทคโนโลยีเฉพาะ มีวัตถุดิบราคาถูกมี
ทําเลที่ตั้งดีกว่า มีแหล่งเงินทุนที่ต้นทุนถูก และทํามานนานจนเกิดการเรียนรู้
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2. แรงผลักดันจากผู้ผลิตหรือคู่แข่งที่มีในอุตสาหกรรม
- จํานวนคู่แข่งขัน ถ้าคู่แข่งขันมีจําวนมาก หรือ มีขีดความสามารถพอๆกันจะทําให้มี
การแข่งขันที่รุนแรง
- อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมถ้าอุตสาหกรรมยังคงเติบโต การแข่งขันจะไม่รุนแรง
มากนัก
- ความแตกต่างของสินค้าถ้าสินค้ามีความแตกต่างกันไป การแข่งขันก็จะน้อยลง
- ความผูกพันในตรายี่ห้อ
- กําลังการผลิตส่วนเกิน ถ้าอตสาหกรรมมีกําลังผลิตส่วนเกิน การแข่งขันจะรุนแรง
- ต้นทุนคงที่ของธุรกิจ และต้นทุนในการก็บรักษา
- อุปสรรคกีดขวางการออกจากอุตสาหกรรม เช่นข้อตกลงกับสหภาพแรงงานในการจ่าย
ชดเชยที่สูงมาก
3. อํานาจต่อรองของผู้ขาย (ซัพพลายเออร์)
- จํานวนผู้ขายหรือวัตถุดิบที่มีอยู่ ถ้ามีผู้ขายน้อยราย อํานาจต่อรองของผู้ขายจะสูง
- ระดับการรวมตัวกันของผู้ขายวัตถุดิบ ถ้าผู้ขายรวมตัวกันได้อํานาจการต่อรองก็จะสูง
- จํานวนวัตถุดิบหรือแหล่งวัตถุดิบที่มี ถ้าวัตถุดิบมีน้อยอํานาจต่อรองจะสูง
- ความแตกต่างและเหมือนกันของวัตถุดิบถ้าวัตถุดิบมีความแตกต่างกันมาก อํานาจ
ต่อรอง
ผู้ขายจะสูง
4. อํานาจการต่อรองของกลุ่มผู้ซื้อหรือลูกค้า
- ปริมาณการซื้อถ้าซื้อมาก ก็มีอํานาจการต่อรองสูง
- ข้อมูลต่างๆที่ลูกค้าได้รับเกียวกับสินค้าและผู้ขาย ถ้าลูกค้ามีข้อมูลมากก็ต่อรองได้มาก
- ความจงรักภักดีต่อยี่ห้อ
- ความยากง่ายในการรวมตัวกันของกลุ่มผู้ซื้อถ้าลูกค้ารวมวตัวกันง่ายก็มีอํานาจต่อรอง
สูง
- ความสามารถของผู้ซื้อที่จะมีการรวมกิจการไปดานหลัง คือถ้าลูกค้าสามารถผลิต
สินค้าได้
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ด้วยตนเอง อํานาจการต่อรองก็จะสูง
- ต้นทุนในการเปลี่ยนไปใช้สินค้าของคนอื่ร หรือใช้สินค้าของคู่แข่งแล้วลูกค้าต้องมี
ต้นทุนใน
การเปลี่ยนสูงอํานาจการต่อรองของลูกค้าก็จะต่ํา
5. แรงผลักดันซึ่งเกิดจากสินค้าอื่นๆซึ่งสามารถใช้ทดแทนได้
- ระดับการทดแทน เป็นการทดแทนได้มาก หรือทดแทนได้น้อยแค่ไหน เช่น
เครื่องปรับอากาศกับพัดลม
- ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงการใช้สินค้าปัจจุบัน ไปสู่การใช้สินค้าทดแทน
- ระดับราคาสินค้าทดแทนและคุณสมบัติใช้งานของสินค้าทดแทน
2.1.3 ทฤษฎี SWOT Analysis เพื่อวิเคราะห์ จุดแข็ง ,จุดอ่อน,โอกาสและอุสรร
คขององค์กร

รูปภาพที่ 2.2แสดงวิธีการวิเคราะห์ SWOT
เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ สําหรับองค์กร หรือโครงการ ซึ่งช่วยผู้บริหาร
กําหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่มีศักยภาพจากปัจจัยเหล่านี้ต่อการทํางานขององค์กร ซึ่งเทคนิค
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นี้ อัลเบิร์ต ฮัมฟรี (Albert Humphrey) ได้ชื่อว่าเป็นผู้เริ่มแนวคิดนี้โดยนําเทคนิคนี้มาแสดงใน
งานสัมมนาที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด
S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็น
ข้อดีที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในบริษัท เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็งด้าน
การเงิน จุดแข็งด้านการผลิต จุดแข็งด้านทรัพยากรบุคคล บริษัทจะต้องใช้ประโยชน์
จากจุดแข็งในการกําหนดกลยุทธ์การตลาด
W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน
เป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ของบริษัท ซึ่งบริษัท
จะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น
O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นผลจากการที่
สภาพแวดล้อมภายนอกของบริษัทเอื้อประโยชน์หรือส่งเสริมการดําเนินงานขององค์กร
โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุด
แข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน นักการตลาดที่ดีจะต้องเสาะแสวงหาโอกาส
อยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น
T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นข้อจํากัดที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งธุรกิ จจําเป็นต้องปรับกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องและ
พยายามขจัดอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง
2.1.4 ทฤษฎี STP
S = Segmentation (การแบ่งกลุ่มตลาด)
การแบ่งกลุ่มตลาด Market Segmentation เป็นการแบ่งตลาดรวมออกเป็นตลาดย่อยๆ
ตามความต้องการที่แตกต่างกัน เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เลือกแล้วอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยระดับการแบ่งส่วนตลาดแบ่งเป็น3 รูปแบบคือ
1. ตลาดมวลชน Mass Marketing (เงินทุนมาก ผลิตมากๆ) มุ่งความสําคัญที่ผลิต
สินค้าในรูปแบบเดียวกันเป็นจํานวนมากที่เรียกว่า Mass Production โดยออกวางตลาดอย่าง
ทั่วถึง Mass Distribution และมีการส่งเสริมตลาดอย่างมาก Mass Promotion เพื่อให้เกิดการ
ประหยัดจากขนาด Economy of scaleซึ่งตลาดรูปแบบมีสินค้าความคล้ายคลึงกัน ผู้บริโภคมี
ความต้องการที่คล้ายคลึงกัน จึงนิยมใช้กลยุทธ์แบบ Low cost leadership
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2. ส่วนของตลาด Segment Marketing (ความต้องการที่แตกต่าง) มองตลาดมีลักษณะ
ความต้องการแตกต่างกัน ธุรกิจจะต้องจัดผลิตภัณฑ์และส่วนผสมทางการตลาดให้แตกต่างกัน
สําหรับตลาดแต่ละเป้าหมาย ซึ่งจะก่อให้เกิดความได้เปรียบคู่แข่ง เพราะสามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น นิยมใช้กลยุทธ์แบบ Differentiation
3. ตลาดกลุ่มเล็ก Niche Marketing (แบ่งตลาดเป็นตลาดย่อยอีก) เป็นการกําหนด
ตลาดโดยแบ่งส่วนของตลาดให้เป็นตลาดย่อยอีก ซึ่งลูกค้าจะมีความต้องการที่เฉพาะเจาะจง
แคบกว่าส่ ว นของตลาด ตลาดกลุ่ มนี้ จะมี คู่ แข่ งน้อ ยราย เหมาะกับองค์ ก ารที่ มีขนาดเล็ ก มี
ทรัพยากรจํากัด นิยมใช้กลยุทธ์แบบ Focus
ปัจจัยหรือเกณฑ์ในการแบ่งตลาดเป็นการค้นหาตัวแปรที่สําคัญที่จะใช้เป็นเกณฑ์ในการ
แบ่งส่วนของตลาดแบ่งเป็น 4 ปัจจัย ได้แก่
-ปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ เช่น ขนาด ความหนาแน่นของประชากร ภูมิอากาศ
- ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ เช่น อายุ อาชีพ เพศ การศึกษา รายได้ เชื้อชาติ
- ปัจจัยด้านจิตวิทยาชนชั้นทางสังคม รูปแบบการดําเนินชีวิต
- ปัจจัยด้านพฤติกรรมอัตราการใช้ โอกาสในการซื้อ ความซื่อสัตย์ต่อสินค้า
T = Target Market (การเลือกตลาดเป้าหมาย)
การกําหนดตลาดเป้าหมายต้องคํานึงปัจจัยดังต่อไปนี้
1. ขนาดและความเจริ ญ เติ บ โตส่ ว นของตลาดโดยจะต้ อ งคาดการณ์ ย อดขายและการ
เพิ่มขึ้นของยอดขาย ถ้าหากตลาดมีขนาดใหญ่และเจริญเติบโตพอสมควร ธุรกิจจะมีโอกาสทํา
กําไรจากส่วนของตลาดนั้นได้
2. ความสามารถในการจูงใจส่วนของตลาด เป็นการพิจารณาว่าส่วนของตลาดนั้นสามารถ
เข้าถึงและตอบสนองต่อผลิตภัณฑ์ได้มากน้อยเพียงใด
3. วัตถุประสงค์และทรัพยากรของธุรกิจแม้ว่าความเจริญเติบโตของตลาดและความสามารถ
ในการจูงใจตลาดจะเป็นที่น่าพอใจ แต่ถ้าขัดแย้งกับวัตถุประสงค์หรือธุรกิจ มีความชํานาญและ
ทรัพยากรไม่เพียงพอก็ไม่สามารถเลือกส่วนตลาดนั้นได้
P = Positioning (การสร้างตาแหน่งทางการแข่งขัน)
เป็นการสร้างตําแหน่งทางการแข่งขันให้กับผลิตภัณฑ์ โดยตําแหน่งที่กําหนดต้องแสดง
ถึ ง ความแตกต่ า งในจิ ต ใจของลู ก ค้ า ซึ่ง การกํ า หนดตํ า แหน่ ง ที่ ดีจ ะต้ อ งใช้ ลั กษณะเด่ น และ
ลักษณะที่เหนือคู่แข่งขันและที่สําคัญ การกําหนดตําแหน่งจะต้องสามารถสื่อสารถึงผู้บริโภคใน
กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจให้เกี่ยวข้องกับ Promotion โดยเฉพาะทางด้านการโฆษณา ในการ
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กํ าหนดตําแหน่ง ทางการแข่งขั นต้อ งกําหนดปั จจัยที่เ หมาะสมและอาศัยความแตกต่า งของ
ผลิตภัณฑ์ในการกําหนดตําแหน่งของสินค้ากับคู่แข่งในตลาด
2.1.5ทฤษฎี TOWS Matrix เพื่อนาไปกาหนดกลยุทธ์ขององค์กร

ภาพที่ 2.3แสดงวิธีการกําหนดกลยุทธ์โดยใช้ TOWS Matrix
เป็นเทคนิคเพื่อนํามาใช้วิเคราะห์เพื่อกําหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์โดยเป็น
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างจุดแข็งกับโอกาส จุดแข็งกับข้อจํากัด จุดอ่อนกับ
โอกาส และจุดอ่อนกับข้อจํากัด ซึ่งผลของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ในข้อมูลแต่ละคู่
ดังกล่าว ทําให้เกิดยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ
1) กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy ได้มาจากการนําข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่
เป็นจุดแข็งและโอกาสมาพิจารณาร่วมกันเพื่อที่จะนํามากําหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกล
ยุทธ์ในเชิงรุก ตัวอย่าง กรมธนารักษ์มีจุดแข็ง คือ ความสามารถในการผลิตเหรียญ และ
มีโรงกษาปณ์ที่ทันสมัย มีโอกาส คือสามารถหารายได้จากการผลิตเหรียญได้ ทั้งหมด
สามารถนํามากําหนดยุทธศาสตร์ในเชิงรุก คือยุทธศาสตร์การรับจ้างผลิตเหรียญทุก
ประเภททั้งในและต่างประเทศ
2) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) ได้มาจากการนําข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อม
ที่เป็นจุดแข็งและข้อจํากัดมาพิจารณาร่วมกันเพื่อที่จะนํามากําหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือ
กลยุทธ์ในเชิงป้องกันทั้งนี้เนื่องจากองค์การมีจุดแข็ง ขณะเดียวกันองค์การก็เจอกับ
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สภาพแวดล้อมที่เป็นข้อจํากัดจากภายนอกที่องค์การควบคุมไม่ได้ แต่องค์การสามารถ
ใช้จุดแข็งที่มีอยู่ในการป้องกันข้อจํากัดที่มาจากภายนอกได้ตัวอย่าง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีจุดแข็ง คือเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสการศึกษา
ให้แก่ประชาชนทั่วประเทศ ขณะเดียวกันมีข้อจํากัดคืองบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน
จากภาครัฐมีไม่เพียงพอที่จะสามารถจัดตั้งหน่วยงานของตนเองอยู่ทุกจังหวัดทั่ว
ประเทศได้ ทั้งหมดสามารถนํามากําหนดยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน คือยุทธศาสตร์การ
สร้างความร่วมมือกับโรงเรียนในพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
3) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) ได้มาจากการนําข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อม
ที่เป็นจุดอ่อนและโอกาสมาพิจารณาร่วมกันเพื่อที่จะนํามากําหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือ
กลยุทธ์ในเชิงแก้ไขทั้งนี้เนื่องจากองค์การมีโอกาสที่จะนําแนวคิดหรือวิธีใหม่ ๆมาใช้ใน
การแก้ไขจุดอ่อนที่องค์การมีอยู่ได้ ตัวอย่าง ระบบราชการมักมีจุดอ่อน คือมีขั้นตอนการ
ทํางานที่ยาว ใช้เวลามาก ขณะเดียวกันก็มีโอกาส คือโอกาสของการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ ทั้งหมดสามารถนํามากําหนดยุทธศาสตร์เชิงแก้ไขคือ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการ
บริหารจัดการและในกระบวนการทํางานของราชการให้มากขึ้น (e-Administration)
4) กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) ได้มาจากการนําข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่
เป็นจุดอ่อนและข้อจํากัดมาพิจารณาร่วมกันเพื่อที่จะนํามากําหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือ
กลยุทธ์ในเชิงรับ ทั้งนี้เนื่องจากองค์การเผชิญกับทั้งจุดอ่อนและข้อจํากัดภายนอกที่
องค์การไม่สามารถควบคุมได้ตัวอย่าง ประเทศไทย จุดอ่อน คือต้องนําเข้าน้ํามันดิบ
จากต่างประเทศ ประกอบกับพบข้อจํากัด คือราคาน้ํามันในตลาดโลกเพิ่มขึ้นอย่าง
มาก ทั้งหมดนํามากําหนดยุทธศาสตร์ในเชิงรับ คือยุทธศาสตร์การรณรงค์ประหยัด
พลังงานทั่วประเทศอย่างจริงจังและยุทธศาสตร์การหาพลังงานทดแทนที่นํา
ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศที่มีอยู่มาใช้มากขึ้น
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2.2 การจัดการการตลาด และกลยุทธ์การตลาด
2.2.1 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)
กลยุ ท ธ์ ก ารสื่ อ สารทางการตลาดแบบบู รณาการ [Integrated Marketing
Communication (IMC) Strategies] ซึ่งบริษัทอาจเลือกใช้เครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่ง
หรือหลายเครื่องมือร่วมกันในการติดต่อสื่ อสารไปยังลู กค้าเพื่อให้การสื่ อสารนั้นเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด หรือที่เรียกว่า การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณา
การ [Integrated Marketing Communication (IMC)]
1.กลยุทธ์การโฆษณา (Advertising strategy) เป็นการสื่อสารข้อมูลโดยไม่ใช้บุ
คล โดยมีวั ต ถุ ประสงค์ เ พื่อ แจ้ งข่ าวสาร จู งใจและเตื อ นความทรงจํา เกี่ ยวกับ สิ น ค้ า
บริการหรือความคิด ซึ่งสามารถระบุผู้อุปถัมภ์รายการ (ผู้ผลิตและจัดจําหน่ายสินค้าที่
โฆษณา) ได้โดยผู้อุปถัมภ์รายการต้องเสียค่าใช้จ่า ยสําหรับสื่อโฆษณา การโฆษณาถือ
เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการสื่ อ สารการตลาดที่ สํ า คั ญ ในปั จ จุ บั น สื่ อ ที่ ใ ช้ ใ นการโฆษณา
ประกอบด้วย (1) สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร โบรชัวร์ โปสเตอร์ (2) สื่อ
แพร่ภาพและกระจายเสียง ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ (3) สื่อกลางแจ้ง ได้แก่ ป้ายโฆษณา
ต่างๆ (4) สื่อเคลื่อนที่ ได้แก่ โฆษณาข้างรถ สติกเกอร์ติดรถ (5) สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ได้แก่ เว็บไซต์ (6) สื่อท้องถิ่น ได้แก่ รถแห่ เสียงตามสาย หอกระจายข่าว (7) สื่อบุคคล
ได้แก่ พนักงานขาย
2.กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ [Public Reletions (PR) strategy] เป็นการ
ติดต่อสื่อสารขององค์การกับกลุ่มต่างๆ ที่มีผละกระทบต่อความสําเร็จขององค์การ ไม่
ว่ า จะเป็ น ผู้ ข ายปั จ จั ย การผลิ ต ผู้ ถื อ หุ้ น ลู ก ค้ า รั ฐ บาล และสื่ อ สารมวลชน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างทัศนคติ ความเชื่อ และภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์การหรือผลิตภัณฑ์
ตลอดจนเป็นการให้ความรู้ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือแก้ไขข้อผิดพลาดในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง การประชาสัมพันธ์เป็นสื่อสองทาง (Two-waycommunication)
เครื่องมือการประชาสัมพันธ์ที่นิยมใช้มีดังนี้ (1) การให้ข่าว (2) การสัมภาษณ์
(3) สื่อมวลชนสัมพันธ์ (4) ชุมชนสัมพันธ์ (5) การทํากิจกรรมสาธารณะและโครงการ
สาธารณะ (6) กิจกรรมพิเศษ (7) การพัฒนาบุคลากร (8) การบริหารข่าวเชิงกลยุทธ์ (9)
การบริหารภาวะวิกฤติ
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(10) การเป็นผู้สนับสนุน (11) การกุศล
3.กลยุทธ์การขายโดยการใช้พนักงานขาย (Personal selling strategy) เป็น
การนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริก ารของบริษัทโดยบุคลใดบุคลหนึ่งหรือ
กลุ่มเล็กๆ ของบุคคลกับลูกค้ารายใดรายหนึ่งหรือกลุ่มลูกค้าเพื่อจูงใจให้ซื้อผลิตภัณฑ์
หรือบริการหรือคล้อยตามความคิดนั้น
4.กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย (Sale promotion strategy) เป็นการใช้สิ่งจูงใจ
พิเศษเพื่อกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อที่รวดเร็วขึ้น การส่งเสริมการขายจําเป็นต้องใช้
ร่วมกับการโฆษณาหรือการขายโดยใช้พนักงานขาย
ตัวอย่างของการส่งเสริมการขาย ได้แก่ (1) การแจกของตัวอย่าง (2) สินค้า
ขนาดทดลอง (3) ส่วนลดหรือการลดราคา (4) คูปอง (5) ของแถม (6) บรรจุภัณฑ์แลก
ซื้อ (7) บรรจุภัณฑ์เพิ่มค่า(8) การขายร่วมห่อ (9) การสะสมแสตมป์ (10) การสมัคร
สมาชิก (11) การสะสมคะแนน (12) การคืนเงิน (13) การส่งพนักงานขายไปประจําตาม
ร้าน (14) การสาธิตการทํางานของสินค้า (15) การชิงโชค (16) การรับประกันสินค้า
(17) การนําสินค้าเก่ามาแลกซื้อ (18) เงื่อนไขการชําระเงิน (19) การจัดเหตุการณ์พิเศษ
(20) บริการ
5.กลยุทธ์ตลาดทางตรง (Direct marketing strategy) เป็นการสื่อสารโดยตรง
กับผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการตอบสนองในทันทีทันใด
เครื่องมือการตลาดทางตรงทที่สําคัญ มีดังนี้ (1) การขายแบบเผชิญหน้า (2)
การใช้จดหมายตรง (3) ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (4) การตลาดโดยใช้เครื่องโทรสาร
(5) การตลาดโดยใช้เครื่องบันทึกเสียง (6) การตลาดทางไกล (7) การตลาดที่ทําให้เกิด
การตอบสนองโดยตรงทางนิตยสาร (8) การตลาดที่ทําให้เกิดการตอบสนองโดยตรง
หนังสือพิมพ์ (9) การตลาดโดยการใช้แคตตาล็อก (10) การใช้ป้ายโฆษณา (11) การใช้
เครื่องจักรอัตโนมัติ
ขั้นตอนในการสื่อสารการตลาด (การส่งเสริมการตลาด)
1.การกําหนดกลุ่มผู้รับข่าวสารเป้าหมาย
2.การกําหนดวัตถุประสงค์ในการติดต่อสื่อสาร
3.การออกแบบข่าวสาร
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4.การเลือกช่องทางการติดต่อสื่อสาร
5.การกําหนดงบประมาณการส่งเสริมการตลาด
6.การตัดสินใจในส่วนประสมการส่งเสริมการตลา
7.การวัดผลการส่งเสริมการตลาด
8.การบริหารและการประสานงานในกระบวนการติดต่อสื่อสาร
แนวทางการทา IMC
สิ่งที่ควรยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทางในการวางแผนและปฏิบัติเกี่ยวกับการสื่อสาร
การตลาดบบครบวงจร ประกอบด้วย 9 แนวทาง คือ
1.การวางแผนจะเริ่มจากบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับองค์กร เช่น ลูกค้า ผู้ถือ
หุ้น
2.ทุกอย่างต้องทํางานแบบไม่เป็นเส้นตรงจะต้องทําพร้อมกันหรือไล่เลี่ยกัน
3.การทํา IMC จะต้องเจาะที่ Segment ถ้าทําผิด Segment จะต้องมีการ RePositioning ใหม่
4.จะให้ความสําคัญกับเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภค
5.การทํา IMC สนใจ Brand Contact เช่นการใช้สี หรือเครื่องแบบพนักงานที่
สามารถสร้างการจดจําองค์กรและผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี
6.ต้ อ งทํ า การเปลี่ ย นแปลงระบบโครงสร้ า งของจิ ต ใจ ไม่ ใ ช่ แ ค่ ก ารเปลี่ ย น
ทัศนคติเท่านั้น
7.การสื่อสารการตลาดต้องทําไปพร้อมๆ กัน
8.จะเน้นการทํางบประมาณแบบฐานศูนย์
9.ต้องประเมินผลได้
2.2.2 กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ (Branding)
ความหมายของตราสินค้า(Brand)
ฟิลิป คอตเลอร์(1984) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับตราสินค้า(Brand) ว่า หมายถึงชื่อ
สัญ ลั ก ษณ์ โลโก้ ของอะไรอย่างหนึ่งที่จะบอกว่า สิ นค้ า บริการอย่างหนึ่งๆเป็นของใคร และ
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แตกต่างจากคู่แข่งอย่างไร และ ฟิลิป คอตเลอร์ (1991) ได้ให้ความหมายโดยขยายขอบเขตว่า
ถ้าเป็นตราสินค้า(Brand)จะต้องสามารถจําแนกได้เป็น 4 อย่างด้วยกัน คือ
-Attribute รูปร่างหน้าตาภายนอกที่จะทําให้เกิดความจดจํา
-Benefit บอกคุณค่าประโยชน์
-Value ทําให้รู้สึกว่า ใช้ตราสินค้า(Brand) นี้แล้วเกิดความภาคภูมิใจ ไว้ใจเพราะมีมานาน
-Personality มีบุคลิกภาพ
นอกจากนี้ ฟิลิป คอตเลอร์ (1991) ยังเพิ่มแนวคิดส่วนของตราสินค้า (Brand) มี 4 โมเดลคือ
ก. Brand Asset Valuator(BAV.) ที่กล่าวถึง 4 องค์ประกอบคือ Differentiation ความ
แตกต่างในระดับเห็นว่า แตกต่างจากคนอื่น Relevance ความสัมพันธ์กันในการที่จะทําให้แน่ใจ
ว่าจะสามารถขยายตราสินค้า (Brand) ให้ปรากฏได้กว้างมากขึ้น Esteem การทําให้ตราสินค้า
(Brand) ได้รับการยอมรับ และ Knowledge การทําให้ลูกค้ามีความคุ้นเคยและนําไปสู่ความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกับตราสินค้า (Brand)
ข.AAKER MODELมี 5 ส่วนคือ 1. brand loyalty 2.brand awareness 3.perceived
quility 4. brand associations และ 5. Other proprietary asset such as patents, trademarks
และ chanel ralationship
ค. BRAND-Z กล่าวถึงเรื่อง Presence, Relevance, Advantage, Bonding
ง. BRAND RESONANCEมีบุคลิกที่มีความรุนแรงหรือฝังความลึกซึ้งของตราสินค้า
(Brand) ให้กับลูกค้า
เดวิด โอกีวี่ (1995)นิยาม ตราสินค้า (Brand) คือ สัญลักษณ์ที่ซ้อนเป็นการรวบรวม
ความรู้สึกที่มีต่อรูปร่างหน้าตาของสินค้า ต่อชื่อ ต่อบรรจุภัณฑ์ ต่อราคา ต่อความเป็นมา ต่อ
ชื่อเสียง วิถีทางโฆษณา ตราสินค้า (Brand) นั้น และมีประสบการณ์กับตราสินค้า (Brand) นั้น
Don Cowley & Pual Feldwickเป็น Strategic Planne ชื่อดังของประเทศอังกฤษ
เขียนไว้ในหนังสือชื่อ Understand Brand (1991) ตราสินค้า (Brand) คือ ความรู้สึกโดยรวมที่
อยู่ในใจผู้บริโภค
Brand Equityคือ มูลค่าของตราสินค้า (Brand) ที่ถูกตีค่าออกมา ตราสินค้า (Brand)
ใดก็ตามที่มีพลัง ประสบความสําเร็จมาก หรือเป็นผู้นํายิ่งมี Equity ที่ยิ่งใหญ่และจะมีมูลค่าที่
แพง อาจจะเป็น 10 เท่า หรือ 20 เท่าของทรัพย์สิน (Asset) มูลค่าเหล่านี้เป็นมูลค่าที่ตราสินค้า
(Brand) เก็บสะสมมา ยากที่จะตีเป็นตัวเงินได้ (Kotler, 2005)
มูลค่าของตราสินค้า (Brand Equity)แบ่งออกเป็น 5 ประเด็นด้วยกัน คือ
Product Equity สินค้านั้น คุณภาพเชิงกายภาพดีเพียงใด เป็ นที่รับรู้ของผู้บริโภค
เพียงใด
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Image Equity ในด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand) แข็งแกร่งเพียงใดเกี่ยวเนื่องกับ
ใคร
Goodwill Equity ความเป็นสมาชิกที่ดีในสังคมของตราสินค้า (Brand) หรือขอเสียงที่
บริษัทได้สั่งสมมา
Customer Equity มีฐานของลูกค้ามากมายแค่ไหน เป็นใครบ้าง
Channel Equity ช่องทางที่ผู้บริโภคมีโอกาสได้พบปะกับตราสินค้า (Brand)
องค์ประกอบของตราสินค้า (Brand Elements) ตราสินค้า (Brand) มีองค์ประกอบ
สําคัญ คือ “ส่วนที่จับต้องได้” (Tangible assets) ซึ่งได้แก่ รูปร่างหน้าตา (attributes) กับ
คุณประโยชน์ (benefit) และ “ส่วนที่จับต้องไม่ได้” (Intangible assets) อันได้แก่ คุณค่า
(values) และ บุคลิกภาพ (personality) ตราสินค้า (Brand) เป็นประสบการณ์ร่วมที่ผู้บริโภคมี
ไม่ว่าจะได้รับมาจากการสื่อสารแบบไหน (โฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตลาดขายตรง โปรโมชั่น
ฯลฯ) การสื่อสารจึงเป็นโอกาสที่จะได้บอกกับผู้บริโภคว่าตราสินค้า (Brand) ของเราเป็นอย่างไร
และก่อนที่จะหยิบยื่นวัตถุดิบให้แก่กลุ่มเป้าหมายต้องรู้ก่อนว่าตราสินค้า (Brand) ของเรามี
ตัวตนที่แท้จริงอย่างไร มีแก่นแท้ (Essence หรือ DNA) เป็นอย่างไร ถ้าเราหาองค์ประกอบของ
ตราสินค้า (Brand) ได้ และสามารถค้นหาแก่นแท้นั้นพบสิ่งที่ต้องทําคือ ผูกตราสินค้า (Brand)
กับผู้บริโภคให้ได้ ต้องสื่อสารให้อยู่ในแนวเดียวกัน ผู้บริโภคจะเกิดการจดจําตราสินค้า (Brand)
นั้นขึ้นมาในสมอง หรือเกิดความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับตราสินค้า (Brand) นั้น แต่ถ้าเมื่อใดก็ตาม
การสื่อสารไปโดยไร้ทิศทาง สิ่งที่เกิดขึ้นคือความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับตราสินค้า (Brand) นั้นไม่
ชัดเจน จะทําให้เกิดความสับสนได้
การสร้างตราสินค้า (Branding)เมื่อนักการตลาดทราบถึงความต้องการหรือเข้าถึง
ผู้บริโภคแล้วการจัดวางตําแหน่ง (Positioning) สามารถทําให้เรารู้ว่าเขาเป็นใครและอยากจะ
เป็นอะไร สิ่งแรกของตราสินค้า (Brand) คือต้องรู้ว่า “ตําแหน่ง” ของตราสินค้า (Brand) ควรจะ
อยู่ตรงไหน และตราสินค้า (Brand) เราคือสินค้าอะไร จุดขายอยู่ตรงไหน ใครเป็นคู่แข่ง และควร
จะวางตัวเองไว้ที่ใด จึงจะมีโอกาสได้เปรียบมากที่สุด บุคลิ กภาพ (Personality) เป็นสิ่งที่สําคัญ
ถัดมาจาก Positioning และเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากขึ้นเมื่อเรารู้ว่า Brand ของเราเป็นใคร
(Positioning) สิ่งต่อมาเราต้องรู้ว่า Brand “เราเป็นอย่างไร” (Personality) การที่รู้ว่าตัวเราเป็น
อย่างไรเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะแสดงให้ ถึงวิถีการดําเนินชีวิต การแสดงออกที่ต่างกัน สิ่งหนึ่ง
เมื่อผู้บริโภคเข้าและคุ้นเคยกับตราสินค้า (Brand) ก็คือ ความรู้สึกและบุคลิกของตราสินค้า
(Brand) เป็ น สิ่ ง ที่ ส ะท้ อ นกลั บ ออกไปอย่ า งชั ด เจนและเข้ า ใจง่ า ย เพราะผู้ บ ริ โ ภคจะมี
ความคุ้นเคยกับตราสินค้า (Brand)
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แนวความคิดหลักในการสร้างแบรนด์
เมื่อทราบถึงความต้องการหรือเข้าถึงผู้บริโภคแล้วการจัดวางตําแหน่ง (Positioning)
สามารถทําให้เรารู้ว่า เราเป็นใครและอยากจะเป็นสินค้าของบริษัทคือสินค้าอะไร จุดขายอยู่
ตรงไหน ใครเป็นคู่แข่ง และควรจะวางไว้ที่ใด จึงจะมีโอกาสได้เปรียบมากที่สุด บุคลิคภาพ
(Personality) เป็นสิ่งที่สําคัญถัดมาจาก Positioning ต่อมาต้องทราบว่า Brand “เราเป็น
อย่างไร” (Personality) การที่รู้ว่ตัวเราเป็นอย่างไรเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะแสดงให้เห็นถึงวิถี
การดําเนินชีวิตการแสดงออกที่ต่างกัน สิ่งหนึ่งเมื่อผู้บริโภคเข้ าใจและคุ้นเคยกับแบรนด์ก็คือ
ความรู้ สึ ก และบุ ค ลิ ก ของแบรนด์ เ ป็ น สิ่ ง ที่ ส ะท้ อ นกลั บ ออกไปอย่ า งชั ด เจนและเข้ า ใจง่ า ย
เช่นเดียวกับ คนสองคนที่มีรูปร่างหน้าตาอาจคล้ายกัน อาชีพระดับเดียวกัน แต่อุปนิสัยใจคอ
อาจแตกต่างกัน สิ่งที่กล่าวนี้จะเรียกว่า “Brand Personality”
บุคลิกภาพของตราสินค้า (Brand Personality) มีความสําคัญในการช่วยเสริมสร้าง
ความเข้าใจ และความรู้สึก ของผู้ บริโภคที่มีต่อ แบรนด์ ทั้งยังช่วยกําหนดความแตกต่างและ
เอกลักษณ์ที่เป็นหัวใจในการสร้างความแตกต่าง (Differentiation) ให้กับแบรนด์ เมื่อสินค้าที่
จุดเด่นใกล้เคียงกัน คุณสมบัติคล้ายกัน Brand Personality จะเป็นตัวบอกสิ่งที่ลึกซึ้ง รวมไปถึง
แง่มุม องค์ประกอบ ระดับของสินค้า และประสบการณ์ในการใช้ ทั้งยังเป็นตัวชี้แนวทางและ
ควบคุมวิถีทางของทุกการสื่อสาร ให้อยู่ในรูปแบบที่ถูกต้อง (ซึ่งจะเป็นฐานสําคัญในการวางกล
ยุทธ์ Brand Positioning ไม่บิดเบือนจุดยืนหรือกระจัดกระจายในทิศทางและสไตล์ และจะเป็น
พลังงานสําคัญในการสร้าง Brand Equity
Personality เป็นตัวที่กําหนด HOW กําหนดความแตกต่างของแต่ละBrand การ
บุคลิกภาพของBrand เป็นเรื่องที่ยากมาก คุณสมบัติที่เลือกนั้นต้องมั่นใจจริงๆ ว่าจะทําให้
Brand มีความแตกต่าง และที่สําคัญคือ “ส่งเสริมตําแหน่งของ brand ทั้งในวันนี้และวันข้างหน้า”
การสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์
Brand Identity หรือเอกลักษณ์ของแบรนด์ซึ่งไม่ได้หมายความถึงแต่โลโก้และสีสันที่
เลือกใช้เท่านั้น แต่รวมถึงทุกสิ่งที่ทําให้แบรนด์มีเอกภาพไปในทิศทางเดียวกัน จะเป็นสิ่งที่บ่ง
บอกว่าแก่นแท้ ตัวตน หรือ ดีเอ็นเอของแบรนด์นั้น (Brand DNA) โดดเด่น ทั้งเอกลักษณ์ด้าน
ภาพ (visual identity) เช่น โลโก้ สีสัน ตัวหนังสือ บรรจุภัณฑ์ การออกแบบสินค้า ฯลฯ
เอกลักษณ์ด้านเสียง (verbal identity) เช่น สโลแกน คําขวัญ เพลง จิงเกิลประกอบ โลโก้
ฯลฯ และเอกลักษณ์ด้านพฤติกรรม (Behavioral identity) เช่น มารยาทของพนักงาน การ
แสดงออกของผู้บริหาร การฝึกอบรม ฯลฯ หากจะมองในภาพรวมจะเห็นได้ว่าองค์กรก็คือ
แบรนด์เหมือนกัน เพียงแต่บางองค์กรอาจจะใช้ชื่อแบรนด์สินค้าเป็นชื่อเดียวกัน ในขณะที่มา
องค์กรมีแบรนด์สินค้าเป็นชื่อยี่ห้อ และอาจมีหลายแบรนด์ภายในองค์กรเดียวกัน
เอกลักษณ์ของแบรนด์สามารถแบ่งได้เป็น3 หมวด ได้แก่
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1. เอกลักษณ์ด้านภาพ (visual identity) หมายถึง สิ่งที่มองเห็นเป็นรูปลักษณ์ มีรูปร่าง
จับต้องได้ทางสายตา และก่อให้เกิดความรู้สึกต่อแบรนด์นั้นได้ เช่น โลโก้ ฉลาก
2. เอกลักษณ์ด้านเสียง (verbal identity) หมายถึง สิ่งที่สัมผัสได้จากการฟัง สามารถ
บอกกล่าวกันเป็นข้อความ หรือส่งเสียงให้ได้ยินได้ เช่น สโลแกน วิสัยทัศน์ ท่วงทํานอง เพลง
ที่ขึ้นพร้อมโลโก้ เป็นต้น
3. เอกลักษณ์ด้านพฤติกรรม (Behavioral identity) หมายถึง สิ่งที่สัมผัสได้จากการ
พบปะกั บ บุ ค คลภายในองค์ ก ร หรื อ สิ่ ง ที่ จ ะส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมของคนในองค์ ก ร เช่ น การ
ฝึ ก อบรมพนัก งาน การต้อ นรับพนักงานขาย การให้สั มภาษณ์ของผู้ บริการ มารยาทของ
พนักงาน เป็นต้น
ทั้งหมดนี้จะสะท้อ นออกมาอย่างมีเ อกลักษณ์เ ป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยใช้ Brand
Identityเป็นศูนย์ก ลางการคิ ดค้ นกลยุทธ์ เพื่อ วางจุดยืนหรือวางตําแหน่งในจิต ใจและกําหนด
บุคลิกภาพของแบรนด์ต่อกัน หลังจากนั้นจึงสะท้อนไปยังเอกลักษณ์ทั้งสามในขั้นปฏิบัติการ
เบิร์นด์ ชมิตต์ (Bernd Schmitt) และ อเล็กซ์ ไซมอสัน (Alex Simonson) ได้นําเสนอ
แนวคิดที่เกี่ยวกับ Brand Identity ไว้ในหนังสือชื่อ Managing Corporate Image and Identity
และ Marketing Aesthetics ว่า Brand Identity สามารถจัดกลุ่มออกได้เป็น 4 หมวด คือ
1. สมบัติขององค์กร (Properties) คือ ทรัพย์สินต่างๆ ขององค์กรที่ได้ลงทุนซื้อหาเข้า
มา และปรากฎให้เห็ นต่อหน้าผู้บริโภค เช่น อาคารสํ านักงาน รูปแบบหนังสือ ร้านค้ า รถ
ผู้บริหาร รถส่งหนังสือ เป็นต้น
2. สินค้าขององค์กร (Products) คือ ตัวสินค้าหนังสือ และบริการที่องค์กรจะให้แก่
ลูกค้าได้และยังรวมไปถึงประเภทสินค้าและบริการที่วางไว้สําหรับวันนี้และอนาคต
3. การนําเสนอ (Presentations) คือ รูปแบบของตัวสินค้า รูปร่างหน้าตาที่สัมผัสได้
จากภายนอก เช่น โลโก้ ป้าย บรรจุภัณฑ์ กระดาษห่อ รวมถึงเสียงเพลงและบรรยากาศ
ต่างๆ ที่ผู้คนสัมผัสได้
4. การเผยแพร่ (Publication) คือ การส่งข่าวสารไปยังผู้บริโภคในรูปแบบของการ
สื่อสารต่างๆ เช่น โฆษณา ไดเร็คแมลล์ แคตตาล็อค แผ่นพับ เป็นต้น
ตามที่ได้กล่าวมาจะเห็นว่าการแบ่งหมวดของ Brand Identity สามารถแบ่งได้ 3 หรือ 4
หมวด ตามตําราที่แตกต่างกันไป ซึ่งสังเกตได้อีกอย่างหนึ่งว่า บางวิธีสามารถนําไปใช้ได้ดีกับ
การสร้างเอกลักษณ์ขององค์กร (Corporate Identity) ส่วนบางวิธีสามารถนําไปใช้ได้ดีกับการ
สร้าง Brand Identity ของสินค้าแต่ละตัว ซึ่งถ้ามองจากมุมมองของนักสร้าง Brand Identity
แล้ว จะพบว่าเอกลักษณ์มีอยู่ด้วยกัน 3 ประเภท ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ ระหว่างแบรนด์องค์กร
และแบรนด์สินค้า
ประเภทของ Brand Identity
ประเภทที่ 1 Monolithic Identity
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ใช้ชื่อแบรนด์องค์กรเป็นชื่อแบรนด์สินค้า อาจมีสินค้าหลายประเภทหลายแบบ โดยไม่
ตั้งชื่อแบรนด์ลูก แต่เรียกเป็นหมวดอักษรหรือตัวเลขแทน บางกรณีใช้เป็นชื่อทั่วไป (Generic
Name) หรืออาจจะใช้เป็นชื่อรุ่นที่ยังถูกบดบังด้วยแบรนด์หลักอยู่ไม่กลายเป็นแบรนด์ลูกสัก
เท่าใด
ประเภทที่ 2 Endorsed Identity
ได้แก่องค์กรที่มีชื่อแบรนด์ลูกจํานวนมากแต่ใช้พ่วงไปกับชื่อแบรนด์หลักเสมอ อาจจะ
แสดงชื่อแบรนด์หลักใหญ่หรือเล็กก็ได้
ประเภทที่ 3 Brand Identiy
ได้แก่องค์กรที่สร้างแบรนด์ลูกให้เป็นแบรนด์อิสระ (Independent Brand) ไม่ได้ใช้
เอกลักษณ์ของแบรนด์องค์กรเลย แต่ละแบรนด์จะมีเอกลักษณ์ของตนเองที่ชัดเจน การสร้าง
เอกลักษณ์ของแบรนด์นั้น สิ่งที่ต้องกําหนดหรือทราบล่วงหน้าก่อนว่า แก่นแท้หรือดีเอ็นเอของ
แบรนด์คืออะไร จากนั้นจึงสร้างกลยุทธ์ กําหนดเรื่องจุดยืนของแบรนด์ (Brand Positioning)
และบุคลิกภาพของแบรนด์ (Brand Personality) ที่สะท้อนแบรนด์ดีเอ็นเอ ออกได้อย่างชัดเจน
โดยสิ่งที่กล่าวมานี้คงไม่พ้นเรื่องของ ชื่อแบรนด์ โลโก้ ฉลาก บรรจุภัณฑ์ สีสัน และสัมผัสต่า งๆ
เป็นอันดัยแรก ซึ่งเราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่า องค์ประกอบเริ่มแรก (Primary elements) อันได้แก่
-รูปลักษณ์ (Sight)
-รส &กลิ่น (Tast & Smell)
-เสียง (Sound)
-สัมผัส (Touch)
รูปลักษณ์เป็นสิ่งที่เรามองเห็นด้วยสายตา สามารถบ่งบอกเอกลักษณ์ของแบรนด์ได้เป็น
อย่างดี เช่นสีสัน(Color) ก็สามารถให้ความรู้สึก ให้ความเป็นเจ้าของบ่งบอกบุคลิกภาพ แสดง
พลวัตขององค์กร และแสดงความรู้สึกแตกต่างจากคู่แข่งได้เป็นอย่างดี แบรนด์ใหม่ๆต้องเสนอ
ความโดเด่นหรือฉีกแนวออกมา
สีเป็นสิ่งสําคัญในการสร้างแบรนด์เก่าที่คงอยู่ หรือแบรนด์ใหม่ที่กํา ลังจะเกิดขึ้น เพราะ
มันจะสร้างความจดจําและสร้างAwarenessในหมู่ผู้บริโภคได้ง่าย สิ่งสําคัญที่สุดในการทําแบ
รนด์คือ การต่อเนื่อง ยิ่งผู ๔บริโภคเห็นแบรนด์มากเท่าไรยิ่งจดจําได้มากเท่านั้น เนื่องจากจะ
ช่วยประหยัดเวลา ประหยัดงบประมาณในการสื่อสาร ซึ่งปัจจุบันเจ้าของสินค้ าพยายามผูกแบ
รนด์ตัวเองให้เข้ากับสีใดสีหนึ่ง เพื่อทําให้การสื่อสารได้ง่ายขึ้น(ภาคผนวก15)
รูปแบบของตัวอักษรและรูปร่างของโลโก้ ยังเป็นสิ่งที่สัมผัสได้จากการมองเห็น ซึ่ง
สามารถสร้างความรู้สึกต่อแบรนด์ได้เป็นอย่างดี ดังนั้นการเลือกใช้แบบของอักษรที่เหมาะสมกับ
แบรนด์ จึงเป็นสิ่งสําคัญ การใช้แบบของตัวอักษรให้เหมาะกับยุคสมัยเป็นสิ่งสําคัญ รูปแบบของ
ตัวอักษรที่ใช้นั้นไม่ใช่อักษรทีวิจิตรพิสดารเกินไป เป็นรูปแบบที่ดูง่าย ชัดเจน (เห็นชัดได้จาก
ระยะไกล)
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โลโก้ เป็นรูปลักษณ์ของแบรนด์ที่ต่างไปจากรูปแบบของตัวหนังสือมากนัก เพราะต่า งก็
สามรถสื่อถึงเรื่องราวของแบรนด์และองค์กรได้เป็นอย่างดี แบบของโลโก้ก็มียุคสมัย ต้องมีการ
ปรับปรุงให้ร่วมสมัยอยู่เสมอ
บรรจุภัณฑ์ เป็นสิ่งที่สําคัญไม่ต่างกับสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น เพราะเป็นความรู้สึกแรกของ
ผู้คนที่มีต่อแบรนด์ ดังนั้นเราต้องใส่ใจในการเลือกแบบ รูปทรง วัสดุ ขนาด ฯลฯ ที่จะนํามาใช้ทํา
บรรจุภัณฑ์ป็นอย่างยิ่ง ซึ่งบรรจุภัณฑ์ที่ถูกยกย่องว่าดีที่สุด โดดเด่นที่สุด และมีเอกลักษณ์สูงสุด
สิ่งที่สําคัญนอกเหนือจากจะต้องสะท้อนตัวตนที่แท้จริงของแบรนด์ออกมาแล้วยังต้องคํานึงถึง
การใช้งาน ประโยชน์ใช้สอย การได้เปรียบในการดิสเพลย์(Display) และต้องคํานึงถึงต้นทุน
การผลิตด้วย เพราะในชีวิตการใช้งานจริงนั้น สวย แปลก โดดเด่นอย่างเดียวอาจไปไม่รอด
Brand Architectureหรือพิมพ์เขียวของแบรนด์ เป็นระบบที่วางไว้ว่าควรจะใช่ชื่อแบ
รนด์อย่างไร ชื่อใดคือแบรนด์หลัก (main brand) หรือ แบรนด์แม่ (mother brand) หรืแบรนด์
ผู้ให้ร่มเงา (umbella brand) และชื่อใดคือแบรนด์ลูก (sub brand) โดยแต่ละองค์กรต้อง
กํ าหนดให้ ชัดเจนว่าจะใช้ แบรนด์หลั กควบคู่ กับแบรนด์ลู กอย่างไรให้มีค วามสั มพันธ์ กันใน
ระดับใหน จะวางคู่กันให้ชื่อใดใหญ่กว่า หรือจะให้แบรนด์ลูกเป็นอิสระโดยไม่ พึ่งพา แบรนด์หลัก
ทั้งหมดต้องวางไว้เป็นระบบเหมือนสร้างพิมพ์เขียวให้กับองค์กร เพื่อไม่ให้เกิดการสับสนในหมู่
ผู้บริโภค
Brand Portfolio หรือฐานันดรของ แบรนด์ คือ การจัดสถานะของแบรนด์นั้นให้คน
ในบริษัทรับรู้ร่วมกันว่า แต่ละแบรนด์อยู่ในฐานะอะไร ควรจะได้รับงบประมาณสนับสนุนมาก
น้อยเพียงใด และใช้ประกบกับแข่งแบรนด์ใด มีวิธีจัดหลายแบบด้วยกัน แต่ที่นิยมและเป็นที่
ยอมรับกันมากที่สุดก็คือ ระบบ BCG metrix ซึ่งมีฐานะ ตามสภาพการเงินและอัตราการเติบโต
อันได้แก่ question mark, star , cash cow และ dog
ภาพรวมของการสร้างตราสินค้า (Brand)มีดังนี้
การสร้างความรับรู้(Brand Awareness) มีตําแหน่ง มีเอกลักษณ์ มีชื่อ มีโลโก้ มีบรรจุ
ภัณฑ์แล้ว สิ่งที่ขาดไม่ได้คือการสร้างการรับรู้ว่า บัดนี้ได้มี Brand นี้แล้วในตลาด ขั้นตอนนี้สิ่งที่
สําคัญที่สุดคือการโฆษณาประชาสัมพันธ์
การสร้างความรับผิดชอบที่ มากกว่า (Brand Preference) เมื่อมีการรับรู้เกิดขึ้นสิ่งที่
ต้องตอกย้ําทําต่อก็คือ ทําให้คนชอบ Brand ของเรามากกว่า Brand อื่นๆ
การสร้างความภักดี (Brand Loyalty) สิ่งสุดท้ายที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือ ความ
ไว้วางใจสินค้า ซึ่งนักการตลาดจะเรียกว่า “ความภักดี”
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2.2.3ทฤษฎี 7 P’s เพื่อนาไปพัฒนาการจัดการด้านการตลาดขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น
7P's Service Marketing Mix คือ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ซึ่งจะมี P เพิ่มเติม
ขึ้นมาอีก 3 อัน เนื่องมาจากในปัจจุบัน 4P's นั้นไม่เพียงพอต่อการอธิบายมุมมองหลักของการ
บริการ ซึ่งมีดังนี้
1. Product = ผลิตภัณฑ์
2. Price = ราคา
3. Place / Distribution = สถานที่ ครอบคลุมไปถึงการจัดส่งสินค้า (Supply Chain)
4. Promotion = การส่งเสริมการขาย
ส่วนตัวที่เพิ่มเข้ามามีดังนี้ (จะเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการโดยตรง)
5. People = บุคลากร จะมองในส่วนของพนักงานในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพูดจา
มารยาท การแต่งกาย ฯลฯ
6. Process = กระบวนการ/การให้บริการ จะเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตของธุรกิจ
บริการ ซึ่งก็คือ กระบวนการ/ขั้นตอน/ประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกค้า โดยคํานึงถึงความ
พึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
7. Physical Evidence = ลักษณะทางกายภาพ/ภายนอก ปัจจัยจะเกี่ยวข้องกับส่วนที่
สัมผัส/จับต้องได้ของการให้บริการและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ของพื้นที่ให้บริการ ซึ่งจะมีผลต่อความ
ประทับใจของลูกค้า เช่น การมีป้ายโฆษณาติดอยู่หน้าร้านในตําแหน่งที่โดดเด่น ฯลฯ
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2549 เกรียงไกร ประเสริฐสุขสกุล ศึกษาปัญหาและการกําหนดกลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน
ของบริษัทยไนเต็ดอินฟอเมชั่น ไฮเวย์ จํากัด
2549 ณัฐวุธ เทียนผนวกสุข การศึกษาและกําหนดกลยุทธ์ของบริษัทเอ็มวิชั่น จํากัด
เพื่อการแข่งขันที่ยั่งยืนในตลาดนิตยสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือ
2549 ชยานนท์ เจริญรัตน์ การศึกษาปัญหาและกําหนกกลยุทธ์เพื่อความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันของบริษัท ไทยฮีสโค่ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษาและผลการศึกษา
3.1 การออกแบบงานวิจัย
3.1.1ระเบียบวิธีการศึกษา
-การศึกษาในครั้งนี้ใช้วิ ธีการรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ลูกค้า ที่เข้ามาใช้บริการ
ห้างสรรพสินค้า Siam Paragonด้วยตนเองโดยมีจุดประสงค์ในการสัมภาษณ์เพื่อต้องการทราบ
ถึงพฤติกรรมและการรับรู้ของลูกค้าที่มีต่อโรงภาพยนตร์ Nokia
กลุ่มตัวอย่าง
-ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการห้างสรรพสินค้า Siam Paragonจํานวน 5 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
-การหาข้อมูลโดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกชมภาพยนตร์ใน
ห้างสรรพสินค้า Siam Paragon
3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.2.1 การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ
บทสัมภาษณ์คุณวิชา พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
กรุ๊ปจํากัด (มหาชน)กล่าวว่าผลตอบรับจากผู้จัดการกองทุนในประเทศเป็นไปในทางบวกอย่าง
มากกับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลประกอบการไตรมาส 2/54 และครึ่งหลังของปี 2554 รวมทั้ง
ผลประกอบการสําหรับทั้งปี 2554 ซึ่งมีแนวโน้มออกมาดีมาก การเติบโตของรายได้จากสาขา
เดิม ราคาตั๋วหนังเฉลี่ยที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงการขยายการลงทุนในประเทศอินเดีย จะเป็นปัจจัยที่
จะช่วยหนุนให้อัตราการเติบโตเฉลี่ยของผลกําไรสุทธิในอีก 5 ปีข้างหน้าได้ในระดับ 5-10% ต่อ
ปี เรายังคงคําแนะนํา ซื้อ จากเหตุผล
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(1) ผลกําไรสุทธิปี 2554 ที่มีแนวโน้มออกมาแข็งแกร่งและความเป็นไปได้ของการปรับ
ประมาณการกําไรสุทธิปี 2554 เพิ่มขึ้นจากเดิม
(2) ผลกําไรสุทธิปี 2555 ที่ยังคงขยายตัวในเกณฑ์ดี โดยได้รับปัจจัยหนุนจากรายได้ตั๋ว
หนังที่เพิ่มสูงขึ้น (จากหน้าหนังในปี 2555 ที่ยังคงถือว่าดี) และรายได้จากสาขาเดิมที่เพิ่มสูง ขึ้น
ราคาตั๋วหนังเฉลี่ยที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงจํานวนโรงภาพยนตร์ที่เพิ่มขึ้นจากสาขาใหม่ได้แก่ เม
กะบางนาและซีคอนสแควร์ 2
(3) ราคาหุ้นที่ยังปรับตัวขึ้นช้ากว่าตลาด โดย PER ปี 2554 อยู่ที่ 16.5 เท่าเทียบกับ
ค่าเฉลี่ยระยะยาวที่ 21.5 เท่า
กําไรสุทธิไตรมาส 2/54 มีแนวโน้มออกมาสูงมากผลประกอบการไตรมาส 2/54 มี
แนวโน้มออกมาเซอร์ไพร์ซนักวิเคราะห์และนักลงทุนในทางบวกอย่างมาก โดยตัวบ่งชี้ผลการ
ดําเนินงานไตรมาส 2/54 มีดังต่อไปนี้
(1) รายได้ตั๋วหนังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 60% YoY
(2) จํานวนบัตรขมภาพยนตร์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 40% YoY
(3) รายได้จากสาขาเดิมมีแนวโน้มขยายตัวสูงถึง 60% YoY
(4) ราคาค่าตั๋วหนังเฉลี่ยสร้างสถิติใหม่สูงสุดที่ 143 บาท หรือเพิ่มขึ้น 10% YoY และ
9% QoQ (เนื่องจากมีการฉายหนัง 3 มิติมากขึ้นสําหรับภาพยนตร์เรื่อง Transformers 3)
โดยรวมแล้วเราคาดรายได้บัตรชมภาพยนตร์ไตรมาส 2/54 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 70% YoY และ
เชื่อว่ากําไรหลักสําหรับไตรมาส 2/54 มีแนวโน้มทําสถิติใหม่สูงสุดอีกครั้ง เราคาดกําไรสุทธิไตร
มาส 2/54 อยู่ที่ 270 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 78% YoY และ 40% QoQ
ที่มา : http://www.bangkokbiznews.com

3.2.2 การศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ
-ทําการสัมภาษณ์ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการห้างสรรพสินค้า Siam Paragon
1.คุณสุดาลักษณ์ วรสันทาโรจน์อายุ 36 ปี ประกอบธุรกิจส่วนตัว
-มาชมภาพยนตร์เป็นประจําในวันเสาร์และอาทิตย์ ส่วนมากจะชมภาพยนตร์หลังทาน
อาหารเที่ ยงเสร็จ ชมภาพยนตร์ เ ดือ นละ 3-4 ครั้ง ส่ ว นใหญ่ จะมาชมภาพยนตร์ที่ Siam
Paragon เป็นประจําเนื่อ งจากครอบครัวจะต้องมาซื้อสิ นค้าและรับประทานอาหารที่นี่โดย
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ส่วนมากจะมาชมภาพยนตร์กับครอบครัว ประมาณ 4-5 คนคุณสุดาลักษณ์ไม่เคยชมภาพยนตร์
โรง Nokia เนื่องจากไม่รู้ว่ามีความแตกต่างจากโรงอื่นอย่างไรแต่พอทราบจากลูกๆ แล้วว่าโรง
ภาพยนตร์ Nokia ราคาที่แพงกว่าโรงอื่นมากเนื่องจากต้องชมภาพยนตร์เป็นครอบครัวจึงทําให้
ถ้าหากเลือกชมโรงภาพยนตร์ Nokia จะต้องจ่ายเงินสูงขึ้น 4 เท่าตัวหรืประมาณ 4,000 บาท
เดิม 1,000 บาท ดังนั้นคุณสุดาลักษณ์จึงไม่มีความต้องการที่จะไปใช้บริการโรงภาพยนตร์
Nokia
2.คุณณรงค์ศักดิ์ โพธิ์มีชัยอายุ 38 ปี พนักงานเอกชน(ผู้จัดการทั่วไป)
-มาชมภาพยนตร์เป็นประจําในวันเสาร์และอาทิตย์ ช่วงตอนเย็นเนื่องจากจะได้ไม่ต้อง
กลับบ้านช่วงรถติด ชมภาพยนตร์เดือนละ 3-6 ครั้งหรือขึ้นอยู่กับจํานวนภาพยนตร์ที่เข้าฉาย
เนื่องจากแฟนของคุณรงค์ศักดิ์ชอบดูภาพยนตร์เป็นอย่างมากแต่ไม่ชอบดูที่บ้านจะต้องดูจากโรง
ภาพยนตร์ที่ Siam Paragon เท่านั้นเนื่องจากที่นี่มีทุกอย่างพร้อมสามารถอยู่ได้เป็นวันๆๆโดย
ไม่รู้สึก เบื่อ และเคยดู โรงภาพยนตร์ Nokia เนื่อ งจากเป็นวันเกิดของแฟน จึงอยากมอบสิ่ งที่
พิเศษในวันพิเศษให้กับคนที่พิเศษและที่สําคัญแฟนของคุณณรงค์ศักดิ์ดีใจมากที่มีโอกาศได้เข้า
มาชมภาพยนตร์ที่หรูหราเป็นส่วนตัวและตรงกับบุคลิกภาพของแฟนคุณณรงค์ศักดิ์เป็นอย่าง
มากโดยปกติคุณณรงค์ศักดิ์จะมาชมภาพยนตร์ โรง Nokiaในโอกาสพิเศษเท่านั้นเช่ น วันเกิด
วันขึ้นปีใหม่ วันวาเลนไทน์
3.คุณอารี บูรพาชีพอายุ 55 ปี ประกอบธุรกิจส่วนตัว
-มาชมภาพยนตร์กับครอบครัวในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ เนื่องจากวันหยุดจะมาซื้อของ
และมาทานอาหารเที่ยงกันที่ห้าง Siam Paragon อยู่แล้ว ในครอบครัวจะมี 5 คน จะดู
ภาพยนตร์ตามที่ลูกๆๆชอบถ้าหากลูกทั้ง 3 คนอยากดูเรื่องไหนคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องดูด้วย
บางครั้งต้องดูภาพยนตร์เดือนละ3-6 ครั้ง
เลยทีเดียวขึ้นอยู่กับจํานวนภาพยนตร์ที่เข้าฉายและเป็นเรื่องที่ลูกๆ สนใจด้วยโดยส่วนตัวแล้ว
คุณอารี
ก็ไม่ค่อยได้ชมภาพยนตร์เลยและคุณอารีไม่เคยชมภาพยนตร์โรง Nokia แต่เคยเห็นเลยไม่รู้ว่า
โรง Nokia แตกต่างจากโรงอื่นอย่างไร
4. คุณปิยดา นันดาภิวัฒน์อายุ 25 ปี พนักงานเอกชน
ชอบดูภาพยนตร์ ที่ Siam Paragon เพราะทํางานอยู่แถวนี้ ดู วันจันทร์ -วันศุกร์
เนื่องจากมีราคาที่ถูกกว่าวันหยุด และคนจะไม่เยอะมากชอบดูช่วงหลังเลิกงานส่วนใหญ่จะมาดู
กับเพื่อนเป็นกลุ่ม มักจะโทรจองตั๋วหรือจองใน Internet ก่อนเพราะมากันครั้งละ 3-5 คน ถ้าไม่
จองทําให้ได้ที่นั่งไม่ติดกันหรือได้เก้าอี้อยู่ในตําแหน่งที่ต้องการไม่ได้ คุณปิยดาบอกว่ารู้จักโรง
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ภาพยนตร์ Nokia แต่ไม่เคยเข้าไปใช้บริการเนื่องจากมีราคาที่ แพงมากอยู่ที่ 600-800 บาทต่อที่
นั่ง ส่วนวันหยุดเสาร์-อาทิตย์จะพักผ่อนอยู่บ้าน ดูภาพยนตร์เฉลี่ยเดือนละ 2-3 ครั้ง
5.ธีรวุฒิ มัลลิกาภาอายุ 21 ปี นักศึกษา
-ปกติจะมาดูภาพยนตร์กับเพื่อนมากันเป็นกลุ่ม 2-7 คนขึ้นอยู่กับว่าใครไม่ติดเรียน และ
มากับคนรู้ใจบ้าง ส่วนใหญ่จะมาช่ว งวันจันทร์ถึงวันศุกร์หรือวันที่นักศึกษาดูได้ในราคาพิเศษ
สาเหตุที่มาชมภาพยนตร์ที่ Siam Paragon เพราะเรียนอยู่ที่จุฬา ฯ มาชมภาพยนตร์เดือนละ 24 ครั้ง ขึ้นอยู่กับเงินที่คุณแม่ให้มาแต่บางครั้งก็จะขอมาเพื่อดูหนังกับเพื่อนเวลาส่วนมากถ้าเรียน
เสร็จจะมาที่ Siam Paragon เป็นประจําและเป็นจุดนัดพบของเพื่อนๆๆ ในกลุ่ม ที่สําคัญมีสิ่งที่
น่าสนใจเยอะสามารถอยู่กับเพื่อนๆได้ตลอดทั้งวัน คุณ ธีรวุฒิ ไม่เคยชมภาพยนตร์ในโรง Nokia
และไม่ค่อยรู้ว่าพิเศษกว่าโรงอื่นอย่างไรรู้แต่ว่าราคาแพงเนื่องจากพี่สาวเล่าให้ฟัง
3.3 การวิเคราะห์ สรุป ประมวลผลข้อมูล
3.3.1 การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์
การวิเคราะห์ PEST Analysis
1.ปัจจัยทางด้านการเมือง (Political Factors)
จากความไม่มั่นคงทางการเมือง อีกทั้งปัจัยความไม่สงบภายในประเทศเช่น การปิด
สนามบินสุวรรณภมิ การปิดถนนประท้วงทางการเมืองมีผลให้โรงภาพยนตร์ขนาดใหญ่
หลายแห่งในย่านใจกลางเมืองที่เป็นแหล่งรายได้สําคัญต้องหยุดการดําเนินงานชั่วคราว
รวมถึงการลักลอบเข้าของผู้ก่อการร้ายข้ามชาติ สัญชาติอิหร่านที่เข้ามาวางระเบิดซอย
สุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหลายราย ส่งผลทําให้ทั้งนัก
ลงทุนและนักท่องเที่ยวขาดความเชื่อมั่นในการลงทุนและความปลอดภัย
2.ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors)
ธุรกิจโรงภาพยนตร์ยังประสบปัญหาจากภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยปัญหาเงินเฟ้อและ
เศรษฐกิจภายในประเทศชะลอตัวส่งผลกระทบทําให้ประชาชนเลือกดูภาพยนตร์เฉพาะบางเรื่อง
มากขึ้น ดังน้นด้วยเหตุผลดังกล่าวทําให้ผู้บริโภคชะลอการจับจ่ายใช้สอยเนื่องจากปัญหากําลัง
ซื้อของผู้บริโภคลดลงอีกทั้งโรงภาพยนตร์โรง Nokia มีราคาแพงกว่าโรงภาพยนตร์รูปแบบอื่น
ทั้งของ Major Cineplex เองและของคู่แข่งในตลาด ทําให้โรงภาพยนตร์ Nokia จับกลุ่มลูกค้า
เป้า หมายได้ เ ฉพาะบางกลุ่ ม เท่ านั้ น ผลกระทบการเศรษฐกิ จส่ งผลต่อ อั ต ราการใช้ จ่ายของ
ประชากรในประเทศลดลง ส่วนแนวโน้มของการเติบโตของตลาด คู่แข่ง และส่วนบ่างการตลาด
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เปลี่ ยนแปลงไปตามสภาวะเศรษฐกิจและชนิดของภาพยนตร์ที่เ ข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ณ
ขณะนั้น
3.ปัจจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural Factor)
ปัจจุบันสั งคมไทยได้ยอมรับ วัฒนธรรมของต่างชาติมากขึ้น สิ นค้ าและภาพยนตร์ ที่
นําเข้ามาจากประเทศต่างๆทั้งจากอเมริกาและยุโรป อีกทั้งสิน ค้าจากทวีปเอเชียที่กําลังได้รับ
ความนิยมอย่างสูงสุดผนวกกับกระแสตอบรับวัฒนธรรม ละคร ซีรี่ส์ ภาพยนตร์ละดารา นักร้อง
จากทวีปเอเชีย เริ่มจากประเทศญี่ปุ่น ไต้หวันและปัจจุบันเกาหลีได้รับความนิยมอย่างมาก ซึ่ง
ทั้งหมดนี้แสดงถึงกระแสและแนวโน้มของความต้องการของผู้บริโภคและชนิดของภาพยนตร์
รวมถึงรูปแบบการตกแต่งโรงภาพยนตร์ของผู้ ประกอบการแต่ละราย รวมทั้งพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายหันมาใส่ใจสมาชิกในครอบครัวมากขึ้นจากการสัมภาษณ์ลูกค้าที่เข้ามา
ใช้บริการโรงภาพยนตร์ Paragon Cineplex 5 ท่าน
มี 2 ท่านที่มาดูภาพยนตร์กับครอบครัว คิดเป็นร้อย 40 ของลูกค้าที่สัมภาษณ์
4.ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี (Technological Factors)
แนวโน้มที่น่าสนใจอีกประการของธุรกิจโรงภาพยนตร์คือ ทิศทางของผู้ประกอบการราย
ใหญ่หลายรายหันมาเพิ่มจํานวนโรงระบบดิจิทัล ดิจิทัล 3D ดิจิทัล 4D มากขึ้นแม้ว่าสัดส่วน
รายได้และจํานวนภาพยนตร์ระบบดังกล่าวที่เข้าฉายเมื่อเทียบแล้วจะมีสัดส่วนไม่ถึง 10% แต่
ภาพยนตร์ระบบดังกล่าวมีอัตราขยายตัวสูงมากถึงปีล ะ 1 เท่าตัว ทําให้ผู้ประกอบการโรง
ภาพยนตร์มีความสนใจเซกเม้นต์นี้เป็นพิเศษมีการขยายตัวและจัดแคมเปญต่างๆเพื่อรองรับ
การเติบโตในอนาคต
โรงภาพยนตร์ระบบดิจิทัล ดิจิทัล 3D และดิจิทัล 4D กําลังเป็นเทรนด์โลกที่กําลังเติบโต
เนื่องจากเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถสร้างความพึงพอใจให้ผู้ชมได้ชมภาพที่สมจริงมากยิ่งขึ้น
อีก ทั้งเป็นกระแสที่ส่ งเสริมให้ลู กค้ าเข้ามาใช้บริการในโรงภาพยนตร์มากขึ้น เนื่อ ง จากเป็น
ภาพยนตร์ที่ซูมไม่ได้และลูกค้าคํานึงถึงจอภาพขนาดใหญ่มากกว่าปกติมากกว่าที่จะดูภายในที่
พักอาศัยผู้ประกอบการในตลาดพบว่าผู้ประกอบการายใหญ่หั นมาพัฒนาด้านเทคโนโลยีระบบ
การฉายภาพยนตร์ให้มีความคมชัดและพัฒนาการออกแบบเอฟเฟคท์ต่างๆเพิ่มความสมจริงใน
การชมเสมือนเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์จริงเพื่อก้าวไปสู่เทคโนโลยีดิจิตัลมากขึ้นซึ่งเป็นไปตามเท
รนด์การเติบโตของโรงภาพยนตร์ขนาดใหญ่ทั่วโลกที่เข้ามาแทนที่โรงภาพยนตร์ในรูปแบบเดิมๆ
มากขึ้ น เรื่ อ ยๆ การเปลี่ ย นแปลงโรงภาพยนตร์ จ ากระบบฟิ ล์ ม เป็ น โรงดิ จิ ทั ล รวมทั้ ง การ
เปลี่ยนแปลงเป็นโรงภาพยนตร์ 3 มิติ และ 4 มิติ นอกจากจะช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคออกมาดู
ภาพยนตร์ ม ากขึ้ น ยั ง สร้ า งรายได้ เ พิ่ ม ขึ้ น จากราคาบั ต รชมภาพยนตร์ ที่ มี ร าคาสู ง กว่ า โรง
ภาพยนตร์ระบบฟิล์มการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ยังช่วยอํานวยความสะดวกให้กับลูกค้าใน
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ด้านการเลือกชมภาพยนตร์ได้ตรงช่วงเวลาตามต้องการอีกทั้งยังสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลของ
ลูกค้าทําให้สามารถติดต่อลูกค้าได้สะดวกรวมถึงทําให้ทราบพฤติกรรมการเลือกชมภาพยนตร์
ของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างละเอียดนอกจากนี้ยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สําคัญในการจัดจําหน่าย
ตั๋วชมภาพยนตร์และการจองรอบชมภาพยนตร์ล่วงหน้าให้กับผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี
การวิเคราะห์ 5 Forces Model ของอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์
1.ข้อจากัดในการเข้าสู่อุตสาหกรรมของคู่แข่งขันใหม่ (Treat of New Entrants or
Potential Competitors)
ธุรกิจโรงภาพยนตร์ธุรกิจที่มีอุปสรรคในการเข้ามาค่อนข้างสูง เนื่องจาก
1. Economic of scale กลุ่มผู้ประกอบการโรงภาพยนตร์รายใหญ่ จะมีความประหยัด
จากขนาด เนื่องจากมีสาขาโรงภาพยนตร์จํานวนมาก ทําให้มีความประหยัดในการลงทุนซื้อ
ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์จากตัวแทนจําหน่ายภาพยนตร์รายใหญ่ในต่างประเทศ
2.Capital Requirement การเข้าสู่อุตสาหกรรมนี้ ต้องใช้เม็ดเงินสูง เนื่องจากต้องลงทุน
ในสิ นทรัพ ย์ไม่ห มุนเวียนจํานวนมาก ต้นทุนในการซื้อ ลิ ขสิ ทธิ์ ภาพยนตร์รวมถึ งต้นทุนด้าน
เทคโนโลยี แ ละการให้ ก ารบริ ก ารต่ างๆ ซึ่ง เทคโนโลยี ทั้ง ระบบภาพและเสี ย งส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ
3.Switching Costs ผู้บริโภคส่วนมาก ค่อนข้างยึดติดกับแบรนด์ (Brand Royalty) จึงมี
ต้นทุนในการเปลี่ยนไปใช้บริการที่อื่น
4. Access to Distribution Channels การมีจุดกระจายที่สินค้าที่ดี เป็นสิ่งที่
ผู้ประกอบการจะต้องคํานึงถึง โดยในอุตสาหกรรมมีการขยายสาขาจํานวนมากเพื่อให้เข้าถึง
ลูกค้าทุกกลุ่ม ทั้งนี้เนื่องจากประเทศไทย ยังมีจํานวนโรงภาพยนตร์ ต่อ จํานวนประชากรอยู่ใน
ระดับต่ํา จึงมีแผนขยายโรงภาพยนตร์เพื่อรองรับการขยายตัวของประชากรอีก ปีละ 30-40 โรง
เพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ มุ่งเน้นให้บริการลูกค้า ในทุกระดับชั้น เพื่อให้ผู้มาใช้
บริการได้สัมผัสถึงความหลากหลายของโรงภาพยนตร์ในรูปแบบต่างๆ
5.Cost Disadvantages Independent of Scale การที่ผู้ประกอบการที่เข้ามาใน
อุ ต สาหกรรมก่ อ น ได้ มี ก ารพั ฒ นาในเรื่ อ งการบริ ห ารต้ น ทุ น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เช่ น การนํ า
เทคโนโลยี ก ารจองตั๋ ว ผ่ า นโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ หรื อ ผ่ า นตู้ เ อที เ อ็ ม มาใช้ ใ นการลดต้ น ทุ น และ
ประสบการณ์ จ ากการเรี ย นรู้ ข้ อ ผิ ด พลาดต่ างๆ (Learning Curve) ช่ ว ยลดต้ น ทุ น ให้
ผู้ประกอบการที่เข้ามาก่อน
6.Government Policy นโยบายของรัฐ มีการควบคุม ออกพ.ร.บ. ภาพยนตร์การ
กําหนดสัดส่วนการฉายภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์ต่างประเทศ ซึ่งอาจส่งผลต่ออุตสาหกรรม

77

โรงภาพยนตร์ใ นประเทศไทยทําให้ผู้ บริโภคมีทางเลื อ กน้อ ยลง และโฆษณาจากภาพยนตร์
ต่างประเทศก็จะลดลงด้วย ส่วนการกําหนดเรตติ้งของภาพยนตร์ก็ยังมีความคลุมเครือไม่ชัดเจน
นอกจากนี้ ยั ง มี ห ลั ก เกณฑ์ ก ารขออนุ ญ าตประกอบกิ จ การโรงภาพยนตร์ และประกาศ
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่องแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคําขอ
อนุญาตกระทําการตกลงร่วมกันผูกขาด ลดหรือจํากัดการแข่งขัน
จากข้อมูลข้างต้นดังกล่าวประกอบกับผู้ประกอบการรายเดิมในตลาดมีส่ว นแบ่งตลาดสูง
เช่น บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด ครองส่วนแบ่งตลาดสูงเกินครึ่งหนึ่งของธุรกิจโรง
ภาพยนตร์ในประเทศไทย จึงมีข้อกีดกันการเข้าสู่ตลาดค่อนข้างสูง (Barriers to Entry) จึงทําให้
การจะเข้ามาแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นไปได้ยาก
2.ความรุนแรงของสภาวะการแข่งขันระหว่างองค์กรธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรม
เดียวกัน (Intensity of Rivalry Among Existing Competitors)
ธุรกิจโรงภาพยนตร์เป็นตลาดผู้ขายน้อยราย (Oligopoly) ที่ค่อนข้างโน้มเอียงไปทาง
ตลาดผูกขาด มีผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ครองตลาดอยู่เพียงไม่กี่ราย และการบริการของแต่ละ
รายนั้นสามารถทดแทนกันได้อย่างสมบูรณ์ โดยส่ว นแบ่งการตลาดส่ว นใหญ่จะไปตกอยู่กับ
Major Cineplex และ SF Cinema จึงมี Market Power ที่สูงส่วนรายเล็กๆ อย่างเอ็นเค
มัลติเพล็กซ์ เครือเซ็นจูรี่ และธนาซีนีเพล็กซ์ ก็เป็นคู่แข่งรายย่อยเท่านั้น
ซึ่งการแข่งขันระหว่าง Major Cineplex และ SF Cinema มีการให้บริการที่ดีมีคุณภาพ
ทั้งภาพและเสียง โดยผู้ประกอบการแต่ละรายพยายามสร้างความแตกต่างในบริการต่างๆที่มี
ให้มีความสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็นการจองตั๋วที่สามารถจองตั๋วผ่าน Internet ผ่านตู้ATM รวม
ไปถึงการจองผ่าน SMS ซึ่งจะทําให้ลูกค้ามีความสะดวกมากขึ้น แต่ Major Cineplex มีความ
ได้เปรียบมากกว่า เพราะมีจํานวนสาขามากที่สุดในขณะที่การแข่งขันในตลาด
3.การมีสิ น ค้ า หรือ บริก ารที่ ส ามารถทดแทนกั น ได้ (Threat of Substitute
Products or Services)
สินค้าที่ทดแทนสินค้าชนิดเดิมที่มีอยู่ ทําให้ธุรกิ จนี้มีแนวโน้มที่จะมีแข่งขันที่สูงมากขึ้น
เนื่องจากการชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์สามารถไปชมภาพยนตร์ผ่านทางสื่อทดแทนอื่นๆ
ได้ เช่น ร้านเช่าวีซีดี ร้านขายดีวีดี หรือผู้ให้บริการเคเบิลทีวี โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมรวมไปถึง
การดาวน์โหลดภาพยนตร์จากอินเทอร์เน็ตโดยการละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งก็มีต้นทุนการชมต่ํากว่า
แม้ว่าการชมภาพยนตร์ในโรงนั้นจะให้อรรถรสในการชมมากกว่า แต่ต้นทุนค่าใช้จ่ายใน
การชมภาพยนตร์แ ต่ล ะครั้งนั้น หากเปรียบเที ยบกับกับรายได้ของผู้ ชมแล้ ว ก็ยังจัดว่าอยู่ใ น
ระดับสูง
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นอกจากนี้แม้ว่าผู้ประกอบการจะพัฒนาคุณภาพของโรงภาพยนตร์ ให้มีคุณภาพดีขึ้น
อย่างต่อเนื่องแต่ในทางกลับกันสิ่งอํานวยความสะดวกที่เพิ่มเข้ามานั้นอาจทําให้ผู้ชมที่มีรายได้
น้ อ ยไม่ ส ามารถเข้ า ไปเลื อ กชมภาพยนตร์ ไ ด้ ซึ่ ง นี้ เ องก็ จ ะส่ ง ผลกระทบต่ อ รายได้ ข องโรง
ภาพยนตร์ค่อนข้างมาก
4.อานาจการต่อรองของผู้ซื้อ (The Bargaining Power of Buyers)
ผู้ซื้อ มีอํานาจต่อรองสู ง เนื่อ งจากมีผู้ ขายหลายราย โดยมีระดับราคาจําหน่ายตั๋ว ไม่
ต่างกัน นอกจากนี้มีสินค้าทดแทนหลายประเภท ดังนั้นผู้บริโภคจึงไม่มี Switching Cost
5.อานาจต่อรองของผู้ขายวัตถุดิบ (Bargaining Power of Suppliers)
ผู้ประกอบการจะสรรหาภาพยนตร์ผ่านตัวแทนจําหน่ายภาพยนตร์ซึ่งส่วนใหญ่จะผ่าน
ตัว แทนจํา หน่ ายภาพยนตร์ร ายใหญ่ ที่เ ป็น บริษั ทในเครื อ ของบริ ษัท ผู้ ผ ลิ ต ภาพยนตร์ เช่ น
ตัว แทนจําหน่ายภาพยนตร์รายใหญ่ ในต่างประเทศ ตัว แทนจําหน่ายภาพยนตร์รายใหญ่ ใ น
ประเทศไทย เป็นต้น ซึ่งในการตกลงฉายภาพยนตร์กับตัวแทนจําหน่ายมีการทําสัญญาการให้
สิทธิในการจัดฉายภาพยนตร์เป็นรายเรื่อง ซึ่งจะกําหนดถึงผลตอบแทนที่ให้กับตัวแทนจําหน่าย
ในรูปของส่วนแบ่งรายได้ หรือ ทําการจัดซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์เรื่องนั้นๆ
นอกจากนี้ ยังมีเงื่อนไข และระยะเวลาการจัดฉายขั้นต่ําอีกด้วย ซึ่งผู้ประกอบการโรง
ภาพยนตร์ ร ายใหญ่ มี ค วามคล่ อ งตั ว ในการเจรจากั บ ตั ว แทนจํ า หน่ า ยภาพยนตร์ ม ากกว่ า
ผู้ประกอบการรายเล็ก
การวิเคราะห์ SWOT ของโรงภาพยนตร์ Major Cineplex
-จุดแข็ง
1.มีเครือข่ายทางธุรกิจอยู่ในทําเลที่ดี โดยเฉพาะในพื้นที่ห้างสรรพสินค้า ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มี
ผู้บริโภค จํานวนมากที่เข้าไปใช้บริการ ดังนั้นโอกาสที่จะเกิดการถ่ายเทหมุนเวียนทางธุรกิจากการ
จับจ่ายมาสู่การชมภาพยนตร์จึงมีโอกาสเกิดขึ้นสูง
2.มีสาขารวมทั้งสิ้น 50 สาขา 366 โรง สามารถรองรับผู้ชมได้ 88,150 ที่นั่ง
3.ได้เปรียบด้านประสบการณ์การบริหารธุรกิจโรงภาพยนตร์ เนื่องจากผู้บริหารกลุ่มเมเจอร์
เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มากกว่า 40 ปีในการประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์
4.ธุรกิ จของเมเจอร์ซึ่งรายได้หลั กมาจากโรงภาพยนตร์จะเป็นธุ รกิจเงินสดมีกระแสเงิน
หมุนเวียนตลอดเวลาจึงทําให้มีสภาพคล่องสูงมาก
5.เมเจอร์เป็นผู้นําตลาดในธุรกิจโรงภาพยนตร์ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง
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6.มีรายได้จากธุรกิจบริการสื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ในนามเมเจอร์ซินิแอดซึ่งเป็นรายได้
ที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีมาก
7.ได้ รั บ การสนั บ สนุ น ที่ ดี จ ากพั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ยตั ว แทนจํ า หน่ า ย
ภาพยนตร์สปอนเซอร์
8.เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯสามารถระดมทุนมาใช้ขยายกิจการได้ง่ายและ
มีต้นทุนที่ต่ํากว่า
9.รูปแบบสาขาสแตนอโลนทําให้สามารถควบคุมคอนเซ็ปท์ของร้านค้าต่างๆให้เป็นไปตาม
แนวทางที่วางไว้รวมถึงสะดวกในการจัดกิจกรรมทางการตลาดอื่นๆได้
10.เมเจอร์กําหนดนโยบายในการเลือกทําเลที่ตั้งโดยมีองค์ประกอบสําคัญคืออยู่ในเขตพื้นที่
แหล่งชุมชนใจกลางเมืองและอยู่ในเส้นทางที่การสัญจรไปมาสะดวกและเป็นทางออกสู่ภาคต่างๆ
11.จัดแคมเปญส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง รวมถึงในเทศกาลต่างๆ
12.ตราสินค้าเป็นที่คุ้นเคยและให้การยอมรับของผู้บริโภคมานาน
13.ตราสินค้ามีภาพลักษณ์ที่ดีในด้านความทันสมัย หรูหรา
-จุดอ่อน
1.ราคาตั๋วปกติสูงกว่าคู่แข่ง
2.มีต้นทุนทางการตลาดสูงกว่าคู่แข่งขันเนื่องจากต้องมีกิจกรรมและการส่งเสริมการขายเพื่อ
กระตุ้นการขยายตัวของตลาดและรักษาความเป็นผู้นําในตลาด
-โอกาส
1.แนวโน้มการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจมีความชัดเจนมากขึ้น ส่งผลต่อกําลังซื้อของผู้บริโภคที่
เพิ่มมากขึ้น
2.พฤติกรรมของผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจชมภาพยนตร์มากขึ้นเนื่องจากถือเป็นอีกหนึ่ง
ไลฟสไตล์ของการผ่อนคลาย จึงมีการใช้จ่ายเพื่อการพักผ่อนสําหรับตัวเองและครอบครัวมากขึ้น
3.การเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่ค่อนข้างยากต้อ งใช้เงินลงทุนสูงและระยะเวลา
ในการสร้างแบรนด์
4.เทคโนโลยี ก ารฉายภาพยนตร์ ร ะบบดิ จิ ต อลจะช่ ว ยเพิ่ ม รายได้ จ ากการขายบั ต รชม
ภาพยนตร์รวมทั้งลดต้นทุนในการคั ดลอกแผ่ นฟิล์ มเพื่อ ส่ งให้ช่องทางจัดจําหน่ายต่าง ๆ โดย
สัดส่วนจอภาพยนตร์ระบบดิจิตอลคาดจะเพิ่มขึ้นจาก 10% เป็น 30% ภายในระยะเวลา 5 ปี
5.การเปลี่ยนแปลงโรงภาพยนตร์จากระบบฟิล์มเป็นโรงดิจิตอลรวมทั้งการขยายสาขาของ
โรงภาพยนตร์ 3 มิติ และ 4 มิติ จะกระตุ้นให้ผู้บริโภคออกมาชมภาพยนตร์มากขึ้น และมีรายได้
เพิ่มขึ้นจากราคาบัตรชมภาพยนตร์สูงกว่าโรงภาพยนตร์ระบบฟิล์ม
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6.การควบรวมกิจการของเมเจอร์และอีจีวีส่งผลให้เอสเอฟมีความเสียเปรียบในด้านต้นทุน
ทา งกาตลาดรวมถึงอํานาจรองกับซัพพลายเออร์
-อุปสรรค
1.การแข่งขันในธุรกิจอยู่ในเกณฑ์สูง
2.พื้นที่มีศักยภาพในการขยายสาขาหาได้ยากมากขึ้นเนื่องจากส่วนใหญ่ศูนย์การค้ามีโรง
ภาพยนตร์เปิดบริการอยู่เกือบครบแล้ว
3.ธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีทําให้ผู้ประกอบการต้องปรับปรุงธุรกิจเพื่อให้ก้าวทัน
4.พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ได้เปลี่ยนแปลงนิยมชมภาพยนตร์ผ่านโทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ้น รวมทั้ง
การดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ต
5.ปัญหาการปราบปรามสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ยังไม่สามารถควบคุมได้
การวิเคราะห์ STP ของโรงภาพยนตร์ Major Cineplex
การแบ่งส่วนตลาด(Segmentation)
-อายุ 15 - 55 ปี
-อายุ 56 - 60 ปี

การเลือกตลาดเป้าหมาย (Tarketing)
1. วัยรุ่น
2. วัยทํางาน
3. วัยสูงอายุ
4. กลุ่มที่มาเป็นครอบครัว
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การกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์ (Positioning)
Major Cineplex

จานวนสาขา

SF Cinema

รูปแบบโรง
ภาพยนตร์

จากการกําหนดตําแหน่ง ผลิตภัณฑ์ทั้งด้านรูปแบบโรงภาพยนตร์ที่มีความหลากหลายและ
จํานวนสาขาที่มากกว่าทําให้ Major Cineplex ยังคงเป็นผู้นําตลาด
3.3.2 การสรุปประมวลข้อมูลเพื่อกาหนดกลยุทธ์ (Strategic Formulation)
ก. การกาหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร
การวิเคราะห์ SWOT ของโรงภาพยนตร์ Major Cineplex
จุดแข็ง
S1.มีเครือข่ายทางธุรกิจอยู่ในทําเลที่ดี โดยเฉพาะในพื้นที่ห้างสรรพสินค้า ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มี
ผู้บริโภค จํานวนมากที่เข้าไปใช้บริการ
S2.มีสาขารวมทั้งสิ้น 50 สาขา 366 โรง สามารถรองรับผู้ชมได้ 88,150 ที่นั่ง
S3.ได้เ ปรี ยบด้ านประสบการณ์ การบริ หารธุ ร กิจ โรงภาพยนตร์ เนื่อ งจากผู้ บริห ารกลุ่ ม
เมเจอร์เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มากกว่า 40 ปีในการประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์
S4.ธุรกิจของเมเจอร์ซึ่งรายได้หลักมาจากโรงภาพยนตร์จะเป็นธุรกิจเงินสดมีกระแสเงิน
หมุนเวียนตลอดเวลาจึงทําให้มีสภาพคล่องสูงมาก
S5.เมเจอร์เป็นผู้นําตลาดในธุรกิจโรงภาพยนตร์ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง
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S6.มีรายได้ จากธุ ร กิ จบริก ารสื่ อ โฆษณาในโรงภาพยนตร์ ใ นนามเมเจอร์ซินิแอดซึ่งเป็ น
รายได้ที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีมาก
S7.ได้ รั บ การสนั บ สนุ น ที่ ดี จ ากพั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ยตั ว แทนจํ า หน่ า ย
ภาพยนตร์สปอนเซอร์
S8.เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯสามารถระดมทุนมาใช้ขยายกิจการได้ง่าย
และมีต้นทุนที่ต่ํากว่า
S9.รูปแบบสาขาสแตนอโลนทําให้สามารถควบคุมคอนเซ็ปท์ของร้านค้าต่างๆให้เป็นไปตาม
แนวทางที่วางไว้รวมถึงสะดวกในการจัดกิจกรรมทางการตลาดอื่นๆได้
S10.ตราสินค้าเป็นที่คุ้นเคยและให้การยอมรับของผู้บริโภคมานาน
-จุดอ่อน
W1.องค์กรมีขนาดใหญ่ทําให้การตัดสินใจในการดําเนินการล่าช้า
W2.มีต้นทุนทางการตลาดสูงกว่าคู่แข่งขันเนื่องจากต้องมีกิจกรรมและการส่งเสริมการขาย
เพื่อกระตุ้นการขยายตัวของตลาดและรักษาความเป็นผู้นําในตลาด
W3.องค์กรอยู่ในตลาดหลักทรัพย์จึงทําให้ต้องเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณชนส่งผลให้คู่แข่ง
สามารถทราบข้อมูลต่างๆของบริษัทเพื่อนําไปสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้
W4.รายได้หลักมาจากการเข้าภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่จากฮอลีวู้ดหากภาพยนตร์ฟอร์มลดลง
จะทําให้รายได้ลดลงด้วย
-โอกาส
O1.แนวโน้มการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจมีความชัดเจนมากขึ้น ส่งผลต่อกําลังซื้อของผู้บริโภค
ที่เพิ่มมากขึ้น
O2.พฤติกรรมของผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจชมภาพยนตร์มากขึ้นเนื่องจากถือเป็นอีก
หนึ่งไลฟสไตล์ของการผ่อนคลาย จึงมีการใช้จ่ายเพื่อการพักผ่อนสําหรับตัวเองและครอบครัวมาก
ขึ้น
O3.การเข้ า สู่ ต ลาดของผู้ ป ระกอบการรายใหม่ ค่ อ นข้ า งยากต้ อ งใช้ เ งิ น ลงทุ น สู ง และ
ระยะเวลาในการสร้างแบรนด์
O4.เทคโนโลยีการฉายภาพยนตร์ระบบดิจิต อลจะช่วยเพิ่มรายได้จากการขายบัตรชม
ภาพยนตร์รวมทั้งลดต้นทุนในการคั ดลอกแผ่ นฟิล์ มเพื่อ ส่ งให้ ช่องทางจัดจําหน่ายต่าง ๆ โดย
สัดส่วนจอภาพยนตร์ระบบดิจิตอลคาดจะเพิ่มขึ้นจาก 10% เป็น 30% ภายในระยะเวลา 5 ปี
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O5.การเปลี่ยนแปลงโรงภาพยนตร์จากระบบฟิล์มเป็นโรงดิจิตอลรวมทั้งการขยายสาขา
ของโรงภาพยนตร์ 3 มิติ และ 4 มิติ จะกระตุ้นให้ผู้บริโภคออกมาชมภาพยนตร์มากขึ้น และมี
รายได้เพิ่มขึ้นจากราคาบัตรชมภาพยนตร์สูงกว่าโรงภาพยนตร์ระบบฟิล์ม
O6.การควบรวมกิ จการของเมเจอร์และอีจีวีส่ งผลให้เ อสเอฟมีความเสี ยเปรียบในด้าน
ต้นทุนทา งกาตลาดรวมถึงอํานาจรองกับซัพพลายเออร์
-

อุปสรรค
T1.การแข่งขันในธุรกิจอยู่ในเกณฑ์สูง
T2.พื้นที่มีศักยภาพในการขยายสาขาหาได้ยากมากขึ้นเนื่องจากส่วนใหญ่ศูนย์การค้ามี
โรงภาพยนตร์เปิดบริการอยู่เกือบครบแล้ว
T3.ธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีทําให้ผู้ประกอบการต้องปรับปรุงธุรกิจเพื่อให้ก้าว
ทัน
T4.พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ได้เปลี่ยนแปลงนิยมชมภาพยนตร์ผ่านโทรศัพท์มือถือ เพิ่มขึ้น
รวมทั้งการดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ต
T5.ปัญหาการปราบปรามสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ยังไม่สามารถควบคุมได้
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การนาผลการวิเคราะห์ SWOT มาประมวลผลเป็นการกาหนดกลยุทธ์ TOWS Matrix
การวิเคราะห์ TOWS Matrix
ตารางที่3.1การกาหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร โดยใช้ TOWS Matrix
(S) จุดแข็ง

ปัจจัภายใน

ปัจจัยภายนอก

(W) จุดอ่อน

S1.มีเครือข่ายทางธุรกิจอยู่ในทําเลที่ดี
S2.มีสาขารวมทั้งสิ้น 50 สาขา 366 โรง
ตัดสินใจ
S3.มีประสบการณ์มากกว่า 40 ปีในการประกอบธุรกิจโรง
ภาพยนตร์
S4.เป็นธุรกิจเงินสดมีกระแสเงินหมุนเวียนตลอดเวลาจึง
ทําให้มีสภาพคล่องสูงมาก
S5.เป็นผู้นําตลาดในธุรกิจโรงภาพยนตร์ ให้ต้องเปิดเผ
S9.รูปแบบสาขาสแตนอโลนทําให้สามารถควบคุมคอน
เซ็ปท์ของร้านค้าต่างๆ
S10.ตราสินค้าเป็นที่คุ้นเคยและให้การยอมรับของ
ผู้บริโภค

(O) โอกาส

SO

O1.แนวโน้มการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจมี
ความชั ด เจนมากขึ้ น ส่ ง ผลต่ อ กํ า ลั ง ซื้ อ ของ
ผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้นO2.พฤติกรรมของผู้บริโภค
หั น มาให้ ค วามสนใจชมภาพยนตร์ ม ากขึ้ น
เนื่ อ งจากถือ เป็น อี ก หนึ่ ง ไลฟสไตล์ ของการผ่ อ น
คลาย จึ ง มี ก ารใช้ จ่ า ยเพื่ อ การพั ก ผ่ อ นสํ า หรั บ
ตัวเองและครอบครัวมากขึ้น

กลยุทธ์การพัฒนาตลาด

O3.การเข้ า สู่ ต ลาดของผู้ ป ระกอบการ
รายใหม่ ค่ อ นข้ า งยากต้ อ งใช้ เ งิ น ลงทุ น สู ง และ
ระยะเวลาในการสร้างแบรนด์

W1.อ ง ค์ ก ร มี ข น า ด ใ ห ญ่ ทํ า ใ ห้ ก า ร
ในการดําเนินการล่าช้า
W2มี ต้ น ทุ น ทางการตลาดสู ง กว่ า คู่
แข่งขัน
W3.องค์กรอยู่ในตลาดหลักทรัพย์จึงทํา
ต้องเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณชน
W4.ร า ย ไ ด้ ห ลั ก ม า จ า ก ก า ร เ ข้ า
ภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่จ ากฮอลีวู้ดหากภาพยนตร์
ฟอร์มลดจะทําให้รายได้ลดลงด้วย

WO

มีเครือข่ายทางธุรกิจอยู่ในทําเลที่ดี มีสาขารวมทั้งสิ้น 50
สาขา 366 โรงมีประสบการณ์มากกว่า 40 ปีมีตราสินค้าเป็นที่
คุ้ น เคยและให้ ก ารยอมรั บ จากผู้ บ ริ โ ภคอี ก ทั้ ง พฤติ ก รรมของ
ผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจชมภาพยนตร์มากขึ้น

กลยุทธ์การร่วมทุน
ร่วมลงทุนสร้างภาพยนตร์กับบริษัททั้งในละ
ต่างประเทศเพื่อสร้งภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่

ดังนั้นบริษัทจึงควรใช้กลยุทธ์การพัฒนาตลาดด้วยการ
ขยายสาขาไปตามจังหวัดต่างๆที่ลูกค้า มีกําลังซื้อค่อนข้างสูงและ
ยังเป็นการขยายตลาดอีกด้วย

W4,O2

S1,S2,S3,S10,O2

(T) อุปสรรค
T1.การแข่งขันในธุรกิจอยู่ในเกณฑ์สูง
T2.การขยายสาขาในเมืองหาได้ยาก

ST
กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์

เทคโนโลยีมีความทันสมัยมากขึ้นในปัจจุบันและอนาคตอีกทั้ง
บริษัทมีเงินทุนเพียงพอในการนําเทคโนโลยีไปพัฒนาผลิตภัณฑ์
T3.ธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยี
เพื่อเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขันและรักษาความเป็นผู้นํา
T4.พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ได้เปลี่ยนแปลง ตลาดได้
นิ ย มชมภาพยนตร์ ผ่ า นโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ เพิ่ ม ขึ้ น
รวมทั้งการดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ต
S4,S5,T3

WT
กลยุทธ์เติบโต
องค์ ก รมี ข นาดใหญ่ ทํ า ให้ ก ารตั ด สิ น ใจในการ
ดําเนินการล่าช้าไม่ทันต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค
ที่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
บริษัทจึงใช้กลยุทธ์ขยายตัวจากศูนย์กลางโดยตั้ง
บริษัทลูกที่มีการดําเนินการที่คล่องตัว รับผิดชอบ
ด้านการผลิต ภัณฑ์ต่า งๆ ให้สามารถตอบสนอง
ต่อ พฤติ ก รรมการเปลี่ ยนแปลงของผู้ บ ริ โ ภคได้
อย่างรวดเร็ว

W1,W3,T4
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ข.การกาหนดกลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจ
การวิเคราะห์ SWOT ของโรงภาพยนตร์ Major Cineplex สาขา Siam Paragon
-จุดแข็ง
S1.อยูใ่ นทําเลที่ดเี ป็นพื้นที่ที่มีผู้บริโภคจํานวนมากที่เข้าไปใช้บริการ ดังนั้นโอกาสที่จะเกิดการ
ถ่ายเทหมุนเวียนทางธุรกิจากการจับจ่ายมาสู่การชมภาพยนตร์จึงมีโอกาสเกิดขึ้นสูง
S2.มีโรงภาพยนตร์ทั้งหมด 16 โรง และมีที่นั่ง 4,500 ที่นั่งซึ่งเป็นสาขาที่สามารถรองรับ
ผู้บริโภคได้มากที่สุด
S3.ห้างสรรพสินค้า Siam Paragon มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนไทยและชาวต่างชาติ
S4.ห้างสรรพสินค้าSiam Paragonอยู่ใจกลางเมืองซึ่งเป็นย่านธุรกิจขนาดใหญ่ทําให้มั่นใจ
ได้ว่าลูกค้ามีอํานาจการซื้อสินค้าที่สูง
S5.ห้างสรรพสินค้า Siam Paragon จับกลุ่มลูกค้าระดับสูงซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ที่มีอํานาจการซื้อที่สูงมาก
S6.ห้างสรรพสินค้า Siam Paragon มีการตกแต่งที่หรูหราและมีการจัดงาน Event ตลาดเวลาทํา
ให้มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเข้าไปจับจ่ายใช้สอยอย่างไม่ขาดสาย
-จุดอ่อน
W1.อยู่ใจกลางเมืองทําให้เกิดปัญหารถติดในกรณีที่ลูกค้าขับรถไปเอง
W2.ลูกค้าบางกลุ่มเข้าไม่ถึงเนื่องจากการตกแต่งสถานที่แบ่งกลุ่มลูกค้าอย่างชัดเจน
W3.ลู ก ค้ าส่ ว นใหญ่ เ ป็นชาวต่างชาติทําให้พนักงานไม่ส ามารถสื่ อ สารกับลู กค้ าได้อ ย่า ง
ชัดเจน
-โอกาส
O1.แนวโน้มการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจมีความชัดเจนมากขึ้นส่งผลต่อกําลังซื้อของผู้บริโภคที่
เพิ่มมากขึ้น
O2.พฤติกรรมของผู้บริโภคในย่านธุรกิจนิยมซื้อสินค้าที่มีราคาแพงและเป็นสินค้า Brand
Name
O3.ความก้าวล้ําทางเทคโนโลยีทําให้สามารถผลิตหรือหาสินค้านวัฒกรรมใหม่มาให้ลูกค้า
O4.พฤติกรรมลูกค้าส่วนมากรักความสะดวกสบาย
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-อุปสรรค
T1.มีห้างสรรพสินค้าเปิดใหม่เยอะโดยเฉพาะในเครือเซ็นทรัลทําให้ลูกค้าบางส่วนหันไปใช้
บริการห้างดังกล่าว
T2.พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ได้ เปลี่ยนแปลงเร็วทําให้บางครั้งอาจจะหันไปใช้บริการของ
คู่แข่งเนื่องจากมี Promotion ที่น่าสนใจกว่า
T3.การเมืองไม่มันคงอาจเกิดการประท้วงและปิดถนนย่านธุรกิจเหมือนที่เป็นมาทําให้ห้าง
Siam Paragon ไม่สามารถเปิดให้บริการได้
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ตารางที่ 3.2 การกาหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจ โดยใช้ TOWS Matrix
(S) จุดแข็ง

(W) จุดอ่อน

S1.อยู่ ใ นทํ า เลที่ ดี เ ป็ น พื้ น ที่ ที่ มี ผู้บ ริ โ ภคจํ า นวน
มากที่เข้าไปใช้บริการ
S2.มีโรงภาพยนตร์ทั้งหมด 16 โรง
S3.ห้างสรรพสินค้า Siam Paragon มีชื่อเสียงเป็น
ที่รู้จักของคนไทยและชาวต่างชาติ
S4.ห้างสรรพสินค้า Siam Paragonเป็นย่านธุรกิจ
ขนาดใหญ่ทําให้มั่นใจได้ว่าลูกค้ามีอํานาจการซื้อสินค้าที่สูง
S5.ห้างสรรพสินค้า Siam Paragon จับกลุ่มลูกค้า
ระดับสูงซึ่งถือว่าเป็นกลุมลูกค้าเป้าหมายที่มีอํานาจการซื้อที่
สูงมาก
S6.ห้างสรรพสินค้า Siam Paragon มีการตกแต่งที่
หรูหราและมีการจัดงาน Event ตลาดเวลาทําให้มีกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายเข้าไปจับจ่ายใช้สอยอย่างไม่ขาดสาย

W1.อยู่ใจกลางเมืองทําให้เกิด
ปัญหารถติดในกรณีที่ลูกค้าขับรถไปเอง
W2.ลูกค้าบางกลุ่มเข้าไม่ถึง
เนื่องจากการตกแต่งสถานที่แบ่งกลุ่ม
ลูกค้าอย่างชัดเจน
W3.ลูกค้าส่วนใหญ่เป็น
ชาวต่างชาติทําให้พนักงานไม่สามารถ
สื่อสารกับลูกค้าได้อย่างชัดเจน

(O) โอกาส

SO

WO

O1.แนวโน้มการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจมีความ
ชัดเจนมากขึ้นส่งผลต่อกําลังซื้อของผู้บริโภคที่
เพิ่มมากขึ้น
O2.พฤติ ก รรมของผู้ บ ริ โ ภคในย่ า นธุ ร กิ จ
นิยมซื้อสินค้าที่มีราคาแพงและเป็นสินค้า Brand
Name
O3.ความก้ า วล้ํ า ทางเทคโนโลยี ทํ า ให้
สามารถผลิตหรือหาสินค้านวัฒกรรมใหม่มาให้
ลูกค้า
O4.พฤติ ก รรมลู ก ค้ า ส่ ว นมากรั ก ความ
สะดวกสบาย

กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง

กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง

ห้างสรรพสินค้า Siam Paragon จับกลุ่มลูกค้าระดับสูงซึ่งถือ
ว่าเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ มีอํานาจการซื้อที่สูงมากและ
ลูกค้าในย่านธุรกิจนิยมซื้อสินค้าที่มีราคาแพงและเป็นสินค้า
Brand Nameดังน้นบริษัทควรใช้กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง
โดยหานวัฒกรรมใหม่ๆเพื่อที่เอามานําเสนอเพื่อสร้างคาม
แตกต่างให้กับลูกค้า

ห้างสรรพสินค้า Siam Paragon อยู่ใจกลาง
เมืองทําให้เกิดปัญหารถติดในกรณีที่ลูกค้าขับ
รถไปเองแต่ ลู ก ค้ า ส่ ว นมากพฤติ ก รรมมี รั ก
ความสะดวกสบายบริษัทควรใช้กลยุทธ์สร้าง
ความแตกต่ า งโดยการเพิ่ ม ช่ อ งทางการ
ให้บริการต่างๆให้ลูกค้ามีความสะดวกมากขึ้น

ปัจจัภายใน

ปัจจัยภายนอก

(T) อุปสรรค
T1.มีห้างสรรพสินค้าเปิดใหม่เยอะ
โดยเฉพาะในเครือเซ็นทรัลทําให้ลูกค้าบางส่วน
หันไปใช้บริการห้างดังกล่าว
T2.พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ได้
เปลี่ยนแปลงเร็วทําให้บางครั้งอาจจะหันไปใช้
บริการของคู่แข่งเนื่องจากมี Promotion ที่
น่าสนใจกว่า
T3.การเมืองไม่มันคงอาจเกิดการ
ประท้วงและปิดถนนย่านธุรกิจเหมือนที่เป็นมา
ทําให้ห้าง Siam Paragon ไม่สามารถเปิด
ให้บริการได้

S5,O2
ST

W1,T3
WT

กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง

กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง

ห้างสรรพสินค้า Siam Paragonอยู่ใจกลางเมืองซึ่งเป็น
ย่านธุรกิจขนาดใหญ่ทําให้มั่นใจได้ว่าลูกค้ามีอํานาจการซื้อ
สินค้าที่สูงมและห้างสรรพสินค้าในย่านธุรกิ จก็เปิดใหม่เยอะ
โดยเฉพาะในเครื อ เซ็ น ทรั ล ทํ า ให้ ลู ก ค้ า บางส่ ว นหั น ไปใช้
บริการห้างดังกล่าวบริษัทควรใช้กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง
เพื่ อ หาสิ่ ง ใหม่ๆ มานํ า เสนอให้ ลู ก ค้ า เพื่ อ เพิ่ ม ทางเลื อ กที่
เหนือคู่แข่ง

ลูกค้ าบางกลุ่มเข้า ไม่ถึ งเนื่องจาก
อยู่ ไ กลจากบ้ า นและที่ ทํ า งานและไม่ ชิ น กั บ
ส ภ า พ ก า ร จ า ร จ ร ที่ ติ ด ขั ด แ ล ะ ลู ก ค้ า มี
พฤติ ก รรมของที่ เ ปลี่ ย นแปลง เร็ ว ทํ า ให้
บางครั้ ง อาจจะหั น ไปใช้ บ ริ ก ารของคู่ แ ข่ ง
เนื่องจากมี Promotion ที่น่าสนใจกว่าบริษัท
ควรใช้กลยุทธ์ สร้างความแตกต่างเพื่อดึงดูด
กลุ่มลูกค้าที่มีกําลังซื้อสูงแต่อยู่นอกเมืองโดย
การทํ า Promotion ดึ ง ดู ด ใจให้ เ ข้ า มาใช้
บริการ

S4,T1

W1,W2,T2
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ค. การกาหนดกลยุทธ์ระดับหน้าที่
การวิเคราะห์ SWOT ของโรงภาพยนตร์ Major Cineplex
-จุดแข็ง
S1. มีการบริการทั้งก่อนชมและหลังชมภาพยนตร์ที่พิเศษ
S2. รูปแบบของเก้าอี้ที่แตกต่างจากโรงอื่นๆ
S3. ความเป็นส่วนตัวสูง
S4. เหมาะสมกับบุคลิกภาพและ Life Style ของตนเอง
S5.มีห้องเลาจน์รอชมภาพยนตร์
S6. ที่นั่งปรับนอนได้ มีผ้าห่ม
S7.การตกแต่งสถานที่หรูหรา
S8.ตราสินค้ามีภาพลักษณ์ที่ดีในด้านความทันสมัย หรูหรา
-จุดอ่อน
W1. ราคาตั๋วปกติสูงกว่าคู่แข่ง
W2. มีภาพยนตร์ให้เลือกชมน้อย
W3. มีจํานวนโรงน้อย
W4. ลูกค้าไม่รู้จัก/ไม่เคยใช้บริการ
-โอกาส
O1.แนวโน้มการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจมีความชัดเจนมากขึ้น ส่งผลต่อกําลังซื้อของผู้บริโภคที่
เพิ่มมากขึ้น
O2.พฤติกรรมของผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจชมภาพยนตร์มากขึ้นเนื่องจากถือเป็นอีก
หนึง่ ไลฟสไตล์ของการผ่อนคลาย จึงมีการใช้จ่ายเพื่อการพักผ่อนสําหรับตัวเองและครอบครัวมาก
ขึ้น
O3.การเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่ค่อนข้างยากต้องใช้เงินลงทุนสูงและระยะเวลา
ในการสร้างแบรนด์
O4.เทคโนโลยี ก ารฉายภาพยนตร์ ร ะบบดิ จิต อลจะช่ว ยเพิ่ม รายได้จ ากการขายบัต รชม
ภาพยนตร์รวมทั้งลดต้นทุนในการคั ดลอกแผ่ นฟิล์ มเพื่อ ส่ งให้ช่องทางจัดจําหน่ายต่าง ๆ โดย
สัดส่วนจอภาพยนตร์ระบบดิจิตอลคาดจะเพิ่มขึ้นจาก 10% เป็น 30% ภายในระยะเวลา 5 ปี
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O5.การเปลี่ยนแปลงโรงภาพยนตร์จากระบบฟิล์มเป็นโรงดิจิตอลรวมทั้งการขยายสาขาของ
โรงภาพยนตร์ 3 มิติ และ 4 มิติ จะกระตุ้นให้ผู้บริโภคออกมาชมภาพยนตร์มากขึ้น และมีรายได้
เพิ่มขึ้นจากราคาบัตรชมภาพยนตร์สูงกว่าโรงภาพยนตร์ระบบฟิล์ม
O6.การควบรวมกิจการของเมเจอร์และอีจีวีส่งผลให้เอสเอฟมีความเสียเปรียบในด้านต้นทุน
ทา งกาตลาดรวมถึงอํานาจรองกับซัพพลายเออร์
-อุปสรรค
T1.การแข่งขันในธุรกิจอยู่ในเกณฑ์สูง
T2.พื้นที่มีศักยภาพในการขยายสาขาหาได้ยากมากขึ้นเนื่องจากส่วนใหญ่ศูนย์การค้ามีโรง
ภาพยนตร์เปิดบริการอยู่เกือบครบแล้ว
T3.ธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีทําให้ผู้ประกอบการต้องปรับปรุงธุรกิจเพื่อให้ก้าวทัน
T4.พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ได้เปลี่ยนแปลงนิยมชมภาพยนตร์ผ่านโทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ้น รวมทั้ง
การดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ต
T5.ปัญหาการปราบปรามสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ยังไม่สามารถควบคุมได้
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ตารางที่3.3 การกาหนดกลยุทธ์ระดับหน้าที่ โดยใช้ TOWS Matrix
ปัจจัภายใน

ปัจจัยภายนอก

(O) โอกาส
O1.แนวโน้มการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจมีความชัดเจน
มากขึ้น ส่งผลต่อกําลังซื้อของผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้น
O2.พฤติกรรมของผู้ บริโภคหันมาให้ความสนใจชม
ภาพยนตร์มากขึ้ นเนื่องจากถือเป็นอีกหนึ่ งไลฟสไตล์ของ
การผ่อนคลาย จึงมีการใช้จ่ายเพื่อการพักผ่อนสําหรับตัวเอง
และครอบครัวมากขึ้น
O3.การเข้ า สู่ ต ลาดของผู้ ป ระกอบการรายใหม่
ค่อนข้างยากต้องใช้เงินลงทุนสูงและระยะเวลาในการสร้าง
แบรนด์
O4.เทคโนโลยี ก ารฉายภาพยนตร์ ร ะบบดิ จิ ต อลจะ
ช่วยเพิ่ มรายได้ จากการขายบัต รชมภาพยนตร์ รวมทั้ งลด
ต้นทุนในการคัดลอกแผ่นฟิล์มเพื่อส่งให้ช่องทางจัดจําหน่าย
ต่ า ง ๆ โดยสั ด ส่ ว นจอภาพยนตร์ ร ะบบดิ จิ ต อลคาดจะ
เพิ่มขึ้นจาก 10% เป็น 30% ภายในระยะเวลา 5 ปี
O5.การเปลี่ ย นแปลงโรงภาพยนตร์ จากระบบฟิ ล์ ม
เป็นโรงดิจิตอลรวมทั้งการขยายสาขาของโรงภาพยนตร์ 3
มิติ และ 4 มิติ จะกระตุ้นให้ผู้บริโภคออกมาชมภาพยนตร์
มากขึ้น และมีรายได้เพิ่มขึ้นจากราคาบัตรชมภาพยนตร์สูง
กว่าโรงภาพยนตร์ระบบฟิล์ม

(T) อุปสรรค
T1.การแข่งขันในธุรกิจอยู่ในเกณฑ์สูง
T2.พื้นที่มีศักยภาพในการขยายสาขาหาได้ยากมาก
ขึ้นเนื่องจากส่วนใหญ่ศูนย์การค้ามีโรงภาพยนตร์เปิดบริการ
อยู่เกือบครบแล้ว
T3.ธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีทําให้
ผู้ประกอบการต้องปรับปรุงธุรกิจเพื่อให้ก้าวทัน
T4.พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ได้เปลี่ยนแปลงนิยมชม
ภาพยนตร์ผ่านโทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ้น รวมทั้งการดาวน์
โหลดจากอินเทอร์เน็ต
T5.ปัญหาการปราบปรามสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ยังไม่
สามารถควบคุมได้

(S) จุดแข็ง

(W) จุดอ่อน

S1. มี ก ารบริ ก ารทั้ ง ก่ อ นชมและหลั ง ชม
ภาพยนตร์ที่พิเศษ
S2. รูป แบบของเก้า อี้ที่ แตกต่ างจากโรง
อื่นๆ
S3. ความเป็นส่วนตัวสูง
S4. เหมาะสมกั บ บุ ค ลิ ก ภาพและ Life
Style ของตนเอง
S5.มีห้องเลาจน์รอชมภาพยนตร์
S6. ที่นั่งปรับนอนได้ มีผ้าห่ม
S7. การตกแต่งสถานที่หรูหรา

SO

W1. ราคาตั๋วปกติสูงกว่าคู่แข่ง
W2. มีภาพยนตร์ให้เลือกชมน้อย
W3. มีจํานวนโรงน้อย
W4. ลูกค้าไม่รู้จัก/ไม่เคยใช้บริการ

WO

กลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด กลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด
โรงภาพยนตร์มีการบริการทั้งก่อนชมและ
หลั ง ชมภาพยนตร์ ที่ พิ เ ศษรวมทั้ ง การ
ตกแต่งสถานที่หรูหราเหมาะสมกับลูกค้าที่
หาโรงภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับ Life Style
ของตนเองเป็ น อย่ า งมากอี ก ทั้ ง แนวโน้ ม
การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจมีความชัดเจนมาก
ขึ้น ส่ งผลต่ อกํ าลั งซื้ อของผู้บ ริโ ภคที่เ พิ่ ม
มากขึ้ น
บริ ษ ทจึ ง ควรใช้ ก ลยุ ท ธ์
ส่ ว นผสมทางการตลาดเพื่ อ ดึ ง ดู ด ลู ก ค้ า
กลุ่มเป้าหมายเข้ามาใช้บริการมากขึ้น

ราคาตั๋วปกติสูงกว่าคู่แข่ง ในตลาดบริษัทจึงควรใช้
กลยุ ท ธ์ ส่ ว นผสมทางการตลาดเพื่ อ ดึ ง ดู ด ลู ก ค้ า
กลุ่มเป้าหมายเข้ามาใช้บริการมากขึ้น โดยการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นช่องทางในการสื่อสารเพื่อ
สร้างการรับรู้ ดึงดู ดลูก ค้ากลุ่มเป้าหมายเข้า มาใช้
บริการมากขึ้น

W1,O4

S1,S4,S7,O1
ST

WT

กลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด กลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด
โรงภาพยนตร์Nokia มี การตกแต่ งรู ปแบบที่
หรูหราและของเก้าอี้ที่แตกต่างจากโรงอื่นๆซึ่งมี
ความพิเศษเนื่องจากได้นําเอาเทคโนโลยีทั่ทัน
สมั ย เข้ า มาช่ ว ย จึ ง ใช้ ก ลยุ ท ธ์ ส่ ว นผสมทาง
การตลาดเข้าช่วยเพื่อทําให้การบริการมีค วาม
ทันสมัย

S2,S7,T3

เนื่องลูกค้าไม่รู้จักส่วนใหญ่ไม่เคยใช้บริการ บริษัทต้องใช้
กลยุ ท ธ์ ส่ ว นผสมทางการตลาดเข้ า ช่ ว ยในเรื่ อ งการ
โฆษณาประชาสั ม พั น ธ์ เ พื่ อ ให้ ลู ก ค้ า ได้ ท ราบถึ ง ความ
แตกต่างของโรง Nokia ว่ามีความพิเศษ

W4,T3
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การกาหนดทางเลือกกลยุทธ์และการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา
การกําหนดแนวทางกลยุทธ์เพื่อแก้ไขปัญหา (Strategic Altermatives) จะแบ่งการ
พิจารณาทางเลือกของกลยุทธ์ออเป็น 3 ระดับ คือ
1.กลยุทธ์ระดับองค์กร
2.กลยุทธ์ระดับธุรกิจ
3.กลยุทธ์ระดับหน้าที่
1.กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corperate Strategy)
การวิเ คราะห์ ข้อมูลปัจจัยสภาพแวดล้อ มทั้งภายปัจจัยภายในและภายนอกทั้งหมดและนํามาวิ
เคราห์ใน TOWS Matrix พบว่าธุรกิจโรงภาพยนตร์ของบริษัท เมเจอร์ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จํากัด
(มหาชน) ยังมีโอกาสและศักยภาพในการเติบโตสู งมาก ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีส่วนครองตลาด
เป็นอันดับ 1 ด้วยขนาดของกลับทุนจากพัฯธมิตรที่หนุนหลังทําให้บริษัทสามารถขยายสาขาได้
เพิ่มและเติบโตได้ต่อไปในอนาคต ดังนั้น บริษัทจึงควรเลือกกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาธุรกิจให้มีการ
เติบโต ตามทางเลือกดังนี้
ทางเลือกที่ 1 กลยุทธ์การเจริญเติบโต (Growth Strategy)
บริษัท ฯดําเนินงานมาเป็นเวลานานทําให้บริษัทมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของลูกค้า อีกทั้งตรา
สินค้าก็เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากลูกค้า ซึ่งลูกค้าที่มีความหลากหลายของรูปแบบการใช้
ชี วิ ต ที่ แ ตกต่ า งกั น ดั ง นั้ น บริ ษั ท จึ ง ควรเลื อ กกลยุ ท ธ์ ก ารเติ บ โต ด้ ว ยการขยายสาขาไปใน
ต่างจังหวัดให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากยิ่งขึ้นพื่อเป็นการขยายตลาดอีกด้วย
ข้อดี
1.บริษัทสามารถขยายธุรกิจครอบคลุมกลุ่มผู้บริโภคมากขึ้นและสามารถขยายฐานลูกค้า
เพิ่ม
2.เพิ่มความสามารถในการแข่งขันระยะยาวให้กับบริษัท
3.สามารถสร้างยอดขายเพิ่ม ทําให้รักษาความเป็นผู้นํา
ข้อเสีย
1.ต้องใช้เงินลงทุนสูงในการขยายกิจการ
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ทางเลือกที่ 2 กลยุทธ์คงตัว (Stability Strategy)
ใช้กลยุทธ์คงสภาพ โดยนําจุดแข็งด้านตราสินค้า ความมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของ
ลูกค้ามาใช้ในการแข่งขันเพื่ อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด เนื่องจากตลาดไม่เอื้ออํานวย
ต่อการขยายตัวอันเนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจการเมืองและภัยธรรมชาติที่มีความผันผวน
อยู่ตลอดเวลา
ข้อดี
1.ไม่เพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในช่วงที่มีการแข่งขัน
2.ประหยัดค่าใช้จ่ายเนื่องจากบริษัทไม่ต้องไปลงทุนในการขยายสาขา
ข้อเสีย
1.ถ้ าบริษัทไม่ มีก ารปรับเปลี ยนกลยุ ทธ์ ใ หม่ใ ห้เ หมาะสมกั บสภาพตลาดในปัจจุบั น
อาจจะทําให้คู่แข่งมองเห็นโอกาสและเข้ามาแย่งส่วนแบ่งตลาดไป
2.ยอดขายลดลงเนื่องจากบริษัทไม่มีการจัดกิจกรรมทางการตลาด
ทางเลือกที่ 3 กลยุทธ์หดตัวหรือถดถอย (Retrench Strategy)
กลยุทธ์หดตัวหรือถดถอยเหมาะที่จะนํามาใช้เมื่อการดําเนินงานอยู่ในสภาวะที่ไม่เป็นที่
พอใจหรือเพื่ อความอยู่รอดขององค์ กร แต่ศักยภาพของบริษัท เมเจอร์ซินีเ พล็กซ์ กรุ๊ป จํากัด
(มหาชน) ยังมีความแข็งแกร่ง กลยุทธ์นี้จึงไม่เหมาะสม
ข้อดี
1.เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของคนในองค์กร
2.ลดต้นทุนการดําเนินงาน
ข้อเสีย
1.การลดบุคลากรจะส่งผลให้ขาดการสร้างสรรค์งานให้มีประสิทธิภาพ
2.เมื่อตลาดยังมีการเติบโตจะทําให้คู่แข่งมีการพัฒนาจนไม่สามารแข่งขันได้
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ตารางที่ 3.4 สรุปผลการศึกษาตามกระบวนการกาหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร(Corperate
Strategy)
ระดับ
กลยุทธ์
ระดับ
Corporate
Level
Strategy

ทางเลือกกลยุทธ์

ข้อดี

ข้อเสีย

1.Growth Strategy

1.บริษัทสามารถขยายธุรกิจครอบคลุมกลุ่ม
ผู้บริโภคมากขึ้นและสามารถขยายฐาน
ลูกค้าเพิ่ม
2.เพิ่มความสามารถในการแข่งขันระยะยาว
ให้กับบริษัท
3.สามารถสร้างยอดขายเพิ่มทําให้รักษา
ความเป็นผู้นํา

2.Stability
Strategy

1.ไม่เพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในช่วงที่มีการ 1.ถ้าบริษัท ไม่ มีการปรั บเปลีย นกลยุท ธ์
แข่งขัน
ใหม่ ใ ห้ เ หมาะสมกั บ สภาพตลาดใน
2.ประหยัดค่าใช้จ่ายเนื่องจากบริษัทไม่ต้องไป ปัจจุบันอาจจะทําให้คู่แข่งมองเห็นโอกาส
ลงทุนในการขยายสาขา
และเข้ามาแย่งส่วนแบ่งตลาดไป
2.ยอดขายลดลงเนื่องจากบริษัทไม่มีการ
จัดกิจกรรมทางการตลาด

3.Retrench
Strategy

1.เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งานของคนใน 1.การลดบุค ลากรจะส่ งผลให้ข าดการ
องค์กร
สร้างสรรค์งานให้มีประสิทธิภาพ
2.ลดต้นทุนการดําเนินงาน
2.เมื่ อ ตลาดยั ง มี ก ารเติ บ โตจะทํ า ให้
คู่แข่งมีการพัฒนาจนไม่สามารแข่งขัน
ได้

กลยุทธ์ที่เหมาะสม

1.ต้องใช้เงินลงทุนสูงในการขยายกิจการ Growth Strategy
บริ ษั ท สามารถขยายธุ ร กิ จ
ครอบคลุมกลุ่มผู้บริโภคมากขึ้น
และสามารถขยายฐานลู ก ค้ า
เพิ่มอีกทั้งยังเพิ่มความสามารถ
ในการแข่ ง ขั น ระยะยาวให้ กั บ
บ ริ ษั ท แ ล ะ ส า ม า ร ถ ส ร้ า ง
ยอดขายเพิ่มทําให้รักษาความ
เป็นผู้นํา

2.กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy)
แนวทางหรือกลยุทธ์ที่ใช้ในการบรรลุแผนงานรวมของบริษัท เป็นการคัดเลือกกลยุทธ์
ทางธุรกิจที่เหมาะสมเพื่ อกําหนดกลยุทธ์ กลยุทธ์ระดับธุรกิจ เป็น Mission ทีสําคัญขององค์กร
แสดงถึงขอบเขตของการดําเนินกิจการ ตามทางเลือกดังนี้
ทางเลือกที่ 1 กลยุทธ์การเป็นผู้ด้านต้นทุน (Cost-Leadership Strategy)
เป็นการควบคุมต้นทุนอย่างเป็นระบบ ลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้ต่ํากว่าคู่แข่งขัน การลด
ต้นทุนด้านการดําเนินงานรวมถึงด้านการตลาดให้ต่ํากว่าคู่แข่ง กระจายความเสี่ยงในการก่อหนี้
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ข้อดี
1.บริษัทมีความได้เปรียบทางด้านต้นทุนในการดําเนินงานทําให้มีกําไรมากขึ้น
2.สามารถนําค่าใช้จ่ายที่ลดต้นทุนมาใช้ในการพัฒนาด้านต่างๆให้เหนือคู่แข่ง
ข้อเสีย
1.การเข้ามาของคู่แข่งขัน จะต้องหากลยุทธ์วิธีการลดต้นทุน
ทางเลือกที่ 2 กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentation Strategy)
บริษัทได้นําเอาเทคโนโลยีสมัยให้เข้ามาพัฒนาในเรืองของการตกแต่งโรงภาพยนตร์
รวมถึงการนําเทคโนโลยีมาพัฒนาการสร้างภาพยนตร์จากแบบธรรมดามาเป็นระบบ 3 มิติ และ 4
มิติ เพื่อสร้างความแตกต่าง
ข้อดี
1.บริ ษั ท มี ร ะบบภาพยนตร์ 4 มิ ติ ที่ ทั น สมั ย สร้ า งความแตกต่ า งให้ ลู ก ค้ า ได้ มี
ประสบการณ์ในการได้ทดลองการดูภาพยนตร์รูปแบบใหม่
2.สร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรด้านความเป็นผู้นําด้านเทคโนโลยี
ข้อเสีย
1.คู่แข่งขันลอกเลียนแบบได้ง่าย
2.มีการลงทุนสูงเพื่อสร้างความแตกต่าง
ทางเลือ กที่ 3

กลยุ ท ธ์ ค วามแตกต่า งเฉพาะกลุ่ม (Differentation

Focus

Strategy)
เนื่องจากโรงภาพยนตร์ Nokai เป็นโรงภาพยนตร์ที่เน้นความหรูหรา เป็นส่วนตัวและมี
รูปแบบการบริการรวมถึงเก้ าอี้ที่มีความพิเ ศษกว่าโรงอื่ นๆที่เ คยมี ซึ่งจุดอ่อ นก็คือ มีราคาแพง
ดังนั้น ควรใช้กลยุทธ์ความแตกต่างเฉพาะกลุ่ม โดยการนําเสนอสินค้าให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่ง
ราคาอาจจะสูงแต่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
ข้อดี
1.บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุด
2.บริษัทสามารถนําทําให้ลูกค้ามีประสบการณ์ใหม่ๆที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน
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ข้อเสีย
1.บริษัทมีต้นทุนในการจัดหาเพิ่มขึ้น
2.ลูกค้าอาจเปลี่ยนแปลงความต้องการ

ตารางที่ 3.5 สรุปผลการศึกษาตามกระบวนการกาหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business
Strategy)
ระดับ
กลยุทธ์

ทางเลือกกลยุทธ์

ระดับ
Business
Level

1.Cost-Leadership
Strategy

2.Differentation
Strategy

ข้อดี

ข้อเสีย

1.บริษัทมี ความได้เปรี ยบทางด้านต้ นทุนใน 1.การเข้ ามาของคู่ แข่ งขั น จะต้ องหากลยุท ธ์
การดําเนินงานทําให้มีกําไรมากขึ้น
วิธีการลดต้นทุน
2.สามารถนํ า ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ล ดต้ น ทุ น มาใช้ ใ น
การพัฒนาด้านต่างๆให้เหนือคู่แข่ง

1.บริษัทมีระบบภาพยนตร์ 4 มิติ ที่ทันสมัย 1.คู่แข่งขันลอกเลียนแบบได้ง่าย
สร้างความแตกต่างให้ลูกค้าได้มีประสบการณ์ 2.มีการลงทุนสูงเพื่อสร้างความแตกต่าง
ในการได้ทดลองการดูภาพยนตร์รูปแบบใหม่
2.สร้ า งภาพลั ก ษณ์ ใ ห้ กั บ องค์ ก รด้ า นความ
เป็นผู้นําด้านเทคโนโลยี

กลยุทธ์ที่เหมาะสม
Differentation
Strategy
เพื่อ เป็ นการสร้า งคุ ณค่ า
ใ ห้ กั บ สิ น ค้ า เ พื่ อ ที่ จ ะ
จําหน่ ายในราคาที่สูงขึ้ น
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพใน
การตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า

3.Differentation Focus
1.บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของ 1.บริษัทมีต้นทุนในการจัดหาเพิ่มขึ้น
Strategy

ลูกค้าได้ตรงจุด
2.ลูกค้าอาจเปลี่ยนแปลงความต้องการ
2.บริษัทสามารถนําทําให้ลูกค้มีประสบการณ์
ใหม่ๆที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน

3.กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Functional Strategy)
เป็นกลยุทธ์ที่กําหนดวิธีการซึ่งแต่ละหน้าที่ทางธุรกิจต้องดําเนิ นการตามกลยุทธ์ระดับ
ธุรกิจ เป็นการแสดงว่าการกระทําขั้นพื้นฐานของแต่ละฝ่ายเป้นแนวทางอย่างเดียวกัน กล่าวคือ
เป็นการช่วยหธุรกิจบรรลุ เป้าหมายการแข่งขันซึ่งแผนกลยุทธ์ ของผู้บริหารจะเป็นแนวคิ ดที่
แสวงหาความสมดุลระหว่างปัจจัย 2 กลุ่ม คือ โอกาสและอุปสรรค ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อ ม
ภายนอกบริษัท จุดแข็งและจุดอ่อน ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมภายในบริษัท ซึ่งได้ทางเลือกกลยุทธ์
ส่วนผสมทางการตลาด มีทางเลือกดังนี้
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ทางเลือกที่ 1 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ [Integrated Marketing
Communication (IMC)]
จากจุดอ่อนด้านราคาของตั๋วชมภาพยนตร์ที่มี ราคาแพงและลูกค้าไม่รู้จักโรงภาพยนตร์
โรง Nokia ว่ามีความพิเศษกว่าโรงอื่น จึงควรใช้กลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาดเข้ามาช่วยใน
เรื่องของการสื่อสารเพื่อเป็นการแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงข้อดีของโรงภาพยนตร์ Nokia และกระตุ้น
การซื้อ มีดังนี้
-การโฆษณา
กลวิ ธี ใ นการโฆษณาถื อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ สํ า คั ญ ในการสร้ า งความสนใจให้ กั บ ลู ก ค้ า
เนื่องจากลูกค้ามองเห็นภาพอย่างชัดเจนเหมือนจริง จึงกระตุ้นให้ลูกค้าอยากทดลอง
วัตถุประสงค์ของการโฆษณา
1.สร้างการรับรู้
ทําให้ลูกค้ารับรู้ถึงประโยชน์ของสินค้ารวมถึงความแตกต่างเหนือคู่แข่งขันเพื่อกระตุ้น
ให้ลูกค้าเกิดการอยากทดลอง
2.สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าด้านการเป็นผู้นําด้านเทคโนโลยี
3.สร้างความน่าเชื่อถือ
4.สร้างการจูงใจ
5.เพื่อเตือนความทรงจํา
-สื่อโฆษณา
คือ ช่อ งทางในการติดต่อสื่อ สาร เพื่อส่งข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ให้ลูกค้า ได้หลาย
ช่องทางดังนี้
1.โทรทัศน์
สื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้เป็นจํานวนมากในช่วงเวลาอันสั้นแต่จะ
มีราคาที่สูงกว่าสื่ออื่นๆ เป็นเครื่องมือที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างการรับรู้ เพื่อให้ลูกค้าได้
ทราบถึงความพิเศษของโรง Nokia ว่าแตกต่างจากโรงอื่นเป็นอย่างมาก และลูกค้าได้เห็นภาพ
จริงก่อนที่จะเข้ามาใช้บริการ เพื่อเป็นการกระตุ้นการซื้อได้เป็นอย่างดี
2.หนังสือพิมพ์
เป็นสื่ อ ที่เ ข้าถึ งลู ก ค้ าได้เ ป็นจํานวนมากแต่อ าจจะไม่ค่ อ ยตรงกับกลุ่มเป้าหมายและ
บริษัทควรจะเลือก หนังสือพิมพ์ที่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายนิยมอ่านเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับลูกค้า
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3.Internet
ซึ่งถือว่าเป็นสื่อที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในขณะนี้และยังสามารถเข้าถึงลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว่างขวางเนื่องจากผู้บริโภคที่ชอบความก้าวล้ําทางเทคโนโลยีจะบริโภค
ข่าวสารผ่าน Internetและยังทําให้ลูกค้าได้เห็นภาพเหมือนได้เข้ าไปใช้บริการจริงเพื่อกระตุ้น
การอยากทดลอง
ที่สําคัญมีต้นทุนในการโฆษณาที่ถูกกว่าสื่อโฆษณาอื่นๆ
4.สื่อกลางแจ้ง
เป็นสื่อที่ติดอยู่ตามสถานที่ต่างๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นการซื้อ
สินค้าและบริการ
ข้อดี
1.สามารถสร้างการรับรู้ให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี
2.ทําให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อตราสินค้าและองค์กร
3.สามารถแจ้งข่าวสารให้ลูกค้าได้ทราบอย่างรวดเร็ว
ข้อเสีย
1.สื่อโฆษณาบางอย่างมีราคาสูงบริษัทต้องพิจารณาให้รอบคอบในการเลือกสื่อ
2.อาจทําให้ไม่ครอบคลุมลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
ทางเลือกที่ 2กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ (Branding)
มูลค่าของตราสินค้า (Brand Equity)แบ่งออกเป็น 5 ประเด็นด้วยกัน คือ
1.Product Equityโรงภาพยนตร์ Major Cineplex เป็ นที่ รู้จั กของผู้ บ ริโ ภค
กลุ่มเป้าหมาย
และ Nokia ก็เป็นที่รู้จักในกลุ่มลูกค้าที่ซื้อโทรศัพท์ Nokia
2.Image EquityMajor Cineplex มีภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand) แข็งแกร่งเนื่องจากมี
บริษัทพันธมิตรทีม่ ีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ดังนี้
1.บริษัท เดอะมอลล์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด เพื่อเข้าไปดําเนินธุรกรรมแทนบริษัท
ย่อย ให้การทํางานมีความสะดวกและคล่องตัวมากขึ้น
2.บริษัท สยาม ซีนีเพล็กซ์ จํากัดเพื่อบริหารโรงภาพยนตร์ในโครงการสยามพารากอน
ให้มีความคล่องตัว
3.บริษัท สามารถ อินโฟ มีเดีย จํากัด
4.บริษัท อีจีวี เอนเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
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5.บริษัท แปซิฟิค มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์จัดจําหน่ายภาพยนตร์ในตลาด
Home Entertainment
6.บริษัท เมเจอร์ ออนไลน์ จํากัดเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
7.บริษัท เอ็ม พิ ค เจอร์ส จํากัดเพื่อ การสนับสนุนธุ รกิจหลักของบริษัทคือ การนําเข้า
ภาพยนตร์อิสระมาจัดจําหน่ายในโรงภาพยนตร์และในตลาดHome เ Entertainment ในประเทศ
8.บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จํากัด ซึ่งดําเนินธุรกิจให้เช่าพื้นที่ในรูปแบบ ไลฟ์สไตล์-มอลล์
9.บริษัทเมเจอร์ กันตนา บรอดแคสติ้ง จํากัด เพื่อดําเนินธุรกิจเคเบิ้ลทีวี ออกอากาศ
ภาพยนตร์ และรายการวาไรตี้ต่างๆ เกี่ยวกับภาพยนตร์
10.ลงทุนในต่างประเทศ บริษัทฯ ได้เ ข้าถื อ หุ้นใน บจ.พีวีอ าร์ (PVR) ซึ่งเป็นบริษัท
มหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของอินเดียเป็นผู้ประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์ชั้นนําราย
หนึ่ ง ของประเทศอิ น เดี ย พี วี อ าร์ เ ป็ น ผู้ บุ ก เบิ ก การสร้ า งเครื อ ข่ า ยโรงภาพยนตร์ ใ นรู ป แบบ
มัลติเพล็กซ์รายแรกในประเทศอินเดียตั้งแต่ปี 2540
3.Goodwill Equity ผู้บริหารกลุ่มเมเจอร์เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มากกว่า 40 ปี
ในการประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์
4.Customer Equityสร้างฐานลูกค้าที่ชื่นชอบในการชมภาพยนตร์ และโรงภาพยนตร์
Nokia
ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการความหรูหรา ทันสมัย สะดวกสบาย มี
ความเป็นส่วนตัว
5.Channel Equityช่องทางที่ผู้บริโภคมีโอกาสได้พบปะกับตราสินค้า (Brand)
1.www.majorcineplex.com
2.Appication ใน iPhone
3.www.paragoncineplex.com
4.Major Cineplex มีสาขารวมทั้งสิ้น 50 สาขา 366 โรง ในกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล
รวมทั้งตามหัวเมืองใหญ่ๆ ทั่วประเทศและยังสามารถรองรับผู้ชมได้ 88,150 ที่นั่ง
ดังนั้นการสร้างแบรนด์จําเป็นจะต้องสร้างบุคลิกภาพของแบรนด์ให้เกิดขึ้นเพราะจะเป็น
ส่วนช่วยเสริมสร้างความเข้าใจ และความรู้สึกของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์ ทั้งยังช่วยกําหนด
ความแตกต่างและเอกลักษณ์ที่เป็นหัวใจในการสร้างความแตกต่าง (Differentiation) ให้กับแบ
รนด์ เมื่ อ โรงภาพยนตร์ มี จุ ด เด่ น ใกล้ เ คี ย งกั น จึ ง จํ า เป็ น ต้ อ งสร้ า งความแตกต่ า งที่ เ กิ ด ขึ้ น
คุณสมบัติคล้ายกัน Brand Personality จะเป็นตัวบอกสิ่งที่ลึกซึ้ง รวมไปถึ งแง่มุม องค์ประกอบ
ระดับของสินค้า และประสบการณ์ในการใช้ ทั้งยังเป็นตัวชี้แนวทางและควบคุมวิถีทางของทุก
การสื่ อ สาร ให้ อ ยู่ ใ นรู ป แบบที่ ถู ก ต้ อ ง (ซึ่ ง จะเป็ น ฐานสํ า คั ญ ในการวางกลยุ ท ธ์ Brand
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Positioning ไม่บิดเบือนจุดยืนหรือกระจัดกระจายในทิศทางและสไตล์ และจะเป็นพลังงานสําคัญ
ในการสร้าง Brand Equity นอกจากนี้การสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์
หรือBrand Identityซึ่งไม่ได้หมายความถึงแต่โลโก้และสีสันที่เลือกใช้เท่านั้น แต่รวมถึงทุกสิ่งที่
ทํ า ให้ แ บรนด์ มี เ อกภาพไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ทั้ ง เอกลั ก ษณ์ ด้ า นภาพ เช่ น โลโก้ สี สั น
ตัวหนังสื อ การออกโรงภาพยนตร์ที่แตกต่างจากคู่ แข่ง เอกลักษณ์ด้านเสียง เช่น สโลแกน
เพลง จิงเกิลประกอบ โลโก้ ฯลฯ และเอกลักษณ์ด้านพฤติกรรมเช่น มารยาทของพนักงาน
การแสดงออกของผู้บริหาร การฝึกอบรม ฯลฯ หากจะมองในภาพรวมจะเห็นได้ว่าองค์กรก็คือ
แบรนด์เหมือนกัน สิ่งที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์จะทําให้ลูกค้าจดจําได้จะต้องมีกระบวนการสร้างการ
รับรู้ให้เกิดขึ้นและตอกย้ําให้ลูกค้าเห็นและจดจํา โรงภาพยนตร์ Nokia ของ Paragon Cineplex
อย่างมากเมื่อทั้งสองส่วนเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่ตามมาในอนาคตคือความภักดีต่อตราสินค้า (Brand
Loyalty)
ทางเลือกที่ 3 กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย
เนื่องจากสินค้ามีราคาแพง รวมถึ งลู กค้าสามารถหันไปใช้บริการบริษัทคู่ แข่งบริษัท
จะต้องมีกลยุทธ์ที่หลากหลายเพื่อกระตุ้นการซื้อของลูกค้า
1.การสมัครสมาชิก เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลลูกค้าและสามารถแจ้งข่าวสารได้
2.การจัดโปรโมชั่น ประกอยด้วย
การให้ส่วนลด เป็นการมอบส่วนลดให้ลูกค้าที่เป็นสมาชิกเพื่อให้ลูกค้าได้มองเห็นว่า
บริษัทให้ความสําคัญกับสามชิกมากกว่าลูกค้าทั่วไป
ของแถม ในกรณีที่ลูกค้ามียอดซื้อที่ตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทกําหนด
ข้อดี
1.ยอดขายเพิ่ม
2.ทําให้ลูกค้าเห็นว่าบริษัทให้ความสําคัญกับลูกค้าที่เป็นสมาชิก
3.เปิดโอกาสให้ลูกค้าที่ยังไม่เคยใช้บริการได้เข้ามา
ข้อเสีย
1.เป็นกิจกรรมที่จัดหลายวัน
2.มีความยุ่งยากในการดําเนินการ

100

ทางเลือกที่ 4 กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์
จากจุดแข็งที่บริษัทได้นําเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการสร้างโรงภาพยนตร์ที่
มีความหรูหราและมีความพิเศษกว่าคู่แข่งขันอีกทั้งลูกค้ามีความหลากหลายในรูปแบบการใช้
ชีวิต ดังนั้นควรใช้ก ลยุทธ์ด้านส่วนผสมทางการตลาด เพื่อผลิต สินค้ าและบริการให้ตรงตาม
ความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุดและยังสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับตัวสินค้า
และบริการให้มีความโดดเด่นเหนือคู่แข่งซึ่งเป็นการนําเอานวัฒกรรมที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการ
ออกแบบสินค้าและบริการและสามารถเมยอดขายได้เป็นอย่างดี
ข้อดี
1.สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ตราสินค้าและองค์กร
2.ทําให้สินค้ามีความโดดเด่นและแตกต่างเหนือคู่ข่งขัน
ข้อเสีย
1.อาจโดนลอกเลียนแบบได้ง่าย
2.ใช้ต้นทุนสูงเนื่องจากต้องใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
ทางเลือกที่ 5 กลยุทธ์ด้านราคา
เป็นการใช้กลยุทธ์ราคาแบบ Dynamic Pricing เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับลูกค้า
ซึ่งกลยุทธ์นี้สามารถสร้างยอดขายให้เพิ่มขึ้นและสามารถขยายตลาดมากขึ้นด้วย
ข้อดี
1.สร้างยอดขายให้เพิ่มขึ้น
2.สามารถขยายตลาดมากขึ้น
3.ลูกค้ามีทางเลือกที่หลากหลาย
ข้อเสีย
1.ทําให้ลูกค้าเกิดความสับสนเนื่องจากมีราคาที่มากเกินไป
ทางเลือกที่ 6 กลยุทธ์ช่องทางการจัดจาหน่าย
ในปัจจุบันช่องทางการจัดจําหน่ายถือว่าเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่มีความสําคัญเป็ นอย่าง
มากที่มี บทบาทสํ าคั ญ ทางธุ รกิ จเพื่อ เป็น ช่อ งทางในการจํา หน่ายสิ นค้ า ให้กับลู กค้ าได้อ ย่า ง
ครอบคลุมและทําให้ลูกค้ามีความสะดวกสบายในการซื้อสินค้าและบริการ
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ช่องทางการจัดจําหน่ายตั๋วชมของ Major Cineplex มีดังนี้
1.หน้าโรงภาพยนตร์
2.www.majorcineplex.com
3.Appication ใน iPhone
4.www.paragoncineplex.com
5.จองทางโทรศัพท์ Call center
6. Bug Live 1113
7.ระบบโทรศัพท์มือถือ กด*4999 หรือกด 4874999 เพื่อฟังรอบการฉาย
ข้อดี
1.สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่บริษัท
2.กระจายสินค้าได้ทั่วถึงครอบคลุมกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
3.อํานวยความสะดวกสบายให้ลูกค้าในการซื้อสินค้าและบริการ
ข้อเสีย
1.มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
ทางเลือกที่ 7 กลยุทธ์ด้านพนักงานขาย
เป็นกลยุทธ์ที่มีความสําคัญมากเนื่องจากโรงภาพยนตร์เป็นสินค้าประเภทบริการและ
ใกล้ชิดกับลูก ค้า เพราะฉะนั้นบริษัทจึงต้องมีการอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อแจ้งข้อมูล
ข่าวสารต่างๆให้ทันพฤติกรรมของลูกค้า รวมถึงการอบรมการให้บริการลูกค้าทําให้ลูกค้าเกิด
ความประทับใจ
ข้อดี
1.สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
2.สร้างยอดขายที่ต่อเนื่องในระยะยาว
ข้อเสีย
1.ทําให้ลูกค้าเกิดความไม่พอใจถ้าพนักงานบริการไม่ดี
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ทางเลือกที่ 8 กลยุทธ์ด้านกระบวนการ
การใช้ ก ลยุ ท ธ์ นี้ เ ป็ น การจั ด การเพื่ อ สร้ า งกระบวนการที่ เ ป็ น ระบบเพื่ อ ง่ า ยต่ อ การ
ควบคุมดูแลและรวดเร็ว
ข้อดี
1.มีขั้นตอนที่เป็นระบบ
2.สามารถตอบสนองความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการได้เป็นอย่างดี
3.สามารถลดการทํางานที่ซ้ําซ้อน
ข้อเสีย
1.อาจเกิดข้อผิดพลาดได้ถ้าขาดการควบคุมที่ดี
ทางเลือกที่ 9 กลยุทธ์ด้านลักษณะทางกายภาพ
เป็นลักษณะของกลยุทธ์ด้านการตกแต่งสถานที่โรงภาพยนตร์รวมถึงพื้นที่ทั้งหมดของ
โรงภาพยนตร์ Major Cineplex สาขา Siam Paragon ซึ่งกลยุทธ์ด้านนี้เป็นกลยุทธ์ทาง
กายภาพ/ภายนอก ปั จ จั ย จะเกี่ ย วข้ อ งกั บ ส่ ว นที่ สั ม ผั ส /จั บ ต้ อ งได้ ข องการให้ บ ริ ก ารและ
สิ่งแวดล้อมต่างๆ ของพื้นที่ให้บริการ ซึ่งจะมีผลต่อความประทับใจของลูกค้า
ข้อดี
1.ทําให้ลูกค้าได้ทราบถึงบรรยายกาศของการมาชมภาพยนตร์ที่ Major Cineplex สาขา
Siam Paragon
2.กระตุ้นให้ลูกค้าเกิดการอยากชมภาพยนตร์มากขึ้น
ข้อเสีย
1.มีต้นทุนในการตกแต่งสถานที่ค่อนข้างสูง
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ตารางที่ 3.6 สรุปผลการศึกษาตามกระบวนการกาหนดกลยุทธ์ระดับหน้าที่
(Functional Strategy)
ระดับ
กลยุทธ์

ทางเลือกกลยุทธ์

ระดับ
Functional
Leve

ข้อดี

ข้อเสีย

ก ล ยุ ท ธ์ ที่
เหมาะสม

กลยุ ท ธ์ ก ารสื่ อ สาร 1.สามารถสร้างการรับรู้ให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี
2.ทําให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อตราสินค้าและองค์กร
ทางการตลาด

1.สื่ อ โฆษณาบางอย่ า งมี ร าคาสู ง บริ ษั ท
ต้องพิจารณาให้รอบคอบในการเลือกสื่อ
2.อ า จ ทํ า ใ ห้ ไ ม่ ค ร อ บ ค ลุ ม ลู ก ค้ า
กลุ่มเป้าหมาย

กลยุทธ์การส่งเสริม
การขาย

1.ยอดขายเพิ่ม
2.ทําให้ลูกค้าเห็นว่าบริษัทให้ความสําคัญกับลูกค้าที่
เป็นสมาชิก
3.เปิดโอกาสให้ลูกค้าที่ยังไม่เคยใช้บริการได้เข้ามา

1.เป็นกิจกรรมที่จัดหลายวัน
2.มีความยุ่งยากในการดําเนินการ

กลยุ ท ธ์ ส่ ว นผสมทาง
การตลาด
ใช้ก ลยุ ทธ์ นี้เ พื่อ ช่ว ยใน
เ รื่ อ ง ข อ ง ก า ร เ พิ่ ม
ยอดขายให้ กั บ องค์ ก ร
เพื่อทําให้องค์กรมีกําไร
สู ง สุ ด แ ล ะ ส า ม า ร ถ
แข่งขันได้

กลยุทธ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์

1.สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ตราสินค้าและองค์กร
2.ทําให้สินค้ามีความโดดเด่นและแตกต่างเหนือคู่ข่ง
ขัน

1.อาจโดนลอกเลียนแบบได้ง่าย
2.ใช้ต้นทุนสูงเนื่องจากต้องใช้เทคโนดลยี
สมัยใหม่

กลยุทธ์ด้านราคา

1.สร้างยอดขายให้เพิ่มขึ้น
2.สามารถขยายตลาดมากขึ้น
3.ลูกค้ามีทางเลือกที่หลากหลาย

1.ทําให้ลูกค้าเกิดความสับสนเนื่อ งจากมี
ราคาที่มากเกินไป

กลยุทธ์ด้าน
พนักงานขาย

1.สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
2.สร้างยอดขายที่ต่อเนื่องในระยะยาว

1.ทํ า ให้ ลู ก ค้ า เกิ ด ความ ไม่ พ อ ใจถ้ า
พนักงานบริการไม่ดี

กลยุท์ด้าน
กระบวนการ

1.มีขั้นตอนที่เป็นระบบ
2.สามารถตอบสนองความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่เข้า
มาใช้บริการได้เป็นอย่างดี
3.สามารถลดการทํางานที่ซ้ําซ้อน

1.อาจเกิ ด ข้ อ ผิ ด พลาดได้ ถ้ า ขาดการ
ควบคุมที่ดี

กลยุทธ์ด้านลักษณะ
ทางกายภาพ

1.ทําให้ลูกค้าได้ทราบถึงบรรยายกาศของการมาชม
ภาพยนตร์ที่ Major Cineplex สาขา Sian Paragon
2.กระตุ้ นให้ลู กค้า เกิดการอยากชมภาพยนตร์มาก
ขึ้น

1.มีต้นทุนในการตกแต่งสถานที่ค่อนข้าง
สูง

3.สามารถแจ้งข่าวสารให้ลูกค้าได้ทราบอย่างรวดเร็ว
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บทที่ 4
สรุป อภิปรายผล และ ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่อง การกําหนดกลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน กรณีศึกษา : บริษัทเมเจอร์ ซีนี
เพล็กซ์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ซึ่งได้ทําการศึกษาโดยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ ตามกรอบ
แนวทางของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วนคือ การศึกษา
ข้อมูลทุติยภูมิ โดยทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยทําการศึกษา
และค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งในส่วนของข้อมูลบริษัท ข้อมูลภายนอก เศรษฐกิจ สังคม
การประมาณการทางเศรษฐกิจ และข้อมูลปฐมภูมิ โดยการเก็บรวบรวมโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
ของลูกค้าที่เข้าไปใช้บริการโรงภาพยนตร์ Major Cineplexสาขา Siam Paragon จากนั้นจึงนํา
ข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลปฐมภูมิมาประมวลผลร่วมกันโดยใช้แนวทางกระบวนการจัดการเชิงกล
ยุทธ์สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่อง การกําหนดกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันของบริษัทเมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ในบทที่ 4 นี้ จะกล่าวถึงประเด็นสรุปต่างๆ ได้แก่
4.1 สรุปการดาเนินการศึกษา และผลการศึกษา
จากรายงานการศึกษาค้นคว้าเรื่อง การกําหนดกลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน กรณีศึกษา :
บริ ษั ท เมเจอร์ ซี นีเ พล็ ก ซ์ กรุ๊ ป จํ า กัด (มหาชน) เพื่ อ ทํ า การจั ด การเชิ งกลยุ ทธ์ ใ นการเพิ่ ม
ความสามารถในการแข่งขันและการเพิ่มขึ้นของผลประกอบการเพื่อสร้างโอกาสในการเติบโต
ของธุรกิ จอย่างต่อ เนื่อ งระยะยาวของบริษัทเมเจอร์ ซีนีเ พล็ กซ์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) เป็น
การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Independent Study) ของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์
ทางธุรกิจ ผู้ศึกษาได้ทําการศึกษาโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้ง ข้อมูลทุติยภูมิ และข้อมูลปฐม
ภูมิใ นสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน รวมทั้งการสั มภาษณ์เชิงลึ กของลู กค้ ากลุ่มเป้าหมายและผู้ ที่
เกี่ ยวข้อ ง เพื่อ ศึกษาแนวทางในการใช้กลยุทธ์ ในการบริหารบริษัทเมเจอร์ ซีนีเ พล็ กซ์ กรุ๊ป
จํากัด (มหาชน) ในอนาคต จากการศึกษาสาเหตุของปัญหา คือบริษัทมีอัตราการเติบของส่วน
แบ่งการตลาดน้อยกว่าอัตราการเติบของมูลค่าตลาดรวมซึ่งจะส่งผลทําให้บริษัท อาจจะสูญเสีย
ส่วนแบ่งทางการตลาดให้กับคู่แข่งขัน จํานวนลูกค้าระดับพรีเมียมมีน้อยกว่า 10% เมื่อเทียบกับ
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จํานวนลูกค้าที่มาใช้บริการ ลูกค้าไม่รู้จักและไม่ทราบถึงความแตกต่างโรงภาพยนตร์ Nokia ว่า
มีความพิเศษจากโรงอื่นทําให้ไม่เคยเข้าไปใช้บริการ
การกาหนดทางเลือกกลยุทธ์และการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา
ผลการศึกษาและวิเคราะห์ตามขั้นตอนการจัดการเชิงกลยุทธ์ของบริษัท เมเจอร์ ซีนี
เพล็กซ์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ที่มีการวางแผนกลยุทธ์มุ่งที่ขยายฐานลูกค้าในระดับพรีเมียม
จากการวิเคราะห์ในรูป TOWS ของบทที่ 3 พบว่าบริษัท ฯ มีจุดแข็งและมีโอกาส ทําให้เกิด
ความได้เปรียบในการแข่งขันในอุตสาหกรรม สามารถสรุปผลของการศึกษา และข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาดังนี้
กลยุ ท ธ์ ที่ ร ะดั บ องค์ ก ร เนื่ อ งจากบริ ษั ท บริ ษั ท เมเจอร์ ซี นี เ พล็ ก ซ์ กรุ๊ ป จํ า กั ด
(มหาชน) ยังมีโอกาสและศักยภาพในการเติบโต บริษั ทมีความแข็งแกร่งในด้านเงินทุน ละยังมี
บริษัทในเครือที่มีศักยภาพในการทํางานที่ดี อีกทั้งตราสินค้ายังมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของลูกค้า
เป้าหมายจึงทําให้บริษัทมีโอกาสที่จะเติบโต ดังนั้นกลยุทธ์ที่เลือกใช้ คือกลยุทธ์การเจริญเติบโต
แบบแนวราบ (Growth Strategy) ถึงแม้บริษัทจะมีอัตราการเติบของส่วนแบ่งการตลาดน้อยกว่า
อัตราการเติบของมูลค่าตลาดรวมซึ่งจะส่งผลทําให้บริษัทอาจจะสูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาด
ให้กับคู่แข่งขันก็ตาม บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) มีความแข็งแกร่งทาง
ธุรกิ จและเป้าหมายที่จะรักษาความเป็นผู้นําในกลุ่มอุต สาหกรรมบริการ หมวดธุ รกิจสื่อ และ
สิ่งพิมพ์ (โรงภาพยนตร์) โดยมุ่งไปที่การขยายตลาดใหม่ในต่างจังหวัดเพื่อให้ครอบคลุมความ
ต้องการของลูกค้า ที่มีการแข่งขันน้อย
กลยุ ท ธ์ ร ะดั บหน่ วยธุ รกิจ ที่มุ่งเน้นให้บริ ษัทมีค วามได้เ ปรียบในการแข่ง ขัน การ
แข่งขันในอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์จะให้ความสําคัญกับความพึงพอใจของลูกค้าทั้งในด้าน
สินค้าและบริก ารที่ดี โดยกลยุทธ์ ที่เลื อกใช้คือ กลยุทธ์ส ร้างความแตกต่าง ( Differentiation
Strategy ) เพื่อเป็นการสร้าง Value Added ใหม่ๆ ให้กับสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการ
ใหม่ๆ โดยการสร้างความแตกต่า งให้กับโรงภาพยนตร์และภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าระดับพรีเมี่ยม
กลยุทธ์ระดับหน้าที่ ด้านการตลาด มุ่งเน้นการพัฒนาตลาด (Market Development)
ได้เลือกเอาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานทางการตลาด (Marketing Strategy) มาใช้
เพื่อให้องค์กรสามารถแข่งขันในตลาด และสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคงในอนาคต
โดยการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์ การนําเอากลยุทธ์ส่วนประสมทาง
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การตลาด (Marketing Mix) มาใช้ในการแก้ปัญหา เพื่อสร้างสินค้าให้เป็นที่รู้จัก และเพื่อเป็นการ
สื่อ ให้ผู้ซื้อรับทราบถึงคุณภาพของสินค้าดี
ซึ่งสรุปเป็นประเด็นดังนี้
1.กลยุ ท ธ์ ก ารสื่ อสารทางการตลาดแบบบูร ณาการ(IMC) เป็นการสร้างการรับ รู้
เกี่ ย วกั บ สิ นค้ าและบริ ก ารของบริ ษัทเพื่อ กระตุ้นการซื้ อ และใช้ บริก ารทําให้ลู ก ค้ าเกิดประบ
สการณ์ในการใช้และการบริการ
2.การสร้งแบรนด์ เป็นการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบุคลิกภาพของตราสินค้า เอกลักษณ์
ของตราสินค้าโดยผ่านเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดเพื่อทําให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายสามารถหา
สินค้าและบริการได้ตรงตามความต้องการและจะทําให้ลูกค้าเกิดความภักดีต่อตราสินค้า
3.Product เป็นการนําเสนอสิ นค้าที่มีความแตกต่างและมีคุ ณลัก ษณะที่โดดเด่นโดย
นําเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่ว ยในการสร้างโรงภาพยนตร์ที่มีความหรูหราและมีความ
พิเศษกว่าคู่แข่งขัน
4.Price เป็นการใช้กลยุทธ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและความหลากหลายให้กับลูกค้า ซึ่งกลยุทธ์นี้
สามารถสร้างยอดขายให้เพิ่มขึ้นและสามารถขยายตลาดมากขึ้นด้วย
5.Place ใช้ช่องทางการกระจายการจัดจําหน่ายอย่างทั่วถึงและเพิ่มความสะดวกสบาย
ในการซื้อสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
6.Promotion/Communication การส่งเสริมการขายเพื่อดึงดูดลูกค้าให้หันมาซื้อสินค้า
และบริการโดยผ่านการสื่อสารทางการตลาดซึ่งเป็นกิจกรรมทางการตลาดอย่างหนึ่งที่ใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเพื่อให้ได้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทเพื่อกระตุ้น
ความต้องการซื้อของลูกค้า
ที่เรียกว่า IMC
7.People เป็นการใช้พนักงานขายในการขายสินค้าและบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการได้อย่างตรงจุด
8.Process เป็ น การจั ด การเพื่ อ สร้ า งกระบวนการที่ เ ป็ น ระบบเพื่ อ ง่ า ยต่ อ การ
ควบคุมดูแลและรวดเร็ว
9. Physical Evidence ลักษณะทางกายภาพ/ภายนอก ปัจจัยจะเกี่ยวข้องกับส่วนที่
สัมผัส/จับต้องได้ของการให้บริการและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ของพื้นที่ให้บริการ ซึ่งจะมีผลต่อความ
ประทับใจของลูกค้า
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4.2 ข้อจากัดในการศึกษา
1.ข้ อ จํ า กั ด ทางด้ า นเวลาที่ มี ร ะยะเวลาในการศึ ก ษาน้ อ ย ทํ า ให้ ก ารสั ม ภาษณ์ ก ลุ่ ม
ผู้บริโภคไม่ครอบคลุม ผลของการสัมภาษณ์จึงไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร ในอนาคตควรจะมีเวลา
ศึกษามากกว่านี้
2.ข้อมูลของคู่แข่งหายากเนื่องจากคู่แข่งปกปิดข้อมูล
3.บริษัทเมเจอร์ ซีนีเ พล็กซ์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) Major Cineplex สาขา Siam
Paragon ไม่ยินยอมให้ข้อมูลเชิงลึกที่จําเป็นต่อการศึกษาและค้นคว้า เช่นจํานวนลูกค้าที่เข้ามา
ใช้บริการ Major Cineplex สาขา Siam Paragon
4.บริษัทเมเจอร์ ซีนีเพล็ กซ์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) Major Cineplex สาขา Siam
Paragon ไม่ยินยอมให้เข้าพื้นที่ จึงไม่สามารถเก็บแบบสอบถามของผู้บริโภคได้
5.รูปแบบโรงภาพยนตร์ของ Major Cineplex สาขา Siam Paragon มีหลากหลาย
รูปแบบ ทําให้ไม่สามารถแยกประเภทและราคาของตั๋วชมได้อย่างชัดเจน
4.3ข้อเสนอแนะ
4.3.1 ข้อเสนอแนะสาหรับบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
1. ในการดําเนินธุ รกิ จควรจะต้อ งศึกษากระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ ทั้งใน ระดับ
องค์ กร ระดับหน่วยธุรกิจ และหน่วยปฏิบัติงาน โดยมีการนํามาประยุกต์ใช้ให้ส อดคล้อ งกัน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทในการที่จะเป็นผู้นําในอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์
2 การศึก ษาข้ อ มูล สํ าหรับปั จจัยภายในและปัจจัยภายนอก ควรจะดํา เนินการอย่า ง
สม่ําเสมอ เพื่อให้สามารถนํามาปรับกลยุทธ์ของบริษัทให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
3.ควรทําการศึกษากลยุทธ์การสร้างการรับรู้ให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจนเพื่อ
เป็นการแจ้งข่าวให้ลูกค้าทราบถึงข้อมูลต่างเกี่ยวกับความโดดเด่นของโรงภาพยนตร์ Nokia
4.3.2 ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรทําการศึกษากลยุทธ์ ด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพและ
สมรรถนะสูง เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ใช้ทรัพยากรคนจํานวนมาก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของบริษัทในระยะยาว
2. ควรทําการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ Major Cineplex สาขา
Siam Paragon เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้าที่แท้จริง
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
สัมภาษณ์ลูกค้า
1.ปกติท่านมาชมภาพยนตร์วันใดบ่อยที่สุด
2.ท่านชมภาพยนตร์เฉลี่ยเดือนละกี่ครั้ง
3.ท่านมาชมภาพยนตร์ที่ห้างสรรพสินค้า Siam Paragon เพราะสาเหตุใด
4.โดยปกติท่านมาชมภาพยนตร์ที่ห้างสรรพสินค้า Siam Paragon กับใคร
5.ท่านมาชมภาพยนตร์ที่ห้างสรรพสินค้า Siam Paragon เฉลี่ยครั้งละกี่ท่าน
6.ท่านรู้จักโรงภาพยนตร์ Nokia หรือไม่
7.ท่านเคยชมภาพยนตร์จากโรงภาพยนตร์ Nokia หรือไม่
8.ค่าใช้จ่ายในการชมภาพยนตร์เฉลี่ยต่อครั้ง
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ภาคผนวก ข
ข้อมูลองค์กร
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
1.งบการเงิน
-สรุปรายงานการสอบบัญชี
รายงานของผู้สอบบัญชีงวดปี 2553
รายงานของผู้สอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยนายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล จากบริษัท
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด ได้ให้ความเห็นว่าข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ.2552 งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทสําหรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีที่แนบมานี้ของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท
เมเจอร์ ซี นีเพล็ กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้ รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบ
การเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิ บั ติ งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบั ญชี ที่ รับรองทั่ วไป ซึ่ งกําหนดให้ ข้ าพเจ้ าต้ องวางแผนและ
ปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ การตรวจสอบ
รวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจํานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความ
เหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสําคัญซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทําขึ้น
ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้
ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ณ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2553 และ พ.ศ. 2552 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะบริษัท และกระแสเงินสดรวมและ
กระแสเงินสดเฉพาะบริษัทสําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) และบริษัท
ย่อยและของเฉพาะบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป
รายงานของคณะกรรมการ(ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี)
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ บริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน
รายงานประจําปี งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รั บรองทั่ว ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายที่
เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้งมีการ
เปิดเผยข้อมูลสําคัญอย่างพอเพียงในหมายเหตุประกอบงบการเงินนอกจากนี้คณะกรรมการได้จัดให้มีและดํารงรักษาไว้ซึ่ งระบบ
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียง
พอที่จะดํารงรักษาไว้ซึ่งทรัพ ย์สิน และเพื่อ ให้ทราบจุดอ่อ นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดทุจริต หรือการดําเนินการที่ผิดปกติอย่างมี
สาระสําคัญ
ในการนี้คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็น
ผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน รวมทั้งให้ความเห็นถึงรายงานที่เกี่ยวโยง
หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กัน ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องนี้
ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจําปีนี้แล้ว
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และ
สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2553
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รายการ
(หน่วย:บาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
สินค้าคงเหลือ
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
รวมสินทรัพย์
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี
เงินกู้ระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะยาว
รวมหนี้สิน
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
กําไรสะสมยังไม่จัดสรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้รวม
ต้นทุนขายและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ดอกเบี้ยจ่าย
กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับปี
กาไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
(ลดลง)สุทธิ

งบตรวจสอบ ณ สิ้นงวด
2551
2552
241,388,077
532,015,534
1,115,355,101
793,730,155
132,106,341
178,010,205
1,506,765,502
1,471,946,645
4,932,677,022
5,709,251,309
9,659,143,446
11,269,153,631
42,068,558
56,800,410
795,400,000
1,693,011,012
659,024,134
624,908,996
424,104,074
318,127,353
1,011,670,495
172,047,375
4,237,436,547
5,880,231,764
906,000,000
906,000,000
881,897,219
881,897,219
3,839,673,605
3,839,673,605
615,598,285
481,080,203
5,421,706,899
5,388,921,867
5,328,457,422
5,560,731,919
3,547,761,708
3,919,250,626
1,184,185,874
1,350,867,888
88,234,750
133,368,738
643,291,874
327,436,735
626,356,254
333,724,752
0.71
0.39
986,588,962
1,448,649,034
-729,671,162
-1,872,340,415
-185,175,574
714,318,838
71,740,226
290,627,457

2553
202,163,428
797,909,433
134,615,650
2,205,262,747
5,406,004,733
11,032,931,500
17,572,161
479,807,902
539,360,225
158,828,032
440,126,829
146,615,235
5,359,419,810
906,000,000
881,897,219
3,839,673,605
780,529,813
5,673,511,690
6,021,083,788
3,944,510,167
1,462,018,279
138,411,197
776,806,756
761,988,752
0.91
1,714,825,692
-1,160,328,558
-661,345,618
-329,852,106

-คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ภาพรวมของผลการดาเนินงานในปี 2553
ในปี 2553 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 6,021 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 จํานวน 460 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8 ซึ่ง
ถือว่าเป็นอัตราการเติบโตที่ดีขึ้นเมื่อเทียบอัตราการเติบโตในปีก่อนหน้า เหตุผลหลักๆคือ ธุรกิจสื่อโฆษณามีการปรับตัวสูงขึ้นได้
ค่อนข้างดี หลังจากปีที่ย่ําแย่เนื่องจากวิกฤตเศรฐกิจทั่วโลกประกอบกับผลจากการเคลื่อนไหวทางการเมือง ทั้งนี้เพราะพื้น
ฐานเศรษฐกิจไทยเติบโตแข็งแกร่งในปี 2553 ความเชื่อมั่นทั้งในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมการผลิต ตลอดจนความเชื่อมั่น
และการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคจึงกลับมาได้ค่อนข้างดี นอกจากนี้ ธุรกิจจัดจําหน่ายภาพยนตร์แบบบูรณาการของ MPIC ยัง
เติบโตได้ดีขึ้นตามลําดับหลังจากที่ได้มีการปรับโครงสร้างใหม่
สําหรับธุรกิจโรงภาพยนตร์ ยอดขายบัตรชมภาพยนตร์ปรับตัวสูงขึ้นเพียงแค่ร้อยละ 1 เหตุผลหลักคือ วิกฤตการเมืองที่
ปะทุขึ้นอีกครั้งในช่วงไตรมาสสองของปี มีการปักหลักชุมนุมที่สี่แยกราชประสงค์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าและธุรกิจแห่งใหญ่ของ
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ประเทศ สถานการณ์ค่อยๆทวีความรุนแรงขึ้น จนนําไปสู่จราจลในที่สุดในช่วงเดือนพฤษภาคม ตึกราม ศูนย์การค้าหลายแห่ง
ถูกเผา มีการประกาศห้ามออกนอกเคหะสถานในยามวิกาล ผลกระทบหลักที่มีต่อบริษัทคือ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ซึ่งเป็นสาขา
ใหญ่กลางเมือง ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ และเป็นที่น่าเสียดายที่ในช่วงสองเดือนนั้น โดยปกติจะเป็นช่วงที่มีภาพยนตร์ฟอร์ม
ใหญ่จากฮอลลีวู้ดเข้าฉายเป็นจํานวนมาก (Hollywood’s summer blockbusters) ซึ่งมักจะทํารายได้ดีที่สาขานี้ นอกจากนี้
ในช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน ยังมีอุทกภัยร้ายแรง น้ําท่วมหัวเมืองใหญ่ของหลายๆจังหวัดในหลายๆภูมิภาค นํามาซึ่ง
ความเดือดร้อนและสูญเสียในวงกว้าง และในช่วงสองเดือนนั้น เป็นจังหวะที่มีภาพยนตร์ไทยเข้าฉายเป็นจํานวนมาก ภาพยนตร์
ไทยเหล่านี้มักจะได้รับการตอบรับที่ดีในต่างจังหวัด สถานการณ์น้ําท่วมดังกล่าวจึงส่งผลให้ภาพยนตร์ไทยในช่วงนั้นทํารายได้
ไม่ดีเท่าที่ควร
แต่ถ้าวิเคราะห์ลงไปในผลประกอบการรายไตรมาส ในไตรมาสหนึ่งและไตรมาสสาม จะเห็นได้ว่ายอดขายบัตรชม
ภาพยนตร์ในไตรมาสดังกล่าวปรับตัวสูงขึ้นถึงร้อยละ 19 และ 34 ตามลําดับ ในไตรมาสหนึ่งนั้น ภาพยนตร์ที่ทํารายได้สูงสุดสอง
อันดับแรกได้แก่ “อวตาร” และ “32 ธันวา” กระแสตอบรับภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดฟอร์มยักษ์เรื่อง “อวตาร” นั้นดีมากโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในเมืองใหญ่ ในขณะที่ภาพยนตร์ไทยเรื่อง “32 ธันวา” ก็ได้รับความนิยมสูงเช่นกัน และความที่เป็นภาพยนตร์ไทย จึ งเข้าถึง
ได้ทุกตลาดทั่วประเทศ ไม่เฉพาะแต่เพียงเมืองใหญ่ สองประเด็นหลักที่เป็นพัฒนาการที่ดีสําหรับวงการภาพยนตร์คือ “อวตาร”
ได้ปลุ กกระแสการสร้างภาพยนตร์ ส ามมิติขึ้ น อีกครั้ งในฮอลลี วู้ด และการที่มีภ าพยนตร์ไ ทยคุ ณภาพดี เข้ าฉายควบคู่ กั บ
ภาพยนตร์ดีๆจากฮอลลีวู้ด ทําให้ผู้บริโภคมีทางเลือก และส่งผลให้ยอดขายบัตรชมภาพยนตร์เติบโตได้
สําหรับไตรมาสสาม ยอดขายบัตรชมภาพยนตร์สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ถึง 871 ล้านบาท ห้าอันดับภาพยนตร์ทํา
รายได้สูงสุดในไตรมาสสาม เป็นภาพยนตร์ไทย 3 เรื่อง และเป็นภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด 2 เรื่อง อันดับหนึ่งคือ ภาพยนตร์ไทยชื่อ
“กวนมีนโฮ” อันดับที่สองและสามคือ ภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดชื่อ “แวมไพร์ ทไวไลท์ 3 อีคลิปส์” และ “ผีชีวะ 4 สงครามแตกพันธุ์
ไวรัส” สามมิติ ส่วนอันดับสี่และห้าคือ ภาพยนตร์ไทยชื่อ “สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารัก” และ “ตุ๊กกี้ เจ้าหญิงขายกบ” เป็นที่ประจักษ์อีก
ครั้งในวงการภาพยนตร์ว่า ไตรมาสที่สามารถทํายอดขายสูงเป็นประวัติการณ์นั้น เป็นไตรมาสที่เพียงแค่มีส่วนผสมที่ดีของ
ภาพยนตร์ไทยคุณภาพ ประกอบกับภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดดีๆ แต่ไม่จําเป็นต้องเป็นฟอร์มใหญ่มาก
สําหรับต้นทุนการให้บริการและการขายทั้งหมดในปี 2553 มีมูลค่า 3,945 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 เพียงแค่ 25
ล้านบาท คิดเป็นอัตราการขยายตัวเพียงแค่ร้อยละ 1 ซึ่งต่ํากว่าอัตราการขยายตัวของรายได้รวมมาก เหตุผลแรกคือรายได้จาก
ธุรกิจโฆษณาฟื้นตัวได้ดีจากสภาพเศรฐกิจที่ดีขึ้น แต่เหตุผลที่แสดงถึงพัฒนาการที่ดีของปัจจัยพื้นฐานคือ ความสามารถในการ
ทํากําไรของธุรกิจโรงภาพยนตร์ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ถึงแม้ยอดขายบัตรชมภาพยนตร์ของทั้งปีจะปรับตัวสูงขึ้นเพียงแค่ร้อยละ 1
ก็ตาม แต่ต้นทุนของการขายบัตรชมภาพยนตร์ปรับตัวลดลงร้อยละ 4 ทั้งนี้ กลยุทธ์ทางด้านราคาที่เรียกว่า “dynamic pricing
strategy” ที่ได้เริ่มดําเนินการตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี 2551 มีส่วนช่วยลดแรงกระทบบนยอดขายจากสถานการณ์ทางการเมือง
และอุทกภัยในไตรมาสสองและสี่ดังกล่าวข้างต้น อีกทั้งโมเดลธุรกิจเชิงบูรณาการกับ MPIC ยังเป็นส่วนเสริมให้ความสามารถใน
การทํากําไรของธุรกิจโรงภาพยนตร์นั้นดีขึ้นด้วย กล่าวคือภาพยนตร์เรื่อง “32 ธันวา” เป็นภาพยนตร์ที่ผลิตและจัดจําหน่ายโดย
กลุ่ม MPIC ที่ได้รับการตอบรับที่ดีมากและมียอดขายสูง โมเดลธุรกิจแบบบูรณาการทําให้กลุ่มบริษัทไม่มีต้นทุนค่าเช่าฟิล์ม
ภาพยนตร์ ในขณะที่ต้นทุนการผลิตภาพยนตร์ของกลุ่ม MPIC นั้นมีรายได้สนับสนุนจากพันธมิตรธุ รกิจต่างๆรองรับ อัตราการ
ทํากําไรจึงปรับตัวสูงขึ้นได้
ส่วนค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้นในปี 2553มีมูลค่า 1,507 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 9 ทั้งนี้มาจากเหตุผลหลัก 2 ข้อ
ข้อที่หนึ่ง ค่าใช้จ่ายทางบัญชีจากการปิดสาขาแกรนด์อีจีวี ที่สยามดิสคัฟเวอรี่ในไตรมาสหนึ่ง และ อีจีวีสาขาเมโทรโปลิสในไตร
มาสสี่ เนื่องจากทั้งสองสาขามีผลประกอบการที่ต่ํากว่าเกณฑ์ การย้ายสินทรัพย์ของสองสาขานี้ไปใช้ที่สาขาใหม่ที่มีศักยภาพสูง
กว่าน่าจะช่วยทําให้ผลตอบแทนของสินทรัพย์นั้นๆดีขึ้น นอกจากนี้ สาขาเมโทรโปลิสได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทาง
การเมืองต้องปิดกิจการมาตั้งแต่เดือนเมษายน และต้องปิดต่อเนื่องถึงสิ้นปีเนื่องจาก ตึกบิ๊กซี ราชดําริ นั้นถูกวางเพลิงระหว่าง
การจราจลในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม บริษัทฯจึงพิจารณาและตัดสินใจปรับพื้นที่ของโรงภาพยนตร์และเปลี่ยนเป็นพื้นที่เช่าที่
สาขานี้ จึงเกิดรายการค่าใช้จ่ายพิเศษทางบัญชีขึ้น เหตุผลที่สองที่ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นคือมีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงิน
ลงทุนใน CAWOW ทั้งนี้เนื่องจากมูลค่าตลาดลดลงมาก
สําหรับกําไรสุทธิในปี 2553 อยู่ที่ 762 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 128 เหตุผลหลักๆมีอยู่ 3 ประการ ประการ
แรกคือรายได้จากธุรกิจโฆษณาซึ่งมีอัตรากําไรสูงมากฟื้นตัวได้ดี ประการที่สองคือความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจโรง
ภาพยนตร์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักดีขึ้น ดังกล่าวข้างต้น ประการที่สามเกิดจากรายการพิเศษ ในไตรมาสสี่ MJLF ได้ระดมทุนเพิ่มเพื่อ
เข้าลงทุนในสิทธิการเช่าในอาคารศูนย์ก ารค้าซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน จึงทําให้เกิดกําไรจากการขายสิทธิดังกล่าวที่ บจ.รัชโยธิน
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อเวนิว ซึ่งเป็นบริษัทร่วม ส่งผลให้ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมสูงขึ้นกว่าปกติ อย่างไรก็ดี กําไรจากการดําเนินการ
ของทั้งปี ที่ไม่รวมกําไรพิเศษยังคงปรับตัวสูงขึ้นถึงร้อยละ 112
ฐานะทางการเงินของบริษัท ณ สิ้นปี 2553
1. สินทรัพย์
บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2553 มูลค่า 11,032 ล้านบาท ลดลง 236 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2 จากปี 2552
เหตุผลหลักๆเกิดจากการปิดโรงภาพยนตร์ทั้งสองสาขาข้างต้น การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสินทรัพย์หมุนเวียนแล ะสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนนั้น เกิดจากการที่เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น ที่บริษัทฯได้ซื้อหุ้นใน PVR ซึ่งอยู่ในระหว่างการจดทะเบียนเพิ่มทุน ณ วัน
สิ้นปี 2552 ได้ถูกบันทึกเป็นเงินลงทุนระยะยาวซึ่งอยู่ในส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ สิ้นปี 2553
นอกเหนือจากเงินลงทุนระยะยาวใน PVR แล้ว การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเกิดจากการที่บริษัทฯได้ลงทุน
เพิ่มใน MJLF หลังจากที่ MJLF ได้ระดมทุนเพิ่มอีก 1,000 ล้านบาท เพื่อเข้าซื้อสิทธิการเช่าในอาคารศูนย์การค้าเมเจอร์ อเวนิว
รัชโยธิน บริษัทฯได้ลงทุนเพิ่มและรักษาสัดส่วนการถือหุ้นใน MJLF อยู่ที่ร้อยละ 33
สําหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดนั้น ณ สิ้นปี 2553 มีอยู่จํานวน 202 ล้านบาท กระแสเงินสดสุทธิที่ได้จาก
กิจกรรมดําเนินงานรวมทั้งสิ้นจํานวน 1,492 ล้านบาท ส่วนเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 1,160 ล้านบาท ในขณะที่มีเงิน
สดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินอยู่ที่ 661 ล้านบาท
2. แหล่งที่มาของเงินทุน
แหล่งที่มาของเงินทุน ณ สิ้นปี 2553 โดยหลักมาจากการออกหุ้นกู้เพิ่มอีก 800 ล้านบาท และมีการจ่ายคืนในส่วนของ
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ทําให้เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิ นลดลงอย่างมีนัย
จาก 1,750 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2552 เหลือเพียงแค่ 497 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2553 ส่วนการเพิ่มของหนี้สินไม่หมุนเวียนนั้น หลักๆ
เกิดจากการออกหุ้นกู้ดังที่กล่าวข้างต้น เป็นหุ้นกู้ในสกุลเงินบาทประเภทจ่ายคืนเงินต้นเมื่อครบกําหนด (Straight Bond) ไม่มี
หลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ วงเงิน 800 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกําหนดจ่ายคืนวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 และมีอัตราดอกเบี้ย
คงที่ 3.35% ต่อปี ทั้งนี้เพื่อเป็นการบริหารต้นทุนทางการเงินในสภาวะการณ์ที่ดอกเบี้ยในประเทศมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้น
3. สภาพคล่องและความสามารถในการทากาไร
สภาพคล่องของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2553 คิดเป็น 0.77 เท่า นับว่าดีขึ้นเมื่อเทียบกับ 0.65 เท่า ณสิ้นปี 2552 ทั้งนี้เกิดจาก
การที่เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงอย่างมีสาระสําคัญ สภาพคล่องของบริษัทฯ ณ สิ้นปี จะสูงยิ่งขึ้นอีกหากบริษัทฯ
ไม่ได้ลงทุนเพิ่มใน MJLF เพราะจะมีเงินสดเหลือประมาณ 330 ล้านบาท
ความสามารถในการทํากําไรดีขึ้นมากในปี 2553 ด้วยเหตุผลที่กล่าวไปข้างต้น อัตรากําไรของสายธุรกิจหลักดีขึ้นแทบ
ทุกสายธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจโรงภาพยนตร์ ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าก็แข็งแกร่ง
เพราะบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้ามีผลประกอบการดี และไม่มีการรับรู้ผลขาดทุนจาก CAWOW อีกต่อไป นอกจากนี้ยังมีกําไร
พิเศษในงบกําไรขาดทุนของ
บจ.รัชโยธิน อเวนิว ซึ่งเกิดจากการขายสิทธิการเช่าให้กับ MJLF อย่างไรก็ดี กําไรจากการดําเนินการของทั้งปีเฉพาะในส่วนของ
สายธุรกิจหลัก ที่ไม่รวมกําไรพิเศษและไม่รวมส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า ยังคงปรับตัวสูงขึ้นถึง
ร้อยละ 112 เปรียบเทียบกับรายได้รวมที่ปรับตัวสูงขึ้นแค่เป็นร้อยละ 8
4. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้ส อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 นางณฐพร พันธุ์อุดม
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 และนายบุญมี งดงามวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3673 แห่งสํานักงานบริษัท ไพร้ซวอ
เตอร์ เฮาส์ คู เ ปอร์ส เอบีเอเอส จํากั ด ได้รับ ค่ าตอบแทนในส่ ว นของผู้ ส อบบัญชี ในปี 2553 จากบริษัท ฯ เป็ น เงิ น จํ านวน
6,300,000 บาท
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คู่แข่งขัน
บริษัท เอสเอฟ ซีเนม่า ซิตี้ จากัด
ประวัติ
ประเภท : บริการ
ก่อตั้งเมื่อ : พ.ศ.2542
ผู้ก่อตั้ง : สุวัฒน์ ทองร่มโพธิ์
สํานักงานใหญ่ : 444 ชั้น 7 อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
บุคลากรหลัก : นายสุวัฒน์ ทองร่มโพธิ์ นายสุวิทย์ ทองร่มโพธิ์
อุตสาหกรรม : บริการ
ผลิตภัณฑ์ : โรงภาพยนตร์ โบว์ลิ่ง คาราโอเกะ
เว็บไซต์ : www.sfcinemacity.com
ราวปี พ.ศ. 2512 สมาน ทองร่มโพธิ์ ตัดสินใจลาออกจากราชการที่กรุงเทพฯ ภูมิลําเนาเดิม และพาครอบครัวย้ายมา
อยู่ จ.ตราด พร้ อ มกั บ เริ่ ม ต้ น กิ จ การ "ศรี ต ราดราม่ า " หน้ า ตลาดสดขนาดใหญ่ ในเมื อ ง ด้ ว ยใจรั ก โรงหนั ง ชนิ ด เอาใจใส่
องค์ประกอบทุกส่วนในโรงภาพยนตร์ โดยมองว่าหากเริ่มต้นที่นี่ก็จะไม่มีคู่แข่ง ศรีตราดราม่า จึงเป็นโรงภาพยนตร์ทันสมัยแห่ง
แรกของตราด
อย่างไรก็ตามสมานทํากิจการนี้ได้เพียง 13 ปีก็ต้องประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ทิ้งให้ภรรยาและลูกๆ 5 คนที่กําลังอยู่ใน
วัยเรียนดูแล...ตอนนั้นเองที่สุวัฒน์ลูกชายคนโต อายุเพียง 17 ปี (พ.ศ. 2525) ขณะเรียน มศ.5 เลือกรับหน้าที่ดูแลกิจการต่อ
ด้วยอยากทําสิ่งที่พ่อรัก ความผูกพันกับโรงหนังที่ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่าไร่ครึ่ง เป็นบ้านของครอบครัว และเห็นว่าพนักงานมีกว่า
100 ชีวิตให้ต้องรับผิดชอบ
ด้วยการสนับสนุนจากลูกน้องเก่าและพรรคพวก ทําให้การทํา ธุรกิจของสุวัฒน์เริ่มต้นอย่างดี และนําพาให้โรงหนัง
ขยายสาขาครอบคลุมทั้งภาคตะวันออก ตั้งแต่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก และสระแก้ว พร้อมกับที่
กิจการสายหนัง สมานฟิล์มก็ได้เป็นตัวแทนจากค่ายหนังทุกค่าย จวบจนทศวรรษที่ 2530 กิจการโรงหนังซบเซา จนเมื่อปี 2537
การมาของ อีจีวี และ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทําให้ธุรกิจนี้คึกคักอีกครั้ง หลายคนอาจมองว่าคงเป็นเรื่องยากที่จะสู้ได้ แต่สุวัฒน์ไม่
คิดอย่างนั้นและทําให้เกิดโรงมัลติเพล็กซ์ SF Cinema City (SF ย่อมาจาก สมานฟิล์ม ซึ่งเป็นชื่อคุณพ่อของสุวัฒน์ ) โดยเริ่มต้น
ที่ห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง ชั้น 7 (เดิมคือเอ็มบีเค ฮอลล์) เป็นที่แรกในเดือนเมษายน 2542 ด้วยพื้นที่ 25,000 ตร.ม. ทุ่มทุน
กว่า 600 ล้านบาท ภายใต้แนวคิด One Floor Entertainment เพราะเห็นโอกาสจากโรงหนังมัลติเพล็กซ์ในขณะนั้นเน้นไปที่ชาน
เมืองเป็นหลัก แต่ใจกลางกรุงเทพฯ กลับยังไม่มีโรงหนังทันสมัย และในปี พ.ศ. 2544 ก็เปิดอีกถึง 3 สาขาพร้อมกันคือ เดอะ
มอลล์ งามวงศ์วาน, บางแค, และ บางกะปิ และสาขาอื่นๆ เรื่อยมา
คอนเซ็ปต์โรงภาพยนตร์กําหนดไว้อย่างชัดเจน ขึ้นอยู่กับสถานที่ การตกแต่ง และกลุ่มเป้าหมาย จุดในการสื่อสารแต่
ละสาขาจะแตกต่างกันออกไป
ปี 2550 เอส เอฟ ซีเนม่าฯมีนโยบายขยายธุรกิจในทุกๆด้านตั้งแต่การขยายสาขา การวางกลยุทธ์ใหม่ด้านการตลาด
โดยเฉพาะการขยายโรงภาพยนตร์ที่ได้ตั้งงบลงทุนในปี 2550 ไม่ต่ํากว่า 1,000 ล้านบาท เอส เอฟ ซีเนม่าวางให้สาขาเซ็นทรัล
เวิลด์ เป็นสาขาหลักในการบุกตลาด โดยมีการลงทุนในพื้นที่ส่วนกลางเพื่อรองรับการจัดกิจกรรมต่างๆ มีล็อบบี้ขนาดใหญ่ 3 ล็
อบบี้ เนื่องจากศักยภาพของศูนย์ ที่อยู่ใจกลางเมือง และจะมีโรงภาพยนตร์แบบพิเศษจํานวน 900 ที่นั่ง สามารถใช้ประโยชน์ได้
หลายอย่าง ทั้งชมภาพยนตร์ จัดคอนเสิร์ตและจัดงานต่างๆ มูลค่าการก่อสร้างและตกแต่งอยู่ที่ประมาณ 100 ล้านบาท
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ปี 2551 เอส เอฟ ซีเนม่ามีนโยบายกําหนด 6 แบรนด์หลักในการรุกตลาด ได้แก่ แบรนด์เอส เอฟ ซีเนม่าซิตี้ เป็นโรง
ภาพยนตร์ที่เจาะตลาดแมส เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีสีสัน, แบรนด์เอส เอฟเอ็กซ์ ซิเนม่า เป็นโรงภาพยนตร์ที่เน้นกลุ่มผู้บริโภคที่มี
ความเฉพาะตัว ต้องการบริการที่พิเศษมากขึ้น , แบรนด์เอส เอฟเวิลด์ ซิเนม่า เป็นโรงภาพยนตร์ที่เจาะกลุ่มผู้ใช้บริการที่นิยม
เทคโนโลยี มีความเฉพาะตัว มีแนวที่เป็นตัวของตัวเอง, แบรนด์เอส เอฟสไตรค์โบว์ เป็นแบรนด์โบว์ลิ่ง และแบรนด์เอส เอฟ มิว
สิ ค ซิ ตี้ ใ ห้ บ ริ ก า ร ค า ร า โ อ เ ก ะ โ ด ย ทุ ก แ บ ร น ด์ จ ะ อ ยู่ ภ า ย ใ ต้ แ บ ร น ด์ เ อ ส เ อ ฟ
การเติบโตของเอส เอฟ ซีเนม่าจะเติบโตตามคีย์คอนเซ็ปต์ คือ รูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย จากคอนเซ็ปต์
ของโรงภาพยนตร์ที่ให้บริการ ซึ่งจะมีตั้งแต่ระดับแมสไปจนถึงระดับพรีเมียมและกลุ่มลูกค้าที่เป็นครอบครัว
ส่ว นแผนการขยายสาขาของเอส เอฟ ซีเนม่าเป็น การขยายไปพร้อ มกับเซ็น ทรัล เนื่อ งจากเซ็น ทรัล มีแผนการ
ขยายตัวที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังขยายสาขาไปกับดิสเคาต์สโตร์ต่างๆ ทั้งนี้ เนื่องจากไลฟ์ สไตล์ของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่น
นิยมการไปเดินเที่ยวพักผ่อนตามศูนย์การค้าเป็นหลัก โดยแผนการขยายสาขาของเอส เอฟ ซีเนม่าไม่ได้เน้นที่ปริมาณ แต่จะ
เน้นที่โอกาสทางธุรกิจเป็นหลัก พิจารณาจากความหนาแน่นของจํานวนประชากรในทําเลนั้นๆ และมีคุณสมบัติตามที่เอส เอฟ
ซีเนม่าได้ตั้งเกณฑ์พิจารณาไว้ เนื่องจากการเปิดสาขาของเอส เอฟฯต้องคํานึงถึงความอยู่รอดได้อย่างแข็งแรงและมั่นคง เพราะ
ร ะ ย ะ เ ว ล า ใ น ก า ร คื น ทุ น ต้ อ ง ใ ช้ เ ว ล า น า น 5-7
ปี เ นื่ อ ง จ า ก ต ล า ด มี ก า ร แ ข่ ง ขั น กั น ม า ก ขึ้ น
สําหรับเป้าหมายการลงทุนระหว่างปี 2551-2553 ใช้งบลงทุนประมาณ 2,000 ล้านบาท ขยายสาขาเพิ่มอีก 10 สาขา
ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ 7-8 สาขาภายในปลายปี 2551 อาทิ เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ เซ็นทรัล
ขอนแก่น และเซ็นทรัล ชลบุรี จากเดิมที่เอส เอฟ ซีเนม่ามีสาขาทั้งหมด 13 สาขา ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด โดยเอส เอฟ
ซีเนม่ามีแผนขยายสาขาในทุกจุดที่มีโอกาสทางธุรกิจ
โดยการขยายการลงทุนของเอส เอฟ ซีเนม่าในต่างจังหวัดจะให้ความสําคัญกับการร่วมมือกับพันธมิตรในพื้นที่เช่น
สาขาภาคใต้เป็นการร่วมมือกับ คมน์ อรรฆเดช เปิดเอส เอฟ โคลีเซี่ยม ส่วนสาขาขอนแก่นเป็นการร่วมกับเซ็นทรัล
ปี 2552 เอส เอฟ ซีเนม่ามีนโยบายเน้นการจัดแคมเปญการตลาดร่วมกับกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ ในการจัดกิจกรรม
การตลาดด้วยกัน ตลอดจนจัดโปรโมชันกระตุ้นความสนใจจากกลุ่มลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันมีแผนในการออกบัตร
สมาชิกด้วย เพื่อสร้างฐานลูกค้าอย่างเป็นทางการ
รวมถึงการนํากลยุทธ์การตลาด Local Marketing มาใช้ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนดูหนังในแต่ละ
พื้นที่ได้เต็มรูปแบบ และมีแผนทําการตลาดในลักษณะเฉพาะ อาทิ มีเอ็กซ์คลูซีฟ มูฟวี่ ที่เข้าฉายเฉพาะโรงในเครือเอส เอฟ ,
ฉายเฉพาะบางโรงในเครื อ เอส เอฟ เป็ น ต้ น เพื่ อ สร้ า งแบรนด์ โ รงภาพยนตร์ เ อส เอฟให้ มี ค วามแตกต่ า งอย่ า งชั ด เจน
เอส เอฟ ซีเนม่าได้นํากลยุทธ์ดังกล่าวมาใช้แห่งแรกในสาขาเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ เป็นสาขานําร่องเพื่อเจาะฐานลูกค้า
ในแต่ละทําเลที่ตั้งของเอส เอฟ ซีเนม่าเพิ่มมากขึ้น โดยจะเลือกทําโปรแกรมการตลาดและมอบสิทธิพิเศษให้เหมาะสมกับ
พฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคในทําเลนั้นจริงๆ ซึ่งเอส เอฟ ซีเนม่าใช้วิธีการติดต่อเพื่อเข้าถึงในแต่ละชุมชน เช่น
โรงเรีย น หรือ ออฟฟิศ บิล ดิ้ งต่ างๆ พร้ อ มทั้งมี การดึง ฐานข้ อ มูล จากบั ต รเอส เอฟ สมาร์ท เพิ ร์ส หรื อ ฐานข้ อ มูล อื่น ๆ มา
ประกอบการตัดสินใจทางการตลาด
นอกจากนี้ ยั ง มี น โยบายทํ า การตลาดกั บภาพยนตร์ฟ อร์ม ใหญ่ เพื่ อ ให้ มีก ระแสต่อ เนื่ อ ง โดยที่ผ่ า นมาจะพบว่ า
ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์จากผู้ผลิตรายต่างๆจะเปิดตัวที่โรงในเครือเอส เอฟฯมากเป็นพิเศษ และเป็นเปิดตัวในประเทศไทยอย่าง
ยิ่งใหญ่ พร้อมทั้งใช้กระแสมูฟวี่มาร์เก็ต ติ้งในการปลุ กตลาดภาพยนตร์และสิ นค้ าที่ร่วมทําการตลาดอย่างเต็มรูปแบบ ทั้ง
โปรโมชั่นและอีเวนต์ อาทิ TRANSFORMER 2, TERMINATOR 4 เป็นต้น
ด้านการขยายสาขา เอส เอฟ มีนโยบายขยายสาขาใหม่ที่พัทยา 9 โรง ชลบุรี 7 โรง และขอนแก่น 9 โรง ภายใต้งบ
ลงทุน 1,500 ล้านบาท ซึ่งเป็นการขยายสาขาไปพร้อมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัล ส่วนสาขาที่แหลมฉบังเปิดในศูนย์การค้าท้องถิ่น
“เฮอร์เบอร์ มอลล์”ซึ่งการเลือกเปิดสาขาควบคู่ไปกับเซ็นทรัลถือเป็นการลดความเสี่ยงในการลงทุนไปได้ระดับหนึ่ง ดังนั้นการ
ขยายสาขาในรูปแบบสแตนอโลน จึงยังไม่มีแผนที่จะขยายสาขาในรูปแบบดังกล่าว
โดยสาขาใหม่จะอยู่ภายใต้แบรนด์เอส เอฟ ซีเนม่า ซิตี้ จากเดิมมีโรงภาพยนตร์ทั้งสิ้น 130 โรง จาก 14 สาขา ทั่ว
ประเทศ ซึ่งจากการขยายสาขาใหม่คาดว่าจะผลักดันรายได้ในปี 2552 เติบโตได้ถึง 20%
นอกจากนี้เอส เอฟ ยังมีได้ปรับปรุงโรงภาพยนตร์สาขาเก่าที่ เดอะมอลล์ บางแค เพื่อให้มีค วามทันสมัยมากขึ้น จาก
ก่อนหน้านี้ได้ทําการปรับปรุงสาขามัลติเพล็กซ์ 2 แห่งคือที่แหลมฉบัง ชลบุรี และโรบินสัน จันทบุรี ให้มีความทันสมัยพร้อมกับ
เปลี่ยนแบรนด์จากเอส เอฟ มัลติเพล็กซ์ มาเป็นเอส เอฟ ซีเนม่า ซิตี้ แล้วเช่นกัน
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ปี 2553 เอส เอฟ ซีเนม่าได้ปรับแผนการดําเนิ นธุรกิจใหม่หลังจากมีนโยบายขยายสาขาลดลง เนื่องจากการเปิดตัว
ของศูนย์การค้าใหม่น้อยลง ทําให้เอส เอฟ ซีเนม่าซึ่งใช้โมเดลการเปิดตัวตามศูนย์การค้าเป็นหลักต้องขยายตัวช้าไปด้วย ดังนั้น
จึงหันมาปรับปรุงสาขาเดิมให้มีความทันสมัยมากขึ้น นอกจากนี้ได้วางแผนจัดกิจกรรมการตลาดรวมทั้งการจัดโปรโมชั่นส่งเสริม
การขายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบกิจกรรมที่ร่วมกับบริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์และสินค้าสปอนเซอร์ต่างๆหรือการทํากิจกรรมเดี่ยว
การจัดงานเปิดตัวภาพยนตร์ใหม่ เพื่อเป็นการรักษาฐานลูกค้าและกระตุ้นตลาด
รวมถึงการจัดแคมเปญการตลาดเพื่อ ดึงลูกค้ าของโรงภาพยนตร์เอส เอฟเอ็กซ์ส าขาเซ็นทรัล ลาดพร้าวที่ได้ปิด
ให้บริการเนื่องจากศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวได้ทําการปิดเป็นเวลา 6 เดือนตั้งแต่เดือนเมษายนเพื่อทําการรีโนเวตใหม่ ไปใช้
บริการเอส เอฟ ซีเนม่าในเครือในสาขาใกล้เคียง แทนที่ลูกค้าจะหันไปใช้บริการโรงภาพยนตรเครืออื่นในพื้นที่ใกล้เคียงกัน
ส่วนแผนการตลาดในช่วงครึ่งปีหลังได้ใช้กลยุทธ์การทําการตลาดแบบเจาะลึกเป็นแต่ละสาขาลงไป โดยวางแผน
การตลาดในแต่ละสาขาให้แตกต่างกันไป เพื่อความเหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆ โดยเฉพาะสาขาในต่างจังหวัดเพื่อเป็นการเพิ่ม
รายได้ จากเดิมที่แผนการตลาดส่วนใหญ่จะใช้ร่วมกับส่วนกลาง ทําให้อาจไม่เป็นที่สนใจของคนในต่างจังหวัด ซึ่งเอส เอฟ
ซีเนม่ามีโรงภาพยนตร์ตั้งอยู่มากถึง 12 สาขา มากกว่าในกรุงเทพฯที่มีเพียง 11 สาขา
ขณะเดียวกันก็มุ่งเน้นในการทําโฟกัส มาร์เก็ตติ้ง เจาะกลุ่มเป้าหมายเป็นเซกเม้นท์มากขึ้น ทั้งตั๋ว หนังราคาพิเศษ
ให้กับนักเรียน นักศึกษา และมูฟวี่เดย์ ในวันพุธ ที่ราคาตั๋วจะถูกลงซึ่งจากเดิมเน้นเฉพาะในสาขากรุงเทพฯ จะนําไปใช้ในสาขา
ต่างจังหวัดด้วย
ปี 2554 เอส เอฟ มีนโยบายชัดเจนในการตอกย้ําให้เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า เป็นโรงภาพยนตร์ศูนย์กลางของคนรัก
หนังทุกประเภท โดยจัดฉายทั้งภาพยนตร์ในกระแส ภาพยนตร์คุณภาพนอกกระแส ภาพยนตร์ทางเลือก และภาพยนตร์ผลงาน
การกํากับของผู้กํากับอิสระ โดยได้จัดเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติอย่างต่อเนื่องที่พร้อมรองรับและจัดฉายภาพยนตร์คุณภาพ
ทั้งในและนอกกระแสให้ผู้ชมชาวไทยได้ชมกันอย่างต่อเนื่อง
สําหรับแผนการลงทุนขยายสาขาใหม่ มีโครงการเปิด 3 แห่ง คือ โครงการเทอร์มินอล 21 บนถนนสุขุมวิท 21 ,
เซ็นทรัล พระราม 9 และอุบลราชธานี รวม 25 โรง ใช้งบลงทุนประมาณ 600 ล้านบาท รวมถึงการเปิดให้บริการสาขาเซ็นทรัล
ลาดพร้าว อีกครั้งหลังจากศูนย์การค้าได้ปิดปรับปรุง
นอกจากนี้เอส เอฟ ยังวางนโยบาบลดโฆษณาในโรงภาพยนตร์ไม่เกิน 5 นาทีต่อการฉาย 1 รอบ ไม่รวมภาพยนตร์
ตัวอย่าง ทั้งที่บางสาขา เช่น เอ็มโพเรียมมีความต้องการโฆษณามากกว่า 10 นาที เพื่อสร้างความพึงพอใจผู้บริโภคในการใช้
บริการที่โรงภาพยนตร์เอส เอฟ หลังจากประเด็นการโฆษณาในโรงภาพยนตร์ที่มากเกินไป เป็นเรื่องที่ผู้บริโภคกล่าวถึงกันมาก
โดยเฉพาะในสังคมออนไลน์
โรงภาพยนตร์ SF Cinema City
SF Cinema City มีโรงภาพยนตร์ทั้งหมด 25 สาขา 187 โรง ดังนี้
1. เอสเอฟเวิลด์ ซีเนม่า (SF World Cinema:SFW)
ชั้น 7 CentralWorld มีโรงภาพยนตร์ทั้งหมด 15 โรง ประกอบด้วย






2 World First Class Cinema
1 World Happiness Screen
1 World Max Screen
2 Digital Cinema 2.0K
9 Ergo Cinema


ตอบรับสังคมคนเมืองได้อย่างดี กับโรงภาพยนตร์สไตล์ Hip Chic 'n Metropolis กับความล้ําสมัย พร้อม
พรั่งด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น โรงภาพยนตร์สามมิติแบบดิจิตอล Dolby 3D โรงภาพยนตร์ดิจิตอล Zero
Wall Experience กับการบุผนังให้ไม่รบกวนสายตาขณะชมภาพยนตร์ นอกจากนี้ยังมีห้องอาหาร Eat @
W อีกด้วย
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2. เอสเอฟเอ็กซ์ ซีเนม่า (SFX Cinema:SFX)
1) CentralPlaza Ladprao



ชั้น 6 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว (9 โรงภาพยนตร์มาตรฐาน 1 โรงภาพยนตร์ First Class)
ผสมผสานความล้ํ าสมัยและความคลาสสิค ได้อ ย่ างดี กับ 10 โรงภาพยนตร์ในแนวคลาสสิ คในคอนเซ็ปต์ โรง
ภาพยนตร์ เหนือ โรงภาพยนตร์ โดยภายนอกมีการตกแต่งให้ความรู้สึกคล้ายโถงสนามบิน และโรงภาพยนตร์เฟิร์สค
ลาส 2 โรง ที่มีห้องรับรองอย่างสวยงาม
2) The Emporium




ชั้น 7 ศูนย์การค้าดิ เอ็มโพเรียม ชอปปิ้งคอมเพล็กซ์ (5 โรงภาพยนตร์มาตรฐาน)
โรงภาพยนตร์ระดับ 6 ดาว โดดเด่นด้วยความหรูหราอลังการเหนือใครกับ 5 โรงภาพยนตร์ภายใต้คอนเซ็ปต์ The
Ultimate World Class Cinema โดยแบ่งเป็นโรงภาพยนตร์ Digital 3D 1 โรง โรงภาพยนตร์ Digital Cinema 2.0K
1 โรง และโรงภาพยนตร์มาตรฐาน 3 โรง เดิมเป็นโรงภาพยนตร์เครือ United Artists
3) Central Festival Phuket




ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต (6 โรงภาพยนตร์มาตรฐาน 1 โรงภาพยนตร์ First Class)
สาขาร่วมทุนกับโคลีเซี่ยม เจ้าสายหนังภาคใต้ กับ 7 โรงภาพยนตร์สุดหรู ในแนวคิด Phuket World Class Cinema
แต่ก็ยังแฝงแนวคิดความเป็นทะเลได้อย่างสวยงาม
4) CentralPlaza Chaengwattana




ชั้น 7 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ (9 โรงภาพยนตร์มาตรฐาน 1 โรงภาพยนตร์ First Class)
สัมผัสความหรูเหนือระดับ กับ 10 โรงภาพยนตร์ระดับเวิลด์คลาส แห่งเดียวบนถนนแจ้งวัฒนะ ด้วยลวดลายแบบโค้ง
มน ผสมผสานกับลวดลายพลิ้วไหวแบบ Exotica และผสานด้วยสีขาว สีน้ําตาลและสีทอง และการออกแบบโรง
ภาพยนตร์แบบ Super Stadium Seat ที่ลาดชันเป็นพิเศษ ทําให้ไม่บดบังสายตา และยังมีระบบลําโพงแบบ Digital
B Chain แห่งแรกของเมืองไทยอีกด้วย
5) CentralFestival Pattaya Beach

ชั้น 6 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ชลบุรี (8 โรงภาพยนตร์มาตรฐาน 1 โรงภาพยนตร์ First Class 1 โรง
ภาพยนตร์ The Porch)
 ตกแต่งในคอนเซ็ปต์ "Resort Cinema" และมีโรงภาพยนตร์ Ourdoor แห่งแรกของประเทศไทย
3. เอสเอฟซีเนม่า ซิตี้ (SF Cinema City:SFC)


1) MBK Center



ชั้น 7-8 เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ (7 โรงภาพยนตร์มาตรฐาน 1 โรงภาพยนตร์ VIP)
สาขาแรกของSF ในกรุงเทพมหานคร เอสเอฟปรับพื้นที่ซึ่งเดิมเป็นเอ็มบีเคฮอลล์เป็นโรงภาพยนตร์และศูนย์รวม
ความบันเทิง โดยมีการตกแต่งในแนว The Movie Planet ดื่มด่ํากับโรงภาพยนตร์ที่จะทําให้คุณเข้าสู่ห้วงอวกาศได้
อย่างสวยงาม โดยโรงภาพยนตร์ต่างๆ ก็จะมีชื่อของตนเอง เช่น Solar 3 Lunar 6 ภายหลัง สาขานี้ได้มีการเพิ่มอีก
2 โรงภาพยนตร์ที่สามารถรองรับระบบ ดิจิตอลได้
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SFC : The Mall บางกะปิ
2) The Mall Bangkapi



ชั้น 4 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ (13 โรงภาพยนตร์มาตรฐาน 1 โรงภาพยนตร์ VIP)
สาขานี้ ได้รับการตกแต่งในแนว The Movie Pavillion แนวหรูหราแบบอบอุ่น โดยเปิดตัวด้วยภาพยนตร์เรื่องสุริโย
ไท รอบสื่อมวลชน เอสเอฟซีสาขานี้มีจํานวน 9 โรงภาพยนตร์ โดยภายหลัง มีการต่อเติมอีก 5 โรงภาพยนตร์ที่
สามารถรองรับระบบ ดิจิตอลได้ โดยยังคงแนวคิดเดิม ซึ่งสาขานี้ เดิมทีเดียว เป็นโรงภาพยนตร์ของสหมงคลฟิล์ม
3) The Mall Bangkae




ชั้น 4 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางแค (8 โรงภาพยนตร์มาตรฐาน)
สาขานี้ ได้รับการตกแต่งในแนว The Movie Fantasy ให้คุณชมภาพยนตร์เรื่องโปรดในบรรยากาศเหนือจินตนาการ
เดิมเป็นโรงภาพยนตร์เครือ UMG
4) The Mall Ngamwongwan




ชั้น 6-7 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน (11 โรงภาพยนตร์มาตรฐาน)
สาขานี้ ได้ตกแต่งให้บรรยากาศแนว The Movie Ocean ให้คุณรู้สึกสดชื่น ผ่อนคลาย กับ 6 โรงภาพยนตร์สุดพิเศษ
โดยภายหลัง ได้ทําการต่อเติมอีก 5 โรงภาพยนตร์ ในแนวหรูหราอลังการ ดั่งเรือสําราญ โดยแต่เดิม ที่นี่เป็นโรง
ภาพยนตร์เครือ Cineplex
5) Central Center Pattaya




ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เซ็นเตอร์ พัทยา (6 โรงภาพยนตร์มาตรฐาน)
สาขาภูมิภาคแห่งแรกในรูปแบบ SF ตกแต่งในแนว Theatre on The Beach ให้คุณรู้สึกสดใสกับการพักผ่อนอันแสน
สุข เป็นสาขาที่ปรับปรุงมาจากSF Multiplex
6) CentralPlaza Rattanathibet




ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า รัตนาธิเบศร์ (7 โรงภาพยนตร์มาตรฐาน)
สาขาร่วมทุนกับ NK THX เจ้าของตํานานโรงหนังย่านรัตนาธิเบศร์ กับ 7 โรงภาพยนตร์ระบบเสียงสมจริงที่สุด
ตกแต่งในแนว Tropical Modern Cinema ให้คุณรู้สึกถึงบรรยากาศอันแสนสบาย ในแบบโมเดิร์นเหนือระดับ
7) CentralPlaza Ramindra



ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า รามอินทรา (6 โรงภาพยนตร์มาตรฐาน)
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สัมผัสบรรยากาศสบายๆ ที่แฝงด้วยความสดใสล้ําอนาคต เดิมเป็นโรงเครือสหมงคลฟิล์ม UMG
SFC : The Mall ท่าพระ
8) The Mall Thapra




ชั้น 5 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ (8 โรงภาพยนตร์มาตรฐาน)
เดิมเป็นโรงภาพยนตร์ NK THX มาปรับปรุงและสร้างเพิ่มโดยใช้พื้นที่สวนน้ําเดิม โดยสาขานี้ ได้ ทําการตกแต่งแนว
High Style Cinema หรูหราอลังการแบบซูเปอร์โมเดิร์นกับคอนเซ็ปต์ "สัมผัสความเลิศแห่งโลกภาพยนตร์ " พร้อม
ด้วยโรงภาพยนตร์ที่ทันสมัยสมบูรณ์แบบด้วยระบบ Digital Surround ทุกโรง สาขานี้นับได้ว่าเป็นอีกขั้นของการ
พัฒนาระบบของโรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ ปัจจุบันมีการเปลี่ยนระบบโรงเป็นระบบดิจิตอล 3 มิติจํานวน 1 โรง
9) Jungceylon




ชั้น 3 ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต (5 โรงภาพยนตร์มาตรฐาน)
เป็นสาขาที่ 2 ในภูมิภาค และเป็นสาขาที่ 2 ในภูเก็ต ในบรรยากาศ Chino Portugese โดดเด่น หรูหรา ทันสมัยใน
แนวคลาสสิค กับการผสมผสานกลิ่นอายของตะวันออกและตะวันตก ที่มาบรรจบกันได้อย่างลงตัว
10) Laemthong Rayong




ชั้น 3 ศูนย์การค้าแหลมทอง ระยอง (7 โรงภาพยนตร์มาตรฐาน)
เดิมเป็นสาขาของ SF Multiplex แต่ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนเป็น SF Cinema City เมื่อปลายปี 2551
11) Robinson Chanthaburi




ชั้น 2 โรบินสันจันทบุรี (4 โรงภาพยนตร์มาตรฐาน)
เดิมเป็นสาขาของ SF Multiplex แต่ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนเป็น SF Cinema City เมื่อปลายปี 2551
12) Harbor Mall Laemchabang




ชั้น 4 ศูนย์การค้าฮาร์เบอร์มอลล์ แหลมฉบัง (4 โรงภาพยนตร์มาตรฐาน)
เดิมเป็นสาขาของ SF Multiplex แต่ต้องปิดตัวลงพร้อมกับห้างแหลมทอง แหลมฉบัง เมื่อกลางปี 2551 ได้มีการ
ปรับปรุงตัวห้างเปลี่ยนเป็นศูนย์การค้าฮาร์เบอร์มอลล์ พร้อมกับการร่วมมือกับเทสโก้โลตัสเปิดสาขาไฮเปอร์มาเก็ต
ภายในห้าง จึงได้มีการปรับปรุงตัวโรงภาพยนตร์ และเปิดตัวเป็น SF Cinema City เมื่อต้นปี 2552 ในสไตล์ Beach
Life เน้นสีสันที่โดดเด่นและสดใส
13) CentralPlaza Chonburi




ชั้น 4 เซ็นทรัล พลาซา ชลบุรี (7 โรงภาพยนตร์มาตรฐาน)
โดดเด่นด้วย คอนเซ็ปต์ Sunset Beach ผสานระหว่างความหรูหรากับความเป็นธรรมชาติอย่างลงตัว ความบันเทิง
ระดับเวิลด์คลาสเพียงแห่งแรกและแห่งเดียว ใจกลางเมืองชลบุรี กับความบันเทิงแบบจุใจ ด้วย 7 โรงภาพยนตร์
มาตรฐานโลกและ โรง XL Cinema ใหญ่ที่สุดในชลบุรี ที่พร้อมมอบความสุขและตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ชีวิตด้วย
บรรยากาศ แสง สี เสียงสุดเร้าใจ พร้อมด้วยนวัตกรรมของระบบการฉายภาพยนตร์ และ ระบบเสียงที่ดีที่สุดในโลก
ภาพยนตร์ ณ ปัจจุบัน กับระบบเสียง Digital B-Chain เทคโนโลยีระบบเสียงล่าสุดที่ให้ความเคลียร์ชัดไม่มีสัญญาณ
รบกวนใดๆ 100% ซึ่ง SF ได้นําเข้ามาให้บริการเป็นแห่งแรกของเมืองไทย ให้คุณได้สัมผัสความสุขอย่างเต็มตากับ
จอภาพ Mega Screen เต็มอารมณ์กับระบบเสียงสุดคมชัด Dolby Digital หลากหลายกับภาพยนตร์จากทุกมุมโลก
14) Laemtong Bangsaen
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ชั้น 4 ศูนย์การค้าแหลมทอง บางแสน ชลบุรี (4 โรงภาพยนตร์มาตรฐาน)
เดิมเป็นสาขาของ SF Multiplex เมื่อปลายปี 2551 ได้มีการปรับปรุงตัวห้างเปลี่ยนเป็นศูนย์การค้าแหลมทอง (โฉม
ใหม่จากชั้นเดียวเป็น 4 ชั้น) จึงได้มีการปรับปรุงตัวโรงภาพยนตร์ และเปิดตัวเป็น SF Cinema City ในต้นเดือน
พฤศจิกายน 2552 ที่ผ่านมา
15) CentralPlaza Khonkean



ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น (8 โรงภาพยนตร์)
16) Robinson Lifestyle Center




ชั้น 2 โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ เซ็นเตอร์ ตรัง (3 โรงภาพยนตร์)
ที่สุดแห่งความบันเทิงระดับโลก แห่งเดียวใน ตรัง
17) Terminal 21

ชั้น 6 - Hollywood ศูนย์การค้า Terminal 21 อโศก (8 โรงภาพยนตร์)
 ครั้งแรกกับโรงภาพยนตร์ระดับ World Class ที่จําลองบรรยากาศเสมือนให้คุณเข้าไปอยู่ในดินแดน Hollywood นคร
Los Angellis รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา โดดเด่นด้วยหุ่นจําลองออสการ์ความสูงสามชั้น และการตกแต่งภายใน
ด้วยความพิถีพิถัน เพื่อให้บรรยากาศออกมาสมจริงมากที่สุด
The Square Cinemas (SF CINEMA CITY)




The Square Cinemas บางใหญ่


ชั้น 4 ศูนย์การค้าเดอะสแควร์ บางบัวทอง นนทบุรี บริหารโรงภาพยนตร์โดย SF Cinema (5 โรง
ภาพยนตร์มาตรฐาน)

ปัจจุบัน เปลี่ยนเป็น SF CINEMA CITY เต็มรุปแบบแล้ว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2554

โครงการในอนาคต



SF Cinema City:SFC Sunee Tower ถนนชยางกูร อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (7 โรงภาพยนตร์ เปิดปลายปี
2554)
SFX Cinema:SFX เซ็นทรัล พลาซา แกรนด์ พระราม 9 แยกพระราม 9-รัชดาภิเษก (11 โรงภาพยนตร์ เปิด 14
ธันวาคม 2554)

ระยะเวลาการฉาย
การฉายภาพยนตร์แต่ละเรื่อง โรงฯเป็นผู้กําหนด ขึ้นอยู่กับกระแสของคนดู และจํานวนภาพยนตร์ที่เข้าฉาย หนึ่งเรื่องฉาย
ประมาณ 2 อาทิตย์ แต่ก็ไม่ออกพร้อมกันทุกโรง ขึ้นอยู่กับสาขาใดยังทําเงินได้
ภาพยนตร์ที่สามารถทํารายได้ วัดได้ตั้งแต่อาทิตย์แรกที่มีการเข้าฉาย อาจเป็นกระแสมาจากการโปรโมท แต่ช่วงอาทิตย์ที่ 2
รายได้ของภาพยนตร์จะมาจากคุณภาพภาพยนตร์เป็นหลัก

123

ภาพยนตร์ที่มีให้เลือกหลากหลาย คนดูมีวิธีการเลือก โดยวัดจากการพูดปากต่อปาก การรับรู้แนวตั้งแต่เริ่มผลิต และกระแส
ตอบรับจากสื่อ
ราคาตั๋วชมภาพยนตร์
ประเภทโรงภาพยนตร์
3D
แบบธรรมดา

ราคา
220-260
120-160

ลักษณะโรงภาพยนตร์
ลักษณะโรงภาพยนตร์
3D
แบบธรรมดา
รวม

จานวนโรง
57
130
187

SF Media & Service
1.กิจกรรมเช่าเหมาโรงภาพยนตร์ในเครือ SF CINEMA CITY: สามารถเลือกภาพยนตร์ที่ต้องการชม เวลา และสถานที่ใน
การชมภาพยนตร์หรือจัดกิจกรรมต่างๆได้
2.Screen Ad: สื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ ที่เจาะตรงกลุ่มเป้าหมาย เต็มที่ด้วยระบบภาพ เสียงและสร้างภาพลักษณ์อันดีให้กับ
ผลิตภัณฑ์
3.VDO Wall Ad: สื่อโฆษณาบนจอ VDO Wall, Plasma, TV Monitor บริเวณพื้นที่โรงภาพยนตร์
4.Arch Way Ad: สื่อโฆษณาในรูปแบบซุ้มประตู ในพื้นที่โรงภาพยนตร์
5.Floor Ad: สื่อโฆษณาในรูปแบบของการติด Sticker บนพื้น ในบริเวณโรงภาพยนตร์
6.Combo Set Ad: สื่อโฆษณาบนแก้วน้ําและถุง Pop Corn
7.Ticket Ad: สื่อบริเวณด้านหลังบัตรชมภาพยนตร์
8.Online Advertising: สื่อโฆษณาออนไลน์บนเวบไซต์ www.sfcinemacity.com
9.SF E-Newsletter: สื่อโฆษณาผ่านจดหมายข่าวของ SF ส่งออกมากกว่า 100,000 อีเมล์
10.กิจกรรมโบว์ลิ่งเป็นหมู่คณะ: สามารถจัดได้ทั้ง League Tournament ปาร์ตี้ Charity
ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม
ท่านสามารถติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ corporateservice@sfcinemacity.com โดยขอสงวนสิทธิ์สําหรับผู้ที่ติดต่อ
โดยใช้อีเมลล์ขององค์กรเท่านั้น
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โบว์ลิ่งและคาราโอเกะ
1. SF Strike Bowl
ธุรกิจโบว์ลิ่ง ที่ทําให้เอสเอฟ มีชื่อเสียงในด้านนี้อย่างมาก ด้วยเลนส์โบว์ลิ่งมาตรฐานด้วยการสร้างมิติของกีฬาโบว์ลิ่ง
ในรูปแบบใหม่ภายใต้ชื่อ SF Strike Bowl โดยออกแบบและตกแต่งอย่างทันสมัย และนําเทคโนโลยีระบบแสง สี เสียง มาเพิ่ม
สีสันความมันส์ให้กับประสบการณ์โบว์ลิ่ง พร้อมหลีกเลี่ยงความจําเจด้วย DJ มืออาชีพที่คอยสร้างสีสันความสนุกพร้อมกิจกรรม
รับรางวัลต่างๆ ภายใต้แนวคิด “ฉีกกฎเกณฑ์ ความมันส์ไม่ซ้ําใคร”


รูปแบบการบริการ


Strike Bowl เปิดประสบการณ์ โบว์ลิ่งดีไซน์ล้ํา ในบรรยากาศ แสง สี เสียง เต็มอารมณ์ ควบคุมด้วยระบบ
ดิจิตอลทั้งหมด



VIP Lane เลนพิเศษในห้อง VIP ส่วนตัวเฉพาะคุณ พร้อมบริการ VIP Lounge, คาราโอเกะ และจอภาพ
ขนาดใหญ่ถ่ายทอดหลากหลายภาพอิริยาบถขณะคุณเล่นได้ตามที่คุณเลือก



Strike Karaoke โมเดิร์นคาราโอเกะทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลคอนโทรล อัปเดตเพลงฮิตอินเทรนด์
โดยตลอด จึงทําให้สามารถ เลือกใช้บริการได้อย่างจุใจ ซึ่งประกอบด้วย Karaoke Room ห้องร้องเพลง
สําหรับผู้ที่มาเป็นกลุ่มและต้องการความเป็นส่วนตัว หรือแบบ Karaoke Box ห้องร้องเพลงแบบหยอด
เหรียญ



Strike Snooker & Game Zone โซนสนุกสุดท้าทายด้วยเกมส์มันส์ๆ มากมาย ทั้งโต๊ะพูล และโต๊ะสนุก
เกอร์ ระดับมาตรฐานสําหรับสาขาบางกะปิและบางแค



Strike Restaurant บริการอาหารเลิศรสจากเมนูพิเศษ และเครื่องดื่มหลากหลายจากบาร์เทนเดอร์ที่จะ
วาดลวดลายลีลา การผสมเครื่องดื่ม เสริฟให้คุณในบรรยากาศสุดผ่อนคลาย ทั้งที่เลโบว์ลิ่ง Strike Bar
หรือมุมส่วนตัวสบายๆ ใน Strike Restaurant



PRO Shop บริการให้คําแนะนําและจําหน่ายอุปกรณ์โบว์ลิ่งครบครันไว้ สําหรับผู้ที่มีใจรักในกีฬาโบว์ลิ่ง
พร้อมการควบคุมดูแลโดยนักโบว์ลิ่งระดับมืออาชีพ

นอกจากนี้ SF Strike Bowl ยังมีบริการพิเศษเพื่อการจัดเลี้ยงอย่างมืออาชีพ พร้อมจัดเตรียมพื้นที่ อาหาร
เครื่องดื่มทุกรูปแบบ และอุปกรณ์ต่างๆ สําหรับการแข่งขันโบว์ลิ่ง และรวมไปถึงมีฟังก์ชันต่างๆ อย่างครบ
ครันเพื่อรองรับการจัดงานแถลงข่าวและงานเปิดตัวสินค้าต่างๆ
สาขาและจํานวนเลน






1. SF Strike Bowl MBK Center ชั้น 7 MBK Center


อลังการบันเทิงในรูปแบบของ Bowl Bar โบว์ลิ่งคอนเซ็ปใหม่ในพื้นที่กว่า 3,300 ตารางเมตร
โดยทุ่มงบประมาณกว่า 150 ล้ านบาท เพื่อ พลิ ก โฉมพื้น ที่ทั้งหมดให้ ทัน สมัย สุ ด ล้ํ า ด้ว ย
เทคโนโลยี ระบบแสง สี เสี ยง มาสร้างสี สัน เสริมบรรยากาศความสนุกให้เป็นประสบการณ์
โบว์ ลิ่ ง ใหม่ ที่ ไ ม่ เ คยมี ม าก่ อ นภายใต้ แ นวความคิ ด “ฉี ก กฏเกณฑ์ ความมั น ส์ ไ ม่ ซ้ํ า ใคร”
ประกอบด้วยเลนโบว์ลิ่งทั้งหมด 28 เลน เลนปกติ 24 เลน เลน VIP 2 ห้อง ห้องละ 2 เลน



2. SF Strike Bowl The Mall Bangkapi ชั้น 4 The Mall Bangkapi


เต็มที่กับทุกๆ เกมความมันส์ข องโบว์ลิ่งด้วยเลนโบว์ลิ่งระดับคุ ณภาพที่สามารถรองรับทุก
ความต้องการได้อย่างเต็มที่ กับ 40 เลนโบว์ลิ่ง ประกอบด้วยเลนปกติ 34 เลน เลน VIP 2 ห้อง
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(ห้องแรก 4 เลน, ห้องที่สอง 2 เลน) พร้อมสนุกสนานกับ Karaoke ระดับคุณภาพด้วย
Karaoke จํานวน 13 ห้อง และ Karaoke Box จํานวน 13 ห้อง


3. SF Strike Bowl The Mall Ngamwongwan ชั้น 6 The Mal Ngamwongwan




4. SF Strike Bowl The Mall Bangkae ชั้น 4 The Mall Bangkae




โบว์ลิ่งระดับมาตราฐานสากลที่ได้รับการรับรองจาก สมาคมโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย ขนาด 28
เลนส์ พร้อมเป็นศูนย์ฝึกอบรมกีฬาโบว์ลิ่ง

7. SF Strike Bowl Jungceylon ชั้น 3 Jungceylon Patong Phuket




สนุกพร้อมหน้าทั้งครอบครัว รองรับทุกการพักผ่อนอย่างมีสไตล์ ด้วยโบว์ลิ่งระดับคุณภาพ
มาตรฐาน ประกอบด้วยเลนปกติ 10 เลน พร้อมสนุกสนานกับ Karaoke ระดับคุณภาพด้วย
Karaoke จํานวน 10 ห้อง และ Karaoke Box จํานวน 9 ห้อง

6. SF Strike Bowl Ramkamhaeng




มัน ส์ อย่ างเต็มที่กับโบว์ลิ่ งระดับคุ ณภาพ พร้อมสี สั นความสนุกพิเศษจาก Activity ต่างๆ
มากมาย ประกอบด้วยเลนปกติทั้งหมด 26 เลน พร้อมสนุกสนานกับ Karaoke ระดับคุณภาพ
ด้วย Karaoke จํานวน 15 ห้อง และ Karaoke Box จํานวน 5 ห้อง

5. SF strike Bowl CentralPlaza Rattanathibet




เป็นโบว์ลิ่งที่มีเลนส์มากที่สุดในประเทศไทย

16 เลนส์โบว์ลิ่งสุดพิเศษ

8. SF Strike Bowl CentralPlaza Khonkaen ชั้น 5 CentralPlaza Khonkaen


16 เลนส์โบว์ลิ่งสุดพิเศษ กับบรรยากาศที่ทันสมัย

2. SF Music City


พื้นที่แห่งความบันเทิงสุดโมเดิร์น บนชั้น 7 MBK Center ถูกตกแต่งโฉมหน้าให้กลายเป็นเมืองแห่งเสียงเพลงและ
จัดสรรพื้นที่ต่างๆ อย่างลงตัว โมเดิร์น คาราโอเกะในรูปแบบใหม่ลักษณะ Clean & Clear Karaoke ที่โปร่งใส และ
สนุกสนานกับการร้องเพลงได้อย่างเต็มที่ เหมาะสําหรับทุกเพศ ทุกวัย ทั้งกลุ่มนักเรี ยน นักศึกษา คนทํางาน รวมถึง
กลุ่มครอบครัว และนับเป็นครั้งแรกของเมืองไทยในการใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด Digital Control โดยใช้ Point & Click
Remote เพื่อเลือกเพลง เล่นเพลง หรือยกเลิกเพลงได้อย่างแม่นยําภายใน 2 วินาที รวมทั้งการเลือกใช้อุปกรณ์
Audio-Video ที่สมบูรณ์แบบที่สุดทั้งจอภาพ ไมโครโฟน เครื่องเสียง และเป็นแห่งเดียวที่ใช้จอภาพ PLASMAและ
ลําโพง JBL อีกทั้งยังมีอาหารและเครื่องดื่มหลากหลายไว้บริการแก่ผู้มาใช้บริการอีกด้วย มีให้บริการใน SF Strike
Bowl ทุกสาขา

ที่มา : http://th.wikipedia.org
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World First Class Cinema

โรงภาพยนตร์ SF World Cinema ได้รับการเปิดตัวอย่างสุดยิ่งใหญ่อลังการบนศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์พลาซ่า บน
ชั้น 7 ด้วยแนวคิด “The Most World Class Hip & Chic Theatre” ที่ผสมผสานความสะดวกสบายระดับเวิลด์คลาส เข้ากับการ
ออกแบบโรงภาพยนตร์ใ ห้ ต อบสนองไลฟ์ ส ไตล์ ที่ ห ลากหลายของคนยุ ค ใหม่ พร้ อ มวิชั่ น การสร้ างโรงภาพยนตร์ ใ นแบบ
“Personalize Theatre”ที่ตอบโจทย์และเข้าถึงจิตใจของคนดูหนัง ด้วยเงินลงทุนสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับโลก
ภาพยนตร์บนศูนย์การค้า ด้วยงบลงทุนมากกว่า 800 ล้านบาท
ในโรงเสิร์ฟป๊อปคอร์นและน้ําฟรี พนง บริการดีมาก เหมือน firstclass บนเครื่องบินเก้าอี้ปรับเอนนอนได้ยืดขาได้
ปรับด้วยรีโมทปุ่มและที่นั่งสบายมาากแต่ละที่ห่างกันมากส่วนตัวสุดๆ

ในงาน Grand Opening เปิดตัว ความยิ่งใหญ่ของ “เอสเอฟ เวิลด์ ซีเนม่า” มีศิลปิน ดารานักแสดง นางแบบ ผู้กํากับ
หนัง พร้อมนักบริหารนักธุรกิจชั้นนําจากทุกวงการกว่า 3,000 คนเข่าร่วมแสดงความยินดีกว่า 3,000 คน โดยในงานมีการ
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จัดสร้างเวทีสํ าหรับศิล ปิน ดารานักแสดงและนายแบบนางแบบออกมาเดิน ในคอนเซ็ปท์ข องโรงภาพยนตร์ “เอสเอฟ เวิล ด์
ซีเนม่า” เริ่มต้นด้วย โรง World Max Screen ขนาด 800 ที่นั่ง ออกแบบให้เป็น Multi Function เพื่อการชมภาพยนตร์ หรือการ
จัดกิจกรรมทางธุรกิจต่าง ๆ โดยมีนางแบบออกมาเดินเพื่อบ่งบอกถึงความสมบูรณ์แบบที่สุดของการชมภาพยนตร์
ตามมาด้วยการสะท้อนแนวคิดของโรง “World Happiness Screen” ที่สร้างขึ้นเป็นครั้งแรกในเมืองไทย เพื่อสร้าง
ประสบการณ์ความบันเทิงให้กับครอบครัวคนรุ่นใหม่ โดยมีครอบครัว ปุณณกันต์ (บี พุทธฺพงษ์ และนุสบา และน้องปุณณ) ร่วม
ฉาก แล้วจึงตามติดมาด้วยชุด “Director World Screen” อันเป็นโรงภาพยนตร์สําหรับคอหนังตัวจริง ฉายหนังดีหาดู ยากจากทั่ว
ทุกมุมโลก โดยมีผู้กํากับหนุ่ม เอส คมกฤษ ตรีวิมล ร่วมฉาก และมีดารานักแสดงชั้นนํา อาทิ เบ้นธ์ นิพิธ , ต่าย ณัฐพล, มาริสา
อานิต้า, มิ้นท์ พรวดี, เอ๊ะ ศศิกานต์ เป็นต้นร่วมเดินแบบ ปิดท้ายด้วยโรงภาพยนตร์ระดับเฟิร์ส คลาส “World First Class” ที่มี
เอิ๊ก พรหมพร ยูวะเวส และน้ําฝน วิรุฬกานต์ ออกมานั่งเก้าอี้เฟิร์สคลาสสุดสบายชมการแสดงและเดินแบบบนเวทีการเปิดตัว
SF World Cinema ในครั้งนี้ จึงไม่เพียงสร้างความตื่นเต้นตระการตาให้กับคนไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้าง Talk of The
Town ข้ามโลกอีกครั้งหนึ่ง เพราะทุกวันนี้โรงภาพยนตร์ในเมืองไทย ถือว่าเป็นหนึ่งในโรงภาพยนตร์ที่ดีที่สุดในโลก
ราคา First Class World Cinema
-ราคาอยู่ที่ 700 บาท
วัน
ราคา(บาท)

จันทร์
700

อังคาร
700

พุธ

พฤหัสบดี
700

700

ศุกร์
700

เสาร์
700

อาทิตย์
700
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ประวัติผศู้ ึกษา
นางสาวพาขวัญ ปละวุฒิ เกิดเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2526 ที่จังหวัดน่าน สําเร็จ
การศึกษาปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ เมื่อปีการศึกษา พ.ศ.2551 และศึกษาต่อในระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในปี พ.ศ.2553 ประสบการณ์
การทํางานแรกที่บริษัทแอคูชเน็ท กอล์ฟ (ประเทศไทย) จํากัด ในตําแหน่งพนักงานฝ่ายขาย
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546-2549 (ก่อนเรียนปริญญาตรี ) หลังจบการศึกษาปริญญาตรี ได้ทํางานที่
บริษัทมิลเลนเนต จํากัด ตําแหน่งการตลาดและฝ่ายจัดซื้อจัดหา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551-2552 ปัจุ
บันทํางานที่บริษัทแอลเอ็ม เวนเจอร์ส จํากัด ผู้ผลิตและจัดจําหน่ายเสื้อผ้ากีฬากอล์ฟ ภายใต้แบ
รนด์ Loudmouth ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตําแหน่งงาน Marketing Coordinator
และ Production

