บริษัท มาสเตอร แอด จํากัด (มหาชน)

1.

ปจจัยความเสี่ยง

ปจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบตอการดําเนินงานในอนาคตของบริษัท สามารถสรุปไดดังนี้
1.1

ความเสี่ยงจากการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจ
การเติบโตของธุรกิจสื่อปายโฆษณา มีความสัมพันธโดยตรงกับอุตสาหกรรมโฆษณาและการขยายตัวของ
ภาวะเศรษฐกิจ ในชวงการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมโฆษณาจะไดรับผลกระทบจากการชะลอตัว
ดังกลาว เนื่องจากธุรกิจหลายแหงมีการปดกิจการ ความตองการใชโฆษณามีนอยลง ขณะที่ธุรกิจที่ยังดําเนินงานตอ
มีการควบคุมตนทุนเพื่อใหสามารถดํารงกิจการใหอยูรอดได สงผลใหยอดใชจายโฆษณาลดลง
อยางไรก็ดี สื่อปายโฆษณามีตนทุนในการใชสื่อต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับสื่อโฆษณาประเภทอื่น ทําใหไม
กระทบตอตนทุนในการดําเนินธุรกิจของลูกคามากนัก ดังนั้นแมในชวงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลูกคายังคงใชสื่อปาย
โฆษณาในการประชาสัมพันธสินคาอยูอยางตอเนื่อง ซึ่งสามารถพิจารณาไดจากรายไดของบริษัทที่เพิ่มขึ้นตลอด
ชวงเวลาที่ผานมา
นอกจากนี้ในแงการดําเนินธุรกิจ ธุรกิจสื่อปายโฆษณามีตนทุนคงที่อยูในระดับต่ํา คือ มีเพียงคาเชาสถานที่
ในการติดตั้งปายโฆษณาเทานั้น ซึ่งโดยทั่วไปบริษัทที่มีตนทุนคงที่ต่ําจะไดรับผลกระทบจากการผันผวนของรายได
นอยกวาบริษัทที่มีตนทุนคงที่สูง จึงอาจกลาวไดวาผลกระทบที่บริษัทไดรับจากการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจอยูใน
ระดับต่ํา
1.2

ความเสี่ยงจากการไมสามารถตอสัญญาสัมปทาน หรือสัญญาเชาพื้นที่
ในการดําเนินธุรกิจ บริษัทไมมีนโยบายลงทุนในที่ดินเพื่อใชในการติดตั้งสื่อปายโฆษณา พื้นที่ติดตั้งสื่อปาย
โฆษณาทั้งหมดเปนการเชาพื้นที่จากเอกชนและภาครัฐ โดยสัญญาเชาพื้นที่ของบริษัทมีจะอายุที่แตกตางกันตามแต
ละพื้นที่ ปจจุบันรอยละ 35 ของสัญญาเชาพื้นที่ทั้งหมดมีอายุต่ํากวา 3 ป ซึ่งถือเปนสัญญาระยะสั้น บริษัทจึงมี
ความเสี่ยงในการที่อาจไมสามารถตออายุสัญญาเชาพื้นที่ดังกลาว และอาจจะสงผลตอความสามารถในการหา
รายไดของบริษัทในอนาคตได อยางไรก็ดีสัดสวนรายไดของบริษัทจากสัญญาเชาพื้นที่ระยะสั้นคิดเปนรอยละ 12
ของรายไดรวม
อยางไรก็ตาม ดวยศักยภาพและความพรอมของบริษัททางดานเทคโนโลยีการผลิต เงินทุน และบุคคลากร
ประกอบกับผลงานที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับจากลูกคาและผูใหเชาสถานที่เปนอยางดี ทําใหบริษัทมีความเสี่ยงนอย
มากที่จะไมไดรับการตออายุสัมปทานและสัญญาเชา โดยที่ผานมาบริษัทยังมิเคยมีปญหากับสัมปทานและสัญญา
เชาใดๆ
1.3

ความเสี่ยงจากการไมสามารถตอสัญญาเชาโครง
ในการดําเนินธุรกิจสื่อปายโฆษณาประเภท Billboard และ Trivision นอกจากบริษัทจะมีโครงของตนเอง
บริษัทยังมีการเชาโครงจากบริษัทอื่น โดยโครงเชาสวนใหญของบริษัทเปนการทําสัญญาเชากับบริษัท มาสเตอร
คอนสตรัคชั่น จํากัด บริษัทจึงอาจมีความเสี่ยงหากถูกบอกเลิกสัญญาเชา
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อยางไรก็ดีบริษัทไดมีการทําบันทึกขอตกลงกับบริษัท มาสเตอร คอนสตรัคชั่น จํากัด ใหมีการเชาเปน
ระยะเวลา 10 ป จึงสามารถลดความเสี่ยงดังกลาวได ในขณะเดียวกันหากเปรียบเทียบในแงของรายได จะพบวา
รายไดที่เกิดจากการเชาโครงของบริษัทอื่นๆ คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 10 ของรายไดรวมของบริษัท
1.4

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูผลิตระบบ Trivision
เนื่องจากสื่อปายโฆษณาทั้งหมดของบริษัทที่ใชระบบ Trivision ในการนําเสนอภาพนั้น บริษัทใชระบบ
เทคโนโลยี Trivision ของบริษัท Prisma Sign Technology จํากัด ผูผลิตสื่อปายโฆษณาในประเทศสวีเดน ดังนั้น
บริษัทจึงอาจมีความเสี่ยงในกรณีที่บริษัท Prisma Sign Technology จํากัด ยกเลิกการจําหนายระบบ Trivision
ใหแกบริษัทสําหรับผลิตภัณฑที่ติดตั้งใหมในอนาคต
อยางไรก็ตาม บริษัทมีการดําเนินธุรกิจกับบริษัท Prisma Sign Technology จํากัด ตั้งแตป พ.ศ.2537 และ
ถูกจัดเปนลูกคารายใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชีย จึงสามารถกลาวไดวาบริษัทมีความเสี่ยงนอยมากที่จะเกิดกรณี
ดังกลาว นอกจากนี้ยังมีผูประกอบการรายอื่นอีกหลายรายในประเทศสวีเดนที่ทําการพัฒนาระบบ Trivision และ
บริษัทเหลานั้นมีความสนใจที่จะมาลงทุนในภูมิภาคเอเชียเชนกัน ดังนั้นหากบริษัทไมสามารถใชระบบ Trivision ของ
บริษัท Prisma Sign Technology จํากัด บริษัทยังสามารถนําระบบ Trivision ของผูประกอบการรายอื่นมาติดตั้งกับ
ผลิตภัณฑของบริษัทได
1.5

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากร
ในการดําเนินธุรกิจ บริษัทใหความสําคัญกับรูปแบบและลักษณะการนําเสนอเปนหลัก ซึ่งไดรับการตอบรับ
จากกลุมเปาหมายดวยดีมาตลอด ทั้งนี้บุคลากรในสวนตางๆ ไมวาจะเปนผูจัดหาสถานที่ติดตั้งปายโฆษณา ผูผลิต
ผูออกแบบปายโฆษณา หรือทีมงานสนับสนุนตางๆ นับวาเปนปจจัยสําคัญอีกปจจัยหนึ่งในการสงเสริมความสําเร็จ
ของกลุมบริษัท อยางไรก็ตามหากบริษัทสูญเสียบุคลากรเหลานี้ไปไมวาเหตุผลใดก็ตาม กลุมบริษัทเชื่อมั่นวาจะไม
สงผลกระทบตอรายไดรวมมากนัก เนื่องจากความนิยมของกลุมเปาหมายมาจากความโดดเดนของจุดติดตั้งปาย
โฆษณา เทคโนโลยีการผลิต และการนําเสนอเปนหลัก อีกทั้งบริษัทใชวิธีการบริหารดวยการใหความสําคัญกับระบบ
การบริหารในระบบทีมเวิรค มากกวาการใหภาระหนาที่อยูที่บุคคลเพียงคนเดียว
อยางไรก็ดีกลุมบริษัทมีมาตรการในการลดความเสี่ยงจากการสูญเสียบุคลากรดังกลาว โดยกลุมบริษัทให
ความสําคัญกับการพัฒนาและสนับสนุนใหบุคลากรเติบโตไปพรอมๆ กับความสําเร็จของกลุมบริษัท นอกจากนี้
ผูบ ริห ารสว นใหญซึ่ ง เป น ผู รว มก อ ตั้ ง และเปน ผูถื อ หุ น ของบริษั ท ทํ า ให มี ความผู กพั น ต อ องคก รในการร ว มกั น
สรางสรรคผลงานที่มีคุณภาพอยางตอเนื่องตอไป
1.6

ความเสี่ยงกรณีบริษัทมีผูถือหุนรายใหญมากกวารอยละ 50
ในปจจุบัน กลุมผูบริหารทั้ง 3 ทาน คือ นายนพดล ตัณศลารักษ นายพิเชษฐ มณีรัตนะพร และนายธวัช
มีประเสริฐสกุล ถือหุนรวมกันในสัดสวนรอยละ 63.70 ของทุนเรียกชําระแลว และภายหลังจากเสนอขายหุนเพิ่มทุน
ใหแกประชาชน สัดสวนกลุมผูบริหารทั้ง 3 ทานจะลดลงเหลือประมาณรอยละ 50.96 ซึ่งจะทําใหกลุมผูบริหาร
สามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุนไดเกือบทั้งหมดไมวาจะเปนเรื่องการแตงตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่
ตองใชเสียงสวนใหญขอที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนเรื่องที่กฎหมายหรือขอบังคับบริษัทกําหนดใหตองไดรับเสียง 3 ใน 4
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ของที่ประชุมผูถือหุน ดังนั้นผูถือหุนรายอื่นอาจไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบ หรือถวงดุลเรื่องที่ผูถือ
หุนรายใหญเสนอได
อยางไรก็ตาม บริษัทไดแ ตงตั้ง บุคคลภายนอก 4 ทา น เข า เปนกรรมการอิ สระของบริษัท และจัด ใหมี
คณะกรรมการตรวจสอบ ทําใหสามารถเขามาตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทได จึงเปนการถวงดุลอํานาจของ
การบริหารจัดการไดในระดับหนึ่ง
1.7

ความเสี่ยงในเรื่องของตลาดรองสําหรับการซื้อขายหุนสามัญของบริษัท
เนื่องจากหุนเพิ่มทุนที่บริษัทเสนอขายตอประชาชนโดยทั่วไปในครั้งนี้ เปนการเสนอขายหุนสามัญกอนที่จะ
ไดรับอนุมัติใหนําหุนเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยใหม (MAI) ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงในเรื่องสภาพคลองและ
ไมไดรับผลตอบแทนจากการขายหุนตามที่คาดการณไว หากบริษัทไมสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
ใหมได ซึ่งจะมีผลใหไมมีตลาดรองสําหรับการซื้อขายหุนสามัญของบริษัท
อยางไรก็ตามบริษัทไดดําเนินการยื่นขออนุญาตตอตลาดหลักทรัพยใหม เพื่อใหรับหุนสามัญของบริษัท
เขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียน เพื่อใหผูถือหุน และนักลงทุนสามารถทําการซื้อขายหุนดังกลาวในตลาดหลักทรัพย
ใหมได
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