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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 
2.1 ประวัติความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญ 
 
ประวัติความเปนมา 

บริษัทเริ่มดําเนินงานโดยการจัดตั้ง บริษัท มาสเตอร แอด จํากัด ในป 2531 โดยนายนพดล ตัณศลารักษ 
ดวยทุนจดทะเบียน 600,000 บาท ตอมาในป 2532 มีการชักชวนผูรวมทุนอีก 2 ทาน คือ นายพิเชษฐ มณีรัตนะพร 
และนายธวัช มีประเสริฐสกุล และเริ่มดําเนินธุรกิจโดยมีผูบริหารงานหลัก 3 ทาน บริษัทมีวัตถุประสงคเพื่อประกอบ
ธุรกิจใหบริการและรับจางผลิตส่ือปายโฆษณาและบันเทิง โดยมุงเนนงานโฆษณาที่ใชส่ือปายโฆษณาภายนอกที่อยู
อาศัย (Out of Home Media) ซึ่งสินคาของบริษัทในชวงแรกคือส่ือปายโฆษณาประเภท Billboard 

ความเปนมาของบริษัทสามารถสรุปไดพอสังเขปดังนี้ 
ป 2536  นําเทคโนโลยีการขับเคลื่อนของอุปกรณเพื่อให 1 ปายโฆษณาสามารถแสดงภาพนิ่งได 

3 ภาพ และกําหนดทิศทางการพลิกภาพไดตามตองการ เชน พลิกจากซายไปขวาหรือ
จากบนมาลางในสื่อปายโฆษณาประเภท Trivision ซึ่งมีทั้งขนาดใหญและขนาดเล็ก
ตามการใชงานและสถานที่ติดตั้ง 

ป 2537 เพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวเปน 3,000,000 บาท  
 นําเทคโนโลยีทางวิศวกรรมมาประยุกตใชกับธุรกิจส่ือปายโฆษณาประเภท Billboard 

โดยดําเนินการกอสรางโครงสรางในรูปแบบเสาเดี่ยว (Mono Pole) และ เสาคู (Double 
Pole) แทนโครงสรางแบบถักใยแมงมุม (Steel Truss) 

ป 2538 เพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชําระเปน 6,000,000 บาท  
ป 2539 รวมลงทุนกับบริษัท อิงคเจ็ท อิมเมจเจส (เอ็ม) เอสดี เอ็น บีเอชดี จํากัด จากประเทศ

มาเลเชีย เพื่อจัดตั้งบริษัท อิงคเจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย) จํากัด ในการลงทุน
เริ่มแรก บริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 40 โดยเปนการถือครองหุนเพื่อสํารองการ
กระจายใหแกผูรวมลงทุนรายหนึ่ง และภายหลังไดมีการกระจายหุนในสวนนั้นออก ทํา
ใหบริษัทเหลือเงินลงทุนในสัดสวนรอยละ 27.78 คิดเปนเงินลงทุน 1.67 ลานบาท การ
รวมทุนจัดตั้งบริษัทอิงคเจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย) จํากัด มีวัตถุประสงคเพื่อ
ประกอบธุรกิจรับผลิตภาพในระบบคอมพิวเตอรอิงคเจ็ท เพื่อใชสําหรับงานผลิตส่ือปาย
โฆษณาทั้งภายนอกและภายในอาคารหลายรูปแบบ 

 รวมลงทุนกับบริษัท เคลียร ชาแนล อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ผูผลิตส่ือปายโฆษณาชั้น
นําจากประเทศอังกฤษ เพื่อจัดตั้งบริษัท มาสเตอร แอนด มอร จํากัด โดยบริษัทถือหุน
ในสัดสวนรอยละ 51 คิดเปนเงินลงทุน 10.20 ลานบาท มีวัตถุประสงคเพื่อประกอบ
ธุรกิจผลิตส่ือปายโฆษณาที่มีขนาดเล็กต่ํากวา 60 ตารางเมตร บริษัท เคลียร ชาแนล 
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เปนบริษัทหนึ่งในบริษัทผูนําในธุรกิจ Out of Home Media 
สําหรับประเทศในแถบยุโรป โดยมีสํานักงานใหญที่ประเทศอังกฤษ ดําเนินธุรกิจทั้งใน
สวนของ Out of Home Media, Radio และ Entertainments  
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ป 2540 กอตั้งบริษัท สตีลเวย จํากัด โดยบริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 70 คิดเปนเงินลงทุน 0.7 
ลานบาท เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมากอสราง โดยมุงเนนการกอสรางสื่อปายโฆษณา
เปนสําคัญ 

ป 2539-2544 ขยายการดําเนินธุรกิจไปยังส่ือปายโฆษณาประเภทอื่นๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกใหกับลูกคา 
เชน ส่ือปายโฆษณา Dyna Vision, Focus Display, City vision, Balloon, Airship  
เปนตน 

ป 2545 เพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวเปน 100,000,000 บาท 
 ขายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท สตีลเวย จํากัด เพื่อลดบทบาทของกิจการหลัก ไมให

เกี่ยวของกับธุรกิจรับเหมากอสราง 
 เริ่มนําระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000 เขามาใชในการบริหารงาน และไดรับ

การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 จากสถาบัน United Registrar of Systems 
Limited (URS) ประเทศอังกฤษเปนรายแรก และเปนรายเดียวในปจจุบันสําหรับบริษัท
ที่ดําเนินธุรกิจส่ือปายโฆษณาในประเทศไทย ภายใตสโลแกนวา “สรางสรรคส่ือยึดถือ
คุณภาพ” 

ป 2546 เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 125,000,000 บาท และทําการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน 
เพื่อเตรียมพรอมในการเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนทั่วไป และนําบริษัทเขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

 
2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัท 

 
โครงสรางการถือหุนของบริษัทและบริษัทยอย 
 
 
 
 
  51.00%                  27.78% 
 
 
 
บริษัท มาสเตอร แอด จํากัด (มหาชน)  

จัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนินธุรกิจใหบริการและรับจางผลิตงานสื่อปายโฆษณา ดวยสื่อปายโฆษณาที่มีขนาดใหญ 
ปจจุบันรายไดหลักมาจากการใหบริการเชาส่ือปายโฆษณา และ การรับจางผลิตงานโฆษณา โดยมีการแบงเปนส่ือ
ปายโฆษณาประเภทตางๆ เชน Billboard, Trivision, Dyna Vision, Focus Display, Rota Graphics, Airship และ 
Balloon 

บริษัท  มาสเตอรแอด  จํากัด (มหาชน) 

บริษัท  มาสเตอร แอนด มอร  จํากัด บริษัท  อิงคเจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย) จํากัด 
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นอกจากนี้บริษัทอยูระหวางการเริ่มดําเนินธุรกิจดูแลผลประโยชนใหแกนักกีฬาอีกดวย โดยปจจุบันบริษัท
เปนผูดูแลสิทธิประโยชนในการโฆษณาประชาสัมพันธสินคาบนเครื่องแตงกายของภราดร รวมทั้งในกรณีที่ลูกคา
สนใจใหภราดรเปนตัวแทนในการโฆษณาประชาสัมพันธสินคาตางๆ ในประเทศไทย 

 
บริษัท มาสเตอร แอนด มอร จํากัด  

จัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนินธุรกิจใหบริการและรับจางผลิตงานสื่อปายโฆษณาเชนเดียวกับบริษัท แตมุงเนนการใช
ส่ือปายโฆษณาที่มีขนาดเล็ก เชน City Vision, BTS City Vision, Grip Light, Pillars, Adshel, และ Siam Square 
Media เปนตน 
 บริษัทไดรวมลงทุนกับบริษัท เคลียร ชาแนล อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ผูผลิตส่ือปายโฆษณาชั้นนําจาก
ประเทศอังกฤษที่มีประสบการณในการดําเนินธุรกิจมาเปนเวลานาน การรวมทุนดังกลาวทําใหบริษัทเรียนรูแนวทาง
ในการพัฒนาและบริหารสื่อปายโฆษณา การนําเสนอสื่อปายโฆษณารูปแบบใหมๆ และ การนําเทคโนโลยีรูปแบบ
ตางๆ มาปรับปรุงและเสริมสรางประสิทธิภาพใหกับส่ือปายโฆษณาที่บริษัทมี อีกทั้งยังสนับสนุนแนวคิดในการวาง
เครือขายประชาสัมพันธผานสื่อปายโฆษณา และ พัฒนาระบบการดําเนินงานของบริษัทใหมีความเปนสากลเพิ่มขึ้น 
 
บริษัท อิงคเจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย) จํากัด  

จัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานผลิตภาพโฆษณาดวยระบบคอมพิวเตอร อิงคเจ็ท ปจจุบันมีเครื่อง
ผลิตภาพโฆษณาและงานพิมพ 2 ขนาด คือ เครื่อง Vutek Printer 18 Dpi และ เครื่อง Salsa Printer 300 Dpi ซึ่ง
สามารถพิมพภาพโฆษณาบนวัสดุ 3 ประเภท คือ  

• บนไวนิล (Vinyl) ซึ่งเปนพลาสติกผสมกับสารประกอบอื่นๆ เพื่อเพิ่มความยืดหยุน ทําใหสามารถรับ
แรงดึง และมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น เหมาะสําหรับภาพบนสื่อปายโฆษณาประเภท Billboard 

• บน Sticker Vinyl เหมาะสําหรับส่ือปายโฆษณาประเภท Trivision 
• บน Sticker Vinyl แบบรูพรุน เหมาะสําหรับการติดตั้งงานพิมพบนพื้นกระจก เชน ผนังอาคารที่เปน

กระจก ประตูกระจก เปนตน 
 บริษัทไดรวมลงทุนกับบริษัท อิงคเจ็ท อิมเมจเจส (เอ็ม) เอสดี เอ็น บีเอชดี จํากัด หนึ่งในผูนําการผลิตภาพ
พิมพระบบอิงคเจ็ทจากประเทศมาเลเชีย การรวมทุนดังกลาวทําใหบริษัทเรียนรูเทคโนโลยีและแนวทางในการดําเนิน
ธุรกิจการพิมพภาพระบบอิงคเจ็ท อาจกลาวไดวา ในป 2539 บริษัทเปนหนึ่งในผูใหบริการส่ือปายโฆษณารายแรกๆ 
ที่นําเทคโนโลยีการพิมพภาพระบบอิงคเจ็ทมาใชผลิตภาพบนสื่อปายโฆษณา ซึ่งทําใหงานโฆษณาของบริษัทมีความ
สวยงาม สมจริง และสรางภาพลักษณที่ดีใหแกตัวสินคาของลูกคาที่มาใชบริการ 
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โครงสรางรายได 
 

โครงสรางรายไดของบริษัท มาสเตอร แอด จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
(หนวย : ลานบาท) 

 2544 2545 ม.ค.-มิ.ย. 2546 
 มูลคา % มูลคา % มูลคา % 

รายไดการใหบริการ/ผลิตส่ือปายโฆษณา 
• คาวาจางผลิตส่ือ 
• คาบริการส่ือปายโฆษณา 

210.91 97.32 288.94 97.76  
30.14 

133.82 

 
17.83 
79.16 

รายไดอื่นๆ 5.81 2.68 6.60 2.24 5.14 3.01 
รวมรายได 216.72 100.00 295.54 100.00 169.06 100.00 

 
โดยสามารถแบงสัดสวนรายไดของบริษัทและบริษัทยอยไดดังนี้: 

 
 2544 2545 ม.ค.-มิ.ย. 2546 
 มูลคา % มูลคา % มูลคา % 

บริษัท (ส่ือปายขนาดใหญกวา 60 ตรม.) 167.99 77.52 212.95 72.06 117.49 69.50 
บริษัทยอย (ส่ือปายขนาดเล็กกวา 60 ตรม.) 48.73 22.48 82.58 27.94 51.57 30.50 

รวมรายได 216.72 100.00 295.54 100.00 169.06 100.00 
 

ส่ือปายโฆษณาที่เปนรายไดหลักของบริษัท คือ ส่ือปายโฆษณาประเภท Trivision, Billiboard และ BTS City Vision 
ซึ่งสามารถสรุปสัดสวนรายไดของสื่อปายโฆษณา 3 ประเภทตอรายไดรวมไดดังนี้ 

 
 ป 2544 ป 2545 ม.ค.-มิ.ย. 2546 

สัดสวนรายไดของสื่อปายโฆษณาหลัก      
ตอ รายไดรวม 

71.79% 80.36% 72.64% 

 
 ซึ่งในการทําสัญญาที่ลูกคาใชบริการสื่อปายโฆษณาของบริษัท โดยสวนใหญจะมีอายุสัญญาประมาณ 6 
เดือน ถึง 1 ป  
 
 
 




