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3. การประกอบธุรกิจของแตละกลุมธุรกิจ  
 
ธุรกิจใหบริการและผลิตส่ือปายโฆษณา 
 
3.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 
 ลักษณะผลิตภัณฑของบริษัท คือ ส่ือปายโฆษณาภายนอกที่อยูอาศัย (Out of Home Media) ที่มีความ
หลากหลายทั้งในดานรูปแบบ ขนาด สถานที่ติดตั้ง และ เทคนิคในการนําเสนอ เพื่อใหสามารถสนองความตองการ 
สําหรับกลุมลูกคาเปาหมายที่แตกตางกัน โดยมีจุดติดตั้งครอบคลุมพื้นที่ทั้งในยานธุรกิจและแหลงชุมชน ทั้งในเขต
กรุงเทพมหานคร และตางจังหวัด 
 ในการประกอบธุรกิจมีรายได 2 รูปแบบ คือ การใหเชาส่ือปายโฆษณา และการรับจางผลิตงานโฆษณา ซึ่ง
โดยสวนใหญลูกคาที่ตองการใชส่ือโฆษณาของบริษัทตองใหบริษัทเปนผูผลิตภาพโฆษณาดวย 
 การดําเนินธุรกิจ ดําเนินงานโดยบริษัท มาสเตอร แอด จํากัด (มหาชน) และ บริษัท มาสเตอร แอนด มอร 
จํากัด โดยมีการแบงขอบเขตของการดําเนินธุรกิจ จากขนาดพื้นที่ของสื่อปายโฆษณาเปนหลัก บริษัทจะมุงเนนผลิต
ส่ือปายโฆษณาขนาดใหญ ใชพื้นที่มากกวา 60 ตารางเมตร ในขณะที่ บริษัท มาสเตอร แอนด มอร จํากัดจะผลิตส่ือ
ปายโฆษณาขนาดเล็กที่ใชพื้นที่ต่ํากวา 60 ตารางเมตร 

ส่ือปายโฆษณาแตละประเภทของบริษัท และ บริษัท มาสเตอร แอนด มอร จํากัด สามารถสรุปไดดังนี้ 
ก. ส่ือปายโฆษณาของบริษัท มาสเตอร แอด จํากัด (มหาชน)  
Billboard 
Trivision 
Dyna Vision 
Focus Display 
Rota Graphic 
Air Ship  
Balloon 

ส่ือปายโฆษณาภาพนิ่งริมถนนสายหลักและทางดวนขั้นที่ 1 และ 2 
ส่ือปายโฆษณาภาพเคลื่อนไหวที่สามารถเสนอภาพได 3 ภาพใน 1 ปาย  
ส่ือปายโฆษณาบริเวณประตูทางเขา-ออก ภายในทาอากาศยานกรุงเทพฯ 
ส่ือโฆษณาที่ใชสินคาจริงในการตกแตงพื้นที่ 
ส่ือปายโฆษณา ณ จุดขายสินคา 
ส่ือโฆษณาเคลื่อนที่ได 
ส่ือโฆษณาเคลื่อนที่ได 

ข. ส่ือปายโฆษณาของบริษัท มาสเตอร แอนด มอร จํากัด  
City Vision 
BTS City Vision 
Grip Light 
Pillars  
Adshel 
Siam Square Media 

ส่ือปายโฆษณา Trivision บริเวณทางเทาและเกาะกลางถนนสายสําคัญ 
ส่ือปายโฆษณา Trivision บริเวณเสาตอมอใตสถานีรถไฟฟา BTS 
ส่ือปายโฆษณาที่ติดตั้งบริเวณตูเก็บเงินทางดวนขั้นที่ 1 และ ดอนเมืองโทลเวย 
ส่ือปายโฆษณาในลักษณะตู 3 ดาน ติดตั้งบริเวณอนุสาวรียชัยสมรภูมิ 
ส่ือปายโฆษณาในลักษณะแผนปาย 2 ดาน ติดตั้งบริเวณอนุสาวรียชัยสมรภูมิ 
ส่ือปายโฆษณาประเภทตางๆ บริเวณพื้นที่สยามสแควร 
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รายละเอียดของส่ือปายโฆษณาประเภทตางๆ  
 

ก. ส่ือปายโฆษณาภายใตการดําเนินงานของบริษัท มาสเตอร แอด จํากัด (มหาชน) 
 

 Billboard 
 Billboard เปนส่ือปายโฆษณาภาพนิ่งที่มีขนาดใหญที่สามารถเขาถึงสายตาของผูพบเห็นและกลุม
ลูกคาเปาหมายไดเปนจํานวนมาก บริษัทไดมีการพัฒนารูปแบบโครงสรางใหมีความหลากหลาย เพื่อให
สามารถตอบสนองความตองการของเจาของสินคา โดยโครง Billboard สามารถแบงไดเปน 3 รูปแบบ 
ไดแก โครงสรางเสาเดี่ยว (Mono Pole), โครงสรางเสาคู (Double Column) และ โครงสรางเหล็กฉากถักใย
แมงมุม (Steel Truss) ซึ่งโครงสรางเสาเดี่ยวและโครงสรางเสาคู เปนรูปแบบปายโฆษณาขนาดมาตรฐานที่
ใชเพื่อติดตั้งไดในพื้นที่กอสรางที่จํากัด ในขณะที่โครงสรางเหล็กฉากถักใยแมงมุม ปายโฆษณาจะมีขนาด
ปายและการใชพื้นที่เพิ่มขึ้น 
 การผลิตส่ือปายโฆษณาในลักษณะ Billboard นั้น สามารถใชวัสดุไดหลากหลาย เชน ไมอัด สังกะสี
บานเกล็ด ผาใบ เปนตน เพื่อใหภาพโฆษณาที่ติดตั้งบน Billboard นั้น มีความเหมาะสมกับลักษณะสินคา 
และสรางความดึงดูดใจใหแกผูพบเห็น 
 ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2546 บริษัทมีโครงในรูปแบบ Billboard ภาพนิ่งที่ใชในการดําเนินธุรกิจ
จํานวน 49 จุด โดยสามารถแบงตามจุดติดตั้งโครงไดดังนี้ 

 รอยละของพื้นที่โฆษณารวม 
ริมถนนสายหลักในเขตกรุงเทพฯ 45 
ริมทางดวน 30 
ริมถนนสายหลักในตางจังหวัด 25 

รวม 100 
 โครง Billboard ของบริษัท ปจจุบันมีอัตราการใชงานอยูที่รอยละ 80 ของโครง Billboard ทั้งหมด 
 

 Trivision  
 Trivision เปนส่ือปายโฆษณาที่ไดรับการพัฒนาดานเทคโนโลยีจาก Billboard เพื่อยกระดับ
ประสิทธิภาพในการนําเสนอ โดยสามารถนําเสนอภาพนิ่ง 3 ภาพใน 1 ปาย ซึ่งจากการวิจัยพบวาสามารถ
ดึงดูดความสนใจไดดีกวาปายที่นําเสนอภาพนิ่ง 1 ปาย ถึง 4 เทา ปจจุบัน Trivision เปนส่ือปายโฆษณาที่
ไดรับความนิยมเปนอยางมาก และไดมีการพัฒนาขนาดและรูปแบบแตกตางกัน เพื่อใหสามารถติดตั้ง 
และดึงดูดสายตาผูพบเห็นไดอยางเหมาะสมในจุดตางๆ 
Trivision ประกอบดวยสวนประกอบที่สําคัญ คือ  
1. แทงปริซึม (Prism) 

เปนแทงอลูมิเนียมรูปทรงสามเหลี่ยม มีน้ําหนักเบาและไมเปนสนิม แบงไดเปน 2 ประเภท คือ 
- Solid Version คือ แทงปริซึมที่รีดขึ้นเปนรูปแทง เหมาะสําหรับงานโฆษณาที่ตองการแสดงทั้ง 3 

ภาพรวมกัน 
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- Split Version คือ แทงปริซึมที่ไดรับการพัฒนาใหสามารถแยกชิ้นสวนไดทั้ง 3 ดานที่ใชในการ
แสดงภาพ สะดวกตอการเปลี่ยนภาพโฆษณาไดตามตองการ 

2. ระบบขับหมุน (Driving System) 
เปนกลไกสําหรับหมุนแทงปริซึมใหไดจังหวะตามตองการ คือ 3 จังหวะตอรอบการหมุน แบงไดเปน 2 
ระบบ คือ  
- ระบบสายพานเฟอง (Cog Belt Drive System) ระบบนี้ใชสายพานเฟองเปนตัวสงกําลังหมุน 

โดยสามารถสงกําลังในแนวโคง เหมาะสําหรับการสรางสรรค Trivision ในรูปทรงกลม และปาย
ขนาดใหญ 

- ระบบเฟองบาก (Bevel Gear Drive System) ระบบนี้ใชวิธีการสงกําลังผานเพลา ทําใหเกิดการ
หมุนของแทงปริซึม ในลักษณะคลายคลื่น (Wave Change) 

3. ชุดควบคุม (Option Control) 
ใชประโยชนในการควบคุมจังหวะการพลิก และ การควบคุมเวลาในการแสดงภาพ เชน พลิก 2 ดาน: 
B-A หรือ B-C หรือ A-B, พลิกกลับ จาก A-B-C เปน A-C-B แสดงภาพในระยะเวลา 4, 6, 8, 10 
วินาที เปนตน 

 บริษัทไดรับสิทธิใหเปนตัวแทนจําหนายและใหบริการสื่อปายโฆษณา Trivision ของบริษัท Prisma 
Sign Technology แตเพียงผูเดียวในประเทศไทย ซึ่งบริษัทดังกลาวมีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ
ผลิตส่ือปายโฆษณาระบบ Trivision จากประเทศสวีเดน ทั้งนี้ในสิทธิดังกลาว เปนการรวมมือกันทางธุรกิจ 
มิไดมีขอตกลงในการแบงผลประโยชนหรือการเรียกเก็บคาธรรมเนียมแตอยางใด ในสวนการเปนตัวแทน
จําหนายนั้นที่ผานมามีรายไดเปนสัดสวนนอยและปจจุบันบริษัทไมไดมีรายไดในสวนดังกลาว ปายโฆษณา 
Trivision ที่ Prisma Sign ไดจัดทําขึ้นเปนปายแรกติดตั้งในป พ.ศ. 2537 และยังสามารถใชงานไดดีจนถึง
ทุกวันนี้ ทําใหสามารถถือไดวางานของบริษัทมีคุณภาพและความนาเชื่อถือในระดับสากล 
 ปจจุบันส่ือปายโฆษณา Trivision มีการติดตั้งบริเวณหนาอาคารคลังสินคา ทาอากาศยานกรุงเทพฯ 
ริมถนนสายหลักทั้งในกรุงเทพฯและตางจังหวัด รวมทั้งมีการใหบริการขายขาดใหแกลูกคาเพื่อใชสําหรับ
การโฆษณาประชาสัมพันธสินคาและบริการบริเวณพื้นที่ของลูกคาเอง 
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546 บริษัทมีโครง Trivision ที่ใชในการดําเนินธุรกิจจํานวน 38 จุด ซึ่งสามารถ
แบงตามจุดติดตั้งโครงไดดังนี้ 

 รอยละของพื้นที่โฆษณารวม 
ริมถนนวิภาวดีรังสิต 80 
ริมทางดวน 10 
ริมถนนสายหลักในตางจังหวัด 5 
ริมถนนสายหลักในเขตกรุงเทพ 5 

รวม 100 
 โครง Trivision ของบริษัท ปจจุบันมีอัตราการใชงานอยูที่ รอยละ 100 ของโครง Trivision ทั้งหมด 
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 Dyna Vision 
 Dyna Vision เปนส่ือปายโฆษณาในรูปแบบ Trivision ที่ติดตั้งภายในทาอากาศยานกรุงเทพ บริเวณ
ดานหนาประตูทางเขา-ออกอาคารผูโดยสารระหวางประเทศ และ อาคารผูโดยสารภายในประเทศ จํานวน 
16 จุด เหมาะสําหรับสินคาที่เจาะกลุมเปาหมายในระดับบน สินคาที่ลงโฆษณาจะใชระบบการพิมพภาพ
แบบ Inkjet เพื่อสรางภาพโฆษณาที่สวยงาม คมชัด สมจริงตามแบบภาพตนฉบับ 
 

 Focus Display 
 Focus Display เปนส่ือโฆษณาในรูปแบบของการจัดแสดงสินคา โดยมีการตกแตงพื้นที่ดวยสินคา
จริง ผูโฆษณาสามารถสรางสรรครูปแบบไดตามตองการ เชน การใชระบบมอเตอรไฟฟาเพื่อชวยในการ
หมุนแทนดิสเพลย ทําใหสามารถมองเห็นสินคาไดทุกมุมมอง นอกจากนี้ยังสามารถนําเทคนิคระบบ แสง สี 
เสียง มาใชในการนําเสนอผลิตภัณฑ เพิ่มความโดดเดนและสรางความนาสนใจใหกับตัวสินคา ปจจุบัน 
Focus Display ติดตั้งอยูภายในทาอากาศยานกรุงเทพจํานวน 5 จุด มุงเนนการสื่อสารเขาถึง
กลุมเปาหมายระดับบน 
 

 Rota Graphic 
 Rota Graphic เปนส่ือปายโฆษณาอิเลคทรอนิคใหภาพโฆษณาที่เคลื่อนไหวได 3 ภาพ ดวยแรงขับ
มอเตอรไฟฟา เหมาะสําหรับการโฆษณา ณ จุดขายสินคา เชน บริเวณหนาราน, งานแสดงสินคา เปนตน 
ซึ่งจะสามารถชวยเพิ่มความนาสนใจในตัวสินคา และชวยกระตุนพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคได
เปนอยางดี  
 

 Air Ship 
 Air Ship เปนส่ือโฆษณาในอากาศแบบเรือเหาะอากาศรอนที่สามารถเคลื่อนที่ได โดยมีเจาหนาที่
บังคับทิศทางอยูดานลางของ Air ship ส่ือโฆษณาประเภทนี้เปนการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาพัฒนาและ
เปนที่นิยมอยางมากโดยเฉพาะในประเทศแถบยุโรป บริษัทเปนผูนําเขา Air Ship จากประเทศอังกฤษเปน
รายแรกของประเทศไทย ดวยลักษณะเฉพาะของ Air Ship จึงตองใชทีมงานที่มีความชํานาญ และไดรับ
การฝกฝนเปนอยางดี ทั้งนี้เนื่องจาก Air Ship มีราคาสูง บริษัทจึงลงทุนซื้อเพื่อใหบริการลูกคาเพียง 1 ลํา 
กรณีที่มีลูกคาตองการใชบริการมากกวา 1 ราย บริษัทจะพิจารณาทั้งการซื้อหรือจางวานจากบริษัทที่อยู
ตางประเทศ เพื่อเปนการใหบริการลูกคา 
 Air Ship เปนส่ือโฆษณาที่ครอบคลุมพื้นที่บริเวณกวาง และสามารถสรางความดึงดูดใจใหแกผูที่พบ
เห็น การใช Air Ship สามารถทําไดทั้งการบินเพื่อโฆษณาสินคา การประชาสัมพันธกิจกรรม หรือการ
ถายภาพทางอากาศในมุมมองตางๆ Air Ship จะเปนส่ือปายโฆษณาที่จะชวยพัฒนาวงการโฆษณาสู
ระดับสากล รายละเอียดโดยทั่วไปเกี่ยวกับ Air Ship 
 ความยาวตลอดลําเรือ 37.50 เมตร 
 ความยาวชวงหัวเรือ 34.60 เมตร 
 เสนผาศูนยกลางขนาด 13.76 เมตร 
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 ระดับการบินสูงจากพื้นดิน 200-500 ฟุต 
 พื้นที่โฆษณาขนาด 10 x 20 เมตร 2 ขางลําตัว 
 

 Balloon 
 Balloon เปนส่ือโฆษณาที่สามารถกําหนด ขนาด รูปแบบ และ สีสันไดตามตองการ มีความทนทาน
ตอการใชงาน เนื่องจากผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพดี เหมาะสําหรับงานสรางสรรค ทั้งในรูปแบบ Indoor 
และ Outdoor สามารถแบงไดเปน 3 ประเภท ดังนี้ 
1. บอลลูนโคมไฟ 

มีลักษณะโปรงแสง สามารถใชงานไดทั้งกลางวัน และกลางคืน โดยเฉพาะในเวลากลางคืนตัวบอลลูน
จะสองแสงใหเห็นขอความหรือโลโกสินคาไดอยางชัดเจนและสวยงาม มี 2 รูปแบบ คือ บอลลูนโคมไฟ
ผูกลอย หรือ บอลลูนโคมไฟแบบมีขาตั้ง  

2. บอลลูน Air Light  
Air light เปนบอลลูนที่ใชวิธีการปมลมใหเกิดการพองตัว สามารถติดตั้งไดในพื้นที่ที่ตองการ ใชงานทั้ง 
Indoor และ Outdoor บริเวณหนาราน หรือพื้นที่จัดงานแสดง สะดวกตอการเคลื่อนยาย ตัวบอลลูน
ผลิตจาก PVC อยางดี มีความทนทาน สรางสรรครูปทรงตางๆ ได 

3. บอลลูนอากาศรอน 
เปนรูปแบบของบอลลูนที่ไดรับความนิยมแพรหลายมากในยุโรปและอเมริกา มีขนาดใหญโดดเดน  
ตัวบอลลูนผลิตจาก Long Life Nylon เคลือบดวยซิลิโคนทั้ง 2 ดาน จึงมีความทนทานตอความรอน 
บอลลูนประเภทนี้จะสามารถเคลื่อนที่ได ดังนั้นจึงเปนส่ือปายโฆษณาที่ครอบคลุมพื้นที่ไดในบริเวณ
กวาง หรืออาจกําหนดพื้นที่ในการบินเพื่อเขาถึงกลุมเปาหมาย  

 
ข. ส่ือปายโฆษณาภายใตการดําเนินงานของบริษัท มาสเตอร แอนด มอร จํากัด 

 
 City Vision 

 City Vision เปนส่ือปายโฆษณาในรูปแบบ Trivision โครงสรางเสาเดี่ยวขนาด 1.50 x 3.00 เมตร มี
ความสูงจากพื้นถึงขอบปายประมาณ 4.50 เมตร พรอมทั้งติดตั้งหลอดไฟ ปจจุบัน City Vision ติดตั้งบน
ทางเทาบริเวณ 4 แยก และเกาะกลางถนน รวมจุดติดตั้งทั้งส้ิน 50 จุด ในพื้นที่ตางๆ ทั่วกรุงเทพฯ ทั้งใน  
เขตธุรกิจ, เขตชุมชน และ ยานที่อยูอาศัย  
 

 BTS City Vision  
 BTS City Vision เปนส่ือปายโฆษณาในรูปแบบ Trivision ขนาด 4.00 x 2.00 เมตร ติดตั้งในระดับ
สายตาสูงจากพื้นถนน 1 เมตร บริเวณเสาตอมอใตสถานีรถไฟฟา BTS ทุกสถานี ยกเวนสถานีตากสิน
เนื่องจากลักษณะของสถานที่ไมเอื้ออํานวย รวมจุดติดตั้งส่ือปายโฆษณาทั้งส้ิน 210 จุด บริษัทเปน
ผูประกอบการรายเดียวที่ไดรับอนุญาตใหติดตั้งส่ือปายโฆษณาบริเวณเสาตอมอใตสถานีรถไฟฟาทุกสถานี 
เปนระยะเวลาทั้งส้ิน 9 ป  



 
                     บริษัท  มาสเตอร แอด  จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 2  หนา 14 

 Grip Light 
 Grip Light เปนส่ือปายโฆษณาที่กรอบทําดวยอลูมิเนียม และปายดานหลังประกอบดวยแผน
พลาสติกประกบกับแผนอะครีลิคซึ่งอยูดานหนา โดยมีภาพโฆษณาซึ่งพิมพลงบนไวนิลแบบโปรงแสง
คั่นกลาง ทําใหภาพโฆษณาสวยงามเหมือนจริง สามารถแบงไดเปน 2 รูปแบบ คือ 
- Grip Light Toll Way ขนาดปาย 1.00 x 1.00 เมตร ติดตั้งบริเวณตูเก็บเงินดอนเมืองโทลเวย จํานวน 

60 จุด 
- Grip Light Express ขนาดปาย 0.84 x 0.84 เมตร  ติดตั้งบริเวณตูเก็บเงินทางดวนขั้นที่ 1 จํานวน 81 

จุด 
 

 Pillars 
 Pillar เปนส่ือปายโฆษณาที่ไดรับความนิยมในประเภทแถบยุโรป มีรูปแบบเปน light Box มี 3 ดาน 
ขนาด 1.20 x 2.30 เมตร ภายในปายติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซนต มีระบบเปด-ปดไฟอัตโนมัติ และใช 
Photoelectric Cell ควบคุมการเปด-ปดไฟ ปจจุบัน Pillar มีการติดตั้ง 26 จุดภายในลานอเนกประสงค 
บริเวณอนุสาวรียชัยสมรภูมิเหมาะกับกลุมเปาหมายในวงกวาง 
 

 Adshel  
 Adshel เปนส่ือปายโฆษณาในรูปแบบ Street Furniture นําเสนอภาพโฆษณาดวยรูปแบบ Light Box 
2 ดาน ขนาด 1.20 x 1.80 เมตร ภายในติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซนต ใหแสงสีนวล และมีระบบเปด-ปดไฟ
อัตโนมัติ ลักษณะการพิมพภาพใชเทคนิคการพิมพแบบ Back Illuminated (การสองสวางจากขางหลัง
ปาย) Adshel มีการติดตั้ง 3 จุด ในที่พักรอรถประจําทาง และขางที่พักรอรถประจําทาง ในบริเวณ
อนุสาวรียชัยสมรภูมิ 
 

 Siam Square Media 
 เปนกลุมส่ือปายโฆษณาหลากหลายประเภท ที่บริษัททําการติดตั้งบริเวณพื้นที่สยามสแควร อาทิ เชน 
- City Vision ติดตั้งบริเวณสยามสแควรซอย 7 จํานวน 4 จุด ขนาด 1.50 x 3.00 เมตร 
- Street Sign Ad ติดตั้งบริเวณทางเขา-ออก สยามสแควร จํานวน 24 จุด ขนาด 0.40 x 1.80 เมตร 
- Adshel ติดตั้งบริเวณทางเดินเทาตรงขาม Center Point จํานวน 4 จุด ขนาด 1.20 x 1.80 เมตร 
- Bench Ad ติดตั้งตลอดแนวทางเทาซอย 7 ขนาด 0.30 x 1.20 เมตร 
- Pillar ติดตั้งบริเวณทางเดินเทาตรงขาม Center Point และศูนยหนังสือจุฬาฯ จํานวน 4 จุด ขนาด 

1.20 x 1.80 เมตร  
- Pole Banner ติดตั้งทั้งหมด 38 จุด ขนาดปาย 0.60 x 2.50 เมตร  
- Gateway Ad ติดตั้งบริเวณ ซุมประตูทาง เขา-ออก สยามสแควร ดานถนนพระรามที่ 1 ถนนอังรีดูนังค 

และถนนพญาไท โดยใชส่ือปายโฆษณาประเภท Pillar Adshel และ City Light  
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3.2 การจัดหาผลิตภัณฑและการใหบริการ 
 
3.2.1 การจัดใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑเพ่ือจําหนาย 
 

การจัดหาพื้นทีต่ิดตั้งและผลิตส่ือปายโฆษณา 
ในการจัดหาพื้นที่ติดตั้งและผลิตส่ือปายโฆษณาแตละประเภท บริษัทมีการดําเนินการดังตอไปนี้ 
(1) ทําการศึกษาและวิจัยเพื่อหาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการลงทุนติดตั้งส่ือปายโฆษณา โดยปจจัยสําคัญที่ใชใน

การประกอบการพิจารณา ไดแก 
 ความหนาแนนของประชากร 
 ปริมาณของยานพาหนะที่วิ่งผานพื้นที่ 
 ความดึงดูดสายตาของพื้นที่ติดตั้ง 

(2) เมื่อบริษัทกําหนดจุดติดตั้งส่ือปายโฆษณาที่มีศักยภาพไดแลว จะติดตอเชาพื้นที่เพื่อติดตั้งโครง หรือเชา
โครงที่มีอยู หรือขอสัมปทานในพื้นที่นั้นๆ แลวแตกรณี เพื่อใชในการติดตั้งส่ือปายโฆษณา ปจจุบันอายุ
สัญญาเชาพื้นที่โดยเฉลี่ยของบริษัทอยูที่ 3 ป เชาโครงอยูที่ 3-10 ป และสัญญาสัมปทานอยูที่ 3-9 ป  

(3) หลังจากนั้น ฝายวิศวกรรมและกอสรางจะออกแบบโครงสรางสื่อปายโฆษณาใหเหมาะสมกับพื้นที่ โดยไม
ขัดกับหลักเกณฑการกอสรางปายโฆษณาตามเทศบัญญัติการควบคุมอาคารของกรุงเทพมหานคร หรือ
หนวยงานของกรมโยธาธิการทองถิ่นนั้นๆ ซึ่งในการออกแบบการกอสราง ทางบริษัทจะคํานึงถึงความ
เหมาะสม และความปลอดภัยของชุมชน บริเวณใกลเคียงเปนสําคัญ 

(4) ยื่นแบบขอติดตั้งส่ือปายโฆษณาตอหนวยงานราชการในเขตพื้นที่นั้นๆ ซึ่งเกณฑในการพิจารณาอนุญาต
ติดตั้งส่ือปายโฆษณาจะเนนความปลอดภัยของผูอยูอาศัยในชุมชนนั้นๆ เปนสําคัญ 

(5) หลังจากแบบโครงรางไดรับการอนุญาตจากเขตแลว บริษัทจะใหบริษัทผูรับเหมากอสรางทําการเสนอ
ราคา โดยสวนใหญบริษัทจะมีการดําเนินธุรกิจกับ บริษัท แจคการชาง จํากัด บริษัท 109 คอนสตรัคชั่น 
จํากัด บริษัท รมโพธิ์ทอง จํากัด เปนตน ซึ่งบริษัทดังกลาวไมมีความเกี่ยวของกับบริษัท แตมีประสบการณ
ในการกอสรางและผลิตส่ือปายโฆษณามาเปนเวลานาน เปนผูทําการกอสรางหรือผลิตส่ือปายโฆษณา
ตามแบบที่ไดรับอนุญาต โดยในการกอสรางจะมีทีมงานวิศวกรของบริษัทเปนผูตรวจสอบและควบคุมงาน 
ระยะเวลาในการกอสรางหรือผลิตส่ือปายโฆษณาแตละประเภทจะขึ้นกับรายละเอียดและขนาดของสื่อ
นั้นๆ สําหรับส่ือปายโฆษณาขนาดใหญ เชน Billboard และ Trivision จะใชเวลากอสรางประมาณ 60-75 
วัน แมวาบริษัทจะสงงานการกอสรางและผลิตใหบริษัทอื่นก็ตาม ทางบริษัทก็มีการสงวิศวกรไปควบคุม
งาน ทําใหบริษัทสามารถควบคุมคุณภาพของงานได 
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3.2.2 การผลิตงานโฆษณา 
 
ในการผลิตงานโฆษณากับลูกคา บริษัทมีการดําเนินการดังตอไปน้ี 
(1) ทําสัญญาและทําความเขาใจกับลูกคาถึงประเภทสื่อปายโฆษณา, ระยะเวลาในการโฆษณา, รูปแบบ 

รายละเอียดของงานโฆษณา โดยสวนใหญบริษัทจะรับผลิตงานโฆษณาตามแบบที่ลูกคาไดจัดเตรียมไว 
เพื่อลดขั้นตอนในการออกแบบงานโฆษณา 

(2) หลังจากนั้น บริษัทจะสงผานขั้นตอนการผลิตภาพโฆษณาตอยังบริษัทอื่น เพื่อทําการผลิตงานตามแบบที่
ไดตกลงไวกับลูกคา ปจจุบันบริษัทไมมีนโยบายการผลิตภาพโฆษณาเอง โดยเฉพาะงานผลิตภาพดวยมือ
ที่ใชแรงงานคนเปนสําคัญ เนื่องจากบริษัทพิจารณาแลววา การจางผลิตภาพโฆษณามีตนทุนในการ
ดําเนินงานที่ต่ํากวาการลงทุนในเครื่องจักรและทําการผลิตเอง อีกทั้งส่ือปายโฆษณาในแตละประเภท
เหมาะกับลักษณะภาพพิมพที่แตกตางกัน และในชวงที่บริษัทรับงานพรอมกันเปนจํานวนมาก การ
กระจายงานใหผูผลิตภาพโฆษณาหลายรายทําใหบริษัทสามารถสงมอบงานไดอยางรวดเร็ว และทันตาม
กําหนด อยางไรก็ดี บริษัทมีการรวมลงทุนกับบริษัท อิงคเจ็ท อิมเมจเจส (เอ็ม) เอสดี เอ็น บีเอชดี จํากัด 
จากประเทศมาเลเชีย เพื่อจัดตั้งบริษัท อิงคเจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย) ทําการผลิตภาพโฆษณาระบบ
พิมพภาพอิงคเจ็ท ซึ่งเปนระบบพิมพภาพสวนใหญที่บริษัทใชในการงานโฆษณา ดังนั้นในกรณีที่เปนงาน
ภาพพิมพระบบอิงคเจ็ท โดยสวนใหญบริษัทจะสงมอบงานใหบริษัทรวมดังกลาว เนื่องจากมีความ
คลองตัวในการควบคุมงานและระยะเวลาในการผลิตไดดี แตเงื่อนไขในการดําเนินธุรกิจเปนไปตาม
การคาปกติ ซึ่งบริษัทไมมีขอสัญญาและขอผูกมัดในการสงงานใดๆ ทั้งส้ิน และหากปริมาณของงานภาพ
พิมพระบบอิงคเจ็ทมีมากขึ้นจนมีสาระสําคัญ บริษัทอาจจะพิจารณาลงทุนเพิ่มในธุรกิจนี้ นอกจากนี้
บริษัทมีการสงมอบงานผลิตภาพโฆษณาแกผูผลิตรายอื่น ไดแก บริษัท วีอาร แอดเวอรไทซิ่ง, บริษัท เดอะ 
เบสท จํากัด และบริษัท สุเทพการชาง จํากัด เปนตน  

(3) บริษัทผูผลิตภาพโฆษณาจะผลิตงานตามที่ไดรับมอบหมายโดยใชระยะเวลาประมาณ 5-30 วันในการทํา
การผลิตภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทของสื่อปายโฆษณา หลังจากทําการผลิตภาพเสร็จแลว บริษัทจะทํา
การตรวจสอบคุณภาพของภาพโฆษณา ใหถูกตองตามแบบที่ลูกคาระบุไว ทั้งในดาน ขนาด วัสดุ สี และ
รูปแบบ 

(4) เมื่อสงมอบภาพโฆษณาแลว บริษัทจะติดตั้งภาพโฆษณาในสื่อปายโฆษณาตามที่ไดตกลงกับลูกคา 
(5) ภายหลังการติดตั้งส่ือปายโฆษณา ฝายผลิตโฆษณาจะรายงานผลการติดตั้งใหฝายการตลาดเพื่อ

ตรวจเช็คความถูกตองและความสมบูรณของงานใหเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญากับลูกคา เมื่อ
ฝายการตลาดรับรองความถูกตองของงานแลว สวนลูกคาสัมพันธจะทําการถายภาพสื่อปายโฆษณาที่
เสร็จสมบูรณแลว และจัดสงใหลูกคาพรอมจดหมายแสดงความขอบคุณที่ใชบริการ 
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(6) เมื่อครบกําหนดการติดตั้งงานโฆษณาบริษัทจะรื้อถอนชิ้นงานโฆษณาออกจากจุดติดตั้ง โดยกรรมสิทธิ์ใน
ชิ้นงานจะเปนไปตามที่ระบุไวในสัญญา สวนใหญลูกคาจะไมตองการมีกรรมสิทธิ์ในชิ้นงานโฆษณา 
เนื่องจากมักจะไมสามารถนํามาใชงานตอไดอีก กรณีที่กรรมสิทธิ์เปนของบริษัท บริษัทจะมอบหมายให
ผูรับเหมารื้อถอนชิ้นงาน เปนผูร้ือถอนและจัดเก็บ เพื่อนําไปใชประโยชนอยางอื่น ชดเชยกับคาใชจายใน
การรื้อถอน 

 
3.2.3 การใหบริการหลังการขาย 
  
 บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของการใหบริการหลังการขาย โดยบริษัทจะรายงานสภาพของสื่อปาย
โฆษณาใหแกลูกคาทุกรายไดทราบเปนประจําทุกเดือน เพื่อเปนการสรางความมั่นใจใหกับลูกคาในบริการ โดย
ทีมงานฝายผลิตงานโฆษณา จะตรวจสอบสภาพความสมบูรณ ความเรียบรอย ความสองสวางของไฟฟาในส่ือปาย
โฆษณาทุกประเภท ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน เพื่อการจัดทําจดหมายรายงานสภาพสื่อปายโฆษณาพรอมรูปถาย
ใหแกลูกคาไดรับทราบ และในกรณีที่ลูกคาครบสัญญาเชาปายโฆษณา ทางฝายการตลาดจะทําหนาที่ในการเสนอ
ขอมูลสนับสนุนเพื่อกระตุนตอการตัดสินใจของลูกคา อันจะกอใหเกิดการใชบริการสื่อปายโฆษณาของบริษัทอยาง
ตอเนื่อง 
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ภาพรวมของกระบวนการดําเนินงาน 
 
 

 
สํารวจหาพื้นที่ติดตั้งสื่อปายโฆษณา 

ดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งกรรมสิทธิ ์

ติดตั้งตัวสื่อปายโฆษณา 

ติดตั้งภาพโฆษณาบนสื่อปายโฆษณา 

ติดตอลูกคา เพื่อเสนอสื่อปายโฆษณาที่มีอยู 

ทําสัญญากับลูกคาเรื่องระยะเวลาและรูปแบบ 

จางบริษัทผลิตภาพตามแบบที่ไดตกลงไวกับลูกคา 

ตรวจสอบ และรายงานผลการติดตั้งสื่อแกลูกคา 

ออกแบบและขออนุญาตติดตั้งสื่อปายโฆษณา 

ตรวจเช็คสภาพสื่อปายโฆษณาทุกเดือนและรายงานผลแกลูกคา 
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3.3 การตลาดและภาวะการแขงขัน 
 
3.3.1. กลยุทธการแขงขัน 
 

แนวทางที่บริษัทใหความสําคัญในการดําเนินงาน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน มีดังตอไปน้ี 
 

 การหาพื้นที่ติดตั้งส่ือปายโฆษณาที่มีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ   
พื้นที่ติดตั้งส่ือปายโฆษณาเปนปจจัยที่มีความสําคัญสูงในการที่ลูกคาจะเลือกใชบริการ บริษัทจึงให

ความสําคัญในเรื่องการสรรหาและกําหนดพื้นที่ติดตั้งเปนอยางมาก โดยมีการทําการวิจัยอยางละเอียดถึงปริมาณ
ความหนาแนนของชุมชนในแตละพื้นที่ ปริมาณความหนาแนนของการจราจร จากการที่บริษัทสามารถครองพื้นที่
สวนใหญในแถบกรุงเทพฯตอนเหนือ บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต ซึ่งเปนถนนที่จํานวนผูขับขี่สัญจรมากที่สุดแหงหนึ่ง 
แสดงใหเห็นถึงการมีวิสัยทัศนในการเลือกทําเลในการติดตั้งส่ือปายโฆษณาใหรับสายตาผูที่สัญจรไปมาจํานวนมาก 

นอกจากนี้บริษัทยังมีการขยายจุดติดตั้งส่ือปายโฆษณาไปยังพื้นที่ชานเมือง และในตางจังหวัดเพิ่มขึ้น 
เนื่องจากปจจุบันมีการขยายตัวของชุมชนเมือง การกระจายตัวของชุมชน ซึ่งการขยายตัวของชุมชนจะนําไปสูการ
เติบโตของธุรกิจส่ือปายโฆษณา ปจจุบันบริษัทมีจุดติดตั้งส่ือปายโฆษณาในพื้นที่ตางจังหวัดโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
จังหวัดที่เปนแหลงธุรกิจ หรือแหลงทองเที่ยว เชน เชียงใหม ภูเก็ต ชลบุรี เปนตน ซึ่งไดรับการตอบรับจากลูกคาเปน
อยางดี 

 
 การใหความสําคัญในเรื่องของเทคโนโลยี และการเพิ่มประเภทสื่อปายโฆษณา 

บริษัทใหความสําคัญกับการใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสื่อปายโฆษณาที่มีอยู รวมทั้งสรางสื่อ
ปายโฆษณาประเภทอื่นๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกใหแกลูกคา โดยมีการศึกษาเทคโนโลยีตางๆ จากส่ือปายโฆษณาของ
ตางประเทศอยางสม่ําเสมอ ทั้งจากการศึกษานิตยสารดานโฆษณาชั้นนําในตางประเทศ และการสงทีมงานไปศึกษา
ดูงานสื่อปายโฆษณาตางประเทศ เพื่อนําเทคโนโลยีมาปรับใชใหเหมาะสม 

นอกจากนี้ การรวมทุนของบริษัทกับกับบริษัท เคลียร ชาแนล อินเตอรเนชั่นแนล ผูนําทางดานสื่อปาย
โฆษณาภายนอกที่อยูอาศัยจากประเทศอังกฤษ ในการจัดตั้งบริษัท มาสเตอร แอนด มอร จํากัด กอใหเกิดการ
แลกเปล่ียนขอมูล ความรูในเรื่องของเทคโนโลยี ในการนํามาสรางความนาสนใจใหกับส่ือปายโฆษณา และการเพิ่ม
ประเภทสื่อปายโฆษณา เพื่อเปนการเพิ่มทางเลือกใหกับเจาของสินคาไดบรรลุวัตถุประสงคทางการตลาด 

 
 การผลิตงานที่มีคุณภาพตรงตามความตองการของลูกคา 

บริษัทตระหนักวางานที่มีคุณภาพ จะสามารถสรางความไววางใจที่ดีกับลูกคา และกอใหเกิดการดําเนิน
ธุรกิจตอเนื่อง บริษัทจึงใหความสําคัญในเรื่องคุณภาพของชิ้นงานเปนอยางมาก โดยมีบริษัทในเครือที่ทําหนาที่ใน
การผลิตภาพโฆษณา ซึ่งทําใหสามารถควบคุมคุณภาพของงานไดอยางใกลชิด สําหรับในบางชิ้นงานที่ไดมีการจาง
บริษัทอื่น ๆ ใหทําการผลิต บริษัทมีฝายผลิตโฆษณาทําหนาที่ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานทั้งในเรื่องของ สี รูปแบบ 
ใหเปนไปตามความตองการของลูกคา  
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 การรวมงานกับผูรวมงาน (Partner) ที่มีประสบการณในการดําเนินธุรกิจ 
 การรวมงานกับผูรวมงานที่มีประสบการณในการดําเนินธุรกิจ ทําใหบริษัทมีการเรียนรูเทคโนโลยี และ
แนวทางในการดําเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น โดยปจจุบันมาสเตอร แอด ไดมีการรวมมือทางธุรกิจกับบริษัทชั้นนํา อาทิ  

• บริษัท เคลียร ชาแนล อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ผูนําทางดาน Out of Home Media จากประเทศ
อังกฤษ ดวยการรวมทุนในการกอตั้งบริษัท มาสเตอร แอนด มอร จํากัด เพื่อใหบริการดานสื่อปาย
โฆษณากลางภายนอกที่อยูอาศัย 

• บริษัท อิงคเจ็ท อิมเมจเจส ประเทศมาเลเซีย ดวยการรวมทุนในการกอตั้งบริษัท อิงคเจ็ท อิมเมจ 
เจส (ประเทศไทย) จํากัด กอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีในเรื่องของการพิมพภาพโฆษณา
ขนาดใหญ ซึ่งสามารถรองรับงานพิมพ ไดทั้งในรูปแบบ In door และ Out door 

• SFX Sports Group ผูซึ่งดําเนินธุรกิจในสวนของการจัด Sport Event, กิจกรรมประชาสัมพันธ
ใหกับนักกีฬาชื่อดัง และเปนบริษัทชั้นนําในการดูแลผลประโยชนใหกับนักกีฬาดังทั่วโลกจาก
หลายประเภทกีฬา อาทิ อังเดร อากัสซี่, เดวิด เบคแฮม, ไมเคิล จอรแดน เปนตน รวมทั้งภราดร 
ศรีชาพันธุ นักเทนนิสขวัญใจชาวไทย  จากการที่ SFX Sports Group มีผูถือหุนใหญ คือ บริษัท 
เคลียร ชาแนล อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ซึ่งเปนผูรวมทุนในบริษัทมาสเตอร แอนด มอร จํากัด 
(บริษัทยอย) จึงอาจกลาวไดวา SFX Sports Group มีความสัมพันธอันดีกับบริษัท ในเดือน
ตุลาคม 2545 SFX Sports Group ไดแตงตั้งบริษัทใหเปนผูดูแลสิทธิประโยชนในการโฆษณา
ประชาสัมพันธสินคาบนเครื่องแตงกายของภราดร รวมทั้งในกรณีที่ลูกคาสนใจใหภราดรเปน
ตัวแทนในการโฆษณาประชาสัมพันธสินคาตางๆ ในประเทศไทย ซึ่งการดูแลสิทธิประโยชนของ
ภราดรนั้น บริษัทถือเปนการศึกษาแนวทางในการดําเนินธุรกิจดังกลาวของ SFX Sports Group 
ดังนั้นสัดสวนรายไดจากสวนนี้จึงไมสูงมากนัก โดยปกติการดําเนินธุรกิจดังกลาวบริษัทจะไดรับ
คาตอบแทนในสัดสวนของมูลคาโฆษณา  

• Total Sport Asia หนึ่งในบริษัทชั้นนําของโลกทางดาน Sport Marketing โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ภูมิภาคเอเชีย ซึ่งเปนเจาของสิทธิในการถายทอดรายการกีฬาใหญๆของโลก อาทิ  
- HBO World Boxing - รายการชิงแชมปมวยสากล  
- ESPN Inc. 
- Asia Cup การแขงขันแบดบินตันชิงแชมปเอเชีย 
- การเปนเจาของลิขสิทธิ์ในการถายทอด และการจัดหาผูสนับสนุนรายการถายทอดสดใน

ภูมิภาคเอเชียของ German Bundesliga ,French Football League, Euro 2000, UEFA 
Cup, World Cup 2002 Friendly Matches, World Cup Qualification Matches, Formula 
One, PGA Tour เปนตน 

ในป 2546 Total Sport Asia เปนผูดําเนินการจัดการแขงขันและจัดหาผูสนับสนุนการแขงขัน
กีฬาในรูปแบบความบันเทิง (Sport Entertainment) โดยจัดมวยปล้ํา WWE “Smackdown 
Tour” เปนครั้งแรกในประเทศไทย ที่อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2546
และแตงตั้งใหบริษัทเปนผูจัดหาผูสนับสนุนการแขงขันมวยปล้ําในครั้งนี้ 
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 การนําส่ือปายโฆษณามาปรับใชเพื่อกิจกรรมความบันเทิง สันทนาการตางๆ 
บริษัทมีการมุงเนนในการนําส่ือปายโฆษณามาประยุกตใชกับกิจกรรมทางดานบันเทิง สันทนาการเพิ่มขึ้น 

เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับส่ือปายโฆษณาของบริษัท ดวยประโยชนใชสอยที่หลากหลายและรูปแบบที่สวยงามของสื่อ
ปายโฆษณา จึงไดถูกนํามาใชเพื่อประโยชนทางดานสันทนาการและความบันเทิง เชน การนําส่ือปายโฆษณา 
Projection Cube เขารวมการจัดงานฟุตบอลโลก France 98 ที่บริเวณลานหนาธนาคารไทยพาณิชย สํานักรัชโยธิน, 
การนําแอรชิพ และบอลลูนเขารวมในกิจกรรมบันเทิงในโอกาสตางๆ เปนตน 

 
 การสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคา  

บริษัทเนนการสรางความสัมพันธที่ดีตอลูกคา นอกเหนือจากการใหบริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และตรง
ตามสัญญาที่ไดทําไวกับลูกคา เพื่อใหบริษัทไดรับความไววางใจที่ดีจากลูกคาแลว บริษัทมีสวนลูกคาสัมพันธที่คอย
ใหบริการ การแจงขอมูลขาวสารที่นาสนใจเกี่ยวกับวงการ Out of Home Media อันเปนประโยชนตอลูกคาในการ
สรางสรรคผลงานในรูปแบบตางๆ ที่จะชวยใหงานโฆษณามีความนาสนใจ และกระตุนใหเกิดการใชส่ือปายโฆษณา
มากขึ้น 

นอกจากนี้บริษัทยังไดมีการจัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธกับลูกคา เชน การจัดการแขงขันโบวล่ิงกระชับ
มิตร อีกทั้งในโอกาสครบรอบวันคลายวันเกิด วันครบรอบการกอตั้งบริษัท หรือในโอกาสพิเศษตางๆ ของลูกคา 
บริษัทจะมีการจัดเตรียมของขวัญ กระเชาดอกไมใหกับลูกคา อันเปนการสรางความประทับใจใหเกิดขึ้นอีกทางหนึ่ง 

 
 การใหความสําคัญกับบุคคลากรในบริษัท 

บริษัทตระหนักอยูเสมอวาบุคคลากรทุกระดับของบริษัท เปนกลไกสําคัญในการที่จะทําใหบริษัทประสบ
ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งในธุรกิจส่ือปายโฆษณาภายนอกที่อยูอาศัย เปนธุรกิจที่ตอง
ตื่นตัว เพื่อรับขาวสารความรูตางๆ ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรจึงเปนจุดเดนที่สําคัญอันเปนส่ิงที่แตกตางของบริษัทที่
เหนือคูแขงขัน การมีทีมงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อพรอมรับการขยายงานของบริษัท เปนส่ิงหนึ่งที่บริษัทให
ความสําคัญ ดวยการจัดอบรมพนักงานใหมีความรูดานตางๆ เชน งานทางดานคอมพิวเตอร การอบรมดาน
การตลาด การเรียนรูเพื่อติดตอส่ือสารดวยภาษาตางประเทศ การจัดสงพนักงานศึกษา และดูงานตางประเทศ เปน
ตน รวมถึงการสรางความสัมพันธที่ดีใหเกิดขึ้นในองคกร ดวยการจัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธของพนักงาน อันจะ
นําไปสูการดําเนินงานในแนวทางเดียวกัน การรวมมือและการประสานงานเพื่อใหงานสําเร็จดังเปาหมายที่ไดวางไว  

 
3.3.2. ลักษณะลูกคาเปาหมาย 

 
ลูกคาของบริษัทสามารถจําแนกไดเปน 2 ประเภทหลัก ตามลักษณะการติดตอ ดังนี้ 

(1) ลูกคาประเภทบริษัทตัวแทนโฆษณา  (Agency) 
คือ บริษัทตัวแทนโฆษณา ซึ่งทําหนาที่เปนตัวแทนเจาของผลิตภัณฑหรือบริการในการติดตอใหบริษัทเปน

ผูผลิตและติดตั้งส่ือปายโฆษณาใหกับผลิตภัณฑหรือบริการของลูกคาของตนเอง 
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(2) ลูกคาที่เปนเจาของผลิตภัณฑโดยตรง  (Non Agency) 
คือ บริษัท หางรานเอกชน รวมถึงองคกรของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจทั่วไป ที่เปนผูประกอบการในธุรกิจ

ตางๆ ซึ่งเปนเจาของผลิตภัณฑ หรือบริการโดยตรง ลูกคาลักษณะนี้จะติดตอกับบริษัทโดยไมผานบริษัทตัวแทน
โฆษณา เพื่อใหบริษัทเปนผูผลิตและติดตั้งส่ือปายโฆษณาตามรายละเอียดและรูปแบบที่ไดตกลงกัน 

 
 ณ ส้ินไตรมาสที่ 1 ป พ.ศ. 2546 บริษัทมีลูกคาที่เปนตัวแทนบริษัทโฆษณาจํานวน 66 ราย คิดเปนสัดสวน
รายไดประมาณรอยละ 40 ของยอดขายรวม และมีลูกคาที่เปนเจาของผลิตภัณฑโดยตรง 121 ราย คิดเปนสัดสวน
รายไดประมาณรอยละ 60 ของยอดขายรวม   

 
 สัดสวนลูกคารายใหญ 10 รายแรกตอรายไดรวมในชวงระยะเวลา 3 ปที่ผานมาสามารถสรุปไดดังนี้ 

 ป 2543 ป 2544 ป 2545 ไตรมาส 1  
ป 2546 

สัดสวนรายไดลูกคา 10 รายแรกตอรายไดรวม (%) 56.29 38.63 43.79 48.26 
 ในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา กลุมบริษัทไมมีสัดสวนการขายใหแกลูกคารายใดรายหนึ่งเกินกวารอยละ 30 
ของรายไดรวมในปนั้นๆ 
 
3.3.3. การจําหนายและชองทางการจําหนาย 
 
 ในการจําหนายสื่อปายโฆษณาของบริษัท สามารถสรุปชองทางการจําหนายไดดังนี้ 

(1) ผานพนักงานขายของบริษัท  บริษัทจะติดตอกับลูกคาที่มีศักยภาพในการใชส่ือปายโฆษณาภายนอก
ที่อยูอาศัย เพื่อเสนอทางเลือกในการประชาสัมพันธสินคาของลูกคา และเปนการแนะนําบริษัทตอ
ลูกคา โดยบริษัทมีการจัดทําเอกสารประกอบการขาย ซึ่งอธิบายรายละเอียดโดยเบื้องตนของสื่อปาย
โฆษณาประเภทตางๆ เพื่อใหการสื่อสารขอมูลสูกลุมลูกคาเปนไปอยางสมบูรณ ถูกตองและงายตอ
การตัดสินใจ 

(2) ผานสื่อปายโฆษณาของบริษัท เนื่องจากสื่อปายโฆษณาของบริษัทอยูภายนอกที่อยูอาศัย จึงสามารถ
จัดเปนชองทางการจําหนายของบริษัทไดอีกทางหนึ่ง ลูกคาของบริษัทโดยสวนใหญจะเปนผูติดตอกับ
บริษัทจากการพบเห็นส่ือปายโฆษณาของบริษัท ซึ่งไดมีการระบุชื่อบริษัทและเบอรโทรศัพทไว 

(3) ผานการเผยแพรขอมูลบริษัทผานสื่อตางๆ   
• ส่ือทางอิเลคทรอนิค  

• เว็บไซตของบริษัท บริษัทมีการจัดทําเว็บไซต www.masterad.co.th เพื่อเผยแพรขาวสาร 
และสินคาของบริษัท เพื่อใหลูกคาสามารถทราบถึงขอมูลเบื้องตนของบริษัทได 

• การจัดทํา Web Link เพื่อเชื่อมโยง Website ของบริษัท กับ Website ที่ไดรับความนิยมทั้ง
ในและตางประเทศ  
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• ส่ือทางสิ่งพิมพตางๆ  
• การลงโฆษณาในหนังสือพิมพรายวัน  
• การลงโฆษณาในหนังสือ The Advertising  
• การลงโฆษณาในหนังสือของสมาคมปายโฆษณากลางแจง  
• การจัดทําวารสารราย 2 เดือนของบริษัท เพื่อเผยแพรของบริษัทสูกลุมลูกคาของบริษัทกวา 

2,000 ราย  
ชองทางการจัดจําหนายเหลานี้ มีการจัดการบริหารงานอยางมีระบบ เพื่อประโยชนในการจําหนายสื่อปาย

โฆษณาของบริษัทเปนสําคัญ โดยภายหลังจากการไดรับการติดตอจากลูกคา สวนลูกคาสัมพันธจะสอบถามความ
ตองการของลูกคาในเบื้องตน และจัดสงลูกคาใหกับฝายดานการตลาด ซึ่งมีประสบการณในการเสนอสื่อปาย
โฆษณาเปนผูดําเนินการประสานงานติดตามดูและลูกคาตอไป  

 
3.3.4. นโยบายราคา 

 
 ในการกําหนดราคาการใชบริการสื่อปายโฆษณาและการผลิตงานสื่อปายโฆษณา บริษัทมีนโยบายกําหนด
ราคาโดยคํานึงถึงปจจัยตางๆ ดังนี้ 
 (1) จุดติดตั้งส่ือปายโฆษณา เนื่องจากจุดติดตั้งส่ือปายโฆษณาสวนใหญของบริษัทอยูใน prime area มีความ
หนาแนนของชุมชนมาก ทําใหบริษัทสามารถกําหนดราคาคาเชาส่ือปายโฆษณาในอัตราที่สูงได 
 (2) ตนทุนการเชาสถานที่ติดตั้งส่ือปายโฆษณา และตนทุนการกอสรางสื่อปายโฆษณานั้นๆ จะมีผลตอการ
กําหนดราคาคาใชบริการสื่อปายโฆษณา  
 (3) ตนทุนการผลิตส่ือประเภทนั้นๆ ทั้งในดานขนาด และความละเอียดของตัวงาน เชน การผลิตส่ือปาย
โฆษณาประเภท Trivision จะมีตนทุนที่สูงกวาการผลิตส่ือปายโฆษณา Billboard สงผลใหราคาคาใชบริการสื่อปาย
โฆษณาประเภท Trivision สูงกวาของ Billboard 
 (4) ระยะเวลาการใชส่ือปายโฆษณาของลูกคา บริษัทกําหนดใหลูกคาตองทําสัญญาในการใชส่ือปายโฆษณา
เปนระยะเวลาตอเนื่องไมนอยกวา 6 เดือน อยางไรก็ดีกรณีที่ลูกคาทําสัญญาในระยะยาวที่นานกวานั้น บริษัทจะ
กําหนดราคาที่ต่ําลงเนื่องจากบริษัทมีความเสี่ยงในการดําเนินงาน และมีตนทุนการดําเนินงานที่ลดลง 
 (5) ปริมาณการซื้อส่ือปายโฆษณาของลูกคา โดยทั่วไปผลิตภัณฑ 1 ผลิตภัณฑ มักจะใชส่ือปายโฆษณา 2-3 
จุด เพื่อเปนการจูงใจใหลูกคามีการใชส่ือเพิ่มขึ้น บริษัทจึงมักเสนอราคาที่ต่ําลงในกรณีที่ลูกคามีการใชส่ือปาย
โฆษณาหลายจุด หรือหลายประเภท 
 (6) ตนทุนการดําเนินงานของบริษัท ในการกําหนดราคาบริษัทไดคํานึงถึงตนทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งในดาน
ตนทุนผันแปรที่เกี่ยวของกับส่ือนั้นโดยตรง เชน คาเชา คาเบี้ยประกัน คาไฟฟา คาภาษีปาย คาบํารุงรักษา และ
ตนทุนคงที่ เชน เงินเดือนพนักงาน เพื่อใหบริษัทสามารถสรางผลกําไรจากการดําเนินงานได 
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3.3.5. ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแขงขันในอุตสาหกรรม 
 

 ภาวะอุตสาหกรรม 
การเติบโตของธุรกิจส่ือปายโฆษณา มีความสัมพันธโดยตรงกับอุตสาหกรรมโฆษณาและการขยายตัวของ

ภาวะเศรษฐกิจ ในป พ.ศ. 2546 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติคาดการณวา GDP จะ
ขยายตัวในอัตรารอยละ 4.5-5.5 แสดงถึงการฟนตัวของเศรษฐกิจและการจับจายใชสอยของผูบริโภคที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะ
สงผลดีตออุตสาหกรรมโฆษณา เนื่องจากการโฆษณาประชาสัมพันธ ยังคงเปนส่ิงสําคัญของแผนการตลาด รวมทั้ง
เปนกลยุทธในการแขงขันสําหรับสินคาที่มีกลุมเปาหมายเปนผูบริโภค 

 
มูลคาของอุตสาหกรรมโฆษณาและยอดขายของบริษัท    

มูลคา (ลานบาท)    ป 2543 ป 2544 ป 2545 ม.ค.-พ.ค. 
ป 2546 

GDP (Current Price)1 4,916,505 5,123,418 5,430,466 n.a. 
ส่ือโฆษณารวม2 51,065 52,998 61,220 27,856 

% ของ GDP 1.04% 1.04% 1.13% n.a.. 
ส่ือปายโฆษณา2 1,255 1,445 1,718 1,231 

% ของสื่อโฆษณารวม 2.46% 2.72% 2.81% 4.42% 
มาสเตอร แอด3 150 211 289 n.a. 

% ของสวนแบงตลาด 11.95% 14.63% 16.82% n.a. 
ที่มา :  1. สํานกังานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต ิ
 2. บริษัท เอซีนลิเสน (ประเทศไทย) จํากดั 
 3. บริษัท มาสเตอร แอด จํากัด (มหาชน) 
 

จากขอมูลของบริษัท เอซีนิลเสน (ประเทศไทย) จํากัด พบวา ระหวางป 2542-2545 การใชจายโฆษณา มี
อัตราการเติบโตอยางตอเนื่อง โดยในป 2545 มีมูลคาการใชส่ือโฆษณาโดยรวมจํานวน 61,220 ลานบาท เพิ่มขึ้นใน
อัตรารอยละ 15.50 จากปกอนหนา โดยสื่อปายโฆษณา มีมูลคาการใชส่ือ 1,718 ลานบาท เติบโตเพิ่มขึ้นจากปกอน
หนาในอัตรารอยละ 18.90 กลุมธุรกิจที่ใชส่ือปายโฆษณาสวนใหญมาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย และธุรกิจส่ือสาร
โทรคมนาคม โดยมีสัดสวนประมาณรอยละ 38 และ รอยละ 10 ตามลําดับ 

เมื่อเปรียบเทียบกับมูลคาการใชส่ือปายโฆษณากับยอดขายของบริษัท พบวาในป 2545 บริษัทมีสวนแบง
ตลาดในธุรกิจส่ือปายโฆษณาประมาณ 16.82% เพิ่มขึ้นจาก 14.63% ในป 2544 
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 สภาพการแขงขันในอุตสาหกรรม  
 การแขงขันในการดําเนินธุรกิจ สามารถจําแนกไดเปน 2 กรณี คือ 
 
1. การแขงขันกับส่ือโฆษณาประเภทอื่นๆ  

การเลือกใชส่ือโฆษณาแตละประเภท มีวัตถุประสงคและลักษณะการสื่อสารเพื่อใหถึงกลุมลูกคาเปาหมาย
ที่แตกตางกัน โดยสื่อปายโฆษณาเปนส่ือประเภทกระตุนความจํา (Remind Advertisement) และตองการสื่อสารถึง
คนหมูมาก ลูกคาที่เลือกใชส่ือปายโฆษณา มักมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความคุนเคยกับตราผลิตภัณฑตอผูบริโภค 
 ตารางแสดงสัดสวนการใชส่ือปายโฆษณาของประเทศไทย แยกตามสื่อโฆษณาประเภทตางๆ ดังนี้  

 
สัดสวนการใชส่ือโฆษณา 

(%) 
ป 2543 ป 2544 ป 2545 ม.ค.-พ.ค. 

ป 2546 
ทีวี 59.66 62.04 60.99 60.51 
วิทยุ 9.91 9.61 10.10 9.51 

หนังสือพิมพ 21.32 18.03 18.16 17.51 
นิตยสาร 5.31 5.86 5.93 6.03 

ยานพาหนะ 0.70 1.05 1.04 0.83 
โรงภาพยนตร 0.64 0.69 0.97 1.19 
ส่ือปายโฆษณา 2.46 2.72 2.81 4.42 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 
ที่มา :  บริษัท เอซีนลิเสน (ประเทศไทย) จํากดั 

จากขอมูลของ บริษัท เอซีนีลเสน (ประเทศไทย) จํากัด พบวาส่ือโทรทัศนมีการใชงบประมาณมากที่สุด 
รองลงมาเปนส่ือหนังสือพิมพและส่ือวิทยุ โดยในป 2545 ส่ือปายโฆษณามีสวนแบงการตลาดประมาณรอยละ 2.81 
ของมูลคาการใชส่ือโฆษณารวม 

ในชวงเดือนมกราคม-พฤษภาคม ป2546 สัดสวนการใชส่ือโฆษณาทางหนังสือพิมพและวิทยุลดลง 
ในขณะที่การใชส่ือปายโฆษณามีสัดสวนเพิ่มขึ้น โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 4.42 ของมูลคาการใชส่ือโฆษณารวม 
แสดงใหเห็นแนวโนมของการใชส่ือปายโฆษณาเพิ่มขึ้น ทั้งนี้นาจะมีสาเหตุมาจาก  

• ส่ือปายโฆษณามีตนทุนอยูในระดับต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับส่ือโฆษณาประเภทอื่น แตสามารถตอกย้ําในตรา
ผลิตภัณฑของสินคานั้นไดเปนอยางดี 

• การพัฒนาเทคโนโลยีในการนําเสนอทําใหส่ือปายโฆษณามีความนาสนใจ และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
ในทางตรงกันขามเทคโนโลยีใชรีโมทคอนโทรลในการเปลี่ยนชองโทรทัศนและวิทยุ ทําใหประสิทธิภาพใน
การสื่อสารถึงผูบริโภคของสื่อโฆษณาทางโทรทัศนและวิทยุลดลง 

• สภาพสังคมในปจจุบันผูบริโภคตองใชเวลาอยูบนทองถนนเพิ่มขึ้น ทําใหการใชส่ือปายโฆษณาสามารถ
ส่ือสารเขาถึงผูบริโภคไดในปริมาณเพิ่มขึ้น การใชเวลาสวนใหญนอกบานของผูคน ในการทํากิจกรรมตางๆ 
จึงเปนโอกาสแหงการเติบโตที่สําคัญของธุรกิจส่ือปายโฆษณาที่สามารถติดตั้งในพื้นที่ตางๆ 
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• จากนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนการพัฒนาระบบขนสงมวลชนขนาดใหญเพิ่มขึ้น เชน ระบบรถไฟฟา
ขนสงมวลชนกรุงเทพมหานคร รถไฟฟามหานคร เปนตน การขยายสนามบินแหงชาติสุวรรณภูมิ การ
พัฒนาปายรถประจําทางในกรุงเทพมหานคร มีสวนชวยทําใหธุรกิจส่ือปายโฆษณาขยายตัวอยางตอเนื่อง 

 
2. ภาวะการแขงขันในธุรกิจส่ือปายโฆษณา 

ภาวะการแขงขนัในธุรกิจส่ือปายโฆษณาสามารถสรุปไดดังนี้ 
• มีผูประกอบการหลายราย ผูประกอบการรายใหญ เชน บริษัท เจซี ดี เดอ โกลด จํากัด บริษัท 

บางกอกไตรวิชั่น จํากัด และ ผูประกอบการรายยอย เชน ผูที่ติดตั้งส่ือปายโฆษณาบนที่พักอาศัย 
โดยผูประกอบการรายใหญสามารถครองสัดสวนประมาณรอยละ 60 - 70 ของมูลคาตลาดโดยรวม 
โดยบริษัทถือเปนหนึ่งในผูนําของตลาด ซึ่งเมื่อพิจารณายอดขายของบริษัทเปรียบเทียบกับมูลคา
ธุรกิจส่ือปายโฆษณาจากการศึกษาของมูลของบริษัท เอซีนีลเสน (ประเทศไทย) จํากัด พบวาบริษัท
มีสวนแบงตลาดอยูประมาณรอยละ 16 และมีแนวโนมที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้น 

• ผูประกอบการรายใหญแตละราย สวนใหญจะมุงเนนการดําเนินธุรกิจไปในแตละรูปแบบส่ือปาย
โฆษณา ซึ่งแตกตางจากบริษัทที่มีนโยบายสรางสรรคส่ือใหมีความหลากหลายรูปแบบ และ
ครอบคลุมในหลายพื้นที่ เชน  
• บริษัท เจซี เดอ โกลด จํากัด มุงเนนส่ือปายโฆษณาบริเวณที่พักผูโดยสารรอรถประจําทาง และ

บริเวณทางเทาในเขตกรุงเทพมหานคร 
• บริษัท บางกอกไตรวิชั่น จํากัด มุงเนนส่ือปายโฆษณาประเภท Trivision ขนาดใหญ 
• บริษัท ไทยประสิทธิ์นีออนไซน โฆษณา จํากัด มุงเนนส่ือปายโฆษณาประเภท Billboard  

• ผูประกอบการรายใหญในปจจุบัน มีพื้นที่ซึ่งเปนจุดแข็งแตกตางกัน กลาวคือบริษัทมุงเนนพื้นที่ทาง
กรุงเทพฯ ตอนเหนือ และมีโครงการที่จะขยายไปดานตะวันออกของกรุงเทพฯ ในเฉพาะบริเวณพื้นที่
โดยรอบของสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งถือวาเปนพื้นที่ที่มีศักยภาพสําหรับส่ือปายโฆษณาในอนาคต 

• จากการที่ผูประกอบการแตละรายมีรูปแบบส่ือปายโฆษณาที่แตกตางกัน และพื้นที่ที่เปนจุดแข็ง
ตางกัน จึงอาจกลาวไดวาสภาพการแขงขันในอุตสาหกรรมไมรุนแรงมากนัก การแขงขันในปจจุบัน
จะเนนในเรื่องทําเลที่ตั้ง ความหลากหลายของสื่อปายโฆษณา การใหบริการที่สามารถรองรับความ
ตองการของลูกคาแบบครบวงจรเปนสําคัญ ดังเชนที่บริษัทใหบริการแกลูกคาแบบครบวงจร เปนผู
จัดสถานที่จากเอกชนและประมูลสัมปทาน เพื่อสรางโครงปาย จัดสรางเครือขายและผลิตงานปาย
โฆษณาขนาดใหญ กลาง เล็ก สําหรับปายโฆษณาภายนอกและภายในอาคาร รวมถึงการให
คําปรึกษาในการติดตั้งส่ือปายโฆษณาในพื้นที่ตางๆ และเปนธุรกิจในการจัดแสดง จัดกิจกรรมเพื่อ
สงเสริมการตลาด โดยใชอุปกรณทางสันทนาการตางๆ เชน บอลลูน เรือเหาะ ปายจอทีวีขนาดใหญ 
เปนตน 

• การเขาสูธุรกิจของผูประกอบการรายใหมมีขอจํากัดในเรื่องพื้นที่ที่มีศักยภาพในการติดตั้ง ซึ่งพื้นที่ 
สวนใหญไดมีการถือครองโดยผูประกอบการปจจุบันอยูแลว ผูประกอบการรายใหมที่จะเขามา
จําเปนตองหาพื้นที่อื่นๆ เพื่อติดตั้ง เชน พื้นที่ที่เกิดจากการขยายตัวของชุมชน ซึ่งอาจมีศักยภาพไม
มากนักในการดําเนินงานชวงแรก 
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3.3.6. แนวโนมภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแขงขัน 
  

ธุรกิจส่ือปายโฆษณายังคงมีศักยภาพในการขยายตัว ทั้งการเติบโตในลักษณะควบคูไปกับการเติบโตของ
อุตสาหกรรมโฆษณา และการที่ธุรกิจส่ือปายโฆษณาสามารถครองสวนแบงตลาดในอุตสาหกรรมโฆษณาไดเพิ่มขึ้น
จากการใหขอมูลของบริษัท ในฮองกง ประเทศจีน และประเทศอังกฤษ สัดสวนการใชส่ือปายโฆษณาอยูในระดับ
ประมาณรอยละ 4 และ 6 ของมูลคาการใชโฆษณารวม เปรียบเทียบกับสัดสวนการใชส่ือปายโฆษณาของประเทศ
ไทยที่รอยละ 3 ของมูลคาตลาดรวม สะทอนใหเห็นโอกาสในการขยายตัวของการใชส่ือปายโฆษณาในประเทศไทย
 บริษัทมีความมั่นใจวา ในอนาคตสื่อปายโฆษณาจะมีการใหความสําคัญในดานรูปแบบและความสวยงาม
กับสถานที่ติดตั้งส่ือปายโฆษณาเพิ่มขึ้น โดยสื่อปายโฆษณาจัดเปน Reminding Advertising ที่มีผลตอการสราง 
Image ใหกับสินคาที่ลงโฆษณาในระยะยาว และการนําส่ือปายโฆษณาไปทํา Promotion Advertising จะชวย
กระตุนพฤติกรรมของผูบริโภคในชวงเวลาตางๆ ทําใหส่ือปายโฆษณาจะมีการเขาถึงกลุมเปาหมายไดชัดเจน 
นอกจากนี้ผูประกอบการจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีในการนําเสนอ เพื่อสรางความนาสนใจใหกับส่ือปายโฆษณา
เพิ่มขึ้น การแขงขันในอุตสาหกรรมสื่อปายโฆษณาในอนาคต จะเหลือผูประกอบการรายใหญเพียงไมกี่ราย โดย
ปจจัยที่ผูประกอบการแตละรายจะใหความสําคัญ ไดแก ทําเล เทคโนโลยี คุณภาพของงาน และการใหบริการหลัง
การขายเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

 
4. การวิจัยและพัฒนา 
 
การพัฒนาส่ือปายโฆษณาประเภทตางๆ  
 
 บริษัทไดศึกษารูปแบบส่ือปายโฆษณาในตางประเทศอยางสม่ําเสมอ เพื่อนํามาพัฒนาสื่อปายโฆษณาที่มี
อยู รวมทั้งมีการนําเทคโนโลยีของตางประเทศมาใชปรับปรุงประสิทธิภาพของสื่อปายโฆษณา เพื่อเพิ่มคุณภาพของ
งานใหตอบสนองความตองการของลูกคาเพิ่มขึ้น โดยในชวงระยะเวลา 3 ปที่ผานมา บริษัทมีการพัฒนา Balloon 
และ Air Ship ใหสามารถนํามาใชเปนทางเลือกใหมในการประชาสัมพันธสินคาในแกลูกคา 
 




