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ในป 2561 ธุรกิจหลักของกลุมบริษัท ไดแก การประกอบกิจการดานการผลิตรายการทางโทรทัศน ธุรกิจใหบริการฝกสอนและอบรม
ทางดานวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนเอกชน ภายใตช่ือสถาบันสอนภาษา Wall Street English (“WSE”) ธุรกิจใหบริการจําหนายอาหารและเคร่ืองด่ืม 
ภายใตช่ือรานอาหารสเต็ก “Jeffer Steak & Seafood” และธุรกิจใหบริการสรางสรรคและบริหารงานดานการส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร 
ภายใตช่ือ “Index” โดยมีปจจัยความเสี่ยงของบริษัทในป 2561 ที่ผานมา สามารถสรุปไดดังนี้ 

1. ความเสี่ยงจากความมั่นคงทางการเงิน ความสามารถในการกูยืมเงนิ และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญากูยืมเงิน  
นอกเหนือจากการขยายธุรกิจโดยทั่วไปแลว กลุมบริษัทอาจตองการเงินทุนเพิ่มเติม เพื่อลงทุนพัฒนาโครงการใหมๆ หรือการเขาซ้ือกิจการ

อื่น สงผลใหกลุมบริษัทตองรักษาสภาพคลองและสํารองวงเงินกูจากสถาบันการเงินใหเพียงพอเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน อีกทั้งยังตองจัดหาแหลง
เงินทุนระยะยาวลวงหนา เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท แมวากลุมบริษัทยังคงมีภาระหนี้สินทั้งระยะส้ันและระยะยาว อยางไรก็ตาม ดวยผล
การดําเนินงานและการบริหารจัดการที่ดีทางดานการเงิน กลุมบริษัทสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาเงินกูดวยดีเสมอมา  

2. ความเสี่ยงจากการแขงขันในธรุกิจ  

2.1 ธุรกิจใหบริการสรางสรรคและบริหารงานดานการส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร 
จากการแขงขันในตลาดท่ีเขมขน ทั้งจากผูประกอบการรายเล็ก รายกลาง และรายใหญ รวมถึงผูที่สนใจเขามาจับกลุมธุรกิจนี้ สงผลใหเกิด

สวนแบงทางการตลาดและมีความซับซอนมากข้ึน ประกอบกับงบประมาณของเม็ดเงินที่ใชยังอยูในชวงรัดกุมและจํากัด ซ่ึงผันผวนกับความตองการ
ของลูกคาที่มีความตองการหลากหลาย และมีความแตกตางมากข้ึน และเนนในเร่ืองของความคิดสรางสรรค เพื่อสรางความเปนเอกลักษณใหกับ
สินคาและบริการในรูปแบบที่ยั่งยืนมากข้ึน และที่สําคัญตองตอบโจทยไลฟสไตล และเทรนดของผูบริโภคไดในขณะเดียวกัน รวมถึงอิทธิพลของ
เทคโนโลยีที่เขามามีบทบาทในชีวิต ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงไดตลอดเวลา ดังนั้นการทําการตลาดเพื่อตอบสนองความตองการข้ันพื้นฐาน จึง      
ไมเพียงพออีกตอไป แตตองเพิ่มดานความคิดสรางสรรคเขาไปดวย ‘ครีเอทีวิต้ี แอดเดด’ (Creativity-Added) ซ่ึงเปนกลยุทธที่ทางกลุมบริษัท ใชใน
การดําเนินงาน เปนกลยุทธสรางทุนที่ทาทายของการตลาดยุค 2561 คือ การเพิ่มเติม สรางสรรค และใสใจในทุกรายละเอียดตางๆ ดวยความเขาใจ
อยางแทจริง เพื่อสรางมูลคาใหเกิดข้ึน เนื่องจากในทุกๆ กลุมอุตสาหกรรมตางตองการความคิดสรางสรรคมาเติมแตงใหเกิดความแตกตาง เกิดความ
จดจํา และเปนที่สนใจตอกลุมเปาหมาย เพื่อสรางสรรคงานสูตลาดตอเนื่อง ทั้งในรูปแบบของงานอีเวนท ซ่ึงเปนธุรกิจหลักที่กลุมบริษัทมีความแกรง 
และเปนที่ยอมรับของตลาดทั้งในประเทศ และตางประเทศ รวมถึงธุรกิจประเภทอื่นๆ เพื่อสรางโอกาสใหกับนักธุรกิจ นักลงทุน ในตางประเทศ และ
เจาะตลาดใหมๆ ตอเนื่อง สามารถตอยอดธุรกิจในรูปแบบใหมๆ ใหเติบโตมั่นคงแบบตอเนื่อง ทั้งในประเทศ และระดับภูมิภาคอาเซียนแบบครบ
วงจรไดอยางแนนอน 

2.2 ธุรกิจใหบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม   
สืบเนื่องมาจากคานิยมของผูบริโภคที่มีการเปล่ียนแปลงไป การใชชีวิตของคนไทยที่เนนความสะดวกสบาย นิยมการรับประทานอาหาร

นอกบานมากข้ึน และมีการขยายตัวของชุมชนเมืองออกไปอยางรวดเร็ว เปนผลใหปจจุบันมีรานอาหารเพิ่มข้ึนเปนจํานวนมาก เพื่อเพิ่มทางเลือก
ใหกับผูบริโภคมีทั้งกลุมผูประกอบการรานอาหารจากตางประเทศ กลุมรานอาหารที่ดําเนินกิจการในประเทศทั้งขนาดกลางและขนาดยอม จึงทําให
ภาวะการแขงขันของธุรกิจรานอาหารในประเทศไทยคอนขางสูง อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทไดวางเปาหมายในการคงความเปนผูนําของธุรกิจ
รานอาหารสเต็กที่มีคุณภาพดีเหมาะสมกับราคา นอกจากนี้ยังสรางสรรคเมนูใหม ๆ เพื่อความแตกตางจากคูแขง โดยยังคงจุดเดนคือ ความคุมคา
ทางดานราคา ใหความสําคัญกับความหลากหลายของเมนูอาหาร ความรวดเร็วของการใหบริการ ตลอดจนมุงเนนการตอบสนองใหทันความ
ตองการที่เปล่ียนแปลงของผูบริโภค สรางการจดจําในแบรนดสินคาโดยการจัดทําส่ือทั้งออนไลนและออฟไลน และจัดรายการสงเสริมการขายเพื่อ
กระตุนการใชจายของผูบริโภค ทําใหบริษัทสามารถรักษาความเปนผูนําและการมีสวนแบงการตลาดที่เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง 

คุณภาพอาหารและมาตรฐานการใหบริการ เปนสิ่งที่กลุมบริษัทใหความสําคัญอยางย่ิง เนื่องดวยเกี่ยวกับสุขภาพของผูบริโภคโดยตรง 
ดังนั้นวัตถุดิบจะตองมีความสดใหมและมีคุณภาพดี เนื่องจากวัตถุดิบจะประกอบไปดวย เนื้อสัตว อาหารทะเล ผัก และขนมปง ซ่ึงมีอายุการใชงาน
สั้น ดังนั้นกลุมบริษัทจึงกําหนดนโยบายการจัดซ้ือและการบริหารจัดการสินคาคงคลัง ดวยการส่ังซ้ือและใหสงวัตถุดิบในลักษณะวันตอวันในจํานวน
ที่เพียงพอ สําหรับวัตถุดิบบางอยางก็ใหผูแทนจําหนายสงตรงไปยังรานสาขา มีการจัดเตรียมพื้นที่สําหรับจัดเก็บวัตถุดิบทั้งที่เปนหองเย็นและหอง 
แชแข็ง เพื่อคงความสดใหมและสภาพด้ังเดิมของวัตถุดิบใหคงอยูอยางสมบูรณ และส่ังซ้ือวัตถุดิบจากโรงงานผลิตที่ไดตามมาตรฐานสากล ในปที่
ผานมามีความผันผวนของราคาวัตถุดิบ ทําใหกลุมบริษัทตองวางแผนการส่ังซ้ือเปนรายป การหาผูแทนจําหนายรายใหม รวมท้ังการหาสินคา
ประเภทท่ีใกลเคียงกันมาทดแทนสินคาที่ขาดแคลน 
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2.3 ธุรกิจใหบริการฝกสอนและอบรมทางดานวิชาภาษาอังกฤษ  
การใหบริการฝกสอนและอบรมทางดานวิชาภาษาอังกฤษเปนธุรกิจที่มีการแขงขันคอนขางสูง เนื่องจากคูแขงรายใหมสามารถเขามา

แขงขันไดคอนขางงาย อยางไรก็ตาม ดวยหลักสูตรการเรียนการสอนที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัวของ Wall Street International ที่ไดรับการยอมรับ   
ทั่วโลก ประกอบกับกลุมบริษัทไดวางเปาหมายในการเปนผูนําของธุรกิจโรงเรียนเอกชน ใหบริการฝกสอนและอบรมทางดานวิชาภาษาอังกฤษ โดย
การจัดหาบุคลากรที่มีประสบการณและความสามารถตรงตามคุณสมบัติที่กําหนด มีสถานที่ต้ังในทําเลที่ดีและเหมาะสม การสรางทีมขายให
แข็งแกรงและมีคุณภาพ การจัดแคมเปญใหเหมาะสมกับกลุมลูกคาและปรับเปล่ียนใหทันตอเหตุการณอยางสม่ําเสมอ นอกจากนี้ยังทําการตลาดที่
นาสนใจ เพื่อเปนการประชาสัมพันธแบรนดสินคา และสงเสริมการขายผานกลยุทธทางการตลาด พรอมใหความสําคัญกับกลุมลูกคาเกาอยาง
ตอเนื่อง ดวยเคมเปญที่ตอบสนองตอกลุมเปาหมาย เพื่อเปนการกระตุนยอดขายอีกดวย 

2.4 ธุรกิจการผลิตรายการโทรทัศน           
เนื่องจากกลุมบริษัทรับจางผลิตละครใหกับบริษัท บางกอกเอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) แตเพียงรายเดียว ดังนั้นกลุมบริษัท จึงตอง

พิจารณาอยางละเอียดรอบครอบในการสรรหาบทประพันธที่ดี มีคุณภาพ ตรงตามความตองการของผูชม นําเสนอใหกับผูวาจางพิจารณา เพื่อให
แนใจวาบทประพันธเร่ืองนั้นๆ จะไดรับการพิจารณาอนุมัติ    

ธุรกิจทางดานทีวีดิจิตอลที่มีการเติบโตอยางรวดเร็ว มีสถานีโทรทัศนเพิ่มมากข้ึน และแตละสถานีโทรทัศนก็มีความตองการที่จะผลิตละคร
เพิ่มมากข้ึนดวย จึงเปนเหตุใหบุคลากรดานการผลิตละครไมเพียงพอตอการทํางาน ซ่ึงทางกลุมบริษัทไดคํานึงถึงเร่ืองนี้ จึงพยายามปรับเปล่ียน
วิธีการในการวาจางบุคลากร จากเดิมที่สวนใหญจะเปนการวาจางในรูปแบบฟรีแลนซ ใหมาเปนการวาจางในรูปแบบรับเงินคาจางประจํา โดยการ
ทําสัญญาวาจางแบบระยะยาว (Long Term Contract) เพื่อหลีกเล่ียงปญหาในเร่ืองการหยุดชะงักในการดําเนินงาน  

3. ความเสี่ยงจากการจัดหาสถานทีต่ั้งในการประกอบธุรกิจตามที่ตองการ 
การจัดหาสถานที่ ต้ังที่ดีตามหางสรรพสินคาหรือสถานที่เชาอื่นๆ ทั่วไป เพื่อประกอบธุรกิจของกลุมบริษัท ถือเปนปจจัยหลักของ

ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจของแตละสาขา ดังนั้นจึงอาจเกิดความเสี่ยงหากกลุมบริษัทไมสามารถตอสัญญาเชาพื้นที่นั้นๆ ได หรือหากมีการ
เปล่ียนแปลงเงื่อนไขในสัญญาเชา เปนตน อยางไรก็ตาม เนื่องจากกลุมบริษัทมีธุรกิจที่หลากหลายเปนที่รูจักและนิยมอยางกวางขวางสําหรับกลุม
วัยรุน วัยทํางานตอนตน และผูบริโภคทั่วไป ซ่ึงมีสวนชวยดึงดูดลูกคาหรือผูบริโภคใหเขามาใชบริการที่หางสรรพสินคาหรือเจาของพื้นที่เชานั้นๆ ได 
รวมท้ังกลุมบริษัทยังอยูในระหวางการขยายธุรกิจโดยการเปดสาขาเพิ่มข้ึนทุกปบนพื้นที่เชาตามหางสรรพสินคาทั่วไป ดังนั้นกลุมบริษัทจึงมีอํานาจ
ตอรองกับหางสรรพสินคาและ/หรือเจาของพื้นที่ในการจับจองพื้นที่ที่มีทําเลดีและเหมาะสมกอนคูแขงรายอื่น และยังสามารถทําสัญญาเชาระยะ
ยาวไดในราคาที่สมเหตุสมผลอีกดวย 

4. ความเสี่ยงดานการขาดแคลนบุคลากร  
บุคลากรเปนทรัพยากรที่สําคัญในการสรางความเจริญเติบโตอยางย่ังยืนของกลุมบริษัท ดังนั้นที่ผานมากลุมบริษัทไดใหความสําคัญกับการ

บริหารความเสี่ยงในดานนี้อยางตอเนื่อง โดยสงเสริมใหบุคลากรมีความรักและความผูกผันกับองคกร การใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรใหมี
ความรูความเขาใจทางธุรกิจมากย่ิงข้ึน มีการฝกอบรมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานอยางตอเนื่อง มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเปน
ประจํา นอกจากนี้กลุมบริษัทยังใหความสําคัญตอการใหผลตอบแทนที่เหมาะสม รวมท้ังมีการใหสวัสดิการดานตางๆ เชน คารักษาพยาบาล การทํา
ประกันภัยหมู การจัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เปนตน 

5. ความเสี่ยงจากผลกระทบของความไมแนนอนดานเศรษฐกิจ การเมือง ภัยธรรมชาติ และเหตุการณรายแรงซ่ึงสงผลกระทบตอ
ผลประกอบการของธุรกิจ 
รายได และผลกําไรของกลุมบริษัท ลวนตองอาศัยภาคการใชจายของผูบริโภค ซ่ึงอาจไดรับผลกระทบดานลบจากปจจัยภายนอกหลายๆ 

ปจจัยที่อยูนอกเหนือการควบคุมของกลุมบริษัท เชน ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ความไมสงบทางการเมือง หรือจากภัยธรรมชาติ (เชน น้ําทวม 
แผนดินไหว เปนตน) เปนตน และถึงแมวาปจจัยความเสี่ยงตางๆ ดังกลาวเปนความเสี่ยงที่ผูประกอบธุรกิจทุกๆ รายตองเผชิญ แตบริษัทก็ไดจัดทํา
มาตรการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบดานลบตอการดําเนินธุรกิจและผลประกอบการของกลุมบริษัทจากเหตุการณที่ไมคาดคิดและ           
ไมสามารถควบคุมได เชน การทําประกันทรัพยสินที่ครอบคลุมถึงภัยตางๆ เชน อัคคีภัยและวาตุภัย เปนตน 
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6. ความเสี่ยงจากการไมสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่อง จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขดัของ 
กลุมบริษัทตองอาศัยเทคโนโลยีในการดําเนินธุรกิจ เพื่อการรองรับระบบการทํางานของหนวยงานสนับสนุน (Back Office) และยัง

ครอบคลุมถึงหนวยงานตางๆ อีกดวย โดยกลุมบริษัทไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องและไมหยุดชะงัก หากเกิดความ     
ไมแนนอน หรือภัยพิบัติตางๆ ที่อาจเกิดข้ึน ทําใหระบบคอมพิวเตอรที่ใชงานลมไมสามารถทํางานไดอยางตอเนื่อง 

ดังนั้น เพื่อเปนการลดความเสี่ยงและปองกันผลกระทบจากความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนตอการดําเนินธุรกิจ ในเบ้ืองตนกลุมบริษัทได
กําหนดใหมีการสํารองขอมูลตางๆ เชน ระบบบัญชี ระบบฐานขอมูลลูกคา เปนตน โดยมีการบันทึกและเก็บสํารองขอมูลไวเพื่อใหเปนปจจุบันเสมอๆ 
พรอมจัดเก็บไวในสถานที่ที่จัดเตรียมไว  

 
 


