รายงานประจาปี 2562

3. ปั จจัยความเสี่ยง
ในปี 2562 ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษั ท ได้แ ก่ การประกอบกิจการด้านการผลิต รายการทางโทรทัศ น์ ธุรกิจให้บ ริการฝึ กสอนและอบรม
ทางด้านวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนเอกชน ภายใต้ช่ือสถาบันสอนภาษา Wall Street English (“WSE”) และธุรกิจให้บริการจาหน่ ายอาหารและ
เครื่องดื่ม ภายใต้ช่อื ร้านอาหารสเต๊ก “Jeffer Steak & Seafood” โดยมีปัจจัยความเสี่ยงของบริษัทในปี 2562 ที่ผ่านมา สามารถสรุปได้ดงั นี ้
ความเสี่ยงจากความมั่นคงทางการเงิน ความสามารถในการกู้ยืมเงิน และปฏิบัติตามเงื่อนไขทีก่ าหนดในสัญญากู้ยืมเงิน
นอกเหนือจากการขยายธุรกิจโดยทั่วไปแล้ว กลุ่มบริษัทอาจต้องการเงินทุนเพิ่มเติม เพื่อลงทุนพัฒนาโครงการใหม่ๆ หรือการเข้าซือ้ กิจการ
อื่น ส่งผลให้กลุ่มบริษัทต้องรักษาสภาพคล่องและสารองวงเงินกูจ้ ากสถาบันการเงินให้เพียงพอเพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน อีกทัง้ ยังต้องจัดหาแหล่ง
เงินทุนระยะยาวล่วงหน้า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท แม้ว่ากลุ่มบริษัทยังคงมีภาระหนีส้ ินทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว อย่างไรก็ตาม ด้วยผล
การดาเนินงานและการบริหารจัดการที่ดีทางด้านการเงิน กลุ่มบริษัทสามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญาเงินกูด้ ว้ ยดีเสมอมา
1.

2.

ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจ

2.1 ธุรกิจให้บริการจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
ด้วยสภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันของตลาดธุรกิจในปั จจุบนั ที่มีรายใหม่เข้ามาแข่งขันในตลาดมากยิ่งขึน้ ประกอบกับพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารของคนหลายกลุ่มเริ่มปรับเปลี่ยนไป ทาให้กลุ่มบริษัทต้องมีการปรับตัวเพื่อให้ทนั ต่อความเปลี่ยนแปลงอย่างเข้มแข็ง โดยกลุ่ม
บริษัทจะได้เน้นเรื่องการทาการตลาดแบบ Viral Marketing มากยิ่งขึน้ และเน้นที่การแข่งขัน ในตลาด Delivery ที่ เติบ โตอย่างก้าวกระโดดและ
ต่อเนื่องมาในช่วง 1-2 ปี ที่ผ่านมานี ้
อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทก็ยงั คงต้องพัฒนาเรื่องรูปลักษณ์ของร้านอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการพัฒนาคุณภาพของอาหารและการบริการ
ให้มีมาตรฐาน เป็ นที่ยอมรับและครองใจกลุ่มลูกค้าทั่วไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะคุณภาพของอาหาร กลุ่มบริษัทยังคงเน้นและให้ความสาคัญ
เป็ นอันดับต้นๆ ทัง้ ในด้านของคุณภาพและด้านของปริมาณที่เหมาะสม คุม้ ค่ากับราคา
ในปี 2562 กลุ่มบริษัทเน้นการขยายสาขาในรูปแบบของ Franchise มากยิ่งขึน้ เพื่อเป็ นการขยายฐานลูกค้าโดยมีลกั ษณะที่ให้ Franchisee
เป็ นผูร้ ว่ มลงทุน และทางกลุ่มบริษัทเป็ นผูใ้ ห้แนวทางและคาแนะนาในการดาเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดให้มากยิ่งขึน้
2.2 ธุรกิจให้บริการฝึ กสอนและอบรมทางด้านวิชาภาษาอังกฤษ
การให้บริการฝึ กสอนและอบรมทางด้านวิชาภาษาอังกฤษเป็ นธุรกิจที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง เนื่องจากคู่แข่งรายใหม่สามารถเข้ามา
แข่งขันได้ค่อนข้างง่าย อย่างไรก็ตาม ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ Wall Street International ที่ได้รบั การยอมรับทั่ว
โลก ประกอบกับกลุ่มบริษัทได้วางเป้าหมายในการเป็ นผูน้ าของธุรกิจโรงเรียนเอกชน ให้บริการฝึ กสอนและอบรมทางด้านวิชาภาษาอังกฤษ โดยการ
จัดหาบุคลากรที่มีประสบการณ์และความสามารถตรงตามคุณสมบัติที่กาหนด มีสถานที่ตงั้ ในทาเลที่ดีและเหมาะสม การสร้างทีมขายให้แข็งแกร่ง
และมีคุณภาพ การจัดแคมเปญให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าและปรับเปลี่ยนให้ทนั ต่อเหตุการณ์อย่างสม่าเสมอ นอกจากนีย้ งั ทาการตลาดที่น่าสนใจ
เพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์แบรนด์สินค้า และส่งเสริมการขายผ่านกลยุทธ์ทางการตลาด พร้อมให้ความสาคัญกับกลุ่มลูกค้าเก่าอย่างต่อเนื่อง ด้วย
เคมเปญที่ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเป็ นการกระตุน้ ยอดขายอีกด้วย
2.3 ธุรกิจการผลิตรายการโทรทัศน์
เนื่องจากกลุ่มบริษัทรับจ้างผลิตละครให้กบั บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จากัด (มหาชน) แต่เพียงรายเดียว ดังนัน้ กลุ่มบริษัท จึงต้อง
พิจารณาอย่างละเอียดรอบครอบในการสรรหาบทประพันธ์ที่ดี มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของผูช้ ม นาเสนอให้กับผูว้ ่าจ้างพิจารณา เพื่อให้
แน่ใจว่าบทประพันธ์เรื่องนัน้ ๆ จะได้รบั การพิจารณาอนุมตั ิ
ธุรกิจทางด้านทีวีดิจิตอลที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว มีสถานีโทรทัศน์เพิ่มมากขึน้ และแต่ละสถานีโทรทัศน์ก็มีความต้องการที่จะผลิตละคร
เพิ่มมากขึน้ ด้วย จึงเป็ นเหตุให้บุคลากรด้านการผลิต ละครไม่เพียงพอต่อการทางาน ซึ่งทางกลุ่มบริษัทได้คานึงถึงเรื่องนี ้ จึงพยายามปรับ เปลี่ยน
วิธีการในการว่าจ้างบุคลากร จากเดิมที่ส่วนใหญ่จะเป็ นการว่าจ้างในรูปแบบ ฟรีแลนซ์ ให้มาเป็ นการว่าจ้างในรูปแบบรับเงินค่าจ้างประจา โดยการ
ทาสัญญาว่าจ้างแบบระยะยาว (Long Term Contract) เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในเรื่องการหยุดชะงักในการดาเนินงาน
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ความเสี่ยงจากการจัดหาสถานทีต่ ั้งในการประกอบธุรกิจตามทีต่ ้องการ
การจัด หาสถานที่ ตั้งที่ ดี ต ามห้า งสรรพสิ น ค้า หรือ สถานที่ เช่า อื่น ๆ ทั่ว ไป เพื่ อประกอบธุ รกิจ ของกลุ่ม บริษั ท ถื อเป็ น ปั จจัย หลักของ
ความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจของแต่ละสาขา ดังนั้นจึงอาจเกิดความเสี่ ยงหากกลุ่มบริษัทไม่สามารถต่อสัญญาเช่าพืน้ ที่นนั้ ๆ ได้หรือหากมีการ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาเช่า เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีธุรกิจที่หลากหลายเป็ นที่รูจ้ กั และนิยมอย่างกว้างขวางสาหรับกลุ่ม
วัยรุ่น วัยทางานตอนต้น และผูบ้ ริโภคทั่วไป ซึ่งมีส่วนช่วยดึงดูดลูกค้าหรือผูบ้ ริโภคให้เข้ามาใช้บริการที่หา้ งสรรพสินค้าหรือเจ้าของพืน้ ที่เช่านัน้ ๆ ได้
รวมทัง้ กลุ่มบริษัทยังอยู่ในระหว่างการขยายธุรกิจโดยการเปิ ดสาขาเพิ่มขึน้ ทุกปี บนพืน้ ที่เช่าตามห้างสรรพสินค้าทั่วไป ดังนัน้ กลุ่มบริษัทจึงมีอานาจ
ต่อรองกับห้างสรรพสินค้าและ/หรือเจ้าของพืน้ ที่ในการจับจองพืน้ ที่ที่มีทาเลดีและเหมาะสมก่อนคู่แข่งรายอื่น และยังสามารถทาสัญญาเช่าระยะ
ยาวได้ในราคาที่สมเหตุสมผลอีกด้วย
3.

ความเสี่ยงด้านการขาดแคลนบุคลากร
บุคลากรเป็ นทรัพยากรที่สาคัญในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัท ดังนัน้ ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทได้ให้ความสาคัญกับการ
บริหารความเสี่ยงในด้านนีอ้ ย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้บคุ ลากรมีความรักและความผูกผันกับองค์กร การให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรูค้ วามเข้าใจทางธุรกิจมากยิ่งขึน้ มีการฝึ กอบรมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง มีการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงานเป็ น
ประจา นอกจากนีก้ ลุ่มบริษัทยังให้ความสาคัญต่อการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม รวมทัง้ มีการให้สวัสดิการด้านต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล การทา
ประกันภัยหมู่ การจัดให้มีกองทุนสารองเลีย้ งชีพ เป็ นต้น
4.

ความเสี่ยงจากผลกระทบของความไม่แน่นอนด้านเศรษฐกิจ การเมือง ภัยธรรมชาติ และเหตุการณ์ร้ายแรงซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ผลประกอบการของธุรกิจ
รายได้ และผลกาไรของกลุ่มบริษัท ล้วนต้องอาศัยภาคการใช้จ่ายของผูบ้ ริโภค ซึ่งอาจได้รบั ผลกระทบด้านลบจากปั จจัยภายนอกหลายๆ
ปั จจัยที่อยู่นอกเหนื อการควบคุมของกลุ่ มบริษัท เช่น ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ความไม่ส งบทางการเมือง หรือจากภัยธรรมชาติ (เช่น น ้าท่ ว ม
แผ่นดินไหว เป็ นต้น) เป็ นต้น และถึงแม้ว่าปั จจัยความเสี่ยงต่างๆ ดังกล่าวเป็ นความเสี่ยงที่ผปู้ ระกอบธุรกิจทุกๆ รายต้องเผชิญ แต่บริษัทก็ได้จดั ทา
มาตรการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบด้านลบต่อการดาเนินธุรกิจและผลประกอบการของกลุ่มบริษัทจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดและไม่
สามารถควบคุมได้ เช่น การทาประกันทรัพย์สินที่ครอบคลุมถึงภัยต่างๆ เช่น อัคคีภยั และวาตุภยั เป็ นต้น
5.

ความเสี่ยงจากการไม่สามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขัดข้อง
กลุ่มบริษั ท ต้องอาศัย เทคโนโลยีในการด าเนิ น ธุรกิจ เพื่อการรองรับ ระบบการท างานของหน่ ว ยงานสนับ สนุน (Back Office) และยัง
ครอบคลุมถึงหน่วยงานต่างๆ อีกด้วย โดยกลุ่มบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดชะงัก หากเกิดความไม่
แน่นอน หรือภัยพิบตั ิต่างๆ ที่อาจเกิดขึน้ ทาให้ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานล่มไม่สามารถทางานได้อย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น เพื่อเป็ น การลดความเสี่ยงและป้องกันผลกระทบจากความเสียหายที่ อาจเกิดขึน้ ต่ อการด าเนิ นธุ รกิจ ในเบือ้ งต้น กลุ่มบริษัท ได้
กาหนดให้มีการสารองข้อมูลต่างๆ เช่น ระบบบัญชี ระบบฐานข้อมูลลูกค้า เป็ นต้น โดยมีการบันทึกและเก็บสารองข้อมูลไว้เพื่อให้เป็ นปัจจุบนั เสมอๆ
พร้อมจัดเก็บไว้ในสถานที่ที่จดั เตรียมไว้
6.
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