รายงานประจําปี 2563

3. ปั จ จัยความเสียง
ในปี 2563 ธุรกิ จหลักของกลุ่ม บริษั ท ได้แก่ การประกอบกิ จการด้านการผลิตรายการทางโทรทัศน์ ธุรกิ จให้บริก ารฝึ กสอนและอบรม
ทางด้านวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนเอกชน ภายใต้ชือสถาบันสอนภาษา Wall Street English (“WSE”) และธุรกิจให้บริการจําหน่ายอาหารและ
เครืองดืม ภายใต้ชือร้านอาหารสเต๊ก “Jeffer Steak & Seafood” โดยมีปัจจัยความเสียงของบริษัทในปี 2563 ทีผ่านมา สามารถสรุปได้ดงั นี
1.

ความเสียงจากความมันคงทางการเงิน ความสามารถในการกู้ยืม เงิน และปฏิบ ัต ติ ามเงือนไขทีกําหนดในสัญญากู้ยืม เงิน

นอกเหนือจากการขยายธุรกิจโดยทัวไปแล้ว กลุ่มบริษัทอาจต้องการเงินทุนเพิมเติม เพือลงทุนพัฒนาโครงการใหม่ๆ หรือการเข้าซือกิจการ
อืน ส่งผลให้กลุม่ บริษัทต้องรักษาสภาพคล่องและสํารองวงเงินกูจ้ ากสถาบันการเงินให้เพียงพอเพือใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน อีกทังยังต้องจัดหาแหล่ง
เงินทุนระยะยาวล่วงหน้า เพือให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท แม้ว่ากลุ่มบริษัทยังคงมีภาระหนีสินทังระยะสันและระยะยาว อย่างไรก็ตาม ด้วยผล
การดําเนินงานและการบริหารจัดการทีดีทางด้านการเงิน กลุม่ บริษัทสามารถปฏิบตั ิตามเงือนไขทีกําหนดในสัญญาเงินกูด้ ว้ ยดีเสมอมา
2.

ความเสียงจากการแพร่ร ะบาดของโรคติด เชือไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 เป็ นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และได้
มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิ นในทุกเขตทัวราชอาณาจักร ตังแต่วนั ที 26 มีนาคม 2563 จนถึงวันที 30 เมษายน 2563 และต่อมาได้มีประกาศ
ขยายระยะเวลาการบังคับใช้และมาตรการผ่อนปรนเป็ นระยะ ซึงส่งผลกระทบต่อธุรกิจของกลุม่ บริษัท เพือช่วยลดผลกระทบจากสถานการณ์นี กลุ่ม
บริษัทได้ออกมาตรการต่างๆ อาทิเช่น
ส่วนสํานักงานได้มีการสลับให้พนักงานบางส่วนทํางานทีบ้าน เพือลดความแออัดในสํานักงาน สําหรับพนักงานทีเข้าพืนทีสํานักงานจะต้อง
สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
ส่วนธุรกิจให้บริการจําหน่ายอาหารและเครืองดืม ก็เน้นการขายแบบ food delivery มากยิงขึนในสาขาต่างๆ เมือลูกค้าเข้ามาในร้านก็ตอ้ ง
ตรวจวัดอุณหภูมิ เมือลูกค้าทานอาหารเสร็จก็จะทําความสะอาดโต๊ะและเก้าอีด้วยแอลกอฮอล์เปรย์ทนั ที
ส่วนธุรกิจให้บริการฝึ กสอนและอบรมทางด้านวิชาภาษาอังกฤษ ก็ได้การพัฒนาระบบเทคโนโลยีประเภทการเรียนด้วยระบบออนไลน์แบบ
ครบวงจร ซึงทําให้สามารถรองรับและตอบโจทก์กับสถานการณ์โควิด 19 ทีเกิดขึนได้อย่างสัมฤทธิผล และตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าทีต้องการการ
ดูแลเป็ นพิเศษ
ส่วนธุรกิจการผลิตรายการโทรทัศน์ ก็จะลดขนาดของกองถ่ายลง มีการลงทะเบียนทีมงานในกองถ่ายทุกคนก่อนเข้าและออกจากกอง
ถ่ายทํา
3.

ความเสียงจากการแข่งขัน ในธุร กิจ
3.1 ธุร กิจ ให้บ ริก ารจําหน่ายอาหารและเครืองดืม

ด้วยสภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันของตลาดธุรกิจในปั จจุบันทีมีรายใหม่เข้ามาแข่งขันในตลาดมากยิงขึน ประกอบกับพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารของคนหลายกลุ่มเริมปรับเปลียนไป ทําให้กลุ่มบริษัทต้องมีการปรับตัวเพือให้ทนั ต่อความเปลียนแปลงอย่างเข้มแข็ง โดยกลุ่ม
บริษัทจะได้เน้นเรืองการทําการตลาดแบบ Viral Marketing มากยิงขึน และเน้นทีการแข่งขันในตลาด Delivery ทีเติบโตอย่างก้าวกระโดดและ
ต่อเนืองมาในช่วง 1-2 ปี ทีผ่านมานี
ในขณะทีพฤติกรรมการใช้จ่ายของคนเริมต้องมีการทบทวนมากยิงขึน ทําให้บริษัทขนาดใหญ่ จะใช้กลยุทธ์ในการดึงดูดลูกค้าอย่างดุเดือด
มีการใช้สือ และการให้สว่ นลดต่างๆ มากยิงขึน ทังนีด้วยการเป็ นบริษัทขนาดใหญ่มีสาขาเยอะ ทําให้มีอาํ นาจการต่อรองกับคูค่ า้ ได้มากกว่า จึงทําให้
เกิดภาวการณ์แข่งขันในตลาดค่อนข้างสูงมาก ประกอบกับบริษัทขนาดกลางก็ตอ้ งอยูในภาวะการประหยัดค่าใช้จ่าย ทําให้ความสามารถในการ
แข่งขันกับรายใหญ่ยิงมีประสิทธิภาพน้อยลงไป รวมถึงพฤติกรรมการใช้บริการแบบ Delivery ทีมากขึน ทําให้บริษัทขนาดกลางต้องตกเป็ นรอง 2
ด้านคือ 1.) ด้านการเอารัดเอาเปรียบจากผูส้ ่งเจ้าต่างๆ ทีให้บริการส่ง Delivery ทีคิดค่าบริการส่งกับร้านค้าที 20% เป็ นอัตราขันตํา และ 2.) การ
แข่งขันพืนทีสือบน Application ของแต่ละราย ทีมักถูกซือพืนทีโดยบริษัทขนาดใหญ่ รวมถึงบริษัทขนาดใหญ่ เองก็มีความสามารถในการสร้าง
บริการส่ง Delivery ของตัวเองได้อีกทางหนึงด้วย
26 ปั จจัยความเสียง

รายงานประจําปี 2563
อีกหนึงความเสียงของธุรกิจอาหารในระดับกลางในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจนีคือ การต้องแบกรับต้นทุนค่าเช่าทีไม่มีการปรับลด หรือปรับลด
ในอัตราทีเปรียบเทียบกับยอดจําหน่ายทีหายไปไม่ได้ ทําให้บริษัทต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายทีหนักมาก และส่งผลให้เกิดภาวะขาดทุนเกิดขึน ดังนัน
อีกหนึงทางออกคือการปรับรู ปแบบการขายให้สอดคล้องกับภาวะทีเกิดขึนในปั จจุบนั กล่าวคือแผนในการขยายสาขาต่อไปต้องปรับให้เป็ นรู ปแบบที
ไม่ตอ้ งแบกรับภาระค่าเช่าทีสูงมาก ต้องปรับตัวจากการเปิ ดในศูนย์การค้าต่างๆ ออกมาเป็ นห้องแถว หรือบ้านทีมีพืนทีนังในแหล่งชุมชน เพือลด
ต้นทุน เข้าถึงง่าย และสะดวกต่อการขาย Delivery อีกทางหนึงด้วย รวมทังเน้นการขยายสาขาในรู ปแบบของ Franchise มากยิงขึน เพือเป็ นการ
ขยายฐานลูกค้าโดยมีลกั ษณะทีให้ Franchisee เป็ นผูร้ ว่ มลงทุน และทางกลุม่ บริษัทเป็ นผูใ้ ห้แนวทางและคําแนะนําในการดําเนินธุรกิจ เพือเพิมส่วน
แบ่งทางการตลาดให้มากยิงขึน
อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทก็ยงั คงต้องพัฒนาเรืองรูปลักษณ์ของร้านอย่างต่อเนือง ประกอบกับการพัฒนาคุณภาพของอาหารและการบริการ
ให้มีมาตรฐาน เป็ นทียอมรับและครองใจกลุ่มลูกค้าทัวไปได้อย่างต่อเนือง โดยเฉพาะคุณภาพของอาหาร กลุ่มบริษัทยังคงเน้นและให้ความสําคัญ
เป็ นอันดับต้นๆ ทังในด้านของคุณภาพและด้านของปริมาณทีเหมาะสม คุม้ ค่ากับราคา
3.2 ธุร กิจ ให้บ ริก ารฝึ กสอนและอบรมทางด้านวิช าภาษาอังกฤษ
การให้บริการฝึ กสอนและอบรมทางด้านวิชาภาษาอังกฤษเป็ นธุรกิ จทีมีการแข่งขันค่อนข้างสูง เนื องจากคู่แข่งรายใหม่สามารถเข้ามา
แข่งขันได้ค่อนข้างง่าย อย่างไรก็ตาม ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนทีเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ Wall Street International ทีได้รบั การยอมรับทัว
โลก ประกอบกับกลุ่มบริษัทได้วางเป้าหมายในการเป็ นผูน้ าํ ของธุรกิจโรงเรียนเอกชน ให้บริการฝึ กสอนและอบรมทางด้านวิชาภาษาอังกฤษ โดยการ
จัดหาบุคลากรทีมีประสบการณ์และความสามารถตรงตามคุณสมบัติทีกําหนด มีสถานทีตังในทําเลทีดีและเหมาะสม การสร้างทีมขายให้แข็งแกร่ง
และมีคณ
ุ ภาพ การจัดแคมเปญให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าและปรับเปลียนให้ทนั ต่อเหตุการณ์อย่างสมําเสมอ นอกจากนียังทําการตลาดทีน่าสนใจ
เพือเป็ นการประชาสัมพันธ์แบรนด์สินค้า และส่งเสริมการขายผ่านกลยุทธ์ทางการตลาด พร้อมให้ความสําคัญกับกลุ่มลูกค้าเก่าอย่างต่อเนือง ด้วย
เคมเปญทีตอบสนองต่อกลุม่ เป้าหมาย เพือเป็ นการกระตุน้ ยอดขายอีกด้วย
3.3 ธุร กิจ การผลิต รายการโทรทัศ น์
เนืองจากกลุ่มบริษัทรับจ้างผลิตละครให้กบั บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด (มหาชน) แต่เพียงรายเดียว ดังนันกลุ่มบริษัท จึงต้อง
พิจารณาอย่างละเอียดรอบครอบในการสรรหาบทประพันธ์ทีดี มีคณ
ุ ภาพ ตรงตามความต้องการของผูช้ ม นําเสนอให้กบั ผูว้ ่าจ้างพิจารณา เพือให้
แน่ใจว่าบทประพันธ์เรืองนัน ๆ จะได้รบั การพิจารณาอนุมตั ิ
ธุรกิจทางด้านทีวีดิจิตอลทีมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว มีสถานีโทรทัศน์เพิมมากขึน และแต่ละสถานีโทรทัศน์ก็มีความต้องการทีจะผลิตละคร
เพิมมากขึนด้วย จึงเป็ นเหตุให้บุคลากรด้านการผลิตละครไม่เพียงพอต่อการทํางาน ซึงทางกลุ่มบริษัทได้คาํ นึงถึงเรืองนี จึงพยายามปรับเปลียน
วิธีการในการว่าจ้างบุคลากร จากเดิมทีส่วนใหญ่จะเป็ นการว่าจ้างในรู ปแบบ ฟรีแลนซ์ ให้มาเป็ นการว่าจ้างในรู ปแบบรับเงินค่าจ้างประจํา โดยการ
ทําสัญญาว่าจ้างแบบระยะยาว (Long Term Contract) เพือหลีกเลียงปั ญหาในเรืองการหยุดชะงักในการดําเนินงาน
4.

ความเสียงจากการจัด หาสถานทีตังในการประกอบธุร กิจ ตามทีต้อ งการ

การจัด หาสถานที ตังที ดี ต ามห้า งสรรพสิ น ค้า หรือ สถานที เช่ า อื นๆ ทัวไป เพื อประกอบธุ รกิ จ ของกลุ่ม บริษั ท ถื อ เป็ น ปั จ จัย หลัก ของ
ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจของแต่ละสาขา ดังนันจึงอาจเกิดความเสียงหากกลุ่มบริษัทไม่สามารถต่อสัญญาเช่าพืนทีนันๆ ได้หรือหากมีการ
เปลียนแปลงเงือนไขในสัญญาเช่า เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม เนืองจากกลุ่มบริษัทมีธุรกิจทีหลากหลายเป็ นทีรู จ้ กั และนิยมอย่างกว้างขวางสําหรับกลุ่ม
วัยรุน่ วัยทํางานตอนต้น และผูบ้ ริโภคทัวไป ซึงมีส่วนช่วยดึงดูดลูกค้าหรือผูบ้ ริโภคให้เข้ามาใช้บริการทีห้างสรรพสินค้าหรือเจ้าของพืนทีเช่านันๆ ได้
รวมทังกลุ่มบริษัทยังอยู่ในระหว่างการขยายธุรกิจโดยการเปิ ดสาขาเพิมขึนทุกปี บนพืนทีเช่าตามห้างสรรพสินค้าทัวไป ดังนันกลุ่มบริษัทจึงมีอาํ นาจ
ต่อรองกับห้างสรรพสินค้าและ/หรือเจ้าของพืนทีในการจับจองพืนทีทีมีทาํ เลดีและเหมาะสมก่อนคู่แข่งรายอืน และยังสามารถทําสัญญาเช่าระยะ
ยาวได้ในราคาทีสมเหตุสมผลอีกด้วย
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5.

ความเสียงด้านการขาดแคลนบุคลากร

บุคลากรเป็ นทรัพยากรทีสําคัญในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างยังยืนของกลุม่ บริษัท ดังนันทีผ่านมากลุม่ บริษัทได้ให้ความสําคัญกับการ
บริหารความเสียงในด้านนีอย่างต่อเนือง โดยส่งเสริมให้บคุ ลากรมีความรักและความผูกผันกับองค์กร การให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู ค้ วามเข้าใจทางธุรกิจมากยิงขึน มีการฝึ กอบรมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนือง มีการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงานเป็ น
ประจํา นอกจากนีกลุ่มบริษัทยังให้ความสําคัญต่อการให้ผลตอบแทนทีเหมาะสม รวมทังมีการให้สวัสดิการด้านต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล การทํา
ประกันภัยหมู่ การจัดให้มีกองทุนสํารองเลียงชีพ เป็ นต้น
6.

ความเสียงจากผลกระทบของความไม่แ น่น อนด้านเศรษฐกิจ การเมือ ง ภัย ธรรมชาติ และเหตุก ารณ์ร ้ายแรงซึงส่งผลกระทบต่อ
ผลประกอบการของธุร กิจ

รายได้ และผลกําไรของกลุ่มบริษัท ล้วนต้องอาศัยภาคการใช้จ่ายของผูบ้ ริโภค ซึงอาจได้รบั ผลกระทบด้านลบจากปั จจัยภายนอกหลายๆ
ปั จจัยทีอยู่นอกเหนื อ การควบคุม ของกลุ่ม บริษั ท เช่ น ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ความไม่ สงบทางการเมื อ ง หรือ จากภัยธรรมชาติ (เช่ น นําท่ วม
แผ่นดินไหว เป็ นต้น) เป็ นต้น และถึงแม้ว่าปั จจัยความเสียงต่างๆ ดังกล่าวเป็ นความเสียงทีผูป้ ระกอบธุรกิจทุกๆ รายต้องเผชิญ แต่บริษัทก็ได้จดั ทํา
มาตรการบริหารความเสียง เพือลดผลกระทบด้านลบต่อการดําเนินธุรกิจและผลประกอบการของกลุ่มบริษัทจากเหตุการณ์ทีไม่คาดคิดและไม่
สามารถควบคุมได้ เช่น การทําประกันทรัพย์สินทีครอบคลุมถึงภัยต่างๆ เช่น อัคคีภยั และวาตุภยั เป็ นต้น
7.

ความเสียงจากการไม่ส ามารถดําเนิน ธุร กิจ ได้อ ย่างต่อ เนือง จากระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศขัด ข้อ ง

กลุ่ม บริษั ท ต้อ งอาศัย เทคโนโลยี ในการดําเนิ น ธุ รกิ จ เพื อการรองรับ ระบบการทํางานของหน่ วยงานสนับ สนุน (Back Office) และยัง
ครอบคลุมถึงหน่วยงานต่างๆ อีกด้วย โดยกลุ่มบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนืองและไม่หยุดชะงัก หากเกิดความไม่
แน่นอน หรือภัยพิบตั ิตา่ งๆ ทีอาจเกิดขึน ทําให้ระบบคอมพิวเตอร์ทีใช้งานล่มไม่สามารถทํางานได้อย่างต่อเนือง
ดังนัน เพื อเป็ น การลดความเสียงและป้องกัน ผลกระทบจากความเสียหายทีอาจเกิ ดขึนต่อการดําเนิน ธุรกิ จ ในเบืองต้น กลุ่มบริษั ทได้
กําหนดให้มีการสํารองข้อมูลต่างๆ เช่น ระบบบัญชี ระบบฐานข้อมูลลูกค้า เป็ นต้น โดยมีการบันทึกและเก็บสํารองข้อมูลไว้เพือให้เป็ นปั จจุบนั เสมอๆ
พร้อมจัดเก็บไว้ในสถานทีทีจัดเตรียมไว้
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