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ในปี 2563 ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท ได้แก่ การประกอบกิจการด้านการผลิตรายการทางโทรทัศน์ ธุรกิจให้บริการฝึกสอนและอบรม
ทางดา้นวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนเอกชน ภายใตชื้อสถาบันสอนภาษา Wall Street English (“WSE”) และธุรกิจใหบ้ริการจาํหน่ายอาหารและ
เครอืงดืม ภายใตชื้อรา้นอาหารสเต๊ก “Jeffer Steak & Seafood” โดยมีปัจจยัความเสียงของบรษัิทในปี 2563 ทีผ่านมา สามารถสรุปไดด้งันี   

1. ความเสียงจากความมันคงทางการเงนิ  ความสามารถในการกู้ยืมเงนิ  และปฏิบัตติามเงอืนไขทกีาํหนดในสัญญากู้ยืมเงนิ   

นอกเหนือจากการขยายธุรกิจโดยทวัไปแลว้ กลุ่มบริษัทอาจตอ้งการเงินทุนเพิมเติม เพือลงทนุพฒันาโครงการใหม่ๆ หรอืการเขา้ซือกิจการ
อืน สง่ผลใหก้ลุม่บริษัทตอ้งรกัษาสภาพคล่องและสาํรองวงเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินใหเ้พียงพอเพือใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียน อีกทงัยงัตอ้งจดัหาแหล่ง
เงินทนุระยะยาวล่วงหนา้ เพือใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อบริษัท แมว้่ากลุ่มบริษัทยงัคงมีภาระหนีสินทงัระยะสนัและระยะยาว อย่างไรก็ตาม ดว้ยผล
การดาํเนินงานและการบรหิารจดัการทีดีทางดา้นการเงิน กลุม่บรษัิทสามารถปฏิบติัตามเงือนไขทีกาํหนดในสญัญาเงินกูด้ว้ยดีเสมอมา  

2. ความเสียงจากการแพร ่ระบาดของโรคตดิเช ือไวร ัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือไวรสัโคโรนา 2019 เป็นโรคติดตอ่อนัตรายตามพระราชบญัญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และได้
มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตทัวราชอาณาจกัร ตังแต่วนัที 26 มีนาคม 2563 จนถึงวนัที 30 เมษายน 2563 และต่อมาไดม้ีประกาศ
ขยายระยะเวลาการบงัคบัใชแ้ละมาตรการผ่อนปรนเป็นระยะ ซงึส่งผลกระทบตอ่ธุรกิจของกลุม่บรษัิท เพือช่วยลดผลกระทบจากสถานการณนี์ กลุ่ม
บรษัิทไดอ้อกมาตรการตา่งๆ อาทิเช่น  

สว่นสาํนกังานไดม้ีการสลบัใหพ้นกังานบางส่วนทาํงานทีบา้น เพือลดความแออดัในสาํนกังาน สาํหรบัพนกังานทีเขา้พืนทีสาํนกังานจะตอ้ง
สวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลา 

ส่วนธุรกิจใหบ้ริการจาํหน่ายอาหารและเครืองดืม ก็เนน้การขายแบบ food delivery มากยิงขึนในสาขาต่างๆ เมือลกูคา้เขา้มาในรา้นก็ตอ้ง
ตรวจวดัอณุหภมูิ เมือลกูคา้ทานอาหารเสรจ็ก็จะทาํความสะอาดโต๊ะและเกา้อีดว้ยแอลกอฮอลเ์ปรยท์นัที 

ส่วนธุรกิจใหบ้ริการฝึกสอนและอบรมทางดา้นวิชาภาษาองักฤษ ก็ไดก้ารพฒันาระบบเทคโนโลยีประเภทการเรียนดว้ยระบบออนไลนแ์บบ
ครบวงจร ซึงทาํใหส้ามารถรองรบัและตอบโจทกก์ับสถานการณโ์ควิด 19 ทีเกิดขึนไดอ้ย่างสมัฤทธิผล และตอบสนองต่อกลุ่มลูกคา้ทีตอ้งการการ
ดแูลเป็นพิเศษ 

ส่วนธุรกิจการผลิตรายการโทรทัศน ์ก็จะลดขนาดของกองถ่ายลง  มีการลงทะเบียนทีมงานในกองถ่ายทุกคนก่อนเขา้และออกจากกอง    
ถ่ายทาํ   

3. ความเสียงจากการแข ่งข ันในธุรกิจ     

3.1 ธุรกิจใหบ้ร ิการจาํหน่ายอาหารและเคร ืองดมื   

ดว้ยสภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันของตลาดธุรกิจในปัจจุบันทีมีรายใหม่เขา้มาแข่งขันในตลาดมากยิงขึน ประกอบกับพฤติกรรมการ
รบัประทานอาหารของคนหลายกลุ่มเริมปรบัเปลียนไป ทาํใหก้ลุ่มบริษัทตอ้งมีการปรบัตวัเพือใหท้นัต่อความเปลียนแปลงอย่างเขม้แข็ง โดยกลุ่ม
บริษัทจะไดเ้น้นเรืองการทาํการตลาดแบบ Viral Marketing มากยิงขึน และเนน้ทีการแข่งขันในตลาด Delivery ทีเติบโตอย่างก้าวกระโดดและ
ตอ่เนืองมาในช่วง 1-2 ปีทีผ่านมานี  

ในขณะทีพฤติกรรมการใชจ่้ายของคนเริมตอ้งมีการทบทวนมากยิงขึน ทาํใหบ้รษัิทขนาดใหญ่ จะใชก้ลยทุธใ์นการดงึดดูลกูคา้อย่างดเุดือด 
มีการใชส้ือ และการใหส้ว่นลดตา่งๆ มากยิงขนึ ทงันีดว้ยการเป็นบรษัิทขนาดใหญ่มีสาขาเยอะ ทาํใหม้ีอาํนาจการตอ่รองกบัคูค่า้ไดม้ากกวา่ จงึทาํให้
เกิดภาวการณแ์ข่งขนัในตลาดค่อนขา้งสูงมาก ประกอบกบับริษัทขนาดกลางก็ตอ้งอยูในภาวะการประหยดัค่าใชจ่้าย ทาํใหค้วามสามารถในการ
แข่งขนักบัรายใหญ่ยิงมีประสิทธิภาพนอ้ยลงไป รวมถึงพฤติกรรมการใชบ้ริการแบบ Delivery ทีมากขึน ทาํใหบ้ริษัทขนาดกลางตอ้งตกเป็นรอง 2 
ดา้นคือ 1.) ดา้นการเอารดัเอาเปรียบจากผูส้่งเจา้ต่างๆ ทีใหบ้ริการส่ง Delivery ทีคิดค่าบริการส่งกับรา้นคา้ที 20% เป็นอตัราขนัตาํ และ 2.) การ
แข่งขันพืนทีสือบน Application ของแต่ละราย ทีมักถูกซือพืนทีโดยบริษัทขนาดใหญ่ รวมถึงบริษัทขนาดใหญ่เองก็มีความสามารถในการสรา้ง
บรกิารสง่ Delivery ของตวัเองไดอ้ีกทางหนงึดว้ย 

3. ปัจจัยความเสียง 
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อีกหนึงความเสียงของธุรกิจอาหารในระดบักลางในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจนีคือ การตอ้งแบกรบัตน้ทุนค่าเช่าทีไม่มีการปรบัลด หรือปรบัลด
ในอตัราทีเปรยีบเทียบกบัยอดจาํหน่ายทีหายไปไม่ได ้ทาํใหบ้รษัิทตอ้งแบกรบัภาระคา่ใชจ่้ายทีหนกัมาก และส่งผลใหเ้กิดภาวะขาดทนุเกิดขนึ ดงันนั
อีกหนงึทางออกคือการปรบัรูปแบบการขายใหส้อดคลอ้งกบัภาวะทีเกิดขึนในปัจจบุนั กลา่วคือแผนในการขยายสาขาต่อไปตอ้งปรบัใหเ้ป็นรูปแบบที
ไม่ตอ้งแบกรบัภาระค่าเช่าทีสูงมาก ตอ้งปรบัตวัจากการเปิดในศนูยก์ารคา้ต่างๆ ออกมาเป็นหอ้งแถว หรือบา้นทีมีพืนทีนงัในแหล่งชุมชน เพือลด
ตน้ทุน เขา้ถึงง่าย และสะดวกต่อการขาย Delivery อีกทางหนึงดว้ย รวมทงัเนน้การขยายสาขาในรูปแบบของ Franchise มากยิงขึน เพือเป็นการ
ขยายฐานลกูคา้โดยมีลกัษณะทีให ้Franchisee เป็นผูร้ว่มลงทนุ และทางกลุม่บรษัิทเป็นผูใ้หแ้นวทางและคาํแนะนาํในการดาํเนินธุรกิจ เพือเพิมสว่น
แบง่ทางการตลาดใหม้ากยิงขนึ   

อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทก็ยงัคงตอ้งพฒันาเรืองรูปลกัษณข์องรา้นอย่างต่อเนือง ประกอบกบัการพฒันาคณุภาพของอาหารและการบริการ
ใหม้ีมาตรฐาน เป็นทียอมรบัและครองใจกลุ่มลกูคา้ทวัไปไดอ้ย่างต่อเนือง โดยเฉพาะคณุภาพของอาหาร กลุ่มบริษัทยงัคงเนน้และใหค้วามสาํคญั
เป็นอนัดบัตน้ๆ ทงัในดา้นของคณุภาพและดา้นของปรมิาณทีเหมาะสม คุม้คา่กบัราคา   

3.2 ธุรกิจใหบ้ร ิการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาภาษาอังกฤษ  

การใหบ้ริการฝึกสอนและอบรมทางดา้นวิชาภาษาอังกฤษเป็นธุรกิจทีมีการแข่งขันค่อนขา้งสูง เนืองจากคู่แข่งรายใหม่สามารถเขา้มา
แข่งขนัไดค้่อนขา้งง่าย อย่างไรก็ตาม ดว้ยหลกัสตูรการเรยีนการสอนทีเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัของ Wall Street International ทีไดร้บัการยอมรบัทวั
โลก ประกอบกบักลุ่มบรษัิทไดว้างเป้าหมายในการเป็นผูน้าํของธุรกิจโรงเรยีนเอกชน ใหบ้รกิารฝึกสอนและอบรมทางดา้นวิชาภาษาองักฤษ โดยการ
จดัหาบคุลากรทีมีประสบการณแ์ละความสามารถตรงตามคณุสมบติัทีกาํหนด มีสถานทีตงัในทาํเลทีดีและเหมาะสม การสรา้งทีมขายใหแ้ข็งแกรง่
และมีคณุภาพ การจดัแคมเปญใหเ้หมาะสมกบักลุ่มลกูคา้และปรบัเปลียนใหท้นัต่อเหตกุารณอ์ย่างสมาํเสมอ นอกจากนียงัทาํการตลาดทีน่าสนใจ 
เพือเป็นการประชาสมัพนัธแ์บรนดส์ินคา้ และส่งเสริมการขายผ่านกลยทุธท์างการตลาด พรอ้มใหค้วามสาํคญักบักลุ่มลกูคา้เก่าอย่างต่อเนือง ดว้ย
เคมเปญทตีอบสนองตอ่กลุม่เปา้หมาย เพือเป็นการกระตุน้ยอดขายอีกดว้ย  

3.3 ธุรกิจการผลิตรายการโทรทศัน  ์          

เนืองจากกลุ่มบริษัทรบัจา้งผลิตละครใหก้บับริษัท บางกอกเอ็นเตอรเ์ทนเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) แต่เพียงรายเดียว ดงันนักลุ่มบริษัท จึงตอ้ง
พิจารณาอย่างละเอียดรอบครอบในการสรรหาบทประพนัธท์ีดี มีคณุภาพ ตรงตามความตอ้งการของผูช้ม นาํเสนอใหก้บัผูว้่าจา้งพิจารณา เพือให้
แน่ใจวา่บทประพนัธเ์รอืงนนั ๆ จะไดร้บัการพิจารณาอนมุติั    

ธุรกิจทางดา้นทีวีดิจิตอลทีมีการเติบโตอย่างรวดเรว็ มีสถานีโทรทศันเ์พิมมากขึน และแต่ละสถานีโทรทศันก์็มีความตอ้งการทีจะผลิตละคร
เพิมมากขึนดว้ย จึงเป็นเหตุใหบุ้คลากรดา้นการผลิตละครไม่เพียงพอต่อการทาํงาน ซึงทางกลุ่มบริษัทไดค้าํนึงถึงเรืองนี จึงพยายามปรบัเปลียน
วิธีการในการว่าจา้งบคุลากร จากเดิมทีส่วนใหญ่จะเป็นการว่าจา้งในรูปแบบ ฟรีแลนซ ์ใหม้าเป็นการว่าจา้งในรูปแบบรบัเงินค่าจา้งประจาํ โดยการ
ทาํสญัญาวา่จา้งแบบระยะยาว (Long Term Contract) เพือหลีกเลียงปัญหาในเรอืงการหยดุชะงกัในการดาํเนินงาน  

4. ความเสียงจากการจัดหาสถานทตีังในการประกอบธุรกิจตามทตี้องการ  

การจัดหาสถานทีตังทีดีตามห้างสรรพสินค้าหรือสถานทีเช่าอืนๆ ทัวไป เพือประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท ถือเป็นปัจจัยหลักของ
ความสาํเร็จในการดาํเนินธุรกิจของแต่ละสาขา ดงันันจึงอาจเกิดความเสียงหากกลุ่มบริษัทไม่สามารถต่อสญัญาเช่าพืนทีนันๆ ไดห้รือหากมีการ
เปลียนแปลงเงือนไขในสญัญาเช่า เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม เนืองจากกลุ่มบริษัทมีธุรกิจทีหลากหลายเป็นทีรูจ้กัและนิยมอย่างกวา้งขวางสาํหรบักลุ่ม
วยัรุน่ วยัทาํงานตอนตน้ และผูบ้ริโภคทวัไป ซงึมีส่วนช่วยดงึดดูลกูคา้หรือผูบ้ริโภคใหเ้ขา้มาใชบ้ริการทีหา้งสรรพสินคา้หรือเจา้ของพืนทีเช่านนัๆ ได ้
รวมทงักลุ่มบริษัทยงัอยู่ในระหว่างการขยายธุรกิจโดยการเปิดสาขาเพิมขึนทกุปีบนพืนทีเช่าตามหา้งสรรพสินคา้ทวัไป ดงันนักลุ่มบริษัทจึงมีอาํนาจ
ต่อรองกบัหา้งสรรพสินคา้และ/หรือเจา้ของพืนทีในการจบัจองพืนทีทีมีทาํเลดีและเหมาะสมก่อนคู่แข่งรายอืน และยงัสามารถทาํสญัญาเช่าระยะ
ยาวไดใ้นราคาทีสมเหตสุมผลอีกดว้ย  
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5. ความเสียงด้านการขาดแคลนบุคลากร   

บคุลากรเป็นทรพัยากรทีสาํคญัในการสรา้งความเจรญิเติบโตอย่างยงัยืนของกลุม่บรษัิท ดงันนัทีผ่านมากลุม่บรษัิทไดใ้หค้วามสาํคญักบัการ
บรหิารความเสียงในดา้นนีอย่างตอ่เนือง โดยสง่เสรมิใหบ้คุลากรมีความรกัและความผกูผนักบัองคก์ร การใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาบคุลากรใหม้ี
ความรูค้วามเขา้ใจทางธุรกิจมากยิงขึน มีการฝึกอบรมและพฒันาศกัยภาพของพนกังานอย่างต่อเนือง มีการติดตามประเมินผลการปฏิบติังานเป็น
ประจาํ นอกจากนีกลุ่มบรษัิทยงัใหค้วามสาํคญัตอ่การใหผ้ลตอบแทนทีเหมาะสม รวมทงัมีการใหส้วสัดิการดา้นต่างๆ เช่น ค่ารกัษาพยาบาล การทาํ
ประกนัภยัหมู่ การจดัใหม้ีกองทนุสาํรองเลียงชีพ เป็นตน้  

6. ความเสียงจากผลกระทบของความไม่แน่นอนด้านเศรษฐกิจ การเมือง ภัยธรรมชาติ และเหตุการณร์ ้ายแรงซ ึงส่งผลกระทบต่อ
ผลประกอบการของธุรกิจ 

รายได ้และผลกาํไรของกลุ่มบริษัท ลว้นตอ้งอาศยัภาคการใชจ่้ายของผูบ้ริโภค ซงึอาจไดร้บัผลกระทบดา้นลบจากปัจจยัภายนอกหลายๆ 
ปัจจัยทีอยู่นอกเหนือการควบคุมของกลุ่มบริษัท เช่น ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ความไม่สงบทางการเมือง หรือจากภัยธรรมชาติ (เช่น นาํท่วม 
แผ่นดินไหว เป็นตน้) เป็นตน้ และถึงแมว้่าปัจจยัความเสียงต่างๆ ดงักล่าวเป็นความเสียงทีผูป้ระกอบธุรกิจทุกๆ รายตอ้งเผชิญ แต่บริษัทก็ไดจ้ดัทาํ
มาตรการบริหารความเสียง เพือลดผลกระทบดา้นลบต่อการดาํเนินธุรกิจและผลประกอบการของกลุ่มบริษัทจากเหตุการณ์ทีไม่คาดคิดและไม่
สามารถควบคมุได ้เช่น การทาํประกนัทรพัยส์ินทีครอบคลมุถึงภยัตา่งๆ เช่น อคัคีภยัและวาตภุยั เป็นตน้  

7. ความเสียงจากการไม่สามารถดาํเน ินธ ุรกิจได้อย่างตอ่เน ือง จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขดัข ้อง 

กลุ่มบริษัทต้องอาศัยเทคโนโลยีในการดาํเนินธุรกิจ เพือการรองรบัระบบการทาํงานของหน่วยงานสนับสนุน (Back Office) และยัง
ครอบคลมุถึงหน่วยงานต่างๆ อีกดว้ย โดยกลุ่มบริษัทไดเ้ล็งเห็นถึงความสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจอย่างต่อเนืองและไม่หยุดชะงกั หากเกิดความไม่
แน่นอน หรอืภยัพิบติัตา่งๆ ทีอาจเกิดขนึ ทาํใหร้ะบบคอมพิวเตอรท์ีใชง้านลม่ไม่สามารถทาํงานไดอ้ย่างตอ่เนือง 

ดังนัน เพือเป็นการลดความเสียงและป้องกันผลกระทบจากความเสียหายทีอาจเกิดขึนต่อการดาํเนินธุรกิจ ในเบืองตน้กลุ่มบริษัทได้
กาํหนดใหม้ีการสาํรองขอ้มลูตา่งๆ เช่น ระบบบญัชี ระบบฐานขอ้มลูลกูคา้ เป็นตน้ โดยมีการบนัทกึและเก็บสาํรองขอ้มลูไวเ้พือใหเ้ป็นปัจจบุนัเสมอๆ 
พรอ้มจดัเก็บไวใ้นสถานทีทีจดัเตรยีมไว ้ 

 


