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2. การบริหารจัดการความเสี่ยง
2.1

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2564 ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท ได้แก่ ธุรกิจให้บริการฝึ กสอนและอบรมทางด้านวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนเอกชน ภายใต้ช่ือสถาบัน
สอนภาษา Wall Street English (“WSE”) และธุรกิจให้บริการจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ภายใต้ช่ือร้านอาหารสเต๊ก “Jeffer Steak & Seafood”
กลุ่มบริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีอยู่และอาจกระทบต่อการดําเนินธุรกิจและผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท ซึ่งปั จจัยความเสี่ยงอาจมีที่มา
จากปัจจัยภายในหรือปั จจัยภายนอก กลุ่มบริษัทมีแผนการบริหารความเสี่ยงโดยเทียบกับกลยุทธ์ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษัท โดยมี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทําหน้าที่ในการกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและกํากับดูแลแนวทางในการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ความเสี่ยงนัน้ ๆ ได้รบั การจัดการที่เพียงพอ เหมาะสม และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนี ้ กลุ่มบริษัทมีการทบทวนนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงเป็ นประจําทุกปี และปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงให้สอดรับกับนโยบายดังกล่าว โดยความเสี่ยงซึ่งมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของ
กลุ่มบริษัท ประกอบไปด้วย
2.2

ปั จจัยความเสี่ยงต่อการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท

1)

ความเสี่ยงจากความมั่นคงทางการเงิน ความสามารถในการกู้ยืมเงิน และปฏิบัติตามเงื่อนไขทีก่ าํ หนดในสัญญากู้ยืมเงิน

นอกเหนือจากการขยายธุรกิจโดยทั่วไปแล้ว กลุ่มบริษัทอาจต้องการเงินทุนเพิ่มเติม เพื่อลงทุนพัฒนาโครงการใหม่ๆ หรือการเข้าซือ้ กิจการ
อื่น ส่งผลให้กลุ่มบริษัทต้องรักษาสภาพคล่องและสํารองวงเงินกูจ้ ากสถาบันการเงินให้เพียงพอเพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน อีกทัง้ ยังต้องจัดหาแหล่ง
เงินทุนระยะยาวล่วงหน้า เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท แม้ว่ากลุ่มบริษัทยังคงมีภาระหนีส้ ินทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว อย่างไรก็ตาม ด้วยผล
การดําเนินงานและการบริหารจัดการที่ดีทางด้านการเงิน กลุ่มบริษัทสามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาํ หนดในสัญญาเงินกูด้ ว้ ยดีเสมอมา
2)

ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 เริ่มตัง้ แต่ปี 2563 จนถึงปี 2564 รัฐบาลได้มีประกาศมาตรการบังคับใช้
และมาตรการผ่อนปรนเป็ นระยะ ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัท เพื่อช่วยลดผลกระทบจากสถานการณ์นี ้ กลุ่มบริษัทได้ออกมาตรการต่างๆ
อาทิเช่น
ส่วนสํานักงานได้มีการสลับให้พนักงานบางส่วนทํางานที่บา้ น เพือ่ ลดความแออัดในสํานักงาน สําหรับพนักงานที่เข้าพืน้ ที่สาํ นักงานจะต้อง
สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
ส่วนธุรกิจให้บริการจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ก็เน้นการขายแบบ food delivery มากยิ่งขึน้ ในสาขาต่างๆ เมื่อลูกค้าเข้ามาในร้านก็ตอ้ ง
ตรวจวัดอุณหภูมิ เมื่อลูกค้าทานอาหารเสร็จก็จะทําความสะอาดโต๊ะและเก้าอีด้ ว้ ยแอลกอฮอล์เปรย์ทนั ที
ส่วนธุรกิจให้บริการฝึ กสอนและอบรมทางด้านวิชาภาษาอังกฤษ ก็ได้การพัฒนาระบบเทคโนโลยีประเภทการเรียนด้วยระบบออนไลน์แบบ
ครบวงจร ซึ่งทําให้สามารถรองรับและตอบโจทก์กับสถานการณ์โควิด 19 ที่เกิดขึน้ ได้อย่างสัมฤทธิ์ผล และตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าที่ตอ้ งการการ
ดูแลเป็ นพิเศษ
3)

ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจ
3.1) ธุรกิจให้บริการจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ และการที่รฐั บาลออกมาตรการต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ
ยอดขายของกลุ่มบริษัท เช่น โครงการคนละครึ่ง ที่ไม่สามารถใช้กับกลุ่มบริษัทได้ ก็จะส่งผลให้ลูกค้าเปลี่ยนพฤติกรรมไปใช้บริการร้านค้าที่ได้รบั
สิทธิดงั กล่าว
อีกหนึ่งความเสี่ยงของธุรกิจร้านอาหารในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจนีค้ ือ การต้องแบกรับต้นทุนค่าเช่าทีไ่ ม่มีการปรับลด หรือปรับลดในอัตราที่
เปรียบเทียบกับยอดจําหน่ายที่หายไปไม่ได้ ทําให้บริษัทต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่หนักมาก และส่งผลให้เกิดภาวะขาดทุนเกิดขึน้ ดังนัน้ อีกหนึ่ง
ทางออกคือ การปิ ดสาขาที่มีตน้ ทุนค่าเช่าในอัตราที่สูงเมื่อเทียบกับยอดขายของสาขาที่ลดลงมาก รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ของสาขาที่ยงั เปิ ด
ดําเนินการอยู่ เพื่อรักษาสภาพคล่องให้ได้มากที่สดุ
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อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทก็ยงั คงต้องพัฒนาเรื่องรูปลักษณ์ของร้านอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการพัฒนาคุณภาพของอาหารและการบริการ
ให้มีมาตรฐาน เป็ นที่ยอมรับและครองใจกลุ่มลูกค้าทั่วไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะคุณภาพของอาหาร กลุ่มบริษัทยังคงเน้นและให้ความสําคัญ
เป็ นอันดับต้นๆ ทัง้ ในด้านของคุณภาพและด้านของปริมาณที่เหมาะสม คุม้ ค่ากับราคา
3.2) ธุรกิจให้บริการฝึ กสอนและอบรมทางด้านวิชาภาษาอังกฤษ
การให้บริการฝึ กสอนและอบรมทางด้านวิชาภาษาอังกฤษเป็ นธุรกิจที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง เนื่องจากคู่แข่งรายใหม่สามารถเข้ามา
แข่งขันได้ค่อนข้างง่าย อย่างไรก็ตาม ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ Wall Street International ที่ได้รบั การยอมรับ
ทั่วโลก ประกอบกับกลุ่มบริษัทได้วางเป้าหมายในการเป็ นผูน้ าํ ของธุรกิจโรงเรียนเอกชน ให้บริการฝึ กสอนและอบรมทางด้านวิชาภาษาอังกฤษ โดย
การจัดหาบุคลากรที่มีประสบการณ์และความสามารถตรงตามคุณสมบัติที่กาํ หนด มีสถานที่ตั้งในทําเลที่ดีและเหมาะสม การสร้างทีมขายให้
แข็งแกร่งและมีคณ
ุ ภาพ การจัดแคมเปญให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าและปรับเปลี่ยนให้ทนั ต่อเหตุการณ์อย่างสมํ่าเสมอ นอกจากนีย้ งั ทําการตลาดที่
น่าสนใจ เพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์แบรนด์สินค้า และส่งเสริมการขายผ่านกลยุทธ์ทางการตลาด พร้อมให้ความสําคัญกับกลุ่มลูกค้าเก่าอย่าง
ต่อเนื่อง ด้วยแคมเปญที่ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเป็ นการกระตุน้ ยอดขายอีกด้วย
จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ไปทั่วโลกส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนเป็ นวงกว้างโดยเฉพาะภาคธุรกิจ ทัง้ นีโ้ รงเรียน
สอนภาษาวอลล์สตรีท อิงลิช สถานบันการศึกษาที่ให้บริการฝึ กสอนและอบรมทางวิชาภาษาอังกฤษได้รบั ผลกระทบโดยตรงจากมาตรการป้องกัน
และควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของภาครัฐ ทําให้ไม่สามารถเปิ ดการเรียนการสอนตามปกติที่สถาบันได้เป็ น
ระยะเวลากว่า 8 เดือน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการเติบโตทางธุรกิจ อนึ่งโรงเรียนสอนภาษา วอลล์สตรีท อิงลิช ได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายทางธุรกิจ
เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายและตอบโจทย์ความต้องการของผูบ้ ริโภคได้ ด้วยการปรับรูปแบบการเรียนที่เน้นให้ความสําคัญกับหลักสูตรออนไลน์
เพื่อให้เข้ากับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) รวมทั้งการประชาสัมพันธ์แบรนด์สินค้าผ่านช่องทางที่หลากหลาย การส่งเสริมการขายผ่านกลยุท ธ์
การตลาด พร้อมให้ความสําคัญกับทัง้ ลูกค้าเก่าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ด้วยแคมเปญโปรโมชั่นที่กระตุน้ ให้เกิดการตัดสินใจซือ้ ของ
กลุ่มเป้าหมาย
4)

ความเสี่ยงในการจัดเก็บและบริหารเงินสดทีส่ าขา

กลุ่มบริษัทรับชําระค่าสินค้าและบริการที่หน้าร้านของแต่ละสาขาในรู ปแบบเงินสด บัตรเครดิต บัตรของขวัญ (Gift Voucher) หากกลุ่ม
บริษัท มียอดขายต่อวันสูงขึน้ ทําให้มีเงินสดในความดูแลของพนักงานเพิ่มขึน้ กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงที่เงินสดดังกล่าวสูญหายหรือไม่สามารถ
กระทบกับยอดขายในแต่ละวันได้ อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว กลุ่มบริษัทจึงได้มีมาตรการควบคุมเงินสดที่เกิดจากการ
ขายในแต่ละสาขาเพื่อสดความเสี่ยงดังกล่าวโดย (1) กําหนดวงเงินขัน้ ตํ่าให้พนักงานแคชเชียร์ดูแล ส่วนที่เหลือให้ผจู้ ัดการสาขาตรวจสอบแล้ว
จัดเก็บเข้าตูเ้ ซฟ (2) กําหนดให้ผจู้ ดั การสาขาเป็ นผูน้ บั เงินสดและกระทบยอดการขายทุกสิน้ วันเพื่อส่งยอดให้สาํ นักงานใหญ่ (3) กําหนดให้ผจู้ ดั การ
สาขา หรือผูช้ ่วยผูจ้ ดั การเป็ นผูน้ บั เงินสดจากการขายในแต่ละวันไปฝากเข้าบัญชีธนาคาร และ (4) การเข้ามาสุ่มตรวจนับเงินสดและวิธีการปฏิบตั ใิ น
การเก็บเงินสด โดยสํานักตรวจสอบภายใน เพื่อให้แน่ใจว่าสาขาได้ปฏิบตั ิตามขัน้ ตอนที่กลุ่มบริษัทกําหนดไว้อย่างถูกต้อง นอกจากนี ้ กลุ่มบริษัทยัง
สนับสนุนให้ลกู ค้าชําระค่าสินค้าและบริการด้วยรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่เงินสดเพิ่มมากขึน้ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณเงินสดในแต่ละสาขาลงได้
5)

ความเสี่ยงจากการจัดหาสถานทีต่ ั้งในการประกอบธุรกิจตามทีต่ ้องการ

การจัดหาสถานที่ตงั้ ที่ดีตามห้างสรรพสินค้าหรือสถานที่เช่าอื่นๆ ทั่วไป เพื่อประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท ถือเป็ นปั จจัยหลักของความสําเร็จ
ในการดําเนินธุรกิจของแต่ละสาขา ดังนัน้ จึงอาจเกิดความเสี่ยงหากกลุ่มบริษัทไม่สามารถต่อสัญญาเช่าพืน้ ที่นนั้ ๆ ได้หรือหากมีการเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขในสัญญาเช่า เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีธุรกิจที่หลากหลายเป็ นที่รูจ้ ักและนิยมอย่างกว้างขวางสําหรับกลุ่มวัยรุ ่น วัย
ทํางานตอนต้น และผูบ้ ริโภคทั่วไป ซึ่งมีส่วนช่วยดึงดูดลูกค้าหรือผูบ้ ริโภคให้เข้ามาใช้บริการที่หา้ งสรรพสินค้าหรือเจ้าของพืน้ ที่เช่านัน้ ๆ ได้ รวมทัง้
กลุ่มบริษัทยังอยู่ในระหว่างการขยายธุรกิจโดยการเปิ ดสาขาเพิ่มขึน้ ทุกปี บนพืน้ ที่เช่าตามห้างสรรพสินค้าทั่วไป ดังนัน้ กลุ่มบริษัทจึงมีอาํ นาจต่อรอง
กับห้างสรรพสินค้าและ/หรือเจ้าของพืน้ ที่ในการจับจองพืน้ ที่ที่มีทาํ เลดีและเหมาะสมก่อนคู่แข่งรายอื่น และยังสามารถทําสัญญาเช่าระยะยาวได้ใน
ราคาที่สมเหตุสมผลอีกด้วย
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แบบ 56-1 One Report ปี 2564
6)

ความเสี่ยงด้านการขาดแคลนบุคลากร

บุคลากรเป็ นทรัพยากรที่สาํ คัญในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัท ดังนัน้ ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทได้ให้ความสําคัญกับ
การบริหารความเสี่ยงในด้านนีอ้ ย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้บคุ ลากรมีความรักและความผูกผันกับองค์กร การให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรูค้ วามเข้าใจทางธุรกิจมากยิ่งขึน้ มีการฝึ กอบรมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง มีการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
เป็ นประจํา นอกจากนีก้ ลุ่มบริษัทยังให้ความสําคัญต่อการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม รวมทัง้ มีการให้สวัสดิการด้านต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล
การทําประกันภัยหมู่ การจัดให้มีกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ เป็ นต้น
7)

ความเสี่ยงจากผลกระทบของความไม่แน่นอนด้านเศรษฐกิจ การเมือง ภัยธรรมชาติ และเหตุการณ์ร้ายแรงซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ผลประกอบการของธุรกิจ

รายได้ และผลกําไรของกลุ่มบริษัท ล้วนต้องอาศัยภาคการใช้จ่ายของผูบ้ ริโภค ซึ่งอาจได้รบั ผลกระทบด้านลบจากปั จจัยภายนอกหลายๆ
ปั จจัย ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของกลุ่มบริษัท เช่ น ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ความไม่ สงบทางการเมือง หรื อจากภัยธรรมชาติ (เช่ น นํ้าท่วม
แผ่นดินไหว เป็ นต้น) เป็ นต้น และถึงแม้ว่าปั จจัยความเสี่ยงต่างๆ ดังกล่าวเป็ นความเสี่ยงที่ผปู้ ระกอบธุรกิจทุกๆ รายต้องเผชิญ แต่บริษัทก็ได้จดั ทํา
มาตรการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบด้านลบต่อการดําเนินธุรกิจและผลประกอบการของกลุ่มบริษัทจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดและไม่
สามารถควบคุมได้ เช่น การทําประกันทรัพย์สินที่ครอบคลุมถึงภัยต่างๆ เช่น อัคคีภยั และวาตุภยั เป็ นต้น
8)

ความเสี่ยงจากการไม่สามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขัดข้อง

กลุ่มบริษั ท ต้องอาศัยเทคโนโลยี ใ นการดําเนิ น ธุ รกิ จ เพื่ อการรองรับ ระบบการทํา งานของหน่ ว ยงานสนับ สนุน (Back Office) และยัง
ครอบคลุมถึงหน่วยงานต่างๆ อีกด้วย โดยกลุ่มบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดชะงัก หากเกิดความไม่
แน่นอนหรือภัยพิบตั ิต่างๆ ที่อาจเกิดขึน้ หรือโดนมัลแวร์เรียกค่าไถ่ ทําให้ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานล่มไม่สามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น เพื่อเป็ นการลดความเสี่ยงและป้องกันผลกระทบจากความเสียหายที่ อาจเกิดขึน้ ต่ อการดํา เนินธุ รกิ จ ในเบือ้ งต้นกลุ่มบริษัท ได้
กําหนดให้มีการสํารองข้อมูลต่างๆ เช่น ระบบบัญชี ระบบฐานข้อมูลลูกค้า เป็ นต้น โดยมีการบันทึกและเก็บสํารองข้อมูลไว้เพื่อให้เป็ นปั จจุบนั เสมอๆ
พร้อมจัดเก็บไว้ในสถานที่ที่จดั เตรียมไว้
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