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ในป 2559 ธุรกิจหลักของกลุมบริษัท ไดแก การประกอบกิจการดานการผลิตรายการทางโทรทัศน ธุรกิจใหบริการจัด
แสดงคอนเสิรตและการจัดกิจกรรม  ธุรกิจใหบริการฝกสอนและอบรมทางดานวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนเอกชน ภายใตชื่อ
สถาบันสอนภาษา Wall Street English (“WSE”) ธุรกิจใหบริการจําหนายอาหารและเคร่ืองด่ืม ภายใตชื่อรานอาหารสเต็ก 
“Jeffer Steak & Seafood”  และธุรกิจใหบริการสรางสรรคและบริหารงานดานการส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร ภายใต
ชื่อ “Index” โดยมีปจจัยความเส่ียงของบริษัทในป 2559 ที่ผานมา สามารถสรุปไดดังนี้ 
 
1. ความเส่ียงจากความมั่นคงทางการเงิน ความสามารถในการกูยืมเงิน และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดใน

สัญญากูยืมเงิน  
นอกเหนือจากการขยายธุรกิจโดยทั่วไปแลว กลุมบริษัทอาจตองการเงินทุนเพิ่มเติม เพื่อลงทุนพัฒนาโครงการใหมๆ 

หรือการเขาซ้ือกิจการอื่น สงผลใหกลุมบริษัทตองรักษาสภาพคลองและสํารองวงเงินกูจากสถาบันการเงินใหเพียงพอเพื่อใชเปน
เงินทุนหมุนเวียน อีกทั้งยังตองจัดหาแหลงเงินทุนระยะยาวลวงหนาและกระจายแหลงที่มาของเงินทุนใหมีความหลากหลาย 
อยางไรก็ตาม ธุรกิจในกลุมบริษัทสามารถดําเนินธุรกิจที่ดีและมีสภาพคลองสูง ซึ่งสงผลใหกลุมบริษัทมีการดํารงฐานะทาง
การเงินที่แข็งแกรงเพื่อที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีกําหนดในสัญญากูยืมเงิน และกลุมบริษัทไดปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาวดวยดี
เสมอมา  

โดยในป 2559 บริษัทไดมีการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป(General Mandate) จํานวนไมเกิน 97.20 
ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมทุกรายตามสัดสวนการถือหุน โดยมีราคาเสนอขายหุนละ 
3.50 บาท และบริษัทไดจําหนายหุนของบริษัท ไทย โซลาร เอ็นเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) (TSE) จํานวน 181.50 ลานหุน คิดเปน 
10% ของทุนจดทะเบียนที่ออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลวของ TSE และภายหลังจากการจําหนายหุนของ TSE ดังกลาว
แลว สงผลใหบริษัทมีการถือหุนใน TSE คงเหลือ คิดเปน 10% ของทุนจดทะเบียนที่ออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลวของ 
TSE ทั้งนี้ บริษัทจะนําเงินที่ไดรับจากการทําธุรกรรมดังกลาวไปชําระหน้ีเงินกูยืมบางสวน ขยายธุรกิจ และเปนเงินทุนหมุนเวียน 
โดยบริษัทคาดวาจะไดรับผลประโยชนในระยะยาวเพิ่มเติม กลาวคือ  ชวยสรางผลตอบแทนใหแกผูถือหุนของบริษัท เนื่องจาก
ภาระหนี้และดอกเบี้ยจายที่ลดลง ชวยสรางโอกาสในการไดรับผลตอบแทนและมูลคาเพิ่มจากการขยายธุรกิจหลักของกลุม
บริษัท และชวยสงเสริมใหบริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกรงและเพิ่มกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของบริษัทในอนาคต       

3. ปจจัยความเสี่ยง 
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2. ความเส่ียงจากการแขงขันในธุรกิจ                           
2.1 ธุรกิจใหบริการสรางสรรคและบริหารงานดานการส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร 
การแขงขันในธุรกิจอีเวนท 
ภาพรวมกลุมอุตสาหกรรมธุรกิจอีเวนทในประเทศไทย ในป 2559 นั้น ยังคงทรงตัวเน่ืองจากมีหลายปจจัยที่เกิดขึ้น 

รวมถึงปจจัยเก่ียวกับความสูญเสียคร้ังใหญของประชาชนชาวไทย ซึ่งมีเหตุใหมีการเล่ือนการจัดงานออกไป จากปลายป 2559 
โดยเฉพาะกับงานอีเวนทประเภทบันเทิงที่ไดรับผลกระทบมากที่สุด  ทําใหตองมีการปรับเปล่ียนรูปแบบออกไปตามความ
เหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับอารมณ และความรูสึกของผูบริโภคที่ยังอยูในสภาวะโศกเศรา รวมถึงการกาวสูยุคดิจิตอล ทําให
งบการตลาดในปจจุบัน มีทางเลือกมากย่ิงขึ้น เม็ดเงินหรืองบประมาณของการตลาด แบงสันปนสวนออกเปนกลุมตางๆ 
โดยเฉพาะอยางย่ิงดานออนไลน และดวยความไมแนนอนทางดานเศรษฐกิจ และสถานการณทางการเมืองในประเทศไทย ยัง
นับวาเปนปจจัยที่สําคัญ ที่สงผลกระทบตอธุรกิจหลากหลายประเภท จึงทําใหในหลายๆ องคกรตางตองปรับตัว และหา
ชองทางการสรางโอกาสทางธุรกิจอื่นๆ  

เนื่องดวยธุรกิจอีเวนทเปนธุรกิจที่มีหลายปจจัยหลักเปนตัวกําหนด ทั้งเร่ืองเหตุการณการเมือง หรือแมแตดังที่กลาวไป
เร่ืองของเหตุการณการสูญเสียอยางใหญหลวงของคนไทย ทั้งนี้กลุมบริษัทไดมีการวางแผน และปรับตัวทั้งในเร่ืองของธุรกิจ 
และกําลังคนอยางตอเนื่อง ใหสอดคลองกับสภาวะทางเศรษฐกิจ และสถานการณตางๆ โดยไดขยายธุรกิจออกสูตางประเทศ 
ดวยการวางรากฐานโมเดลทางธุรกิจ เพื่อกระจายความม่ันคงทางรายได และเสริมความแกรงของตลาดในประเทศไทย และ
ตางประเทศใหสอดคลองกัน โดยเฉพาะในกลุมธุรกิจของอาเซียน ที่กลุมบริษัทไดใหน้ําหนัก และไดวางกลยุทธการขยายตลาด
ออกสูตางประเทศมานานกวา 4 ป 

 
2.2 ธุรกิจใหบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม   
สืบเนื่องมาจากคานิยมของผูบริโภคที่มีการเปล่ียนแปลงไป การใชชีวิตของคนไทยที่เนนความสะดวกสบาย นิยมการ

รับประทานอาหารนอกบานมากขึ้น และมีการขยายตัวของชุมชนเมืองออกไปอยางรวดเร็ว เปนผลใหปจจุบันมีรานอาหาร
เพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก เพื่อเพิ่มทางเลือกใหกับผูบริโภคมีทั้งกลุมผูประกอบการรานอาหารจากตางประเทศ กลุมรานอาหารท่ี
ดําเนินกิจการในประเทศท้ังขนาดกลางและขนาดยอม จึงทําใหภาวะการแขงขันของธุรกิจรานอาหารในประเทศไทยคอนขางสูง 
อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทไดวางเปาหมายในการคงความเปนผูนําของธุรกิจรานอาหารสเต็กที่มีคุณภาพดีเหมาะสมกับราคา 
นอกจากนี้ยังสรางความแตกตางจากคูแขง ที่ใหความสําคัญกับความหลากหลายของเมนูอาหาร ความรวดเร็วของการ
ใหบริการ ตลอดจนมุงเนนการตอบสนองใหทันความตองการท่ีเปล่ียนแปลงของผูบริโภค ทําใหบริษัทสามารถรักษาความเปน
ผูนําและการมีสวนแบงการตลาดท่ีเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 

คุณภาพอาหารและมาตรฐานการใหบริการ เปนส่ิงที่กลุมบริษัทใหความสําคัญอยางย่ิง เนื่องดวยเก่ียวกับสุขภาพของ
ผูบริโภคโดยตรง ดังนั้นวัตถุดิบจะตองมีความสดใหมและมีคุณภาพดี เนื่องจากวัตถุดิบจะประกอบไปดวย เนื้อสัตว อาหาร
ทะเล ผัก และขนมปง ซึ่งมีอายุการใชงานส้ัน ดังนั้นกลุมบริษัทจึงกําหนดนโยบายการจัดซื้อและการบริหารจัดการสินคาคงคลัง 
ดวยการส่ังซ้ือและใหสงวัตถุดิบในลักษณะวันตอวันในจํานวนท่ีเพียงพอ สําหรับวัตถุดิบบางอยางก็ใหผูแทนจําหนายสงตรงไป
ยังรานสาขา มีการจัดเตรียมพื้นที่สําหรับจัดเก็บวัตถุดิบทั้งที่เปนหองเย็นและหองแชแข็ง เพื่อคงความสดใหมและสภาพด้ังเดิม
ของวัตถุดิบใหคงอยูอยางสมบูรณ 
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2.3 ธุรกิจใหบริการฝกสอนและอบรมทางดานวิชาภาษาอังกฤษ  
การใหบริการฝกสอนและอบรมทางดานวิชาภาษาอังกฤษเปนธุรกิจที่มีการแขงขันคอนขางสูง เนื่องจากคูแขงธุรกิจราย

ใหมสามารถเขามาแขงขันไดคอนขางงาย อยางไรก็ตาม ดวยหลักสูตรการเรียนการสอนที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัวของ Wall 
Street International ที่ไดรับการยอมรับทั่วโลก ประกอบกับกลุมบริษัทไดวางเปาหมายในการเปนผูนําของธุรกิจโรงเรียน
เอกชน ใหบริการฝกสอนและอบรมทางดานวิชาภาษาอังกฤษ โดยการจัดหาบุคลากรที่มีประสบการณและความสามารถตรง
ตามคุณสมบัติที่กําหนด การสรางทีมขายใหแข็งแกรงและมีคุณภาพ การจัดแคมเปญใหเหมาะสมกับกลุมลูกคาและ
ปรับเปล่ียนใหทันตอเหตุการณอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งมีระบบการใหรางวัล (Incentive) ในอัตราท่ีจูงใจและใหไดรับ
ผลประโยชนรวมกันทั้งระดับพนักงานและหัวหนางาน นอกจากนี้ยังทําการตลาดที่นาสนใจ เพื่อเปนการประชาสัมพันธแบรนด
สินคา และเปนการกระตุนยอดขายอีกดวย 

 
2.4 ธุรกิจการผลิตรายการโทรทัศน           
เนื่องจากกลุมบริษัทรับจางผลิตละครใหกับบริษัท บางกอกเอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) แตเพียงรายเดียว ดังนั้น

กลุมบริษัท จึงตองพิจารณาอยางละเอียดรอบครอบในการสรรหาบทประพันธที่ดี มีคุณภาพ ตรงตามความตองการของผูชม 
นําเสนอใหกับผูวาจางพิจารณา เพื่อใหแนใจวาบทประพันธเร่ืองนั้น ๆจะไดรับการพิจารณาอนุมัติ    

ธุรกิจทางดานทีวีดิจิตอลที่มีการเติบโตอยางรวดเร็ว มีสถานีโทรทัศนเพิ่มมากขึ้น และแตละสถานีโทรทัศนก็มีความ
ตองการที่จะผลิตละครเพิ่มมากขึ้นดวย จึงเปนเหตุใหบุคลากรดานการผลิตละครไมเพียงพอตอการทํางาน ซึ่งทางกลุมบริษัทได
คํานึงถึงเร่ืองนี้ จึงพยายามปรับเปลี่ยนวิธีการในการวาจางบุคลากร จากเดิมที่สวนใหญจะเปนการวาจางในรูปแบบ ฟรีแลนซ 
ใหมาเปนการวาจางในรูปแบบรับเงินคาจางประจํา โดยการทําสัญญาวาจางแบบระยะยาว (Long Term Contract) เพื่อ
หลีกเล่ียงปญหาในเร่ืองการหยุดชะงักในการดําเนินงาน  

 
2.5 ธุรกิจการจัดแสดงคอนเสิรตและการจัดกิจกรรมตางๆ 
ปจจุบันมีผูจัดคอนเสิรต (Promoter) ที่มีจํานวนมากขึ้นอยูในตลาดการจัดงานแสดงคอนเสิรตและการจัดกิจกรรม 

ดังนั้นจึงสงผลกระทบตอการจัดหาและจองสถานท่ีที่เหมาะสม เพื่อใชในการจัดคอนเสิรตและกิจกรรมตางๆ ที่มีรูปแบบ
ใกลเคียงกัน และมีกลุมเปาหมายตรงกันหรือใกลเคียงกันกับคูแขงขันรายอื่น ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการตัดสินใจเลือกชมของ
ผูบริโภคภายใตงบประมาณที่จํากัดได  

อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทไดเพิ่มการตรวจสอบขอมูลขาวสารใหทันตอเหตุการณอยูเสมอ เพื่อเปนขอมูลประกอบ
สําหรับการวางแผนจัดงานลวงหนา  รวมทั้งยังไดมีการปรับรูปแบบและชวงเวลาในการจัดคอนเสิรตใหมีความแตกตาง รวมถึง
การเพิ่มมูลคาดวยการสรางคุณคาเฉพาะและเปนเอกลักษณในตัวงานท่ีจัดแตละงานเพื่อเพิ่มความคุมคาตอผูชม สรางสรรค
ประโยชนตอองคกร พันธมิตรทางธุรกิจและผูสนับสนุนคอนเสิรต 
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3. ความเส่ียงจากการจัดหาสถานที่ตั้งในการประกอบธุรกิจตามที่ตองการ 
การจัดหาสถานท่ีต้ังที่ดีตามหางสรรพสินคาหรือสถานท่ีเชาอื่นๆ ทั่วไป เพื่อประกอบธุรกิจของกลุมบริษัท ถือเปนปจจัย

หลักของความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจของแตละสาขา ดังนั้นจึงอาจเกิดความเส่ียงหากกลุมบริษัทไมสามารถตอสัญญาเชา
พื้นที่นั้นๆ ไดหรือหากมีการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขในสัญญาเชา เปนตน อยางไรก็ตาม เนื่องจากกลุมบริษัทมีธุรกิจที่หลากหลาย
เปนที่รูจักและนิยมอยางกวางขวางสําหรับกลุมวัยรุน วัยทํางานตอนตน และผูบริโภคทั่วไป ซึ่งมีสวนชวยดึงดูดลูกคาหรือ
ผูบริโภคใหเขามาใชบริการที่หางสรรพสินคาหรือเจาของพื้นที่เชานั้นๆ ได รวมทั้งกลุมบริษัทยังอยูในระหวางการขยายธุรกิจ
โดยการเปดสาขาเพ่ิมขึ้นทุกปบนพื้นที่เชาตามหางสรรพสินคาทั่วไป ดังน้ันกลุมบริษัทจึงมีอํานาจตอรองกับหางสรรพสินคา
และ/หรือเจาของพื้นที่ในการจับจองพื้นที่ที่มีทําเลดีและเหมาะสมกอนคูแขงรายอื่น และยังสามารถทําสัญญาเชาระยะยาวได
ในราคาที่สมเหตุสมผลอีกดวย 
 
4. ความเส่ียงดานการขาดแคลนบุคลากร  

บุคลากรเปนทรัพยากรที่สําคัญในการสรางความเจริญเติบโตอยางย่ังยืนของกลุมบริษัท ดังนั้นที่ผานมากลุมบริษัทได
ใหความสําคัญกับการบริหารความเส่ียงในดานนี้อยางตอเนื่อง โดยสงเสริมใหบุคลากรมีความรักและความผูกผันกับองคกร 
การใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจทางธุรกิจมากย่ิงขึ้น มีการฝกอบรมและพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานอยางตอเนื่อง มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเปนประจํา นอกจากน้ีกลุมบริษัทยังใหความสําคัญตอการให
ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม รวมทั้งมีการใหสวัสดิการดานตางๆ เชน คารักษาพยาบาล การทําประกันภัยหมู การจัดใหมีกองทุน
สํารองเล้ียงชีพ เปนตน 
 
5. ความเส่ียงจากผลกระทบของความไมแนนอนดานเศรษฐกิจ การเมือง ภัยธรรมชาติ และเหตุการณรายแรง

ซึ่งสงผลกระทบตอผลประกอบการของธุรกิจ 
รายได และผลกําไรของกลุมบริษัท ลวนตองอาศัยภาคการใชจายของผูบริโภค ซึ่งอาจไดรับผลกระทบดานลบจาก

ปจจัยภายนอกหลายๆ ปจจยัที่อยูนอกเหนือการควบคุมของกลุมบริษัท เชน ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ความไมสงบทางการเมือง 
หรือจากภัยธรรมชาติ (เชน น้ําทวม แผนดินไหว เปนตน) เปนตน และถึงแมวาปจจัยความเส่ียงตางๆ ดังกลาวเปนความเส่ียงที่
ผูประกอบธุรกิจทุกๆ รายตองเผชิญ แตบริษัทก็ไดจัดทํามาตรการบริหารความเส่ียง เพื่อลดผลกระทบดานลบตอการดําเนิน
ธุรกิจและผลประกอบการของกลุมบริษัทจากเหตุการณที่ไมคาดคิดและไมสามารถควบคุมได เชน การทําประกันทรัพยสินที่
ครอบคลุมถึงภัยตางๆ เชน อัคคีภัยและวาตุภัย เปนตน 
 
6. ความเส่ียงจากการไมสามารถดําเนนิธุรกิจไดอยางตอเนื่อง จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขัดของ 

กลุมบริษัทตองอาศัยเทคโนโลยีในการดําเนินธุรกิจ เพื่อการรองรับระบบการทํางานของหนวยงานสนับสนุน (Back 
Office) และยังครอบคลุมถึงหนวยงานตางๆ อีกดวย โดยกลุมบริษัทไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง
และไมหยุดชะงัก หากเกิดความไมแนนอน หรือภัยพิบัติตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทําใหระบบคอมพิวเตอรที่ใชงานลมไมสามารถ
ทํางานไดอยางตอเนื่อง 

ดังนั้น เพื่อเปนการลดความเส่ียงและปองกันผลกระทบจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตอการดําเนินธุรกิจ ในเบื้องตน
กลุมบริษัทไดกําหนดใหมีการสํารองขอมูลตางๆ เชน ระบบบัญชี ระบบฐานขอมูลลูกคา เปนตน โดยมีการบันทึกและเก็บ
สํารองขอมูลไวเพื่อใหเปนปจจุบันเสมอๆ พรอมจัดเก็บไวในสถานที่ที่จัดเตรียมไว  
 

 


