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ในป 2560 ธุรกิจหลักของกลุมบริษัท ไดแก การประกอบกิจการดานการผลิตรายการทางโทรทัศน ธุรกิจใหบริการ
ฝกสอนและอบรมทางดานวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนเอกชน ภายใตชื่อสถาบันสอนภาษา Wall Street English (“WSE”) ธุรกิจ
ใหบริการจําหนายอาหารและเครื่องด่ืม ภายใตชื่อรานอาหารสเต็ก “Jeffer Steak & Seafood” และธุรกิจใหบริการสรางสรรค
และบริหารงานดานการส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร ภายใตชื่อ “Index” โดยมีปจจัยความเส่ียงของบริษัทในป 2560 ที่
ผานมา สามารถสรุปไดดังนี้ 
 
1. ความเส่ียงจากความมั่นคงทางการเงิน ความสามารถในการกูยืมเงิน และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดใน

สัญญากูยืมเงิน  
นอกเหนือจากการขยายธุรกิจโดยทั่วไปแลว กลุมบริษัทอาจตองการเงินทุนเพิ่มเติม เพื่อลงทุนพัฒนาโครงการใหมๆ 

หรือการเขาซ้ือกิจการอื่น สงผลใหกลุมบริษัทตองรักษาสภาพคลองและสํารองวงเงินกูจากสถาบันการเงินใหเพียงพอเพื่อใชเปน
เงินทุนหมุนเวียน อีกทั้งยังตองจัดหาแหลงเงินทุนระยะยาวลวงหนา เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท แมวากลุมบริษัทยังคง
มีภาระหน้ีสินทั้งระยะส้ันและระยะยาว อยางไรก็ตาม ดวยผลการดําเนินงานและการบริหารจัดการที่ดีทางดานการเงิน กลุม
บริษัทสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาเงินกูดวยดีเสมอมา  

 
2. ความเส่ียงจากการแขงขันในธุรกิจ                           

2.1 ธุรกิจใหบริการสรางสรรคและบริหารงานดานการส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร 
จากการแขงขันในตลาดที่ เขมขน  ทั้งจากผูประกอบการรายเล็ก  รายกลาง  และรายใหญ  รวมถึงผูที่สนใจ                      

เขามาจับกลุมธุรกิจนี้ สงผลใหเกิดสวนแบงทางการตลาด และมีความซับซอนมากขึ้น ประกอบกับงบประมาณของเม็ดเงินที่ใช
ยังอยูในชวงรัดกุม และจํากัด ซึ่งผันผวนกับความตองการของลูกคาที่มีความตองการหลากหลาย และมีความแตกตางมากขึ้น 
และเนนในเร่ืองของความคิดสรางสรรค เพื่อสรางความเปนเอกลักษณใหกับสินคาและบริการในรูปแบบที่ย่ังยืนมากขึ้น และท่ี
สําคัญตองตอบโจทยไลฟสไตล และเทรนดของผูบริโภคไดในขณะเดียวกัน รวมถึงอิทธิพลของเทคโนโลยีที่เขามามีบทบาทใน
ชีวิต ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงไดตลอดเวลา ดังนั้นการทําการตลาดเพื่อตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐาน จึงไมเพียงพออีก
ตอไป แตตองเพิ่มดานความคิดสรางสรรคเขาไปดวย ‘ครีเอทีวิต้ี แอดเดด’ (Creativity-Added) ซึ่งเปนกลยุทธที่ทางกลุมบริษัท 
ใชในการดําเนินงาน เปนกลยุทธสรางทุนที่ทาทายของการตลาดยุค 2560 คือ การเพิ่มเติม สรางสรรค และใสใจในทุก
รายละเอียดตางๆ ดวยความเขาใจอยางแทจริง เพื่อสรางมูลคาใหเกิดขึ้น เนื่องจากในทุกๆ กลุมอุตสาหกรรมตางตองการ
ความคิดสรางสรรคมาเติมแตงใหเกิดความแตกตาง เกิดความจดจํา และเปนที่สนใจตอกลุมเปาหมาย เพื่อสรางสรรคงานสู
ตลาดตอเนื่อง ทั้งในรูปแบบของงานอีเวนท ซึ่งเปนธุรกิจหลักที่กลุมบริษัทมีความแกรง และเปนที่ยอมรับของตลาดท้ังใน
ประเทศ และตางประเทศ รวมถึงธุรกิจประเภทอื่นๆ เพื่อสรางโอกาสใหกับนักธุรกิจ นักลงทุน ในตางประเทศ และเจาะตลาด
ใหมๆ ตอเนื่อง สามารถตอยอดธุรกิจในรูปแบบใหมๆ ใหเติบโตม่ันคงแบบตอเนื่อง ทั้งในประเทศ และระดับภูมิภาคอาเซียน
แบบครบวงจรไดอยางแนนอน 

 
 

3. ปจจัยความเสี่ยง 
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2.2 ธุรกิจใหบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม   
สืบเนื่องมาจากคานิยมของผูบริโภคที่มีการเปล่ียนแปลงไป การใชชีวิตของคนไทยที่เนนความสะดวกสบาย นิยมการ

รับประทานอาหารนอกบานมากขึ้น และมีการขยายตัวของชุมชนเมืองออกไปอยางรวดเร็ว เปนผลใหปจจุบันมีรานอาหาร
เพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก เพื่อเพิ่มทางเลือกใหกับผูบริโภคมีทั้งกลุมผูประกอบการรานอาหารจากตางประเทศ กลุมรานอาหารท่ี
ดําเนินกิจการในประเทศท้ังขนาดกลางและขนาดยอม จึงทําใหภาวะการแขงขันของธุรกิจรานอาหารในประเทศไทยคอนขางสูง 
อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทไดวางเปาหมายในการคงความเปนผูนําของธุรกิจรานอาหารสเต็กที่มีคุณภาพดีเหมาะสมกับราคา 
นอกจากนี้ยังสรางสรรคเมนูใหม ๆ เพื่อความแตกตางจากคูแขง ใหความสําคัญกับความหลากหลายของเมนูอาหาร ความ
รวดเร็วของการใหบริการ ตลอดจนมุงเนนการตอบสนองใหทันความตองการที่เปล่ียนแปลงของผูบริโภค ทําใหบริษัทสามารถ
รักษาความเปนผูนําและการมีสวนแบงการตลาดท่ีเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 

คุณภาพอาหารและมาตรฐานการใหบริการ เปนส่ิงที่กลุมบริษัทใหความสําคัญอยางย่ิง เนื่องดวยเก่ียวกับสุขภาพ
ของผูบริโภคโดยตรง ดังนั้นวัตถุดิบจะตองมีความสดใหมและมีคุณภาพดี เนื่องจากวัตถุดิบจะประกอบไปดวย เนื้อสัตว อาหาร
ทะเล ผัก และขนมปง ซึ่งมีอายุการใชงานส้ัน ดังนั้นกลุมบริษัทจึงกําหนดนโยบายการจัดซื้อและการบริหารจัดการสินคาคงคลัง 
ดวยการส่ังซ้ือและใหสงวัตถุดิบในลักษณะวันตอวันในจํานวนท่ีเพียงพอ สําหรับวัตถุดิบบางอยางก็ใหผูแทนจําหนายสงตรงไป
ยังรานสาขา มีการจัดเตรียมพื้นที่สําหรับจัดเก็บวัตถุดิบทั้งที่เปนหองเย็นและหองแชแข็ง เพื่อคงความสดใหมและสภาพด้ังเดิม
ของวัตถุดิบใหคงอยูอยางสมบูรณ และส่ังซื้อวัตถุดิบจากโรงงานผลิตที่ไดตามมาตรฐานสากล 

 
2.3 ธุรกิจใหบริการฝกสอนและอบรมทางดานวิชาภาษาอังกฤษ  
การใหบริการฝกสอนและอบรมทางดานวิชาภาษาอังกฤษเปนธุรกิจที่มีการแขงขันคอนขางสูง เนื่องจากคูแขงรายใหม

สามารถเขามาแขงขันไดคอนขางงาย อยางไรก็ตาม ดวยหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะตัวของ Wall Street 
International ที่ไดรับการยอมรับทั่วโลก ประกอบกับกลุมบริษัทไดวางเปาหมายในการเปนผูนําของธุรกิจโรงเรียนเอกชน 
ใหบริการฝกสอนและอบรมทางดานวิชาภาษาอังกฤษ โดยการจัดหาบุคลากรที่มีประสบการณและความสามารถตรงตาม
คุณสมบัติที่กําหนด มีสถานที่ต้ังในทําเลที่ดีและเหมาะสม การสรางทีมขายใหแข็งแกรงและมีคุณภาพ การจัดแคมเปญให
เหมาะสมกับกลุมลูกคาและปรับเปล่ียนใหทันตอเหตุการณอยางสมํ่าเสมอ นอกจากน้ียังทําการตลาดท่ีนาสนใจ เพื่อเปนการ
ประชาสัมพันธแบรนดสินคา และสงเสริมการขายผานกลยุทธทางการตลาด พรอมใหความสําคัญกับกลุมลูกคาเกาอยาง
ตอเนื่อง ดวยเคมเปญท่ีตอบสนองตอกลุมเปาหมาย เพื่อเปนการกระตุนยอดขายอีกดวย 

 
2.4 ธุรกิจการผลิตรายการโทรทศัน           
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  
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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 ดังนั้นกลุมบริษัทจึงมีอํานาจตอรองกับหางสรรพสินคา
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  

 


