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3. ปจจัยความเสี่ยง
ในป 2560 ธุรกิจหลักของกลุมบริษัท ไดแก การประกอบกิจการดานการผลิตรายการทางโทรทัศน ธุรกิจใหบริการ
ฝกสอนและอบรมทางดานวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนเอกชน ภายใตชื่อสถาบันสอนภาษา Wall Street English (“WSE”) ธุรกิจ
ใหบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม ภายใตชื่อรานอาหารสเต็ก “Jeffer Steak & Seafood” และธุรกิจใหบริการสรางสรรค
และบริหารงานดานการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร ภายใตชื่อ “Index” โดยมีปจจัยความเสี่ยงของบริษัทในป 2560 ที่
ผานมา สามารถสรุปไดดังนี้
1.

ความเสี่ยงจากความมั่นคงทางการเงิน ความสามารถในการกูยืมเงิน และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดใน
สัญญากูยืมเงิน
นอกเหนือจากการขยายธุรกิจโดยทั่วไปแลว กลุมบริษัทอาจตองการเงินทุนเพิ่มเติม เพื่อลงทุนพัฒนาโครงการใหมๆ
หรือการเขาซื้อกิจการอื่น สงผลใหกลุมบริษัทตองรักษาสภาพคลองและสํารองวงเงินกูจากสถาบันการเงินใหเพียงพอเพื่อใชเปน
เงินทุนหมุนเวียน อีกทั้งยังตองจัดหาแหลงเงินทุนระยะยาวลวงหนา เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท แมวากลุมบริษัทยังคง
มีภาระหนี้สินทั้งระยะสั้นและระยะยาว อยางไรก็ตาม ดวยผลการดําเนินงานและการบริหารจัดการที่ดีทางดานการเงิน กลุม
บริษัทสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาเงินกูดวยดีเสมอมา
2.

ความเสี่ยงจากการแขงขันในธุรกิจ
2.1 ธุรกิจใหบริการสรางสรรคและบริหารงานดานการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร
จากการแข ง ขั น ในตลาดที่ เ ข ม ข น ทั้ ง จากผู ป ระกอบการรายเล็ ก รายกลาง และรายใหญ รวมถึ ง ผู ที่ ส นใจ
เขามาจับกลุมธุรกิจนี้ สงผลใหเกิดสวนแบงทางการตลาด และมีความซับซอนมากขึ้น ประกอบกับงบประมาณของเม็ดเงินที่ใช
ยังอยูในชวงรัดกุม และจํากัด ซึ่งผันผวนกับความตองการของลูกคาที่มีความตองการหลากหลาย และมีความแตกตางมากขึ้น
และเนนในเรื่องของความคิดสรางสรรค เพื่อสรางความเปนเอกลักษณใหกับสินคาและบริการในรูปแบบที่ยั่งยืนมากขึ้น และที่
สําคัญตองตอบโจทยไลฟสไตล และเทรนดของผูบริโภคไดในขณะเดียวกัน รวมถึงอิทธิพลของเทคโนโลยีที่เขามามีบทบาทใน
ชีวิต ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ดังนั้นการทําการตลาดเพื่อตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐาน จึงไมเพียงพออีก
ตอไป แตตองเพิ่มดานความคิดสรางสรรคเขาไปดวย ‘ครีเอทีวิตี้ แอดเดด’ (Creativity-Added) ซึ่งเปนกลยุทธที่ทางกลุมบริษัท
ใช ใ นการดํ า เนิ น งาน เปน กลยุท ธส รา งทุ น ที่ ทา ทายของการตลาดยุค 2560 คื อ การเพิ่ ม เติม สรา งสรรค และใสใ จในทุ ก
รายละเอียดตางๆ ดวยความเขาใจอยางแทจริง เพื่อสรางมูลคาใหเกิดขึ้น เนื่องจากในทุกๆ กลุมอุตสาหกรรมตางตองการ
ความคิดสรางสรรคมาเติมแตงใหเกิดความแตกตาง เกิดความจดจํา และเปนที่สนใจตอกลุมเปาหมาย เพื่อสรางสรรคงานสู
ตลาดตอเนื่อง ทั้งในรูปแบบของงานอีเวนท ซึ่งเปนธุรกิจหลักที่กลุมบริษัทมีความแกรง และเปนที่ยอมรับของตลาดทั้งใน
ประเทศ และตางประเทศ รวมถึงธุรกิจประเภทอื่นๆ เพื่อสรางโอกาสใหกับนักธุรกิจ นักลงทุน ในตางประเทศ และเจาะตลาด
ใหมๆ ตอเนื่อง สามารถตอยอดธุรกิจในรูปแบบใหมๆ ใหเติบโตมั่นคงแบบตอเนื่อง ทั้งในประเทศ และระดับภูมิภาคอาเซียน
แบบครบวงจรไดอยางแนนอน
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2.2 ธุรกิจใหบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม
สืบเนื่องมาจากคานิยมของผูบริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงไป การใชชีวิตของคนไทยที่เนนความสะดวกสบาย นิยมการ
รับประทานอาหารนอกบานมากขึ้น และมีการขยายตัวของชุมชนเมืองออกไปอยางรวดเร็ว เปนผลใหปจจุบันมีรานอาหาร
เพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก เพื่อเพิ่มทางเลือกใหกับผูบริโภคมีท้ังกลุมผูประกอบการรานอาหารจากตางประเทศ กลุมรานอาหารที่
ดําเนินกิจการในประเทศทั้งขนาดกลางและขนาดยอม จึงทําใหภาวะการแขงขันของธุรกิจรานอาหารในประเทศไทยคอนขางสูง
อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทไดวางเปาหมายในการคงความเปนผูนําของธุรกิจรานอาหารสเต็กที่มีคุณภาพดีเหมาะสมกับราคา
นอกจากนี้ยังสรางสรรคเมนูใหม ๆ เพื่อความแตกตางจากคูแขง ใหความสําคัญกับความหลากหลายของเมนูอาหาร ความ
รวดเร็วของการใหบริการ ตลอดจนมุงเนนการตอบสนองใหทันความตองการที่เปลี่ยนแปลงของผูบริโภค ทําใหบริษัทสามารถ
รักษาความเปนผูนําและการมีสวนแบงการตลาดที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
คุณภาพอาหารและมาตรฐานการใหบริการ เปนสิ่งที่กลุมบริษัทใหความสําคัญอยางยิ่ง เนื่องดวยเกี่ยวกับสุขภาพ
ของผูบริโภคโดยตรง ดังนั้นวัตถุดิบจะตองมีความสดใหมและมีคุณภาพดี เนื่องจากวัตถุดิบจะประกอบไปดวย เนื้อสัตว อาหาร
ทะเล ผัก และขนมปง ซึ่งมีอายุการใชงานสั้น ดังนั้นกลุมบริษัทจึงกําหนดนโยบายการจัดซื้อและการบริหารจัดการสินคาคงคลัง
ดวยการสั่งซื้อและใหสงวัตถุดิบในลักษณะวันตอวันในจํานวนที่เพียงพอ สําหรับวัตถุดิบบางอยางก็ใหผูแทนจําหนายสงตรงไป
ยังรานสาขา มีการจัดเตรียมพื้นที่สําหรับจัดเก็บวัตถุดิบทั้งที่เปนหองเย็นและหองแชแข็ง เพื่อคงความสดใหมและสภาพดั้งเดิม
ของวัตถุดิบใหคงอยูอยางสมบูรณ และสั่งซื้อวัตถุดิบจากโรงงานผลิตที่ไดตามมาตรฐานสากล
2.3 ธุรกิจใหบริการฝกสอนและอบรมทางดานวิชาภาษาอังกฤษ
การใหบริการฝกสอนและอบรมทางดานวิชาภาษาอังกฤษเปนธุรกิจที่มีการแขงขันคอนขางสูง เนื่องจากคูแขงรายใหม
สามารถเขามาแขงขันไดคอนขางงาย อยางไรก็ตาม ดวยหลักสูตรการเรียนการสอนที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัวของ Wall Street
International ที่ไดรับการยอมรับทั่วโลก ประกอบกับกลุมบริษัทไดวางเปาหมายในการเปนผูนําของธุรกิจโรงเรียนเอกชน
ใหบริการฝกสอนและอบรมทางดานวิชาภาษาอังกฤษ โดยการจัดหาบุคลากรที่มีประสบการณและความสามารถตรงตาม
คุณสมบัติที่กําหนด มีสถานที่ตั้งในทําเลที่ดีและเหมาะสม การสรางทีมขายใหแข็งแกรงและมีคุณภาพ การจัดแคมเปญให
เหมาะสมกับกลุมลูกคาและปรับเปลี่ยนใหทันตอเหตุการณอยางสม่ําเสมอ นอกจากนี้ยังทําการตลาดที่นาสนใจ เพื่อเปนการ
ประชาสัมพันธแบรนดสินคา และสงเสริมการขายผานกลยุทธทางการตลาด พรอมใหความสําคัญกับกลุมลูกคาเกาอยาง
ตอเนื่อง ดวยเคมเปญที่ตอบสนองตอกลุมเปาหมาย เพื่อเปนการกระตุนยอดขายอีกดวย
2.4 ธุรกิจการผลิตรายการโทรทัศน
เนื่องจากกลุมบริษัทรับจางผลิตละครใหกับบริษัท บางกอกเอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) แตเพียงรายเดียว ดังนั้น
กลุมบริษัท จึงตองพิจารณาอยางละเอียดรอบครอบในการสรรหาบทประพันธที่ดี มีคุณภาพ ตรงตามความตองการของผูชม
นําเสนอใหกับผูวาจางพิจารณา เพื่อใหแนใจวาบทประพันธเรื่องนั้น ๆจะไดรับการพิจารณาอนุมัติ
ธุรกิจทางดานทีวีดิจิตอลที่มีการเติบโตอยางรวดเร็ว มีสถานีโทรทัศนเพิ่มมากขึ้น และแตละสถานีโทรทัศนก็มีความ
ตองการที่จะผลิตละครเพิ่มมากขึ้นดวย จึงเปนเหตุใหบุคลากรดานการผลิตละครไมเพียงพอตอการทํางาน ซึ่งทางกลุมบริษัทได
คํานึงถึงเรื่องนี้ จึงพยายามปรับเปลี่ยนวิธีการในการวาจางบุคลากร จากเดิมที่สวนใหญจะเปนการวาจางในรูปแบบ ฟรีแลนซ
ใหมาเปนการวาจางในรูปแบบรับเงินคาจางประจํา โดยการทําสัญญาวาจางแบบระยะยาว (Long Term Contract) เพื่อ
หลีกเลี่ยงปญหาในเรื่องการหยุดชะงักในการดําเนินงาน
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3.

ความเสี่ยงจากการจัดหาสถานที่ตั้งในการประกอบธุรกิจตามที่ตองการ
การจัดหาสถานที่ตั้งที่ดีตามหางสรรพสินคาหรือสถานที่เชาอื่นๆ ทั่วไป เพื่อประกอบธุรกิจของกลุมบริษัท ถือเปนปจจัย
หลักของความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจของแตละสาขา ดังนั้นจึงอาจเกิดความเสี่ยงหากกลุมบริษัทไมสามารถตอสัญญาเชา
พื้นที่นั้นๆ ไดหรือหากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาเชา เปนตน อยางไรก็ตาม เนื่องจากกลุมบริษัทมีธุรกิจที่หลากหลาย
เปนที่รูจักและนิยมอยางกวางขวางสําหรับกลุมวัยรุน วัยทํางานตอนตน และผูบริโภคทั่วไป ซึ่งมีสวนชวยดึงดูดลูกคาหรือ
ผูบริโภคใหเขามาใชบริการที่หางสรรพสินคาหรือเจาของพื้นที่เชานั้นๆ ได รวมทั้งกลุมบริษัทยังอยูในระหวางการขยายธุรกิจ
โดยการเปดสาขาเพิ่มขึ้นทุกปบนพื้นที่เชาตามหางสรรพสินคาทั่วไป ดังนั้นกลุมบริษัทจึงมีอํานาจตอรองกับหางสรรพสินคา
และ/หรือเจาของพื้นที่ในการจับจองพื้นที่ที่มีทําเลดีและเหมาะสมกอนคูแขงรายอื่น และยังสามารถทําสัญญาเชาระยะยาวได
ในราคาที่สมเหตุสมผลอีกดวย
4.

ความเสี่ยงดานการขาดแคลนบุคลากร
บุคลากรเปนทรัพยากรที่สําคัญในการสรางความเจริญเติบโตอยางยั่งยืนของกลุมบริษัท ดังนั้นที่ผานมากลุมบริษัทได
ใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงในดานนี้อยางตอเนื่อง โดยสงเสริมใหบุคลากรมีความรักและความผูกผันกับองคกร
การใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจทางธุรกิจมากยิ่งขึ้น มีการฝกอบรมและพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานอยางตอเนื่อง มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเปนประจํา นอกจากนี้กลุมบริษัทยังใหความสําคัญตอการให
ผลตอบแทนที่เหมาะสม รวมทั้งมีการใหสวัสดิการดานตางๆ เชน คารักษาพยาบาล การทําประกันภัยหมู การจัดใหมีกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ เปนตน
5.

ความเสี่ยงจากผลกระทบของความไมแนนอนดานเศรษฐกิจ การเมือง ภัยธรรมชาติ และเหตุการณรายแรง
ซึ่งสงผลกระทบตอผลประกอบการของธุรกิจ
รายได และผลกําไรของกลุมบริษัท ลวนตองอาศัยภาคการใชจายของผูบริโภค ซึ่งอาจไดรับผลกระทบดานลบจาก
ปจจัยภายนอกหลายๆ ปจจัยที่อยูนอกเหนือการควบคุมของกลุมบริษัท เชน ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ความไมสงบทางการเมือง
หรือจากภัยธรรมชาติ (เชน น้ําทวม แผนดินไหว เปนตน) เปนตน และถึงแมวาปจจัยความเสี่ยงตางๆ ดังกลาวเปนความเสี่ยงที่
ผูประกอบธุรกิจทุกๆ รายตองเผชิญ แตบริษัทก็ไดจัดทํามาตรการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบดานลบตอการดําเนิน
ธุรกิจและผลประกอบการของกลุมบริษัทจากเหตุการณที่ไมคาดคิดและไมสามารถควบคุมได เชน การทําประกันทรัพยสินที่
ครอบคลุมถึงภัยตางๆ เชน อัคคีภัยและวาตุภัย เปนตน
ความเสี่ยงจากการไมสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่อง จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขัดของ
กลุมบริษัทตองอาศัยเทคโนโลยีในการดําเนินธุรกิจ เพื่อการรองรับระบบการทํางานของหนวยงานสนับสนุน (Back
Office) และยังครอบคลุมถึงหนวยงานตางๆ อีกดวย โดยกลุมบริษัทไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง
และไมหยุดชะงัก หากเกิดความไมแนนอน หรือภัยพิบัติตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทําใหระบบคอมพิวเตอรที่ใชงานลมไมสามารถ
ทํางานไดอยางตอเนื่อง
ดังนั้น เพื่อเปนการลดความเสี่ยงและปองกันผลกระทบจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตอการดําเนินธุรกิจ ในเบื้องตน
กลุมบริษัทไดกําหนดใหมีการสํารองขอมูลตางๆ เชน ระบบบัญชี ระบบฐานขอมูลลูกคา เปนตน โดยมีการบันทึกและเก็บ
สํารองขอมูลไวเพื่อใหเปนปจจุบันเสมอๆ พรอมจัดเก็บไวในสถานที่ที่จัดเตรียมไว
6.

46 ปจจัยความเสี่ยง

