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ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต (Emerging Risk)

บริษทั บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)

มิถุนายน 2564

บริษทั บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)
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ความเสี่ยง 1
ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงของพฤติกรรมผูบ้ ริโภค

ประเภท

สังคมและเทคโนโลยี (Societal and Technological)

ต้นเหตุของความเสี่ยง

ปั จจัยทางเศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomic Factors)

รายละเอียด

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการตอบสนองต่ อเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในปั จจุบนั
ส่งผลให้ความต้องการของผูบ้ ริโภคเปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ การแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 ยังเป็ น อีก หนึ่ งปั จ จัย ที่เร่งให้เกิด การเปลี่ย นแปลงของ
พฤติกรรมผูบ้ ริโภค อาทิ การประชุมและการทางานทางไกล (Remote Access) การ
เรียนและการซื้อสินค้าออนไลน์ และการทาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จึงเห็นได้ว่าส่วน
หนึ่งของกิจกรรมในชีวติ ประจาวัน หรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการชาระเงิน
ได้ก้ า วสู่ค วามเป็ นดิจิท ัล มากขึ้น ผ่ า นการใช้ แ อปพลิเคชัน หรือ อิน เตอร์เน็ ต บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ แพลตฟอร์มการประชุมออนไลน์ และการเรียนแบบ E-Learning ซึง่
ทาให้ผู้บริโภคสามารถทางาน ซื้อสินค้า หรือเรียนหนังสือได้จากที่บ้าน โดยไม่ต้อง
เดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน หรือลดการใช้บริการระบบขนส่งมวลชน เนื่องจาก
ความวิตกกังวลด้านอาชีวอนามัย
การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคเหล่านี้ อาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่ อการ
เติบโตของจานวนผูโ้ ดยสารในธุรกิจระบบขนส่งมวลชน ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อรายได้
และผลการดาเนินงานของกลุ่มบริษทั โดยรวม
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ผลกระทบ
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ความเสี่ยง

กรอบเวลาของผลกระทบ

ผลกระทบระยะสัน้ ประมาณ 0-2 ปี (Short Term)

ขนาดของผลกระทบ

อาจส่งผลกระทบทางลบระดับสูง (Possibility of Major Impact) เนื่องจากรายได้และ
ผลการดาเนินงานจากระบบขนส่งมวลชนทีล่ ดลงตามจานวนผูโ้ ดยสาร ส่งผลให้บริษทั
ฯ ต้องปรับกลยุทธ์เพื่อตอบสนองการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้

นโยบายเพือ่ ลดผลกระทบ

บริษทั ฯ มีกลยุทธ์ในการขยายและพัฒนาธุรกิจปั จจุบนั ไปสู่ธุรกิจอื่น ๆ เพื่อตอบสนอง
ต่อการเปลีย่ นแปลงของพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค ซึง่ เห็นได้จาก (1)
การขยายธุรกิจไปในด้านการคมนาคมขนส่งอื่น ๆ เช่น โครงการพัฒนาสนามบินอู่
ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (2)
การพัฒ นาช่ อ งทางการช าระเงิน ออนไลน์ ให้มีค วามสะดวกและมีป ระสิท ธิภ าพแก่
ผูบ้ ริโภคผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น Rabbit LINE Pay และ (3) การ
ปรับปรุงพัฒ นาหน่ วยธุรกิจโลจิสติกส์ (Kerry Express Thailand) ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึน้ เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจ E-Commerce ที่เติบโตขึ้น โดยการ
กระจายความเสี่ย งเหล่านี้ จะช่ วยสนับ สนุ นและตอบสนองต่ อการเปลี่ยนแปลงของ
พฤติกรรมผู้บริโภค และเสริมสร้างความมันคงในการเติ
่
บโตของรายได้ของบริษัทฯ
อย่างยังยื
่ น

2

ความเสี่ยง 2
ความเสีย่ งจากการทีส่ งั คมไทยเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู วัย

ประเภท

สังคมและเทคโนโลยี (Societal and Technological)

ต้นเหตุของความเสี่ยง

เกิดขึน้ โดยธรรมชาติ (Natural)

รายละเอียด

การเปลี่ย นแปลงโครงสร้า งประชากรเข้าสู่สงั คมสูงอายุ ก าลังเป็ น ประเด็น ที่ห ลาย
ประเทศทัวโลกให้
่
ความสาคัญ สาหรับประเทศไทย ปั จจุบนั กาลังเปลีย่ นผ่านจากสังคม
สู ง วัย (Aging Society) เป็ นสัง คมสู ง วัย โดยสมบู ร ณ์ (Aged Society) ข้ อ มู ล จาก
สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ พบว่าประเทศไทยเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2564
(เมื่อประชากรอายุ 60 ปี ขน้ึ ไปถึงร้อยละ20 หรือมีประชากรอายุ 65 ปี ขน้ึ ไปมากกว่า
ร้อยละ 14 ของประชากรทัง้ ประเทศ) และคาดการณ์ว่าในปี 2574 ประเทศไทยจะเข้าสู่
สังคมผูส้ งู อายุอย่างเต็มที่ (Super-aged Society) (มีประชากรอายุ 65 ปี ขนึ ้ ไปมากกว่า
ร้อยละ 20 ของประชากรทัง้ ประเทศ) โดยจะมีประชากรอายุ 60 ปี ขึน้ ไปถึงร้อยละ 28
ของประชากรทัง้ หมด
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ความเสี่ยง
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สังคมไทยในปั จจุบนั ส่วนมากคนในครอบครัวทีม่ อี ายุหนุ่ มสาวหรือในช่วงวัยทางานจะ
ใช้ชวี ติ ส่วนใหญ่กบั การทางานประจาของตนเอง เนื่องจากเหตุน้ี ทาให้ภาระหน้าที่ใน
การจัดการดูแลและจัดหาสิง่ อานวยความสะดวกในบ้านตกเป็ นหน้าทีข่ องผูส้ ูงอายุใน
ครอบครัว การเดิ น ทางเป็ นสิ่ง ที่ จ าเป็ นส าหรับ ผู้ สู ง อายุ อ ย่ า งมาก และมี ค วาม
จาเป็ นต้องเดินทางด้วยเหตุ ผลหลายประการ เช่น การไปซื้อของ การไปพบแพทย์
โดยการเดินทางที่ผสู้ งู วัยนิยมใช้รูปแบบหนึ่ง คือ การเดินทางโดยรถไฟฟ้ า เนื่องจาก
เป็ นการเดินทางทีค่ รอบคลุมในหลาย ๆ พืน้ ที่ รวดเร็ว และสะดวกสบาย
ทัง้ นี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สูงวัย ผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะต้องมีสงิ่
อ านวยความสะดวกที่เหมาะสมส าหรับ ผู้สูง อายุ โดยจะต้ อ งเน้ น ในเรื่ อ งของการ
ปรับปรุงหรือพัฒนาอาคารสถานทีท่ ใ่ี ห้บริการ และมาตรฐานสิง่ อานวยความสะดวกให้
มากขึน้ เพื่อรองรับการใช้บริการของผูส้ งู อายุ อีกทัง้ ต้องฝึกอบรมบุคลากรเกีย่ วกับการ
จัดการสิง่ อานวยความสะดวกการบริการให้กบั ผูส้ ูงอายุ และยังต้องมีการการรณรงค์
ปลูกจิตสานึกและทัศนคติทด่ี ตี ่อผูส้ งู อายุ
นอกจากบริการขนส่งสาธารณะ บริษัทฯ ยังมีบริการผ่านระบบออนไลน์ เช่น Rabbit
Line Pay ที่ช่วยอานวยความสะดวกในการชาระและโอนเงินให้แก่ผู้ใช้บริการ รวมถึง
บริการโลจิสติกส์ เช่น Kerry Express Thailand ซึ่งในปั จจุบนั การใช้บริการดังกล่าว
อาจไม่อานวยให้แก่ผสู้ ูงวัยเนื่องจากระบบหน้าจอ (User Interface) ที่ซบั ซ้อน จึงทาให้
บริษัทฯ ต้องพิจารณาพัฒนาระบบเหล่านีใ้ ห้เหมาะสมและเป็ นมิตรต่อผูใ้ ช้บริการในกลุม่ ผู้
สูงวัยมากขึน้

3

การเปลี่ยนแปลงไปสู่สงั คมผู้สูงอายุ น้ี อาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่ อการเติบโตของ
จานวนผูโ้ ดยสารในธุรกิจระบบขนส่งมวลชน เนื่องจากผูโ้ ดยสารสูงวัยอาจนิยมเดินทาง
โดยรูปแบบอื่น ๆ ทีผ่ โู้ ดยสารสูงวัยมีความเห็นว่าคล่องตัวและสะดวกมากกว่า เช่น รถ
แท็กซี่ เป็ นต้น ซึง่ หากบริษทั ฯ ไม่สามารถแสดงให้ผโู้ ดยสารสูงวัย เห็นว่าการเดินทาง
โดยรถไฟฟ้ ามีความสะดวกและรวดเร็วเช่นเดียวกัน อาจส่งผลให้จานวนผูโ้ ดยสารใน
อนาคตลดลงตามจานวนผู้สูงวัยทีเ่ พิม่ ขึน้ ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อเนื่องต่อรายได้จาก
ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน
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ผลกระทบ

ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จาเป็ นต้องพิจารณาจัดหาสิง่ อานวยความสะดวกของอาคารสถานีบริการ
รถไฟฟ้ า อาทิ ลิฟต์โดยสาร บันไดทางลาด ราวจับบันได ทีเ่ พียงพอ ครอบคลุม และ
สอดคล้องกับความต้องการของผูโ้ ดยสารสูงวัย และพื้นทีก่ ารให้บริการ ซึ่งสิง่ อานวย
ความสะดวกเหล่านี้ยงั รวมถึงการนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการช่วยเหลือผู้สูงอายุให้
เคลื่อนไหวหรือเดินทางได้สะดวกมากขึน้ มาใช้ เช่น ประตูเปิ ดปิ ดอันโนมัติโดยระบบ
เซนเซอร์ (Automatic Door Sensor) หรือขยายการบริการไปสู่การรับ -ส่งผูโ้ ดยสารสูง
วัย ระหว่างบ้านและสถานีรถไฟฟ้ าเพื่อเพิม่ ความสะดวกให้แก่ผโู้ ดยสาร
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นอกจากนี้ การเปลี่ย นแปลงของสังคมที่ต อบสนองต่ อเทคโนโลยี ใหม่ เช่ น บริก าร
Rabbit Line Pay และ Kerry Express Thailand อาจไม่อานวยให้แก่ผสู้ งู อายุเนื่องจาก
ระบบหน้าจอ (User Interface) ทีซ่ บั ซ้อน ภาษาและการรูห้ นังสือซึง่ อาจเป็ นปั ญหาด้าน
ความเข้าใจแก่ผใู้ ช้บริการสูงวัยบางกลุม่ ทาให้บริษัทฯ ต้องพิจารณาพัฒนาระบบเหล่านี ้
ให้เหมาะสมและเป็ น มิ ต รต่ อ ผู้ใช้บ ริก ารในกลุ่ม ผู้สูงวัย มากขึน้ อาทิ การปรับ ระบบ
หน้าจอให้มีขนาดใหญ่ เพื่อช่วยในการมองเห็น การใช้ภาพแทนข้อความ หรือระบบออก
เสียง เพื่อช่วยให้เข้าใจง่ายขึน้
ปั จจัยเหล่านี้จะทาให้ต้นทุนการดาเนินงานของกลุ่มบริษัทเพิม่ ขึน้ ซึ่งหากสิง่ อานวย
ความสะดวกที่จ ัด หาเพิ่ม เติม ไม่ ได้รบั การยอมรับ หรือ นิ ย มใช้จ ากผู้โดยสาร หรือ
ผูใ้ ช้บริการในกลุ่มสูงวัย ก็อาจส่งผลกระทบต่อรายได้และผลการดาเนินงานของกลุ่ม
บริษทั นอกจากนี้ การเปลีย่ นแปลงดังกล่าว อาจส่งผลให้บริษทั ฯ ต้องพิจารณาแต่งตัง้
หน่วยงานขึน้ ใหม่ เพื่อดาเนินงานให้ตอบสนองต่อการพัฒนาต่าง ๆ ซึง่ ส่งผลให้บริษทั
ฯ ต้องปรับโครงสร้างองค์กร และอาจส่งผลกระทบต่อการจัดการด้านอื่น ๆ ในบริษทั ฯ
อีกด้วย

กรอบเวลาของผลกระทบ

ผลกระทบระยะยาว ประมาณ 3-5 ปี (Long term)

4

อาจส่งผลกระทบทางลบระดับสูง (Possibility of Major Impact) เนื่องจากรายได้และ
ผลการดาเนินงานจากระบบขนส่งมวลชนที่อาจลดลงตามจานวนผู้โดยสาร เนื่องจาก
ผู้โดยสารสูงวัยอาจเลือกเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนที่สะดวกกว่า หรือรายได้ท่ี
ลดลงจากบริการออนไลน์หากผูใ้ ช้บริการเลือกใช้บริการจากบริษทั อื่น รวมถึงค่าใช้จ่าย
ที่เพิ่มขึน้ จากการจัดหาสิง่ อานวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารสูงวัย หรือการพัฒนา
ระบบบริก ารที่เป็ น มิต รต่ อ ผู้ใช้บ ริก ารสูงวัย มากขึ้น ส่งผลให้บ ริษัท ฯ ต้อ งวางแผน
ปรับตัวเพื่อรองรับการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้

นโยบายเพื่อลดผลกระทบ

บริษัท ฯ วางแผนรองรับ การเปลี่ยนแปลงของสังคมไปสู่สงั คมผู้สูงวัย โดยการเพิ่ม
อุปกรณ์อานวยความสะดวกทีเ่ หมาะสมกับผูส้ งู วัยตามสถานีต่างๆ ทีเ่ ปิ ดให้บริการอยู่
เพิม่ ขึน้ เช่น ลิฟท์โดยสาร บันไดทางลาด อุปกรณ์ราวจับในห้องน้ า รวมถึงจัดอบรม
บุคลากรเพื่อสร้างความเข้าใจและจิตสานึกการให้บริการแก่ผสู้ งู วัยในทุกระดับ และจัด
ให้มกี ลไกหลักในการสือ่ สารระหว่างผูโ้ ดยสารกับบริษทั ฯ
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นอกจากนี้ บริษัท ฯ มีก ลยุ ทธ์ในการขยายและพัฒ นาธุรกิจปั จจุบ ันไปสู่ธุรกิจอื่น ๆ
ได้แก่ การพัฒนาช่องทางการชาระเงินออนไลน์ให้มคี วามสะดวกและมีประสิทธิภาพแก่
ผู้บ ริโภคผ่ านแอปพลิเคชัน บนโทรศัพ ท์เคลื่อ นที่ เช่ น Rabbit LINE Pay ที่มีร ะบบ
หน้ าจอ (User Interface) ที่เป็ นมิตรและปลอดภัย รวมถึงการปรับปรุงพัฒนาหน่ วย
ธุรกิจโลจิสติกส์ เช่น Kerry Express Thailand เป็ นต้น ซึง่ บริการเหล่านี้จะช่วยอานวย
ความสะดวกในการซือ้ สินค้าและบริการของผูส้ งู อายุทงั ้ ซึง่ จะช่วยลดการเดินทางด้วย
ตนเองของผูส้ งู อายุ
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อีกทัง้ บริษัทฯ ยังพัฒนาเทคโนโลยีด้านการวิเคราะห์ขอ้ มูล ส่งผลให้บริษัทฯ เข้าใจ
พฤติกรรมของผูโ้ ดยสาร และนาข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนารูปแบบการให้บริการ
ที่ส ามารถตอบสนองความต้ อ งการของผู้ โ ดยสารแต่ ล ะกลุ่ ม ได้อ ย่ า งถู ก ต้ อ งและ
เหมาะสม โดยการกระจายความเสีย่ งเหล่านี้จะช่วยสนับสนุ นและตอบสนองต่ อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไทยเพื่อเข้าสู่สงั คมสูงวัยระดับสุดยอด และเสริมสร้างความ
มันคงในการเติ
่
บโตของรายได้ของบริษทั ฯ ได้อย่างยังยื
่ น
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