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ความเส่ียง 1 

ความเส่ียง  ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

ประเภท สงัคมและเทคโนโลย ี(Societal and Technological) 

ต้นเหตขุองความเส่ียง ปัจจยัทางเศรษฐกจิมหภาค (Macroeconomic Factors) 

รายละเอียด การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยแีละการตอบสนองต่อเทคโนโลยใีหม่ ๆ ในปัจจุบนั 
ส่งผลให้ความต้องการของผูบ้รโิภคเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ นอกจากนี้ การแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจยัที่เร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
พฤติกรรมผูบ้รโิภค อาท ิการประชุมและการท างานทางไกล (Remote Access) การ
เรยีนและการซื้อสนิค้าออนไลน์ และการท าธุรกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์จงึเห็นได้ว่าส่วน
หนึ่งของกจิกรรมในชวีติประจ าวนั หรอืกจิกรรมทางเศรษฐกจิ ตลอดจนการช าระเงนิ
ได้ก้าวสู่ความเป็นดิจิทัลมากขึ้น ผ่านการใช้แอปพลิเคชัน  หรืออินเตอร์เน็ตบน
โทรศพัทเ์คลื่อนที ่แพลตฟอรม์การประชุมออนไลน์ และการเรยีนแบบ E-Learning ซึง่
ท าให้ผู้บรโิภคสามารถท างาน ซื้อสนิค้า หรอืเรยีนหนังสอืได้จากที่บ้าน โดยไม่ต้อง
เดนิทางด้วยระบบขนส่งมวลชน หรอืลดการใช้บรกิารระบบขนส่งมวลชน เนื่องจาก
ความวติกกงัวลดา้นอาชวีอนามยั 

ผลกระทบ การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บรโิภคเหล่านี้ อาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการ
เตบิโตของจ านวนผูโ้ดยสารในธุรกจิระบบขนสง่มวลชน ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อรายได้
และผลการด าเนินงานของกลุ่มบรษิทัโดยรวม 

กรอบเวลาของผลกระทบ ผลกระทบระยะสัน้ ประมาณ 0-2 ปี (Short Term) 

ขนาดของผลกระทบ อาจส่งผลกระทบทางลบระดบัสูง (Possibility of Major Impact) เนื่องจากรายได้และ
ผลการด าเนินงานจากระบบขนสง่มวลชนทีล่ดลงตามจ านวนผูโ้ดยสาร สง่ผลใหบ้รษิทั
ฯ ตอ้งปรบักลยุทธเ์พื่อตอบสนองการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้  

นโยบายเพือ่ลดผลกระทบ บรษิทัฯ มกีลยุทธใ์นการขยายและพฒันาธุรกจิปัจจุบนัไปสู่ธุรกจิอื่น ๆ เพื่อตอบสนอง
ต่อการเปลีย่นแปลงของพฤตกิรรมและความต้องการของผู้บรโิภค ซึง่เหน็ไดจ้าก (1) 
การขยายธุรกิจไปในด้านการคมนาคมขนส่งอื่น ๆ เช่น โครงการพฒันาสนามบินอู่
ตะเภาและเมอืงการบนิภาคตะวนัออก และโครงการทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืง (2) 
การพัฒนาช่องทางการช าระเงินออนไลน์ให้มีความสะดวกและมีประสทิธิภาพแก่
ผูบ้รโิภคผ่านแอปพลเิคชนับนโทรศพัท์เคลื่อนที่ เช่น Rabbit LINE Pay และ (3) การ
ปรบัปรุงพฒันาหน่วยธุรกิจโลจสิติกส ์(Kerry Express Thailand) ให้มีประสทิธภิาพ
มากขึน้ เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกจิ E-Commerce ที่เติบโตขึ้น โดยการ
กระจายความเสี่ยงเหล่านี้จะช่วยสนับสนุนและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของ
พฤติกรรมผู้บรโิภค และเสรมิสร้างความมัน่คงในการเติบโตของรายได้ของบรษิัทฯ 
อย่างยัง่ยนื 
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ความเส่ียง 2 

ความเส่ียง ความเสีย่งจากการทีส่งัคมไทยเขา้สูส่งัคมผูส้งูวยั 

ประเภท สงัคมและเทคโนโลย ี(Societal and Technological) 

ต้นเหตขุองความเส่ียง เกดิขึน้โดยธรรมชาต ิ(Natural) 

รายละเอียด การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สงัคมสูงอายุก าลังเป็นประเด็นที่หลาย
ประเทศทัว่โลกใหค้วามส าคญั ส าหรบัประเทศไทย ปัจจุบนัก าลงัเปลีย่นผ่านจากสงัคม
สูงวัย (Aging Society) เป็นสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์  (Aged Society) ข้อมูลจาก
ส านกังานสถติแิห่งชาต ิพบว่าประเทศไทยเขา้สูส่งัคมผูส้งูอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2564 
(เมื่อประชากรอายุ 60 ปีขึน้ไปถึงรอ้ยละ20 หรอืมปีระชากรอายุ 65 ปีขึน้ไปมากกว่า
รอ้ยละ 14 ของประชากรทัง้ประเทศ) และคาดการณ์ว่าในปี 2574 ประเทศไทยจะเขา้สู่
สงัคมผูส้งูอายุอย่างเตม็ที ่(Super-aged Society) (มีประชากรอาย ุ65 ปีขึน้ไปมากกว่า
รอ้ยละ 20 ของประชากรทัง้ประเทศ) โดยจะมีประชากรอายุ 60 ปีขึน้ไปถึงรอ้ยละ 28 
ของประชากรทัง้หมด  

สงัคมไทยในปัจจุบนั สว่นมากคนในครอบครวัทีม่อีายุหนุ่มสาวหรอืในช่วงวยัท างานจะ
ใช้ชวีติส่วนใหญ่กบัการท างานประจ าของตนเอง เนื่องจากเหตุนี้ท าใหภ้าระหน้าที่ใน
การจดัการดูแลและจดัหาสิง่อ านวยความสะดวกในบา้นตกเป็นหน้าทีข่องผูสู้งอายุใน
ครอบครัว การเดินทางเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับผู้สูงอายุอย่างมาก และมีความ
จ าเป็นต้องเดนิทางด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น การไปซื้อของ การไปพบแพทย ์
โดยการเดนิทางที่ผูส้งูวยันิยมใชรู้ปแบบหนึ่ง คอื การเดนิทางโดยรถไฟฟ้า เน่ืองจาก
เป็นการเดนิทางทีค่รอบคลุมในหลาย ๆ พืน้ที ่รวดเรว็ และสะดวกสบาย  

ทัง้นี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สูงวยั ผู้ให้บรกิารขนส่งสาธารณะต้องมีสิง่
อ านวยความสะดวกที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ โดยจะต้องเน้นในเรื่ องของการ
ปรบัปรุงหรอืพฒันาอาคารสถานทีท่ีใ่หบ้รกิาร และมาตรฐานสิง่อ านวยความสะดวกให้
มากขึน้ เพื่อรองรบัการใชบ้รกิารของผูส้งูอายุ อกีทัง้ตอ้งฝึกอบรมบุคลากรเกีย่วกบัการ
จดัการสิง่อ านวยความสะดวกการบรกิารให้กบัผูสู้งอายุ และยงัต้องมกีารการรณรงค์
ปลกูจติส านึกและทศันคตทิีด่ต่ีอผูส้งูอายุ  

นอกจากบรกิารขนส่งสาธารณะ บรษิัทฯ ยงัมีบรกิารผ่านระบบออนไลน์ เช่น Rabbit 
Line Pay ที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการช าระและโอนเงนิให้แก่ผู้ใช้บรกิาร รวมถึง 
บรกิารโลจิสติกส์ เช่น Kerry Express Thailand ซึ่งในปัจจุบนั การใช้บรกิารดังกล่าว
อาจไม่อ านวยให้แก่ผูสู้งวยัเนื่องจากระบบหน้าจอ (User Interface) ที่ซบัซอ้น จึงท าให้
บรษัิทฯ ตอ้งพิจารณาพฒันาระบบเหลา่นีใ้หเ้หมาะสมและเป็นมิตรตอ่ผูใ้ชบ้รกิารในกลุม่ผู้
สงูวยัมากขึน้ 
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ผลกระทบ การเปลี่ยนแปลงไปสู่สงัคมผู้สูงอายุนี้ อาจส่งผลกระทบในเชงิลบต่อการเติบโตของ
จ านวนผูโ้ดยสารในธุรกจิระบบขนสง่มวลชน เนื่องจากผูโ้ดยสารสงูวยัอาจนิยมเดนิทาง
โดยรปูแบบอื่น ๆ ทีผู่โ้ดยสารสงูวยัมคีวามเหน็ว่าคล่องตวัและสะดวกมากกว่า เช่น รถ
แทก็ซี ่เป็นต้น ซึง่หากบรษิทัฯ ไม่สามารถแสดงใหผู้โ้ดยสารสงูวยัเหน็ว่าการเดนิทาง
โดยรถไฟฟ้ามคีวามสะดวกและรวดเรว็เช่นเดยีวกนั อาจส่งผลใหจ้ านวนผูโ้ดยสารใน
อนาคตลดลงตามจ านวนผู้สูงวยัทีเ่พิม่ขึน้ ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อเนื่องต่อรายได้จาก
ธุรกจิระบบขนสง่มวลชน  

ทัง้นี้ บรษิทัฯ จ าเป็นตอ้งพจิารณาจดัหาสิง่อ านวยความสะดวกของอาคารสถานีบรกิาร
รถไฟฟ้า อาท ิลฟิต์โดยสาร บนัไดทางลาด ราวจบับนัได ทีเ่พยีงพอ ครอบคลุม และ
สอดคลอ้งกบัความต้องการของผูโ้ดยสารสูงวยั และพื้นทีก่ารให้บรกิาร ซึ่งสิง่อ านวย
ความสะดวกเหล่านี้ยงัรวมถึงการน าเทคโนโลยีใหม่  ๆ ในการช่วยเหลือผู้สูงอายุให้
เคลื่อนไหวหรอืเดนิทางได้สะดวกมากขึน้มาใช้ เช่น ประตูเปิดปิดอนัโนมตัิโดยระบบ
เซนเซอร ์(Automatic Door Sensor) หรอืขยายการบรกิารไปสู่การรบั-ส่งผูโ้ดยสารสงู
วยั ระหว่างบา้นและสถานีรถไฟฟ้าเพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูโ้ดยสาร  

นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงของสงัคมที่ตอบสนองต่อเทคโนโลยีใหม่ เช่น บรกิาร 
Rabbit Line Pay และ Kerry Express Thailand อาจไม่อ านวยใหแ้ก่ผูส้งูอายุเนื่องจาก
ระบบหน้าจอ (User Interface) ทีซ่บัซอ้น ภาษาและการรูห้นงัสอืซึง่อาจเป็นปัญหาดา้น
ความเขา้ใจแก่ผูใ้ชบ้รกิารสงูวยับางกลุม่ ท าใหบ้รษัิทฯ ตอ้งพิจารณาพฒันาระบบเหลา่นี ้
ให้เหมาะสมและเป็นมิตรต่อผู้ใช้บริการในกลุ่มผู้สูงวัยมากขึน้ อาทิ การปรับระบบ
หนา้จอใหม้ีขนาดใหญ่ เพื่อช่วยในการมองเห็น การใชภ้าพแทนขอ้ความ หรอืระบบออก
เสยีง เพื่อช่วยใหเ้ขา้ใจง่ายขึน้  

ปัจจยัเหล่านี้จะท าให้ต้นทุนการด าเนินงานของกลุ่มบรษิัทเพิม่ขึน้ ซึ่งหากสิง่อ านวย
ความสะดวกที่จ ัดหาเพิ่มเติมไม่ได้รบัการยอมรบัหรือนิยมใช้จากผู้โดยสาร หรือ
ผูใ้ช้บรกิารในกลุ่มสงูวยั กอ็าจส่งผลกระทบต่อรายได้และผลการด าเนินงานของกลุ่ม
บรษิทั นอกจากนี้ การเปลีย่นแปลงดงักล่าว อาจสง่ผลใหบ้รษิทัฯ ตอ้งพจิารณาแต่งตัง้
หน่วยงานขึน้ใหม่ เพื่อด าเนินงานให้ตอบสนองต่อการพฒันาต่าง ๆ ซึง่สง่ผลใหบ้รษิทั
ฯ ต้องปรบัโครงสรา้งองคก์ร และอาจส่งผลกระทบต่อการจดัการดา้นอื่น ๆ ในบรษิทัฯ 
อกีดว้ย 

กรอบเวลาของผลกระทบ ผลกระทบระยะยาว ประมาณ 3-5 ปี (Long term) -สว่น
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ขนาดของผลกระทบ อาจส่งผลกระทบทางลบระดบัสูง (Possibility of Major Impact) เนื่องจากรายได้และ
ผลการด าเนินงานจากระบบขนส่งมวลชนที่อาจลดลงตามจ านวนผู้โดยสาร เน่ืองจาก
ผู้โดยสารสูงวยัอาจเลอืกเดนิทางด้วยระบบขนส่งมวลชนที่สะดวกกว่า หรอืรายได้ที่
ลดลงจากบรกิารออนไลน์หากผูใ้ชบ้รกิารเลอืกใชบ้รกิารจากบรษิทัอื่น รวมถงึค่าใชจ้่าย
ที่เพิ่มขึน้จากการจดัหาสิง่อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารสูงวยั หรอืการพฒันา
ระบบบริการที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้บริการสูงวยัมากขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องวางแผน
ปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้  

นโยบายเพื่อลดผลกระทบ บริษัทฯ วางแผนรองรบัการเปลี่ยนแปลงของสงัคมไปสู่สงัคมผู้สูงวยั โดยการเพิ่ม
อุปกรณ์อ านวยความสะดวกทีเ่หมาะสมกบัผูส้งูวยัตามสถานีต่างๆ ทีเ่ปิดใหบ้รกิารอยู่
เพิม่ขึน้ เช่น ลฟิท์โดยสาร บนัไดทางลาด อุปกรณ์ราวจับในห้องน ้า รวมถึงจดัอบรม
บุคลากรเพื่อสรา้งความเขา้ใจและจติส านึกการใหบ้รกิารแก่ผูส้งูวยัในทุกระดบั และจดั
ใหม้กีลไกหลกัในการสือ่สารระหว่างผูโ้ดยสารกบับรษิทัฯ  

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการขยายและพัฒนาธุรกิจปัจจุบันไปสู่ธุรกิจอื่น ๆ 
ไดแ้ก่ การพฒันาช่องทางการช าระเงนิออนไลนใ์หม้คีวามสะดวกและมปีระสทิธภิาพแก่
ผู้บริโภคผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น Rabbit LINE Pay ที่มีระบบ
หน้าจอ (User Interface) ที่เป็นมติรและปลอดภยั รวมถึงการปรบัปรุงพฒันาหน่วย
ธุรกจิโลจสิตกิส ์เช่น Kerry Express Thailand เป็นต้น ซึง่บรกิารเหล่านี้จะช่วยอ านวย
ความสะดวกในการซือ้สนิคา้และบรกิารของผูส้งูอายุทัง้ ซึง่จะช่วยลดการเดนิทางดว้ย
ตนเองของผูส้งูอายุ  

อกีทัง้ บรษิัทฯ ยงัพฒันาเทคโนโลยดี้านการวเิคราะห์ขอ้มูล ส่งผลให้บรษิัทฯ เข้าใจ
พฤตกิรรมของผูโ้ดยสาร และน าขอ้มลูดงักล่าวไปใชใ้นการพฒันารปูแบบการใหบ้รกิาร
ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารแต่ละกลุ่มได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม โดยการกระจายความเสีย่งเหล่านี้จะช่วยสนับสนุนและตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสงัคมไทยเพื่อเข้าสู่สงัคมสูงวยัระดบัสุดยอด และเสรมิสร้างความ
มัน่คงในการเตบิโตของรายไดข้องบรษิทัฯ ไดอ้ย่างยัง่ยนื 
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