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วิกฤติเศรษฐกิจระดับโลกที่มีผลกระทบต่อวิกฤตเศรษฐกิจ
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Abstract
Plummeting commodity prices, Asean and Thailand economic slowdown and
rebalancing, and global financial market turbulence have recently raised concerns about
their effects on African economies. This paper investigates whether, and to what extent,
these intertwined shocks spillover into the Crisis economy. The author finds that a 1
percentage point (ppts) drop in Asean and Thailand.. investment growth is associated with a
decline in Asean and Thailand’s export growth of roughly 0.60 ppts. A 1 percent fall in
commodity prices leads to 0.65 percent lower exports value. The results suggest that a hard
landing of the Chinese economy to its ‘new normal’ would doubtless send shock waves
through the Crisis economy by further driving down commodity demand and prices as well
as lowering development finance. In contrast, financial market volatility has a fairly negligible
impact on economic growth. The main results stand up well to a wide-array of robustness
checks.
Keywords: Asean and Thailand, Commodity prices, Investment; export cointegrated
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ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย
Factor Affecting Direct Premium of Life Insurance Business in Thailand
ชัยรัตน์ ถิโรภาส1* และณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย2
Chairat Thirophas1* and Nattawoot Koowattanatianchai2
บทคัดย่อ
การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และปัจจัยด้านอุปสงค์และ
อุปทาน ที่มีผลกระทบต่อเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย โดยทาการศึกษาเบี้ย
ประกันภัยรับโดยตรงรวมทั้งระบบของการประกันชีวิตประเภทสามัญ (Ordinary Life) ใช้วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ โดยมีตัวแปรที่ใ ช้ศึกษาคือ เบี้ยประกันภัยรับ
โดยตรงรวมประเภทสามัญของธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) อัตราการว่างงาน
(UE) ดัชนีค่าจ้างแรงงาน (LCI) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย (MKT) และค่าโฆษณา (ADV) โดยใช้ข้อมูลเป็นราย
ไตรมาสตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2558 รวมระยะเวลา 52 ไตรมาส ทาการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลโดย
อาศัยวิธีทางเศรษฐมิติสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Linear Regression)
ผลการศึกษาพบว่าค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย (MKT) และดัชนีค่าจ้างแรงงาน (LCI) เป็นปัจจัยที่มี
อิทธิพลในทิศทางเดียวกันกับเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงประเภทสามัญอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% (P<0.05) ในขณะที่อัตราการว่างงาน (UE) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลในทิศทางตรงกันข้ามกับเบี้ย
ประกันภัยรับโดยตรงประเภทสามัญของธุรกิจประกันชี วิตในประเทศไทยอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% (P<0.05) ส่วนดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และค่าโฆษณา (ADV) พบว่าไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
และเมื่อเรียงลาดับอิทธิพลจากมากไปน้อย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย (MKT) อัตราการว่างงาน (UE)
และดัชนีค่าจ้างแรงงาน (LCI) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.162909, -0.072688, และ 0.007252 ตามลาดับ
คาสาคัญ: ประกันชีวิต ประกันภัย เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง
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การยอมรับนวัตกรรมการชาระเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง
Adoption of Advance Electronic Transaction Innovation
ภวินท์ โภคินศศิกร1* และอัครนันทร์ คิดสม2
Pawin Pokinsasikorn1* and Akaranan Kidsom2
บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ทาให้เกิดการยอมรับนวัตกรรมการชาระเงินทางเลือก
ที่ไม่ใช่เงินสด 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการชาระเงินของประชาชนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 3) เพื่อศึกษา
แนวโน้มการยอมรับนวัตกรรมพร้อมเพย์ในประเทศไทย โดยใช้แนวคิดทฤษฎีการยอมรับและแพร่กระจายของ
นวัตกรรม (Adoption and Diffusion) เพื่อศึกษาการยอมรับนวัตกรรมการชาระเงินทางเลือกที่ไม่ใช่เ งินสด
ของคนไทย เนื่องจากรัฐบาลต้องการที่จะผลักดันสังคมไทยไปสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ผ่านแผน
กลยุทธระบบการชาระเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย และระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
(National e-Payment) ของรัฐบาลซึ่งแบ่งเป็น 4 โครงการหลัก ซึ่งมีโครงการนาร่องได้แก่โครงการพร้อมเพย์
การศึกษาการยอมรับนวัตกรรมพร้อมเพย์และเหตุผลของการยอมรับจึงมีความจาเป็นที่ต้องศึกษา โดยทฤษฎี
การยอมรับและแพร่กระจายของนวัตกรรมนั้นสามารถพยากรณ์จานวนปีที่นวัตกรรมจะประสบความสาเร็จ ได้
ซึ่งจากผลการศึกษานั้นแบ่งออกเป็น 3 สถานการณ์ คือ สถานการณ์ที่เป็นบวก ปกติ และเป็นลบ ซึ่งได้ผลการ
วิจัยดังนี้ สถานการณ์ที่เป็นบวกการคนในสังคมทุกคนจะยอมรับนวัตกรรมในปีที่ 15 และภายในปีเดียวกันใน
สถานการณ์ปกติจะยอมรับในอัตราร้อยละ 86 และสถานการณ์เป็นลบจะยอมรับที่อัตราร้อยละ 73 โดยแบบ
จาลองนั้นจะพยากรณ์มาจากรูปแบบการยอมรับนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินในอดีต เช่น บัตรเดบิต
บัตรเครดิต Internet Banking และ Mobile Banking เป็นต้น ซึ่งการศึกษาข้อมูลดังกล่าวนั้นทาให้เรามอง
เห็นถึงพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมทางการเงินของคนไทยได้อีกด้วย
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แผนการเงินที่ทาให้ชีวิตสุขสบายหลังเกษียณ
วรรณี ชลนภาสถิตย์1* และวรรณวิมล อัมรินทร์นุเคราะห์2
Wannee Chonnapasatid1* and Wanwimon Ammarinnukhro2
บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนว่าประเทศไทยซึ่งปัจจุบันเป็นสังคมสูงวัยกาลังจะเป็นสังคมสูงวัย
อย่างสมบูรณ์ในอีกไม่ช้า การมีจานวนคนทางานน้อยลงและเสียภาษีน้อยลง แต่มีคนสูงวัยจานวนมากทาให้
รายได้ของภาครัฐที่จะจุนเจือหรือดูแลประชากรสูงอายุทาได้ไม่สมบูรณ์ ในระยะยาวจะมีปัญหาค่าใช้จ่ายเพื่อ
แก้ไขปัญหาสังคมสูงวัยที่สูงมากจนอาจกระทบความยั่งยืนทางการคลังได้
การวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุจะช่วยให้บุคคลดาเนินชีวิตหลังเกษียณได้อย่างมีความสุข
อยู่อย่างสมศักดิ์ศรีโดยไม่ต้องเป็นภาระของผู้อื่น การวางแผนต้องทาอย่างมีหลั กการและปฏิบัติจริง อย่างไรก็
ตามการวางแผนก็เป็นเพียงความคิดและความฝันที่มองไปข้างหน้าโดยหวังผลที่สมบูรณ์ในอนาคต แต่ในความ
เป็ น จริ งสิ่ ง ที่เกิดขึ้น หลั งการวางแผนภายใต้ส ถานการณ์ที่เปลี่ ย นแปลงไป การดาเนินชีวิตเพื่ อให้ อยู่รอด
ภายหลังเกษียณอาจต้องทาการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมนั้น
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การบริหารอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในยุคคสช.
Exchange Rate Management for Thai Economic Recovery
in National Council for Peace and Order Period
วสันต์ ภูวภัทรพร1*
Vasant Phuvapattaraporn1*
บทคัดย่อ
ในช่วงเศรษฐกิจโลกชะลอตัวและเศรษฐกิจไทยเกิดภาวะชะงักงันในทศวรรษนี้ เกิดจากปรากฏการณ์
รูปแบบใหม่ของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจมหภาคที่เปลี่ยนไป จากเดิมแนวทางการแก้ไขปัญหาของประเทศ
เศรษฐกิจหลักของโลกส่วนใหญ่จะใช้แนวนโยบายการคลังแต่ในครั้งนี้ไม่สามารถใช้นโยบายการคลัง เพราะ
วิกฤตในด้านการคลังของประเทศที่เรียกว่า หน้าผาทางการคลัง ผลกกระทบของนโยบาย ที่จากเดิมหลังเกิด
ภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกจะต้องเกิดภาวะเงินเฟ้อตามมาภายหลังการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ เพราะ
การใช้นโยบายการคลังขาดดุลอย่างมหาศาล แต่การแก้ปัญหาเศรษฐกิจรอบนี้ไม่เ หมือนเดิมหันมาใช้นโยบาย
การเงินในด้านนโยบายอัตราดอกเบี้ยต่ามากเกือบใกล้ศูนย์ที่คงที่ในระยะยาว จึงเกิดปรากฏการณ์เศรษฐกิจ
ชะลอตัวในระยะยาวพร้อมกับเกิดภาวะเงินฝืดมาแทนที่โดยเฉพาะในประเทศไทย
เศรษฐกิจรูปแบบใหม่ที่เผชิญอยู่ ทาให้การบริหารอัตราแลกเปลี่ยนจาต้องหารูปแบบที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ จากการศึกษาพบว่า รูปแบบทฤษฎี Asset Market Approach สามารถใช้อธิบาย
ได้เหมาะสมมากกว่าทฤษฎีอื่น การใช้โมเดลเพื่อหามาตรการใหม่ พบว่า การบริหารนโยบายอัต ราแลกเปลี่ยน
ขึ้น อยู่ กั บ ภาวะเงิน ฝื ดที่ ม าก าหนดให้ ค่ าเงิ นอ่ อ นตั ว การบริ ห ารอัต ราดอกเบี้ ยระหว่ า งไทยและสหรัฐ ให้
เหมาะสมเพื่อให้ เกิดเงิน ทุน เคลื่ อนย้ ายเพื่อกาหนดอัตราแลกเปลี่ ยน และการขยายตัว ของเศรษฐกิจไทย
อย่างไรก็ตาม ตลาดอัตราแลกเปลี่ยนนั้นมีความอ่อนไหวทั้งจากการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์และการเก็ง
กาไรจึงต้องเฝ้าสังเกตการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของหน่วยเศรษฐกิจประกอบการกาหนดนโยบาย
คาสาคัญ: Exchange Rate Management, Thai Economic Recovery, National Council for Peace
and Order
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การทดสอบวิธีการป้องกันความเสี่ยงแบบเดลต้า
สาหรับใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในประเทศไทย
Testing the Delta Hedging Method
Derivative Warrants in Thailand
สรธัญ สถิรภควุฒ1*ิ และณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย2
Sorratan Sathirapakawut1* and Nattawut Koowattanatianchai2
บทคัดย่อ
การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องมือทางการเงินโดยการนาตราสารอนุพันธ์ (Derivatives) เข้ามาเป็น
เครื่องมือทางการเงินในการป้องกันความเสี่ยง และการลดความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนในหลักทรัพย์ โดยมี
การถือครองในใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือ วอร์แรนต์อนุพันธ์ (DW) ซึ่งจะส่งผลประโยชน์ต่อพอร์ตการ
ลงทุน คือ ช่วยการบริหารจัดการความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนในหลักทรัพย์ การใช้จานวนเงินลงทุนน้อยเมื่อ
เที ย บกั บ การลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ การให้ อั ต ราผลตอบแทนสู ง และการช่ ว ยในการกระจายความเสี่ ย ง
(Diversification) โดยนักลงทุน บางกลุ่ ม ต้องการที่จะปกป้องความเสี่ ยงพอร์ตของการลงทุนให้ เกิดความ
เสียหายน้อยที่สุด จึงทาการป้องกันความเสี่ยงแบบ Delta Hedging ซึ่งเป็นการนาค่า Delta มาใช้ในการ
ประมาณการหาค่าของอัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงของราคาวอร์แรนต์อนุพันธ์ ประเภท Call Warrants
ต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์อ้างอิง เพื่อให้นักลงทุนได้ทราบถึงแนวโน้มและทิศทางของการบริหาร
จัดการพอร์ตการลงทุนในอนาคตได้อย่างเหมาะสมกับสภาวะของตลาดโดยการทาการป้องกันความเสี่ยงแบบ
Delta Hedging จะสามารถบอกให้ทราบถึงค่า Delta ของ วอร์แรนต์อนุพันธ์ ที่ระดับราคาเปลี่ยนแปลงไป ใน
การศึกษาครั้งนี้จะทาการศึกษาเฉพาะประเภทของคอลวอร์แรนต์ (Call Warrants) เท่านั้น โดยเปรียบกับ
หลั ก ทรั พ ย์ อ้ า งอิ ง บน SET50 Index เช่ น กรณี ร าคาของ Call Warrants จะเพิ่ ม ขึ้ น 0.5 บาท ถ้ า
หาก SET50Index ของหลักทรัพย์อ้างอิง เพิ่มขึ้น 1 จุด และในทางตรงกันข้าม ราคาของ Call Warrants จะ
ลดลง 0.5 บาท ถ้าหาก SET50Index ของหลักทรัพย์อ้างอิง ลดลง 1 จุด
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การวิเคราะห์โครงการลงทุนการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
ในธุรกิจการเงินของบริการสินเชื่อในธนาคารพาณิชย์
Investment Project Analysis of Financial Technology
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อภิญญา อาภาสโชคทวี1* และ เจียมจิตร ชวากร2
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บทคัดย่อ
การวิจั ย ครั้ งนี้ มีวัตถุป ระสงค์ เพื่อศึกษาภาพรวมการให้ บริการทางการเงินผ่ านระบบเทคโนโลยี
ของสถาบันการเงินประเภทธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ศึกษาผลกระทบของการนาเทคโนโลยี FinTech
มาใช้ในธุรกิจทางการเงินที่เกิดขึ้นต่อความสามารถในการทากาไรของธนาคาร และเปรียบเที ยบบริการสินเชื่อ
ส่วนบุคคลแบบดั้งเดิมกับบริการสินเชื่อส่วนบุคคล Peer to Peer หรือ P2P ของกลุ่มธุรกิจ FinTech ศึกษา
โดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการศึกษาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับต้นทุนทางบัญชี และรายละเอียดของหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งในและ
ต่า งประเทศ และแหล่ งข้ อ มู ล จากภายนอก ผลการศึ กษาภาพรวมการให้ บ ริ ก ารทางการเงิ น ผ่ านระบบ
เทคโนโลยีของสถาบันการเงินประเภทธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย พบว่า โครงการลงทุนการนาเทคโนโลยี
มาประยุ กต์ใช้ใ นธุร กิจ การเงิน (FinTech) ของบริก ารสิ นเชื่ อในธนาคารพาณิช ย์ มีมู ล ค่าปัจ จุบันของ
ผลประโยชน์สุทธิมีค่ามากกว่าศูนย์ หรือมีค่าเป็นบวก โครงการลงทุนการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจ
การเงิน (FinTech) ของบริการสินเชื่อในธนาคารพาณิชย์ มีอัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน มากกว่า
ต้นทุน หรือคุ้มค่าแก่การลงทุน ซึ่งมีผลต่อความสามารถในการทากาไรของธนาคารในระดับสูง โดยการนา
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจการเงิน (FinTech) มีระยะเวลาคืนทุนอยู่ในปีที่ 2
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