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บทคัดย่อ
โครงการพัฒนาการประมงดาเนินงานด้านบริการสินเชื่อแก่ชาวประมงที่ต้องการเงินทุนเพื่อซ่อมแซมปรับปรุง
เรือประมง หรือจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์การประมง ซึ่งประสบปัญหาหนี้สูญ เป็นจานวนมาก ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้จึงนา
หลักการและกระบวนการบริหารสินเชื่อที่ดีมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานและข้อจากัด ของโครงการฯ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิผลการดาเนินงานให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งประกอบด้วย
1. การกาหนดนโยบายสินเชื่อประกอบด้วย การสร้างผลกาไร โครงการฯ ควรทาการวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อนาไปสู่
การคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่เหมาะสม (ปัจจุบันคิด ร้อยละ 9-12.5 ต่อปี); การรักษาสภาพคล่องโครงการฯ ควรกาหนด
วงเงินกู้และระยะเวลาการกู้ตามความสามารถในการชาระหนี้ของผู้กู้ (ปัจจุบันกาหนดให้ไม่เกิน 500,000 บาทต่อราย และ
ชาระภายใน 6-24 เดือน); และการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้เสนอแนะให้ทางโครงการฯ ควรควบคุม
อัตราหนี้สูญไม่เกินร้อยละ 4 ของวงเงินกู้
2. การวิเคราะห์และอนุมัติสินเชื่อการศึกษาครั้งนี้ได้เน้นความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของข้อมูลปัจจัยภายใน
ของผู้ขอสินเชื่อเพื่อนาไปปรับค่า คะแนนสินเชื่อ นอกจากนี้ เจ้าหน้า ที่วิเคราะห์ สินเชื่อต้องผ่านการฝึกอบรมและเป็ น
เจ้าหน้าที่สินเชื่อในสานักงานใหญ่ เพื่อลดปัญหาด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขอสินเชื่อกับเจ้าหน้าที่ประจาเขตพื้นที่
3. งานนิติกรรมและงานด้านบัญชี เป็นงานด้านเอกสาร หลักฐาน และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย
รวมถึงวิธีการและขั้นตอนการจ่ายเงินกู้ พร้อมทั้งการควบคุมการใช้เงินกู้ทางโครงการฯควรจัดทาแผนงานซ่อมแซมปรับปรุง
เรือประมงที่เป็นมาตรฐานโดยกาหนดราคากลางและระยะเวลา
4. การกระบวนติดตามหนี้และสอบทานหนี้ ผลการศึกษาครั้งนี้เห็นควรให้ดาเนินการกระตุ้นเตือนผู้กู้ล่วงหน้า
ก่อนวันครบกาหนดชาระหนี้พร้อมให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น เพื่อเป็นการป้องกันและลดปัญหาการผิดนัดชาระหนี้ โดย
โครงการฯ ควรจัดทาแบบบันทึกผลการติดตามการชาระหนี้และการสอบทานหนี้เป็นรายบุคคล
5. การแก้ปัญหาหนี้ผลจากการศึกษาครั้งนี้ได้กาหนดวิธีการระบุหนี้ที่เป็นปัญหาออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ หนี้ที่
เริ่มมีปัญหา; มีปัญหาระดับปานกลาง; มีปัญหาระดับรุนแรง; และปัญหาหนี้สูญ ซึ่งทางโครงการฯ ควรจัดทาแผนงานการ
แก้ไขปัญหาหนี้และแบบบันทึกผลการแก้ปัญหาหนี้และนาเสนอต่อผู้บริหารโครงการฯ เป็นรายไตรมาส
6. การประเมินผลการชาระหนี้และการประเมินผลการดาเนินงานโครงการฯการศึกษาครั้งนี้ได้กาหนดวิธีการ
ระบุระดับชั้นของผู้กู้เป็นเกรด A – F พร้อมวิธีการคานวณคะแนนเพื่อประเมินผลงานของโครงการฯ อย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ ทางโครงการฯ ยังควรจัดทาแบบฟอร์มการบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับงานด้าน
สินเชื่อเพื่อประเมินผลงานเจ้าหน้าที่ได้ชัดเจน
คาสาคัญ: การบริหารสินเชื่อ, โครงการพัฒนาการประมง, ค่าคะแนนสินเชื่อ
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Abstract
The Fishery Development Project provides loans to fishermen who need fund for repairing the
fishing vessels or purchasing fishing tools and equipment. The project has encountered the high bad
debt problem. Therefore, this study has applied the good credit management procedures to the
project implementation in order to be more effective in operations which consist of the following :
1. Credit policies of this study compose of profitability - The project should do the cost analysis in
order to determine the appropriate lending rate (at present charging at 9.0%-12.5% a year); liquidity – The
project should determine the lending amount and periods depending on the debtor’s capacity (at present
the maximum amount of 500,000 baht/debtor; paying back within 6-24 months); and risk management –
The project should restrict the bad debt to be lower than 4% of lending amount.
2. Credit analysis and approvals of this study focus on the reliability and validity of internal
factors data from loan applicants for credit scoring adjustment. Moreover, the credit analyst should be
well-trained and works at the headquarter in order to avoid the problem of closed relationship
between loan applicants and local officers.
3. Legal and accounting functions are related to the written documents, evidences, contracts,
as well as the control of loan disbursement and use of loan. The project should have the standard
repairing plan of the fishing vessel including cost assessment and periods.
4. Debt collection process has been suggested to remind the debtors before the due date of
payment and help them in order to prevent and reduce the problem bad loan repayments. The
project should have the monitoring memo for debt collection of each debtor.
5. Debt recovery has been classified into 4 different stages which are beginning, moderate,
severe, and bad debt. The project should have the monitoring memo for debt recovery that must be
proposed to the management as quarterly basis.
6. The evaluation of loan repayments has been graded the debto rs into A-F. Also, the
project’s performance has been evaluated as quantitative scores. Moreover, the project should have
monitoring memo for individual officer recording his own in charge duty related to the project’s
functions which would lead to have a clearly performance evaluation.
Keywords: credit management, the fishery development project, credit scoring

บทนา
โครงการพัฒนาการประมงดาเนินงานด้านบริการสินเชื่อแก่ชาวประมงที่ต้องการเงินทุนเพื่อซ่อมแซมปรับปรุง
เรือประมง หรือจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์การประมงเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักขององค์การสะพานปลาในการ
ส่งเสริมฐานะ สวัสดิการหรืออาชีพของชาวประมงและบูรณะหมู่บ้านการประมง (องค์การสะพานปลา, 2013) ปรากฏว่า
โครงการฯ ประสบปัญหาหนี้สูญจานวนมาก ทาให้ผู้บริหารโครงการฯ ต้องการศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวพร้อม
การปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการบริหารสินเชื่อของโครงการฯ ให้มีประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น
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วัตถุประสงค์ในการศึกษาการเพิ่มประสิทธิผลในการบริหารสินเชื่อของโครงการพัฒนาการประมง
- เพื่อนาหลักการบริหารสินเชื่อที่ดีมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานในโครงการฯ ให้สอดคล้องกับข้อบังคับ
และข้อจากัดขององค์การฯ
- เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงหลักการและแนวทางการบริหารสินเชื่อที่ดีมีประสิทธิผลแก่เจ้าหน้าที่ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของโครงการฯ และ
- เพื่อให้การดาเนินงานของโครงการฯ มีประสิทธิผลมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดปัญหาหนี้สูญของโครงการฯ

คานิยามเฉพาะที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่
- องค์การฯ หมายถึง องค์การสะพานปลา
- โครงการฯ หมายถึง โครงการพัฒนาการประมง
- เจ้าหน้าที่สินเชื่อ หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของโครงการฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ อยู่ใน
สานักงานใหญ่คือ สะพานปลากรุงเทพ
- เจ้าหน้าที่ประจาเขตพื้นที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของโครงการฯ ที่ปฏิบัติ
หน้าทีอ่ ยู่ในหน่วยงานภายใต้ความดูแลขององค์การสะพานปลาตามเขตพื้นที่อื่นๆ (ยกเว้นสะพานปลากรุงเทพ)
- เจ้าหน้าที่โครงการฯ หมายถึง ผู้บริหารโครงการฯ เจ้าหน้าที่สินเชื่อและเจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่นๆ ในสานักงานใหญ่ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของโครงการฯ
- ผู้ขอสินเชื่อ หมายถึง ชาวประมง หรือผู้ที่มีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการประมงที่ทาการยื่นขอสินเชื่อของโครงการ
พัฒนาการประมง
- งานวิ จั ย ฯ หมายถึ ง งานวิ จั ย เครื่ อ งมื อ การวิ เ คราะห์ สิ น เชื่ อ เพื่ อ การจั ด การความเสี่ ย งส าหรั บ โครงการ
พัฒนาการประมงขององค์การสะพานปลา (Chaisiripaibool, 2016)

หลักการและกระบวนการบริหารสินเชื่อ
ในมุมมองของธนาคาร การบริหารสินเชื่อ นั้นเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ ในหลายขั้นตอน เริ่มจากการเปิดรับ
สมัครผู้ขอสินเชื่อ การประเมินผู้ขอสินเชื่อ การอนุมัติสินเชื่อ การติดตามการชาระหนี้คืน และการแก้ปัญหาหนี้ที่มีปัญหา
(Shekhar, 1985) การที่สถาบันการเงินมีนโยบายสินเชื่อที่น่าสนใจและมีกระบวนการบริหารสินเชื่อที่ถูกต้องเหมาะสมจะ
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสินเชื่อได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถช่วยป้องกันธนาคารให้ พ้นภัยจากความ
ล้มเหลวได้ด้วย หากการปฏิบัติงานตามขั้นตอนการบริหารสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพจะส่งผลให้ทุกฝ่ายที่มีสว่ นเกี่ยวข้องได้รับ
ประโยชน์ โดยเฉพาะธนาคารจะได้รับชาระเงินคืนตามกาหนดเวลา (Mirach, 2010)
ตั้งแต่ศตวรรษ 90 หรือพุทธศักราช 2533 เป็นต้นมา สถาบันสินเชื่อเพื่อรายย่อยได้นาหลักการบริหารสินเชื่อมา
ใช้กันอย่างกว้างขวาง แต่ว่ายังไม่สามารถหยุดยั้งปัญหาหนี้สูญได้จนกระทั่งปัจจุบัน (Modurch, 1999) ข้อกาหนดสาคัญ
อย่างหนึ่งในการบริหารสินเชื่อที่มีประสิทธิผล คือ ความสามารถในการบริหารจัดการวงเงินกู้ของผู้ขอสิน เชื่อได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและชาญฉลาด รวมถึงการเจาะลึกลงไปยังความแข็งแกร่งทางการเงินของผู้ขอสินเชื่อ ประวัติด้านสินเชื่อและ
รูปแบบการชาระคืนหนี้ (Masinde, Mugenda & Sindani, 2012) อย่างไรก็ดี ปัจจัยด้านสภาวะเศรษฐกิจ มีผลกระทบ
อย่างมากต่อการกาหนดนโยบายสินเชื่อ (Pandey, 2008) นอกจากนี้ ความสาเร็จของสถาบันสินเชื่อเพื่อรายย่อยยังขึ้นอยู่
กั บ เกณฑ์ ก ารประเมิ น และอนุ มั ติ สิ น เชื่ อ ซึ่ งควรตระหนั ก ถึ งภาวะความเสี่ ย งและบุ ค ลิ ก ของผู้ ข อสิ น เชื่ อ เป็ น ส าคั ญ
(Masinde, Mugenda & Sindani, 2012) ทั้งยังพบว่า สถาบันสินเชื่อเพื่อรายย่อยหลายแห่ง นาความรู้สึกที่เป็นนามธรรม
มาใช้ในการประมาณการการได้รับชาระหนี้คืนเนื่องจากเป็นวิธีการที่ง่ายและมีค่าใช้จ่ายน้อย (Horne, 2002)
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อย่างไรก็ดี หลักการและกระบวนการบริหารสินเชื่อที่ดีควรประกอบด้วย
1. การกาหนดนโยบายสินเชื่อ โดยมากแล้วจะเกี่ยวข้องกับระยะเวลาเฉลี่ยในการเก็บหนี้และการกาหนดสัดส่วน
หนี้สูญซึ่งการกาหนดระยะเวลาผ่อนชาระหนี้นั้นควรพิจารณาถึงมูลค่าหลักประกันความเสี่ยงด้านสินเชื่อ วงเงินกู้ และ
สภาพการแข่งขันในตลาด (Ross, Westfield & Jordan, 2008) ทั้งนี้ ผู้บริหารควรเป็นผู้กาหนดนโยบายสินเชื่อโดยต้อง
คานึงถึงหลักการสาคัญ 3 ประการ ได้แก่ การสร้างผลกาไร การรักษาสภาพคล่อง และการบริหารจัดการความเสี่ยง(เดชา
กิตติวิทยานันท์, 2554) เป็นข้อสังเกตว่า อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากผู้กู้จะส่งผลในเชิงลบกับการชาระหนี้คืน ของผู้กู้
หมายความว่า การเก็บดอกเบี้ยในอัตราที่สูงจะส่งผลให้อัตราการชาระหนี้คืนของผู้กู้อยู่ในระดับต่า ดังนั้น สถาบันสินเชื่อ
รายย่อยควรกาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่เหมาะสมเพื่อให้ผกู้ ู้สามารถชาระได้และยังช่วยลดปัญหาความเสี่ยงด้านการผิดนัด
ชาระหนี้ด้วย (Kariuki & Ngahu, 2016)
2. การวิเคราะห์สินเชื่อ ถ้าการวิเคราะห์ และการอนุมัติสินเชื่อ มีประสิทธิผลสูงจะช่วยลดปัญหาด้านหนี้สูญ แก่
องค์กรที่ให้บริการสินเชื่อได้ ซึ่งวิธีการที่นิยมใช้ในการประเมินผู้ขอสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเพื่อการบริโภค รวมถึงสินเชื่อ
ธุรกิจรายย่อย และธุรกิจขนาดเล็กมักอยู่ในรูปแบบของค่าคะแนนสินเชื่อ (Business Banking Board, 2000) ทั้งนี้ การ
วิเคราะห์สินเชื่อที่มีประสิทธิผลที่ดีควรมีองค์ประกอบดังนี้ (Novabizz, 2016)
2.1 ข้อมูลสาคัญในการวิเคราะห์สินเชื่อ ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ ข้อมูลธุรกิจของผู้กู้ และข้อมูลปัจจัย
ภายนอกทัง้ ด้านสภาวะการเมืองและเศรษฐกิจ โดยข้อมูลที่นามาวิเคราะห์ต้องมีเพียงพอ ถูกต้อง มีความสมบูรณ์ เป็นข้อมูลปัจจุบัน
และทันท่วงที หรืออาจกล่าวได้ว่าข้อมูลที่เหมาะสมมีผลต่อการวิเคราะห์สินเชื่อมากถึง 70%-80% (กฤษฎา สังขมณี, 2558)
2.2 คุ ณ สมบั ติ ที่ ดี ข องพนั ก งานสิ น เชื่ อ ประกอบด้ ว ย ความรู้ พื้ น ฐานด้ า นการบั ญ ชี แ ละการเงิ น
ความสามารถในการหาข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ทักษะในการสื่อสารและให้คาปรึกษาแก่ผู้กู้ ความกระตือรือร้นและการเอา
ใจใส่ในงาน มีความรับผิดชอบสูง และมีความซื่อสัตย์
3. พิธีการและงานนิติกรรมเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายและระเบียบวิธีการปฏิบัติงานด้านสินเชื่อ การ
กาหนดเงื่อนไขและข้อตกลงในการกู้รวมถึงเอกสาร สัญญา หลักฐาน และหลักประกันที่ใช้ประกอบการกู้ ทั้งนี้ ต้องใช้ความ
ละเอียดรอบคอบเพื่อให้สามารถนามาใช้ในการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้เมื่อการชาระคืนเงินกู้ไม่เป็นตามข้อตกลง
4. การเรียกเก็บหนี้ควรใช้วิธีที่มีความยืดหยุ่นและง่ายต่อการปฏิบัติ รวมถึงสามารถติดตามอย่างสม่าเสมอและ
ต่อเนื่อง ทั้งนี้ การติดตามหนี้แต่ละองค์กรอาจให้คาจากัดความทีแ่ ตกต่างกัน เช่น บางองค์กรอาจหมายถึง การเตือนลูกค้า
ถึงจานวนเงินและวันในการชาระเงินแต่ละงวดไม่ว่าจะถึงกาหนดชาระหรือยัง บางองค์กรอาจหมายถึงหนี้ที่เลยกาหนดวัน
ชาระไปแล้ว อย่างไรก็ดี วัตถุประสงค์หลักของการติดตามหนี้ คือ การเก็บหนี้ได้ตามเงื่อนไข การรักษาภาพลักษณ์ที่ดี และ
การควบคุมค่าใช้จ่ายได้เหมาะสม ธนาคารหลายแห่งกล่าวว่า การมีหนี้เสียเพียง 1 รายนั้นทาให้ต้องหาลูกหนี้ที่ดีมากกว่า
10 ราย เพื่อมาชดเชย ฉะนั้น ทาการแก้ไขปัญหาหนี้เสียดีกว่าการสรรหาลูกหนี้รายใหม่ เพราะอาจเป็นหนี้เสียในอนาคตได้
เช่นกัน (กฤษฎา สังขมณี, 2558)
5. การสอบทานสินเชื่อเป็นการติดตามผลการใช้เงินสินเชื่อของผู้กู้โดยควรทาการทบทวนสถานะทางการเงินของ
ผู้กู้ทุกๆ 10 เดือน (กฤษฎา สังขมณี, 2558) เพื่อประเมินความเสี่ยงใหม่ทั้งจากสิ่งแวดล้อมภายนอก และพฤติกรรมของผู้กู้
ตลอดจนหลักประกัน หรือเหตุปัจจัยที่ส่งผลรุนแรงต่อความสามารถในการชาระหนี้ของผู้กู้ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนผู้บริหาร
หรือเจ้าหน้าที่สินเชื่อ เป็นต้น
6. การแก้ไขปัญหาหนี้ที่ปัญหาหมายถึง หนี้ที่ไม่สามารถชาระคืนเงินกู้ได้ตามข้อตกลง ทั้งนี้ การกาหนดระดับ
ความรุนแรงของหนี้ที่มีปัญหาพร้อมทั้งกาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาให้เป็นลาดับขั้นตอนการปฏิบัติอย่างละเอียดจะช่วย
ให้การบริหารงานสินเชื่อมีประสิทธิผลทีด่ ีได้
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หลักเกณฑ์การวิเคราะห์สินเชื่อ
การศึกษาครั้งนี้ ได้อ้างอิงผลงานวิจัยเครื่องมือการวิเคราะห์สินเชื่อเพื่อการจัดการความเสี่ยงสาหรับ โครงการ
พัฒนาการประมงขององค์การสะพานปลา (Chaisiripaibool, 2016) พบว่า ข้อมูลปัจจัยภายในที่มีผลกระทบต่อการชาระ
หนี้คืนแก่โครงการฯ ได้แก่ รายได้และรายจ่ายจากการทาประมง รายจ่ายอื่นๆ ภาระหนี้สินจากแหล่งอื่นๆ จานวนบัญชี
สินเชื่อกับแหล่งอื่นๆ มูลค่าสินทรัพย์การประมง มูลค่าสินทรัพย์อื่นๆ และสถานะที่พักอาศัย นอกจากนี้ ปัจจัยภายนอกยัง
มีผลกระทบต่อรายได้และรายจ่ายของผู้กู้ค่อนข้างมาก ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่า หรือสภาพอากาศแปรปรวนและใน
ปัจจุบันชาวประมงไทยจานวนมากประสบปัญหาการทาประมงผิดกฎหมาย (Illegal Unreported Unregulated Fishing:
IUU) เช่น การไม่มีอาชญาบัตรเรือประมง และ/หรือการใช้แรงงานผิดกฎหมาย ทาให้ ชาวประมงจานวนมากไม่สามารถ
ออกเรือหาปลาได้จึงก่อให้เ กิดปัญหาผิดนัดชาระหนี้จานวนมาก ดังนั้น การนาข้อมูลปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกมา
กาหนดเป็นเกณฑ์การวิเคราะห์สนิ เชื่อเพื่อการซ่อมแซมปรับปรุงเรือประมง หรือการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การประมง
สาหรับโครงการฯ ซึ่งสามารถนามาประยุกต์ให้สอดคล้องกับหลักการพิจารณาสินเชื่อ 6C’s (กฤษฎา สังขมณี, 2558) ดัง
รายละเอียดตามตารางด้านล่างนี้ (Chaisiripaibool, 2016)
ตารางที่ 1 : เกณฑ์การวิเคราะห์สนิ เชื่อเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการฯ
ปัจจัยการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
Character : คุณสมบัติส่วนบุคคล (รวม 10 คะแนน)
อายุผู้ขอสินเชื่อ
ประสบการณ์งานประมงผู้ขอ
ประเมินจากระยะเวลาการประกอบอาชีพ
สินเชื่อ (อย่างน้อยต้องมี
ประมงของผู้ขอสินเชื่อ ยิ่งมีประสบการณ์
ประสบการณ์ไม่ต่ากว่า 2 ปี)
ยาวนานจะได้คะแนนมากขึ้น
ประวัติการขอสินเชื่อจากองค์การ
สะพานปลา (ย้อนหลัง 5 ปี)

ดูประวัติการยื่นขอสินเชื่อจากองค์การฯ
ย้อนหลัง 5 ปี นับจากวันที่ทาการยื่นขอ
สินเชื่อ
ประวัติการผ่อนชาระค่างวดกับ
ดูประวัติการผ่อนชาระค่างวดกับทาง
องค์การสะพานปลา (ย้อนหลัง 5 องค์การฯ ย้อนหลัง 5 ปี นับจากวันที่ทาการ
ปี)
ยื่นขอสินเชื่อ ผู้ที่ไม่เคยยื่นขอสินเชื่อก็จะไม่มี
ประวัติการผ่อนชาระ
Capacity : ความสามารถในการชาระหนี้ (รวม 50 คะแนน)
รายได้จากการทาประมง (ย้อนหลัง ประเมินการรายได้จากการทาประมงคิดเป็น
3 ปี และประเมินเป็นค่าเฉลี่ยต่อ กี่เท่าของรายจ่ายจากการทาประมง โดย
เดือน)
คานวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อเดือน และประเมิน
ย้อนหลัง 3 ปี
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เกณฑ์กาหนดคะแนน
31 – 60 ปี
= 2 คะแนน
0.00 – 2.00 ปี = 0 คะแนน
2.01 – 4.00 ปี = 1 คะแนน
4.01 – 6.00 ปี = 2 คะแนน
มากกว่า 6.00 ปี = 3 คะแนน
ไม่เคยยื่นขอสินเชื่อ = 1 คะแนน
ไม่ได้รับการอนุมัติ = 0 คะแนน
ได้รับการอนุมัติ = 2 คะแนน
ผ่อนตรงตามกาหนด = 3 คะแนน
ผ่อนล่าช้าแต่ครบจานวน = 2 คะแนน
ไม่มีประวัติการผ่อนชาระ = 1 คะแนน
มีหนี้ค้างชาระ
= 0 คะแนน
0.00 – 1.00 เท่า
1.01 – 2.00 เท่า
2.01 – 3.00 เท่า
3.01 – 4.00 เท่า
4.01 – 5.00 เท่า
มากกว่า 5.00 เท่า

= 0 คะแนน
= 4 คะแนน
= 8 คะแนน
= 12 คะแนน
= 16 คะแนน
= 20 คะแนน
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ปัจจัยการประเมิน
รายจ่ายอื่นๆ (ย้อนหลัง 12 เดือน
และประเมินเป็นค่าเฉลี่ยต่อเดือน)

เกณฑ์การประเมิน
ประมาณการค่าใช้จ่ายประจาเดือน ได้แก่
ค่าอุปโภคบริโภคของครอบครัว และค่า
รับผิดชอบดูแลสมาชิกครอบครัว
ภาระหนี้สินอื่นๆ (ย้อนหลัง 12
หมายถึง ภาระหนี้ที่ผูกพันกับสถาบันอื่นๆ
เดือน จากจานวนเงินที่ผ่อนชาระ ได้แก่ การผ่อนชาระค่าบ้าน ค่ารถ และค่า
เป็นค่าเฉลี่ยต่อเดือน)
บัตรเครดิต เป็นต้น
จานวนบัญชีสินเชื่ออื่นๆ (ย้อนหลัง หมายถึง จานวนบัญชีสินเชื่อปัจจุบันที่มีอยู่
12 เดือน โดยใช้ข้อมูลจาก บจก. กับสถาบันอื่นๆ (ยกเว้นองค์การสะพานปลา)
ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ)
Capital : เงินทุน (รวม 15 คะแนน)
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมปรับปรุง ประเมินค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมปรับปรุง
เรือประมง หรือราคาซื้อเครื่องมือ เรือประมง หรือราคาซื้อเครื่องมือ และ
และอุปกรณ์การประมง
อุปกรณ์การประมงคิดเป็นกี่เท่าของจานวน
เงินกู้
มูลค่าสินทรัพย์อื่นๆ (ยกเว้นมูลค่า
บ้านและที่ดินที่พักอาศัยอยู่ใน
ปัจจุบัน)

มูลค่าสินทรัพย์อื่นๆ (เน้นสินทรัพย์ประเภท
อสังหาริมทรัพย์ หรือสินทรัพย์ทางการเงิน
เช่น สลากออมสิน พันธบัตรรัฐบาล เป็นต้น)
คิดเป็นกี่เท่าของจานวนเงินกู้

สถานะที่พักอาศัย (บ้าน) ของผู้ขอ
สินเชื่อ

ประเมินจากความเป็นเจ้าของที่พักอาศัย
(บ้าน) ในปัจจุบัน

Collateral : หลักประกันเงินกู้ (รวม 5 คะแนน)
คุณสมบัติผู้ค้าประกัน
อาชีพผู้ค้าประกัน
ข้าราชการระดับ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานเอกชน หรือผู้ประกอบการ
รายได้ผู้ค้าประกัน (รายได้เฉลี่ยต่อ
มากกว่า 25,000 บาท
เดือน)
20,001 – 25,000 บาท
15,001 – 20,000 บาท
0 – 15,000 บาท

เกณฑ์กาหนดคะแนน
0 – 50,000 บาท/เดือน =10 คะแนน
มากกว่า 50,000 บาท/เดือน=5 คะแนน
0 – 20,000 บาท/เดือน =10 คะแนน
มากกว่า 20,000 บาท/เดือน=5 คะแนน
0 – 2 บัญชี
= 10 คะแนน
มากกว่า 2 บัญชี = 5 คะแนน

0.00– 1.00 เท่า
1.01 – 2.00 เท่า
2.01 – 3.00 เท่า
3.01 – 4.00 เท่า
มากกว่า 4เท่า
0.01 – 2.00 เท่า
2.01 – 4.00 เท่า
4.01 – 6.00 เท่า
6.01 – 8.00 เท่า
มากกว่า 8 เท่า
บ้านเป็นของตนเอง
บ้านเป็นของคู่สมรส
บ้านเป็นของพ่อแม่
บ้านเป็นของญาติ
เป็นบ้านเช่า

= 0 คะแนน
= 2 คะแนน
= 4 คะแนน
= 6 คะแนน
= 8 คะแนน
= 0 คะแนน
= 1 คะแนน
= 2 คะแนน
= 3 คะแนน
= 4 คะแนน
= 3 คะแนน
= 2 คะแนน
= 1 คะแนน
= 0 คะแนน
= 0 คะแนน

= 2 คะแนน
= 1 คะแนน
= 3 คะแนน
= 2 คะแนน
= 1 คะแนน
= 0 คะแนน
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Condition : สภาวะเศรษฐกิจและการเมือง (รวม 10 คะแนน)
สภาวะเศรษฐกิจและเสถียรภาพ
ตระหนักถึงสภาวะเศรษฐกิจ ได้แก่ การ
ทางการเมือง
เติบโตของ GDP อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ
และค่าแรง ส่วนเสถียรภาพทางการเมือง
ได้แก่ นโยบายของรัฐบาล ความมั่นคง
ทางการเมือง ที่มีผลกระทบต่อรายได้ของ
ชาวประมง
Country : ประเทศที่ติดต่อด้วย (รวม 10 คะแนน)
ประเทศคู่ค้าที่ติดต่อด้วย
ตระหนักถึงข้อตกลงทางการค้าระหว่าง
ประเทศ และกฎกติกานานาชาติ ที่มี
ผลกระทบต่อการส่งออกอาหารทะเลของไทย

ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับปานกลาง
ระดับไม่ดี
ระดับไม่ดีมาก
วิกฤต

=
=
=
=
=
=

10 คะแนน
8 คะแนน
6 คะแนน
4 คะแนน
2 คะแนน
0 คะแนน

ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับปานกลาง
ระดับไม่ดี
ระดับไม่ดีมาก
วิกฤต

=
=
=
=
=
=

10 คะแนน
8 คะแนน
6 คะแนน
4 คะแนน
2 คะแนน
0 คะแนน

แหล่งที่มาของข้อมูล : งานวิจัยเครื่องมือการวิเคราะห์สินเชื่อเพื่อการจัดการความเสี่ยงสาหรับโครงการพัฒนาการ
ประมงขององค์การสะพานปลา (Chaisiripaibool, 2016)
ทั้งนี้ งานวิจัย ฯ พบว่าโครงการฯ ควรกาหนดระดับคะแนนที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินอนุมัติสินเชื่อ คือ 50
คะแนนจากคะแนนรวม 100 คะแนน (Chaisiripaibool, 2016)

การบริหารสินเชื่อโครงการพัฒนาการประมง
1. การกาหนดนโยบายสินเชื่อ ผู้ศึกษาได้พิจารณาหลักการ 3 ประการ (เดชา กิตติวิทยานันท์, 2554) ได้แก่
1.1 การสร้างผลกาไร องค์การสะพานปลาเป็นรัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ฉะนั้น การแสวงหาผล
กาไรจากบริการสินเชื่อของโครงการฯ อาจจะไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักในการกาหนดนโยบายสินเชื่อ แต่กระนั้นการดาเนิน
โครงการฯ ไม่ควรประสบปัญหาการขาดทุน หรือได้รับความเสียหายจากการให้สินเชื่อแก่ชาวประมง โดยทั่วไปแล้ว การ
สร้างกาไรจากการให้บริการสินเชื่อจะต้องคานวณหาต้นทุนของเงินทุน ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานด้านสินเชื่อ และการ
ประมาณการหนี้สูญที่ถูกต้อง เพื่อนามาเป็นส่วนประกอบในการกาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ซึ่งเจ้าหน้าที่โครงการฯ กล่าวว่า
ในเบื้องต้นเงินทุนบางส่วนที่นามาใช้ ในโครงการฯ มีต้นทุนประมาณร้อยละ 3 ต่อปี ส่วนค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานด้าน
สินเชื่อโครงการฯ ไม่สามารถระบุได้ชัดเจน อาจกล่าวได้ว่า งานสินเชื่อเป็นงานฝากหรืองานเสริม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
คานวณเงินเดือนสาหรับเจ้าหน้าที่ประจาเขตพื้นที่ที่มีส่วนปฏิบัติงานของโครงการฯ จึงเป็นการยากที่จะใช้หลักการของการ
วิเคราะห์ต้นทุนมาเป็นตัวกาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้โครงการฯ อย่างไรก็ตาม ทางโครงการฯ ได้กาหนดอัตราดอกเบี้ยร้อย
ละ 9.0–12.5 ต่อปี (สานักงานสินเชื่อและธุรกิจการประมง ฝ่ายธุรกิจ 1 องค์การสะพานปลา, 2555) นับว่าเป็นอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคล หรือสินเชื่อเกษตรกรที่เป็นลูกค้ารายย่อยชั้นดีของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรซึ่ง คิดดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 20 เมษายน 2554
(ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2554) และสินเชื่อเพื่อการเกษตรของธนาคารกสิกรไทยคิดดอกเบี้ย
ประมาณร้อยละ 9.12 ต่อปีตามประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน 2559 (ธนาคารกสิกรไทย, 2559)
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1.2 การรักษาสภาพคล่องของโครงการฯ เจ้าหน้าที่โครงการฯ กล่าวว่า แหล่งเงินทุนหลัก เป็นเงินทุน
หมุนเวียนสาหรับใช้ในโครงการฯ ซึ่งไม่มีกาหนดระยะเวลาการชาระคืนที่ชัดเจน ประกอบกับเป็นเงินทุน ที่ไม่มีแผนเพื่อ
นาไปใช้ในกิจการหรือธุรกรรมอื่นใดๆ ขององค์การฯ ดังนั้น การรักษาสภาพคล่องของโครงการฯ จึงไม่เป็นอุปสรรคหลักใน
การดาเนินงานของโครงการฯ อย่างไรก็ตาม ทางโครงการฯ ได้กาหนดระยะเวลาการชาระคืนเงินกู้ ภายใน 6–24 เดือน
ตามจานวนเงินกู้ ถ้าจานวนเงินกู้มากก็จะให้มีระยะเวลาการผ่อนชาระที่ยาวนานมากขึ้น (สานักงานสินเชื่อและธุรกิจการ
ประมง ฝ่ายธุรกิจ 1 องค์การสะพานปลา, 2555)
1.3 การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นประเด็นสาคัญที่โครงการฯ ต้องตระหนักถึงมากที่สุด เนื่องจาก การ
ดาเนินงานด้านสินเชื่อมีปัจจัยเสี่ยงด้านเครดิตถือว่าเป็นความเสี่ยงปกติ (จิรพร สุเมธีประสิทธิ์, มัทธนา พิพิธเนาวรัตน์และ
กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ, 2556) อย่างไรก็ตาม โครงการฯ ควรศึกษาและวิเคราะห์ถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้แล้วทา
การควบคุมการบริหารจัดการสินเชื่อให้อยู่ในกรอบความเสี่ยงที่กาหนดไว้นี้ ทั้งนี้ โครงการฯ อาจใช้ข้อมูลจากสถาบัน
การเงินของรัฐบาลเป็นแนวทางในการกาหนดอัตราหนี้สูญในเบื้องต้นได้ ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เปิ ด เผยว่ า ในรอบบัญ ชี ปี 2556 และ 2257 ธนาคารมีอั ต ราหนี้ ที่ ไ ม่ก่ อ ให้ เกิ ด รายได้ ใ นอัต ราร้ อยละ 3.9 และ 3.4
ตามลาดับ และในปี 2558 จะควบคุมไม่ให้เกินร้อยละ 3.5 (สานักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร, 2558) ดังนั้น โครงการฯ อาจกาหนดหนี้สูญไม่ควรเกินร้อยละ 4.0 ของวงเงินกู้
2. การวิเคราะห์สินเชื่อ เดือนเมษายน 2558 ทางสหภาพยุโรปได้ให้ใบเหลืองไทยว่า ด้วยปัญหาการทาประมง
ผิดกฎหมาย (พริมา อัครยุทธ, 2015) ส่งผลให้ผู้กู้จานวนมากไม่สามารถชาระหนี้โครงการฯ ดังนั้น ทางโครงการฯ จึงควร
ตระหนัก ถึ งประเด็น การท าประมงผิด กฎหมายเป็ น ปั จจั ย ส าคั ญ ในการพิจ ารณาคุ ณ สมบั ติ ผู้ข อสิ นเชื่ อ ซึ่ งเจ้า หน้ า ที่
โครงการฯ กล่าวว่า นับจากนี้จาเป็นต้องกาหนดให้ผู้ขอสินเชื่อที่เป็นเจ้าของเรือประมงและประสงค์ที่จะยื่นกู้กับโครงการฯ
ต้องมีเอกสารสาคัญต่างๆ ได้แก่ ทะเบียนเรือไทย พร้อมอาชญาบัตรเรือ ใบอนุญาตการทาประมงพร้อมเส้นทางเดินเรือท่า
ที่เข้าและออก บัตรประชาชนไต๋เรือบัตรประชาชนนายท้ายเรือ พร้อมใบประกาศนายท้ายเรือ บัตรประชาชนช่างเครื่อง
พร้อมใบประกาศช่างเครื่อง VMS เรือประมงต้องมีองค์ประกอบตามเงื่อนไขของกรมประมงและทะเบียนลูกจ้างพร้อมบัตร
ประชาชนแรงงาน (บัตรสีชมพู)
เมื่อผู้ขอสินเชื่อผ่านเกณฑ์การคัดกรองคุณสมบัติตามเงื่อนไขข้างต้นนี้แล้ว ทางโครงการฯ จะต้องทาการ
วิเคราะห์ผู้ขอสินเชื่อตามรายละเอียดในตารางที่ 1 เพื่อประมวลผลค่าคะแนนสินเชื่อ อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่อาจ
ทาให้เกิดความผิดพลาดในการวิเคราะห์สินเชื่อได้ ได้แก่
2.1 เจ้าหน้าที่สินเชือ่ ไม่มีประสิทธิภาพ
เจ้าหน้าที่สินเชื่อมีบทบาทสาคัญในการค้นหา สืบเสาะ และตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลที่จะนามา
วิเคราะห์ สินเชื่อ รวมถึงเจ้าหน้าที่ควรมีความรู้ความสามารถด้านการเงินและการบัญชีที่ดีด้วย (เดชา กิตติวิทยานันท์ ,
2554) ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สินเชื่อควรได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งโดยผูบ้ ริหารองค์กร หรือคณะกรรมการบริหารองค์กรและไม่
ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรือมีความผูกพันกับผู้ขอสินเชื่อ (Mwisho, 2001) ดังนั้น ผู้บริหารโครงการฯ ควรมอบหมาย
งานวิ เ คราะห์ สิ น เชื่ อ ให้ เ ป็ น ความรั บ ผิ ด ชอบของเจ้ า หน้ า ที่ สิ น เชื่ อ ส านั ก งานใหญ่ ที่ ไ ด้ รั บ การฝึ ก อบรมให้ มี ทั ก ษะ
ความสามารถในการวิเคราะห์สินเชื่อเป็นอย่างดี อีกทั้งยังควรกาหนดให้งานการวิเคราะห์และอนุมัติสินเชื่อเป็นลักษณะของ
ศูนย์รวมอานาจของส่วนกลาง (Centralization) ซึ่งจะช่วยลดปัญหาความโน้มเอียงที่เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่ประจาเขต
พื้นที่ที่อาจมีความสนิทและมีความผูกพันกับผู้ขอสินเชื่อได้
2.2 ข้อมูลของผู้ขอสินเชื่อขาดความน่าเชื่อถือ
ปัญหาด้านข้อจากัดของข้อมูลผู้ขอสินเชื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ขอสินเชื่อที่มีอาชีพอิสระมักจะไม่มี
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เอกสารแสดงถึงรายได้และประวัติด้านสินเชื่อ ซึ่ง มักสร้างความยากลาบากในการประเมินคะแนนสินเชื่อได้อย่างถูกต้อง
(Dellien & Schreiner, 2005) สาหรับข้อมูลปัจจัยภายในที่มีความสาคัญต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อตามผลงานวิจัยฯ
(Chaisiripaibool, 2016) มีทั้งสิ้น 8 ปัจจัย ได้แก่ 1) รายได้จากการทาประมง 2) รายจ่ายจากการทาประมง 3) รายจ่าย
อื่นๆ 4) ภาระหนี้สินอื่นๆ 5) จานวนบัญชีสินเชื่อกับแหล่งอืน่ ๆ 6) มูลค่าสินทรัพย์การประมง 7) มูลค่าสินทรัพย์อื่นๆ และ
8) สถานะที่พักอาศัยของผู้ขอสินเชื่อฉะนั้น ทางโครงการฯ จึงควรทาการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวให้มีความถูกต้องชัดเจน
โดยเจ้าหน้าที่ประจาเขตพื้นที่ควรทาการคัดกรองและตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับตามลาดับขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1: ทาการเก็บรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันข้อเท็จจริงของข้อมูลให้
ได้มากที่สุดเท่าที่จัดหาได้ หากไม่สามารถหาเอกสารยืนยันข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลด้านรายได้จากการทาประมงให้
ใช้วิธีการสัมภาษณ์จากผู้ขอสินเชื่อโดยตรง
ขั้นตอนที่ 2 : ทาการสัมภาษณ์ผู้ขอสินเชื่อ ซึ่งต้องอาศัยความสามารถและทักษะของเจ้าหน้าที่ประจา
เขตพื้น ที่ใ นการคั ดกรองและวิเคราะห์ ความน่ าเชื่อ ถือ ของข้อ มูล จากการสั มภาษณ์ ทั้งนี้ ประเด็ นค าถามที่ ใช้ ในการ
สัมภาษณ์ควรใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกเขตพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลปัจจัยภายในของผู้ขอสินเชื่อทั้ง 8 ปัจจัย
ขั้นตอนที่ 3 : เมื่อได้รับข้อมูลปัจจัยภายในจากการสัมภาษณ์ผู้ขอสินเชื่อแล้ว เจ้าหน้าที่ประจาเขต
พื้นที่ควรทาการสอบถามจากแหล่งข้อมูลอื่นที่น่าเชื่อถือ เช่น เจ้าของแพปลาที่รับซื้อสินค้าจากผู้ขอสินเชื่อ หรือสอบถาม
จากชาวประมงรายอื่นๆ ในเขตพื้นที่เดียวกัน หรือจากลูกเรือที่ร่วมออกเรือไปด้วยเพื่อเป็นการตรวจสอบความน่าเชื่อของ
ข้อมูลได้ในกรณีที่ข้อมูลที่ได้รับมีความสับสน ขัดแย้ง หรือไม่ชัดเจน
ดังนั้น การนาข้อมูลดังกล่าวที่รวบรวมมาได้นี้นาส่งสานักงานใหญ่เพื่อทาการวิเคราะห์สินเชื่อ ควรทา
การบันทึกข้อมูลปัจจัยภายในลงในแบบฟอร์มที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกเขตพื้นที่ นอกจากนี้แล้ว เจ้าหน้าที่ประจาเขต
พื้นที่ควรแสดงความคิดเห็นถึงระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูลปัจจัยภายในที่ได้รับมาเนื่องจาก เจ้าหน้าที่โครงการฯ กล่าว
ว่า ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ขอสินเชื่อโดยมากแล้วไม่มีเอกสารหลักฐานที่สามารถนามาใช้ยืนยันข้อเท็จจริง ของข้อมูลได้ แต่
สามารถสอบถามข้อมูลด้านรายได้ ฐานะการเงิน และความน่าเชื่อถือของผู้ขอสินเชื่อจากบุคคลอื่นๆ ในพื้นที่ได้ เนื่องจาก
แหล่งที่มาของข้อมูลปัจจัยภายในส่วนมากแล้วได้จากการสัมภาษณ์ผู้ขอสินเชื่อโดยตรงผู้ศึกษาจึงเสนอแนะให้กาหนดระดับ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวเป็น 4 ระดับ ได้แก่
- น่าเชื่อถือมาก = 1.0 เท่า หมายถึง จะได้คะแนนเต็มตามผลการประเมิน
- น่าเชื่อปานกลาง = 0.9 เท่า หมายถึง จะส่งผลให้การประเมินมีคะแนนลดลงร้อยละ 10
- น่าเชื่อถือน้อย = 0.8 เท่า หมายถึง จะส่งผลให้การประเมินมีคะแนนลดลงร้อยละ 20
- ไม่น่าเชื่อถือเลย = 0.7 เท่า หมายถึง ส่งผลให้การประเมินมีคะแนนลดลงร้อยละ 30
ตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่ประจาเขตพื้นที่ระบุให้ข้อมูลมูลค่าสินทรัพย์การประมงมีระดับความน่าเชื่อถือ
ปานกลาง = 0.9 เท่า เมื่อเจ้าหน้าที่สินเชื่อสานักงานใหญ่นาข้อมูลนี้ทาการประเมินปัจจัยเงินทุนในประเด็นการประเมิน
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมปรับปรุงเรือประมง (750,000 บาท) ว่าคิดเป็นกี่เท่าของจานวนเงินกู้ (300,000 บาท) ผลการ
คานวณได้ 2.5 เท่า (= 750,000/300,000) คิดเป็น 4 คะแนน (ตามค่าคะแนนในตารางที่ 1) แต่ต้องนาค่าความน่าเชื่อถือ
ไปคูณอีกครั้ง = 4 คะแนน x 0.9 เท่า = 3.6 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนสุทธิที่นาไปใช้จริง จะเห็นได้ว่า ระดับความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลมีผลกระทบต่อผลการประเมินปัจจัยในลักษณะการคานวณตามตัวอย่างนี้ ซึ่งมีรายละเอียดวิธีการระบุระดับ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลปัจจัยภายในของผู้ขอสินเชื่อตามตารางด้านล่างนี้
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ข้อมูลปัจจัยภายใน
ของผู้ขอสินเชื่อ

ข้อมูลที่ได้

น่าเชื่อถือมาก
1.0 เท่า
น่าเชื่อถือปาน
กลาง 0.9 เท่า
น่าเชื่อถือน้อย
0.8 เท่า
ไม่น่าเชื่อถือ
0.7 เท่า

ตารางที่ 2 : แบบฟอร์มสรุปข้อมูลปัจจัยภายในของผู้ขอสินเชื่อพร้อมแสดงระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล
เหตุผล

1. รายได้จากการทาประมงเฉลี่ยต่อ
เดือน
2. รายจ่ายจากการทาประมงเฉลี่ย
ต่อเดือน
3. รายจ่ายอื่นๆเฉลี่ยต่อเดือน
4. ภาระหนี้สินอื่นๆ (ค่างวดผ่อน
ชาระ) เฉลี่ยต่อเดือน
5. จานวนบัญชีสินเชื่ออื่นๆ

120,000 บาท



ไม่มีเอกสาร ไม่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิง

50,000 บาท



ไม่มีเอกสาร ไม่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิง

6. มูลค่าสินทรัพย์การประมง
(ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเรือ)
7. มูลค่าสินทรัพย์อื่นๆยกเว้นที่พัก
อาศัยอยู่ปัจจุบัน
8. สถานะที่พักอาศัยอยู่ปัจจุบัน

750,000 บาท

30,000 บาท
20,000 บาท




ไม่มีเอกสาร ตอบคาถามสับสน
ทาการกู้ยืมจากหนี้นอกระบบ

1 บัญชี



ไม่มีข้อมูลจาก บจก.ข้อมูลเครดิต
แห่งชาติ
มีเอกสาร แต่ขาดความชัดเจนใน
บางส่วน
มีเอกสารชัดเจน

500,000 บาท




เป็นของตนเอง 

มีเอกสารชัดเจน

2.3 ขั้นตอนและวิธกี ารอนุมัติสินเชื่อที่ไม่มีประสิทธิผล
เมื่อได้ผลวิเคราะห์สินเชื่อตามรายละเอียดในตารางที่ 1 และปรับคะแนนตามความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลปัจจัยภายในตามตารางที่ 2แล้ว จะได้รับผลเป็นค่าคะแนนสินเชื่อที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน คือ ผู้ขอสินเชื่อจะต้องได้
50 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 (Chaisiripaibool, 2016) จากนั้น เจ้าหน้าที่สินเชื่อควรเรียงลาดับจากคะแนนมากที่สุด
ไปสู่คะแนนน้อยที่สุด เฉพาะผู้ขอสินเชื่อที่ได้คะแนนตั้งแต่ 50 คะแนน และมากกว่า พร้อมกันนี้ควรระบุวงเงินกู้ของผู้ขอ
สินเชื่อแต่ละรายไว้ด้วย ซึ่งควรจัดทาเป็นรายการ “รายชื่อผู้ขอสินเชื่อที่ผ่านเกณฑ์ประเมิ น” เพื่อนายอดเงินกู้ของผู้ขอ
สินเชื่อแต่ละรายไปคานวณได้ว่าทางโครงการฯ จะสามารถอนุมัติสินเชื่อ ให้ใครบ้าง มีจานวนกี่คนที่จะได้รับเงินกู้ ภายใต้
จานวนเงินกู้ที่โครงการฯ สามารถจัดสรรให้ได้ทั้งนี้ ทางโครงการฯ อาจทาการแต่งตั้งคณะกรรมการสินเชื่อเพื่อสุ่มตรวจ
ข้อมูลผู้ขอสินเชื่อและการวิเคราะห์สินเชื่อเพื่อทาการอนุมัติรายชื่อผู้ขอสินเชื่อที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
3. งานด้ า นนิ ติก รรมและด้ า นบั ญ ชี ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก าหนดและเงื่ อ นไขต่ า งๆ ที่ ร ะบุ ใ นคู่ มื อ โครงการ
พัฒนาการประมง ปี 2555-2560 (สานักงานสินเชื่อและธุรกิจการประมง ฝ่ายธุรกิจ 1 องค์การสะพานปลา, 2555) ซึ่งมี
รายละเอียดและขั้น ตอนการดาเนินงานด้านกฎมาย บัญชี รวมถึงเอกสารหลั กฐานต่างๆ ไว้ครบถ้วนดีแล้ว ทั้งนี้ ทาง
โครงการฯ ควรมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจาเขตพื้นที่ทาการติดตามและควบคุมการใช้เงินกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การ
กู้และสอดคล้องกับแผนการใช้เงินกู้อย่างแท้จริง
4. กระบวนการติดตามการชาระหนี้ และการสอบทานหนี้ เจ้าหน้าที่โครงการฯ กล่าวว่า จะทาการทวงถาม
ด้วยหนังสือราชการเมื่อผู้กู้ผิดนัดชาระหนี้ 2 งวด และหากยังไม่ทาการชาระหนี้ตามกาหนดในหนังสือทวงถามก็จะออก
หนังสือบอกเลิกสัญญาทั้งผู้กู้และผู้ค้าประกัน หากไม่มีการเข้ามาเจรจาอีกทางโครงการฯ จะดาเนินคดีกั บผู้กู้และผู้ค้า
ประกันในที่สุด
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ผู้ศึกษาขอเสนอแนะขั้นตอนและวิธีการติดตามการชาระหนี้ให้เป็นการกระตุ้นเตือนและช่วยเหลือเบื้องต้น
ก่อนมีปัญหาการผิดนัดชาระหนี้ เนื่องด้วยผู้กู้ของโครงการฯ ต้องสั่งจ่ายเช็คล่วงหน้า เพื่อชาระค่างวดเป็นรายเดือนโดย
โครงการฯ ควรกาหนดให้เจ้าหน้าที่สินเชื่อสานักงานใหญ่ทาการกระตุ้นเตือนผู้กู้ก่อนครบกาหนดวันชาระค่างวด ด้วยการ
ส่งข้อความโดยระบุวันที่ตามเช็ค จานวนเงิน ธนาคารและสาขา ซึ่งสามารถทาการเตือนผู้กู้ล่วงหน้า 5-7 วัน ก่อนถึงวันที่จะ
นาเช็คเข้าบัญชี จากนั้น ให้โทรยืนยัน 2-3 วันล่วงหน้า ก่อนวันที่นาเช็คเข้าบัญชีอีกครั้ง หากสงสัยว่าจะมีปัญหาในการ
ชาระค่างวดนั้นๆ ให้ทาการแจ้งเจ้าหน้าที่ประจาเขตพื้นที่เพื่อติดตามสอบถามผู้กู้ต่อไป พร้อมให้การช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหาเบื้องต้น เช่น ขอเลื่อนการชาระค่างวด ไม่เกิน 7 วันทาการ หรืออาจแบ่งชาระค่างวดอย่างน้อยกึ่งหนึ่งณ วันที่ครบ
กาหนด และส่วนที่เหลืออีกกึ่งหนึ่งต้องชาระภายใน 15 วันทาการนับจากวันที่ครบกาหนดชาระค่างวด เป็นต้น
เนื่องด้วยโครงการฯ ได้กาหนดระยะเวลาการผ่อนชาระค่างวดไว้เพียง 6-24 เดือน เจ้าหน้าที่โครงการฯ
กล่าวว่า มีการสอบทานหนี้ทุกๆ 3 เดือน ด้วยการโทรสอบถามจากเจ้าหน้าที่สินเชื่อสานักงานใหญ่ เช่น สอบถามถึงสภาพ
และความพร้อมของตัวผู้กู้เอง และสภาวะการเป็นอยู่ของผู้กู้และครอบครัว เป็นต้น ผู้ศึกษาขอเสนอแนะให้ทางโครงการฯ
จัดทาประเด็นสอบถามสาหรับการสอบทานหนี้ให้เป็นมาตรฐานเพื่อจะได้รับข้อมูลที่ต้องการครบถ้วนและสามารถบ่งชี้ถึง
ความเปลี่ยนแปลงของผู้กู้ที่อาจส่งผลต่อความสามารถในการชาระหนี้ต่อไปในอนาคต โดยมุ่งเน้นเหตุปัจจัยที่ส่งผลรุนแรง
ต่อความสามารถในการชาระหนี้ของผู้กู้ ได้แก่ รายได้และรายจ่ายจากการทาประมง ค่าใช้จ่ายและภาระหนี้ต่างๆ เป็นต้น
5. การแก้ไขปัญหาหนี้ที่มีปัญหาโดยทั่วไป ผู้ให้สินเชื่อจะจัดลาดับความเสียหายเป็น 4 ระดับ (กฤษฎา สังขมณี, 2558) ดังนี้
- ชาระล่าช้า แต่ได้รับชาระเมื่อทวงถามเรียกว่า หนี้ต่ากว่ามาตรฐานหรือหนี้ที่เริ่มมีปัญหา
- ชาระล่าช้าต้องทวงถามมีค่าปรับจึงได้รับชาระเรียกว่า หนี้สงสัยหรือหนี้ที่มีปัญหาระดับปานกลาง
- ชาระล่าช้าต้องทวงถาม มีค่าปรับ และดาเนินการทางกฎหมาย จึงได้รับชาระเรียกว่า หนี้สงสัยจะสูญ
หรือหนี้ที่มีปัญหาระดับรุนแรง
- ชาระล่าช้า ต้องทวงถาม มีค่าปรับ และดาเนินการทางกฎหมาย แต่ก็ยังไม่ได้รับชาระ หรือได้รับชาระไม่
ครบตามจานวนหนี้ที่ค้างเรียกว่า หนี้สูญ
ดังนั้น ทางโครงการฯ สามารถนาหลักการการจัดลาดับความเสียหายข้างต้นนี้มาปรับใช้ในการกาหนดระดับ
หนี้ที่มีปัญหาดังต่อไปนี้
5.1 หนี้ที่ต่ากว่ามาตรฐาน หรือหนี้ที่เริ่มมีปัญหา คือ ไม่สามารถชาระค่างวดได้ตามกาหนดติดต่อกัน 3
งวด (ชาระล่าช้า 3 งวดติดต่อกัน) แต่ยังคงสามารถชาระค่างวดได้เมื่อได้รับการช่วยเหลือแก้ปัญหาเบื้องต้นจากเจ้าหน้าที่
ประจาเขตพื้นที่ทั้งนี้ ทางโครงการฯ สามารถให้ความช่วยเหลือ เพื่อแก้ไขปัญหาแก่ผู้กู้โดยปรับลดค่างวดการผ่อนชาระ
ตัวอย่างเช่น กู้เงิน 300,000 บาท ต้องผ่อนชาระค่างวด 17,879.30 บาทต่อเดือน ระยะเวลาผ่อนชาระ 18 งวด ผู้กู้ผ่อนไป
แล้ว 4 งวด ต่อมามีปัญหาผ่อนชาระค่างวดไม่ ตรงตามกาหนดในงวดที่ 5-7 ผู้กู้รายนี้จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มหนี้ที่เริ่มมีปัญหา
ทางโครงการฯ สามารถช่วยแก้ปัญหาได้โดยปรับลดค่างวดการผ่อนชาระเป็น 11,210.46 บาทต่อเดือน และต้องทาการ
ผ่อนชาระ 18 งวดนับจากนี้ ในกรณีเช่นนี้ผู้กู้จะไม่เสียค่าปรับใดๆ แต่ต้องทาการปรับแผนการชาระค่างวดใหม่ ซึ่งต้อง
ดาเนินงานด้านสัญญาและงานด้านบัญชีใหม่ ทั้งนี้ ทางโครงการฯ อาจคิดค่าบริการแก้ไขสัญญาตามความเหมาะสม
5.2 หนี้สงสัย หรือหนี้ที่มีปัญหาระดับปานกลาง คือ ติดค้างชาระค่างวดรวมแล้วเป็นเงินไม่เกิน 3 งวดทาง
โครงการฯ สามารถให้ความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาให้ผู้กู้โดยการให้เงินกู้เพิ่มแต่ไม่เกินจานวนเงินกู้แรกเริ่ม เพื่อให้ผู้กู้นาเงินกู้
ที่ได้ไปสร้างรายได้เพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น กู้เงิน 300,000 บาท ค่างวด 17,879.30 บาทต่อเดือน ระยะเวลาผ่อนชาระ 18 งวด ผู้กู้
ผ่อนไปแล้ว 4 งวด ต่อมามีปัญหาติดค้างชาระค่างวดในงวดที่ 5–7 ผู้กู้รายนี้จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มหนี้ที่มีปัญหาระดับปานกลาง
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ปัจจุบันผู้กู้มียอดหนี้ค้างชาระ 236,775.96 บาท ทางโครงการฯ สามารถช่วยแก้ปัญหาได้โดยให้เงินกู้เพิ่ม 63,224.04 บาท ซึ่ง
เงินจานวนนี้จะต้องหักค่าปรับเป็นเงิน 8,879.09 บาท (เงื่อนไขการคิดดอกเบี้ยค่าปรับการผิดนัดชาระค่างวด คือ 15% ต่อปี
หรืองวดละ 1.25% ของยอดค้างชาระ = 236,775.96 x 1.25% x 3) ฉะนั้น ผู้กู้จะได้รับเงินกู้ส่วนที่เหลือจากการหักค่าปรับแล้ว
เป็นเงิน 54,344.95 บาท โดยผู้กู้จะต้องผ่อนชาระค่างวด 17,879.30 บาท เป็นระยะเวลา 18 งวดนับจากวันที่ได้รับเงินกู้เพิ่มซึ่ง
จาเป็นต้องดาเนินงานด้านสัญญาและงานด้านบัญชีใหม่ด้วย
5.3 หนี้สงสัยจะสูญ หรือหนี้ที่มีปัญหาระดับรุนแรง คือ ติดค้างชาระค่างวดรวมแล้วเป็นเงินไม่เกิน 6 งวด
ทางโครงการฯ สามารถให้ความช่วยเหลือผู้กู้เพื่อ แก้ไขปัญหาโดยการพักชาระหนี้ชั่วคราว (ไม่เกิน 12 เดือน) โดยผู้กู้ต้อง
ชาระค่าปรับตามระยะเวลาที่ค้างชาระค่างวดที่ผ่านมาและระยะเวลาที่ ต้องการขอพักชาระหนี้ ในกรณีที่ผู้กู้ไม่สามารถ
ชาระค่าปรับ ก็จะไม่สามารถได้รับเงื่อนไขการพักชาระหนี้ชั่วคราวนี้ทางโครงการฯ จาเป็นต้องดาเนินการฟ้องร้องตาม
ขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
5.4 หนี้สูญ คือ หนี้ที่มีปัญหาและได้ดาเนินการฟ้องร้องตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการ
ชาระหนี้คืน หรือได้รับแต่ไม่ครบจานวนทั้งนี้ ผู้บริหารโครงการฯ ควรติดตามและควบคุมปั ญหาหนี้สูญอย่างเข้มงวด
ตลอดเวลา และต้องพยายามควบคุมอัตราหนี้สูญ ไม่ให้เกินกว่าระดับที่ยอมรั บได้ในอัตราร้อยละ 4.0 ซึ่งให้ถือเป็นผลงาน
ของผู้บริหารโครงการฯ หากสามารถควบคุมอัตราหนี้สญ
ู ได้ต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดนี้ อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารโครงการควรตั้ง
สารองหนี้สูญตามข้อกาหนดของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
เจ้าหน้าที่โครงการฯ กล่าวว่า ปัจจุบันโครงการฯ มีหนี้ที่เป็นปัญหาจานวนมากจากผลกระทบของการทา
ประมงผิดกฎหมาย (IUU) ทางโครงการฯ จึงได้กาหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือโดยให้เจ้าหน้าที่สินเชื่อรวบรวม
รายชื่อผู้กู้ที่ไม่สามารถทาการประมงต่อไปได้ เพื่อนาเสนอต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยดาเนินการเยียวยา ซึ่งขณะนี้
อยู่ในระหว่างการพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการและกาหนดเงื่อนไข ณ เดือนมิถุนายน 2559 อย่างไรก็ตาม ผู้ศึกษาขอ
เสนอแนะแนวทางการให้ความช่วยเหลือเมื่อมีผู้กู้จานวนมากที่ ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ โรคระบาด
อากาศแปรปรวน ภาวะเศรษฐกิจตกต่า ปัญหาการเมือง และปัญหาจากประเทศคู่ค้า เป็นต้น หรืออาจจะกาหนดว่าหากมี
จานวนผู้กเู้ กินกว่าร้อยละ 10 ประสบปัญหาจากปัจจัยภายนอกที่ลักษณะคล้ายกัน อาจให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นด้วยการ
พักชาระหนี้ชั่วคราว (ไม่เกิน 6 เดือน) โดยไม่ต้องชาระค่าปรับจนกระทั่งผู้กู้สามารถกลับมาชาระค่างวดได้ตามปกติ
6. การประเมินผลการชาระหนี้คืนของผู้กู้ และการประเมินผลการดาเนินงานของโครงการฯ
ผู้ศึกษาขอเสนอแนะให้มีระบบการให้คะแนนผู้กู้เมื่อเสร็จสิ้นโครงการฯ และบันทึกผลทั้งนี้ ทางโครงการฯ
อาจกาหนดเกรดของผู้กู้เป็นระดับขั้นดังนี้
เกรด A : 91 – 100 คะแนน
เกรด B :
81 – 90 คะแนน
เกรด C :
71 – 80 คะแนน
เกรด D :
61 – 70 คะแนน
เกรด E :
51 – 60 คะแนน
เกรด F :
0 – 50 คะแนน
ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการประเมินผลการผ่อนชาระคืนหนี้ของผู้กู้เป็นคะแนน และการระบุระดับเกรดผู้กู้
- นาย ข ได้รับอนุมัติวงเงินกู้ 300,000 บาท ผ่อนชาระ 18 งวดๆ ละ 17,879.30 บาท ผ่อนชาระค่างวด
ล่าช้ากว่ากาหนด 1 งวด ผลการประเมินได้ 94.45 คะแนน (ผ่อนชาระล่าช้า 1 งวด จากทั้งหมด 18 งวด คิดเป็น 1/18 =
5.55 นาคะแนนเต็ม 100-5.55 = 94.45 คะแนน) เป็นผู้กู้เกรด A
- นาย ค ได้รับอนุมัติวงเงินกู้ 300,000 บาท ผ่อนชาระ 18 งวดๆ ละ 17,879.30 บาท ไม่สามารถผ่อนชาระค่า
งวดได้ตามจานวนเงินที่กาหนด 1 งวด ผลการประเมินได้ 88.90คะแนน (ผ่อนชาระไม่ครบจานวนเงิน 1 งวด จากทั้งหมด 18 งวด
คิดเป็น 1/18 = 5.55x2 = 11.10 นาคะแนนเต็ม 100–11.10 = 88.90 คะแนน) ในกรณีที่ผ่อนชาระค่างวดไม่ครบตามจานวนให้ทา
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การหักคะแนนโดยคิดเป็นสองเท่าเมื่อเปรียบเทียบกับการผ่อนล่าช้า จึงต้องคูณด้วยสองเป็นผู้กู้เกรด B
- นาย ง ผู้กู้โครงการ 16 ได้รับอนุมัติวงเงินกู้ 300,000 บาท ผ่อนชาระ 18 เดือน ไม่สามารถผ่อนชาระค่า
งวดได้ตามจานวนเงินที่กาหนด 2 งวด ผลการประเมินได้ 77.78 คะแนน (ผ่อนชาระไม่ครบจานวนเงิน 1 งวด จากทั้งหมด
18 งวด คิดเป็น 2/18 = 11.10x2 = 22.22 นาคะแนนเต็ม 100–22.22 = 77.78 คะแนน) เป็นผู้กู้เกรด C
ในกรณีที่ผู้กู้ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกในระหว่างอายุสัญญากู้เงิน ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจและการเมือง
และ/หรือ ประเทศคู่ค้า โดยกาหนดเป็นค่าคะแนนต่างระดับกันตามสภาวะของปัญหา ได้แก่ ระดับ: ปกติ = 2 คะแนน/ มีปัญหา
เล็กน้อย = 4 คะแนน/ มีปัญหาปานกลาง = 6 คะแนน/ มีปัญหารุนแรง = 8 คะแนน/ และมีปัญหารุนแรงมาก = 10 คะแนน
ตัวอย่างเช่น ปัจจุบันเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอยู่ในภาวะถดถอย มีปัญหาใบเหลืองจากสหภาพยุโรปเรื่อง
ประมงผิดกฎหมาย (IUU) โดยรวมแล้วประมงไทยได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่รุนแรงมาก = 10 คะแนน ซึ่งคะแนนนี้จะ
ส่งผลต่อการคิดคะแนนรวมต่อการประเมินผู้กู้ ฉะนั้น นาย ง. ตามตัวอย่างข้างต้นนี้ได้คะแนน 77.78 จะต้องบวกเพิ่ม 10 คะแนน
(จากปัจจัยภายนอก) รวมเป็น 87.78 คะแนน จึงต้องปรับเกรดจาก C ไปเป็นเกรด B
การประเมินผลการดาเนินงานของโครงการฯ โดยนาคะแนนของผู้กู้แต่ละรายมารวมกันหาค่าเฉลี่ย จะเป็น
ผลการประเมินผลงานของโครงการนั้นๆ นอกจากนี้ ทางโครงการฯ ยังสามารถกาหนดได้ว่าผู้กู้ที่ได้คะแนนต่ากว่าเกรด C
อาจไม่มีคุณสมบัติในการขอยื่นกู้โครงการถัดไป ซึ่งการบันทึกผลการประเมินผู้กู้และโครงการฯ ตามข้อเสนอแนะข้างต้นนี้
จะมีความเป็นรูปธรรม ถูกต้องและชัดเจนมากขึ้น

สรุปผลการศึกษา ข้อเสนอแนะ และการศึกษาเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต
จากการทบทวนวรรณกรรมการบริหารสินเชื่อที่ดีสามารถนามาปรับใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานสินเชื่อของ
โครงการฯ ให้เป็นลาดับขั้นตอนที่มีประสิทธิผลมากขึ้นได้ มีรายละเอียดตามภาพที่แสดงไว้ ณ ด้านล่างนี้
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ภาพที่ 1 : รายละเอียดกระบวนการบริหารสินเชื่อที่มีประสิทธิผลของโครงการพัฒนาการประมง
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ข้อเสนอแนะในเบื้องต้น ทางโครงการฯ สามารถเพิ่มประสิทธิผลกระบวนการดาเนินงานสินเชื่อของโครงการฯ ได้ดังต่อไปนี้
• การกาหนดนโยบายสินเชื่อจะมีประสิทธิผลดีหากทางโครงการฯ สามารถทาการวิเคราะห์ ต้นทุน (Cost
Analysis) ในการดาเนินงานสินเชื่ออันประกอบด้วย ต้นทุนของเงินทุน ค่าตอบแทนผู้บริหารโครงการฯ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
และเจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่นๆ ในสานักงานใหญ่ รวมถึงเจ้าหน้าที่ประจาเขตพื้นที่ต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางเพื่อพบปะผู้กู้ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูล ติดตามหนี้ สอบถามหนี้ และแก้ไขปัญหาหนี้ เป็นต้น นอกจากนี้
ทางโครงการฯ ควรศึกษาการประเมินอัตราหนี้สูญให้มีความถูก ต้องเพราะเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของโครงการฯ ทั้งนี้เพื่อ
สามารถนาไปคานวณหาอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่เหมาะสมและสร้างผลกาไรแก่โครงการฯ ได้ส่วนการกาหนดจานวนเงินกู้และ
ระยะเวลาการผ่อนชาระหนี้ ปัจจุบันทางโครงการฯ กาหนดให้จานวนเงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาทต่อราย และระยะเวลาการ
ผ่อนชาระ 6–24 เดือนตามจานวนเงินกู้ ซึ่งการกาหนดเช่นนี้อาจไม่สอดคล้องกับความสามารถในการชาระหนี้ของผู้กู้ อีก
ทั้งยังอาจไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การกู้จึงอาจก่อให้เกิดปัญหาการผิดนัดชาระหนี้ได้ เนื่องจากเกณฑ์การกาหนดวงเงิน
กู้และระยะเวลาการผ่อนชาระหนี้ควรคานึงถึงความสามารถในการชาระหนี้ของผู้กู้เป็นสาคัญ
• การวิเคราะห์สินเชื่อที่ดีมีประสิทธิผลจาเป็นต้องอาศัยข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือของผู้ขอสินเชื่อ ฉะนั้น ทาง
โครงการฯ ควรต้องออกแบบและพัฒนาแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อจัดเก็บข้อมูลสาคัญของผู้ขอสินเชื่อได้อย่างเป็นระบบเป็ น
ลาดับขั้นตอนและมีความถูกต้องครบถ้วนจนสามารถนาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์เป็นค่าคะแนนสินเชื่อได้ตามเกณฑ์การ
ประเมินสินเชื่อของโครงการฯ (ตามรายละเอียดในตารางที่ 1) การศึกษาครั้งนี้ขอเสนอแนะให้ทางโครงการฯ ออกแบบและ
จัดทาเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่ แบบฟอร์มการตรวจสอบความถูกต้องของเรือประมงตามข้อกาหนดของกรมประมง (ตาม
รายละเอียดในข้อ 2) เพื่อเป็นการคัดกรองคุณสมบัติ (Qualification Screening) ของผู้ยื่นขอสินเชื่อ;แบบฟอร์มคาขอ
สินเชื่อควรปรับปรุงรายละเอียดให้สอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยภายในที่สาคัญตามผลงานวิจัยฯ; การจัดทาประเด็นคาถามเพือ่
สัมภาษณ์ผู้ขอสินเชื่อและแบบบันทึกข้อมูลที่พึงได้รับจากการสัมภาษณ์ ; รวมถึงแบบบันทึกผลการตรวจสอบข้อมูลจาก
แหล่งอื่นๆ ด้วยทั้งนี้ ทางโครงการฯ ยังควรต้องทาการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สินเชื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถ
ในการวิเคราะห์สินเชื่ออย่างมีหลักการและถูกต้องแม่นยาตามเกณฑ์การประเมินสินเชื่อ
• งานนิติกรรมและงานด้านบัญชี ทางโครงการฯ ได้มีกระบวนการดาเนินงานด้านนิติกรรมและงานด้านบัญชี ที่
ละเอียดรอบครอบดีแล้ว แต่ยังขาดการประสานงานที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ในสานักงานใหญ่ และเจ้าหน้าที่ประจาเขตพื้นที่
ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้จึงเสนอแนะให้ทางโครงการฯ จัดทาแผนงานการซ่อมแซมปรับปรุงเรือประมง รวมถึงการประมาณ
การค่าใช้จ่าย (ราคากลาง) และระยะเวลาที่ใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมแต่ละรายการให้เป็นมาตรฐานเพื่อควบคุมการใช้
เงินกู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค์ของการกู้
• กระบวนการติ ดตามการชาระหนี้และการสอบทานหนี้ ทางโครงการฯ สามารถเพิ่มประสิทธิผลได้ด้วยการ
จัดทาแบบบันทึกผลการติดตามการชาระหนี้และการสอบทานหนี้เป็นรายบุคคล (ทาการบันทึกลูกหนี้แต่ละราย) และควร
ทาบันทึกลูกหนี้ทุกรายตลอดระยะเวลาตามสัญญาการกู้ ทั้งนี้ ผู้บริหารโครงการฯ ยังสามารถใช้แบบบันทึกนี้เป็นหลักฐาน
ในการให้คะแนนการประเมินผลการชาระหนี้ของผู้กู้ได้อีก
• การแก้ไขปัญหาหนี้ที่มีปัญหา ทางโครงการฯ ควรจัดทาแผนงานการแก้ไขปัญหาหนี้และแบบบันทึกผลการ
แก้ปัญหาหนีโ้ ดยเจ้าหน้าที่สินเชื่อต้องจัดทารายงานหนี้ที่มีปัญหาเสนอแก่ผู้บริหารโครงการฯ เป็นรายไตรมาสเพื่อเป็นการ
ป้องกันหนีท้ ี่มีปัญหาเรื้อรัง ซึ่งจะมีความยากลาบากมากขึ้นในการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา
ทั้งนี้ ผู้ศึกษายังพบว่าทางโครงการฯ ควรแก้ไขปัญหาด้านความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ประจาเขตพื้นที่ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับงานด้านสินเชื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการฯ ควร
มีความชัดเจน ยุติธรรม และเหมาะสม ซึ่งทางโครงการฯ ควรจัดทาแบบฟอร์มการบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่มี
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ส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนินงานของโครงการฯโดยให้ เจ้าหน้ าที่ เป็นผู้บันทึ กการปฏิบั ติงานของตนเอง ส่ วนการพิจารณา
ประเมินผลการปฏิบัติงานควรจัดทาในรูปแบบของคณะกรรมการฯ นอกจากนี้ ทางโครงการฯ ยังควรตระหนักถึงการพัฒนา
ทักษะความสามารถของเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการฯ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้มีศักยภาพมากขึ้น ได้แก่
- เจ้าหน้าที่ประจาเขตพื้นที่ต้องมีทักษะในการสัมภาษณ์ สืบค้นและเสาะหาข้อมูลสาคัญของผู้ขอสินเชื่อ
รวมถึงมีความสามารถในการให้คาปรึกษาชี้แนะผู้กู้ได้ในเบื้องต้นมีความพยายามในการควบคุมการใช้เงินกู้ของผู้กู้ และ
พยายามติดตามการชาระหนี้อย่างสม่าเสมอ ตลอดจนมีความซื่อสัตย์และจริงใจในการรักษาประโยชน์แก่โครงการฯ เสมือน
ตนเป็นเจ้าของเงิน
- เจ้าหน้าที่สินเชื่อควรได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และอนุมัติสินเชื่อตาม
หลักการที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพในการติดตามและสอบทานหนี้อย่างเคร่งครัดสม่าเสมอ รวมถึงมีความพยายามและ
จริงจังในการช่วยแก้ปัญหาหนี้แก่ผู้กู้จนบรรลุผลสาเร็จได้
- ผู้บริ หารโครงการฯ ควรตระหนักถึ งบทบาทและความส าคั ญของเจ้ าหน้าที่ ที่มีส่ วนเกี่ย วข้อ งในการ
ดาเนินงานของโครงการฯ รวมถึงหมั่นติดตามผลการดาเนิ นงานของโครงการฯ อย่างสม่าเสมอ ตลอดจนมุ่งมั่นพัฒนา
ศักยภาพของโครงการฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการฯ
จากการศึกษาครั้งนี้ สามารถสรุปผลโดยรวมได้ว่ า การเพิ่ม ประสิทธิ ผลในการบริห ารสิ นเชื่ อ ของโครงการ
พัฒนาการประมงขาดความพร้อมทั้งด้านกระบวนการดาเนินงานด้านสินเชื่อ บุคลากรและเงินทุน จึงส่งผลให้โครงการฯ มี
ความยากลาบากในการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงได้ในระยะสั้น ผู้ศึกษาจึงขอเสนอแนะให้ผู้บริหารโครงการฯ จัด
วางแผนระยะกลางในการพัฒนาปรับปรุงด้านอัตรากาลัง และความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน
สินเชื่อ ส่ว นในระยะยาวนั้ นควรพิ จารณาจัด หาแหล่ งเงิน ทุน เพิ่ม เติม แก่ โครงการฯเพื่อให้เ กิด การประหยัดต่ อขนาด
(Economy of scale) จึงจะสามารถสร้างผลกาไรแก่องค์การฯ ได้ อีกทั้งยังสามารถขยายความช่วยเหลือด้านเงินทุนแก่
ชาวประมงได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น
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