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การจัดทาํเอกสารฉบับนี ้

เอกสารฉบบัน้ีเป็นเน้ือหาท่ีไดรั้บการปรับปรุงเพ่ิมเติมจากแนวปฏิบติัโดยความสมคัรใจเพ่ือการส่งเสริมการประมงราย

ย่อยให้ย ัง่ยืน ในบริบทของความมั่นคงทางอาหารและการขจัดความยากจนในปี พ.ศ. 2557 (ชาวประมงรายย่อย 

Guidelines) โดยเพ่ิมเติมแนวทางในการปฏิบติัเพ่ือประมงรายย่อยไดเ้ขา้ถึงการบริการดา้นการเงินมากข้ึน โดยเฉพาะ

สินเช่ือรายยอ่ยท่ีใหแ้ก่การประมงรายยอ่ย อีกทั้งยงัมีจุดประสงคเ์พ่ือสนบัสนุนการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ วา่ดว้ยการทาํ

ประมงอยา่งรับผิดชอบของเอฟเอโอในปี พ.ศ. 2538 ในแง่ของการส่งเสริมและพฒันามาตรการต่างๆ เพ่ือเอ้ือต่อการเขา้ถึง

ความคุม้ครองประกนัภยัในการประมง 

 
แนวปฏิบติัน้ีเป็นภาคสมคัรใจท่ีมีขอบเขตกวา้งๆ และเนน้ไปท่ีความตอ้งการการบริการดา้นการเงินสินเช่ือรายยอ่ยของ

การประมงรายยอ่ยในประเทศกาํลงัพฒันาโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย 
 

การจัดทาํเอกสารฉบับน้ีเป็นการจัดทําโดยการทบทวนข้อมูลและผนวกความรู้จากประสบการณ์ของผูเ้ขียน และ

ประสบการณ์ดา้นการเงินรายยอ่ยและห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตรกรรมเขา้ดว้ยกนั พร้อมเสริมขอ้มูลดว้ยการสอบถามทาง

โทรศัพท์และแบบสํารวจอย่างง่ายผ่านทางอีเมลซ่ึงส่งให้กับผูป้ฏิบติังานและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทางการเงินของการ

ประมงรายยอ่ย 
 

ร่างฉบบัแรกของแนวปฏิบติัน้ีไดรั้บการทบทวนโดยกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญท่ีไดรั้บคดัเลือก และร่างฉบบัท่ีสองไดถู้กทบทวนใน

การประชุมเชิงปฏิบติัการของผูเ้ช่ียวชาญวา่ดว้ยแนวปฏิบติัเก่ียวกบัสินเช่ือรายยอ่ย และประกนัภยัสาํหรับการประมงราย

ยอ่ยในภูมิภาคเอเชีย ซ่ึงจดัข้ึนท่ีกรุงเทพฯ ประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 7-9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  โดยร่างฉบบัล่าสุดถูกจดัทาํ

ข้ึนโดยคณะทาํงานเฉพาะกิจ (ชาวประมงรายย่อย Guidelines ) ในปี 2562 และนําเสนอต่อท่ีประชุมสมชัชาใหญ่ของ

สมาคมสินเช่ือการเกษตรและชนบทแห่งภาคพ้ืนเอเชียและแปซิฟิก (APRACA) เพ่ือการลงนามรับรอง  และจะนาํเสนอตอ่

ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการประมง คร้ังท่ี 34 ของเอฟเอโอ  ในปีพ.ศ. 2563 ต่อไป 

 

แนวปฏิบติัสาํหรับการใหบ้ริการดา้นการเงินสินเช่ือรายยอ่ยเพ่ือสนบัสนุนการประมงรายยอ่ยในภูมิภาคเอเชียน้ีเป็น

ขั้นตอนสาํคญัในการร่วมมือระยะยาวต่อไประหวา่ง APRACA และเอฟเอโอในการส่งเสริมบริการดา้นการเงินแบบทัว่ถึง

สาํหรับชุมชนประมงรายยอ่ยในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก 
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สาระสังเขป 

แนวปฏิบติัเพ่ือเพ่ิมการเขา้ถึงบริการดา้นการเงินและสินเช่ือรายยอ่ยของการประมงรายยอ่ยในภูมิภาคเอเชียจดัทาํข้ึน

เพ่ือสนับสนุนการปฏิบติัตามแนวปฏิบติัโดยความสมคัรใจในการส่งเสริมการประมงรายย่อยในบริบทของความ

มัน่คงทางอาหารและการขจดัความยากจน ( SSF Guidelines ) 

จุดประสงคข์องแนวปฏิบติัน้ีมี 4 ประการ ดงัน้ี 

• เพ่ิมความตระหนกัรู้เก่ียวกบัความตอ้งการบริการดา้นเงินทุนของชาวประมงรายย่อย เพ่ือการเขา้ถึงแหล่ง

เงินทุนอยา่งทัว่ถึงและยัง่ยนื 

• เสนอแนะแนวทางใหก้บัผูก้าํหนดนโยบายและผูมี้อาํนาจตดัสินใจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกและภูมิภาคอ่ืน

ในการช่วยแนะนาํและกระตุน้ใหเ้กิดการบริการดา้นเงินทุนแก่ชาวประมงพ้ืนบา้น โดยมีวตัถุประสงคสู์งสุด

เพ่ือส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมประมง อีกทั้ งยงัเป็นการผลกัดันและเสริมสร้างความยัง่ยืน ขีด

ความสามารถทางนิเวศวทิยาและเศรษฐกิจของธุรกิจประมง 

• เสริมสร้างขีดความสามารถให้กบัผูใ้ห้บริการทางการเงิน องคก์รชาวประมงพ้ืนบา้น องคก์รพฒันาเอกชน 

และหน่วยงานรัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้งในการออกแบบผลิตภณัฑบ์ริการทางการเงินต่างๆ ท่ีเหมาะสมกบัความ

ตอ้งการของชุมชนประมงรายยอ่ยและยกระดบัความคุม้ครองทางสงัคม และ 

• ส่งเสริมบริการทางการเงินท่ีสร้างแรงจูงใจและผลตอบแทนในการทาํประมงอยา่งรับผิดชอบอยา่งย ัง่ยนืใน

การจบัสตัวน์ํ้ า การแปรรูป และการดาํเนินการทางการตลาด 

เอกสารฉบับน้ีเร่ิมดว้ยการกล่าวถึงความเป็นมาและบริบท จุดประสงค์และกลุ่มเป้าหมายของแนวปฏิบติัน้ี โดย

อธิบายเหตุผลวา่ เพราะเหตุใด การเงินและสินเช่ือรายยอ่ยจึงมีความสาํคญัต่อการประมงรายยอ่ยและเพราะเหตุใดใน

ปัจจุบนัยงัมีชาวประมงพ้ืนบา้นจาํนวนมากท่ีไม่สามารถเขา้ถึงและไดรั้บสินเช่ือ ซ่ึงรวมถึงการอภิปรายดา้นความ

เส่ียงต่างๆ แนวปฏิบติัน้ีเสนอแนะจุดเร่ิมตน้และจุดท่ีสร้างผลตอบแทนสําหรับหน่วยงานท่ีสนใจให้การสนับสนุน

การเข้าถึงบริการทางการเงินของผูป้ระกอบอาชีพประมงรายย่อย  และเปรียบเทียบคุณลักษณะระหว่างธุรกิจ

เกษตรกรรมรายยอ่ย และ ประมงรายยอ่ย  
 

แนวปฏิบติัน้ียงัไดร้ะบุตวัแสดงท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นการเงินของการประมงรายยอ่ย ซ่ึงประกอบดว้ยผูใ้ห้บริการ ผูท่ี้มี

ความตอ้งการไดรั้บการบริการ และตวัแสดงอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง โดยกล่าวถึงบทบาทและกิจกรรมของตวัแสดงแต่ละ

ประเภท รวมถึงส่ิงจูงใจและขอ้จาํกดัในการใหห้รือรับสินเช่ือ 
 

แนวปฏิบติัน้ียงันาํเสนอแนวทางปฏิบติัหลกัท่ีดีในการให้สินเช่ือแก่ประมงรายยอ่ย และเจาะลึกรายละเอียดเก่ียวกบั

การตลาดและผลิตภณัฑ ์บทบาทของการออกแบบผลิตภณัฑ ์นโยบาย และขั้นตอนต่างๆ  การส่งเสริมการขาย การ

ประเมินความเส่ียงและการวิเคราะห์สินเช่ือ ช่องทางการให้บริการ การติดตามลูกหน้ี การชาํระเงินคืน และการ

กาํหนดราคาผลิตภณัฑท่ี์เหมาะสม 
 

ในช่วงสุดทา้ย แนวปฏิบติัน้ีไดใ้ห้คาํแนะนาํแก่ผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือถึงแนวทางการใชเ้งินสนบัสนุนและกองทุน

กูย้มืท่ีอาจตอ้งใชก้ารคํ้าประกนัเงินกู ้ 

iv 
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1. บทนํา 

1.1 จุดประสงค์ของแนวปฏิบัตินี้ 

จุดประสงคข์องแนวปฏิบติัน้ีมี 4 ประการ ดงัน้ี 

1. เพิ่มความตระหนกัรู้เก่ียวกบัความตอ้งการบริการดา้นเงินทุนของชาวประมงรายยอ่ย (ชาวประมงรายย่อย) เพื่อการ

เขา้ถึงแหล่งเงินทุนอยา่งทัว่ถึงและยัง่ยนื 

2. ช้ีแนะแนวทางให้กบัผูก้าํหนดนโยบายและผูมี้อาํนาจตดัสินใจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกและภูมิภาคอื่นในการช่วย

แนะนาํและกระตุน้ให้เกิดบริการเงินทุนแก่ชาวประมงพื้นบา้น โดยมีวตัถุประสงคสู์งสุดเพื่อส่งเสริมการลงทุนใน

อุตสาหกรรมประมง อีกทั้ งยงัเป็นการผลกัดนัและเสริมสร้างความยัง่ยืน ขีดความสามารถทางนิเวศวิทยาและ

เศรษฐกิจของธุรกิจประมง 

3. เสริมสร้างขีดความสามารถให้กับผูใ้ห้บริการทางการเงิน สมาคมประมงพื้นบ้าน องค์กรพฒันาเอกขน และ

หน่วยงานรัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้งในการออกแบบเพือ่นาํไปปฏิบติั ซ่ึงผลิตภณัฑก์ารเงินท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของ

ชุมชนประมงรายยอ่ยและยกระดบัความคุม้ครองทางสังคม และ 

4. ส่งเสริมบริการทางการเงิน แรงจูงใจ และรางวลัในความรับผดิในการทาํประมงอยา่งรับผดิชอบ การแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

และการดาํเนินการทางการตลาด 

แนวปฏิบติัน้ียงัเนน้ไปท่ีความตอ้งการการมีส่วนร่วมอย่างเตม็ท่ีของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในทุกขั้นตอนของกระบวนการน้ี รวมถึงการ

บ่งช้ีความตอ้งการบริการทางการเงิน การกาํหนดผลิตภณัฑแ์ละแผนงานทางการเงิน การพฒันากรอบการทาํงานสาํหรับผูใ้หเ้งินทุนและ

นกัลงทุนเพือ่ทาํงานกบัผูใ้หบ้ริการทางการเงินเก่ียวกบัสวสัดิภาพทางสังคมและการปกป้องชุมชนการประมงรายยอ่ยและความสามารถ

ในการอยูร่อดและความยัง่ยนืของการประมงรายยอ่ย 

 

แนวปฏิบติัน้ีจดัทาํข้ึนเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํโดยเอฟเอโอ (FAO)  ไดแ้ก่ 

ก)  แนวปฏิบติัดา้นการจดัการกองทุนเงินกูย้ืมแบบหมุนเวยีนและแผนงานดา้นสินเช่ือสําหรับชุมชนประมง 

(FAO, 2532) 

ข)  แนวปฏิบติัวา่ดว้ยการเงินและสินเช่ือรายยอ่ยในการประมงและการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า  (FAO, 2543) และ 

ค)  แนวปฏิบติัวา่ดว้ยความตอ้งการการเงินและสินเช่ือรายยอ่ยในการอนุรักษแ์ละพฒันาการทาํประมงนํ้ าจืดในภูมิภาค

เอเชีย (FAO, 2550) 
 

เอกสารน้ียงัใชเ้ป็นเอกสารอา้งอิงท่ีมีประโยชน์สาํหรับแนวทางปฏิบติัต่างๆ ในปัจจุบนัท่ีให้ความสาํคญักบัการจดัการบริการทาง

การเงินใหก้บัชาวประมงพื้นบา้น (SFFs) โดยเฉพาะเอกสารแนวปฏิบติัฉบบัก่อนหนา้น้ีเนน้ไปท่ีความความตอ้งการโอกาสในการ

พฒันา การอนุรักษ ์และจดัหาเงินทุนให้กบัการประมง ซ่ึงแต่และฉบบัไดมี้การระบุกลุ่มเป้าหมายและความตอ้งการดา้นการเงิน

และสินเช่ือรายย่อย ขนาดเงินกูย้มื และจุดประสงคก์ารกูย้ืม อตัราดอกเบ้ีย และระยะเวลาในการชาํระคืน เอกสารและหลกัประกนั

เงินกู ้และความตอ้งการดา้นการออมและบริการดา้นประกนัภยั และไดค้วามรู้ดา้นบทบาทของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่างๆ (เช่น 

รัฐบาล องคก์รพฒันาเอกชน (NGOs) กลุ่มช่วยเหลือตนเอง (SHGs) สมาคมประมงพื้นบา้น สถาบนัการเงิน และผูบ้ริจาค) ในการ

ใหบ้ริการทางการเงิน การบริหารจดัการและอนุรักษแ์หล่งทรัพยากรประมงนํ้าจืด 
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 เอกสารแนวปฏิบติัฉบบัใหม่น้ีมีเจตนาเพือ่สร้างกรอบการทาํงานท่ีสมบูรณ์โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่ทาํใหข้อ้แนะนาํต่างๆ มีความทนัสมยั

และเป็นขอ้มูลปัจจุบนัตามการพฒันาท่ีรวดเร็วของการประมงในภาคอุตสาหกรรมสินเช่ือและสินเช่ือชนบทรายยอ่ย 

 

การพฒันาเหล่าน้ีประกอบดว้ย 

›  การให้ความสําคญักบัแนวทางการดาํรงชีพในการพฒันาชนบท (รวมถึงการประมง) ให้มากข้ึน โดยคาํนึงถึงความตอ้งการ

ของครัวเรือนและไม่ไดม้องวา่การประมงเป็นผูส้ร้างรายไดแ้ละผูจ้า้งงานเพยีงอยา่งเดียวในชุมชนชายฝ่ัง 

›  แนวโน้มการบูรณาการการประมงเข้ากับแผนงานบริหารจัดการระบบนิเวศทางทะเลซ่ึงจําเป็นต้องมีการลงทุนจาก

ภาคเอกชนรวมถึงสินเช่ือ 

›  แนวโนม้ในการใชแ้นวทางห่วงโซ่มูลค่าในการประมงและการลงทุนท่ีเก่ียวขอ้งในการผลิตและการคา้ดา้นประมงท่ีย ัง่ยืนซ่ึง

มกัข้ึนอยูก่บัการรับรองความเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและความตอ้งการในคุณภาพของผูบ้ริโภคเป็นหลกั 

›  การส่งเสริมโครงการ Global Blue Growth และ  Blue Economy เพ่ือสร้างความสมดุลใหม่ระหว่างการเพิม่ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ

สังคมจากการใช้ทรัพยากรทางทะเลกับการรักษาส่ิงแวดล้อมให้มากท่ีสุด ในขณะเดียวกนัมีความพยายามในการลดความเส่ือมโทรมของ

สภาพแวดลอ้มทางทะเลท่ีเก่ียวของกบัการประมงและการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ าใหน้อ้ยลง 

 ›  การยกระดบัไปสู่การพฒันาสภาพภูมิอากาศในภาคชนบท (รวมถึงการประมง) และความเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนต่างๆ ท่ี

จาํเป็น 

›  การพฒันาการออกแบบผลิตภณัฑ์และเทคโนโลยีใหม่ในการให้บริการการเงินและสินเช่ือรายย่อย รวมถึงการปรับใชก้าร

สร้างคุณค่าเพิม่ใหก้บัวตัถุดิบและความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ี

›  การเปล่ียนแปลงโครงสร้างความเป็นเจา้ของและแหล่งเงินทุนจากสถาบนัการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการเปล่ียนจากการรับ

เงินบริจาคไปเป็นการเพิม่เงินฝาก และหาเงินทุนจากนกัลงทุน ผูป้ระกอบการในแหล่งอื่นๆ  

 

1.2 กลุ่มผู้อ่านทีเ่ป็นเป้าหมายและโครงสร้างของแนวปฏิบัตนีิ้ 

แนวปฏิบติัน้ีเนน้ภูมิภาคเอเชียเป็นหลกั เน่ืองจากเป็นภูมิภาคท่ีมีจาํนวนชาวประมงถึง 80 % (FAO, 2561) อยา่งไรกดี็ แนวปฏิบติัน้ี

ก็มีเน้ือหาท่ีเป็นประโยชน์ต่อภูมิภาคอื่นของโลก ซ่ึงมีความตอ้งการโอกาส และบริการการเงินและสินเช่ือรายย่อยเช่นกนั ซ่ึงมี

ขอ้จาํกดั ความทา้ทายและโอกาสต่างๆท่ีคลา้ยกนั 

 

ความมุ่งหวงัในคู่มือฉบบัน้ีเล่มน้ีจะสามารถใหแ้นวทางกบัผูใ้หบ้ริการทางการการเงินท่ีเป็นความตอ้งการของการประมงรายเลก็ 

ทาํอยา่งไรใหช้าวประมงรายยอ่ยไดรั้บบริการท่ีดีข้ึน และสามารถนาํแบบอยา่งความสาํเร็จไปปฏิบติัใชก้นัทัว่โลก ผูอ่้าน

กลุ่มเป้าหมายไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีของธนาคารเพือ่การพฒันา สถาบนัสินเช่ือชนบทรายยอ่ย องคก์รพฒันาเอกชน( NGOs)  

กระทรวงการคลงั สมาคมประมง และผูมี้ส่วนไดเ้สียอืน่ๆ 

 

แมว้า่เอกสารอา้งอิงในแนวปฏิบติัน้ีส่วนใหญ่มาจากภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก มีการรวบรวมตวัอยา่งและเอกสารอา้งอิงจากภูมิภาค

อื่นๆของโลกเพือ่เป็นประโยชนต่์อการใหบ้ริการการเงินและใหสิ้นเช่ือกบัการประมงรายยอ่ยในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก   การให้

สินเช่ือแก่ประมงรายย่อย มีความคลา้ยคลึงกบัการให้สินเช่ือเพื่อการเกษตรรายย่อยหลายประการ   จากการอา้งอิงถึงตวัอย่างท่ี

ประสบความสาํเร็จและระบบการใหบ้ริการกบัเกษตรกรรายยอ่ยจะสามารถนาํไปปรับปรุงใชก้บัการประมงรายยอ่ยได ้

 

แนวปฏิบติัน้ีแบ่งออกเป็น 4 บทหลกั ไดบ้ทท่ี 1 กล่าวถึงความเป็นมาและบริบท จุดประสงค ์กลุ่มเป้าหมาย และอธิบายว่าทาํไม

สินเช่ือรายยอ่ยจึงมีความสาํคญักบัการประมงรายยอ่ยและคุณลกัษณะของชุมชน 
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บทท่ี 2 อธิบายวา่เพราะเหตุใดการประมงรายยอ่ยจึงมกัไม่ไดรั้บความช่วยเหลือจากจากสถาบนัการเงิน และช้ีใหเ้ห็นถึงจุดเร่ิมตน้ท่ี

เป็นไปไดใ้นการเขา้ใหค้วามช่วยเหลือ บทท่ี 3  ระบุผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียในการใหบ้ริการทางการเงินแก่การประมง

รายยอ่ยและบทบาทเฉพาะของบุคคลเหล่าน้ี และ บทท่ี 4 ให้ภาพรวมและตวัอย่างความสําเร็จในการใหใ้นการเสนอผลิตภณัฑด์า้น

บริการทางการเงินใหก้บัการประมงรายยอ่ย 

 

1.3. ข้อตกลงระหว่างประเทศ: แนวปฏิบัติและจรรยาบรรณว่าด้วยการทําประมงอย่างรับผิดชอบตามหลักสากลของ

ประมงรายย่อย  

การประชุมระดับโลกว่าด้วยการประมงรายย่อยท่ีร่วมกันจัดข้ึนโดย FAO และรัฐบาลไทย ศูนยพ์ฒันาการประมงแห่งเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้(SEAFDEC) และศูนยป์ลาโลก ท่ีกรุงเทพฯ ในปี พ.ศ. 2551 (FAO, 2552) สนบัสนุนคาํกล่าวท่ีวา่ การประมงราย

ย่อยยงัไม่ไดต้ระหนกัอยา่งถ่องแทถึ้งศกัยภาพของตนในการมีส่วนช่วยให้เกิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืนอยา่งมีนยัสําคญั จากขอ้เรียกร้อง

ของคณะกรรมาธิการ FAO ว่าดว้ยการประมง (COFI) ไดเ้รียกร้องใหมี้การจดัทาํแนวปฏิบติัโดยความสมคัรใจในการส่งเสริมการ

ประมงรายยอ่ยในบริบทของความมัน่คงทางอาหารและการขจดัความยากจน (แนวปฏิบติั ชาวประมงรายยอ่ย)1 ผ่านกระบวนการ

การเห็นชอบร่วมกนัทัว่โลก (FAO, 2558) 

 

เอกสารฉบับน้ี อา้งอิงถึงความสําคญัของสินเช่ือ การประกันภยั การบริการด้านการเงิน และการลงทุน บนแนวปฏิบัติและ

จรรยาบรรณท่ีวา่ดว้ยการทาํประมงอยา่งรับผดิชอบ ปี พ.ศ. 2538 (CCRF) (FAO, 2538, FAO, 2548)  และบทบาทสาํคญัของสถาบนั

การเงินต่างๆ ในการจดัหาสินเช่ือ การลงทุน และบริการการประกนัภยัใหก้บัภาคการประมง 

ตาราง 1: ข้อกําหนด CCRF และ ประมงรายย่อย  

แนวปฏิบัติของ ประมงรายย่อย (SSF) แนวปฏบิัต ิCCRF และแนวปฏบิัตทิางเทคนิคสําหรับการทาํประมง 

(FAO, 2552ก) 

รัฐบาลในแต่ละประเทศ ควรสนับสนุนการพฒันาและการเข้าถึง

บริการอ่ืนที่เหมาะสมกบัชุมชนประมงรายย่อย เช่น การออมทรัพย์ 

สินเช่ือ และแผนประกนัภยั โดยเน้นไปที่การส่งเสริมให้สตรีเข้าถึง

บริการดงักล่าวข้างต้นด้วย (ข้อ 6.4) 

“อาํนวยความสะดวกและส่งเสริมด้านเทคนิค การเงนิ และความ

ร่วมมืออ่ืนๆ เพ่ืออนุรักษ์และพัฒนาแหล่งทรัพยากรประมง” 

(วตัถุประสงค์ของ CCRF) 

รัฐบาลในแต่ละประเทศควรส่งเสริมให้เกดิการลงทุนในโครงสร้าง

พืน้ฐานที่เหมาะสม โครงการองค์กร และการพฒันาขีด

ความสามารถเพ่ือสนับสนุนประมงรายเลก็หลงัการจับสัตว์นํา้ใน

การผลติอาหารจากสัตว์นํา้ที่มีคุณภาพและปลอดสารปลอดภยัใน

พืน้ฐานความรับผดิชอบและความยัง่ยืนเพ่ือการส่งออกและ

จําหน่ายในประเทศ (ข้อ 7.3) 

ภาครัฐ องค์กรระหว่างรัฐบาล องค์กรพฒันาเอกชน และสถาบัน

การเงนิต่างๆ ที่เกีย่วข้อง ควรร่วมมือกนักาํหนดมาตรการต่างๆ เพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของประเทศกําลงัพัฒนา โดยเฉพาะอย่าง

ยิง่ในด้านความช่วยเหลือทางการเงนิและเทคโนโลย ี กาอบรม

ถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยแีละวทิยาการเพ่ือขีดความสามารถ

ในการพฒันาและเข้าร่วมการประมงในน่านนํา้สากล  (ข้อ 5.2) 
 

 

แนวปฏิบติัในการเพิ่มการเขา้ถึงบริการดา้นการเงินและสินเช่ือรายยอ่ยของการประมงรายยอ่ย ยงัมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการบรรลุ

ความสาํเร็จในการพฒันาท่ีย ัง่ยนืของสหประชาชาติ (SDGs) อีกดว้ย โดยเฉพาะอยา่งยิง่เป้าหมายข้อที ่14: “อนุรักษแ์ละใชท้รัพยากร 
 

1 เขา้ถึงไดท่ี้: www.fao.org/ 3/ i4356en/ I4356EN.pdf 

ทางทะเล และแหล่งทรัพยากรอย่างย ัง่ยืน” การจดัหาเงินทุนเพื่อความยัง่ยืนของการประมงจะมุ่งไปท่ีข้อ 14B. การให้ประมง

พื้นบา้นรายยอ่ยไดเ้ขา้ถึงทรัพยากรทางทะเลและตลาดต่างๆ 

http://www.fao.org/3/i4356en/I4356EN.pdf
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แนวปฏิบติัน้ีส่งเสริมเป้าหมาย 2030 SDGs ซ่ึงไดแ้ก่ 

 

เป้าหมาย 1:  ยติุความยากจนในทุกรูปแบบในทุกหนทุกแห่ง2 

เป้าหมาย  2:  ขจดัความหิวโหย สร้างความมัน่คงทางอาหาร และปรับปรุงโภชนาการ และส่งเสริมการเกษตรท่ีย ัง่ยนื 

เป้าหมาย 8:  ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ การจา้งงาน และงานท่ีเหมาะสมสาํหรับทุกคนอยา่งทัว่ถึงและยัง่ยนื 

เป้าหมาย 9:  สร้างโครงสร้างพื้นฐานท่ียืดหยุ่น ส่งเสริมการพฒันาอุตสาหกรรมอย่างย ัง่ยืนและทัว่ถึง และสนบัสนุนการคิดคน้

นวตักรรม 

เป้าหมาย 12:  ทาํใหเ้กิดรูปแบบการบริโภคและการผลิตท่ีย ัง่ยนื 

เป้าหมาย 13:  ดาํเนินมาตรการเร่งด่วนในการต่อสู้กบัการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศและผลกระทบของการเปล่ียนแปลงนั้น 

 

 

 
1.4. ทําไมเงินทุนจึงมีความสําคัญกับการประมงรายย่อย? 

ประชากรมากกว่าหน่ึงร้อยสิบหกลา้นคนในประเทศกาํลงัพฒันาทาํการประมงเป็นอาชีพหลกัและอาชีพเสริม และประชากรอีก 

90% ของตวัเลขน้ีเป็นชาวประมงรายยอ่ย (FAO, 2562) 

 

เช่นเดียวกบักิจกรรมเศรษฐกิจรายย่อยอื่นๆ การประมงรายย่อย (ชาวประมงรายย่อย) ก็ตอ้งการบริการทางการเงินหลากหลาย

รูปแบบ รวมถึงบริการเงินฝากออมทรัพย ์ (ระยะสั้นและยาว) บริการประกนัภยั (วินาศภยั ชีวิต สุขภาพ และธุรกิจ) บริการชาํระ

ค่าบริการและสินเช่ือ เน่ืองดว้ยรายไดข้องชาวประมงรายย่อย (SSFs) ไม่เพียงพอต่อเศรษฐกิจภาคครัวเรือน ดงันั้นชาวประมงราย

เลก็จึงยงัมีความตอ้งการทางการเงินเพื่อความจาํเป็นในดา้นอื่นๆ นอกเหนือจากความจาํเป็นทางธุรกิจ เช่น สินเช่ือเพื่อการอุปโภค

บริโภค สินเช่ือเพือ่การศึกษา เงินสดหมุนเวยีน สินเช่ือเพือ่ซ้ือและปรับปรุงท่ีอยูอ่าศยั อีกดว้ย 

 
 

 
 

2 เป้าหมาย SDG 1.4 ภายในปี 2573 เพื่อแน่ใจวา่ผูย้ากไร้หรือผูด้อ้ยโอกาสทั้งชายและหญิงจะมีสิทธิเท่าเทียมในการตอ้งแน่ใจวา่ชายหญิงทุกคน โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่กลุ่มผูย้ากจนและดอ้ยโอกาส มีสิทธิเท่าเทียมกนัในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเศรษฐกิจ รวมถึงการเขา้ถึงบริการขั้นพื้นฐานต่างๆ กรรมสิทธ์ิ

ในท่ีดิน ทรัพยสิ์นในรูปแบบอ่ืน เช่น มรดก ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนยท่ีีใหม่ๆ ท่ีเหมาะสม และบริการทางการเงิน และรวมถึงสินเช่ือรายยอ่ย 
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นอกจากความตอ้งการเงินทุนหมุนเวยีนสาํหรับการทาํการประมงในแต่ละวนัแลว้ ประมงรายยอ่ยยงัตอ้งการสินเช่ือเพือ่ซ้ือ เปล่ียน

หรือพฒันาเคร่ืองจกัร มีหลกัฐานท่ีช้ีวา่ชาวประมงรายยอ่ยตอ้งการเงินลงทุนกอ้นใหญ่เพือ่การจบัสัตวน์ํ้ านอกชายฝ่ัง เน่ืองจากมีการ

จบัสัตวน์ํ้ าใกลช้ายฝ่ังมากเกินไปทาํให้เกิดปัญหาสัตวน์ํ้ าสูญพนัธ์ุ ดงันั้นประมงรายย่อย จึงตอ้งการเคร่ืองจกัรและเรือเดินสมุทร

ขนาดใหญ่ข้ึน เงินทุนหมุนเวียนท่ีมากข้ึนเพื่อท่ีจะสามารถขบัเคล่ือนการทาํประมงนอกชายฝ่ังไดแ้ละรักษาปริมาณการจดัสัตวน์ํ้ า

ให้ไดใ้นระดบัเดิม  เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและขอ้กาํหนดของรัฐบาลโดยกรมประมง ประมงรายย่อยจาํเป็นตอ้งใชเ้งินทุนใน

การพฒันาเคร่ืองยนตเ์พือ่สามารถทาํการประมงนอกชายฝ่ัง  

 

แนวปฏิบติัน้ีให้ความสําคญักบัสินเช่ือรายย่อยและสินเช่ืออื่นท่ีเป็นเคร่ืองมือสร้างการเติบโตเป็นหลกั และทาํอย่างไรให้สินเช่ือ

เหล่าน้ีสามารถเป็นตวัสนบัสนุนใหก้ารประมงมีความยัง่ยนืและเพิ่มความยดืหยุ่นใหก้บัประมงรายยอ่ย และชุมชนประมงมากข้ึน 

ขอ้ดีของสินเช่ือรายย่อยท่ีเป็นประโยชน์ต่อประมงรายยอ่ยคือไดรั้บการออกแบบใหใ้ชห้ลกัประกนัหรือโครงสร้างการคํ้าประกนัท่ี

พฒันาข้ึนใหม่ท่ีมีความยดืหยุน่ ไม่จาํเป็นตอ้งใชท้รัพยสิ์นท่ีเป็นอสังหาริมทรัพยใ์นการคํ้าประกนั เช่น ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง หรือการ

คํ้าประกนัอื่น ซ่ึงประมงรายยอ่ยอาจไม่มีอยู่ในครอบครอง  สถาบนัการเงินต่างๆ ท่ีใหสิ้นเช่ือรายยอ่ยโดยปกติจะพฒันาระเบียบวิธี

เพือ่ส่งเสริมการขายและเพิม่การเขา้ถึง 

 

การทาํประมงทัว่โลกไดรั้บแรงกดดนัเพิ่มมากข้ึนเน่ืองจากเป็นวิธีการทาํประมงท่ีไม่ย ัง่ยืน การส่งเสริมการทาํประมงท่ีย ัง่ยืนอาจ

สร้างแรงจูงใจในเพื่อส่งเสริมระบบนิเวศในวงกวา้ง เงินทุนจึงมีบทบาทสําคญัในกรณีน้ี การจดัหาเงินทุนให้กบัอาชีพทาํประมง 

อาจมีส่วนช่วยให้เกิดการลงทุนท่ีเหมาะสม รวมถึงการนาํตวัอย่างและการพฒันาเทคโนโลยีมาใช ้เพื่อนาํไปสู่การประมงท่ีย ัง่ยืน 

เพื่อสร้างความทนัสมยัให้กบัภาคธุรกิจ และเพื่อการปรับตวัรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  สินเช่ือรายย่อยควบคู่กบัการให้

ใบรับรองและการคา้อย่างเป็นธรรมหรือแผนขบัเคล่ือนการส่งออกยงัอาจทาํให้ราคาตลาดของราคาสัตวน์ํ้ าปรับตวัสูงข้ึนและมี

เสถียรภาพมากข้ึน 

 

1.5 คุณลกัษณะของการประมงรายย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับสินเช่ือ 

ในการพฒันาผลิตภณัฑ์สินเช่ือสําหรับประมงรายย่อย จาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งเขา้ใจตลาดและห่วงโซ่มูลค่า ทั้งในแง่ของสังคม

เศรษฐกิจและเทคโนโลย ีต่อไปน้ีคือคุณลกัษณะบางประการของชุมชนประมงรายยอ่ย 

 

• ชุมชนประมงโดยทัว่ไปตอ้งแบกรับภาระในการลงทุนเอง จึงมกัมีระดบัการผลิตตํ่าและไม่มีอาํนาจในการต่อรอง 

• ชาวประมงรายยอ่ย มกัพึ่งพาสภาพระบบนิเวศและจบัปลาบริเวณชายฝ่ังท่ีไดรั้บอนุญาตเป็นหลกั(บริหารจดัการไม่ดี)  

• ลกัษณะของระบบนิเวศและการจบัสัตวน์ํ้ าสายพนัธ์ุสัตวเ์ฉพาะ เป็นตวักาํหนดประเภทของเคร่ืองมือและเทคโนโลย ี

• ชุมชนประมงส่วนใหญ่ตั้งอยูแ่ถบชายฝ่ังซ่ึงเส่ียงต่อภยัธรรมชาติ เช่น อุทกภยั คล่ืนซดัฝ่ัง สึนามิ พาย ุและไตฝุ้่ น 

• ชุมชนประมงมีภูมิหลงัทางสังคมและวฒันธรรมเฉพาะตวัท่ีหลากหลายและซบัซอ้น 

• มีการแบ่งประเภทแรงงานตามเพศและอายุให้สอดคลอ้งกบับทบาทหนา้ท่ีท่ีกาํหนดไวส้ําหรับผูช้าย ผูห้ญิง เด็ก ผูใ้หญ่ 

และผูสู้งอายุ โดยชาวประมงส่วนใหญ่เป็นผูช้าย ส่วนผูห้ญิงเป็นหัวเร่ียวหัวแรงในขั้นตอนของการแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

การตลาด และระบบจดัจาํหน่าย 

• ชุมชนประมงรายยอ่ยแบบร่วมสมยัถูกรบกวนจากปัญหาภายนอก รวมถึงกระแสโลกาภิวตัน์ท่ีขยายตวั มลพิษทางทะเล 

และการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแนวชายฝ่ังในบางภูมิภาค 

• ในชุมชนหลายแห่ง มิไดมี้รายไดจ้ากการทาํประมงเพียงอย่างเดียว ชาวประมงจาํนวนมากมีรายไดจ้ากแหล่งอื่นในบาง

ฤดูกาล 
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• การประมงรายย่อย มีทั้งในพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลและนํ้ าจืด   การประมงนํ้ าจืดมีลกัษณะแตกต่างกนักบัการประมงชายฝ่ัง

เน่ืองจากพื้นท่ีการทาํประมงนํ้ าจืดส่วนใหญ่อยูใ่นชนบท 

 

ในแง่ธุรกิจ  กิจการของประมงรายยอ่ยทัว่ไปมีผลกาํไร เน่ืองจากการประมงรายยอ่ยถือเป็นผูป้ระกอบการเช่นเดียวกบัภาคธุรกิจอื่นๆ 

วตัถุประสงคห์ลกัของประมงรายยอ่ยคือการสร้างผลกาํไรเพือ่การดาํเนินชีวติภายในครอบครัว  ความสามารถในการทาํกาํไรข้ึนอยูก่บั

ชนิดของสัตวน์ํ้ าท่ีตอ้งการจบั   ไม่ว่าจะลงทุนนอ้ยโดยใชแ้หหรืออวนหรือใชเ้บด็ หรือการลงทุนมากสําหรับการจบัสัตวท์ะเล ซ่ึงผล

กาํไรไม่สามารถสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการส่งเสริมห่วงโซ่มูลค่า สุขภาพและการดาํรงชีวติของลูกเรือประมง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7  

 



8  

19 

 
 



9  

 
 

2. ปัญหาการขาดแคลนเงนิทุนเพ่ือการประมง 
การจดัหาเงินทุนใหก้บัชาวประมงโดยเฉพาะอยา่งยิง่ประมงรายย่อย ยงัไม่ไดมี้การทาํการศึกษาอยา่งจริงจงันกั อยา่งไรกพ็บปัญหา

ช่องวา่งท่ีคลา้ยคลึงเช่นเดียวกบัท่ีพบในการจดัหาเงินทุนภาคเกษตร 

 

หลกัการง่ายๆ ท่ีใชว้ดัช่องว่างระหว่างความตอ้งการและการให้บริการสินเช่ือในภาคธุรกิจเฉพาะ คือการเปรียบเทียบสัดส่วนผล

ประกอบการของภาคธุรกิจนั้นๆ กบัผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) (หรือมูลค่าเพิ่มรวม (GVA) สําหรับเศรษฐกิจของ

ประเทศและสัดส่วนของสินเช่ือท่ีขยายไปสู่ภาคธุรกิจนั้นเม่ือเทียบกบัการขยายตวัของสินเช่ือรวมของสถาบนัการเงินต่างๆ อาจ

ปรับเปล่ียนตามการเติบโต (หรือไม่เติบโต) ของภาคธุรกิจน้ีกบัภาคธุรกิจอื่นๆในระบบเศรษฐกิจ ภาคธุรกิจท่ีมีเติบโตมากโดยปกติ

แลว้จะมีการรองรับเงินลงทุนท่ีมากข้ึน ส่วนภาคธุรกิจท่ีมีการเติบโตตํ่าหรือติดลบอาจสะทอ้นให้เห็นไดจ้ากสัดส่วนการขยายตวั

ของสินเช่ือท่ีตํ่ากวา่ดว้ย ทั้งน้ีสินเช่ือไม่ใช่ตราสารหน้ีทั้งหมด ดงันั้นตราสารหน้ีจึงไม่สามารถแสดงใหเ้ห็นถึงจาํนวนมูลค่าสินเช่ือ

ของภาคธุรกิจใดภาคธุรกิจหน่ึง  การขบัเคล่ือนการลงทุนอื่นๆอาจอยู่ในรูปแบบของหน้ีก่ึงทุน (รวมถึงเงินทุนทั้งหมดท่ีรวมเงิน

ส่วนตวัเขา้ดว้ยกนั) สุดทา้ยแลว้เราไม่สามารถให้วิเคราะห์การเติบโตในระบบห่วงโซ่มูลค่าหรือการเพิ่มมูลค่าให้กบัวตัถุดิบท่ีมี

นายหนา้ ผูซ้ื้อ ผูส่้งออก และผูผ้ลิดรวมอยู ่

 

2.1. ทําไมสินเช่ือรายย่อยและสินเช่ือโดยท่ัวไปจึงไม่ได้พุ่งเป้าไปท่ีประมงรายย่อย 

การขยายสินเช่ือใดๆ ข้ึนอยู่กบัพื้นฐานและโอกาสของธุรกิจ  ภาคการประมงอาจเป็นภาคธุรกิจท่ีสามารถดึงดูดการลงทุนจากมุมมอง

ดา้นการเติบโต ส่วนหน่ึงเป็นเพราะมีการยงัมีการปริมาณสินเช่ือในระบบยงัมีนอ้ย ทาํให้มีตลาดท่ียงัว่างอยู่สาํหรับบริการสินเช่ือและ

การเงินอื่นๆ 

 

เหตุผลท่ีไม่ไดพุ้่งเป้าหรือรวมการประมงรายย่อยไวใ้นแผนให้สินเช่ือการประมงอาจเป็นเพราะสภาพการดาํเนินงานข้ึนอยู่กบั

ธรรมชาติ  ขีดความสามารถ และกฏหมายหรือกฎระเบียบควบคุม หรือปัจจยัทั้งหลายเหล่าน้ีรวมกนั 
 

• ผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีได้รับในภาคการประมงรายย่อยอาจไม่ได้สูงนักเม่ือเทียบกับภาคธุรกิจอื่น เน่ืองจาก

ชาวประมงพื้นบ้านอาจมีเงินทุนและทรัพย์สินจาํกัด และชุมชนท่ีอยู่กระจายตามชายฝ่ังและเขตภูมิศาสตร์  ความ

ยากลาํบากในการเดินทาง ซ่ึงในอดีตขอ้จาํกดัเหล่าน้ีอาจทาํใหมี้ค่าใชจ่้ายในการทาํธุรกรรมสินเช่ือมากข้ึน 

• ในแง่ของขีดความสามารถนั้น ขีดความสามารถเชิงโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงขีดความสามารถทางเทคนิคและการอบรม

ท่ีจดัใหท้ั้งผูใ้หบ้ริการทางการเงิน (ดา้นอุปทาน) และชาวประมง (ดา้นอุปสงค)์ ไม่มีประสิทธิภาพเพยีงพอท่ีจะทาํให้เกิด

ธุรกรรมสินเช่ือให้ประมงรายย่อยไดส้ําเร็จ การกีดกนัทางสังคมยงัมีส่วนในการกีดกนัชาวประมงออกจากแผนการให้

สินเช่ือชนบทจาํนวนมากอีกดว้ย นอกจากน้ีดว้ยโครงสร้างและขีดความสามารถของชุมชนประมงซ่ึงมีการรวมกลุ่มแบบ

ง่ายๆ มีองคก์รช่วยเหลือไม่ก่ีแห่งซ่ึงไม่สนใจในการหยบิยืน่สินเช่ือท่ีเหมาะสมใหก้บัชุมชนประมง 

• ในแง่ของกฎหมายและขอ้บงัคบัควบคุมบางคร้ังทาํให้การให้ชุมชนประมงไม่ไดรั้บความสนใจจากผูใ้ห้บริการสินเช่ือ  

อีกทั้งยงัมีการแทรกแซงทางการเมืองและสังคม กฎระเบียบขอ้บงัคบัและสัญญาต่างๆท่ีไม่สามารถบงัคบัใชไ้ดก้บัชุมชน

ชายฝ่ังอยา่งจริงจงั 

 
นอกจากขอ้จาํกัดดงักล่าวขา้งต้นแลว้ การไม่รู้หนังสือของบรรดาชาวประมง รวมถึงความหวาดกลวัต่อความเส่ียงต่างๆ (เช่น ภยั

ธรรมชาติ) และสามารถในการต่อรองจาํกดัภายในห่วงโซ่มูลค่าทาํให้การประมงรายย่อยไม่เป็นท่ีน่าดึงดูดสําหรับผูใ้หบ้ริการทางการ

เงินและสินเช่ือรายยอ่ย 
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การประมงรายย่อยหรือชาวประมงรายย่อยไม่ไดรั้บมูลค่าเพิ่มในห่วงโซ่มูลค่าเช่นเดียวกนักบัเกษตรกรรายย่อยเสมอไป (แมว้่า

ประมงรายย่อยจะรับยอมความเส่ียงก็ตาม) ดงันั้นถึงแมว้่าภาพรวมของห่วงโซ่จะสามารถทาํกาํไรไดแ้ละมีแนวโน้มเติบโต แต่

ปัญหาในระบบ (เช่น ความสัมพนัธ์ส่วนตัว และการผูกขาดด้านการตลาด และกระทั่งการขาดแคลนเงินทุน) อาจบั่นทอน

ความสามารถในการทาํกาํไรของประมงรายยอ่ยได ้จึงทาํใหก้ารประมงรายยอ่ยไม่เป็นท่ีสนใจสาํหรับสถาบนัการเงิน ในระบบห่วง

โซ่มูลค่าประมงรายยอ่ยมกัเป็นผูรั้บราคาโดยไม่สามารถกาํหนดราคาสินคา้ดว้ยตวัเองจึงไดส่้วนต่างกาํไรตํ่าท่ีสุด การใหสิ้นเช่ือแก่

ประมงรายยอ่ยจะช่วยใหล้ดอาํนาจการผกูขาดตลาดและทาํใหป้ระมงรายยอ่ยมีผลกาํไรจากห่วงโซ่มูลค่าเพิม่มากข้ึน ในทางกลบักนั

กอ็าจทาํใหภ้าคธุรกิจประมงมีผลกาํไรมากข้ึนและมีส่วนช่วยสร้างความสามารถในการอยูร่อด ความยัง่ยนื และรับประกนัการชาํระ

เงินกูคื้นได ้

 

ความเส่ียงยงัเป็นปัจจยัขดัขวางท่ีสําคญัของประมงรายย่อย ตอ้งอยู่ภายใตค้วามไม่แน่นอนหลายประการ ปัจจยัเส่ียงท่ีมีความ

ซบัซอ้นนอกเหนือจากความเส่ียงของธุรกิจท่ีส่งผลต่อกิจการการจบัสัตวน์ํ้ าของประมงรายยอ่ย ไดแ้ก่ปริมาณสัตวน์ํ้ าท่ีลดลง ความ

รุนแรงสภาพอากาศ ความเส่ียงต่างๆ เช่น อคัคีภยั โจรกรรม อุบติัเหตุ และการจราจล และกฎหมายขอ้บงัคบัเก่ียวกบัโควตาและ

ใบอนุญาตต่างๆ ของรัฐบาลอาจก่อใหเ้กิดความเส่ียงต่อโอกาสเติบโตของการประมงรายยอ่ย 

 

ความเส่ียงจากลกัษณะเฉพาะตวับางประการท่ีแบ่งแยกประมงรายย่อยใหอ้อกจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจอื่นๆ สภาพ

อากาศ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภยัธรรมชาติ หรือราคาตลาดท่ีไม่อาจคาดการณ์หรือควบคุมได ้ซ่ึงส่งผลกระทบต่อประมง

รายย่อย และองคป์ระกอบดงักล่าวเป็นส่ิงท่ีสถาบนัการเงินไม่อาจควบคุมไดเ้ช่นกนั อย่างไรก็ดี สถาบนัการเงินมีความสามารถใน

การบริหารจดัการความเส่ียงเหล่าน้ีโดยการกระจายความเส่ียงในการลงทุนท่ีเหมาะสมและการเลือกใชผ้ลิตภณัฑป์ระกนัภยัและ

ประกนัหน้ี 

 

นโยบายของรัฐบาลและการบงัคบัใชย้งัอาจมีผลต่อความสามารถในการอยู่รอด จากการส่งเสริมกลยทุธ์การตลาด อาจกระทบการ

พฒันาตลาดในภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากรัฐบาลกลายเป็นผูค้วบคุมตลาดเสียเอง (โดยการรวมนโยบายภาคการเงินและ

สถาบนัการเงินภาคเอกชนเขา้ดว้ยกนั) ความสัมพนัธ์ระหว่างตลาดและการดาํเนินงานภาครัฐบาลอาจเป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํให้เกิด

ความเส่ียงในประมงรายยอ่ย  ดงันั้นจาํเป็นตอ้งใชก้ลยุทธ์และเคร่ืองมือในการจดัการความเส่ียงจากสถาบนัการเงิน  กลยทุธ์ในการ

จดัการความเส่ียงในประมงรายย่อยอาจรวมถึงการวางแผน การตดัสินใจ ความปลอดภยั การซ้ือประกนัภยั การลงทุนในเคร่ืองมือ

หาปลา ปริมาณสัตวน์ํ้ าเป้าหมาย แหล่งรายไดอ้ื่น และ สัญญาซ้ือขาย หากเป็นไปได ้

 

ความเส่ียงดงักล่าวขา้งตน้เป็นความเส่ียงท่ีอยู่เหนือความสามารถท่ีประมงรายย่อยจะจดัการเองได ้สถาบนัการเงินส่วนใหญ่ไม่มี

เคร่ืองมือและวิธีการจดัการความเส่ียงท่ีเหมาะสม  อีกทั้งยงัเลือกใชว้ิธีการวางหลกัประกนัเงินกูด้ว้ยทรัพยถ์าวรซ่ึงประมงรายยอ่ย

ไม่สามารถจดัหาได ้ สถาบนัการเงินจึงปฎิเสธท่ีจะใหเ้งินกู ้ในทางกลบักนัประมงรายยอ่ยอาจพบวา่ตนเองไม่มีความตอ้งการขอรับ

สินเช่ือจากสถาบนัการเงินเช่นกนั โดยคาดว่าตนเองจะสูญเสียสินทรัพยบ์างรายการหากเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงหรือจบัสัตวน์ํ้ าได้

นอ้ย 

 
 

สําหรับสถาบนัการเงิน การทาํความเขา้ใจคุณลกัษณะเฉพาะ ห่วงโซ่มูลค่า ความเส่ียงต่างๆ ท่ีประมงรายย่อยตอ้งเผชิญ จะเป็น

พื้นฐานและเป็นกญุแจสาํคญัท่ีจะลดความเส่ียงและประสบความสาํเร็จในการใหกู้ย้มื 
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การประเมินความซับซ้อนของธุรกิจประมงรายย่อยน้ีเป็นเร่ืองจาํเป็นอย่างยิ่งในการเขา้ถึงตลาด สถาบนัการเงินต่างๆ ท่ีประสบ

ความสําเร็จกบัการให้สินเช่ือในภาคเกษตร (ซ่ึงเผชิญกบัความทา้ทายมากมายในลกัษณะเดียวกนั) ไดท้าํการประเมินไวด้งัน้ี  ก) 

ตระหนกัถึงโอกาสทางธุรกิจ ข) ทาํความเขา้ใจภาคธุรกิจดงักล่าวอยา่งลึกซ้ึง และ ค) ปรับตวัเพื่อรับมือกบัความทา้ทายต่างๆ ของ

ภาคธุรกิจน้ี 
 

กลยทุธ์ในการจดัการความเส่ียงเฉพาะดา้นในการใหสิ้นเช่ือกบัประมงรายยอ่ย ประกอบดว้ย 

 

ก) ออกแบบผลิตภณัฑท่ี์เหมาะสม 

 

ข) คดักรองลูกคา้/  กิจการอยา่งเหมาะสม 

 

ค) เขา้ใจถึงห่วงโซ่มูลค่าท่ีดาํเนินการอยู ่

 

ง) การกระจายความเส่ียงในการลงทุน 

 

จ) การติดตามสถานการณ์ดา้นส่ิงแวดลอ้มและ 

 

ฉ)  กลยทุธ์การดาํเนินงานเพือ่จดัการกบัความเส่ียงทั้งท่ีเป็นระบบและไม่เป็นระบบ หากและเม่ือเกิดความเส่ียงข้ึน 

 

ความสามารถในการใชบุ้คคลท่ีสามในการคํ้าประกนั ไม่วา่จะเป็นการขยายสินเช่ือหรือประกนัหน้ีจะช่วยใหส้ถาบนัการเงินบรรเทา

และจดัการความเส่ียงได ้ 

 

2.2. จุดเร่ิมต้นและจุดท่ีสร้างผลตอบแทน 

การให้สินเช่ือท่ีย ัง่ยืนเกิดข้ึนเม่ือกิจการภายในอุตสาหกรรมต้องการสินเช่ือ ซ่ึงโดยทั่วไปนั้นประมงรายย่อยมีสามารถทาํกําไร

เช่นเดียวกันกับในภาคสินเช่ือการเกษตร สถาบันการเงินรายย่อยและผูบ้ริการเงินกู้ในชนบทพยายามหาผลิตภณัฑ์ บริการ และ

กระบวนการต่างๆ ท่ีเหมาะสมกบัประมงรายยอ่ยควบคู่ไปกบัการจดัการความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ขอบเขตของสถาบัน 

การใหสิ้นเช่ือสาํหรับการประมงนั้นตอ้งมีขอ้ควรพิจารณาหลายประการเช่นเดียวกบัการใหสิ้นเช่ือรายยอ่ยในภาคเกษตรและอาจมีความ

เหมาะสมกบัสถาบนัการเงินหรือแผนงานท่ีมีอยูแ่ลว้ในการใหสิ้นเช่ือชนบทและการเกษตร แนวทางการจดัการเพื่อผลสาํเร็จของสถาบนั

จาํเป็นตอ้งมีพนกังานท่ีเช่ียวชาญในดา้นการวิเคราะห์รูปแบบกระแสเงินสด ขีดความสามารถในการขยายบริการ เคร่ืองมือในการ

วเิคราะห์และประเมินผลท่ีใชใ้นการใหสิ้นเช่ือในภาคเกษตรท่ีนาํมาปรับใชก้บัการใหป้ระมงรายยอ่ย 

 

ความเหมือนและความแตกต่างบางประการของการใหสิ้นเช่ือรายยอ่ย (ภาคการเกษตร) และการประมงรายยอ่ยแสดงไวใ้น ตาราง 2 
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ตาราง 2: การเปรียบเทียบคุณลักษณะระหว่างธุรกิจการเกษตรและธุรกิจประมงรายย่อย  

 การเกษตร การจับสัตว์นํ้า 

ตัวขับเคล่ือนธุรกิจท่ี

สําคัญ 
ผลผลิต นโยบาย เทคโนโลยพืีชและ

ระบบ  ปริมาณฝนและการชลประทาน                                  
ผลผลิต โควตา แผนการจดัการ ขอ้บงัคบั 

นโยบายและเทคโนโลย ี

ความเส่ียงสําคัญ อากาศ การเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ   

ราคาตลาด นโยบายรัฐบาล โรคพืช    

และศตัรูพืช                                                                                  

ราคาตลาด อากาศ กระแสนํ้าข้ึนลงตามฤดูกาล นโยบาย 

ปริมาณสตัวล์ดลง ทรัพยากรขา้มพรมแดนการอพยพ  

การทาํประมง IUU อุปกรณ์ใชง้านไม่ไดแ้ละอากาศ                   

เปล่ียนแปลง 

   

ข้อมูลการดําเนินงานท่ี

สําคัญในการให้สินเช่ือ 

กระแสเงินสดและขีดความสามารถ

ทางเทคนิคของสถาบนัการเงิน                              

กระแสเงินสดและขีดความสามารถทาง 

เทคนิคของสถาบนัการเงิน 

ลักษณะการให้สินเช่ือ ระยะส้ันสาํหรับการจดัหาปัจจยัการ

ผลิตส่วนระยะยาวสาํหรับการซ้ือ

อุปกรณ์/  สถานท่ี และใบรับรอง      

ระยะส้ันสาํหรับปัจจยัการผลิต เช่น นํ้าแข็ง 

เช้ือเพลิง แรงงาน เกียร์ ส่วนระยะยาวสาํหรับ

อุปกรณ์ เรือประมง ซ้ือเคร่ืองยนต ์และใบรับรอง                

องค์กรต่างๆ สมาคม สหกรณ์ กลุ่มต่างๆ 

(SHGs VSLAs เป็นตน้) 

สมาคม สหกรณ์ กลุ่มต่างๆ 

(SHGs VSLAs เป็นตน้) 

ลักษณะองค์กร Value 

Chain 

แตกต่างกนัไปข้ึนอยูก่บัประเภท

พชืผล บริบทและตลาด ประเทศ และ

วฒันธรรม 

แตกต่างกนัไปข้ึนอยูก่บัการบริโภคในทอ้งถ่ิน การ

เน่าเสียของสินคา้ ประเทศ วฒันธรรม และสินคา้

ส่งออกโดยปกติมีโครงสร้างอยูใ่นห่วงโซ่คุณค่า 

 
NGO-MFI’s หลายแห่งมีขอ้บงัคบัดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ขณะท่ี MFI’s ท่ีหวงัผลกาํไร (เช่น บริษทัหรือสถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่

ธนาคาร) ขอ้บงัคบัเหล่าน้ีอาจรวมอยู่ในแรงจูงใจในการทาํกาํไร อีกทั้งอาจส่งผลต่อความตอ้งการในการให้สินเช่ือกบัประมงราย

ยอ่ยอยา่งรับผดิชอบ รวมถึงการพฒันาการขยายตลาดลูกคา้กวา้งมากข้ึน  

 

ขอบเขตของผลติภัณฑ์ 

แมจ้ะมีการระบุถึงบทบาทของผูใ้ห้บริการทางการเงินในการจดัหาเงินทุนหมุนเวียนให้กบัประมงรายย่อย โดยมีการเน้นย ํ้าถึง

เคร่ืองมือในการจดัหาเงินทุนสาํหรับกิจการจบัสัตวน์ํ้ าโดยเฉพาะอยา่งยิง่เรือเดินสมุทร เคร่ืองยนต ์อุปกรณ์และเคร่ืองแช่  เคร่ืองทาํ

นํ้ าแขง็ ความตอ้งการเงินทุนหมุนเวียนมกัมีการจดัหาใหโ้ดยตวัแสดงท่ีมีอยูแ่ลว้ในห่วงโซ่มูลค่า สถาบนัต่างๆ ท่ีมีความพร้อมใน

การให้สินเช่ือเรือเดินสมุทรกบัอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งแก่ประมงรายย่อย ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการให้สินเช่ือระยะยาว (มากกว่าหน่ึงปี) ซ่ึง

สินเช่ือประเภทน้ีมีแนวโน้มสูงข้ึนเร่ือยๆ  และสถาบนัการเงินรายย่อย (MFIs)ท่ีให้เคยให้สินเช่ือระยะสั้ นก็มีความตอ้งการให้

สินเช่ือประเภทน้ีบา้งเช่นกนั 

 

การแยกแยะตลาด(ไม่ดี) และตลาดทีเ่ป็นเป้าหมายการให้บริการ 

ตวัแสดงหลากหลายประเภทในห่วงโซ่มูลค่าของกิจการจบัสัตวน์ํ้ ามีการใหสิ้นเช่ือกบัประมงรายยอ่ยอยา่งไม่เป็นทางการอยูแ่ลว้ซ่ึง

เป็นไปในลกัษณะครอบงาํดว้ย เงือนไขของการให้กูย้ืม มีอตัรา “ดอกเบ้ีย” ในระดบัสูง และบางคร้ังมีภาระผูกพนัทาํให้ตอ้งขาย

ทรัพยสิ์นทิ้งในสัญญาท่ีตกลงกนัไวก่้อนซ่ึงไม่ก่อใหผ้ลประโยชน์ร่วมกนั ความสัมพนัธ์แบบไม่เป็นทางการรูปแบบอื่นระหว่างตวั

แสดงในห่วงโซ่มูลค่าอาจเป็นไปในทางสนบัสนุนเก้ือกลูกนัมากกวา่โดยอาจเป็นการใหเ้งินทุนหมุนเวยีนเพือ่เพิม่ยอดขาย (ผูจ้ดัจาํ 
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หน่วยเป็นปัจจยั) หรือการรับประกนัคุณภาพและขอ้ตาํลงในการจดัส่งตรงเวลา     ซ่ึงมีประโยชน์อื่นๆอีกมากมายจากการใหสิ้นเช่ือ

แบบภายในห่วงโซ่ เช่นประหยดัเวลา ไม่ตอ้งการคํ้าประกนั  ซ่ึงวธีิน้ีเกิดเพือ่เติมเตม็ความตอ้งการของธุรกิจ ซ่ึงในห่วงโซ่มูลค่าถือ

ว่ามีผลกาํไรอยูแ่ลว้ สถาบนัการเงินสามารถใชป้ระโยชน์จากความสัมพนัธ์ท่ีมีอยูน้ี่มาประยุกต์เขา้กบัผลิตภณัฑข์องตนเองและให้

ความยืดหยุ่น ให้ดอกเบ้ียท่ีตํ่ากว่า ครอบคลุมความตอ้งการท่ีเพิ่มข้ึน และเป็นสินเช่ือระยะยาวแก่ประมงรายย่อย ซ่ึงจะสามารถ

ขบัเคล่ือนใหป้ระมงรายยอ่ยมีอาํนาจในการต่อรองและปลดปล่อยจากขอ้ตกลงท่ีเป็นการครอบงาํไดม้ากข้ึน  

 

ส่ิงจูงใจลาํดับที ่2 

แผนงานและ/หรือวงเงินสินเช่ือ (LOC) เงินอุดหนุน และกองทุนคํ้าประกนัอาจเป็นแนวทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อนายทุน รัฐบาล และ

ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอื่นในการส่งเสริมการให้สินเช่ือแก่ประมงรายย่อย  รัฐบาล นายทุน และนักลงทุนอื่นๆมีบทบาทสําคัญและ

เก่ียวขอ้งแตกต่างกนัไปตามวตัถุประสงคแ์ละทรัพยากร ในการสนบัสนุนการให้สินเช่ือน้ี นกัลงทุนอาจให้ความช่วยเหลือประมง

รายยอ่ยในการปฏิบติัตามนโยบายบูรณาการเพือ่การจดัการการประมงและเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนืไปไดพ้ร้อมกนั 

 
 

 
วตัถุประสงคข์องสถาบนัการเงินท่ีใหสิ้นเช่ือแก่ประมงรายยอ่ยไดแ้ก่  

• เอื้อต่อการนาํขอ้แนะนาํดา้นการบริหารจดัการและอนุรักษก์ารประมงไปใช ้

• ปฏิบติัตามมาตรฐานของประเทศและระหว่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัห่วงโซ่มูลค่าของผลิตภณัฑ์ประมง/  การคา้และ

ขอ้บงัคบัดา้นประมงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประมงท่ีผดิกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU)  

• ส่งเสริมการแนะนาํและการจดัจาํหน่ายอุปกรณ์และเทคโนโลยกีารประมงท่ีย ัง่ยนืมากข้ึน 

• ใหโ้อกาสสถาบนัการเงินเพือ่ใหแ้น่ใจวา่มีการลงทุนดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้มอยา่งรับผดิชอบ 

• ปรับตวัรับความทา้ทายของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CC) ในภาคการประมงและการลงทุนเชิงป้องกนัท่ีมากข้ึน 

• สร้างกลไกในการลดความเส่ียงดว้ยการคํ้าประกนัสินเช่ือหรือการลงทุน 
 

การสนบัสนุนดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามแนวปฏิบติัท่ีดีโดยทัว่ไปในการให้เงินอุดหนุนอย่างชาญฉลาด กองทุนเงินกูย้ืม และ/ หรือ

การคํ้าประกนั และการกระจายความเส่ียง 

 
กล่องข้อความ 1: ตัวอย่างแรงจูงใจต่อสถาบันการเงนิในการให้บริการ 

ในประเทศไทยนั้น นโยบายรัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับปรุงเรือเพือ่การทาํประมงท่ีย ัง่ยนืสร้างโอกาสใหก้บัสถาบนั

การเงินต่างๆ ในการใหสิ้นเช่ือเพือ่นาํไปสู่การปรับปรุงดา้นต่างๆ ท่ีกาํหนดไว ้
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3. ตัวแสดงที่เกีย่วข้องในการให้สินเช่ือกบัประมงรายย่อย 
 

มีตวัแสดงจาํนวนมากท่ีมีบทบาทแตกต่างกนัภายในอุปทานและอุปสงคข์องสินเช่ือประมงรายยอ่ย องคป์ระกอบของตวัแสดง ใน

ประมงรายยอ่ยเป็นไปตามบริบทโดยข้ึนอยูก่บัประเทศ สภาพแวดลอ้มท่ีเอื้ออาํนวย และโดยเฉพาะภาคยอ่ยทางการเกษตรและห่วง

โซ่มูลค่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัประมงรายย่อย หัวขอ้ต่อไปน้ีอธิบายรายละเอียดตวัแสดงแบบต่างๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการให้สินเช่ือแก่

ประมงรายยอ่ยในมุมมองของอุปทาน และอุปสงค ์และตวัแสดงท่ีเอื้ออาํนวย 
 

3.1. ผู้ทีต้่องการการบริการด้านสินเช่ือรายย่อย 

ในการให้สินเช่ือรายย่อย ตามความตอ้งการของชาวประมงรายบุคคลหรือกลุ่มแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ขอบเขตของ

สินเช่ือรายบุคคลในการทาํประมงน้ีกวา้งและไม่จาํกดัเฉพาะชาวประมงเท่านั้น แต่รวมถึงผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอื่นๆ ท่ีอยู่ในห่วงโซ่

มูลค่าดว้ย ตวัอยา่งเช่น ความตอ้งการสินเช่ือเพือ่การแปรรูปสัตวน์ํ้ า ขบัเคล่ือนตลาด อู่ต่อเรือรายยอ่ย อู่ซ่อมเรือและเคร่ืองยนต ์ผูค้า้

ส่ง ผูท้าํหีบห่อ ผูซ้ื้อผูข้าย ผูค้า้ปลีก เป็นตน้ ซ่ึงแต่ละรายมีความตอ้งการสินเช่ือตามประเภทของกิจกรรม 

 

ชาวประมงอาจสร้างกลุ่มท่ีประกอบดว้ยชาวประมงพื้นบา้นเพยีงอยา่งเดียวหรือกลุ่มผสม กลุ่มเหล่าน้ีอาจจดัตั้งข้ึนอยา่งเป็นทางการ

หรือไม่เป็นทางการไดเ้ช่นกนั และเม่ือมีการบริหารจดัการท่ีดี กอ็าจไม่ไดท้าํหนา้ท่ีเพยีงแต่ใหบ้ริการทางเทคนิคหรือยงัเช่ือมโยง

ตลาดใหก้บัสมาชิกเท่านั้นแต่ยงัเป็นช่องทางในการจดัหาเงินทุนใหส้มาชิกควบคู่ไปกบัการจดัหาเงินทุนเพือ่ดาํเนินกิจกรรมของ

ตนเอง 
 

3.2. ผู้ให้บริการสินเช่ือรายย่อย 

การให้บริการสินเช่ือรายย่อยอย่างเป็นทางการให้กบัชาวประมงอาจตกอยู่ในความควบคุมของรัฐบาลหรือสถาบนัการเงินของรัฐ 

บาลไดเ้ช่นธนาคารชนบทของรัฐหรือเอกชน และสถาบนัไมโครไฟแนนซ์ ซ่ึงอาจเป็นองคก์รมุ่งผลกาํไรหรือไม่มุ่งผลกาํไรกไ็ด ้  ผู ้

ให้บริการสินเช่ืออื่นๆ อาจเป็นสหกรณ์ผูผ้ลิต/  ชาวประมง สมาคมการออมและกูย้ืมระดบัหมู่บา้น (VSLAs) หรือกลุ่มช่วยเหลือ

ตนเอง (SHGs) ท่ีจดัการใหมี้การออมทรัพยแ์ละกูย้มื   

 

สถาบนัการเงินของรัฐบาลอาจเป็นผูใ้ห้บริการดา้นการเงินรายสําคญักบัการประมงรายย่อยในเอเชีย และสามารถขยายบริการท่ี

ครอบคลุมอื่นๆ เช่นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส) ของประเทศไทย และธนาคารท่ีดินของประเทศ

ฟิลิปปินส์ไดก้าํหนดขอบเขตในการใหบ้ริการประมงรายยอ่ยดว้ย 

 

สถาบนัการเงินของรัฐบาลอาจเป็นผูใ้ห้บริการทางการเงินกบัการประมงรายย่อยอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนนโยบายท่ี

เก่ียวขอ้งแต่ในบางคร้ังอาจถูกขดัขวางโดยกระบวนการและบทบาททางการเมือง การให้วงเงินสินเช่ือท่ีไม่แน่นอนอนันาํไปสู่การ

ใหบ้ริการท่ีไม่มีประสิทธิภาพ อิงระบบราชการมากเกินไป 
 

 

ธนาคารชนบทท่ีจดัตั้งข้ึนมีทั้งธนาคารของรัฐบาลและเอกชน ธนาคารเหล่าน้ีอาจเป็นผูใ้หบ้ริการสินเช่ือใหก้บัประมงรายยอ่ยและ

ชาวประมงรายบุคคล อยา่งไรกดี็ ทิศทางการจดัการและเพือ่ความยัง่ยนืและขอบเขตของการเสนอบริการทางการเงินข้ึนอยูก่บัการ 

 

3 ธนาคารท่ีดินมีสัดส่วนการจ่ายสินเช่ือกบัประมงรายยอ่ย ( SSF) ไม่ถึงร้อยละ 1 และให้เงินทุนผา่นแผนการประมงของเทศบาลเมืองแทน ขณะท่ี ธ.ก.ส. มียอด

การจ่ายสินเช่ือร้อยละ 4 ในภาคการประมง 
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การพจิารณา บางรายอาจเสนอบริการทางการเงินหลายรูปแบบ รวมถึงเงินฝากออมทรัพย ์ การโอนเงิน และสินเช่ือประเภทต่างๆ 

ซ่ึงองคก์รพฒันาเอกชน( NGOs )อาจไม่สามารถใหบ้ริการเหล่าน้ีได ้

 

สถาบนัการเงินสินรายยอ่ยอาจแบ่งเป็นองคก์รท่ีมุ่งผลกาํไรและไม่มุ่งผลกาํไร สาํหรับองคก์รท่ีมุ่งผลกาํไรโดยมากเป็นผูใ้หบ้ริการ

ทางการเงินท่ีมีความยัง่ยนืและมีประสิทธิภาพ มีผลกาํไรและสร้างความเติบโตใหก้บัประมงรายยอ่ย ซ่ึงการใหบ้ริการทางการเงินมี

หลายรูปแบบรวมถึงเงินฝากออมทรัพย ์การโอนเงิน และผลิตภณัฑสิ์นเช่ือประเภทต่างๆ  สถาบนัการเงินท่ีก่อตั้งโดยไม่แสวงหา

ผลกาํไรอาจอาจไม่มีความต่อเน่ืองในการใหบ้ริการและไม่มีบริการท่ีหลากหลาย จึงมกัประสบปัญหาขาดแคลนเงินทุน 

 
 

3.3. ตัวแสดงท่ีมีบทบาทและหน้าท่ีได้หลายอย่าง 

ตวัแสดงอื่นๆท่ีทาํหนา้ท่ีหลายบทบาทในการดาํเนินการดา้นการเงินให้กบัการประมง รวมถึงทาํธุรกิจดา้นต่างๆ ภายในห่วงโซ่

มูลค่า อาทิเช่น ผูซ้ื้อ ผูส่้งออก ผูบ้รรจุ ผูแ้ปรรูป ผูค้า้ส่ง ผูค้า้ปลีก ผูจ้ดัหาปัจจยัผลิตอื่นๆ และอุปกรณ์มีความเช่ือมโยงและบริการท่ี

จาํเป็นอยา่งยิง่ในการผลกัดนัผลิตภณัฑท่ี์มีมูลค่าเพิม่ออกสู่ตลาด หลายคร้ังท่ีตวัแสดงเหล่าน้ีมีบทบาทเป็นผูจ้ดัหาเงินทุน บ่อยคร้ังท่ี

เงินทุนหมุนเวยีนของประมงรายยอ่ยมาจากผูค้า้ปลีกหรือผูซ้ื้อ เป็นความสัมพนัธ์ท่ีเกิดจากการจดัหาเงินทุนและบริการ (เช่น เรียกวา่ 

Suki ในฟิลิปปินส์  Dadon ในบงักลาเทศ) มกัเป็นความเช่ือมโยงดา้นสินเช่ือ/  การตลาดในรูปแบบพื้นฐานทัว่ไป ความสมัพนัธ์ใน

ลกัษณะน้ีทาํให้ชาวประมงมีช่องทางท่ีไดรั้บการรับประกนัสําหรับสัตวน์ํ้ าของตนและสามารถไดรั้บสินเช่ือเพื่อใชเ้ป็นเงินทุน

หมุนเวียน ขณะเดียวกนัพ่อคา้ก๊มีแหล่งซ้ือสัตวน์ํ้ าท่ีแน่นอน (Rosales et al., 2560) ความสัมพนัธ์ดงักล่าวอาจพบเห็นไดบ่้อยๆใน

หลายระดบัในห่วงโซ่มูลค่าทัว่ทั้งภูมิภาคเอเชีย 

 

ตาราง 3, 4 และ5 จะแสดงให้เห็นถึงตัวแสดงหลกัในการให้สินเช่ือแก่ประมงรายย่อย (SSF) โดยจะแสดงให้เห็นถึงบทบาท 

กิจกรรม ผลประโยชน์ ขีดความสามารถ และขอ้กาํจดัเฉพาะดา้นของตวัแสดงแต่ละคน ตารางขา้งล่างน้ีใหร้ายละเอียดกวา้งๆ ของ

ตวัแสดงท่ีอาจมีส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัหาเงินทุนให้กบัประมงรายย่อยโดยระบุบทบาทของตวัแสดงและส่ิงจูงใจ  ช่องท่ีแสดง

ส่ิงจูงใจและผลประโยชน์ช้ีให้เห็นผลประโยชน์ทางการคา้และมิใช่การคา้ ในบางกรณีดว้ยนโยบายของรัฐบาลหรือประชามติ

อาํนวยให้เกิดความสะดวกหรือใหบ้ริการดา้นสินเช่ือกบัตลาดเป้าหมาย ทั้งยงับ่งช้ีถึงขอ้จาํกดัต่างๆท่ีขดัขวางไม่ใหเ้กิดการบริการ

หรืออาํนวยความสะดวกในการใหสิ้นเช่ือ และยงัรวมถึงขอ้จาํกดัดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภคและกฎระเบียบ 

 
กล่องข้อความ 2: องค์การสาธารณะประโยชน์ (NGOs )กาํลงัเปลีย่นเป็นองค์กรท่ีมุ่งผลประโยชน์เพ่ือเพิม่

ความยั่งยืนของการบริการ 
เน่ืองจากตอ้งเผชิญกบัการให้เงินทุนท่ีลดลงของผูบ้ริจาคและการไม่สามารถเพิ่มเงินทุนให้เพียงพอตามท่ีกฎหมาย

กาํหนดเพือ่รักษาสถานภาพองคก์ร สินเช่ือรายยอ่ยหลายรายจึงไดเ้ปล่ียนสถานะไปเป็น MFIs ท่ีมุ่งผลกาํไร การเปล่ียน

สถานะน้ีเกิดข้ึนในหลายรูปแบบ แต่ส่วนใหญ่เป็นการโอนหลกัทรัพยใ์นครอบครองให้เป็นไปตามโครงสร้างตาม

กฎหมายท่ีอนุญาตให้สถาบนัท่ีตอ้งอยูภ่ายใตก้ารควบคุมนั้นสามารถเขา้ถึงเงินทุนรูปแบบต่างๆ ได ้เช่น เงินฝากและ

เงินกู ้NGO เดิมมกั (แต่ไม่เสมอไป) ยงัคงดาํเนินการอยูใ่นฐานะผูใ้ห้บริการท่ีไม่ใช่การเงิน กิจกรรมเพื่อการกศุล และ

ให้การสนับสนุนในรูปแบบอื่นแก่ MFI ท่ีมุ่งผลกาํไรท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่ ตวัอย่างของการเปล่ียนสถานะดงักล่าวไดแ้ก่ 

BancoSol ในโบลิเวีย K-Repในเคนยา CARD Bank ในฟิลิปปินส์ BRAC ในบงักลาเทศ Mibanco ในเปรู Finsol ใน

ฮอนดูรัส และ Compartamos ในเมก็ซิโก และอื่นๆ 
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ตาราง 3: ตวัแสดงท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัสินเช่ือประมงรายย่อย - ผูท่ี้ตอ้งการบริการดา้นสินเช่ือ 

 บทบาท  กิจกรรม ส่ิงจูงใจ/ ผลประโยชน์ ขีด

ความสามารถ/ 

ขอ้จาํกดั 

บุคคลทัว่ไป ผูรั้บ, ผูใ้ห้บริการ

การเงิน 

 กิจกรรมธุรกิจ ผลกาํไรและการดาํรงชีพ การไม่รู้หนังสือ การอพยพ

ตามฤดูกาล และรายได้ผนั

ผวน 

กลุ่มประมงราย

ยอ่ย4 

ผูรั้บและกลไกพิเศษ

ในการจดัหาเงินทุน 

 การบริหาร องคก์ร 

การตลาด และสร้าง

ยอดขายให้สมาชิก  

สมาชิกมีสภาพการเงินท่ีแขง็แกร่ง

สามารถรับมือกบัความเส่ียงและมี

รายไดม้ากข้ึน ตวามแขง็แกร่งของ

กลุ่มทาํให้สถาบนัการเงินมีความ

มัน่ใจในการให้บริการ 

การพฒันาและการบริหารท่ี

ดี เป็นกลไกหน่ึงในการคดั

กรองการให้สินเช่ือ 

 
ตาราง 4: ตัวแสดงท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับสินเช่ือของประมงรายย่อย - ผู้ให้บริการ 

 บทบาท กิจกรรม ส่ิงจูงใจ/ 

ผลประโยชน์ 

ขีด

ความสามารถ/ 

ขอ้จาํกดั 

สถาบนัการเงินของ

รัฐบาล 

ให้สินเช่ือกบักลุ่ม 

และ/  หรือบุคคลทัว่ไป 

ใหบ้ริการสินเช่ือ

และผลิตผลิตภณัฑ์

ทางการเงินอื่น 

การขยายบริการ 

นโยบาย 

ของรัฐบาล 

 

อุดหนุนอตัราดอกเบ้ีย 

การขยายบริการท่ีดี 

ความรู้จาํกดั  

การดาํเนินการท่ีล่าชา้ 

    ช่องวา่งในระบบการเงิน 

    ความจาํกดัของนวตักรรม 

    ความเส่ืยงท่ีมีผลมาจาก

การเมือง 

     

ธนาคารเพื่อชนบท

และองคก์รสินเช่ือ 

ใหสิ้นเช่ือกบักลุ่ม 

และ/หรือ 

บุคคลทัว่ไป 

ใหบ้ริการสินเช่ือ  

เงินฝากออมทรัพย ์

และผลิตภณัฑ์

ทางการเงินอื่น  

หวงัผลกาํไรและการ

เติบโตในธุรกิจ 

 

ขยายไปสู่ทอ้งถ่ิน 

เง่ือนไขการใหสิ้นเช่ือท่ี

จาํกดั 

อตัราดอกเบ้ียเหมาะสม 

  ไม่มีการอบรมให้

ความรู้ดา้นการเงิน 

 มีความใกลชิ้ดกบัชุมชน 

 
 

               4 ธนาคารท่ีดินมีการให้สินเช่ือกบัประมงรายยอ่ย( SSF) ไม่ถึงร้อยละ 1 และให้ให้สินเช่ือผา่นแผนการประมงของเทศบาลเมืองแทน ในขณะท่ี ธ.ก.ส. ให้สิ7เช่ือใน

ภาคการประมงถึงงร้อยละ 4 
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 บทบาท กิจกรรม ส่ิงจูงใจ/ 

ผลประโยชน์ 

ขีด

ความสามารถ/ 

ขอ้จาํกดั 

สถาบนัสินเช่ือราย

ยอ่ย-เอกชน 

ให้สินเช่ือกบักลุ่ม 

และ/  หรือ 

บุคคลทัว่ไป 

ให้สินเช่ือ เงินฝาก 

เงินฝาก และ

ผลิตภณัฑ ์

ผลกาํไร 

การเติบโตของธุรกิจ 

ผลประโยชน์จาก 

ปัญหาในการให้สินเช่ือ

ระยะสั้นและระยะยาว 

ไม่รับความเส่ียง 

  ทางการเงินอ่ืน ขอ้บงัคบัและ ดอกเบ้ียสูง 

  ไม่มีการอบรม ส่ิงแวดลอ้ม  

  การเงินและความรู้

ทางการเงิน 

  

สถาบนัสินเช่ือรายยอ่ย

ท่ีไม่มุ่งหวงัผลกาํไร 

ให้สินเช่ือกบักลุ่ม 

และ/  หรือ 

บุคคลทัว่ไป 

ให้สินเช่ือ 

และบริการอ่ืน 

(เช่นการศึกษา) 

เพือ่ความมัน่คง 

ทางดา้นอาหาร 

เพ่ือการพฒันาสงัคม 

ปัญหาในการให้สินเช่ือ 

จากนวตักรรมใหม่ 

ขาดประสิทธิภาพ 

  เพ่ิมอาํนาจในการ 

ตดัสินใจ และเจรจา 

มีวตัถุประสงคใ์นการ

พฒันาอุตสาหกรรม 

ดอกเบ้ียในอตัราท่ีเหมาะสม 

    อาจให้บริการท่ีไม่ใช่ 

    การเงิน 

นกัลงทุนเพื่อสังคม/ 

ส่ิงแวดลอ้ม 

ใหสิ้นเช่ือกบักลุ่ม 

ประมงรายยอ่ยโดยตรง 

โดยปกติให้สินเช่ือ 

เพ่ือซ้ือสินคา้ และใน 

บางคร้ังเพ่ือซ้ือ 

ทรัพยสิ์นถาวร 

การรับรองการเงิน 

การคา้ท่ีเป็นธรรม 

เพ่ือความย ัง่ยนื 

เพ่ือเจรจาต่อรองกบั 

การให้สินเช่ือไม่กาํหนด

มากนอ้ย 

มกัให้สินเช่ือกลัสถาบนั

หรือองคก์ร  

    ( เพ่ือใชใ้นกิจกรรม

ของกลุ่ม) 

พอ่คา้คนกลาง ไม่ให้สินเช่ือกบับุคคล

ทัว่ไป 

    บางคร้ังเงินสินเช่ือเป็น 

    เงินตราต่างประเทศ 

ธนาคารสาํหรับธุรกิจ

ขนาดใหญ่ 

ธนาคารของรัฐ, 

ธนาคารกลาง 

ธนาคารพาณิชย ์

วงเงินสินเช่ือขนาด

ใหญ่สาํหรับธนาคาร

พาณิชยเ์พ่ือรายยอ่ย 

พุง่เป้าท่ีธุรกิจเฉพาะ 

โดยเฉพาะท่ีขาดสภาพ

คล่องมีความเส่ียงท่ี

ยอมรับไดแ้ละมีการคํ้า

ประกนับางส่วน 

ถูกแทรกแทรงดว้ยการเมือง 

ดอกเบ้ียตํ่ากวา่ในตลาดซ่ึง

อาจตอ้งมีการรายงาน

หน้ีสินและมีความจาํกดั

ความช่วยเหลือทางเทคนิค 

สถาบนัการเงิน ธนาคารโลก, IFAD, ให้สินเช่ือกบัชนบท พุง่เป้าไปท่ีธุรกิจเฉพาะ ความรู้ภาคการประมง 

ระหวา่งประเทศ ธนาคารเพ่ือการพฒันา 

(เช่น ADF, AFDB, 

IADB,EBRD) 

และธนาคารเพือ่การ

พฒันาในทางออ้ม 

ท่ีมีความลม้เหลวหรือ

ขาดสภาพคล่อง 

จาํกดั เนน้ให้สินเช่ือกบั

รัฐบาล และวงเงินสินเช่ือ

สูง จาํกดัขีดความสามารถ 

     จาํกดัความช่วยเหลือ 

    ทางเทคนิค 
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ตาราง 5: ตัวแสดงอ่ืนๆท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการให้สินเช่ือกับประมงรายย่อย( ชาวประมงรายย่อย) – ให้บริการในหลายด้าน 

 บทบาท กิจกรรม ส่ิงจูงใจ/ 

ผลประโยชน์ 

ขีด

ความสามารถ/ 

ขอ้จาํกดั 

ตวัแสดงในห่วงโซ่

มูลค่า 

ผูซ้ื้อ ผูค้า้ ผูส่้งออก ผูจ้ดัหา

ปัจจยัการผลิตอื่นๆ ผูจ้ดัหา

อุปกรณ์ 

การขาย การตลาด 

การทาํสัญญา ใบสั่ง

ซ้ือ ในบางคร้ังให้

สินเช่ือ 

   ใหค้วามรู้และทกัษะ 

 

ผูซ้ื้อ พอ่คา้คนกลาง

ท่ีตอ้งการสินคา้ท่ีมี

คุณภาพและปริมาณ

ตามตอ้งการ ใน

กรณีท่ีมีการเอารัด

เอาเปรียบ ดอกเบ้ีย

อาจถูกรวมไปแลว้ 

การใหสิ้นเช่ือเพือ่ลงทุน

บางอยา่ง เป็นการให้

สินเช่ือโดยตรงกบั

ประมงรายยอ่ย เพือ่ผล

ทางการตลาด  

ความสามารถดา้นบริหาร

อยูใ่นระดบัตํ่า 

องค์กรพัฒนาเอกชน

เพ่ือการพฒันา 

ใหค้วามรู้ 

ใหสิ้นเช่ือ 

ใหค้วามช่วยเหลือ 

ใหค้วามรู้และทกัษะ 

ใหสิ้นเช่ือ 

ใหค้วามรู้ทางการเงิน 

เป้าหมายการพฒันา 

ช่วยเหลือดา้นความรู้

และทกัษะแก่ธุรกิจ 

การใหบ้ริการทางการเงิน 

ไม่เพยีงพอและโครงการท่ี

ดาํเนินการไม่ย ัง่ยนื 

 ดา้นการตลาด ปศุสตัว ์

เสริมสร้างสามารถของ 

บุคคลากร 

เพิม่อาํนาจในการ

ต่อรองของสตรี 

รายยอ่ยและกลาง(เอส

เอม็อี) วสิาหกิจรายยอ่ย 

 

     

 

เป็นท่ีทราบกนัดี ความแตกต่างทางเพศมีบทบาทสาํคญัในกิจกรรมต่าง ๆของประมงรายยอ่ย( SSF) ถึงแมผู้ช้ายจะมีหนา้ท่ีในการจบั

สัตวน์ํ้ า ผูห้ญิงมียงัมีบทบาทหน้าท่ีท่ีสําคญัในการเป็นแรงงาน การแปรรูปอาหารจากสัตวน์ํ้ า การคา้ขาย และมีส่วนในการใน

กิจกรรมอื่น ๆภายหลงัการจบัสัตวน์ํ้ า (Gee, and Bacher, 2560) 
 

3.4. ตวัแสดงทีก่าํหนดนโยบาย 

กฎหมาย ขอ้บงัคบั นโยบาย และสนธิสัญญาระหวา่งประเทศทาํหนา้ท่ีเป็นตวักาํหนดความสามารถของภาคประมงในประเทศให้มี

ความสาํเร็จและสนบัสนุนพฒันาตลาดอยา่งย ัง่ยนื ตวัอยา่งกฏหมายท่ีเขม้งวด ช่องโหว ่ กฏหมายและระเบียบเฉพาะท่ีถูกตั้งข้ึนอยา่ง

ไม่ไดค้าดหมายมีผลต่อการดาํเนินกิจกรรมของประมงรายยอ่ย 
 
 

การไม่มีสินเช่ืออาจเป็นอุปสรรคใหญ่ท่ีสุดอย่างหน่ึงท่ีขดัขวางความยัง่ยืนในภาคการประมงในประเทศกาํลงัพฒันา การสร้าง

สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมในการให้สินเช่ือไดถู้กนาํมาปฺฏิบติัอย่างแพร่หลาย เช่นในบางภาคส่วนท่ีเขา้มามีบทบาทในการให้

สินเช่ือกบัภาคธุรกิจท่ีมีกิจกรรมท่ีแตกต่างหรือไม่มีอยู่ในขอ้กฏหมายท่ีถูกกาํหนดข้ึน  เช่น การสินเช่ือเพื่ออุปกรณ์ใน เรือเดิน

สมุทร เคร่ืองยนต ์และสินทรัพยถ์าวรอื่น โดยใหมี้การใชอุ้ปกรณ์เป็นหลกัประกนัเงินกู ้(ตามกฎหมาย) กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึง

การใหสิ้นเช่ือแบบน้ียงัไม่แพร่หลายในประเทศในแถบเอเชีย ดงันั้นการจาํกดัรูปแบบหลกัประกนัทาํใหก้ารใหสิ้นเช่ือในภาคธุรกิจ

น้ีลดนอ้ยลง  
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ขอ้กาํหนดของรัฐบาลท่ีใชอ้ยู ่ทาํใหธ้นาคารมีการกาํหนดจาํนวนเปอร์เซ็นตสิ์นเช่ือขั้นตํ่าให้กบัภาคธุรกิจอาจเป็นตวักระตุน้ให้เกิด

การกูย้ืมมากข้ึน ตวัอย่างเช่น ในบงักลาเทศ อินเดีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ธนาคารต่างๆ ตอ้งกาํหนดเปอร์เซ็นต์สินเช่ือท่ีจะ

ให้กบัภาคเกษตซ่ึง รวมการประมงเขา้ไวด้ว้ย ทาํให้ธนาคารมองขา้มท่ีจะให้สินเช่ือกบัการประมงไป ดงันั้นการวางขอ้กาํหนด

เฉพาะเพือ่ใหสิ้นเช่ือกบัการประมงอาจมีส่วนช่วยใหภ้าคการประมงเขา้เขา้ถึงบริการสินเช่ือมากข้ึน 5 

 

นโยบายท่ีไม่เก่ียวกบัการเงินซ่ึงส่งผลกระทบต่อการคา้ ส่ิงแวดลอ้ม และองคป์ระกอบอุตสาหกรรมอื่นๆ อาจมีผลกระทบรุนแรง

เฉพาะดา้นอยา่งเฉียบพลนัต่อประมงรายยอ่ย(ชาวประมงรายยอ่ย) และอาจมีผลต่อการความสามารถในการชาํระเงินหน้ีคืนอีกดว้ย 

 

ตาราง 6: ผู้กําหนดบทบาทและนโยบาย    

ส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ืออํานวย บทบาทและกิจกรรม ส่ิงจูงใจ/ ผลประโยชน์ 

รัฐบาลท้องถิ่นและ

ภูมิภาค 

อาจจดัทาํกฏหมายและขอ้บงัคบัใชก้บั

ประมงรายเลก็ ซ่ึงผูจ้ดัทาํอาจเป็นสถาบนั

ทางการเงินในภูมิภาค หรือกองทุนกูย้มืเพือ่

ความปลอดภยัทางอาหาร โครงสร้างตลาด 

ฯลฯ  

นโยบายถูกบงัคบัใช ้ เพือ่ความปลอดภยัทาง

อาหาร เศรษฐกิจเติบโต มีการวา่จา้งงาน ขจดั

ความยากจนในชุมชนชายฝ่ัง พฒันาตลาด มีการ

ยา้ยถ่ินฐานเขา้เมืองหลวงลดนอ้ยลง 

กรมประมงและ

การเกษตร

กระทรวงการคลัง 

ปรับปรุงนโยบาย แผนงานการจดัการเพือ่

เป็นตวัวดั 

ปรับปรุงและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวกบัการประมง

และการเงิน 

อาจมีการใหสิ้นเช่ือกบัธุรกิจขนาดใหญ่และ

เพือ่การใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการใชท้รัพย์

ค ํ้าประกนั 

ลดความเส่ียง ความปลอดภยัดา้นอาหาร 

เศรษฐกิจเติบโต ใหค้วามสาํคญักบัธุรกิจ มีการ

ประมงท่ีย ัง่ยนื และอนุรักษท์รัพยากร 

ธนาคารกลาง วางนโยบายและกฎหมายประกนัภยัและ

การเงิน – ควบคุมสถาบนัการเงิน 

บงัคบัใชโ้ดยตรงกบัหน่วยงานดา้นนโยบาย

กูย้มืของรัฐบาล 

อาจกาํหนดกลยทุธ์การเงินแบบทัว่ถึง

สาํหรับประเทศ 

มีเสถียรภาพทางการเงิน สถาพการเงินของ

สถาบนัการเงิน การเขา้ถึงการบริการทางการเงิน

อยา่งทัว่ถึง 

 

 

 
 
 
 
 

5 นโยบายการให้สินเช่ือของธนาคารกลางไม่ไดป้ระสบความสําเร็จเสมอไป เน่ืองจากหลายธนาคารเลือกท่ีจะจ่ายค่าปรับแทนการให้สินเช่ือกบัภาคธุรกิจน้ี  นอกจากน้ีใน

ปัจจุบนัในหลายๆประเทศยงัไม่มีการกาํหนดนโยบายความช่วยเหลือเฉพาะให้กบัวงจรของห่วงโซ่มูลค่า  
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4. แนวปฏิบัติที่ดใีนการจัดหาผลติภณัฑ์และบริการทาง 

การเงนิให้ประมงรายย่อย 
มีเอกสารท่ีทาํการศึกษาเก่ียวกบัวธีิการใหบ้ริการทางการเงินและสินเช่ือรายยอ่ยท่ีดีแก่ประมงรายย่อย(SSF)ไวไ้ม่มากนกั  เน่ืองจาก

ภาคธุรกิจประมงรายยอ่ย(SSF) มีคุณลกัษณะหลายประการท่ีเหมือนกบัการใหสิ้นเช่ือแก่เกษตรรายยอ่ย (มีความเส่ียง ความผนัผวน

ทางการเงินและผลตอบแทน) ซ่ึงอาจปรับนโยบายท่ีใชใ้นปัจจุบนัโดยอา้งอิงจากตวัอย่างแนวปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด การประมงอาจเป็น

กิจกรรมท่ีมีความเส่ียงเช่นเดียวกบัการเกษตร และอาจมีความทา้ทายมากข้ึนเม่ือตอ้งดาํเนินงานร่วมกบัประมงรายยอ่ยซ่ึงมีสถานะ

และความอ่อนแอในห่วงโซ่มูลค่า ดงันั้นจึงเป็นเร่ืองสาํคญัสําหรับสถาบนัการเงินท่ีจะใหค้วามสนใจและการพฒันาวธีิการจดัการ

กระบวนการกูย้มืเงินและลดความเส่ียงเพือ่รองรับความตอ้งการสินเช่ือ 

 

เน้ือหาท่ีระบุในท่ีน้ียงัไม่ไดเ้ป็นแนวปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดสาํหรับการใหสิ้นเช่ือรายย่อยทั้งหมด เป็นขอ้มูลเพื่อท่ีจะสามารถนาํไปปรับใช้

เพือ่นาํไปสู่ความสาํเร็จในการใหสิ้นเช่ือกบัเกษตรรายยอ่ยและประมงรายยอ่ย  

 

ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัลูกค้าและตลาด 

แมว้่าการทาํความรู้จกัลูกคา้ของคุณจะเป็นเร่ืองสําคญัต่อความสาํเร็จในการใหกู้ย้มื แต่อาจถือเป็นวิกฤตสาํหรับสถาบนัการเงินใน

การเขา้สู่ตลาดการใหสิ้นเช่ือกบัการประมงรายยอ่ยเช่นกนั ธุรกิจรายยอ่ยมีความผนัผวนดา้นรายได ้รวมถึงความผนัแปรตามฤดูกาล 

การลงทุนไม่ไดอ้าจนาํไปสู่ผลลพัธ์ท่ีคาดหวงัไวเ้สมอไป การทาํความเขา้ใจกบัความหลากหลายปัจจยัของตลาดประมงรายย่อย 

และห่วงโซ่มูลค่ามีความสาํคญัอย่างยิง่ต่อการกาํหนดเง่ือนไขผลิตภณัฑ ์ช่องทางการให้บริการ และการจดัการความเส่ียง  ในการ

ผลิตด้วยต้นทุนตํ่านั้น ผูบ้ริโภคมีความต้องการสินคา้ท่ีได้มาตรฐานการตามนโยบายและขั้นตอนการผลิต ดังนั้นท่ีจะไปถึง

เป้าหมายโดยมีการลงทุนตํ่า ไมโครไฟแนนซ์ท่ีเนน้ตลาดในเมืองตอ้งเติบโตไปพร้อมกบัการสร้างสินคา้ท่ีมีมาตรฐาน การกาํหนด

นโยบาย และข้ึนตอนการดาํเนินงาน ซ่ึงธุรกิจและประมงรายยอ่ยตอ้งการเงินทุนในการปรับปรุงเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภค  ดงันั้นการทาํความรู้จกัลูกคา้ดว้ยการวิจยัตลาด การออกแบบผลิตภณัฑ ์ติดตามผลตอบรับจากลูกคา้และจดัตั้งศูนย์

เรียนรู้เพือ่การปรับปรุงผลิตภณัฑแ์ละกระบวนการต่างๆ จึงเป็นการลงทุนท่ีเหมาะสมในการพชิิตตลาด 

 

ผลติภัณฑ์ทียื่ดหยุ่น 

ผลิตภณัฑเ์พือ่การกูย้มืสาํหรับ ชาวประมงรายยอ่ย นั้นจาํเป็นตอ้งปรับใหมี้ความเหมาะสม ตวัแสดงในกลุ่มประมงรายยอ่ย บางกลุ่ม

มีแหล่งสร้างรายไดท่ี้หลากหลายและผนัผวนมาก (เช่น การจบัสัตวน์ํ้ าตามฤดูกาล) ขณะท่ีรายอื่น (เช่น ผูแ้ปรรูปสัตวน์ํ้ า) มีแหล่ง

สร้างรายไดท่ี้สามารถคาดการณ์ไดม้ากข้ึน ความผนัผวนน้ีจาํเป็นตอ้งไดรั้บการแกไ้ขดว้ยการปรับเปล่ียนขอ้กาํหนดการให้กูย้ืม 

รวมถึงระยะเวลาให้กูย้ืม ขนาด และช่วงเวลาจ่ายเงินคืน และเง่ือนไขการชาํระเงินท่ีผนวกเขา้กบัรายละเอียดท่ีมีความหลากหลาย 

ผูค้า้ปลีกผลิตภณัฑป์ระมงรายยอ่ย เจา้ของร้านขายปัจจยัการผลิต อาจอยู่ในโครงสร้างผลิตภณัฑสิ์นเช่ือรายย่อยโดยทัว่ไปได ้เช่น 

ทางการคา้ และมีแหล่งรายไดส้มํ่าเสมอมากข้ึนซ่ึงไม่จาํเป็นตอ้งปรับรูปแบบการใหสิ้นเช่ือมากนกั6 
 

 

การวเิคราะห์กระแสเงินสด 

การวเิคราะห์กระแสเงินสดของการผลิตทาํใหส้ถาบนัการเงินสามารถ ก) พจิารณาความตอ้งการทางการเงินสาํหรับหน่วยผลิตได ้และ 

ข) ปรับตารางการจ่ายเงินและชาํระเงินคืนตามกระแสเงินสดของหน่วยผลิตได ้ ส่วนหน่ึงจากฤดูกาลท่ีไม่สามารถคาดคะเน 

 
     6 ปัจจยัความผนัผวนของรายไดต้ามฤดูกาลกระทบต่อกลุ่มอุตสาหกรรมน้ี โดยเฉพาะอยา่งยิง่กลุ่มผูค้า้ปลีกเนน้การซ้ือขายผลิตภณัฑป์ระมงเพียงอยา่งเดียว 
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ปริมาณสัตวน์ํ้ าท่ีจบัไดใ้นแต่ละวนั การคาดการณ์กระแสเงินสดดว้ยการปรับเปล่ียนการจ่ายและเรียกเกบ็เงินจะทาํใหส้ถาบนัการเงิน

สามารถประเมินยอดเงินสินเช่ือไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และสามารถลดความเส่ียงไดต้ลอดช่วงเวลาท่ีใหสิ้นเช่ือและคืนเงิน  
 

กรณีท่ีรายไดข้องประมงรายยอ่ย (ชาวประมงรายยอ่ย) เป็นเพยีงส่วนหน่ึงของรายไดร้วมในครัวเรือน การใชก้ระแสเงินสดอาจเป็น

ตวัช้ีวดัขีดความสามารถในการชาํระเงินคืนของครัวเรือนไดโ้ดยคาํนึงถึงขอ้เท็จจริงท่ีว่ารายไดแ้ละรายจ่ายจากหลายแหล่งภายใน

ครัวเรือนสามารถจดัการดว้ยกระแสเงินสด 
 

กรณีท่ีปริมาณการจบัสัตวน์ํ้ ามีความสมํ่าเสมอและไม่มีการเปล่ียนแปลงมากนกั อาจไม่ตอ้งมีการวเิคราะห์กระแสเงินสดยกเวน้ใน

กรณีท่ีมีการใหสิ้นเช่ือเพือ่ซ้ือสินทรัพยถ์าวร ในกรณีน้ีกระแสเงินสดอาจตอ้งแสดงใหเ้ห็นระยะเวลาของเงินกู ้สาํหรับเงินกูร้ายยอ่ย

มากเพื่อใชเ้ป็นทุนหมุนเวียน กระแสเงินสดอาจนอ้ย และทาํให้ตน้ทุนในการดาํเนินงานสูง จึงอาจใชว้ิธีอื่นๆ เพื่อลดความเส่ียง  

(เช่น การคํ้าประกนัเป็นรายกลุ่ม) 
 

 

การสร้างความแตกต่างของการปฏิบัตงิานของเจ้าหน้าทีสิ่นเช่ือทีมี่เป้าหมายเพ่ือส่งเสริมการให้สินเช่ือการประมงรายย่อย 

การสร้างความแตกต่างใหก้บัการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีดา้นการลงทุนในภาคการประมงและการคา้อาจมีความจาํเป็นต่อสถาบนั

การเงินท่ีมีความสนใจใหสิ้นเช่ือกบัประมงรายยอ่ย การกาํหนดเป้าหมายเฉพาะของการลงทุนทั้งสองประเภทและปรับเปล่ียนเพือ่

รองรับความผนัผวนตามฤดูกาลช่วยป้องกนัมิให้เจา้หน้าท่ีสินเช่ือเน้นให้สินเช่ือประเภทอื่นเพื่อจะไดรั้บเงินโบนัสตามผลการ

ปฏิบติังาน 
 

เอกสารการตลาดทีป่รับแต่งให้สะท้อนตลาดเป้าหมาย 

สถาบนัการเงินอาจใชส่ื้อและช่องทางการตลาดหลากหลายรูปแบบเพื่อทาํตลาดผลิตภณัฑ์ของตน การนาํภาพลกัษณ์ของลูกคา้

เป้าหมายมาใชใ้นเอกสารการตลาด การเลือกเวลาและสถานท่ีท่ีเหมาะสมเพือ่แจกจ่ายเอกสาร และการใชป้ระโยชน์จากหุน้ส่วนใน

ห่วงโซ่มูลค่าและแผนงานของรัฐบาลอาจช่วยใหข้จดัความคลางแคลงใจในสถาบนัการเงินได ้และส่งผลให้ส่วนแบ่งตลาดเติบโต 

เน่ืองจากอตัราการไม่รู้หนงัสือของประมงรายย่อย ( ชาวประมงรายย่อย) อยู่ในระดบัสูง เอกสารการตลาดพร้อมทั้งเอกสารขอ้มูล

สินเช่ือตอ้งใชภ้าษาและถอ้ยคาํท่ีเรียบง่าย การให้ความรู้ทางการเงินยงัถูกใชเ้ป็นบริการเสริมสําหรับผูกู้ใ้นภาคส่วนอื่น ๆ และมี

ความจาํเป็นสาํหรับ ชาวประมงรายยอ่ย เช่นกนั 

 
สถาบันการเงินทีไ่ด้รับการยอมรับในระดับสูง 

ความสาํเร็จในการใหสิ้นเช่ือกบัประมงรายยอ่ย(SSF) ตอ้งใชแ้นวทางท่ีแตกต่างจากสินเช่ือเพือ่การพาณิชยข์องสถาบนัการเงิน

สินเช่ือรายยอ่ยทัว่ไป  สถาบนัการเงินจาํเป็นตอ้งปรับแต่งผลิตภณัฑใ์หเ้หมาะสมกบักระแสเงินสด จดัการอบรมภายในเก่ียวกบั

ผลิตภณัฑโ์ดยเฉพาะ ปรับใชเ้ทคนิคในการติดตามหน้ี และปรับเปล่ียนแผนการใหเ้งินชดเชย โดยแนวทางน้ี สถาบนัการเงินตอ้ง

ยอมรับโดยผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีตอ้งมีความมุ่งมัน่เพือ่ใหก้ารขบัเคล่ือนสามารถผา่นพน้อุปสรรคไปได ้ 
  

กล่องข้อความ 3: ตัวอย่างผลติภัณฑ์สินเช่ือสําหรับประมงรายย่อย 

ธนาคารไมโครไฟแนนซ์แห่งชาติ (NMB) ของปาปัวนิวกินีไดพ้ฒันาผลิตภณัฑสิ์นเช่ือสาํหรับการประมงชายฝ่ัง โดยมี

องคก์ารประมงแห่งชาติเป็นผูส้นบัสนุนในการคํ้าประกนัและมีการทาํตลาดสินเช่ือดงักล่าวผา่นทางองคก์ารดงักล่าวและ

สาขาของ NMB โดยติดโปสเตอร์และแจกใบปลิว NMB ยงัใหค้วามรู้ทางการเงินแก่ผูกู้ทุ้กรายดว้ย 
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การประเมินค่า การวดัมูลค่า การบรรเทา และการตดิตามความเส่ียงเฉพาะตวัและความเส่ียงเชิงระบบ 

การให้สินเช่ือกบัประมงรายย่อย (ชาวประมงรายยอ่ย) ซ่ึงมีความเส่ียงเฉพาะตวัท่ีแตกต่างจากความเส่ียงในการใหสิ้นเช่ือกบัธุรกิจ

รายยอ่ย ความเส่ียงท่ีรับรู้ไดม้กัเป็นอุปสรรคท่ีสาํคญัท่ีสุดในการใหสิ้นเช่ือ สถาบนัการเงินมกักงัวลถึงความเส่ียงระยะสั้นท่ีเพิ่มข้ึน

อยา่งรวดเร็ว  แมว้า่กิจการจะแสดงใหเ้ห็นความสามารถในการทาํกาํไรในระยะยาวกต็าม ผลิตภณัฑ ์กระบวนการ ทรัพยากรบุคคล 

และระบบต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ไม่ได้ถูกออกแบบให้รองรับความเส่ียงประเภทน้ี สถาบันการเงินท่ีประสบความสําเร็จในการเจาะ

กลุ่มเป้าหมายสินเช่ือการเกษตรสามารถรับมือกบัความเส่ียงเหล่าน้ีไดใ้นหลายวิธีโดยเนน้ไปท่ีภาคธุรกิจ การออกแบบผลิตภณัฑ์

ใหม่ นโยบายกระจายการลงทุน และโดยการรวมเอาหลกัประกนัทางเลือกและหลกัประกนัเสริมเขา้กบัการคํ้าประกนัสินเช่ือหาก

เป็นไปได ้ทั้งน้ี จาํเป็นตอ้งมีแนวทางท่ีคลา้ยคลึงกนั เพือ่จะทาํใหบ้ริการสินเช่ือรายยอ่ยแก่ประมงรายยอ่ยประสบผลสาํเร็จ 
 

4.1 การทาํความเขา้ใจตลาด ความเหมือนและความแตกต่างของการใหสิ้นเช่ือแบบเดิมและการใหสิ้นเช่ือรายยอ่ย 

ก่อนเขา้สู่ตลาด "ใหม่" โดยทัว่ไปนั้นสถาบนัการเงินชุมชนหรือสินเช่ือจะตอ้งประเมินตลาดซ่ึงตอ้งพจิารณากิจกรรมต่าง ๆ และ

ความตอ้งการดา้นการเงินของตลาดเป้าหมาย การประเมินตลาดตอ้งมองใหก้วา้งกวา่การท่ีชาวประมงเป็นลูกคา้เพยีงรายเดียว แต่

ตอ้งพจิารณาห่วงโซ่มูลค่าในภาพรวม จุดอ่อน (รวมถึงความเส่ียง) จุดแขง็ และแนวโนม้ในอนาคต ทั้งน้ี มีขอ้มูลทรัพยากรห่วงโซ่

มูลค่าท่ีหลากหลายซ่ึงอาจใชใ้นการประเมินความตอ้งการตลาดได ้
 

ชาวประมงรายยอ่ยทั้งหมดอยู่ในห่วงโซ่มูลค่า  แต่ห่วงโซ่มูลค่านั้นอาจเป็นไปแบบเรียบง่าย เช่นเดียวกบัการท่ีชาวประมงรายยอ่ย 

ส่งมอบผลิตภณัฑ์ให้กับผูค้า้ปลีก/ผูข้ายในท้องถ่ิน หรือซับซ้อนมากข้ึนเม่ือชาวประมงรายย่อยใชปั้จจัยการผลิตและส่งมอบ

ผลิตภณัฑใ์หก้บันายหนา้หรือพอ่คา้  ซ่ึงส่งมอบต่อใหก้บัผูแ้ปรรูป และผลิตภณัฑก์็ถูกส่งออกนอกประเทศในทา้ยท่ีสุด ราวร้อยละ 

35 ของการผลิตสัตว์นํ้ าทั้งหมดเขา้สู่ระบบการคา้ระหว่างประเทศในหลายรูปแบบ ส่วนสําคญัของการผลิตน้ีอยู่ในส่วนของ 

ชาวประมงรายย่อย โดยเกือบร้อยละ 60 ของสัตวน์ํ้ าทั้งหมดท่ีมีการซ้ือขายระหว่างประเทศมาจากเรือประมงของประเทศกาํลงั

พฒันาโดยเฉพาะในแถบเอเชีย (FAO, 2561) ในการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีเพิ่มมากข้ึนในตลาดส่งออกและใน

ประเทศนั้น เป็นเร่ืองสาํคญัท่ี ชาวประมงรายยอ่ย สามารถเขา้ไปมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าสัตวน์ํ้ าและในการพฒันาห่วงโซ่น้ีอย่าง

มีประสิทธิภาพ 
 

เน่ืองจากห่วงโซ่มูลค่ามีความซับซ้อนมากข้ึน จึงจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งคิดว่า ชาวประมงรายย่อยเป็นตวัแสดงหน่ึงในห่วงโซ่มูลค่า

และพวกเขาเหล่าน้ีประกอบธุรกิจภายในห่วงโซ่ดงักล่าว รวมถึงระบบการจดัการและการเปล่ียนแปลงของอาํนาจในห่วงโซ่มูลค่าท่ี

อาจมีผลกระทบสาํคญั  นอกจากน้ี การพจิารณาความเคล่ือนไหวของผลิตภณัฑร์ะหวา่งตวัแสดงต่าง ๆ ในห่วงโซ่มูลค่าหน่ึงอาจยงั

ไม่เพยีงพอ และตอ้งพจิารณาวธีิการเคล่ือนไหวของกระแสเงินระหวา่งตวัแสดงดว้ย ดงัเช่นท่ีเห็นไดท้ัว่ไปวา่ จะมีการขยายสินเช่ือ

ภายในห่วงโซ่มูลค่า (การกูย้ืมเงินภายในห่วงโซ่มูลค่า) กระแสการเงินเหล่าน้ีอาจทาํหน้าท่ีเป็นสัญญาณสําหรับสถาบนัการเงิน

ชุมชนหรือสินเช่ือในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํกาํไร ระดบัความสัมพนัธ์ท่ีแน่นแฟ้นระหว่างตวัแสดง และกรณีท่ีสถาบนัการเงิน

อาจใชป้ระโยชน์จากความสัมพนัธ์เหล่าน้ีในการเพิม่การเขา้ถึงสินเช่ือ 
 

4.2 กจิกรรมที่ต้องการสินเช่ือ 

มีกิจกรรมหลายประเภทท่ีดาํเนินการโดยชาวประมงรายย่อยท่ีสามารถใหค้วามช่วยเหลือดา้นการเงินได ้ กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีพบได้

ทัว่ไปในกลุ่มชาวประมงรายยอ่ย และเงินทุนท่ีตอ้งการแสดงไวใ้น ตาราง 7 
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ตาราง 7: กิจกรรมของประมงรายย่อยท่ีต้องการสินเช่ือ และผลิตภัณฑ์ทางการเงิน 

 
กิจกรรม การกาํหนดคุณลกัษณะ ประเภทเงินทุนท่ีตอ้งการ ประเภทผลิตภณัฑ ์

การจบัสตัวน์ํ้ า รายไดแ้ละรายจ่ายไม่

แน่นอนและไม่สมํ่าเสมอ  

การผลิตลดลงและ

เพ่ิมข้ึนตามฤดูกาล 

 

เงินทุนหมุนเวียน (ค่าเช้ือเพลิง นํ้าแขง็ 

เกลือ แรงงาน) 

อุปกรณ์และเคร่ืองมือ  

การซ้ือและซ่อมบาํรุงเรือและ

เคร่ืองยนต ์

สินเช่ือเสริมสภาพคล่องระยะสั้น  

การออกใบรับรอง  

กองทุนเพ่ือการปรับตวั 

 

สินเช่ือระยะสั้นอา้งอิงกระแสเงินสด 

ผลิตภณัฑก์ารออมเงินท่ีสอดคลอ้งกบั

กระแสเงินสดเขา้  

วงเงินสินเช่ือของผูจ้ดัหาปัจจยัผลิต 

สินเช่ือเพ่ือการเช่าซ้ือเรือและอุปกรณ์ 

สินเช่ือระยะกลางเพ่ือการออก

ใบรับรอง 

การประกนัวินาศภยัทางทะเล (ตวัเรือ) และ

ประกนัภยัอ่ืน (เช่น ความรับผิดต่อบุคคลท่ี

สาม อุบติัเหตุ/ ชีวิต) 

 

การแปรรูป

สตัวน์ํ้า 

ความผนัผวนตามฤดูกาล

ในแง่ของปัจจยัผลิตการ

ให้ชาวประมงรายยอ่ยกู้

เงินต่อ 

 

เงินทุนหมุนเวียน สินเช่ือ

เพ่ือการคา้ 

การลงทุน(เช่น การแปรรูป เคร่ืองทาํ

นํ้าแขง็ ห้องเยน็ เคร่ืองชัง่ 

เงินทุนในการให้กูย้มืต่อ 

การรับรอง HACCP 

 

เงินทุนหมุนเวียนรายยอ่ย 

สินเช่ือเพ่ือการลงทุนในอุปกรณ์  

สินเช่ือระยะกลาง 

ผลิตภณัฑเ์พ่ือการออมเงินและ

ประกนัภยั 

 

การบรรจุ

ภณัฑส์ัตวน์ํ้ า

และการคา้ส่ง 

ความผนัผวนตามฤดูกาล

ดา้นอุปทานและอุปสงค ์

สินเช่ือเพ่ือการคา้ 

การลงทุนในสินทรัพยถ์าวร 

สินเช่ือปัจจยัผลิต 

การลงทุน (เช่น 

สายการบรรจุภณัฑ ์เคร่ืองแช่แขง็

เคร่ืองทาํนํ้ าแขง็ ห้องเยน็ 

เคร่ืองชัง่ รถบรรทุก/  รถตู ้

เงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น 

สินเช่ือเพ่ือการลงทุนในสินทรัพยถ์าวรเพ่ือ

ซ้ืออุปกรณ์ติดตั้ง/  ท่ีดิน 

ผลิตภณัฑเ์พ่ือการออมเงินและประกนัภยั 

การคา้ปลีก

สัตวน์ํ้ า 

รายไดส้มํ่าเสมอ เงินทุนหมุนเวียน 

การเช่าท่ี/  ร้านคา้ 

เคร่ืองมืออุปกรณ์ในการขนส่ง 

การลงทุนในสินทรัพยถ์าวรขนาดเล็ก 

(เช่น เคร่ืองชัง่ เคร่ืองทาํนํ้ าแขง็ เคร่ือง

แช่แขง็ ห้องเยน็) 

สินเช่ือรายยอ่ยระยะสั้น 

สินเช่ือระยะกลางเพ่ือรายจ่ายคงท่ี 

ผลิตภณัฑเ์พ่ือการออมเงินและประกนัภยั 

ผูจ้ดัหาปัจจยั

ผลิตอ่ืนๆ 

(อุปกรณ์ 

นํ้ าแขง็ 

เช้ือเพลิง 

รายไดส้มํ่าเสมอ 

แต่ผนัผวนบา้งตามฤดูกาล 

เงินทุนหมุนเวียนสาํหรับการเก็บสตอ็ก 

ลงทุนสินทรัพยถ์าวรรายยอ่ย 

สินเช่ือเพ่ือการพาณิชยร์ะยะสั้นและสินเช่ือ

รายยอ่ย 

 
 



25  

   

 

 
 

4.3 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 

แนวปฏิบติัท่ีดีในการออกแบบผลิตภณัฑต์อ้งก่อใหเ้กิดความสมดุลระหว่างความตอ้งการของผูข้อสินเช่ือและวิธีจดัการความเส่ียง 

การออกแบบผลิตภณัฑท่ี์ดีจะช่วยจดัการความเส่ียงของการคา้งชาํระได ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระแสเงินสดสาํหรับกิจการต่าง ๆ ท่ีมี

รายไดแ้ละรายจ่ายไม่แน่นอนและไม่สมํ่าเสมอจะเป็นปัจจยัหลกั การออกแบบผลิตภณัฑท่ี์ไม่ไดส้ะทอ้นกระแสเงินสดของกิจการ

หรือหน่วยการผลิต (ยกเวน้รายท่ีกรณีเฉพาะมาก ๆ) ก่อใหเ้กิดความเส่ียงของการไม่ชาํระค่างวดอยา่งต่อเน่ืองและผดินดัชาํระเงินกู้

ในทา้ยท่ีสุด ตวัอย่างเช่น การให้เงินทุนในการซ้ือเรือเดินสมุทรควรสะทอ้นขอ้เทจ็จริงท่ีวา่ เรือเดินสมุทรอาจไม่ไดอ้อกจบัสัตวน์ํ้ า

ทุกวนั หรือไม่สามารถสร้างรายไดทุ้กวนัเพื่อชาํระค่างวดท่ีคงท่ี  เรือประมงบางลาํอาจไม่ไดก้ลบัเขา้อู่ เน่ืองจากมีการยา้ยถ่ินพร้อม

กบัสต็อกสัตวน์ํ้ าระยะหน่ึง จึงจะไม่สามารถจ่ายค่างวดไดต้ามปกติ จึงเป็นเหตุผลว่าทาํไมจึงเป็นเร่ืองพื้นฐานท่ีตอ้งทาํความเขา้

ใจความตอ้งการและรูปแบบกิจกรรมท่ีแฝงอยู ่ซ่ึงคือการดาํเนินงานในการทาํการประมง 

 

กรณีท่ีมีห่วงโซ่มูลค่าอยู ่และมีระบบการจดัการท่ีค่อนขา้ง “เขม้งวด” สาํหรับกิจกรรมและความสัมพนัธ์ท่ีกาํหนดไวแ้ละตวัแสดงมี

ความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั การออกแบบผลิตภณัฑอ์าจใชป้ระโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าไดใ้นหลายทาง การทาํใหต้วัแสดงมีส่วนร่วมใน

การคดักรอง การจ่ายเงิน การเรียกเกบ็เงิน และการใหก้ารคํ้าประกนัสินเช่ืออาจช่วยใหส้ถาบนัการเงินสะทอ้นความเคล่ือนไหวของ

กระแสเงินสดตามปกติภายในห่วงโซ่มูลค่าได ้และช่วยใหส้ถาบนัการเงินลงทุนในช่วงเวลาสาํคญัและจุดท่ีเป็นเงินสดจริงของห่วง

โซ่ได ้ 

 

ผลิตภณัฑท์างการเงินท่ีนาํเสนอใหก้บัชาวประมงรายยอ่ยไม่ใช่ทุกผลิตภณัฑจ์ะตอบสนองความตอ้งการของกิจกรรมการทาํประมง

ได ้ดงัอธิบายไวใ้น ตาราง 8 
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ตาราง  8: สถานการณ์เฉพาะและกิจกรรมของประมงรายยอ่ยท่ีตอ้งการเงินทุน  

 
ประเภทผลิตภณัฑ ์ การกาํหนดคุณลกัษณะ ประเภทเงินทุนท่ีตอ้งการ ผลประโยชน์ 

สินเช่ือเพือ่การดาํรงชีพ กิจกรรม ชาวประมงรายย่อย เป็น

เพียงหน่ึงในกิจกรรมท่ีส่งเสริมการ

ดาํรงชีพของครัวเรือนเท่านั้น 

การจัดหาเงินทุนให้กับหน่วย

การผลิตในครัวเรือนตามความ

ตอ้งการดา้นการลงทุน 

ต้องแน่ใจว่ากิจกรรมทั้ งหมด

ไดรั้บเงินทุนตามท่ีตอ้งการและ

สร้างแหล่งรายไดห้ลายทางเพ่ือ

ส่งเสริมการชาํระเงินคืน 

สินเช่ือเพ่ือการปรับตวั ก า ร นํ า เ รื อ แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์ ท่ี ไ ด้

มาตรฐานหรือตามท่ีรัฐบาลกาํหนด

มาใช ้

การลงทุนส่วนท่ี เ ป็นทุนเ พ่ือ

ปรับปรุงอุปกรณ์ (เรือ เคร่ืองมือ)

สินเช่ือเพ่ือการเปล่ียนผ่านไปสู่

กิจกรรมใหม่ 

กิจกรรมธุรกิจท่ีมีอยู่ยงัดาํเนิน

ต่อไป 

ความอ่อนไหวต่อความเส่ียง 

(เช่น ภยัธรรมชาติ) และความ

เส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งอาจลดลง 
 

กิจกรรมนอกฤดูกาล ในฤดูท่ีจบัสตัวน์ํ้าไดน้อ้ย  

ชาวประมงรายยอ่ยอาจทาํกิจกรรม

อ่ืน เช่น การเกษตร ท่องเท่ียว และ 

งานท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ 

เงินทุนหมุนเวียน  

สินเช่ือปัจจยัผลิต 

การลงทุนในสินทรัพยถ์าวร 

สินเช่ือเพ่ือการคา้ 

สร้างรายไดท่ี้สมํ่าเสมอและ

ป้องกนัหน้ีสินของผูบ้ริโภค

หรือผูใ้ห้กูย้มืเงิน 

สินเช่ือท่ีเช่ือมโยงกนั สินเช่ือหรือสินเช่ือรายย่อย 

เช่ือมโยงกบัผลิตภณัฑป์ระกนัภยั 

 

อตัราการประสบอุบติัเหตุและ

การเสียชีวิตอยูใ่นเกณฑท่ี์สูงและ

ความเส่ียงในการจบัสตัวน์ํ้ า

โดยเฉพาะอยา่งยิง่นอกชายฝ่ัง 

การประกนัภยัให้การ

รับประกนัเพ่ิมเติมสาํหรับ

การชาํระคืนเงินกู ้  

โอกาสในการขาย

ผลิตภณัฑอ่ื์น หลีกเล่ียง

หน้ีสินระยะยาวของ

ครัวเรือนในกรณีท่ีผูห้า

รายไดห้ลกัประสบ

อุบติัเหตุหรือเสียชีวิต 

การแทนท่ีสินเช่ือท่ีเอารัด

เอาเปรียบ 

สินเช่ือนอกระบบท่ีเอารัดเอา

เปรียบของตวัแสดงในห่วงโซ่

มูลค่าพบไดท้ัว่ไปใน

ชาวประมงรายยอ่ย 

การรวมหน้ีเงินกูแ้ลว้ทาํการกู้

ใหม่ให้สอดคลอ้งกบักระแสเงิน

สดของกิจกรรมท่ีดาํเนินอยูใ่น

ขณะนั้น 

การแทนท่ีสินเช่ือท่ึคิด

ดอกเบ้ียสูงมาก อาจทาํให้

ชาวประมงรายยอ่ยมี

รายไดม้ากข้ึน และทาํให้มี

อาํนาจต่อรองมากข้ึน ทาํ

ให้การตั้งราคาผลิตภณัฑ์

เป็นไปอยา่งเหมาะสม 
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4.4 นโยบายและข้ันตอนต่าง ๆ 

ความแตกต่างดา้นลูกคา้ กิจกรรมธุรกิจ และกระแสเงินสดจึงจาํเป็นตอ้งมีผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลายและวิธีการวิเคราะห์ ดงันั้น

สถาบันการเงินจึงเดินหน้าไปสู่นโยบายและขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีแยกออกจากกันสําหรับการให้สินเช่ือแก่รายย่อย (ภาคเกษตร) 

เน่ืองจาก ชาวประมงรายย่อย มีคุณลกัษณะหลายประการท่ีเหมือนกนั สถาบนัการเงินจึงไดป้ระโยชน์จากการออกนโยบายและ

ขั้นตอนเฉพาะด้านต่าง ๆ รวมถึงโปรแกรม บทวิเคราะห์ และรายการตรวจสอบความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องในการให้สินเช่ือกับ 

ชาวประมงรายย่อย กรณีท่ีสถาบนัให้สินเช่ือทั้งการเกษตรและประมงรายย่อย ขั้นตอนเหล่าน้ีอาจรวมเขา้ดว้ยกนั รายละเอียดใน

ส่วนยอ่ยของนโยบายและขั้นตอนทัว่ไปจะเป็นจุดเร่ิมตน้ของสินเช่ือท่ีมีความเท่าเทียมและทัว่ถึงของ ชาวประมงรายยอ่ยs 

 

นโยบายและขั้นตอนหรือคู่มือสินเช่ือ ในการใหสิ้นเช่ือแก่ชาวประมงรายยอ่ย ตอ้งประกอบดว้ยประเดน็ต่อไปน้ี 

 

1. กาํหนดตลาดเป้าหมายและเกณฑ์ตรวจสอบคุณสมบติัทัว่ไปท่ีอาจมีองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น กิจกรรม สัญชาติ ขนาด

ธุรกิจ การมีส่วนร่วมของบุคคล/ กลุ่ม การอบรม การช่วยเหลือตนเอง การเป็นสมาชิก เป็นตน้ 

2. มีรายการตรวจสอบคดักรองก่อนสาํหรับลูกคา้เป้าหมายก่อนท่ีจะไดรั้บการตรวจสอบคุณสมบติั 

3. ใหร้ายละเอียดและกฏเกณฑข์องผลิตภณัฑสิ์นเช่ือแต่ละประเภท รวมถึงการอบรมก่อนขอสินเช่ือ การใหค้วามรู้ทางการเงิน 

การอบรมเป็นกลุ่ม การออมเงินเป็นกลุ่ม การออมเงินรายบุคคล การทาํสัญญา ประวติัการทาํกิจกรรม ประวติัสินเช่ือ เป็น

ตน้ 

4. อธิบายขั้นตอนการขอสินเช่ือ รูปแบบ และเอกสารประกอบซ่ึงข้ึนอยู่กบัผลิตภณัฑสิ์นเช่ือและลูกคา้ เอกสารประกอบอาจ

ประกอบดว้ยการวเิคราะห์กระแสเงินสด หนงัสือรับรองกรรมสิทธ์ิหรือการเช่า สัญญา และหนงัสือรับรองธุรกิจ 

5. ตอ้งกรอกและนาํส่งรายการตรวจสอบความเส่ียงและคุณสมบติั 

6. การวเิคราะห์พร้อมผลและขอ้แนะนาํของเจา้หนา้ท่ีสินเช่ือ/ พนกังานท่ีควบคุมดูแลธุรกิจ 

7. ขั้นตอนของคณะกรรมการพจิารณาสินเช่ือ จาํนวนคร้ังท่ีประชุม สถานท่ีประชุม และระดบัตาํแหน่งของผูท่ี้ไดรั้บมอบอาํนาจใน

การอนุมติั 

8. กระบวนการต่างๆ ในการลงมติการยืน่ขอสินเช่ือ การแจง้ใหลู้กคา้ทราบ การทาํใหเ้กิดการเบิกจ่ายเงิน และวนัท่ีและจาํนวน

เงินท่ีตอ้งชาํระคืน. 

9. ติดตามตรวจสอบแนวปฏิบติัต่างๆ รวมถึงการควบคุมดูแลการเบิกจ่ายสินเช่ือหากกาํหนดไวว้่าเป็นส่วนหน่ึงของขอ้ตกลง

สินเช่ือ และประเดน็ท่ีเป็นอุปสรรคซ่ึงอาจเกิดข้ึนและทาํใหไ้ม่มีการชาํระเงิน 

กล่องขอ้ความ 4: ตวัอยา่งการแทนท่ีของโครงสร้างการใหสิ้นเช่ือแบบเอารัดเอาเปรียบในการประมงรายยอ่ย  

ในบงักลาเทศ องคก์ร Friendship NGO ให ้“สินเช่ือเพ่ือการปลดปล่อย (Liberation Loan)” แก่ชาวประมงรายยอ่ย 

เพ่ือใหช้าํระหน้ีคืนใหก้บัเจา้หน้ีท่ีขูดรีด (Mahajon) ซ่ึงเป็นสินเช่ือระยะยาว (เกินหน่ึงปี) ไม่ตอ้งใชห้ลกัประกนั 

โดยใชป้ระโยชน์จากกลไกการรับรองรับผดิอยา่งลูกหน้ีร่วมอยา่งหลวม ๆ และมกัมีการสนบัสนุนเงินทุน

หมุนเวียนและ/หรือสินเช่ือเพ่ือการซ้ือเรือและเคร่ืองจกัรตามท่ีจาํเป็น (ควบคู่กนัไป) Friendship NGO ระบุวา่ 

โครงการดงักล่าวทาํใหช้าวประมงมีทางเลือกท่ีเหมาะสมมากข้ึนในกาทาํการคา้กบัสัตวน์ํ้ าท่ีจบัได ้เน่ืองจากก่อน

หนา้นั้นชาวประมงรายยอ่ยถูกบงัคบัใหต้อ้งขายสัตวน์ํ้ าท่ีจบัไดใ้หก้บั Mohajon ในราคาท่ีตํ่ามาก 
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นโยบายและขั้นตอนต่างๆ และเง่ือนไขสินเช่ือท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งถูกปรับเปล่ียนไปตามขนาดของสินเช่ือ ระเบียบวิธีท่ีใช ้และความ

เส่ียงทั้งหมด สินเช่ือจาํนวนเลก็นอ้ยเพือ่เป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือสินเช่ือซ่ึงมาโดยผา่นกลุ่มช่วยเหลือตนเอง (SHGs) หรือสถาบนั

สมาคมการออมและกูย้ืมระดบัหมู่บา้น (VSLAs)  ซ่ึงปกติแลว้ไม่ตอ้งมีการวิเคราะห์กระแสเงินสด นอกจากน้ีสินเช่ือเพื่อการคา้

ปลีกผลิตภณัฑส์ัตวน์ํ้ าอาจจดัอยู่ในหมวดสินเช่ือเชิงพาณิชยแ์ละไดรั้บการปฏิบติัท่ีแตกต่างออกไปในแง่ของการวิเคราะห์และการ

ติดตามผล 
 

4.5 การตลาดและการส่งเสริมการขาย 

ในการใหบ้ริการทางการเงินแก่ ชาวประมงรายยอ่ย สถาบนัการเงินชุมชนใชว้ธีิการตลาดแบบดั้งเดิมท่ีปรับให้เขา้กบัลูกคา้ทั้งหมด 

การลงทุนดา้นการตลาดอาจเป็นการใชส่ื้อส่ิงพิมพแ์ละส่ืออิเล็กทรอนิกหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น โบรชวัร์ โปสเตอร์ และ

โฆษณาในหนงัสือพมิพ ์รวมถึงสปอตโฆษณาทางวทิยแุละโทรทศัน์ข้ึนอยูก่บัระดบัการรู้หนงัสือของกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งยงัอาจใช้

การส่งเสริมการขายโดยเจา้หนา้ท่ีสินเช่ือและพนกังานสาขาในช่วงวนัทาํการของตลาดก่อนถึงฤดูจบัสัตวน์ํ้ าหรือในบางพื้นท่ีมี

พยายามส่งเสริมบริการทางการเงิน ความแตกต่างสาํคญัของการตลาดในเมือง กบัการตลาดชนบท/  ความพยายามในการทาํตลาด

การประมงคือการใชภ้าพลกัษณ์ และช่วงเวลาออกอากาศของการใชส้ปอตโฆษณาทางวทิยหุรือโทรทศัน์  ชาวประมงรายยอ่ย โดย

ปกติจะใชเ้วลาในการทาํงานกลางทะเลในช่วงเชา้ตรู่หรือตั้งแต่บ่ายเป็นตน้ไป ดงันั้นสปอตโฆษณาวิทยุท่ีออกอากาศในช่วงเวลา

ก่อนหรือหลงัช่วงเวลาดงักล่าวจึงอาจไดผ้ลมากกว่า การส่งเสริมสินเช่ือโดยผ่านองค์กรประมงพื้นบา้นหรือผ่านความเช่ือมโยง

ระหวา่งกนัในห่วงโซ่มูลค่า (กรณีท่ีมีการปฏิสัมพนัธ์ของตวัแสดง) อาจใชไ้ดผ้ลกบัชาวประมงรายยอ่ยท่ีเป็นเป้าหมายไดเ้ช่นกนั 
 

รูปภาพที่ 1: แสดงระดับความเส่ียงที่ส่งผลกระทบต่อประมงรายย่อย ที่เกิดจากโครงสร้างและขึดความสามารถของสถาบนั

การเงนิในการจัดการ ติดตาม หรือประเมินความเส่ียง 

  

ภัยธรรมชาต ิ  | สตอ็กทีล่ดลง |  โรคทีเ่กดิจากสภาพภูมอิากาศ 

ความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม 

 
ข้อบงัคบั | ต้นทุนของปัจจยัผลติ | ราคาตลาด 

 

การเขา้ถึงตลาด | การกระจายความเส่ียง | การจดัการกระแส

เงินสด | ขีดความสามารถทางเทคนิค 
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4.6 การประเมินความเส่ียงและการวเิคราะห์สินเช่ือ 

ส่วนสําคญัของการออกแบบผลิตภณัฑคื์อขอ้กาํหนดและเง่ือนไขในการบรรเทาความเส่ียง ความเส่ียงส่วนท่ี ชาวประมงรายย่อย 

ตอ้งเผชิญนั้นอาจถูกควบคุมหรือติดตามตรวจสอบไดโ้ดยองคก์รทางการเงินเท่านั้น ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ เช่น 

ความเช่ียวชาญดา้นเทคนิคในการจบัสัตวน์ํ้ า ทกัษะการนาํทาง ค่าเช้ือเพลิงและนํ้ าแขง็ และการบริหารจดัการคนงาน (ถา้มี) ความ

เช่ือมโยงกบัผูซ้ื้อ      รวมถึงการประเมินคุณลกัษณะของผูกู้ ้ซ่ึงอาจวเิคราะห์และกาํหนดความน่าเช่ือถือทางการเงิน  อย่างไรกต็าม

องคป์ระกอบของความเส่ียงอื่นท่ียากต่อกระบวนการภายในของสถาบนัการเงินในการวเิคราะห์ ไดแ้ก่ ความผนัผวนของราคาตลาด 

สภาพอากาศ และอุบติัเหตุ ความเส่ียงดงักล่าวอาจถูกบรรเทาไดบ้างส่วนจากสัญญาขาย กรมธรรมป์ระกนัภยัเรือ และการคํ้าประกนั

โดยบุคคลท่ีสาม 

 

เน่ืองจากการให้สินเช่ือตอ้งใชค้วามสัมพนัธ์ร่วมกนัทั้งระบบ  ซ่ึงรวมถึง เคร่ืองมือ กลยุทธ์ การตลาด ตลาดการเงิน และนโยบาย

ของภาครัฐ (ดู รูป 1) 

 

แม้ว่าหลกัประกันเงินกู้จะช่วยบรรเทาความเส่ียงไดเ้ช่นเดียวกบัการคํ้ าประกันและกรมธรรม์ประกันภยั แต่ก็เป็นเคร่ืองมือท่ี

นาํมาใชใ้นภายหลงัเพื่อชดเชยผลขาดทุนและไม่ไดก้าํหนดหรือคาดการณ์ความสาํเร็จของกิจการ ในความเป็นจริงคือหลกัประกนั

เงินกูท้าํหนา้ท่ีเหมือนเป็นส่ิงท่ีช่วยยบัย ั้งการไม่ชาํระเงินคืน ประเภทหลกัประกนัเงินกูท่ี้ใชอ้าจประกอบดว้ยท่ีดิน เรือเดินสมุทร 

รถบรรทุก ส่ิงปลูกสร้าง หรืออุปกรณ์ หลกัประกนัเงินกูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจอาจหาไม่ไดเ้สมอไปเน่ืองจากมีชาวประมงพื้นบา้น

จาํนวนไม่นอ้ยท่ีเช่าอุปกรณ์แทนท่ีจะมีเป็นของตวัเอง ในการทาํประมงหลายพื้นท่ี เจา้ของเรือเดินสมุทรทาํงานอยู่บนบกและจา้ง

กปัตนัและลูกเรือเพื่อออกหาสัตวน์ํ้ าและไดส่้วนแบ่งสัตวน์ํ้ าท่ีจบัไดห้รือจากยอดขาย แต่ไม่ไดเ้ป็นเจา้ของสินทรัพยใ์นการทาํ

ประมง กรณีเช่นน้ีจึงอาจมีการใชห้ลกัประกนัเงินกูท้างเลือกหรือการใชบุ้คคลท่ีสามเขา้คํ้าประกนัเพือ่ชดเชยความเส่ียง 

 

การใชก้ลุ่มเป็นวิธีการจดัการความเส่ียงดา้นสินเช่ืออยา่งแพร่หลายในบางอุตสาหกรรมและบางประเทศ โดยเฉพาะในเอเชียมีทิศทางท่ี

ชดัเจนในการใชว้ิธีแบบกลุ่มเป็นกลไกในการบรรเทาความเส่ียง การใชก้ลุ่มชาวประมงพื้นบา้นเป็นผูจ้ดัหาหลกัประกนัทางสังคม เป็น

ผูจ้ดัการ และบางคร้ังเป็นช่องทางในการเสนอสินเช่ือ ไม่เพยีงแต่ช่วยลดความเส่ียงโดยการคดักรองและใหห้ลกัประกนัทางเลือกเพื่อให้

เงินกูเ้ท่านั้น แต่ยงัช่วยลดตน้ทุนการใหบ้ริการสินเช่ือใหก้บั ชาวประมงรายยอ่ย ดว้ย 

 
4.7 ช่องทางการให้บริการ 

สาํหรับสินเช่ือรายยอ่ยนั้น ช่องทางการใหบ้ริการทางเลือกกาํลงัขยายตวัในลกัษณะท่ีประชาชนสามารถเขา้ถึงและชาํระคืนเงินกูไ้ด ้

ช่องทางการให้บริการประกอบดว้ยการจ่ายและชาํระเงินคืนแบบดิจิตอลผ่านโทรศพัท์มือถือหรือธนาคารท่ีเป็นตวัแทนชาํระเงิน   

ช่องทางเหล่าน้ีจะถูกพจิารณาโดยสถาบนัท่ีใหสิ้นเช่ือเพือ่เป็นลดตน้ทุนการในการบริการ อีกทั้งยงัเป็นประโยชน์ในการจาํกดัความ

เส่ียงของการไม่ชาํระเงินคืนหรือการผดินดัชาํระหน้ี 

กล่องขอ้ความ 5: การออมและการกูย้มืในชุมชน 

โมเดล Matsyafed ในอินเดียใชก้ลุ่มช่วยเหลือตวัเองในลกัษณะท่ีเป็นสมาคมการออมและกูย้มืระดบัหมู่บา้น (VSLAs) 

ซ่ึงกลุ่มตอ้งผา่นการอบรมและไดรั้บการสนบัสนุนเงินทุนจึงจะใหบ้ริการทางการเงินแก่สมาชิกชาวประมงพื้นบา้นได ้

เป็นโมเดลท่ีใชก้ลุ่มในการจดัการและโดยไม่ตอ้งใชห้ลกัประกนัในการคํ้าประกนัสินเช่ือ และไม่มีการสนบัสนุนท่ีมี

นยัสาํคญัจากสถาบนัภายนอก แผนงานลกัษณะเดียวกนัน้ีไดถู้กพฒันาโดยสถาบนั RARE ในฟิลิปปินส์เพื่อส่งเสริม

โมเดล VSLA เพือ่กระตุน้การบริการดา้นสินเช่ือและออมทรัพยภ์ายในกลุ่มชาวประมงพื้นบา้นในชนบท 
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สถาบนัการเงินอาจใชห่้วงโซ่มูลค่าท่ีมีนโยบายท่ีรัดกุม มีความจาํกดัในการขาย ดว้ยความสัมพนัธ์อนัดีผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกรายมี

สามารถช่วยทาํหนา้ท่ีในการคดักรองลูกคา้ การเบิกจ่ายสินเช่ือและเป็นผูติ้ดตามหน้ี หรือตวัแทนเกบ็ชาํระหน้ีได ้ซ่ึงสามารถช่วยลด

ตน้ทุนการให้บริการ การจดัการและบรรเทาความเส่ียงได ้การจดัการท่ีดีในห่วงโซ่มูลค่า ตวัแสดงในห่วงโซ่มูลค่าอาจให้การคํ้ า

ประกนัหรือใหเ้งินทุนเพิ่มเติมแก่กนัไดด้ว้ย การบริการทางการเงินท่ีใชก้นัอยู่ทัว่ไปจะเป็นในรูปแบบท่ีสถาบนัการเงินใหสิ้นเช่ือ

กบัโรงงานแปรรูปสัตวน์ํ้ า โดยโรงงานแปรรูปสัตวน์ํ้ านาํไปใหก้บัชาวประมงอีกต่อหน่ึง การเรียกเกบ็เงินชาํระหน้ีของโรงงานแปร

รูปสัตวน์ํ้ าในบางคร้ังอยูใ่นรูปแบบของส่วนแบ่งจากสัตวน์ํ้ าท่ีข้ึนท่ีท่าหรือแพปลา 
 

กลุ่ม ชาวประมงรายยอ่ย ท่ีมีการบริหารจดัการท่ีดีในห่วงโซ่มูลค่าอาจทาํหนา้ท่ีอื่นนอกเหนือไปจากผูค้ ํ้าประกนัทางสังคม โดยอาจ

ทาํหนา้ท่ีเป็นช่องทางการเสนอสินเช่ือ ผูค้ดักรอง และตวัแทนเรียกเก็บชาํระหน้ี ขณะท่ีให้บริการท่ีจาํเป็นอื่นๆ เช่น การอบรมทาง

เทคนิค การรวมกลุ่ม การแปรรูป และการทาํขอ้ตกลงดา้นการตลาด ทั้งน้ีอาจไดป้ระโยชน์เพิ่มเติมโดยรวมในการสร้างความ

แขง็แกร่งใหก้บัการประสานและทาํงานร่วมกนัของกลุ่ม กลุ่มชาวประมงพื้นบา้นท่ีแขง็แกร่งมาก (กระทัง่วา่มีผูซ้ื้อท่ีเป็นบริษทัชั้น

นาํ) อาจเลือกจาํนาํสินทรัพยเ์พือ่ประกนัเงินกูใ้หก้บัสมาชิกโดยรับผดิชอบหน้ีสินและการบริหารจดัการเอง ลกัษณะเช่นน้ีเป็นกลไก

ทัว่ไปท่ีเกิดข้ึนในห่วงโซ่เกษตรท่ีมีมูลค่าสูง เช่น กาแฟ โกโก ้และพชืสวน 
 

ช่องทางในการให้บริการแบบเดิมคือการตั้งสถาบนัการเงินในพื้นท่ีชนบทเพื่อเป็นผูใ้ห้บริการรายหลกั สถาบนัการเงินเลือกใช้

สินเช่ือแบบกลุ่มบ่อยคร้ังเพื่อเป็นหลกัประกันเงินกู้และการเรียกเก็บชาํระหน้ี ซ่ึงเป็นการช่วยลดความเส่ียงและต้นทุนการ

ดาํเนินงานอีกดว้ย เน่ืองจากโดยปกติท่ีตั้งของผูค้า้ปลีก ผูแ้ปรรูป และผูจ้ดัหาสัตวน์ํ้ านั้นอยูใ่นแถบชานเมือง ดงันั้นค่าใชจ่้ายในการ

เดินทางจึงลดนอ้ยลง 

 

4.8 การตดิตามหนี้และการชําระเงินคืน 

ขั้นตอนการติดตามหน้ีปรับเปล่ียนไปตามประเภทของธุรกิจ ประเภทของการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการซ้ืออุปกรณ์ประมง เรือเดิน

สมุทร เคร่ืองมือ เช้ือเพลิง และนํ้ าแข็ง เป็นประเด็นสําคญัในการติดตามกับชาวประมงรายย่อย ขั้นตอนน้ีอาจดาํเนินการโดย

เจา้หนา้ท่ีฝ่ายสินเช่ือหรือเจา้หนา้ท่ีฝ่ายธุรกิจของสถาบนัการเงิน ตวัแสดงในห่วงโซ่มูลค่าอาจมีบทบาทช่วยเหลือในการติดตามหน้ี

ได ้เช่นกลุ่มชาวประมงรายยอ่ย ผูซ้ื้อ และผูจ้ดัหาปัจจยัการผลิต   
 

หลกัพื้นฐานท่ีสําคญัของการชาํระหน้ีคือตอ้งแน่ใจว่าเงินท่ีใชช้าํระเงินหน้ีนั้นเป็นเงินสดท่ีไดจ้ากกิจการ  เร่ืองน้ีกลายเป็นปัญหา

สําหรับธุรกิจท่ีมีกระแสเงินสดไม่แน่นอนและไม่สมดุล การคาดการณ์กระแสเงินสดของ ชาวประมงรายยอ่ยจะข้ึนอยูก่บัความผนั

ผวนของฤดูกาลและระดบักิจกรรม การชาํระเงินคืนเป็นรายวนัหรือรายสัปดาห์สามารถกระทาํไดห้ากชาวประมงรายยอ่ยทาํการจบั

สัตวน์ํ้ าเป็นประจาํ อย่างไรก็ดีจะมีช่วงเวลาท่ีไม่สามารถจบัสัตวน์ํ้ าไดเ้ลย เน่ืองจากไปตามฤดูกาลหรือกฎขอ้บงัคบัต่างๆ ดงันั้นจึง

ไม่มีความแน่นอนของผลผลิต ถึงแมจ้ะใชเ้ทคโนโลยีและปัจจยัอื่นๆท่ีจาํเป็นเพื่อช่วยเพิ่มและรักษาระดบัผลผลิตแลว้ก็ตาม ขอ้มูล

จากสมุดบนัทึกการออกเรือหรือสถิติการข้ึนสัตวน์ํ้ าท่ีท่าหรือแพปลาอาจเป็นขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในการพจิารณาความสามารถใน

การชาํระเงินของชาวประมงไดแ้ละควรเป็นส่วนสาํคญัท่ีใชใ้นการวเิคราะห์สินเช่ือดว้ย 

 

สถาบนัการเงินมีทางเลือกในการส่งเสริมและเพิม่ความมัน่ใจในการชาํระหน้ีหลายทางเลือก และทางเลือกหน่ึงคือใหก้ารเวลากบั

ลูกคา้มากพอในการจ่ายคืน ทางเลือกในการชาํระหน้ีจะเป็นไปตามเส้นทางท่ีคลา้ยคลึงกนัสาํหรับธุรกิจท่ีมีกระแสเงินสดไม่

แน่นอน (เช่นในภาคเกษตรและประมง)โดยลูกหน้ีจะจ่ายชาํระหน้ีกต่็อเม่ือมีเงินสดเหลือเพยีงพอต่อการชาํระหน้ีเท่านั้น  หรือการ

ชาํระหน้ีโดยเกบ็เป็นเปอร์เซ็นตจ์ากมูลค่าสัตวน์ํ้ าท่ีจบัได ้ซ่ึงเป็นทางเลือกท่ีกล่าวมาไม่สามารถทาํไดใ้นการกูย้มือยา่งเป็นทางการ

จากสถาบนัการเงินเน่ืองจากมีความเส่ียงและค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานสูง 
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กรณีท่ีห่วงโซ่มูลค่ามีบทบาทท่ีเขม้แขง็ จะสามารถจดัการองคป์ระกอบต่างๆ เช่นการแปรรูป ผูซ้ื้อผลผลิต และธุรกรรมธนาคารได้

อยา่งประสบความสาํเร็จและมีประสิทธิภาพ   สาํหรับโมเดลแบบกลุ่ม (เช่น VSLA, SHGs และสหกรณ์) อาจถูกใชเ้พือ่ใหก้ารชาํระ

หน้ีให้ราบร่ืนข้ึนในกรณีท่ีเกิดกระแสเงินสดภายในกลุ่มไม่เพียงพอต่อการชาํระหน้ี และเมือเกิดกรณีท่ีซับซ้อนมากข้ึนหาก 

ชาวประมงรายยอ่ยไม่มีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนัในการขายสินคา้ในตลาดเปิด ในกรณีเช่นน้ีตอ้งการวธีิการและการเกบ็ชาํระหน้ี

ในรูปแบบอื่นๆ ซ่ึงโดยปกติจะใชเ้วลาและตน้ทุนสูงข้ึน 
 

 
4.9 ความยัง่ยืนของสถาบัน 

เพื่อให้แน่ใจในการให้บริการและการให้สินเช่ือเป็นไปอย่างต่อเน่ือง สถาบนัการเงินส่วนใหญ่จาํเป็นตอ้งมีความยัง่ยืนและมีผล

กาํไร ความสามารถในการทาํกาํไรหรือการมีรายไดใ้ห้ครอบคลุมค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน เม่ือสถาบนัมีความสามารถในการทาํให้มีส่วน

ต่างระหวา่งตน้ทุนกบัผลตอบแทนจากเงินลงทุนอยา่งมีประสิทธิภาพ (ซ่ึงปกติแลว้การใหกู้ย้มืของสถาบนัจะมีความโดดเด่นท่ีสุด) 

โดยมีเง่ือนไขวา่ส่วนต่างของดอกเบ้ียสุทธิตอ้งครอบคลุมตน้ทุนการดาํเนินงานและผลขาดทุนจากการใหสิ้นเช่ือ ดงันั้นการกาํหนด

สมการท่ีย ัง่ยนืนั้นตอ้งมีการตั้งราคาของดอกเบ้ียเพือ่ครอบคลุมค่าใชจ่้ายดว้ย อยา่งไรกดี็มีหลายสถานการณ์ท่ีสถาบนัการเงินเห็นวา่

จาํเป็นตอ้งให้เงินอุดหนุนผลิตภณัฑ์เฉพาะบางอย่างเพื่อท่ีจะไดรั้บรายไดจ้ากจากผลิตภณัฑ์อื่น เน่ืองจากสถาบนัการเงินอาจไม่

เขา้ใจถึงตน้ทุนผลิตภณัฑข์องตนเสมอไป ดงันั้นการคาํนวณอตัราดอกเบ้ียทัว่ไปจึงมีการรวมอตัราเบ้ียประกนัภยัความเส่ียงเขา้ไป

ดว้ย  
 

ในตลาดท่ีมีการแข่งขนัสูง อตัราดอกเบ้ียอาจถูกกาํหนดตามอตัราดอกเบ้ียของตลาดแทนท่ีจะใชเ้กณฑต์น้ทุน สถาบนัการเงินอาจ

เลือกปรับลดอตัราดอกเบ้ียท่ีใชก้บับางธุรกิจซ่ึงข้ึนอยู่กบัว่าสถาบนัจะสามารถลดความเส่ียงจากภายนอกไดอ้ย่างไร (เช่น การคํ้า

ประกนัภายนอกรวมถึงการท่ีสถาบนัการเงินสามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนท่ีมีตน้ทุนตํ่า อยา่งไรกดี็ใหเ้ขา้ใจวา่การใหสิ้นเช่ือถึงแมว้่า

จะมีตน้ทุนทางการเงินตํ่า สถาบนัการเงินไม่มีความจาํเป็นท่ีตอ้งปรับลดอตัราดอกเบ้ียให้กบัผูกู้ ้เน่ืองจากสถาบนัการเงินอาจเลือก

ออกสินเช่ือตามอตัราตลาด เพือ่กีดกนัผูท่ี้มุ่งเนน้การเช่า  

 
 

ในทางกลบักัน วตัถุประสงค์ในการสร้างความยัง่ยืนของสถาบนัการเงินอาจบรรลุผลไดด้้วยการควบคุมตน้ทุน อาจปรับลด

องคป์ระกอบของตน้ทุนโดยใชก้ารจดัการความเส่ียงท่ีเหมาะสม (ค่าชดเชยความเส่ียง) อีกทั้งกลไกการให้บริการทางเลือก ความ

เช่ือมโยงของผลิตภณัฑ ์และขนาดการผลิตอาจใชใ้นการปรับลดตน้ทุนได ้
 

4.10 ผู้ให้บริการ และผลตอบแทน 

นกัลงทุนอาจสร้างแรงจูงในหลากหลายประเภทในการโนม้นา้ว สร้างแรงจูงใจให้สถาบนัการเงินเขา้สู่ตลาดดว้ยการ ให้สินเช่ือ

ชาวประมงรายย่อยในอตัราดอกเบ้ียท่ีดึงดูดใจ สําหรับการกู้เพิ่มและบริหารจัดการต้นทุนการดาํเนินงานรวมถึงการพฒันา

เทคโนโลยี อาจใชสิ้นเช่ือดอกเบ้ียตํ่าเพื่อปรับลดความเส่ียงได ้(เสนอเงินอุดหนุนหรือการคํ้าประกนัเพื่อชดเชยตน้ทุนความเส่ียง) 

โดยผ่านการคํ้ าประกนัและความช่วยเหลือทางเทคนิคในการพฒันาผลิตภณัฑ์ การดาํเนินการโครงการนาํร่อง และการบริหาร

จดัการ สินเช่ือดอกเบ้ียตํ่า ซ่ึงรวมถึงการให้ความช่วยเหลือดา้นเทคนิคจะช่วยส่งเสริมการประมงท่ีย ัง่ยืนและรับผิดชอบต่อแหล่ง

อาหารทะเลได ้ ไม่วา่จะเพือ่วตัถุประสงคใ์ดกต็าม แนวปฏิบติัท่ีดีในการสนบัสนุนควรนาํไปใชก้บัความช่วยเหลือดงัต่อไปน้ี 
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เงินช่วยเหลือ 

แนวปฏิบติัท่ีดีจะเกิดข้ึนต่อเม่ือแผนเงินอุดหนุนหรือเงินช่วยเหลือตามแผนงานสามารถชดเชยตน้ทุนในระยะสั้นอนัเก่ียวขอ้งกบั

การแนะนาํผลิตภณัฑน์าํร่อง รวมถึงรองรับตน้ทุนท่ีเก่ียวกบัการวา่จา้งพนกังานดา้นเทคนิคเพิม่เติม  การพฒันาเทคโนโลย ีหรือการ

ขยายบริการได ้ซ่ึงเป็นเป้าหมายระยะสั้นตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้
 

กองทุนเงินกู้ยืม 

บทบาทของเงินทุนท่ีธนาคารกลางหรือผูใ้ห้บริการการเงินรายใหญ่ ซ่ึงไดแ้ก่ ธนาคารหรือกองทุนเพื่อสังคม คือการสร้างสภาพ

คล่องท่ีจาํเป็นในบริบทต่างๆ ต่อกองทุนท่ีมีไวเ้พื่อให้กูย้มืต่อนั้นถูกจาํกดัโดยสภาพแวดลอ้มท่ีเอื้ออาํนวย กองทุนน้ีมีลกัษณะเป็น

สินเช่ือดอกเบ้ียตํ่า (เม่ืออตัราดอกเบ้ียตํ่ากวา่อตัราตลาด) หากจุดประสงคข์องการใหสิ้นเช่ือคือการโนม้นา้วใหส้ถาบนัการเงินเขา้สู่

ตลาดดงักล่าวหรือเม่ือสถาบนัการเงินไม่สามารถเพิม่ทุนใหก้บัคนกลางไดอ้ยา่งเพยีงพอ สินเช่ือดอกเบ้ียตํ่าน้ีไม่สามารถตกทอดไป

ถึงผูบ้ริโภคขั้นสุดทา้ยซ่ึงข้ึนอยู่กบันโยบายของสถาบนัการเงิน อย่างไรก็ดี ส่ิงท่ีควรทาํก็คือการเพิ่มการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายซ่ึงใน

กรณีน้ีกคื็อ ชาวประมงรายยอ่ย และส่ิงท่ีไม่ควรทาํกคื็อการบิดเบือนตลาด 
 

ในบางกรณีของการให้สินเช่ือเพื่อการเกษตรนั้น อาจมีการใหเ้งินกูย้มืแก่กลุ่มหรือสมาคมผูผ้ลิตโดยตรงเพื่อเป็นสินเช่ือเพื่อการคา้

และในบางคร้ังก็เพื่อเป็นการให้รายย่อยกูย้ืมต่อ ซ่ึงในบางคร้ังผ่านทางกองทุนเพื่อสังคม  เช่น Root Capital หรือ Oikocredit   ซ่ึง

ประสบผลสาํเร็จในการสร้างพฤติกรรมและผลิตภณัฑท่ี์ย ัง่ยนื เช่น การคา้ท่ีเป็นธรรม การรับรองผลิตภณัฑท่ี์ปฏิบติัตามมาตรฐาน

การเกษตรท่ีย ัง่ยนืและผลิตภณัฑอ์ินทรีย ์ซ่ึงวธีิการดงักล่าวอาจนาํไปใชก้บักลุ่มชาวประมงพื้นบา้นได ้
 

การคํา้ประกนัเงินกู้ 

กรณีท่ีการสร้างสภาพคล่องไม่มีความจาํเป็น การใชมู้ลค่าเคร่ืองมือเป็นหลกัคํ้าประกนั การคํ้าประกนัหลกัทรัพยใ์นครอบครอง 

หรือการคํ้าประกนัสินเช่ือเป็นรายกรณีไป โดยส่วนใหญ่อยูใ่นรูปของตวัช้ีวดัความเส่ียง 
 

การคํ้าประกนัเงินกูค้วรบ่งช้ีการลดความเส่ียง เหมาะสมกบัโครงสร้างของเงินกูท่ี้ให ้ครอบคลุมความเส่ียงส่วนใหญ่ท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

ชาวประมงรายยอ่ย โดยเฉพาะความเส่ียงเชิงระบบ และการรองรับผลขาดทุนเพยีงบางส่วนบนพื้นฐานท่ีเท่าเทียม ความเส่ียงส่วนท่ี

เหลือนั้นเป็นของสถาบนัการเงินซ่ึงตอ้งดาํเนินการประเมินและจดัการกบัเงินกูแ้ต่ละรายการอยา่งเหมาะสม แมว้า่อตัราดอกเบ้ียของ

ผูใ้ชง้านขั้นสุดทา้ยไม่ไดป้รับลดลง แต่การคํ้าประกนัเงินกูภ้ายใตข้อ้เทจ็จริงท่ีวา่เป็นการชดเชยตน้ทุนความเส่ียงนั้นอาจมีส่วนช่วย

ลดอตัราดอกเบ้ียโดยรวมลงได ้
 

ผูใ้หกู้ห้รือผูบ้ริจาคตอ้งควรเขา้มาเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการดาํเนินการวิเคราะห์ อนุมติั และติดตามผล ซ่ึงเหล่าน้ีตอ้งเป็นหนา้ท่ีของ

สถาบนัการเงินท่ีใหสิ้นเช่ือแก่ ชาวประมงรายยอ่ย  นกัลงทุนหรือผูบ้ริจาคตอ้งไม่วางขอ้กาํหนดของผลิตภณัฑร์วมถึงอตัราดอกเบ้ีย

โดยตอ้งยดึตามบนัทึกความเขา้ใจหรือสัญญาท่ีทาํไวก้บัสถาบนัการเงินและเอื้อใหมี้การดาํเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื 
 

เกณฑ์การใชป้ระโยชน์จากเงินกองทุนอาจแตกต่างกนัมาก เช่น กองทุนอาจกาํหนดว่า ชาวประมงรายย่อย ท่ีไดรั้บการรับรอง

เท่านั้นท่ีจะไดป้ระโยชน์จากแหล่งสินเช่ือท่ีมีอยู ่หรืออาจตดัสินใจใหเ้งินทุนกบั ชาวประมงรายยอ่ย ท่ีปรับเปล่ียนการทาํประมงไป

ตามการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเท่านั้น โดยอาจกาํหนดวตัถุประสงคก์ารให้เงินทุนท่ีแตกต่างกนัไดม้ากมาย อย่างไรก็ดี ยิ่ง

ตลาดเป้าหมายแคบลงเท่าไร อาํนาจกจ็ะเปล่ียนไปอยูใ่นมือผูกู้ย้ืมมากข้ึนเท่านั้น ทนัทีท่ีสามารถระบุเป้าหมายหรือพฤติกรรมท่ีคุณ

ตอ้งการจะเปล่ียนไดแ้ละมีการพฒันาแผนธุรกิจข้ึนมา ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งอาจมีการตกลงกนัเร่ืองการให้เงินทุนแบบไดป้ระโยชน์ทั้ง

สองฝ่ายหรือการบรรเทาความเส่ียงร่วมกนัได ้ 
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เอกสารแนบท้าย: ขั้นตอนที่ต้องพิจารณาในการให้สินเช่ือกับประมง

รายเล็ก รายการตรวจสอบความเส่ียงแบบง่าย รายละเอียดผลิตภัณฑ์ 

และความหมายศัพท์เฉพาะ 
เอกสารแนบท้าย ก: ขั้นตอนในการแนะนําประมงรายย่อยให้ใช้บริการและดําเนินการด้านสินเช่ือ 

 
 
 

การประเมิน 

  ตลาด 
 
 
 

    

ผลติภัณฑ์/ 

แนวคิด

โครงการ 

 
 
 

 

การนําร่อง 

 
 
 
 

การทบทวนและ

ประเมินผล 

 

 
 
 

เปิดตัวผลิตภัณฑ์

และเพิ่มยอดขาย 

 
 
 

ผลตอบรับ   

 จากลูกค้า 

 

- การวิจยัตลาด – กรมประมงและ/ หรือนกัการเมืองทอ้งถ่ิน ตลาด ลูกคา้เป้าหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

- การประเมินห่วงโซ่มูลค่า (ตามท่ีกาํหนด) 

- การออกแบบผลิตภณัฑ/์ โครงการ 

- การจดัทาํเอกสารตามแบบท่ีกาํหนดและคาดการณ์ทางการเงิน 

- การทดสอบแนวคิด 

- การเลือกสถานท่ีทดสอบ 

- การกาํหนดเกณฑม์าตรฐานเพ่ือการนาํส่งท่ีประสบผลสาํเร็จ 

 

- การปรับแนวคิดผลิตภณัฑ ์(ตามท่ีกาํหนด) 

- สรุปการจดัทาํเอกสาร: นโยบายและขั้นตอนต่างๆ เอกสารการตลาด และรายการตรวจสอบ 

 

 

- การเปิดตวัแคมเปญการตลาดและส่งเสริมการขาย 

- การนาํไปแคมเปญไปปฏิบติั 

- การปรับปรุงโครงสร้างส่ิงจูงใจในการทาํงานของพนกังานตามท่ีกาํหนด 

 

- การปรับตวั (ตามท่ีจาํเป็น) เขา้กบัความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
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เอกสารแนบทา้ย ข: รายการตรวจสอบความเส่ียง 

รายการตรวจสอบความเส่ียงแบบง่าย (ปรับปรุงจากการเกษตร) 

ช่ือผู้กู้:______________________________ รหัสลูกค้า:_________________________ 
ผลิตภัณฑ์สินเช่ือท่ีต้องการ: __________________ จํานวนเงินสินเช่ือท่ีต้องการ: _______________ 

ช่ือเจ้าหน้าท่ีสินเช่ือ: _______________________  

  

 
ใข่           ไม่ใช่                              ความเห็น 

ก. รายละเอียดลูกค้า  

1. ตรงตามเกณฑต์รวจสอบคุณสมบติัและคดักรองทั้งหมด [ ]  [ ] 

2. เปิดบญัชีกบัธนาคารแลว้ (หรือสถาบนัการเงินอื่น) [ ]         [ ] 

ข. รายละเอียดกิจการท่ีต้องการเงินทุน 
 

1. เป็นกิจกรรมงานท่ีคาดวา่จะสร้างรายไดห้รือไม่และไม่ไดแ้ค่

พอยงัชีพ? 

 

[ ]           [ ] 

2. เง่ือนไขทัว่ไปของเรือ เคร่ืองมือและสถานท่ี/ท่าเทียบเรือ การ

เขา้ถึงและระดบัเทคโนโลยท่ีีใชเ้หมาะสมสาํหรับการทาํประมง 

 

[ ]           [ ] 

ค. การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านสินเช่ือ  

1. จาํนวนเงิน ขอ้กาํหนด และเง่ือนไขอื่นในการจดัหาเงินทุน

เพยีงพอเหมาะสมกบัความตอ้งการ 

[ ]           [ ] 

2. ยนืยนัการมีตลาดเป้าหมายแลว้ [ ]           [ ] 

3. ลูกคา้มีการอา้งอิงจากผูจ้ดัหาหรือผูซ้ื้อหรือไม่ (ถา้มี โปรดระบุ) [ ]           [ ] 

4. ลูกคา้มีแหล่งรายไดท่ี้เป็นเงินสดอื่น เช่น การเกษตร/   ปศุสัตว ์

เงินโอน เงินเดือน กิจการรายยอ่ย ฯลฯ หรือไม่ 

 

[ ]           [ ] 

5. การวเิคราะห์กระแสเงินสดของลูกคา้เพือ่แสดงใหเ้ห็นถึงความ

สามาถในการชาํระหน้ี 

 

[ ]           [ ] 

ขอ้สังเกตและความเห็นเพิม่เติม [ ]           [ ] 

 

เจ้าหน้าทีท่ีรั่บผดิชอบ  

_____________________________ 

 

วนัที่ 

_____________________________ 
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ต้นทุน 

   

เอกสารแนบทา้ย ค: ตารางรายละเอียดผลิตภณัฑ ์
 

 

ประเภท: (เงินทุนหมุนเวียน สินทรัพยถ์าวร สินเช่ือแฟ็กเตอริง 

วงเงินสินเช่ือ สินเช่ือหมุนเวียน) 

ลูกคา้เป้าหมาย (ชาวประมง กิจการ เรือ เคร่ืองมือ การทาํประมง 

พนัธ์ุสตัวเ์ป้าหมาย ผูส่้งออก ผูซ้ื้อ ฯลฯ) 
 

รายละเอยีดลูกค้า (ขนาดของลูกคา้ ขอ้มูลเรือและเคร่ืองยนต ์

ลูกเรือ ประสบการณ์ ประวติัของผูใ้หกู้ ้TA ท่ีมี ฯลฯ) 
 

จาํนวนเงินขั้นตํ่า 

จาํนวนเงินสูงสุด 

จาํนวนเงินเฉล่ีย 

จาํนวนเงินทั้งหมดท่ีใชใ้นการนาํร่อง (ถา้มี) 
 

 

ประเภทหลกัประกนัเงินกูท่ี้กาํหนด  

หลกัประกนัเพ่ิมเติมท่ียอมรับได ้(ถา้มี)  

มูลค่าหลกัประกนัเป็น % ของจาํนวนเงินกู ้

 

อตัราดอกเบ้ีย 

เกณฑก์ารคาํนวณอตัราดอกเบ้ีย 

ค่านายหนา้/ ค่าธรรมเนียม เม่ือใด? บ่อยแค่

ไหน? 

ตน้ทุนอ่ืน: (ประกนัภยั ค่าแสตมป์ ลงทะเบียนหลกัประกนั ฯลฯ) 

อา้งอิงจาก (ประเภทการวิเคราะห์ ประเภทหลกัประกนั 

ประวติัสินเช่ือ)  

อยา่งไร:  (เงินสด สินคา้ ใบสาํคญัจ่าย  ผา่นผูจ้ดัหา แบบการติดตามหน้ี ฯลฯ) 

 

 

 

 

 

 

 

จุดประสงค์ ข้อกาํหนด/ แนวปฏิบัติ 

จํานวนเงิน 

เง่ือนไขบังคับก่อน 

การเบิกจ่ายเงิน 
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ระยะเวลา (ระยะเวลาการให้กูพิ้จารณาจากอะไร? ไม่เกิน x? ฯลฯ 

 

ระยะผอ่นผนั (ดอกเบ้ีย และ/ หรือเงินตน้)  
 

เง่ือนไขการชําระเงิน 
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เอกสารแนบท้าย ง: ความหมายศัพท์ 
 

ระยะส้ัน หมายถึงระยะเวลาการกูย้มื ซ่ึงโดยทัว่ไประยะสั้นจะนอ้ยกวา่หน่ึงปี ระยะกลางและยาว: 

เท่ากบั 1 ปีหรือมากกวา่หน่ึงปี 

เงินทุนหมุนเวียน เงินท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้นการประกอบธุรกิจในระยะสั้น ไม่ไดห้มายถึงการซ้ืออุปกรณ์หรือท่ีดิน 

แต่เป็นปัจจยัการผลิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินกิจการประจาํวนั 

สินเช่ือปัจจัยการผลิต สินเช่ือเพือ่ปัจจยัการผลิต ในกรณีน้ีไดแ้ก่ เมลด็พนัธ์ุ ปุ๋ย สารเคมีเพือ่การเกษตร  

หลักประกันเงินกู้ หลกัประกนัท่ีผูกู้เ้สนอใหเ้พือ่ประกนัการชาํระคืนเงินกู ้อาจเป็นหลกัประกนัท่ีมีจบัตอ้ง

ไดห้รือจบัตอ้งไม่ไดก้ไ็ด ้ 

ช่องทางการให้บริการ ช่องทางท่ีบริษทัใชใ้นการนาํผลิตภณัฑไ์ปสู่ตลาดหรือลูกคา้ ในกรณีของสถาบนัการเงินอาจ

ใชเ้ป็นช่องทางต่อไปน้ีในการชาํระเงินคืนดว้ย  ไดแ้ก่ สาขา เจา้หนา้ท่ีภาคสนาม ตูเ้อทีเอม็ 

โทรศพัทมื์อถือ  POS สถาบนัการเงินอื่น    

สินเช่ือ การใหเ้งินทุนเพือ่จาํเป็น   

สินทรัพย์ ส่ิงใดกต็ามท่ีมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนซ่ึงสามารถครอบครองหรือควบคุมไดเ้พือ่สร้างมูลค่าและ

ถือครองไวเ้พือ่มูลค่าทางเศรษฐกิจ ใหถื้อเป็นสินทรัพย ์ 

ทางการ/ ไม่เป็นทางการ หมายถึงโครงสร้างทางกฎหมายของสถาบนั กิจการท่ีไม่เป็นทางการมกัไม่มีการจดทะเบียน 

หรือในกรณีท่ีเป็นสถาบนัไม่เป็นทางการ กอ็าจจดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษทัได ้แต่ไม่ไดอ้ยู่

ภายใตโ้ครงสร้างทางกฎหมายของสถาบนัการเงิน  

โครงสร้างสินเช่ือแบบเดิม โครงสร้างสินเช่ือแบบเดิมท่ีกาํหนดใหผู้ซ้ื้อตอ้งจ่ายคืนเงินตน้และดอกเบ้ียตามตารางเวลา

ชาํระเงินคืนท่ีกาํหนดไว ้ โดยมีการวางเงินดาวน ์ โดยส่วนใหญ่หมายถึงการผอ่นชาํระเงินกู้

พร้อมดอกเบ้ียเป็นงวดเท่าๆ กนั 

สินเช่ือรายย่อย กรณีท่ีสถาบนัการเงินมีการติดต่อกบัผูกู้ย้มืโดยตรง การกูย้มืทางออ้มเกิดข้ึนเม่ือสถาบนั

การเงินดาํเนินงานผา่นคนกลาง (ไม่วา่เป็นสถาบนัการเงินอื่น (ขนาดใหญ่) หรือกิจการ

ประเภทอื่น) 

หลักทรัพย์เพ่ือการลงทุนขนาดใหญ่ หลกัทรัพยเ์พือ่ใหแ้ก่สถาบนัการเงินอื่น (หรือไม่ใช่สถาบนัการเงิน) กูเ้พือ่ไปปล่อยกูต่้ออีก

ทอดหน่ึง 

ระยะผ่อนผัน ระยะเวลา (มกัอยูใ่นช่วงเร่ิมตน้) ท่ีไม่ถึงกาํหนดผอ่นชาํระเงินกู ้แต่มกัเป็นการผอ่นชาํระ

เฉพาะดอกเบ้ีย  

สินเช่ือเพ่ือการดําเนินงาน สินเช่ือท่ีมีจุดประสงคเ์พือ่สนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน (ส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์) เช่น 

อะไหล่ แรงงาน และปัจจยัการผลิตอืน่ (เช้ือเพลิง ทรัพยากรสาํคญั) 

ทุนกู้ยืม  ส่วนหน่ึงของสินเช่ือท่ีเป็นจาํนวนเงินใหกู้ย้มืเร่ิมแรก  

การผ่อนชําระเงินคืน การชาํระคืนซ่ึงประกอบดว้ยดอกเบ้ียและเงินตน้โดยผอ่นชาํระเป็นงวด 
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เงินกู้ผ่อนชําระเป็นงวด เงินกูท่ี้จ่ายคืนในจาํนวนท่ีเท่ากนัในแต่ละงวด  

บริการสินเช่ือรายย่อย  บริการสินเช่ือรายยอ่ยเป็นบริการทางการเงินในหลายรูปแบบ (สินเช่ือ เงินฝากออม

ทรัพย ์ประกนัภยั การจ่ายเงิน และการโอนเงิน) ท่ีออกแบบใหเ้หมาะสมกบัผูท่ี้มี

รายไดน้อ้ยหรือกิจการรายยอ่ย/ ขนาดเลก็ 

ผู้ให้บริการสินเช่ือรายย่อย  สถาบนัท่ีสามารถใหบ้ริการสินเช่ือรายยอ่ย ไดแ้ก่ สถาบนัการเงิน (สหกรณ์การเงิน ธนาคาร 

เครดิตยเูน่ียน สถาบนัออมทรัพยเ์พือ่การกูย้มื สถาบนัสินเช่ือรายยอ่ย และบริษทัการเงินอื่น) 

และหน่วยงานท่ีไม่ใช่หน่วยงานทางการเงิน (สหกรณ์ผูผ้ลิต ผูแ้ปรรูป ธนาคารเพือ่การออม

ชนบทของสเปน (cajas  rurales) กลุ่มส่งเสริมการออมในชุมชน ผูส่้งออก ผูซ้ื้อ ผูจ้ดัหาปัจจยั

การผลิตอื่นๆท่ีเก่ียวกบัการประมง / ผูใ้หบ้ริการ เป็นตน้)  

การลดความเส่ียง การแบ่งปันตน้ทุนถูกนาํมาใชใ้นแผนงานเพือ่ช่วยเหลือลดความเส่ียงของตวัแสดงในตลาด  

โดยการพยายามใชน้วตักรรมหรือผลิตภณัฑใ์หม่ กลยทุธ์น้ีเป็นประโยชน์ก็ต่อเม่ือหุน้ส่วน

เป้าหมายเขา้ใจในประโยชน์และความเส่ียงของการลงทุนใหม่ และเพยีงตอ้งการตาข่ายความ

มัน่คงทางการเงินเพือ่สร้างความเช่ือมัน่ตลอดเวลาท่ีดาํเนินการ  

บริษัทข้อมูลเครดิต (ส่วนใหญ่เป็น) บริษทัเอกชนท่ีเกบ็ไฟลข์อ้มูลเครดิตของผูบ้ริโภคและใหบ้ริการขอ้มูลน้ี

ใหก้บัผูใ้ชง้านท่ีไดรั้บอนุญาตโดยมีการเกบ็ค่าธรรมเนียม  

ส่วนต่างดอกเบีย้สุทธิ ส่วนต่างดอกเบ้ียสุทธิเป็นส่วนต่างโดยเฉล่ียระหวา่งอตัราการกูย้มืและการอตัราดอกเบ้ีย

เงินกู ้ 
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แนวปฏิบติัเพื่อเพิ่มการเขา้ถึงบริการสินเช่ือรายย่อยของประมงรายย่อยใน

ภูมิภาคเอเชียจดัทาํข้ึนเพื่อส่งเสริมการนาํแนวปฏิบติัโดยสมคัรใจในการ

ส่งเสริมการประมงรายย่อยในบริบทของความมัน่คงทางอาหารและการ

ขจดัความยากจนอยา่งย ัง่ยนื (แนวปฏิบติั ชาวประมงรายยอ่ย) ไปใชไ้ดจ้ริง 

จุดประสงค์ของแนวปฏิบัติน้ีคือการเพิ่มการตระหนักรู้เก่ียวกับความ

ตอ้งการบริการทางการเงินและการให้สินเช่ือแก่ชาวประมงรายย่อยอย่าง

ทัว่ถึงและยัง่ยืน เสนอแนะแนวทางให้กบัผูก้าํหนดนโยบายและผูมี้อาํนาจ

ตัดสินใจในการช่วยแนะนําและกระตุ้นให้เกิดบริการด้านการเงินแก่

ชาวประมงพื้นบ้าน สร้างขีดความสามารถให้กบัผูใ้ห้บริการทางการเงิน 

องค์กรชาวประมงพื้นบ้าน เอ็นจีโอ และผูมี้ส่วนได้เสียอื่น และส่งเสริม

บริการทางการเงินเพื่อการทาํประมงอย่างรับผิดชอบ การแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

และการดาํเนินการทางการตลาด  

แนวปฏิบติัน้ีอธิบายว่า เพราะเหตุใดสินเช่ือรายยอ่ยและสินเช่ือขนาดเลก็จึง

มีความสําคญักบัการประมงรายย่อยและเพราะเหตุใดชาวประมงรายย่อย

จาํนวนมากจึงไม่ไดรั้บสินเช่ือ แนวปฏิบติัน้ีเสนอแนะจุดเร่ิมตน้และจุดท่ี

สร้างผลตอบแทนสําหรับตวัแสดงท่ีสนบัสนุนการเขา้ถึงบริการทางการเงิน

ของชาวประมงรายย่อยและเปรียบเทียบคุณลกัษณะกิจการการเกษตร (ราย

ย่อย) และการประมงรายย่อย โดยมีการอภิปรายและระบุรายละเอียด

ตวัอยา่งปฏิบติัท่ีดีในการใหบ้ริการสินเช่ือใหแ้ก่ชาวประมงรายยอ่ยดว้ย 
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