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1. บทสรุปของผู้บรหิาร 

 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ที่มุ่งเน้น
และส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งผลักดันให้เศรษฐกิจภาพรวมของประเทศเจริญเติบโตได้อย่างมั่นคง โดยการขยายโอกาสให้เกษตรกร
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวก รวดเร็ว มีต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยง โดย ธ.ก.ส.
เป็นสถาบันการเงินแห่งแรก ที่พัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าทางการเงินเพ่ือบริหารความเสี่ยงพอร์ตสินเช่ือ
เกษตรกรบน Mobile Application ซึ่งเป็นระบบที่นําปัจจัยเสี่ยงทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information 
System: GIS)อาทิ ข้อมูลความเหมาะสมของดิน พ้ืนที่นํ้าท่วมและแล้งซ้ําซาก พ้ืนที่เกิดแมลงศัตรูพืชและโรค
ระบาด ราคาสินค้าเกษตร พิกัดที่ต้ังที่ทําการเกษตร ชนิดพืชที่ผลิต จํานวนเน้ือที่ในการผลิต มาวิเคราะห์
ร่วมกับปัจจัยเสี่ยงทางเศรษฐศาสตร์ของลูกค้า (Economic Information System: EIS)อาทิ ประวัติการชําระ
หน้ี อายุลูกค้า ขนาดของสินเช่ือ จํานวนผู้พ่ึงพิงในครัวเรือน เงินออม จํานวนและราคาหลักประกัน อัตราส่วน
รายได้ต่อรายจ่ายของครัวเรือน และอัตราส่วนภาระในการชําระหน้ีต่อรายได้รวมของครัวเรือน โดยใช้
แบบจําลองโลจิท (Logit Model) เพ่ือวิเคราะห์ความน่าจะเป็นที่ลูกหน้ีจะผิดนัดชําระคืนหน้ี และแบบจําลอง
โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network Model) เพ่ือสามารถส่งสัญญาณแจ้งเตือนล่วงหน้าถึง
โอกาสการผิดนัดชําระหน้ีของเกษตรกร และพยากรณ์โอกาสการผิดนัดชําระคืนหน้ีในอีก 1 ปีข้างหน้าได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 รวมทั้ง ธ.ก.ส. สามารถนําระบบฯมาใช้เป็นเคร่ืองมือสนับสนุนด้านสินเช่ือของธนาคาร เพ่ือลดขั้นตอน
การปฏิบัติงานในการให้บริการด้านสินเช่ือแก่ลูกค้า ดังน้ี 
 1. กระบวนการก่อนการให้สินเช่ือ เช่น การขยายสินเช่ือ สามารถดูข้อมูลเชิงพ้ืนที่เพ่ือคัดเลือกลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายใหม่ หรือพ้ืนที่เศรษฐกิจที่ควรให้การสนับสนุน การวิเคราะห์ความเหมาะสมของพ้ืนที่ในมิติของ 
Zoning Analysis หรือการระบุพ้ืนที่เสี่ยงในการให้สินเช่ือ  
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 2. การรับขึ้นทะเบียนเกษตกรลูกค้าใหม่และการตรวจสอบข้อมูล การประกอบอาชีพ พิกัดของบ้าน
หรือแปลงที่ดินที่ทําการเกษตร สามารถจัดเก็บข้อมูลลง Application ในสมาร์ทโฟนของพนักงานได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว ป้องกันการรับขึ้นทะเบียนซ้ําซ้อน  
 3. การตรวจสอบหลักประกัน เปลี่ยนจากการวาดแปลงที่ต้ังที่ดินและการวัดระยะทางด้วยมือหรือ
ประมาณการด้วยสายตาหรือการสอบถาม เป็นการใช้ระบบ GPS ในการตรวจสอบแปลงที่ดินให้เกิดความ
แม่นยํามากขึ้น ลดข้อผิดพลาดในการตรวจสอบแปลงที่ดิน เช่น แปลงซ้ําซ้อน หรืออยู่ในเขตหวงห้าม 
 4. การออกเย่ียมเยียนลูกค้าเกษตรกร สามารถวางแผนการเดินทางไปยังบ้านลูกค้าเกษตรกรแต่ละ
ราย เพ่ือตรวจสอบการใช้เงินกู้ตามวัตถุประสงค์การกู้เงิน หรือเพ่ือให้คําแนะนําช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาท่ี
อาจจะส่งผลกระทบถึงความสามารถในการชําระหน้ีในอนาคตของลูกค้า และถ่ายทอดงานได้อย่างเป็นระบบ
สําหรับพนักงานสินเช่ือใหม่สามารถเรียนรู้งานพ้ืนที่ได้อย่างรวดเร็ว 
 5. สามารถค้นหา ระบุ พิกัดที่ต้ัง พ้ืนที่ชลประทาน ลํานํ้าธรรมชาติ ฝายชะลอน้ํา เขตประสบภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ เช่น น้ําท่วม ฝนแล้ง เป็นต้น เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความเสี่ยงให้แก่ลูกค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 6. สามารถนําข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที่มีอยู่ไปวิเคราะห์เพ่ือเช่ือมโยงกับโครงการต่าง ๆ ของ
รัฐบาลในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อาทิ โครงการประกันภัยพืชผลทาง
การเกษตร โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ที่ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการธนาคารต้นไม้ 
โครงการพัฒนาฝายชะลอนํ้า 

 
 

2. รู้จักธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
 

ธ.ก.ส. ประกอบธุรกิจให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ภาคเกษตรและอาชีพเก่ียวเน่ืองเกษตรกรรม 
เพ่ือให้เกษตรกรสามารถเพ่ิมผลผลิตและสรา้งรายได้การเกษตร มีวิถีชีวิตที่ได้รับความสะดวกสบายตามสมควร 
ทั้งน้ี ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อมที่เป็นความท้าทายต่อ ธ.ก.ส. และเกษตรกร ซึ่ง ธ.ก.ส.ได้กําหนดแผนงานและกลยุทธ์
การตลาดให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยพัฒนาเกษตรกรลูกค้าให้สามารถบรหิารจัดการ
เงินทุนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงผ่านศูนย์เรียนรู้หรือเครือข่ายพันธมิตรและเตรียมความพร้อมให้มีความรู้ทาง
การเงินจึงได้กําหนดเป้าหมายเชิงวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และโครงการสําคัญ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเชิง
วิสัยทัศน์ โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีความเช่ือมโยงและสัมพันธ์กัน ดังน้ี 
เป้าหมายที ่1 เพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรไทย เป้าหมายที ่2 ยกระดับองค์กรสู่องค์กรประสิทธิภาพสูง 

เป้าหมายที ่3 เป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์และบริการ เป้าหมายที ่4 สร้างการเติบโตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“เป็นธนาคารพัฒนาชนบทท่ีมั่นคง มีการจัดการที่ทันสมยั ให้บริการทางการเงินครบวงจร เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างย่ังยืน” 
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พันธกิจ (Mission) 
1) บริการทางการเงินครบวงจรเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า มุง่เน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพของห่วงโซ่
คุณค่าสินค้าเกษตร โดยความร่วมมือกับเครือข่าย 
2) พัฒนาการบริหารและการจัดการทรัพยากรร่วมกับเครือข่าย เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เกษตรกร  ชุมชน สถาบันเกษตรกร และองค์กรการเงินชุมชน อย่างเก้ือกูล แบ่งปัน เป็นธรรม 
3) บริหารจัดการเงินทุนให้เพียงพอ และมีต้นทุนที่เหมาะสมต่อลูกค้าและการดําเนินงาน 
4) ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร และการใหบ้ริการรวมถึงการเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขนัของลูกค้า 
5) มุ่งมั่นหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และยึดมั่นในการสร้างคุณค่าร่วมที่สมดุลด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมอย่างมั่นคง ย่ังยืน 
ค่านยิม (Value) 
Sustainability (S) ความย่ังยืนทั้งองค์กร พนักงาน ลูกค้า ชุมชน เครือข่าย ผู้ถือหุ้น สังคม และสิ่งแวดล้อม 
Participation (P) การมีสว่นร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
Accountability (A) ความสํานึกในหน้าทีค่วามรับผิดชอบของคณะกรรมการและพนักงาน  
Respect (R) ความเคารพและให้เกียรติต่อตนเองและผู้อ่ืน 
Knowledge (K) การส่งเสริม และยกระดับการนําความรู้สู่นวัตกรรมให้เป็นธนาคารแห่งการเรียนรู้ และนํา
นวัตกรรมไปช่วยยกระดับรายได้ของเกษตรกร 
โครงสร้างของ ธ.ก.ส. 
 

 เพ่ือให้สอดคลอ้งกับพันธกิจ สภาวะตลาดการเงินของโลกท่ีกําลังเปลี่ยนแปลงไป และรองรับการ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีใหม่ให้มคีวามพร้อมในการนํา ธ.ก.ส.ไปสู่ยุค 4.0 ตลอดจนพัฒนาช่องทางการขาย 
เช่น การพัฒนาแอพพลิเคช่ันสําหรับให้บริการการเงินที่หลากหลาย การให้ความรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกร ตลอดจนให้สามารถนําสินค้าของตัวเองไปจําหน่ายผ่านระบบออนไลน์ รวมถึงการใช้ Big Data เพ่ือ
บริหารข้อมูลตลอดห่วงโซ่การผลิต การให้บริการการเงิน ธ.ก.ส.แบ่งโครงสร้างองค์กรออกเป็น 6 ด้าน 14 สาย
งาน 28 ฝ่าย 21 สํานัก ดังน้ี 
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ผลิตภัณฑ์ บรกิาร ของ ธ.ก.ส. 
 

 มีการออกผลิตภัณฑ์และบริการท่ีตรงกับความต้องการของเกษตรกรลูกค้า ควบคู่กับการดูแลสังคม
และสิ่งแวดล้อมไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งมีการบริหารจัดการแบบเครือข่ายจากทุกภาคส่วน เพ่ือการ
ขับเคลื่อนภารกิจทั้งด้านสถาบันการเงิน และด้านการพัฒนาเกษตรกรลูกค้าได้สําเร็จ มีการเติบโตด้านสินเช่ือ
และเงินฝากอย่างต่อเน่ือง ธ.ก.ส.กําหนดบทบาทและหน้าที่ที่สําคัญ จํานวน 2 ด้าน ดังน้ี 

1. บทบาทด้านสถาบันการเงิน ประกอบด้วยบริการด้านสินเช่ือ เงินฝาก และการเงินการธนาคาร 
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2. บทบาทด้านการพัฒนาเกษตรกรลูกค้า ประกอบด้วยการพัฒนาเกษตรกรลูกค้า การพัฒนาตลาด

ผลิตภัณฑ์ลูกคา้ การพัฒนาผู้ประกอบการ SME เกษตร 

 
 

กลุ่มลูกค้าที่สาํคัญของ ธ.ก.ส. 

ในปีบัญชี 2561  ธ.ก.ส.กําหนดทิศทางและกลยุทธ์การขับเคลื่อนงาน เพ่ือเป็นธนาคารพัฒนาชนบทท่ี
ย่ังยืน เน้นกลยุทธ์การดูแลลูกค้าเชิงรุก (Customer Centric) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาลูกค้าจาก Small เป็น 
Smart และยกระดับเป็น SMAEsโดยที่ 

- Small เกษตรกรรายย่อยและอาจมีปัญหาหน้ีสินนอกระบบ โดยการมุ่งยกระดับเกษตรกรที่มีรายได้
น้อยให้มีรายได้เพ่ิมขึ้นและหลุดพ้นจากวงจรการเป็นหน้ีนอกระบบ  รวมทั้งพัฒนาความรู้ทางการเงินและ
อาชีพที่เหมาะสม อาทิ ลูกค้าผู้มีรายได้น้อย ลูกค้ากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง/สถาบันการเงินชุมชน  

 Mobile Phone Application 
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- Smart กลุ่มเกษตรกรที่มีการผลิตแบบด้ังเดิม โดยต้องยกระดับกลุ่มน้ีให้เป็น Smart Farmer ปรับ
โครงสร้างการผลิตเช่ือมโยงกับหัวขบวน SMAEs รวมทั้งนําองค์ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตร 
ที่ทันสมัยสู่ลูกค้าโดยดูแลและให้คําปรึกษาต่อเน่ือง เน้นการทํางานร่วมกับหัวหน้ากลุ่ม องค์กร ชุมชนและ
เครือข่ายความร่วมมือประชารัฐ อาทิ ลูกค้าเกษตรกรรุ่นใหม่ เกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มเกษตรกร  

- SMAEs หรอืผู้ประกอบการเกษตร ซึ่งจะใช้เป็นยุทธศาสตร์สําคัญในการช่วยเหลือลูกค้า  

โดยให้ SMAEs เป็นหัวขบวนในการเปลี่ยนแปลงภาคเกษตรและชนบทได้แก่ ลูกค้าผู้ประกอบการ SMAEs 

ธ.ก.ส.ได้รบัรางวัลเกียรติยศหลายรางวัล อันนํามาซ่ึงความภาคภูมิใจ ดังนี้ 

 
 

 

3. การเรียนรู้ ความคาดหวัง ของ “ลูกคา้ของกระบวนการท่ีนาํเสนอ” 
 

ธ.ก.ส.วิเคราะห์หาความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าจากการรับฟังเสียงผ่านช่องทางต่างๆ 
ของ ธ.ก.ส. โดยมีส่วนงานที่รับผิดชอบ 2 สว่นงาน ดังน้ี 

1. ฝ่ายกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ (ฝกต.) รวบรวมเสียงจากระบบ Voice of Customers (VOC) 
และวิเคราะห์ความต้องการความคาดหวังของลูกค้าโดยแยกความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า ตาม
กลุ่มลูกค้าของธนาคาร และจดัทํารายงานสรุปผลเป็นรายไตรมาส เสนอคณะกรรมการ CRM และส่วนงานท่ี
เก่ียวข้องเพ่ือรับทราบความต้องการความคาดหวังของลูกค้า เพ่ือให้ส่วนงานใช้เป็นสารสนเทศในการวางแผน
ผลิตภัณฑ์ บรกิาร การตลาด การปรับปรุงระบบงานและกระบวนการทํางาน การพัฒนาโอกาสใหม่ รวมท้ัง
นํามาเป็นข้อมูลป้อนกลับในการทบทวนช่องทางการรับฟังเสียงของลูกค้า 
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2. ศูนย์วิจัยและพัฒนา (ศวพ.) ดําเนินการสํารวจความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าทุก
กลุ่มเป็นประจาํทุกปี ผ่านกระบวนการสํารวจความพึงพอใจ ซึ่งดําเนินการร่วมกับที่ปรึกษาจากภายนอก 
จากน้ัน ฝกต. ได้นําความต้องการ ความคาดหวังมาวิเคราะห์และบูรณาการข้อมูลร่วมกับเสียงของลูกค้าจาก
ระบบ VOC รวมทั้งผลการประเมินของลูกค้าที่ใช้บริการสาขาจากระบบงานคุณภาพจํานวน 13 ช่องทาง และ
จัดทําเป็นรายงานสารสนเทศความต้องการความคาดหวังของลูกค้าจําแนกตามกลุ่มลกูค้าของธนาคาร เพ่ือให้
ส่วนงานที่เก่ียวข้องนําไปใช้พัฒนาปรับปรุงในระดับปฏิบัติการ รวมถึงนํามาวิเคราะห์เพ่ือบริหารจัดการความ
ต้องการและความคาดหวังของลูกค้าแต่ละกลุ่มในภาพรวมของธนาคาร และนํามาประกอบการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ธนาคารและส่งใหส้่วนงานที่เก่ียวข้องนําไปใช้ประกอบการจัดทําแผนธุรกิจส่วนงาน 

ธ.ก.ส. มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์และเทคโนโลยีบนเว็บ มารับฟังเสียงของลูกค้า โดยครอบคลุมกับ
ความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้า เพ่ือให้การรับฟังเสียงของลูกค้ารองรับลูกค้าปัจจุบันที่มีแนวโน้มใช้สื่อ
สังคมออนไลน์และเทคโนโลยีบนเว็บมากขึ้น รวมถึงรองรับลูกค้าในอนาคตและผู้ที่ยังไม่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. โดยมี
ช่องทางการรับฟังเสียงของลูกค้าผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ ดังน้ี 

- สื่อออนไลน์ของ ธ.ก.ส. อาทิ  
 Facebook :BAAC Thailand , ธ.ก.ส. บริการด้วยใจ  
 E-Mail :contact@baac.or.th 
 Website  :www.baac.or.th 
 พัฒนาระบบ ธ.ก.ส. A-Mobile เพ่ือรองรับการบริการ/ธุรกรรม และการรับฟังเสียงของลูกค้า  

  
 
 
 
4. กระบวนการสินเชื่อและวิธีปฏิบัติในอดีต 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานในการให้เงินกู้มีความสะดวก คล่องตัวและถูกต้อง ธนาคารจึงกําหนดหลักเกณฑ์
เง่ือนไข  และขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สาขาถือปฏิบัติ ดังน้ี 
 4.1 ลูกค้าแจ้งความประสงคข์อสินเชื่อทีส่าขาธนาคาร 
 ลูกคา้ย่ืนคําขอสินเช่ือพร้อมเอกสารประกอบได้ที่สาขาของธนาคารท่ีสะดวกที่สุด กับเจ้าหน้าที่
ของธนาคาร จากน้ันเจ้าหน้าที่จะพิจารณาสินเช่ือเบ้ืองต้นจากข้อมูล เช่น รายได้ ค่าใช้จ่ายครอบครัว หน้ีสิน
อ่ืน ๆ เพ่ือประเมินความสามารถในการผ่อนชําระคืนเงินกู้ของลูกค้า 

4.2ประชุมกลุม่/สอบถามขอ้มูลและวิเคราะห์เงินกู้ 
 เจ้าหน้าที่ของธนาคารจะนัดหมายลูกค้าเพ่ือช้ีแจงหลักเกณฑ์การกู้เงิน ตรวจสอบเอกสาร
ประกอบคําขอกู้ ประชาสัมพันธ์ และใหค้ําแนะนําลูกค้า 

4.3จัดทําเอกสารการกู้เงนิ 
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 เจ้าหน้าที่ของธนาคารจะทําการส่งหนังสือแสดงความประสงค์ขอสินเช่ือของลูกค้า พร้อมเอกสาร
ต่าง ๆ ประกอบคําขอสินเช่ือสัญญากู้เงินไปยังผู้มีอํานาจอนุมัติ เพ่ือพิจารณาอนุมัติสินเช่ือ โดยพิจารณาจาก 

 วัตถุประสงค์ในการขอสินเช่ือ 

 คุณสมบัติของผู้ขอกู้ 

 ความสามารถในการขอผ่อนชําระสินเช่ือประเภทและมูลคา่ของหลักประกัน 
 ทั้งน้ี หากลูกคา้ประสงค์ใช้หลักประกันเงินกู้ เจ้าหน้าที่ส่วนประเมินทรัพย์สินจะติดต่อลูกค้าเพ่ือ

นัดหมายเข้าไปประเมินมูลคา่หลักประกัน ตามวันและเวลาที่ลูกค้าสะดวกภายใน 7 วันทําการนับจากวันย่ืน
หนังสือแสดงความประสงค์ขอสินเช่ือขอสินเช่ือ 

4.4บันทึกข้อมูลเขา้ระบบ 
 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการสร้างสัญญาเงินกู้ สร้างสัญญาหลักประกันเงินกู้ คุมวงเงินกู้ในระบบ 

4.5ตรวจสอบความถูกต้อง 
หัวหน้าหน่วยอําเภอหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาและตรวจความถูกต้องการบันทึกข้อมูลใน

ระบบเปรียบเทียบกับเอกสารการกู้เงิน ดังน้ี 
 4.5.1 หลักเกณฑ์การให้กู้เงิน 
 4.5.2 วันที่จัดทําสัญญาในหนังสือกู้เงินกับวันที่เปิดบัญชีในระบบให้ถูกต้องตรงกัน 
 4.5.3 วันที่สิ้นสุดสัญญาในหนังสือกู้เงินกับวันที่ในระบบให้ถูกต้องตรงกัน 
 4.5.4 วงเงินกู้ (Credit Limit) ราคาประเมนิในระบบหลักประกัน และ มูลค่าในสัญญา
หลักประกัน 

 4.5.5 เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมและมีสญัญาหลักประกัน (Contract) ที่มีวงเงิน
เพียงพออยู่แล้วให้ผูกความสมัพันธ์ของบัญชีเงินกู้(Loan Account) กับสัญญาหลักประกันเดิม กรณไีม่มีการ
สร้างสัญญาหลักประกันไว้ในระบบให้ดําเนินการสร้างสัญญาหลกัประกัน  

4.6อนุมัติหนังสือกู้เงนิ 
 เมื่อผู้จัดการสาขาหรือผู้ช่วยผู้จัดการสาขาได้รับเอกสารการกู้เงินที่ผ่านการพิจารณาจากหัวหน้า
หน่วยอําเภอแล้วให้เข้าไปตรวจสอบข้อมูลใน Web CSR เมนูการให้สินเช่ือเพ่ือพิจารณาข้อมูลในระบบกับ
เอกสารการกู้เงินเมื่อดําเนินการแล้วใหล้งลายมือช่ืออนุมัติในสัญญากู้เงินและอนุมัติการใช้บัญชีคุมวงเงิน 
(Commitment) ของลูกค้าแต่ละรายใน Web CSR 

4.7พิมพ์รายงานสิ้นวัน 
หัวหน้าพนักงานการเงินหรือพนักงานการเงินจัดพิมพ์รายงานสิ้นวันที่เก่ียวข้องกับการเปิดบัญชี 

มอบให้ผู้จัดการสาขาหรือผู้ช่วยผู้จัดการสาขาต่อไป 
4.8ตรวจรายงานสิ้นวันเปรียบเทียบกับเอกสาร 

ผู้จัดการสาขาหรือผู้ช่วยผู้จัดการสาขาตรวจสอบเอกสารการกู้เงินกับรายงานสิ้นวันให้ถูกต้อง
ตรงกันเมื่อตรวจสอบแล้วใหส้่งเอกสารท้ังหมดให้พนักงานธุรการเพ่ือจัดเก็บต่อไป 
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4.9จัดเก็บเอกสาร 
พนักงานธุรการจัดเก็บเอกสารตามคู่มือการจัดเก็บเอกสารของธนาคารสําหรับข้อมูลลูกค้าราย

คนให้ส่งคืนหน่วยอําเภอ 
 จากวิธีปฏิบัติในอดีต จะเห็นได้ว่าเป็นกระบวนการวิเคราะห์สินเช่ือโดยพนักงาน ซึ่งมีการใช้ดุลยพินิจ
ในการวิเคราะห์ และใช้ระยะเวลาพิจารณาเฉลี่ย 7 – 15 วัน ขณะที่ลูกค้ามีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพ่ือติดต่อ
กับพนักงานสินเช่ือที่สาขาไม่ตํ่ากว่า 2 ครั้ง การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าทําบนระบบ Manual และไฟล์ excel ที่
เก็บไว้ในเครื่องของพนักงานเท่าน้ัน ทําให้ไม่สามารถนําขอ้มูลไปวิเคราะห์ภาพรวม ขั้นตอนการประเมิน
ทรัพย์สินธนาคารใช้วิธีการประเมินทรัพย์สนิแบบเดิมกล่าวคือใช้บุคลากรในการตรวจประเมินทรัพย์สิน 2 คน 
ทําให้สิ้นเปลืองงบประมาณ และใช้ระยะเวลาพิจารณานานกว่าคู่แข่ง รวมถึงไม่มีระบบเตือนภัยล่วงหน้า 
(Early Warning System) เพ่ือแจ้งเตือนลูกค้าเกษตกร ให้เตรียมรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เช่น ภัย
ธรรมชาติ ปริมาณสินค้าล้นตลาด ราคาสินค้าตกตํ่า เป็นต้น  
 

 

5. กระบวนการและวิธปีฏิบติัที่ได้พัฒนาใหม่ 
5.1 แนวคิดในการพฒันา 
“ระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพ่ือบริหารความเสี่ยงพอร์ตสินเช่ือเกษตรกรบน Mobile Application” 

พัฒนาจากรายงานผลการศึกษาระบบระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพ่ือบริหารความเสี่ยงพอร์ตสินเช่ือเกษตรกร
ชาวนารายย่อยของ ธ.ก.ส. และรายงานผลการศึกษาระบบการให้คะแนนสินเช่ือเพ่ือการบริหารความเสี่ยงพอร์ต
สินเช่ือเกษตรกรรายคน ประเภทลูกค้าเงินกู้รายเดิม (Back-end) และประเภทลูกค้าเงินกู้รายใหม่ (Front-end) 
โดยฝ่ายบริหารความเสี่ยงได้นําเสนอฝ่ายจัดการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพ่ือพิจารณา โดยรวบรวม
เอาข้อมูลปัจจัยทางภูมิศาสตร์มาเป็นปัจจัยในการให้คะแนนแก่ผู้ขอสินเช่ือร่วมกับปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ เพ่ือ
ใช้เป็นเคร่ืองมือสนับสนุนการพิจารณา วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงสินเช่ือในกระบวนการให้สินเช่ือ และ
สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพ่ือใช้เป็นดัชนีเตือนภัยเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. รายคน มีลักษณะการ
ทํางานของระบบ ดังน้ี 

 

 ลูกค้าแสดงความประสงค์ขอสินเช่ือ คําขอ
ประเมินทรัพย์สิน (กรณีจํานอง) และทําการ 

นัดหมายลูกค้าผ่าน Mobile Application ทําให้การพบปะ
ลูกค้ามีประสิทธิภาพ อาทิ เข้าถึงลูกค้าได้รวดเร็ว ประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ส่งต่องานไม่ผิดพลาด 

 เดินทางไปพบลูกค้าด้วยระบบ Navigator  
ลดความผิดพลาดในการเดินทางไปพบลูกค้า 

ลดการเดินทางมาสาขาของลูกค้าและพนกังาน วางแผนการ
เดินทางได้อย่างเหมาะสม ด้วยการดึงพิกัดที่ต้ังบ้านลูกค้า 
ที่สอดคล้องกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกระทรวงมหาดไทย 
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 นําเข้าหรือบันทึก ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร ์
(Economic Information System: EIS) 

เช่น ประวัติการชําระหน้ี อายุลูกค้า ขนาดของสินเช่ือ 
จํานวนผู้พ่ึงพิงในครัวเรือน เงินออม หลักประกัน อัตราส่วน
รายได้ต่อรายจ่ายของครัวเรือน และอัตราส่วนภาระในการ
ชําระหน้ีต่อรายได้รวมของครัวเรือน เป็นต้น 

 

นําข้อมูลภายนอก มารวบรวมไว้ในระบบ
ฐ า น ข้ อ มู ล ภู มิ ศ า ส ต ร์  ( Geographic 

Information System: GIS) เช่น ข้อมูลความเหมาะสมของ
ดิน เขตน้ําท่วมและแล้งซ้ําซาก แมลงศัตรูพืชและโรคระบาด 
ราคาสินค้าเกษตร ข้อมูลที่ต้ังที่ทําการเกษตรและที่ต้ังบ้าน
ลูกค้า และข้อมูลต้นทุนในการผลิตพืชสําคัญ เป็นต้น 

 

กรณีมีหลักประกันจํานอง เจ้าหน้าที่สินเช่ือ 
บันทึก ตรวจสอบ ค้นหา ใบคําขอประเมิน

ทรัพย์สิน ตรวจเอกสารและไฟล์แนบ จ่ายงานให้ผู้ประเมนิ 
และตรวจสอบสถานะของงาน ผ่านระบบ Asset Appraisal 
System บนอุปกรณ์ที่หลากหลาย อาทิ 
WebApplicationMobile Application 
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 วิเคราะห์ความเหมาะสมของคุณภาพดินในการ

ปลูกพืช นําข้อมูลพ้ืนที่ทําการเกษตรและ
ข้อมูลคุณภาพดินไปคํานวณปริมาณผลผลิตทางการเกษตรได้
อย่างแม่นยํา 

 วิเคราะห์ปริมาณผลผลิตต่อไร่ ในพ้ืนที่เขต
ชลประทาน และพ้ืนที่นอกเขตชลประทานใน

ช่วงเวลาหน่ึง ๆ ได้ในระดับแปลง (Customer Based) และ
ระดับพ้ืนที่ (Area Based) 

 คํานวณอายุพืช เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณผลผลิต
ที่จะออกสู่ตลาดในแต่ละช่วงเวลา ทําให้

ธนาคาร กําหนดโครงการ ช่วย เหลือลูกค้ า ไ ด้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นในกรณีสินค้าเกษตรล้นตลาด 
 

 นําข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์และข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์ มาประเมินระดับความเสี่ยงลูกค้า

รายคนเพ่ือวิเคราะห์โอกาสในการผิดนัดชําระหน้ี ผ่าน
แบบจําลองโลจิท (Logit Model) และแบบจําลองโครงข่าย
ประสาทเทียม (Artificial Neural Network Model) โดย
ผสมผสาน GIS (Geographic Information System) เข้า
กับ GPS (Global Position System) เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
สินเช่ือ และให้คําแนะนําลูกค้า 

06 

07

08 

09 



 

ระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพ่ือบริหารความเสี่ยงพอร์ตสินเชื่อเกษตรกรบน Mobile Application -12 

 

 นําข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือกําหนดราคาเบี้ย
ประกันตามพ้ืนที่เสี่ยง (Zoning) และประกาศ

พ้ืนที่ประสบภัยได้โดยใช้เทคโนโลยีการสํารวจระยะไกล
(Remote Sensing) 
 

 

บันทึกข้อมูลแบบ Off-line ได้ ในกรณีอยู่ใน
พ้ืนที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์หรือสัญญาณ wifi 

 ใช้ GIS เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณ ตําแหน่ง การใส่
ปุ๋ยได้อย่างแม่นยํา ทําให้เกษตรกรลดต้นทุนใน

การผลิต และสามารถวางแผนการเพาะปลูกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพขึ้น 
 

 

ใช้ GPS (Global Position System) วิเคราะห์
ตําแหน่ง และต้นทุนในการขุดเจาะแหล่งนํ้า

บาดาล เพ่ือเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย และความคุ้มค่าในการ
ลงทุนของเกษตรกรได้ 
 

 

มีฐานข้อมูลราคาสินค้าเกษตรท่ีสําคัญ ในการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา 

ซึ่งเป็นตัวแปรหนึ่งในแบบจําลอง Logit เพ่ือวิเคราะห์
ความสามารถในการชําระหน้ีของลูกค้า 
 
 

 

มี Operation Dashboard ในการบริหาร
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนํา

ข้อมูลสถานะหน้ีของลูกค้ามาติดตามในภาพรวม เ พ่ือ
วิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยง และสามารถ Drilldown ได้
ถึงลูกค้าเป็นรายคน (Customer Based) และรายพ้ืนที่ 
(Area Based) 
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5.2 การพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพ่ือบริหารความเสี่ยงพอร์ตสินเช่ือเกษตรกรบน Mobile 

Application 
ธ.ก.ส.ได้นําแนวคิดการพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early 
Warning System) และระบบการพิจารณาสินเช่ือลูกค้ารายคน
โดยการให้คะแนน (Credit Scoring) มาพัฒนาเข้ากับเทคโนโลยี 
Mobile Application โดยพิจารณาจากความต้องการของลูกค้า 
ในการเข้าถึงบริการทางการเงินที่สะดวก รวดเร็ว และประหยัด
ค่าใช้จ่าย ทําให้การพัฒนา Application ครอบคลุมกระบวนการ
พิจารณาสินเช่ือเกษตรกรรายคนต้ังแต่การรับลูกค้าขึ้นทะเบียน 
การพิจารณาสินเช่ือ การประเมินทรัพย์ การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

การตรวจเย่ียมลูกค้า การบริหารจัดการหนี้ และการให้คําแนะนําลูกค้าด้วยฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
โดยมีกระบวนการพัฒนาสรุปได้ ดังน้ี 

5.2.1Application สําหรับการบันทึกคําขอสินเช่ือ และคําขอประเมินทรัพย์สิน เป็น 
Application ที่ลูกค้า ธ.ก.ส.สามารถ Download มาใช้งานเพ่ือบันทึกคําขอสินเช่ือ คําขอประเมินทรัพย์สิน 
(กรณีจํานอง) การคํานวณค่างวดชําระ และติดตามสถานะของใบคําขอ และผลการพิจารณาสินเช่ือผ่าน 
Application น้ี 

5.2.2Application สําหรับการจ่ายงานของพนักงานสินเช่ือในระดับพ้ืนที่ เพ่ือให้การให้บริการ
ลูกค้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว ระบบจะมีการกําหนดข้อตกลงเก่ียวกับระยะเวลาการให้บริการลูกค้า (Service 
Level Agreement: SLA) การจ่ายงานและติดตามสถานะของงานโดยพนักงานและผู้บริหารสามารถติดตาม
ได้ผ่านอุปกรณ์ได้หลายช่องทาง ได้แก่ Web Application Mobile Application  

5.2.3Application สําหรับการนําทาง (Navigator) เป็น Application สําหรับนําทางไปยังพิกัด
บ้านลูกค้า และแปลงที่ทําการเกษตร ทําให้การเดินทางไปปฏบัติงานในพ้ืนที่ เพ่ือวิเคราะห์สินเช่ือ ตรวจ
ประเมินทรัพย์สิน การเย่ียมเยือนเพ่ือให้คําแนะนําลูกค้า และการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนพนักงานเพ่ือทดแทน
ตําแหน่งงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

5.2.4Application สําหรับการบันทึก/เรียกข้อมูลประวัติลูกค้ารายคน (Survey123) เป็น 
Application ในการเก็บข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ของลูกค้า ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในเขตพ้ืนที่ทําการเกษตรของ
ลูกค้า โดยมีกระบวนการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าเกษตรกรรายคน ดังน้ี 

5.2.4.1 พนักงานพัฒนาธุรกิจ ประจําสาขาทําหน้าที่บันทึก แก้ไข และจัดเก็บข้อมูลใน
ภาคสนาม เพ่ือนํามาวิเคราะห์ความเส่ียงของลูกค้าเกษตรกรรายคนประกอบการพิจารณาสินเช่ือ ผ่าน 
Application “Survey123” ดังต่อไปน้ี 
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 1) อายุของเกษตรกรผู้ขอสินเช่ือ จากงานศึกษาของ Schreiner (2004; ดร.
สงกรานต์ สมบุญ พนักงานฝ่ายบริหารความเสี่ยง ธ.ก.ส., 2558) ซึ่งพบว่า อายุของเกษตรกรผู้ขอสินเช่ือมีผล
ต่อการผิดนัดชําระคืนหน้ี  

 2) อัตราส่วนรายได้ต่อปีต่อรายจ่ายต่อปีของครัวเรือน งานศึกษาของ Schreiner 
(2004; ดร.สงกรานต์ สมบุญ พนักงานฝ่ายบริหารความเสี่ยง ธ.ก.ส., 2558) พบว่า รายได้และรายจ่ายของ
ครัวเรือนเกษตรกรมีผลต่อการผิดนัดชําระคืนหน้ีเช่นกัน  

 3) การมี/ไม่มีเงินฝากออมทรัพย์กับ ธ.ก.ส. จากงานศึกษาของ Dinh and 
Kleimeier(2007; Vigano,1993; สงกรานต์ สมบุญ, 2558) ที่พบว่า การไม่มีเงินฝากส่งผลต่อการผิดนัดชําระ
คืนหน้ีได้ 

 4) จํานวนผู้ พ่ึงพิง (ภาระพ่ึงพิง) ในครัวเรือนเกษตรกร จากงานศึกษาของ 
DinhandKleimeier(2007; สงกรานต์ สมบุญ, 2558) ซึ่งพบว่า ครัวเรือนที่มีจํานวนผู้พ่ึงพิงในครัวเรือนมาก 
ความน่าจะเป็นที่จะผิดนัดชําระคืนหน้ีจะสูงขึ้น  

 5) ขนาดของเงินที่ขอสินเช่ือ จากงานศึกษาของLimsombunchai(2007; Ajah 
and Inyiama, 2011) พบว่า เกษตรกรที่มีขนาดของเงินขอสินเช่ือที่จํานวนมากข้ึน ความน่าจะเป็นที่จะผิดนัด
ชําระคืนหน้ีจะสูงขึ้น  

 6) ประเภทหลักประกันเงินให้สินเช่ือ หลักประกันอาจถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ช่วยสร้าง
ความมั่นใจไว้ให้กับผู้ให้สินเช่ือในขั้นสุดท้าย ซึ่งหลักประกันโดยทั่วไปเป็นสินทรัพย์ชนิดหน่ึงที่นํามาค้ําประกัน
การขอสินเช่ือ และมักจะเป็นสินทรัพย์ถาวร โดยหลักประกันต่างๆ จะมีระดับความเสี่ยงจากความเสื่อมของ
ราคาสินทรัพย์ หรือระดับความคล่องตัวในการชําระหน้ีแตกต่างกัน หลักประกันประเภทบุคคลคํ้าประกันมี
ความเสี่ยงจากการที่บุคคลค้ําประกันหนีหายหรือหน้ีสินมาก ขณะที่ ประเภทหลักประกันร่วมกลุ่ม (รับรองรับ
ผิดอย่างลูกหน้ีร่วมกัน) ก็มีความเสี่ยงจากการที่ลูกหน้ีในกลุ่มหนีหาย ย้ายที่อยู่ ไม่ได้ทํากิจกรรมร่วมกัน ซึ่ง
ระดับความเสี่ยงของประเภทหลักประกันที่ต่างกันก็น่าจะนํามาซึ่งการผิดนัดชําระคืนหน้ีที่ต่างกัน  

7) อัตราส่วนภาระในการชําระหน้ีต่อรายได้รวมทั้งปีของครัวเรือน พสิษฐ ์โชติวัฒนะ
กุล และชลิดา แท่งเพ็ชร (2556) กล่าวว่า ตัวแปรภาระในการชําระหน้ีต่อรายได้ครัวเรือนน้ีใช้วัดภาระในการ
ชําระหน้ีสินของครัวเรือน ซึ่งเป็นเคร่ืองช้ีวัดที่สําคัญที่สุดในการประเมินเสถียรภาพของครัวเรือน มีการใช้อย่าง
แพร่หลายในการประเมินเสถียรภาพของครัวเรือนในต่างประเทศ  

8) อัตราส่วนมลูค่าหน้ีที่ขอสนิเช่ือต่อมูลค่าหลักประกัน Dinhand Kleimeier 
(2007; สงกรานต์ สมบุญ พนักงานฝ่ายบริหารความเสี่ยง ธ.ก.ส., 2558) ระบุว่า ตัวแปรมูลค่าหน้ีที่ขอสินเช่ือ
ต่อมูลค่าหลักประกันแสดงให้เห็นถึงมูลค่าหลักประกันของผู้ขอสินเช่ือที่จะรองรับกับมูลค่าหน้ีที่ขอสินเช่ือ จึง
นําอัตราส่วนมูลค่าหน้ีที่ขอสนิเช่ือต่อมูลค่าหลักประกันมาเป็นตัวแปรช้ีอธิบายถึงการผิดนัดชําระคืนหน้ี  

9) ประวัติชําระคืนหน้ีย้อนหลงั 3 ปี ของเกษตรกร ขวัญใจ สีสังข ์(2548; สุชาติ 
นิตยพงศ์ชัย, 2548; สงกรานต์ สมบุญ พนักงานฝ่ายบริหารความเสี่ยง ธ.ก.ส., 2558) ระบุว่า ตัวแปรประวัติ
ชําระคืนหน้ี ใช้เป็นตัวแปรวัดศักยภาพของลูกค้าในด้านของความต้ังใจชําระคืนหน้ี (Willing to Repay) เช่น 
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ในช่วง 3 ปีย้อนหลัง หากผู้ขอสินเช่ือไม่ผิดนัดชําระคืนหน้ีเลย ผูใ้ห้สินเช่ือจะมั่นใจได้ว่าผู้ขอสินเช่ือเป็นลูกหน้ีที่
ดี ในทางตรงกันข้าม หากในอดีตที่ผ่านมา เช่น ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ผู้ขอสินเช่ือเคยผิดนัดชําระคืนหน้ี ความ
เช่ือมั่นที่ผู้ให้สนิเช่ือจะได้รับชําระหน้ีจากผู้ขอสินเช่ือจะน้อยลง  

5.2.4.2 พนักงานประจําสํานักงานใหญ่ บันทึก แก้ไข และจัดเก็บข้อมูลตัวแปรทาง
ภูมิศาสตร์เพ่ือนํามาวิเคราะห์ความเสี่ยงของลูกค้าเกษตรกรรายคนประกอบการพิจารณาสินเช่ือ ผ่าน 
Application “Survey123” ดังต่อไปน้ี 

1) ดินมคีวามเหมาะสม/ไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืช จากงานศึกษาของ OECD 
(2009;Holzman and Jorgensen, 2001; สงกรานต์ สมบุญ พนักงานฝา่ยบริหารความเสี่ยง ธ.ก.ส., 2558) 
ซึ่งพบว่า เมื่อดินที่เพาะปลูกเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช เกษตรกรจะได้ผลผลติเต็มที่ตามศักยภาพ
การผลิต จะทาํให้รายได้ของเกษตรกรสูงขึ้น มีรายได้เพียงพอชําระคืนหน้ี  

2) แปลงที่ดินทําการเกษตรอยู่/ไม่อยู่ในพ้ืนที่แล้งซ้ําซากหรือนํ้าท่วมซ้ําซากระดับ
รุนแรงสูง ในงานศึกษาของ OECD (2009;Holzman and Jorgensen, 2001; สงกรานต์ สมบุญ พนักงาน
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ธ.ก.ส., 2558) ได้ช้ีให้เห็นว่า เกษตรกรที่ประสบภาวะภัยแล้งซ้ําซากหรือนํ้าท่วมซ้ําซาก
ระดับรุนแรงสูง ผลผลิตได้รับความเสียหายมาก ได้ปริมาณผลผลิตน้อย ส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกร
จนทําให้รายได้ไม่เพียงพอต่อการส่งชําระคืนหน้ี  

3) แปลงที่ดินทําการเกษตรอยู่/ไม่อยู่ในพ้ืนที่ชลประทานหรือแหล่งนํ้าธรรมชาติ 
OECD (2009;Holzman and Jorgensen, 2001; สงกรานต์ สมบุญ พนักงานฝ่ายบริหารความเสี่ยง ธ.ก.ส., 
2558) ระบุว่า การขาดแคลนนํ้าในการทําการเกษตรจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตการเกษตรและรายได้ของ
เกษตรกรและส่งผลกระทบต่อเน่ืองไปถึงการผิดนัดชําระคืนหน้ี  

4) การประสบภาวะโรคหรือแมลงศัตรูพืชระบาดในพ้ืนที่ทําการเกษตร ในงานศึกษา
ของ OECD (2009; Holzman and Jorgensen, 2001; สงกรานต์ สมบุญ พนักงานฝา่ยบริหารความเสี่ยง ธ.
ก.ส., 2558) ได้ระบุว่า การประสบภาวะโรคหรือแมลงศัตรูพืชระบาด เป็นตัวแปรภัยธรรมชาติหน่ึงที่ทําให้ผล
ผลิตการเกษตรเสียหาย เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตเพ่ิมในการกําจัดโรคระบาด แมลงศัตรูพืช ได้ปริมาณ
ผลผลิตน้อย สง่ผลกระทบต่อรายได้และค่าใช้จ่ายของครัวเรือนเกษตรกร ทําให้รายได้สทุธิไม่เพียงพอต่อการ
ชําระคืนหน้ี  

5) ตัวแปรความผันผวนและทิศทางของราคาสินค้าเกษตร ราคาสินค้าเกษตรที่ลดลง
และภาวะความไม่แน่นอนหรอืความผันผวนของราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรเผชิญ เป็นปัจจัยเสี่ยงสําคัญที่
ส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกร 

5.2.4.3 กลุ่มงานพัฒนาแบบจําลองความเสี่ยง ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ทําหน้าที่พัฒนา
แบบจําลอง ทดสอบ ประเมิน ความสามารถในการพยากรณ์และการจําแนกกลุ่มลูกหน้ีของแบบจําลอง และ
การประยุกต์แบบจําลองมาเช่ือมโยงพัฒนาเป็นระบบบริหารความเสี่ยงพอร์ตสินเช่ือเกษตรกรรายคน โดยการ
นําตัวแปรต่างๆ ที่จัดเก็บได้ในภาคสนามมาแสดงความสัมพันธ์ และทดสอบความสัมพันธ์กับค่าความน่าจะเป็น
ที่จะผิดนัดชําระหน้ี  
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5.2.5Application สําหรับการแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ลูกค้า ข้อมูลการทํา
การเกษตร การวิเคราะห์ Credit Scoring รายการความเสี่ยงที่ลูกค้าอาจเผชิญ และคําแนะนําในการป้องกัน
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ดังรูป 
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คุณลักษณะของเกษตรกรลูกค้าเงินกู้ของ ธ.ก.ส.  

ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ 
 

1. อายุของเกษตรกรผู้ขอสินเชื่อ 
2.  จํานวนผู้พ่ึงพิงในครัวเรือน 
3. ขนาดของเงินที่ขอสินเชื่อ 
4. อัตราส่วนรายได้รวมต่อรายจ่ายรวมท้ังปีของครัวเรือน 
5.  มีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ กับ ธ.ก.ส. 
6. ประเภทหลักประกัน (ตัวแปรหุ่น) 
7. อัตราส่วนภาระในการชําระหนี้ต่อรายได้รวมท้ังปีของ 
ครัวเรือน 
8. อัตราส่วนมูลค่าหนี้ต่อมูลค่าหลักประกัน 
9. ประวัติชําระคืนหนี้ในอดีต 
10. ความผันผวนและทิศทางของราคาสินค้าเกษตร 

ระบบการจัดอันดับ
ชั้นความเส่ียงลูกหนี้

ภายใน  
(Internal Obligor 
Rating System) 

อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อตามค่าความเส่ียง 
(Risk-Based Pricing) 

ทํานิติกรรมสัญญา / จ่ายสินเชื่อ 

การวิเคราะห์สินเชื่อ 

อนุมัติสินเชื่อ 

ไม่อนุมัติ
สินเชื่อ 

ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ 
 

1. ที่ดินทําการเกษตร เหมาะสม / ไม่เหมาะสม 
    ต่อการปลูกพืช   (สมรรถนะดิน คุณภาพดิน) 
2. พ้ืนที่ทําการเกษตร อยู่ / ไม่อยู่ ในเขตพ้ืนที่  
    น้ําท่วมซ้ําซากหรือแห้งแล้งซ้ําซากระดับ 
    รุนแรงสูง 
3. พ้ืนที่ทําการเกษตร อยู่ / ไม่อยู่ ในเขต 
ชลประทาน 
4. ที่ดินทําการเกษตร อยู่ / ไม่อยู่ ในพ้ืนที่โรคหรือ 
แมลงศัตรูพืชระบาด 
 

ระบบการให้คะแนนสินเชื่อ (Credit Scoring System) 

แบบจําลองโลจิท  
(LogitModel)  

การบริหารความเส่ียง 
พอร์ตสินเชื่อเกษตรกรรายคน
ประเภทลูกค้าเงินกู้ของธ.ก.ส. 
พิจารณารายได้เทียบกับความ
เส่ียงและความเพียงพอของ
เงินกองทุนรองรับความเส่ียง 

ความ 
น่าจะเป็น 
ที่จะผิดนัด 
ชําระหนี้ 
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 5.4 แนวทางการจัดกระทําข้อมูล 
 
 
   
 
 
 

 
  
 
  
 
 
 
  

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อมูลนําเข้า 
- ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ 
- ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ 

การตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูล  

100% 
(13,500) 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ 

20% (2,700) 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ทดสอบ 
ความน่าเชื่อถือนอกแบบจําลอง 

(Hold-out Samples ) 

80% (10,800) 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้พัฒนาแบบจําลอง 
(Development Samples) 

การจัดการกับข้อมูล 
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 5.5 กรอบการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ใช้สถิติอนุมาน โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ข้อมูล ดังภาพ 

 

วิเคราะห์ความเส่ียงสินเชื่อเกษตรกร 
รายคนด้วย LogitModel 
(Vanichbuncha, 2007) 

ปัจจัยเส่ียงที่มีผลต่อความน่าจะ
เป็นที่จะผิดนัดชําระหนี้ และ 

สมการพยากรณ์ความน่าจะเป็น
ที่จะผิดนัดชําระหน้ีของลูกหนี้

แต่ละราย 

ตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์ 

ตัวแปรทางภูมิศาสตร์ 

ใช้ข้อมูลชุด Hold-out Samples ประเมินประสิทธิภาพในการพยากรณ์และจําแนกกลุ่มลูกหนี้เกษตรกรด้วยเทคนิค 
Classification Statistics  และเทคนิค Receiver Operating Characteristic Curve (ROC Curve) 

และใช้ข้อมูลชุด Development Samples สร้างแบบจําลองวิเคราะห์ความเส่ียงสินเชื่อเกษตรกรรายคน  
(Basel Committee on Banking Supervision: BCBS, 2005b; Bank of Thailand, 2005, 2006, 2013)   

ผลลัพธ์ที่1 กระบวนการวิเคราะห์ที่ 1 

ปัจจัยนําเข้าที่2 
(ผลลัพธ์ 1) 

กระบวนการวิเคราะห์ที่2 ผลลัพธ์ที่2 

ค่าความน่าจะเป็นที่
จะผิดนัดชําระหนี้ 
(PD) ของลูกหนี้ 

แต่ละรายจากสมการ 

จัดอันดับชั้นความเส่ียงตามระดับความ
เส่ียงของลูกหนี้แต่ละราย 

(Tirapat and Kiatsupaibul, 2008;  
Basel Committee on Banking 

Supervision: BCBS, 2005a, 2006; 
 Bank of Thailand, 2013) 

อันดับชั้นความเส่ียงลูกหนี้ภายใน 
10 อันดับชั้น 

อ้างอิงเกณฑ์การจัดอันดับชั้นความ
เส่ียงลูกหนี้ภายในตาม Bank of 
Thailand (2013) และ Basel 

Committee on Banking 
Supervision: BCBS 

(2005a,2006) 

ทดสอบประสิทธิภาพในการจําแนกกลุ่มลูกหนี้ดี 
ออกจากกลุ่มลูกหนี้เสีย ด้วยเทคนิคสถติิ 
Cumulative Accuracy ProfileCurve (CAP 
Curve) และ สถิติทดสอบ Kolmogorov – 
Smirnov Test 
(Tirapat and Kiatsupaibul, 2008;  
Basel Committee on Banking Supervision: 
BCBS, 2005b; Mays, 2004; Bessis, 2010; 
Bank of Thailand, 2013) 

กําหนดจุดตัดจําแนกกลุ่มลูกหนี้ดี - ลูกหนี้เสียด้วยค่า PD(PD Cut-
off)จากแบบจําลองวัดความสามารถในการทํากําไรก่อนหักต้นทุน
ความเส่ียงตามสมการOptimize the Expected Profit before 
Risk Cost                                                                       
= {{ [ (1- PD)(Expected Yield* – Cost of Fund)  (EAD)] 
– [ (PD)  (LGD)  (EAD) ] + [ (ROE – Cost of Fund) 
Minimum Capital Requirement (K%) ] } – Operating Cost 
+ Cost of Fund} 
(ดัดแปลงจาก Tirapat and Kiatsupaibul, 2008) 

แปลงค่า PD ของลูกหนี้แต่ละรายเป็นค่า
คะแนนสินเชื่อ (Credit Scoring) ด้วยวิธี  

Parametric Approach  ผ่านทางค่า
คะแนนมาตรฐาน  (Z-Score) 
(ช่วงคะแนน 0 – 100 คะแนน) 
(Bank of Thailand, 2013) 

ปัจจัยนําเข้าที่1 

ระบบการให้คะแนนสินเชื่อ 
 (Credit Scoring System) 
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วิเคราะห์อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตาม 
 ค่าความเส่ียงของลูกหนี้แต่ละราย 
 พัฒนาเป็นระบบการกําหนดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ตามค่าความเส่ียง 

ระบบการกําหนด 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 
ตามค่าความเส่ียง 

ของผู้ขอกู้แต่ละราย 
(Risk-Based Pricing 

System) 

ปัจจัยนําเข้าที่ 3 
(ผลลัพธ์ที่ 1) 
(ผลลัพธ์ที่2) 

ผลลัพธ์ที่3 กระบวนการวิเคราะห์ที่ 3 

ความน่าจะเป็นที่จะผิดนัดชําระ
หนี้ของลูกหนี้แต่ละราย 

(Probability of Default: PD) 

อันดับชั้นความเส่ียงสินเชื่อที่
สามารถให้กู้ได้ด้วยผลการ
ประเมินจากระบบการให้

คะแนนสินเชื่อ 
(Credit Scoring System) 

ดอกเบี้ยเงินกู้ =    ต้นทุนเงินฝาก + ต้นทุนดําเนินงาน + กําไรที่ต้องการ + ส่วนชดเชยความเส่ียง 
     (Yield)  =    (Cost of Fund)  +  (Operating Cost)  +  (Margin)  +  (Risk Premium)  

(Kritayakirana et al., 2011) 

ปัจจัยนําเข้าที่4 
(กระบวนการวิเคราะห์ที่2) 

(ผลลัพธ์ที่3) 

สมการ  Optimize the Expected 
Profit before Risk Cost                 
= {{ [ (1- PD)(Expected Yield* 
– Cost of Fund)  (EAD) ] – [ 
(PD)  (LGD)  (EAD) ] + [ 
(ROE – Cost of Fund) 
Minimum Capital Requirements   
(K%) ] } – Operating Cost + Cost 
of Fund } 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามค่าความเส่ียง
ของเกษตรกรผู้ขอกู้แต่ละราย 

กระบวนการวิเคราะห์ที่4 ผลลัพธ์ที่4 

วิเคราะห์เงินกองทุนที่ต้องดํารงด้านสินเชื่อ ด้วย
สมการ

 

 
(Basel Committee on Banking 
Supervision: BCBS, 2005b; Bank of 
Thailand, 2006, 2013; Bessis, 2010) 
และวิเคราะห์อัตราส่วนความเพียงพอของ
เงินกองทุนด้านสินเชื่อ ด้วยสมการ

EADK

Equity
CAR




%5.12
 (11) 

(Bank of Thailand, 2006, 2013) 

เงินกองทุนที่ต้อง
ดํารงด้านสินเชื่อ 

(K%) 
และ อัตราส่วน
ความเพียงพอ
ของเงินกองทุน
ด้านสินเชื่อ 

(CAR) 
 

 
 

%   

(Kritayakirana et al., 2011)     (10)    
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5.6 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่าคะแนนมาตรฐาน (Z) กับค่าความน่าจะเป็นที่จะผิดนัด
ชําระหน้ี (Probability of Default: PD) 
 

ค่าคะแนน

มาตรฐาน ( iZ ) 

 

 

ค่าความน่าจะเปน็ท่ีจะผิดนัดชําระหนี้ 
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5.7 การแปลงค่าความน่าจะเป็นที่จะผิดนัดชําระหน้ี (Probability of Default: PD) เป็นค่าคะแนน
สินเช่ือ (Credit Score) ผ่านทางค่าคะแนนมาตรฐาน (Z) 

 
 

ระดับการทดสอบความแม่นยําในการพยากรณ์โอกาสผดินัดชําระหนี ้

 

 5.8 สรุปคุณสมบัติของระบบงานที่พัฒนา 
5.8.1 ระบบแผนที่ข้อมลู (Map Source) รองรับการแสดงผลภาพ (Tiled Maps) แบบ Web 

Map Service: WMS  
 5.8.2 ระบบแผนที่ (Map Engine) ระบบแผนทีส่ามารถติดต้ังระบบและใช้งานภายในองค์กรแบบ
อินทราเน็ตหรืออินเตอร์เน็ต เพ่ือบริหารข้อมูลในภาพรวม 
 5.8.3 ระบบสามารถเช่ือมต่อข้อมูลผ่านอุปกรณ์ภาคสนาม ได้แก่ ระบบมือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนได้
ทั้งที่เป็นระบบปฏิบัติการ IOS หรือ Android ผ่าน Applications  

เทคนิคทางสถิติที่ใช้ทดสอบ 
ความสามารถในการพยากรณ์โอกาสผิดนัดชําระ 

คืนหน้ีและการจําแนกกลุ่มลูกหน้ี 

ระดับความแม่นยําในการพยากรณ์โอกาสผิดนัด
ชําระคืนหน้ีและการจําแนกกลุ่มลูกหน้ีของ

แบบจําลองที่ใช้พัฒนา Application 

1. Classification Statistics [%] 88.15 

2. Receiver Operating Characteristic  
Curve (ROC Curve) [%] 

81.31 

3. Cumulative Accuracy Profile Curve 
(CAP Curve) [%] 

83.87 
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการทํางาน และประโยชนท์ี่ได้รบั 
6.1 ประโยชน์ด้านการเงินที่คาดว่าจะได้รับจากระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพ่ือบริหารความเสี่ยงพอร์ตสินเช่ือ

เกษตรกรบน Mobile Application สําหรบั ธ.ก.ส. 
ธนาคารมีการเติบโตสินเช่ือปีละประมาณร้อยละ 8 และมีคุณภาพสินเช่ือ โดยพิจารณาจาก 

NPL/Loan ประมาณร้อยละ 4.50 ทั้งน้ี การเติบโตสินเช่ือมีแนวโน้มชะลอตัว คุณภาพสินเช่ือจากNPL มี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นหากนําระบบน้ีไปดําเนินการ จะทําให้ธนาคารสามารถขยายสินเช่ือไปยังกลุ่มลูกค้าเกษตรกรที่
ยังไม่สามารถเข้าถึงสินเช่ือได้ เพ่ิมขึ้นจากเดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 โดยจะสามารถลดอัตราส่วน NPL/Loan ลง
ได้ให้เหลือตํ่ากว่าร้อยละ 4 โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพในการเข้าถึงปัญหาของเกษตรกรอย่างแท้จริงเป็นรายคน 
(Customer Based) รายพ้ืนที่ (Area Based) โดยประโยชน์ด้านการเงินที่คาดว่าจะได้รับคือ 

 

ประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ คําอธิบายประมาณการประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ 

1. รายได้สินเชื่อท่ีเพ่ิมข้ึน 
 

จากการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพอร์ตสินเชื่อของธนาคาร โดย
จะทําให้ Yield เพ่ิมประมาณ 93 ล้านบาทต่อปี   (Yield เพ่ิม 0.15%) (มีการ
จัดชั้นคุณภาพหนี้ตามค่าความเสี่ยง,   การลดความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของ
สินเชื่อ ,การกําหนดอัตราดอกเบี้ยครอบคลุมค่าความเสี่ยง) 

2. ประหยัดค่าใช้จ่ายของเงินสํารอง หนี้สูญ
หนี้สงสัยจะสูญ และลดต้นทุน ค่าเสียโอกาส
ในการได้ลูกหนี้ดี  
(Type I และ Type II) 

จากกระบวนการคัดกรองผู้ขอสินเชื่อของธนาคารท่ีถูกต้องมากข้ึน โดยจะ
สามารถลดต้นทุนแห่งการจําแนกผิด (Mis-Classification Cost ; Loan Loss 
Reserve : LLR) ได้ประมาณ 40 ล้านบาทต่อปี 

3. ลดค่าใช้จ่ายของต้นทุนเงินฝาก จากการบริหารพอร์ตเงินฝากท่ีมีประสิทธิภาพ (น้ําหนักของผลิตภัณฑ์เงินฝากท่ี
เหมาะสมสอดคล้องกับต้นทุนเงินในแต่ละผลิตภัณฑ์เงินฝาก) จะทําให้ธนาคาร
ลดต้นทุนเงินฝากโดยรวมได้ ประมาณ 86 ล้านบาทต่อป ี(0.0075%) 

รวมผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร ์ 219 ล้านบาทต่อปี 
 

 เพ่ิมประสทิธิภาพการบริหารจัดการหน้ีสิน 
การบันทึกคําขอสินเชื่อ สามารถบันทึกคําขอสินเชื่อ และคําขอประเมินทรัพย์สินได้ 

สามารถบันทึกตารางนัดหมายลูกค้าโดยแยกคําขอสินเชื่อและคําขอประเมินทรัพย์สินได้ 

สามารถพิมพ์รายงานคําขอสินเชื่อ และคําขอประเมินทรัพย์สินได้ 

การจ่ายงาน สามารถบันทึกการจ่ายงานไปยังผู้ปฏิบัติงานหลักผู้ปฏิบัติงานทดแทนได้ 

สามารถแสดงผลสถานะงานแยกเป็น เสร็จสิ้น อยู่ระหว่างปฏิบัติงาน และยังไม่ได้ดําเนินการได้ 

สามารถพิมพ์รายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนเป็นรายวัน รายเดือน และรายปีได้ 

การนําทาง (Navigator) สามารถค้นหาบ้านและหรือแปลงท่ีดินลูกค้าได้ และมีระบบนําทางไปยังสถานท่ีท่ีต้องการ 

สามารถพิมพ์รายงานผลการค้นหาบ้านและหรือแปลงท่ีดินลูกค้าได้ 

สามารถพิมพ์แผนที่แสดงพ้ืนท่ีบ้านและหรือแปลงท่ีดินลูกค้าได้ 

การตรวจสอบท่ีดินท่ีจะ มีหน้าจอสําหรับบันทึกการตรวจสอบท่ีดินท่ีจะจํานองเป็นหลักประกันเงินกู้ลูกค้า 
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จํานองเป็นหลักประกัน
เงินกู้ลูกค้า 

สามารถตรวจสอบประเมินราคาท่ีดินจากชั้นข้อมูลแบบประเมินราคาในแต่ละพ้ืนท่ีได้ 

สามารถพิมพ์รายงานผลการตรวจสอบท่ีดินท่ีจะจํานองเป็นหลักประกันเงินกู้ลูกค้าได้ 

สามารถพิมพ์แผนที่แสดงท่ีต้ังของท่ีดินประกอบรายงานผลการตรวจสอบท่ีดินได้ 

การบันทึก/เรียกข้อมูล
ประวัติลูกค้า 

สามารถบันทึกข้อมูล (กรณีลูกค้าใหม่) เรียกข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลลูกค้ารายคน (กรณีลูกค้า
เก่า) เพ่ือแก้ไข ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันได้ 

สามารถถ่ายรูปลูกค้า บ้าน แปลงท่ีทําการเกษตร และข้อมูลประกอบการให้สินเชื่อ และบันทึกใน 
Folder เป็นรายบุคคลได ้

สามารถพิมพ์รายงานข้อมูลรายคนเพื่อประกอบการพิจารณาสินเชือ่ได้ 

การคํานวณอายุ ปริมาณ
ผลผลิตของ ต้นทุน และ
รายได้จากการทํา
การเกษตร 

สามาคคํานวณอายุ ปริมาณผลผลิต ต้นทุน และรายได้จากการทําการเกษตรได้ 

สามารถวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณผลผลิตในภาพรวมของพืชแต่ละชนิด เพ่ือประมาณการผลผลิตท่ีจะ
ออกสู่ตลาดได้ 

สามารถพิมพ์รายงานอายุ ปริมาณผลผลิต ต้นทุน และรายได้จากการทําการเกษตรได้ 

การประเมินความเสี่ยง สามารถประเมินความเสียหายจากภัยธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนกับลูกค้าได้ 

สามารถพิมพ์รายงานผลการประเมินความเสียหายจากภัยธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนกับลูกค้าได้ 

สามารถพิมพ์แผนที่แสดงพ้ืนท่ีท่ีเสียหายจากภัยธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนกับลูกค้าได้ 

ระบบบริหารสินเชื่อและ
การให้คะแนนสินเชื่อเพ่ือ
การบริหารความเสี่ยงพอร์ต
สินเชื่อเกษตรกรรายคน 

สามารถค้นหา แสดงผล สถานะการเงิน อาชีพ ฯลฯ ของลูกค้าในพ้ืนท่ีท่ีต้องการได้ 

สามารถวิเคราะห์ แสดงผล สถานะความเสี่ยงและอัตราดอกเบี้ยตามความเสี่ยงของลูกค้า 
ในพ้ืนท่ีท่ีต้องการได้ 

สามารถพิมพ์รายงานผลการค้นหา แสดงผล สถานะการเงิน อาชีพ ฯลฯ ของลูกค้าในพ้ืนท่ี 
ท่ีต้องการได้ 

สามารถพิมพ์แผนที่แสดงการค้นหา แสดงผล สถานะการเงิน อาชีพ ฯลฯ ของลูกค้าในพ้ืนท่ี 
ท่ีต้องการได้ 

การแสดงผลหน้าจอ 
Dashboard ในภาพรวม 

สามารถนําข้อมูลในระบบมาประมวลผลเป็นภาพรวมได้เป็นรายคน (Customer Based) รายพื้นท่ี 
(Area Based) 

สามารถแสดงผลตามเงื่อนไข และสถานการณ์ ท่ีกําหนดได้ 

สามารถพิมพ์รายงานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการในภาพรวมได้ 

ระบบบริหารจัดการ CSR 
ของธนาคาร 

สามารถค้นหา แสดงผล ท่ีต้ังของฝายชะลอน้ํา พ้ืนท่ีชลประทาน แหล่งน้ําตามธรรมชาติ และที่ต้ัง
ของต้นไม้ในพ้ืนท่ีท่ีต้องการได้ 

สามารถพิมพ์รายงานผลการค้นหา แสดงผล ท่ีต้ังของฝายชะลอน้ํา พ้ืนท่ีชลประทาน  
แหล่งน้ําตามธรรมชาติ และที่ต้ังของต้นไม้ในพ้ืนท่ีท่ีต้องการได้ 

สามารถพิมพ์แผนที่แสดงการค้นหา แสดงผล ท่ีต้ังของฝายชะลอน้ํา พ้ืนท่ีชลประทาน  
แหล่งน้ําตามธรรมชาติ และที่ต้ังของต้นไม้ในพ้ืนท่ีท่ีต้องการได้ 

 
 

6.2 ผลลัพธ์ด้านไม่ใช่การเงินที่คาดว่าจะเกิดขึ้น: 
6.2.1 ผลการดําเนินงานด้านที่ไม่ใช่การเงินในอดีตก่อนการพัฒนาระบบ 
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- ปรับปรุงกระบวนการสินเช่ือและพัฒนาลกูค้าทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานและคุณภาพที่ดีขึ้น 
- ทบทวนการพัฒนาและวัดประสิทธิผล 
- วิจัยนําไปสู่นวัตกรรม   

6.2.2 เป้าหมายด้านที่ไม่ใช่การเงินจากการพัฒนาระบบ 
- มีระบบเตือนภัยล่วงหน้า โดยสามารถระบุปัจจัยที่เป็นสาเหตุให้สินเช่ือเริ่มด้อยคุณภาพต้ังแต่

ในระยะแรก (Leading Indicators) เพ่ือลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น 
- มีระบบติดตามและบริหารพอร์ตสินเช่ือให้มีคุณภาพสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ธนาคาร

ยอมรับได้ (Risk Appetite) 
- มแีนวทางกําหนดจํานวนเงินกันสํารองเผื่อหน้ีสงสัยจะสญู/เงินกองทุน ให้สอดคล้องกับคุณภาพ

สินเช่ือ ทั้งรายลูกหน้ีเกษตรกรรายคนและระดับพอร์ตสินเช่ือ 
- มีข้อมูลที่เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา Credit Portfolio Model ซึ่งจะช่วยในการคํานวณความ

เสี่ยงได้ชัดเจน โดยจะสนับสนุนธนาคารในการบริหารความเสี่ยง การกําหนดอัตราดอกเบ้ียที่สะท้อนความเสีย่ง 
(Risk Based Pricing) การกันสํารองหน้ีสงสัยจะสูญ การวิเคราะห์ผลกําไร การจัดสรรเงินกองทุน และการ
กําหนดกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ 

- มีระบบที่นําเทคโนโลยีใหมท่ี่ครอบคลุมเรือ่ง Big DATA ของข้อมูล Location Analytics 
ประกอบการวิเคราะห์ที่สามารถตอบคําถามในธุรกิจได้ ด้วยการนําเสนอมุมมองใหม่ๆ  เพ่ือการเพ่ิมศักยภาพ
การดําเนินธุรกิจ และการแก้ปัญหาที่ตรงจุดย่ิงขึ้น 

- มีระบบประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (Property Valuation) ที่มีข้อมูลพิกัดตําแหน่งของหลักประกัน 
หรืออสังหาริมทรัพย์ ประกอบกับข้อมูลด้านอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิให้ถูกต้อง สมเหตุสมผล 
ซึ่งระบบ GPS ใน Application ช่วยให้การทํางานง่ายขึ้น สะดวกข้ึน ทั้งยังเพ่ิมความสามารถในการวิเคราะห์
ความเสี่ยงด้วยการใช้ข้อมูลทางภูมิศาสตร์สถิติ เช่น พ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยกับหลักทรัพย์ทีล่กูค้านํามา
ค้ําประกัน โดยสามารถแบ่งระดับของความเสี่ยงได้ 
 
7. ความท้าทายต่อไป 

ธ.ก.ส.สามารถนําแนวคิดดังกล่าวไปพัฒนาต่อยอด เพ่ือปรับปรุงทบทวนกระบวนการประกันภัยพืชผล
การเกษตรที่ปัจจุบันมีจุดอ่อนในเรื่องของการคํานวณราคาค่าเบ้ียประกัน ซึ่งปัจจุบันคิดค่าเบ้ียประกันเท่ากันทุก
พ้ืนที่ และการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่ใช้เวลานานกว่า 3 เดือน จากแนวทางการพัฒนาระบบนี้ ธ.ก.ส. สามารถนํา
ข้อมูลพิกัดพ้ืนที่และข้อมูลภัยธรรมชาติ ข้อมูลการระบาดของโรค มาวิเคราะห์ราคาค่าเบ้ียประกันภัยตามความ
เสี่ยงของแต่ละพ้ืนที่ (Pricing by Zoning) และการใช้เทคโนโลยีอวกาศ เทคโนโลยี GPS ไปใช้ในการพิจารณา
จ่ายค่าสินไหมทดแทนได้อย่างรวดเร็วแบบ Near Real Time ผ่าน Mobile Application ดังรูป 
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ที่มา : จากการทํา MOU ของ ธ.ก.ส. กับ มูลนิธิป๋วยอ้ึงภากรณ์GISTDA และสํานักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย 

8. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข 
 เน่ืองจากแนวคิดในการพัฒนาระบบให้เป็นเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงด้านสินเช่ือที่สามารถวิเคราะห์

ความเสี่ยงลูกค้าเกษตรกรรายคน (Customer Based) รายพ้ืนที่ (Area Based) บน Mobile Application
เพ่ิมประสิทธิภาพการให้คําปรึกษาในการประกอบอาชีพของเกษตรกร เพ่ือลดความเสี่ยงให้แก่เกษตรกร และ
ธนาคาร ดังน้ัน จึงต้องอาศัยความรู้ ความร่วมมือของพนักงานทุกระดับในองค์กร เริ่มจากผู้บริหารระดับสูงที่
มอบนโยบาย Re-Process กระบวนการสินเช่ือให้มีความทันสมัย ถูกต้อง รวดเร็ว โดยสร้างบรรยากาศการรับ
ฟังเสียงของลูกค้า พนักงาน การจัดสรรทรัพยากรในการออกแบบแนวคิดและพัฒนาระบบเพ่ือให้สามารถ
นําไปใช้งานได้จริง จึงได้กําหนดบทบาทหน้าที่ในการร่วมเป็นส่วนหน่ึงของการพัฒนา ดังน้ี 
8.1 พนักงานพัฒนาธุรกิจประจําสาขา ซึ่งเป็นผู้ใช้งานระบบ เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการ
ใช้ดุลยพินิจอย่างเพียงพอ เพ่ือให้ได้ข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์ในการพัฒนาและทดสอบแบบจําลองความเส่ียง โดย
ธนาคารมีแผนการสื่อสารสร้างความเข้าใจให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร เช่น Website 
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ระบบงานสารบัญ คูม่ือวิธีปฏิบัติ และการอบรมสมัมนา 

  8.2 พนักงานพัฒนาแบบจําลองความเสี่ยง ฝ่ายบริหารความเสี่ยง เป็นผูม้ีความรู้ ความเข้าใจ ความ
เช่ียวชาญทางเทคนิค ทฤษฎีทางการเงิน สถติิ เศรษฐมิติ ความรูท้างธุรกิจที่เก่ียวข้อง เพ่ือสามารถกําหนด
สมมติฐาน เลอืกใช้ทฤษฎี และพัฒนาแบบจําลองความเสี่ยงต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

  8.3 ผู้ทดสอบแบบจําลองความเสี่ยง พนักงานตรวจสอบภายใน ทําหน้าที่ทดสอบความแม่นยําของ
แบบจําลองความเสี่ยง โดย 

    8.3.1 เป็นผู้ผ่านการอบรมความรู้ ความเข้าใจ ความเช่ียวชาญทางเทคนิค ทฤษฎีทางการเงิน สถิติ 
เศรษฐมิติ ความรู้ทางธุรกิจที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการใช้ดุลยพินิจทางธุรกิจ เพ่ือสามารถทดสอบและประเมิน
ความเหมาะสมของแบบจําลองความเสี่ยง และความสอดคล้องกับลักษณะทางธุรกิจ ปริมาณ ความซับซ้อน
ของธุรกรรม และความเสี่ยงที่ม ี

    8.3.2 มีความเป็นอิสระจากผู้พัฒนาแบบจําลองความเส่ียง 
  8.4 ผูส้อบทานการทดสอบแบบจําลองความเสีย่ง เป็นผูแ้ทนฝ่ายตรวจสอบความเส่ียง จากธนาคารแห่ง

ประเทศไทยทําหน้าที่ติดตามและตรวจสอบว่าการทดสอบแบบจําลองความเส่ียงเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่
กําหนด อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยผู้สอบทานมีความเป็นอิสระจากผู้ใช้งาน ผู้พัฒนา และผู้ทดสอบแบบจําลอง
ความเสี่ยง  

 8.5 ธ.ก.ส. มคีําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการโครงการนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ (A-Innovation) โดยมี
ผู้บริหารระดับสูง เป็นผู้สนับสนุนให้เกิดแนวคิดสร้างสรรค์ มีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย การพิจารณา ให้
ข้อคิดเห็น คําแนะนํา เข้าร่วมคัดเลือกความคิดสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพเพ่ือนําไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ในทาง
ปฏิบัติ โดยจัดสรรงบประมาณ อัตรากําลัง สิ่งอํานวยความสะดวก และกําหนดเป็นแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน 
 
 

9. ปัจจัยแห่งความสาํเร็จ และความยั่งยืน 
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ปัจจัยแห่งความสําเร็จและความย่ังยืนของการปรับปรุงกระบวนการพิจารณาสินเช่ือและเป็นที่มาของ
แนวคิดการพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพ่ือบริหารความเสี่ยงพอร์ตสินเช่ือเกษตรกรบน Mobile 
Application ต้องอาศัยความร่วมมือจากผูบ้ริหาร พนักงานที่เก่ียวข้อง และส่วนงานภายนอกที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 

9.1 ผู้บริหาร มีส่วนร่วมในการพิจารณา ดังน้ี 
9.1.1 กําหนดนโยบายการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และจัดให้มีบรรยากาศการเรียนรู้ การสื่อสาร 

เพ่ือส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมทุกระดับ 
9.1.2 กําหนดเป็นแผนยุทธ์ศาสตร์ในการสนับสนุน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการปรบัปรุง

กระบวนการคุณภาพ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้เกิดขึ้นแก่ธนาคาร สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้ามาใช้บริการ และเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขนั 

9.1.3 แต่งต้ังคณะคณะกรรมการโครงการนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ (A-Innovation) โดยมีผู้บริหาร
ระดับสูงเป็นประธาน และผูบ้ริหารส่วนงานที่เก่ียวข้องเป็นกรรมการ มีหน้าที่กําหนดนโยบาย ทบทวนแนวทาง
การดําเนินงาน การติดตามกํากับการสร้างสรรค์นวัตกรรมของธนาคารในองค์รวม 

9.1.4 แต่งต้ังคณะทํางานโครงการฯ เพ่ือทําหน้าที่ขับเคลื่อนการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายเป็นการ
เฉพาะ มีการติดตามกํากับอย่างต่อเน่ือง 

9.1.5 มีการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงาน รวมทั้งประสานงานกับส่วนงานภายนอก เช่นการทํา
บันทึกข้อตกลงเพ่ือความร่วมมือ (Memorandum of Understanding: MOU) เพ่ือการใช้ข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์ (GIS) เช่น ความเหมาะสมของดิน พ้ืนที่ประสบภัยแล้งและอุทกภัย การระบาดของโรคและศัตรูพืช 
แหล่งนํ้าธรรมชาติและชลประทาน การขุดเจาะนํ้าบาดาล และข้อมูลราคาสินค้าเกษตรเพ่ือวิเคราะห์ความผัน
ผวนและทิศทางของราคา เป็นต้น 

9.1.6 จัดให้มกีารสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้มสี่วนเก่ียวข้องผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 
Website ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ระบบงานสารบัญ คูม่ือวิธีปฏิบัติ และการอบรมสัมมนา 

9.2 บุคลากรภายในที่ดําเนินงานเพ่ือการขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุเป้าหมาย โดยมีกลุม่พนักงาน ที่
เก่ียวข้องดังน้ี 

9.2.1 พนักงานพัฒนาธุรกิจ (พนักงานสินเช่ือ) ประจําสาขา  
- เป็นผู้สะท้อนปัญหา อุปสรรค การดําเนินงานด้านสินเช่ือจากการติดต่อประสานงานกับลูกค้า

ในระดับพ้ืนที่ ในสองประเด็นหลัก ประเด็นแรกคือความต้องการข้อมูลในการให้คําแนะนําแก่ลูกค้าในการ
ประกอบอาชีพให้เหมาะสมกับสภาพการทํากินและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และประเด็นที่สองคือการอํานวย
สินเช่ือในระดับพ้ืนที่ให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็วในการให้บริการ  

- เป็นผู้นําระบบประเมินความเสี่ยงเกษตรกรบนมือถือที่พัฒนาไปทดลองใช้งาน และให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงระบบให้เหมาะสมต่อการใช้งาน ก่อนขยายผลท่ัวประเทศ 

- เป็นผู้ใช้งานระบบประเมินความเสี่ยงเกษตรกรบนมือถือที่ผ่านการอบรมความรู้ ความเข้าใจ 
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสะท้อนปัญหาอุปสรรคในการใช้งานเพ่ือปรับปรุงระบบให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 

9.2.2 พนักงานฝ่ายบริหารความเสี่ยง ได้นําผลจากการสะท้อนปัญหาการดําเนินงานสินเช่ือในระดับ
พ้ืนที่ มาพัฒนาแบบจําลองความเสี่ยง และออกแบบระบบต้นแบบ (Prototype) โดยใช้ข้อมูล (ตัวแปร) และ



 

ระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพ่ือบริหารความเสี่ยงพอร์ตสินเชื่อเกษตรกรบน Mobile Application -30 

 

แนวคิดการพัฒนาแบบจําลองโลจิท (Logit Model) และแบบจําลองโครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural 
Network Model) เพ่ือประเมินปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลและมีอิทธิพลต่อความเสี่ยงและโอกาสการผิดนัดชําระคืน
หน้ีของตัวลูกค้า 

9.2.3 ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบฯ โดยมีการใช้เทคโนโลยีสารเทศท่ีเก่ียวข้อง 
ดังน้ี 

- ระบบแผนที่ข้อมูล (Map Source) รองรับการแสดงผลภาพ (Tiled Maps) แบบ Web 
Map Service: WMS  

- ระบบแผนที่ (Map Engine) สามารถติดต้ังระบบและใช้งานภายในองค์กรแบบอินทราเน็ต
หรืออินเตอร์เน็ต เพ่ือบริหารข้อมูลในภาพรวม 

- ระบบสามารถเช่ือมต่อข้อมูลผ่านอุปกรณ์ภาคสนาม ได้แก่ ระบบมือถือที่เป็น Smart 
Phoneได้ทั้งที่เป็นระบบปฏิบัติการ IOS หรือ Android ผ่าน Application 

9.2.4 พนักงานตรวจสอบภายใน ทําหน้าที่ทดสอบความแม่นยํา (UAT) ของแบบจําลองความเสี่ยง 
9.3 ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกองค์กรอ่ืน 

โครงการพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงเกษตรกรบนมือถือ ได้รับความร่วมมือจากส่วนงานภาย
นอกจากการทํา MOU เพ่ือขอข้อมูลเพ่ือการประเมินความเสี่ยงลูกค้าเกษตรกร ดังน้ี 

9.3.1 ข้อมูลความเหมาะสมของดิน จากกรมพัฒนาที่ดิน 
9.3.2 ข้อมูลพ้ืนที่ประสบภัยนํ้าท่วมและภัยแล้ง จากกรมทรัพยากรนํ้า 
9.3.3 การระบาดของโรคและศัตรูพืช จากกรมวิชาการเกษตร 
9.3.4 แหล่งนํ้าธรรมชาติและชลประทาน จากกรมชลประทาน 
9.3.5 ข้อมูลการขุดเจาะนํ้าบาดาล จากกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
9.3.6 ข้อมูลราคาสินค้าเกษตร จากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
9.3.7 ข้อมูลภาพถ่ายทางอวกาศ จากสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) 
9.3.8 คําแนะนําเก่ียวกับการพัฒนาตัวแบบในการประเมินความเสี่ยงลูกค้าเกษตรกรรายคน จาก

สถาบันมูลนิธิอาจารย์ป๋วย อ้ึงภากรณ์ (ธปท.) และฝ่ายตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ธปท. 
9.3.9 คําแนะนําการพัฒนาตัวแบบและโปรแกรมบนมือถอืจาก บริษัท GIS (ประเทศไทย) จํากัด 

ผู้ดูแลระบบสารสนเทศภูมิอากาศให้แก่ธนาคารในปัจจุบัน 
 

 


