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วิธีการดําเนินธุรกิจสินเชื่อของสหกรณ
การดําเนินงานของสหกรณพบวา ความสามารถในการทํากําไรของสหกรณสวน
ใหญ ขึ้นอยูกับความสําเร็จและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจสินเชื่อ ซึ่งถือวาเปนธุรกิจ
หลักที่สรางรายไดใหกับสหกรณ ปญหาในการดําเนินธุรกิจสินเชื่อที่พบ ไดแกปญหาลูกหนี้ผิดนัด
ชําระหนี้และลูกหนี้คางนาน ปญหาการติดตามและเรงรัดหนี้ไมมีประสิทธิภาพ ปญหาดานสภาพ
คล อ งทางการเงิ น ของสหกรณ ป ญ หาความสามารถในการก อ หนี้ ข องสหกรณ ล ดลง ป ญ หา
ความสามารถในการชําระหนี้ของสมาชิกในอนาคตลดลง ปญหาการขาดทุนจากการดําเนินธุรกิจ
สินเชื่อ สาเหตุของปญหามาจาก การบริหารการจัดการในสหกรณ หรือปญหาของสมาชิกที่สงผล
ตอความสามารถในการชําระหนี้ โดยเฉพาะการติดตามหนี้ของสหกรณไมมีประสิทธิภาพ ทําให
ลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้ ซึ่งสงผลตอสภาพคลองในการดําเนินงานของสหกรณ ขาดทุนหมุนเวียนใน
การดําเนินงาน
ในการดําเนินธุรกิจสินเชื่อของสหกรณ หนี้เงินกูคางชําระเปนปญหาและอุปสรรค
สําคั ญที่ ทําให การดํ าเนิน การงานมิ ได เป นไปตามวัต ถุป ระสงคและเปาหมาย ดั งนั้ นเพื่อ ให การ
ดําเนิ น งานเป น ไปอย างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สมควรที่ คณะกรรมการดํ าเนิ น การและพนั ก งานของ
สหกรณ ผูรั บผิด ชอบจะต องหมั่น ดูแ ลเอาใจใส และคอยติ ดตามทวงถามหนี้ เงิ นกู คางชําระโดย
ใกลชิดอยูตลอดเวลา และเพื่อใหการปฏิบัติงานของพนักงานสหกรณในการติดตามทวงถามหนี้
เงินกูคางชําระ ตลอดจนการบริหารงานเงินกูของแตละสหกรณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึง
จําเปนตองกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานธุรกิจสินเชื่อใหเปนไปตามขั้นตอนเพื่อลดความเสี่ยงของ
สหกรณ
สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด มีหนาที่แนะนํา สงเสริม ดูแลรับผิดชอบสหกรณใน
จังหวั ดตราดซึ่งตอ งแนะนํ าสหกรณใ นการหาแนวทางในการแก ไ ขป ญหาหนี้ คางชํ าระ เพื่อ ให
สหกรณเกิดสภาพคลองในการดําเนินธุรกิจสินเชื่อ
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การบริหารธุรกิจสินเชื่ออยางมีประสิทธิภาพ
ธุรกิจสินเชื่อเปนธุรกิจหลักของสหกรณโดยเฉพาะสหกรณภาคการเกษตร สหกรณ
ออมทรัพย สหกรณเครดิตยูเนี่ยน และสหกรณบริการ หากสหกรณใดบริหารธุรกิจสินเชื่อไดอยางมี
ประสิทธิภาพ จะสงผลใหเกิดความพึงพอใจแกสมาชิก สหกรณจะมีกําไรเพื่อปนผลเฉลี่ยคืน การ
พัฒนาสหกรณก็จะยั่งยืน
สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด จึงใหความสําคัญตอการบริหาร การจัดการธุรกิจ
สินเชื่อ ซึ่งมีประเด็นที่นําไปปฏิบัติเปนแนวทางได ตองประกอบไปดวย
๑. สมาชิกผูใชบริการ
สมาชิกเปนเจาของสหกรณ เปนผูใชบริการธุรกิจสินเชื่อ พึงเขาใจ
บทบาท สิทธิ หนาที่ของตน ในการที่จะรวมทําธุรกิจกับสหกรณ การสรางความรูความเขาใจ การ
ใหการศึกษาอบรม หรือการประชุมกลุมสมาชิกเพื่อเรียนรู ปลูกฝงอุดมการณ วิธีการ หลักการ
สหกรณ เพื่อรับทราบปญหา ทราบความตองการของสมาชิก โดยสมาชิกตองใหขอมูลที่เปนจริง
เพื่ อใหเ จาหนาที่ข องสหกรณ วางแผน แนะนําการใช เงิ นกู คณะกรรมการพิ จารณาเงิ นกู จะได
พิจารณาอนุมัติไดตรงตามความตองการที่แทจริง
การวางแผนการผลิตของสมาชิกก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่จะทําใหการ
ใชเงินกูตรงตามวัตถุประสงค สามารถสงชําระคืนเงินกูได สมาชิกสวนใหญไมสามารถวางแผนการ
ผลิตไดดวยตนเองสหกรณสามารถจัดทําโครงการที่เชื่อมโยงธุรกิจสินเชื่อกับกลุมธุรกิจจัดหาสินคา
ธุร กิ จ ส งเสริ มการเกษตร ธุร กิ จ รวบรวม ธุ ร กิ จ แปรรูป โดยวางแผนการใช เ งิ นกู แผนการทํ า
การเกษตร การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และการรวบรวมใหแกสมาชิกแตละรายที่เขารวมโครงการ
ปจจัยแหงความสําเร็จของธุรกิจเงินกู คือสมาชิกตองมีวินัยในการ
ใชเงินกู ใชเงินกูใหตรงตามวัตถุประสงค สงชําระหนี้ใหไดตามกําหนดสัญญา
๒. บุคลากรของสหกรณ
บุ คลากรด า นธุ ร กิ จ สิ น เชื่ อ คื อ เจ าหน าที่ สิ น เชื่ อ คณะกรรมการ
พิจารณาเงินกู ประธานกลุม ซึ่งแตละสวนตองเขาใจบทบาทหนาที่ของตน ซึ่งจําแนกได ดังนี้
(1) เจาหนาที่สินเชื่อ เปนผูมีบทบาทสําคัญในการดําเนิน
ธุรกิจสินเชื่อใหประสบผลสําเร็จ เพราะเปนผูรับคําขอกู เปนผูสอบถามขอมูล ประเมินหลักทรัพย
เบื้องตน สืบขอเท็จจิรงเกี่ยวกับสมาชิกผูขอกูรวมกับประธานกลุม เจาหนาที่สินเชื่อตองไมลําเอียง
หรือใหขอมูลแกคณะกรรมการเกินจริงเพื่อใหสมาชิกไดเงินกูสูงเกินไป การชวยสมาชิกวางแผนการ
ผลิตก็เปนอีกบทบาทที่สําคัญของเจาหนาที่สินเชื่อ
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(2) ประธานกลุม กระบวนการกูเงินของสมาชิก เริ่มตน
มาจากประธานกลุมเปนผูใหขอมูลประกอบคําขอกูของสมาชิก เพราะเปนผูที่ทราบถึงความจําเปน
ในการกูเงินของสมาชิก เพื่อประเมินใหความเห็น ตามขอเท็จจริง กอนที่จะสงสัญญาใหเจาหนาที่
สินเชื่อวิเคราะหขอมูลแลวเสนอคณะกรรมการ ในการพิจารณากําหนดวงเงินใหกู อีกบทบาทหนึ่ง
ของประธานกลุม คือการเตือนหนี้ การติดตามเรงรัดหนี้ การประสานงานแจงขอมูลขาวสารแก
สมาชิก
(3) คณะกรรมการพิจารณาเงินกู เปนคณะกรรมการที่
กํ า หนดไว ต ามข อ บั ง คั บ สหกรณ ก ารเลื อ กคณะกรรมการพิ จ ารณาเงิ น กู ค วรยึ ด หลั ก ความรู
ความสามารถ มิควรยึดตามตําแหนง เมื่อพิจารณาอนุมัติเงินกูแลว ตองรายงานคณะกรรมการใน
คราวประชุมประจําเดือนทราบ
เจาหนาที่สหกรณฝายอื่นๆ ก็มีความสําคัญเชนกัน โดยเฉพาะ
ผูจัดการสหกรณ ที่จะตองวางแผนใหมีสภาพคลองที่ดี สามารถสงชําระคืนเจาหนี้ตามแผนการเบิก
และการสงชําระตามทําสัญญาไวกับ เจ าหนี้(กรณี สหกรณ กูเ งินจากสถาบัน การเงิ น) เจ าหนาที่
การเงิ น เจ า หน า ที่ บั ญ ชี ก็ มี ส ว นสํ า คั ญ ไม ค วรให เ จ าหน า ที่ สิ น เชื่ อ เบิ ก จ า ยเงิ น กู ล งทะเบี ย น
รายละเอียดลูกหนี้ และทําบัญชีเบ็ดเสร็จในตัว ควรแยกแตละฝาย เพื่อตรวจสอบความถูกตองซึ่ง
กันและกัน
ขอสังเกตบางสหกรณคณะกรรมการใหอํานาจผูจัดการ หรือ
เจาหนาที่สินเชื่อในการอนุมัติเงินแกสมาชิกเบ็ดเสร็จ การใหอํานาจเบ็ดเสร็จเปนวิธีการที่มีความ
เสี่ ยงสูงในการที่จ ะก อ ให เกิ ดการทุ จริ ตต อ สหกรณ ดั งนั้ นควรมี การควบคุ มภายในที่ ดี มีก าร
รายงานการพิจารณาอนุมัติตอคณะกรรมการทุกครั้ง สหกรณบางแหงมีการปองกันการยืมมือ
สมาชิกกูยืม หรือการทุจริตเงินกูของสมาชิก โดยการใหสมาชิกเปดบัญชีเงินฝากแลวโอนเงินกูผาน
บัญชีเงินฝาก จะทําใหผูอื่นไมสามารถใชชื่อสมาชิกโดยปลอมแปลงลายมือชื่อได อีกทั้งการที่ให
สมาชิกถอนเงินกูไปใชตามความจําเปน สวนที่เหลือยังคงฝากไวที่สหกรณ ยังชวยสงเสริมใหธุรกิจ
รับฝากเงินเพิ่มขึ้น
การใชอํานาจหนาที่เพื่อหวังบริการสมาชิกใหสะดวกรวดเร็ว โดย
ละเลยวิ ธี ก าร ขั้ น ตอนที่ กํ า หนดไว ใ นระเบี ย บสหกรณ ก็ เ ป น อี ก ช อ งทางหนึ่ ง ที่ จ ะก อ ให เ กิ ด
ขอบกพรองแกสหกรณ สหกรณบางแหงจัดทําสัญญาเงินกูไวลวงหนา ใหสมาชิกลงนามในสัญญากู
เงิน ลงชื่อในใบรับเงินกู ก็เปนอีกหนึ่งประเด็นที่กอใหเกิดปญหาไมควรปฏิบัติ เชนกัน
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3. เงินทุนธุรกิจสินเชื่อ
เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นในธุ ร กิ จ สิ น เชื่ อ สามารถแยกได 2 ส ว น
คือ ทุนภายในสหกรณและทุนภายนอกหรือการกูยืมเงิน
(1) ทุนภายในสหกรณ ไดมาจากทุนเรือนหุน ทุนสํารอง
ทุน สะสมตามข อ บั งคั บ และเงิ น ฝากของสมาชิก สหกรณ แ ละสมาชิ ก สมทบ สหกรณ ควรมี ก าร
วิเคราะหตนทุนของทุน เพื่อทราบตนทุนแหลงเงินทุนตางๆ โดยเงินหุนของสมาชิกตนทุนคือเงินปน
ผลที่คาดวาจะจาย ตนทุนเงินฝาก คือดอกเบี้ยจาย
สวนทุนสํารองและทุนสะสมตามขอบังคับ ไมมีตนทุน
สหกรณ ควรใชเ งิน ทุน ที่มี ตน ทุน ต่ําที่ สุด มาใช ในธุร กิจ สิน เชื่ อ ยิ่งมี ทุน สํารองและทุน สะสมตาม
ขอบังคับมากจะยิ่งเปนผลดีตอการดําเนินธุรกิจ เงินฝากของสมาชิกก็เปนแหลงเงินทุนที่มีตนทุนต่ํา
ยิ่งเปนเงินฝากประจําหรือเงินฝากออมทรัพยพิเศษจะยิ่งงายในการบริหารจัดการมากกวาเงินฝาก
ออมทรัพย
ทุนเรือนหุน เปนทุนภายในที่มีตนทุนสูงตามความคาดหวัง
ของสมาชิกที่จะไดเงินปนผล แตถามองที่สภาพคลองแลวจะมีสูงมาก เพราะสมาชิกไมสามารถถอน
ได และสมาชิกเองมีความรูสึกในการเปนเจาของสหกรณ การระดมหุนที่สหกรณควรดําเนินการ
เพื่อสรางนิสัยการลงทุน การออม การมีสวนรวม ไดแก การกําหนดใหถือหุนรายเดือน บางสหกรณ
กําหนดถือหุนรายเดือนอยางนอยเดือนละ 5 หุน การระดมหุนตามผลิตผล เชนสหกรณโคนมถือ
หุนจากการสงน้ํานมแตละครั้ง เปนตน
(2) ทุนภายนอกสหกรณ ไดมาจากการกูยืมเงิน หรือการ
รับฝากเงินจากสหกรณอื่น เจาหนี้รายใหญของสหกรณก็คือ ธ.ก.ส. กองทุนพัฒนาสหกรณ บาง
สหกรณก็มีเจาหนี้การคา ตนทุนแตละแหงจะแตกตางกัน
4. ระเบียบขอบังคับของสหกรณ
ระเบียบสหกรณ วาดวยเงินกูและดอกเบี้ยเงินกู จะระบุถึง
วัตถุประสงคการใชเงินกู เพื่อจําแนกประเภทเงินกู หากมีวัตถุประสงคเพื่อผลิตในหนึ่งฤดูกาล ก็จะ
เปนเงินกูระยะสั้นหากมีวัตถุประสงคในการลงทุนเปนทรัพยสินทางการเกษตรก็จะเปนเงินกูระยะ
ปานกลาง ในการพิจารณาการขอกูข องสมาชิ กนั้น เจ าหน าที่สิน เชื่อ ตองไมเอื้ อประโยชนแ ก
สมาชิกที่รูจักมักคุนกันหรือเปนญาติกัน ทําใหสมาชิกไดรับเงินกูมาก ๆ หรือปลอยเปนเงินกูระยะ
ปานกลาง เพราะจะเปนเหตุใหสหกรณขาดสภาพคลอง และมีโอกาสเปนหนี้คาง
จํานวนขั้นสูงของเงินกู ถาเปนเงินกูระยะสั้นและระยะปานกลางที่
ใหแกสมาชิกคนหนึ่งๆ นั้น สุดแตคณะกรรมการดําเนินการกําหนดตามที่เห็นสมควร โดยคํานึงถึง
ความตองการ
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เงินกูตามแผนการผลิตและการชําระหนี้เงินกูสัญญากอนๆของผูกู แตตองไมเกินรอยละแหงราคา
ประเมินที่กําหนดไวในระเบียบ และวงเงินกูสูงสุดของทุกสัญญารวมกัน ตามระเบียบของสหกรณ
หลักประกัน เงินกูที่ดีที่สุดคือการใชหลักทรัพย ที่คณะกรรมการ
ดําเนินการประเมินตามระเบียบของสหกรณ โดยใชขอมูลที่เปนจริง ระเบียบควรมีการกําหนดใหมี
การใชบุคคลค้ําประกันเงิ นกูด วย แตวงเงินกู ไมควรสูงเกิน ไป จะเป นเทาไหร ขึ้นอยู กับปริมาณ
ผลิต ผลหลัก ของสมาชิก และผูค้ําประกั น หลายๆสหกรณ กําหนดไมเ กิน รอยละ 60 ของมู ลค า
ผลิตผลหลัก
ระเบียบสหกรณกําหนดวิธีปฏิบัติธุรกิจสินเชื่อไวละเอียดรอบคอบ
แลว บางสหกรณออกขอกําหนด หรื อมีมติน อกเหนื อจากระเบียบขึ้นมา เพื่อเอื้ อประโยชนแ ก
สมาชิกเกิ นไป เป นเหตุให มีชองทางเกิดขอ บกพรองได เชน การให อํานาจผู จัดการหรือสินเชื่ อ
อนุมัติเงินกูได เปนตน
5. การตรวจสอบการใชเงินกู
ระเบียบกําหนดเรื่องการตรวจสอบการใชเงินกูไว การตรวจสอบ
การใช เงิ นกู ส หกรณ อ าจมอบประธานกลุ มหรือ เลขานุ ก ารกลุ ม หรื อ กรรมการดําเนิน การ หรื อ
เจาหนาที่สหกรณ ตรวจสอบการใชเงินกูของสมาชิกผูกู ในกรณีที่ปรากฏวาสมาชิกผูกูนําเงินกูไป
ใชผิดวัตถุประสงคหรือไมปฏิบัติตามคําแนะนําคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจในการเรียกเงินกู
คืนไดหรือคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจใหลดหรือระงับการจายเงินกูงวดตอไปได
ปจจุบัน การตรวจสอบการใชเงิน กูมักจะไมได ดําเนิ นการ โดยจะ
ติดตามจากการประชุมกลุมกอนสิ้นปบัญชี และกอนการประชุมใหญ ทําใหสหกรณไมสามารถ
ตรวจสอบไดวาสมาชิกใชเงินกูตรงตามวัตถุประสงคหรือไม สหกรณควรมอบใหประธานกลุมหรือ
เลขานุการกลุมติดตามตรวจสอบ การตรวจสอบจะตองจัดทําเปนบันทึกการตรวจสอบการใชเงินกู
6. การจัดชั้นสมาชิกเพื่อสรางการมีสวนรวมในธุรกิจสินเชื่อ
สหกรณ ใ ช วิ ธี ก ารจั ด ชั้ น สมาชิ ก เพื่ อ สร า งการมี ส ว นร ว มในการ
ดําเนินธุรกิจของสมาชิก และสามารถสรางแรงจูงใจ สรางกติกาใหสมาชิกถือปฏิบัติ โดยมีสิ่งจูงใจ
เปนการลดดอกเบี้ย หรือจัดสวัสดิการให การจัดชั้นสมาชิกมีประเด็นที่ใชพิจารณาประกอบ คือ
(1) เกณฑการจัดชั้นสมาชิก สหกรณสวนมากที่มีการจัดชั้น
สมาชิก มักจะใชตัวเลขขอมูลปริมาณธุรกิจที่สมาชิกทํากับสหกรณ คือ
- ประวัติการชําระหนี้ เชน ไมเคยผิดนัดชําระ
- ประวัติการถือหุนในสหกรณ กําหนดเปนชวงชั้น
- ประวัติการฝากเงินในสหกรณ กําหนดเปนชวงชั้นฝาก
มากคะแนนมาก
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- ประวัติการซื้อสินคาในสหกรณ ซื้อสินคามากไดคะแนน
มาก
- ประวัติการขายผลิตใหใหสหกรณ ขายมากคะแนนมาก
- ประวัติการเขารวมประชุมใหญ ประชุมกลุม
- อื่น ๆ
นําคะแนนที่ไดมารวมกัน แลวจัดชั้นสมาชิกตามชวงชั้นคะแนน
เปนชั้นที่ 1, 2, 3 ตามลําดับ การจัดชั้นจะจัดกันทุกป หรือทุก 2-3 ปแลวแตสหกรณ
(2) สิทธิที่สมาชิกพึงได การสรางแรงจูงใจในการจัดชั้นเพื่อให
สมาชิกมีสวนรวมในการดําเนินธุรกิจ ควรใหสมาชิกมีผลตอบแทน รางวัลแหงการทําดี เชน
- การคิดดอกเบี้ยแตกตางกัน ชั้นดีจะคิดดอกเบี้ยเงินกูที่ต่ํา
- ไดรับวงเงินกูยืมสูงสุดแตกตางกัน
- ไดรับสวัสดิการที่แตกตางกัน ชั้นดีไดรับสวัสดิการ
มากกวา
- สมาชิกที่มีชั้นดีติดตอกันหลายป สหกรณจัดสรรรางวัล
มอบใหในวันประชุมกลุม ประชุมใหญ
7. การติดตามเรงรัดหนี้
เงินกูระยะสั้นและระยะปานกลางระเบียบกําหนดใหมีการติดตาม
เรงรัดโดย การชําระหนี้เงินกู เมื่อใกลถึงกําหนดการชําระคืนเงินกูหรือเงินงวดชําระหนี้ สหกรณ
จะออกหนังสือเตือนสมาชิกผูกู และสหกรณจะมอบใหคณะกรรมการดําเนินการหรือเจาหนาที่ของ
สหกรณ รวมประชุมกลุมสมาชิก เพื่อซักซอมและติดตามการชําระหนี้ สอบทานหนี้สินและแจง
กําหนดระยะเวลาในการชําระหนี้แกสมาชิก
ในกรณีจําเปนสหกรณจะมอบใหกรรมการดําเนินการ เจาหนาที่
สหกรณ หรือประธานกลุม หรือเลขานุการกลุม ออกไปทวงถามสมาชิกผูกูรายคนเพื่อใหสมาชิก
ชําระคื นเงิ นกู หรือ เงิ น งวดชําระหนี้ พรอ มทั้งดอกเบี้ย ตอ สหกรณหรื อให สงชําระหนี้ เงิ น กูด ว ย
ผลิ ตผลหรื อ ผลิ ตภั ณ ฑต อ สหกรณ ในการชํ าระหนี้ นั้ น สมาชิก ผู กูมี หน าที่ต อ งจั ดการชํ าระ ณ
สํานักงานสหกรณหรือสถานที่ที่ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการกําหนดเปนคราว ๆ
ที่กลาวขางตน เปนวิธีปฏิบัติตามระเบียบที่สหกรณกําหนด กอนที่
จะดําเนินการติดตามเรงรัดหนี้ สหกรณควรมีการจัดชั้นลูกหนี้ ไดแก ลูกหนี้ปกติ ลูกหนี้คาง 1 ป
ลูกหนี้คาง3-5 ป ลูกหนี้คาง 5 ป ลูกหนี้คางเกิน 10 ป เปนตน
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วิธีการติดตามเรงรัดหนี้ สามารถดําเนินการไดดังนี้
- ออกหนังสือเตือนกอนถึงกําหนดชําระ 3 เดือน โดยแจงตน แจง
ดอกเบี้ย ณ วันครบกําหนดชําระ ใบเตือนหนี้จัดทําเปน 2 สวน สวนของสหกรณใหลงลายมือชื่อ
สมาชิกรับทราบการแจงเตือนหนี้ แลวเก็บเปนหลักฐานไวที่สหกรณฯ
- การประชุมกลุม กอนปดบัญชีประจําปเพื่อเรงรัดรายไดดอกเบี้ย
หรือถาสัญญาเงินกูครบกําหนดชําระภายในสิ้นปบัญชี จะยิ่งเปนผลดีตอการดําเนินงานของสหกรณ
การจัดประชุมกลุมสหกรณตองมีรายละเอียดลูกหนี้ใหสมาชิกทราบ และชี้แจงทําความเขาใจใน
ธุรกิจสินเชื่อ โนมนาวเหตุผล ความจําเปน ผลดี ผลเสียใหแกสมาชิกทราบ
- การติดตามรายตัว กรณีสมาชิกคางชําระ และไมเขารวมประชุม
กลุม ซึ่งตองชี้แจงทําความเขาใจ หากมีปญหาสมาชิกไมสามารถสงชําระไดจริง เจาหนาที่สินเชื่อ
หรือประธานกลุม เลขานุการกลุม ตองนําขอมูลเสนอคณะกรรมการหาแนวทางชวยเหลือ ฟนฟู
อาชีพ หรือปรับปรุงโครงสรางหนี้ใหสมาชิกตอไป
การปรับปรุงโครงสรางหนี้ โดยจัดทําหนังสือสัญญาเงินตน ดอกเบี้ย
และคาปรับใหม แลวขยายระยะเวลาการชําระหนี้ใหสมาชิก เพื่อชวยเหลือสมาชิกที่ไมสามารถสง
ชําระหนี้ได บางครั้งจะสงผลกระทบกับสมาชิกโดยตรง คือไมอาจขอกูเงินจากสหกรณไดอีกจนกวา
จะสงชําระตามการปรับปรุงโครงสรางหนี้ สมาชิกบางรายตองไปกอหนี้นอกระบบเพิ่ม ทําใหไม
สามารถสงชําระหนี้สหกรณตามสัญญาใหมได ผลที่เกิดกับสหกรณก็คือ ตองตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญเต็มจํานวน เปนคาใชจายประจําปของสหกรณ
การแปลงหนี้เพื่อชวยสมาชิกไมตองเสียคาปรับเพิ่ม บางสหกรณให
สมาชิกนําเงินคาดอกเบี้ย คาปรับและหุนตามสวนเงินกูมาทําสัญญาใหมโดยไมตองสงตนเงิน จะทํา
ใหสหกรณมีรายไดจากดอกเบี้ยและคาปรับเขาสหกรณ และไมเกิดดอกเบี้ยคาง สิ้นปสหกรณมี
กําไร มีผลการดําเนินงานที่ดี แตอาจจะสงผลกระทบตอสภาพคลองของสหกรณ ที่จะนําเงินสง
ชําระเจาหนี้ บางแหงตองจัดหาทุนหมุนเวียนจากเจาหนี้รายอื่นๆ เพื่อนํามาชําระเจาหนี้ การ
แปลงหนี้
นายทะเบี ย นสหกรณ มี คําแนะนํ ามิ ให ส หกรณ มีก ารดําเนิ นการ แก หลายๆ
สหกรณยังใชวิธีนี้แกปญหาหนี้คางชําระ และสรางภาพธุรกิจสินเชื่อใหดูดี
8. การสอบทานหนี้
การสอบทานหนี้ สิ น ว า ยอดหนี้ ต ามสมุ ด คู มื อ สมาชิ ก กั บ แผ น
รายละเอีย ดย อยลู กหนี้เ งิน กูต รงกัน หรือ ไม ซึ่ งมั กจะดํ าเนิ นการโดยผู สอบบัญ ชีส หกรณ ที่น าย
ทะเบี ย นสหกรณ แ ต ง ตั้ ง โดยจะสอบทานก อ นรั บ รองงบการเงิ น ของสหกรณ สหกรณ โ ดยผู
ตรวจสอบกิจการสหกรณหรือคณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีการสุมสอบทานหนี้บาง การสอบ
ทานหนี้มิควรใหเจาหนาที่สินเชื่อเปนผูสอบทาน เพื่อเปนการปองปรามการทุจริตในสหกรณ และ
เปนการติดตามเรงรัดหนี้สิน การแนะนําสงเสริมสมาชิกตามแผนการผลิตเพื่อใหเกิดรายไดในการ
สงชําระหนี้
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สรุป การบริหารธุรกิจสินเชื่ออยางมีประสิทธิภาพ

สหกรณตองมีระเบียบเกี่ยวของ มีคําสั่งมอบหมายผูรับผิดชอบทําหนาที่
ดานสินเชื่อ และดําเนินการตามระเบียบ มติคณะกรรมการที่กําหนด ไดแก
1. การจัดทําคําขอกู สัญญากู หลักประกันเงินกู ตองลงรายการในคําขอกู
สัญญากู หนังสือค้ําประกันใหครบถวน ถูกตองตามแบบที่กําหนด
2. จัดหาหลักประกันใหคุมหนี้ จัดทําทะเบียนคุมตางๆ ใหเปนปจจุบัน
3. การอนุมัติเงินกู การจายเงินกู เงินกูทุกสัญญาตองผานการอนุมัติกอน
จายเงินกู มีหลักฐานการจายเงินกูที่ถูกตองครบถวน จัดทําทะเบียนยอยลูกหนี้ใหเปนปจจุบัน
4. มีการติดตามการตรวจสอบแนะนําการใชเงิ นกู โดยเจาหนาที่สินเชื่ อ
หรือประธานกลุม
5. การเร ง รั ด หนี้ แ ละการชํ า ระหนี้ สหกรณ ต อ งจํ าแนกลู ก หนี้ มี แ ผน
ปฏิบัติงานเรงรัดหนี้ มีหลักฐานการรับชําระหนี้ครบถวน แยกบุคคลที่ทําหนาที่สินเชื่อ บัญชีและ
การเงิน
6. จั ด เก็ บ เอกสาร หลั ก ฐานการให เ งิ น กู ไ ว ใ นที่ ป ลอดภั ย ในสํ า นั ก งาน
สหกรณ
7. การตรวจสอบและติ ด ตาม มี่ ก ารวิ เ คราะห อ ายุ ห นี้ รายงานผลการ
ปฏิบัติงานการใหสินเชื่อตอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการประจําเดือน ควบคุมยอดลูกหนี้ราย
ตัว ใหตรงกับบัญชีแยกประเภทเปนรายวัน/รายเดือน
8. สุมสอบทานหนี้อยางนอยปละ 1 ครั้ง หรือตามอายุผลผลิต
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การนําองคความรูการบริหารธุรกิจสินเชื่อไปปฏิบัติ
สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด ไดนําองคความรูการติดตามและเรงรัด การแกไข
ปญ หาหนี้ สิน ค างชํ าระของสมาชิ กสหกรณ ไปสู การปฏิ บั ติ โดยแนะนํ าเจ าหน าที่ กลุม ส งเสริ ม
สหกรณที่ดูแลกํากับแนะนํา สหกรณ ที่มีธุรกิจสินเชื่อ เขาไปแนะนําคณะกรรมการดําเนินการและ
เจ าหน าที่ สิน เชื่ อ ในการนํ าองค ความรู เ ขาไปดํ าเนิ น การแก ไ ขป ญหาสหกรณ ที่ มี หนี้ คางชํ าระ
ซึ่งการดําเนินการแนะนําสหกรณ กรณีตัวอยาง 2 สหกรณ ที่ดําเนินการ
1. สหกรณการเกษตรเกาะชาง จํากัด
2. สหกรณแปรรูปอาหารบานเปร็ดใน จํากัด
กลุม สงเสริมสหกรณ ได เข าดํ าเนินการแนะนํา การติด ตามเร งรั ดหนี้ สิน สมาชิ ก
สหกรณที่มีหนี้คางชําระ ทําใหสหกรณไดรับชําระหนี้จากลูกหนี้คางชําระไดเพิ่มเติม ทําใหสหกรณ
มีทุนการดําเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น ซึ่งทั้ง 2 สหกรณ เดิมสหกรณกูเงินจากเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ
เพื่อดําเนินธุรกิจใหสมาชิกกู ปจจุบันสหกรณแปรรูปอาหารบานเปร็ดใน จํากัด มีเงินทุนเพียงพอใน
การดําเนินธุรกิจ ไมตองกูเงินจากกองทุนพัฒนาสหกรณ สหกรณการเกษตรเกาะชาง จํากัด เดิม
สหกรณ กูเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ จํานวน 3,000,000 บาท ปจจุบันสหกรณมีทุนดําเนินงาน
เพิ่มขึ้น และการติดตามเรงรัดหนี้คางชําระ ใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาติดตามลูกหนี้คาง
ชําระเปนประจําทุกเดือน ทําใหสหกรณลดหนี้การกูเงินจากกองทุนพัฒนาสหกรณ คงเหลือจํานวน
1,600,000 บาท ซึ่งจากการที่สหกรณ ไดนํ าปญหาสมาชิกที่ มีหนี้คาง มาดําเนินการหาแนว
ทางแกไขโดยมีแนวทาง ทําใหสหกรณดําเนินธุรกิจสินเชื่อไดอยางมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยง
การคางชําระหนี้ของสมาชิกได
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