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วิธีการดําเนินธุรกิจสินเชื่อของสหกรณ 

  การดําเนินงานของสหกรณพบวา ความสามารถในการทํากําไรของสหกรณสวน
ใหญ ข้ึนอยูกับความสําเร็จและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจสินเช่ือ ซึ่งถือวาเปนธุรกิจ
หลักที่สรางรายไดใหกับสหกรณ  ปญหาในการดําเนินธุรกิจสินเช่ือที่พบ ไดแกปญหาลูกหนี้ผิดนัด
ชําระหนี้และลูกหนี้คางนาน ปญหาการติดตามและเรงรัดหนี้ไมมีประสิทธิภาพ ปญหาดานสภาพ
คลองทางการเงินของสหกรณ ปญหาความสามารถในการกอหนี้ของสหกรณลดลง  ปญหา
ความสามารถในการชําระหนี้ของสมาชิกในอนาคตลดลง ปญหาการขาดทุนจากการดําเนินธุรกิจ
สินเช่ือ สาเหตุของปญหามาจาก การบริหารการจัดการในสหกรณ หรือปญหาของสมาชิกที่สงผล
ตอความสามารถในการชําระหนี้ โดยเฉพาะการติดตามหนี้ของสหกรณไมมีประสิทธิภาพ ทําให
ลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้ ซึ่งสงผลตอสภาพคลองในการดําเนินงานของสหกรณ ขาดทุนหมุนเวียนใน
การดําเนินงาน 

  ในการดําเนินธุรกิจสินเช่ือของสหกรณ หนี้เงินกูคางชําระเปนปญหาและอุปสรรค
สําคัญที่ทําใหการดําเนินการงานมิไดเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมาย ดังนั้นเพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สมควรที่คณะกรรมการดําเนินการและพนักงานของ
สหกรณผูรับผิดชอบจะตองหมั่นดูแลเอาใจใส และคอยติดตามทวงถามหนี้เงินกูคางชําระโดย
ใกลชิดอยูตลอดเวลา และเพ่ือใหการปฏิบัติงานของพนักงานสหกรณในการติดตามทวงถามหนี้
เงินกูคางชําระ ตลอดจนการบริหารงานเงินกูของแตละสหกรณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึง
จําเปนตองกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานธุรกิจสินเช่ือใหเปนไปตามขั้นตอนเพ่ือลดความเส่ียงของ
สหกรณ 

  สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด มีหนาที่แนะนํา สงเสริม ดูแลรับผิดชอบสหกรณใน
จังหวัดตราดซึ่งตองแนะนําสหกรณในการหาแนวทางในการแกไขปญหาหนี้คางชําระ เพ่ือให
สหกรณเกิดสภาพคลองในการดําเนินธุรกิจสินเช่ือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- 2 - 

การบริหารธุรกิจสินเชื่ออยางมีประสิทธิภาพ 

  ธุรกิจสินเช่ือเปนธุรกิจหลักของสหกรณโดยเฉพาะสหกรณภาคการเกษตร สหกรณ
ออมทรัพย สหกรณเครดิตยูเนี่ยน และสหกรณบริการ หากสหกรณใดบริหารธุรกิจสินเช่ือไดอยางมี
ประสิทธิภาพ จะสงผลใหเกิดความพึงพอใจแกสมาชิก สหกรณจะมีกําไรเพ่ือปนผลเฉล่ียคืน การ
พัฒนาสหกรณก็จะยั่งยืน 

สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด จึงใหความสําคัญตอการบริหาร การจัดการธุรกิจ 
สินเช่ือ ซึ่งมีประเด็นที่นําไปปฏิบัติเปนแนวทางได ตองประกอบไปดวย 

๑. สมาชิกผูใชบริการ 
    สมาชิกเปนเจาของสหกรณ เปนผูใชบริการธุรกิจสินเช่ือ พึงเขาใจ
บทบาท สิทธิ หนาที่ของตน ในการที่จะรวมทําธุรกิจกับสหกรณ การสรางความรูความเขาใจ การ
ใหการศึกษาอบรม หรือการประชุมกลุมสมาชิกเพ่ือเรียนรู ปลูกฝงอุดมการณ วิธีการ หลักการ
สหกรณ เพ่ือรับทราบปญหา ทราบความตองการของสมาชิก โดยสมาชิกตองใหขอมูลที่เปนจริง
เพ่ือใหเจาหนาที่ของสหกรณวางแผน แนะนําการใชเงินกู คณะกรรมการพิจารณาเงินกูจะได
พิจารณาอนุมัติไดตรงตามความตองการที่แทจริง 

    การวางแผนการผลิตของสมาชิกก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่จะทําใหการ
ใชเงินกูตรงตามวัตถุประสงค สามารถสงชําระคืนเงินกูได  สมาชิกสวนใหญไมสามารถวางแผนการ
ผลิตไดดวยตนเองสหกรณสามารถจัดทําโครงการที่เช่ือมโยงธุรกิจสินเช่ือกับกลุมธุรกิจจัดหาสินคา       
ธุรกิจสงเสริมการเกษตร ธุรกิจรวบรวม  ธุรกิจแปรรูป โดยวางแผนการใชเงินกู แผนการทํา
การเกษตร การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และการรวบรวมใหแกสมาชิกแตละรายที่เขารวมโครงการ 

    ปจจัยแหงความสําเร็จของธุรกิจเงินกู คือสมาชิกตองมีวินัยในการ
ใชเงินกู  ใชเงินกูใหตรงตามวัตถุประสงค   สงชําระหนี้ใหไดตามกําหนดสัญญา  

๒. บุคลากรของสหกรณ 

    บุคลากรดานธุรกิจสินเช่ือ คือเจาหนาที่สินเช่ือ คณะกรรมการ
พิจารณาเงินกู ประธานกลุม ซึ่งแตละสวนตองเขาใจบทบาทหนาที่ของตน ซึ่งจําแนกได ดังนี้ 

(1) เจาหนาที่สินเช่ือ เปนผูมีบทบาทสําคัญในการดําเนิน 
ธุรกิจสินเช่ือใหประสบผลสําเร็จ เพราะเปนผูรับคําขอกู เปนผูสอบถามขอมูล ประเมินหลักทรัพย
เบื้องตน สืบขอเท็จจิรงเกี่ยวกับสมาชิกผูขอกูรวมกับประธานกลุม เจาหนาที่สินเช่ือตองไมลําเอียง 
หรือใหขอมูลแกคณะกรรมการเกินจริงเพ่ือใหสมาชิกไดเงินกูสูงเกินไป การชวยสมาชิกวางแผนการ
ผลิตก็เปนอีกบทบาทที่สําคัญของเจาหนาที่สินเช่ือ 
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(2) ประธานกลุม  กระบวนการกูเงินของสมาชิก  เริ่มตน 
มาจากประธานกลุมเปนผูใหขอมูลประกอบคําขอกูของสมาชิก เพราะเปนผูที่ทราบถึงความจําเปน
ในการกูเงินของสมาชิก เพ่ือประเมินใหความเห็น ตามขอเท็จจริง กอนที่จะสงสัญญาใหเจาหนาที่
สินเช่ือวิเคราะหขอมูลแลวเสนอคณะกรรมการ ในการพิจารณากําหนดวงเงินใหกู  อีกบทบาทหนึ่ง
ของประธานกลุม คือการเตือนหนี้ การติดตามเรงรัดหนี้  การประสานงานแจงขอมูลขาวสารแก
สมาชิก 

(3) คณะกรรมการพิจารณาเงินกู เปนคณะกรรมการที่ 
กําหนดไวตามขอบังคับสหกรณการเลือกคณะกรรมการพิจารณาเงินกูควรยึดหลักความรู 
ความสามารถ มิควรยึดตามตําแหนง เมื่อพิจารณาอนุมัติเงินกูแลว ตองรายงานคณะกรรมการใน
คราวประชุมประจําเดือนทราบ  

เจาหนาที่สหกรณฝายอื่นๆ ก็มีความสําคัญเชนกัน โดยเฉพาะ 
ผูจัดการสหกรณ ที่จะตองวางแผนใหมีสภาพคลองที่ดี สามารถสงชําระคืนเจาหนี้ตามแผนการเบิก
และการสงชําระตามทําสัญญาไวกับเจาหนี้(กรณีสหกรณกูเงินจากสถาบันการเงิน) เจาหนาที่
การเงิน เจาหนาที่บัญชีก็มีสวนสําคัญ ไมควรใหเจาหนาที่ สินเช่ือเบิกจายเงินกูลงทะเบียน
รายละเอียดลูกหนี้ และทําบัญชีเบ็ดเสร็จในตัว ควรแยกแตละฝาย เพ่ือตรวจสอบความถูกตองซึ่ง
กันและกัน 

ขอสังเกตบางสหกรณคณะกรรมการใหอํานาจผูจัดการ หรือ 
เจาหนาที่สินเช่ือในการอนุมัติเงินแกสมาชิกเบ็ดเสร็จ การใหอํานาจเบ็ดเสร็จเปนวิธีการที่มีความ
เส่ียงสูงในการที่จะกอใหเกิดการทุจริตตอสหกรณ   ดังนั้นควรมีการควบคุมภายในที่ดี มีการ
รายงานการพิจารณาอนุมัติตอคณะกรรมการทุกครั้ง   สหกรณบางแหงมีการปองกันการยืมมือ
สมาชิกกูยืม หรือการทุจริตเงินกูของสมาชิก  โดยการใหสมาชิกเปดบัญชีเงินฝากแลวโอนเงินกูผาน
บัญชีเงินฝาก จะทําใหผูอื่นไมสามารถใชช่ือสมาชิกโดยปลอมแปลงลายมือช่ือได อีกทั้งการที่ให
สมาชิกถอนเงินกูไปใชตามความจําเปน สวนที่เหลือยังคงฝากไวที่สหกรณ ยังชวยสงเสริมใหธุรกิจ
รับฝากเงินเพ่ิมขึ้น 

การใชอํานาจหนาที่เพ่ือหวังบริการสมาชิกใหสะดวกรวดเร็ว โดย 
ละเลยวิธีการ ข้ันตอนที่กําหนดไวในระเบียบสหกรณ ก็เปนอีกชองทางหนึ่งที่จะกอใหเกิด
ขอบกพรองแกสหกรณ สหกรณบางแหงจัดทําสัญญาเงินกูไวลวงหนา ใหสมาชิกลงนามในสัญญากู
เงิน ลงช่ือในใบรับเงินกู ก็เปนอีกหนึ่งประเด็นที่กอใหเกิดปญหาไมควรปฏิบัติ เชนกัน 
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            3. เงินทุนธุรกิจสินเช่ือ 

    เ งินทุนหมุนเ วียนใน ธุรกิจ สิน เ ช่ือ  สามารถแยกได  2 ส วน          
คือ ทุนภายในสหกรณและทุนภายนอกหรือการกูยืมเงิน 

(1) ทุนภายในสหกรณ ไดมาจากทุนเรือนหุน ทุนสํารอง  
ทุนสะสมตามขอบังคับและเงินฝากของสมาชิกสหกรณและสมาชิกสมทบ สหกรณควรมีการ
วิเคราะหตนทุนของทุน เพ่ือทราบตนทุนแหลงเงินทุนตางๆ โดยเงินหุนของสมาชิกตนทุนคือเงินปน
ผลที่คาดวาจะจาย ตนทุนเงินฝาก  คือดอกเบี้ยจาย  

สวนทุนสํารองและทุนสะสมตามขอบังคับ ไมมีตนทุน  
สหกรณควรใชเงินทุนที่มีตนทุนตํ่าที่สุดมาใชในธุรกิจสินเช่ือ ยิ่งมีทุนสํารองและทุนสะสมตาม
ขอบังคับมากจะยิ่งเปนผลดีตอการดําเนินธุรกิจ เงินฝากของสมาชิกก็เปนแหลงเงินทุนที่มีตนทุนตํ่า 
ยิ่งเปนเงินฝากประจําหรือเงินฝากออมทรัพยพิเศษจะยิ่งงายในการบริหารจัดการมากกวาเงินฝาก
ออมทรัพย 

ทุนเรือนหุน เปนทุนภายในที่มีตนทุนสูงตามความคาดหวัง 
ของสมาชิกที่จะไดเงินปนผล แตถามองที่สภาพคลองแลวจะมีสูงมาก เพราะสมาชิกไมสามารถถอน
ได และสมาชิกเองมีความรูสึกในการเปนเจาของสหกรณ การระดมหุนที่สหกรณควรดําเนินการ
เพ่ือสรางนิสัยการลงทุน 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 เพ่ือจําแนกประเภทเงินกู หากมีวัตถุประสงคเพ่ือผลิตในหนึ่งฤดูกาล ก็จะ
เปนเงินกูระยะส้ันหากมีวัตถุประสงคในการลงทุนเปนทรัพยสินทางการเกษตรก็จะเปนเงินกูระยะ
ปานกลาง  ในการพิจารณาการขอกูของสมาชิกนั้น  เจาหนาที่สินเช่ือตองไมเอื้อประโยชนแก
สมาชิกที่รูจักมักคุนกันหรือเปนญาติกัน ทําใหสมาชิกไดรับเงินกูมาก ๆ หรือปลอยเปนเงินกูระยะ
ปานกลาง เพราะจะเปนเหตุใหสหกรณขาดสภาพคลอง  และมีโอกาสเปนหนี้คาง 

    จํานวนข้ันสูงของเงินกู ถาเปนเงินกูระยะส้ันและระยะปานกลางที่
ใหแกสมาชิกคนหนึ่งๆ นั้น สุดแตคณะกรรมการดําเนินการกําหนดตามที่เห็นสมควร โดยคํานึงถึง
ความตองการ 
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เงินกูตามแผนการผลิตและการชําระหนี้เงินกูสัญญากอนๆของผูกู แตตองไมเกินรอยละแหงราคา
ประเมินที่กําหนดไวในระเบียบ และวงเงินกูสูงสุดของทุกสัญญารวมกัน ตามระเบียบของสหกรณ 

    หลักประกัน เงินกูที่ดีที่สุดคือการใชหลักทรัพย ที่คณะกรรมการ
ดําเนินการประเมินตามระเบียบของสหกรณ โดยใชขอมูลที่เปนจริง ระเบียบควรมีการกําหนดใหมี
การใชบุคคลคํ้าประกันเงินกูดวย แตวงเงินกูไมควรสูงเกินไป จะเปนเทาไหรข้ึนอยูกับปริมาณ
ผลิตผลหลักของสมาชิกและผูคํ้าประกัน หลายๆสหกรณกําหนดไมเกินรอยละ 60 ของมูลคา
ผลิตผลหลัก 
    ระเบียบสหกรณกําหนดวิธีปฏิบัติธุรกิจสินเช่ือไวละเอียดรอบคอบ
แลว บางสหกรณออกขอกําหนด หรือมีมตินอกเหนือจากระเบียบข้ึนมา เพ่ือเอื้อประโยชนแก
สมาชิกเกินไป เปนเหตุใหมีชองทางเกิดขอบกพรองได เชน การใหอํานาจผูจัดการหรือสินเช่ือ
อนุมัติเงินกูได เปนตน 

   5. การตรวจสอบการใชเงินกู 

    ระเบียบกําหนดเรื่องการตรวจสอบการใชเงินกูไว  การตรวจสอบ
การใชเงินกูสหกรณอาจมอบประธานกลุมหรือเลขานุการกลุมหรือกรรมการดําเนินการ หรือ
เจาหนาที่สหกรณ ตรวจสอบการใชเงินกูของสมาชิกผูกู  ในกรณีที่ปรากฏวาสมาชิกผูกูนําเงินกูไป
ใชผิดวัตถุประสงคหรือไมปฏิบัติตามคําแนะนําคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจในการเรียกเงินกู
คืนไดหรือคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจใหลดหรือระงับการจายเงินกูงวดตอไปได 

    ปจจุบันการตรวจสอบการใชเงินกูมักจะไมไดดําเนินการ โดยจะ
ติดตามจากการประชุมกลุมกอนส้ินปบัญชี  และกอนการประชุมใหญ ทําใหสหกรณไมสามารถ
ตรวจสอบไดวาสมาชิกใชเงินกูตรงตามวัตถุประสงคหรือไม สหกรณควรมอบใหประธานกลุมหรือ
เลขานุการกลุมติดตามตรวจสอบ การตรวจสอบจะตองจัดทําเปนบันทึกการตรวจสอบการใชเงินกู 

6. การจัดช้ันสมาชิกเพื่อสรางการมีสวนรวมในธุรกิจสินเช่ือ 

   สหกรณใชวิธีการจัดช้ันสมาชิกเพ่ือสรางการมีสวนรวมในการ
ดําเนินธุรกิจของสมาชิก และสามารถสรางแรงจูงใจ สรางกติกาใหสมาชิกถือปฏิบัติ โดยมีส่ิงจูงใจ
เปนการลดดอกเบี้ย หรือจัดสวัสดิการให การจัดช้ันสมาชิกมีประเด็นที่ใชพิจารณาประกอบ คือ 

(1) เกณฑการจัดช้ันสมาชิก สหกรณสวนมากที่มีการจัดช้ัน 
สมาชิก มักจะใชตัวเลขขอมูลปริมาณธุรกิจที่สมาชิกทํากับสหกรณ คือ 

    -  ประวัติการชําระหนี้ เชน ไมเคยผิดนัดชําระ  
-  ประวัติการถือหุนในสหกรณ  กําหนดเปนชวงช้ัน 
-  ประวัติการฝากเงินในสหกรณ กําหนดเปนชวงช้ันฝาก  
   มากคะแนนมาก 
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- ประวัติการซื้อสินคาในสหกรณ ซื้อสินคามากไดคะแนน  
  มาก 
- ประวัติการขายผลิตใหใหสหกรณ  ขายมากคะแนนมาก 
- ประวัติการเขารวมประชุมใหญ ประชุมกลุม 
- อื่น ๆ 

นําคะแนนที่ไดมารวมกัน แลวจัดช้ันสมาชิกตามชวงช้ันคะแนน  
เปนช้ันที่ 1, 2, 3 ตามลําดับ  การจัดช้ันจะจัดกันทุกป หรือทุก 2-3 ปแลวแตสหกรณ 

(2) สิทธิที่สมาชิกพึงได การสรางแรงจูงใจในการจัดช้ันเพ่ือให 
สมาชิกมีสวนรวมในการดําเนินธุรกิจ ควรใหสมาชิกมีผลตอบแทน รางวัลแหงการทําดี เชน 

- การคิดดอกเบี้ยแตกตางกัน ช้ันดีจะคิดดอกเบี้ยเงินกูที่ตํ่า 
- ไดรับวงเงินกูยืมสูงสุดแตกตางกัน 
- ไดรับสวัสดิการที่แตกตางกัน ช้ันดีไดรับสวัสดิการ 
  มากกวา 
- สมาชิกที่มีช้ันดีติดตอกันหลายป สหกรณจัดสรรรางวัล 
  มอบใหในวันประชุมกลุม ประชุมใหญ 

   7. การติดตามเรงรัดหนี้ 

    เงินกูระยะส้ันและระยะปานกลางระเบียบกําหนดใหมีการติดตาม
เรงรัดโดย การชําระหนี้เงินกู เมื่อใกลถึงกําหนดการชําระคืนเงินกูหรือเงินงวดชําระหนี้   สหกรณ
จะออกหนังสือเตือนสมาชิกผูกู และสหกรณจะมอบใหคณะกรรมการดําเนินการหรือเจาหนาที่ของ
สหกรณ รวมประชุมกลุมสมาชิก เพ่ือซักซอมและติดตามการชําระหนี้ สอบทานหนี้สินและแจง
กําหนดระยะเวลาในการชําระหนี้แกสมาชิก 

    ในกรณีจําเปนสหกรณจะมอบใหกรรมการดําเนินการ เจาหนาที่
สหกรณ หรือประธานกลุม หรือเลขานุการกลุม ออกไปทวงถามสมาชิกผูกูรายคนเพ่ือใหสมาชิก
ชําระคืนเงินกูหรือเงินงวดชําระหนี้ พรอมทั้งดอกเบี้ยตอสหกรณหรือใหสงชําระหนี้เงินกูดวย
ผลิตผลหรือผลิตภัณฑตอสหกรณ  ในการชําระหนี้นั้น สมาชิกผูกูมีหนาที่ตองจัดการชําระ ณ 
สํานักงานสหกรณหรือสถานที่ที่ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการกําหนดเปนคราว ๆ 

    ที่กลาวขางตน เปนวิธีปฏิบัติตามระเบียบที่สหกรณกําหนด กอนที่
จะดําเนินการติดตามเรงรัดหนี้ สหกรณควรมีการจัดช้ันลูกหนี้ 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 สวนของสหกรณใหลงลายมือช่ือ
สมาชิกรับทราบการแจงเตือนหนี้ แลวเก็บเปนหลักฐานไวที่สหกรณฯ 
    - การประชุมกลุม กอนปดบัญชีประจําปเพ่ือเรงรัดรายไดดอกเบี้ย 
หรือถาสัญญาเงินกูครบกําหนดชําระภายในส้ินปบัญชี จะยิ่งเปนผลดีตอการดําเนินงานของสหกรณ 
การจัดประชุมกลุมสหกรณตองมีรายละเอียดลูกหนี้ใหสมาชิกทราบ และช้ีแจงทําความเขาใจใน
ธุรกิจสินเช่ือ โนมนาวเหตุผล ความจําเปน ผลดี ผลเสียใหแกสมาชิกทราบ 
    - การติดตามรายตัว กรณีสมาชิกคางชําระ และไมเขารวมประชุม
กลุม ซึ่งตองช้ีแจงทําความเขาใจ หากมีปญหาสมาชิกไมสามารถสงชําระไดจริง เจาหนาที่สินเช่ือ
หรือประธานกลุม เลขานุการกลุม ตองนําขอมูลเสนอคณะกรรมการหาแนวทางชวยเหลือ ฟนฟู
อาชีพ      หรือปรับปรุงโครงสรางหนี้ใหสมาชิกตอไป 
    การปรับปรุงโครงสรางหนี้ โดยจัดทําหนังสือสัญญาเงินตน ดอกเบี้ย 
และคาปรับใหม  แลวขยายระยะเวลาการชําระหนี้ใหสมาชิก เพ่ือชวยเหลือสมาชิกที่ไมสามารถสง
ชําระหนี้ได บางครั้งจะสงผลกระทบกับสมาชิกโดยตรง คือไมอาจขอกูเงินจากสหกรณไดอีกจนกวา
จะสงชําระตามการปรับปรุงโครงสรางหนี้ สมาชิกบางรายตองไปกอหนี้นอกระบบเพ่ิม ทําใหไม
สามารถสงชําระหนี้สหกรณตามสัญญาใหมได ผลที่เกิดกับสหกรณก็คือ ตองต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะ
สูญเต็มจํานวน เปนคาใชจายประจําปของสหกรณ 
    การแปลงหนี้เพ่ือชวยสมาชิกไมตองเสียคาปรับเพ่ิม บางสหกรณให
สมาชิกนําเงินคาดอกเบี้ย คาปรับและหุนตามสวนเงินกูมาทําสัญญาใหมโดยไมตองสงตนเงิน จะทํา
ใหสหกรณมีรายไดจากดอกเบี้ยและคาปรับเขาสหกรณ และไมเกิดดอกเบี้ยคาง ส้ินปสหกรณมี
กําไร มีผลการดําเนินงานที่ดี แตอาจจะสงผลกระทบตอสภาพคลองของสหกรณ ที่จะนําเงินสง
ชําระเจาหนี้   บางแหงตองจัดหาทุนหมุนเวียนจากเจาหนี้รายอื่นๆ เพ่ือนํามาชําระเจาหนี้ การ
แปลงหนี้           นายทะเบียนสหกรณมีคําแนะนํามิใหสหกรณมีการดําเนินการ แกหลายๆ 
สหกรณยังใชวิธีนี้แกปญหาหนี้คางชําระ และสรางภาพธุรกิจสินเช่ือใหดูดี 

   8. การสอบทานหนี้ 
    การสอบทานหนี้ สินวายอดหนี้ตามสมุดคูมือสมาชิก กับแผน
รายละเอียดยอยลูกหนี้เงินกูตรงกันหรือไม ซึ่งมักจะดําเนินการโดยผูสอบบัญชีสหกรณที่นาย
ทะเบียนสหกรณแตงต้ัง โดยจะสอบทานกอนรับรองงบการเงินของสหกรณ สหกรณโดยผู
ตรวจสอบกิจการสหกรณหรือคณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีการสุมสอบทานหนี้บาง การสอบ
ทานหนี้มิควรใหเจาหนาที่สินเช่ือเปนผูสอบทาน เพ่ือเปนการปองปรามการทุจริตในสหกรณ และ
เปนการติดตามเรงรัดหนี้สิน  การแนะนําสงเสริมสมาชิกตามแผนการผลิตเพ่ือใหเกิดรายไดในการ
สงชําระหนี้ 
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สรุป การบริหารธุรกิจสินเชื่ออยางมีประสิทธิภาพ  
สหกรณตองมีระเบียบเกี่ยวของ มีคําส่ังมอบหมายผูรับผิดชอบทําหนาที่ 

ดานสินเช่ือ และดําเนินการตามระเบียบ มติคณะกรรมการที่กําหนด  ไดแก 

   1. การจัดทําคําขอกู สัญญากู หลักประกันเงินกู ตองลงรายการในคําขอกู 
สัญญากู หนังสือคํ้าประกันใหครบถวน ถูกตองตามแบบที่กําหนด 

   2. จัดหาหลักประกันใหคุมหนี้ จัดทําทะเบียนคุมตางๆ ใหเปนปจจุบัน 

   3. การอนุมัติเงินกู การจายเงินกู เงินกูทุกสัญญาตองผานการอนุมัติกอน
จายเงินกู มีหลักฐานการจายเงินกูที่ถูกตองครบถวน จัดทําทะเบียนยอยลูกหนี้ใหเปนปจจุบัน 

   4. มีการติดตามการตรวจสอบแนะนําการใชเงินกู โดยเจาหนาที่สินเช่ือ 
หรือประธานกลุม 

   5. การเรงรัดหนี้และการชําระหนี้ สหกรณตองจําแนกลูกหนี้ มีแผน
ปฏิบัติงานเรงรัดหนี้ มีหลักฐานการรับชําระหนี้ครบถวน แยกบุคคลที่ทําหนาที่สินเช่ือ บัญชีและ
การเงิน  

   6. จัดเก็บเอกสาร หลักฐานการใหเงินกูไวในที่ปลอดภัยในสํานักงาน
สหกรณ 

   7. การตรวจสอบและติดตาม มี่การวิเคราะหอายุหนี้ รายงานผลการ
ปฏิบัติงานการใหสินเช่ือตอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการประจําเดือน ควบคุมยอดลูกหนี้ราย
ตัว ใหตรงกับบัญชีแยกประเภทเปนรายวัน/รายเดือน 

   8. สุมสอบทานหนี้อยางนอยปละ 1 ครั้ง หรือตามอายุผลผลิต 
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การนําองคความรูการบริหารธุรกิจสินเชื่อไปปฏิบัติ 

  สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด  ไดนําองคความรูการติดตามและเรงรัด การแกไข
ปญหาหนี้สินคางชําระของสมาชิกสหกรณไปสูการปฏิบัติ โดยแนะนําเจาหนาที่ กลุมสงเสริม
สหกรณที่ดูแลกํากับแนะนํา สหกรณ ที่มีธุรกิจสินเช่ือ เขาไปแนะนําคณะกรรมการดําเนินการและ
เจาหนาที่สินเช่ือ ในการนําองคความรูเขาไปดําเนินการแกไขปญหาสหกรณที่มีหนี้คางชําระ      
ซึ่งการดําเนินการแนะนําสหกรณ กรณีตัวอยาง 2 สหกรณ ที่ดําเนินการ  

   1. สหกรณการเกษตรเกาะชาง จํากัด 
   2. สหกรณแปรรูปอาหารบานเปร็ดใน  จํากัด 

  กลุมสงเสริมสหกรณ ไดเขาดําเนินการแนะนํา การติดตามเรงรัดหนี้สินสมาชิก
สหกรณที่มีหนี้คางชําระ ทําใหสหกรณไดรับชําระหนี้จากลูกหนี้คางชําระไดเพ่ิมเติม ทําใหสหกรณ
มีทุนการดําเนินธุรกิจเพ่ิมข้ึน ซึ่งทั้ง 2 สหกรณ เดิมสหกรณกูเงินจากเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ 
เพ่ือดําเนินธุรกิจใหสมาชิกกู ปจจุบันสหกรณแปรรูปอาหารบานเปร็ดใน จํากัด มีเงินทุนเพียงพอใน
การดําเนินธุรกิจ ไมตองกูเงินจากกองทุนพัฒนาสหกรณ  สหกรณการเกษตรเกาะชาง จํากัด เดิม
สหกรณ กูเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ จํานวน 3,000,000 บาท ปจจุบันสหกรณมีทุนดําเนินงาน
เพ่ิมขึ้น และการติดตามเรงรัดหนี้คางชําระ ใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาติดตามลูกหนี้คาง
ชําระเปนประจําทุกเดือน ทําใหสหกรณลดหนี้การกูเงินจากกองทุนพัฒนาสหกรณ คงเหลือจํานวน 
1,600,000 บาท ซึ่งจากการที่สหกรณ ไดนําปญหาสมาชิกที่มีหนี้คาง มาดําเนินการหาแนว
ทางแกไขโดยมีแนวทาง ทําใหสหกรณดําเนินธุรกิจสินเช่ือไดอยางมีประสิทธิภาพและลดความเส่ียง
การคางชําระหนี้ของสมาชิกได 
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