แนวทางการบริ หารธุรกิจสิ นเชื่อของสหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์เป็ นองค์กรนิติบุคคล ซึ่งตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
สหกรณ์เป็ นองค์กรธุรกิจที่แตกต่างจากธุรกิจโดยทัว่ ไป สหกรณ์เป็ นของสมาชิกดําเนินการโดยสมาชิกและ
เพื่อประโยชน์ของสมาชิก ในการดําเนินงานของสหกรณ์จะอยูภ่ ายใต้อุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์
และ พ.ร.บ.สหกรณ์ สิ่ งเหล่านี้ถือเป็ นสิ่ งสําคัญในการดําเนินงานที่จะทําให้สหกรณ์ประสบความสําเร็ จ
สหกรณ์ในประเทศไทยแบ่งเป็ น ๗ ประเภท ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม
สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์บริ การ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน จากสหกรณ์ท้ งั ๗
ประเภท สหกรณ์ประเภทการเกษตรเป็ นสหกรณ์ที่รายได้หลักจากการดําเนินธุรกิจสิ นเชื่อ ดังนั้น การ
บริ หารการเงินของสหกรณ์ที่สาํ คัญที่สุดจึงขึ้นอยูก่ บั ประสิ ทธิภาพการบริ หารสิ นเชื่อ หากลูกหนี้ไม่สามารถ
ส่ งชําระหนี้ได้ตามกําหนดหรื อมีลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ อาจมีผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงิน
ของสหกรณ์ ดังนั้น การบริ หารธุรกิจสิ นเชื่อของสหกรณ์จึงมีผลต่อการดําเนินธุรกิจสิ นเชื่อและการ
ให้บริ การแก่สมาชิกสหกรณ์ สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดเลย มีสหกรณ์ที่กเู้ งินจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์
จํานวน ๑๖ แห่ง โดยเป็ นสหกรณ์ประเภทการเกษตร จํานวน ๙ แห่ ง ซึ่งจะเห็นได้วา่ สหกรณ์ประเภท
การเกษตรเป็ นสหกรณ์ที่มีความต้องการกูเ้ งินกองทุนพัฒนาสหกรณ์มากที่สุด จากผลการดําเนินงานใน
ภาพรวมของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเลย พบว่าผลการดําเนินงานและความสามารถในการทํากําไรของ
สหกรณ์การเกษตรส่ วนใหญ่ข้ ึนอยูก่ บั ความสําเร็ จและประสิ ทธิภาพในการบริ หารจัดการธุรกิจสิ นเชื่อเป็ น
ธุรกิจที่สร้างรายได้หลักให้กบั สหกรณ์การเกษตรเป็ นสําคัญ ทั้งนี้ ปั ญหาสําคัญในการดําเนินธุรกิจสิ นเชื่อ
ได้แก่
๑. ปั ญหาการเร่ งรัดและติดตามหนี้ยงั ไม่มีประสิ ทธิภาพ
๒. ปั ญหาลูกหนี้ผดิ นัดชําระหนี้และลูกหนี้คา้ งนาน
๓. ปั ญหาสมาชิกไม่นาํ เงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์จึงไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่จะนํามาชําระ
หนี้
๔. ปั ญหาความเสี่ ยงด้านเงินทุนของสหกรณ์เพิม่ ขึ้น
๕. ปั ญหาความสามารถในการชําระหนี้ในอนาคตของลูกหนี้ลดลง
๖. ปั ญหาขาดทุนจากการดําเนินธุรกิจสิ นเชื่อ
ทุกปัญหามีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กนั อย่างมาก สาเหตุของปัญหาอาจมาจากปัญหาของสหกรณ์ ปัญหา
ในส่ วนของสมาชิก หรื อปั ญหาอื่นๆ ที่ได้ส่งผลต่อความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้โดยเฉพาะอย่าง

ยิง่ เมื่อสหกรณ์มีการพิจารณาอนุมตั ิสินเชื่อแล้ว หากเกิดปั ญหาในการเร่ งรัดติดตามหนี้ หรื อการเร่ งรัด
ติดตามหนี้ไม่มีประสิ ทธิภาพเท่าที่ควรจะส่ งผลโดยตรงต่อสภาพคล่องทําให้สภาพคล่องในการดําเนินงาน
ของสหกรณ์ลดลง
ในการเพิ่มประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการสหกรณ์ จึงขึ้นอยูก่ บั การเสริ มสร้างความเข้มแข็งการ
ดําเนินธุรกิจการเงินในสหกรณ์ ทั้งด้านการบริ หารจัดการสิ นเชื่อ การเร่ งรัดและติดตามหนี้ การแก้ไข
ปัญหาลูกหนี้ผดิ นัดชําระหนี้ การเสริ มสร้างองค์ความรู ้ท้ งั เรื่ องการกํากับดูแลกิจการที่ดี การบริ หารความ
เสี่ ยง การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในที่ดี เพื่อกําหนดแนวทางการบริ หารจัดการที่เหมาะสม
และมีประสิ ทธิภาพ สามารถแก้ไขปั ญหาลูกหนี้ผดิ นัดชําระหนี้ได้ วิธีการที่จะแก้ปัญหาที่พบในการ
บริ หารธุรกิจสิ นเชื่อของสหกรณ์การเกษตรเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการบริ หารธุรกิจสิ นเชื่อ ทําให้การ
บริ หารงานธุรกิจสิ นเชื่อมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น ควรมีกระบวนการและขั้นตอน ดังนี้
กระบวนการและขั้นตอน
๑. ประชุ มชี้แจงสมาชิกผู้ใช้ บริการ
สมาชิกผูเ้ ป็ นเจ้าของสหกรณ์ เป็ นผูใ้ ช้บริ การธุรกิจสิ นเชื่อ พึงเข้าใจบทบาท สิ ทธิ หน้าที่
ของตน ในการที่จะร่ วมทําธุรกิจกับสหกรณ์ การสร้างความรู ้ความเข้าใจที่ดีที่สุดก็คือ การให้การศึกษาอบรม
หรื อการประชุมกลุ่มสมาชิกเพื่อเรี ยนรู ้ ปลูกฝังอุดมการณ์ วิธีการ และหลักการสหกรณ์ เพื่อรับทราบปัญหา
ทราบความต้องการของสมาชิก โดยสมาชิกต้องให้ขอ้ มูลที่เป็ นจริ งเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์วางแผน
แนะนําการใช้เงินกู้ แล้วคณะกรรมการพิจารณาเงินกูจ้ ะได้พิจารณาอนุมตั ิได้ตรงตามความต้องการที่แท้จริ ง
การวางแผนการผลิตของสมาชิกก็เป็ นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะทําให้การใช้เงินกูต้ รงตาม
วัตถุประสงค์ สามารถส่ งชําระคืนเงินกูไ้ ด้ สมาชิกส่ วนใหญ่ไม่สามารถวางแผนการผลิตได้ดว้ ยตนเอง
สหกรณ์สามารถจัดทําโครงการที่เชื่อมโยงธุรกิจสิ นเชื่อกับธุรกิจจัดหาสิ นค้า ธุรกิจส่ งเสริ มการเกษตร ธุรกิจ
รวบรวม ธุรกิจแปรรู ป โดยวางแผนการใช้เงินกู้ แผนการทําการเกษตร การดูแลรักษา บํารุ ง ป้ องกันโรค การ
เก็บเกี่ยว และการรวบรวม ให้แก่สมาชิกแต่ละรายที่ร่วมโครงการ
การแย่งลูกค้าระหว่างสหกรณ์และ ธ.ก.ส. หรื อกองทุนต่าง ๆ ในชุมชน ก็อาจส่ งผลกระทบต่อ
ธุรกิจของสหกรณ์บา้ ง บางแห่ ง ธ.ก.ส.ให้วงเงินกูท้ ี่สูงกว่า อัตราดอกเบี้ยที่ต่าํ กว่า ซึ่งหากสหกรณ์สามารถ
สร้างความรู ้ ความเข้าใจ ปลูกฝังอุดมการณ์แก่สมาชิกได้ ปัญหาคู่แข่งก็จะไม่เกิดขึ้น การเฉลี่ยคืนตามส่ วน
ดอกเบี้ยที่สมาชิกจ่าย การสร้างความรู ้สึกปิ ติ ปลาบปลื้ม ภูมิใจในความเป็ นเจ้าของสหกรณ์จะเป็ นสิ่ งจูงใจที่
ดีในการทําความเข้าใจต่อสมาชิก ที่จะอยูก่ บั องค์กรที่ตนสร้างขึ้นมา

ปัจจัยแห่งความสําเร็ จของธุรกิจเงินกู้ คือสมาชิกต้องมีวินยั ในการใช้เงินกู้ ถ้าสมาชิกกูไ้ ปใช้
ตามแผนการผลิต ตรงตามวัตถุประสงค์ ครบกําหนดส่ งชําระ ฤดูกาลหน้าขอกูใ้ หม่
๒. ประชุ มบุคลากรของสหกรณ์
บุคลากรด้านธุรกิจสิ นเชื่อ คือ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ ประธานกลุ่ม
ซึ่งแต่ละส่ วนต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน ซึ่งจําแนกได้ดงั นี้
- เจ้าหน้าที่สินเชื่อ เป็ นผูม้ ีบทบาทสําคัญในการจะช่วยให้ธุรกิจสิ นเชื่อประสบผลสําเร็ จ
เพราะจะเป็ นผูร้ ับคําขอกู้ เป็ นผูส้ อบถามข้อมูล ประเมินหลักทรัพย์เบื้องต้น สื บข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับสมาชิกผู ้
ขอกูร้ ่ วมกับประธานกลุ่มในกลุ่มนั้น เจ้าหน้าที่สินเชื่อต้องไม่ลาํ เอียง หรื อให้ขอ้ มูลแก่คณะกรรมการเกินจริ ง
เพื่อช่วยให้สมาชิกได้วงเงินกูส้ ู งเกินไป การช่วยสมาชิกวางแผนการผลิต ก็เป็ นอีกบทบาทที่สาํ คัญของ
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ยิง่ มีความรู ้เกี่ยวกับการส่ งเสริ มการเกษตรก็เป็ นเรื่ องที่ดียงิ่ เพื่อให้คาํ แนะนําในการวาง
แผนการผลิตแก่สมาชิกได้ดว้ ย
- ประธานกลุ่ม กระบวนการกูเ้ งินของสมาชิก ควรเริ่ มต้นมาจากประธานกลุ่มเป็ นผูใ้ ห้
ข้อมูลประกอบคําขอกูข้ องสมาชิก เพราะเป็ นผูท้ ี่ทราบถึงความจําเป็ นในการกูเ้ งินของสมาชิก เพื่อประเมิน
ให้ความเห็น ตามข้อเท็จจริ ง ก่อนที่จะส่ งสัญญาให้เจ้าหน้าที่สินเชื่อวิเคราะห์ขอ้ มูล แล้วเสนอคณะกรรมการ
และในการพิจารณากําหนดวงเงินให้กหู้ ากประธานกลุ่มสามารถมีบทบาทที่จะให้ความเห็นว่าควรจะอนุมตั ิ
จํานวนเท่าใด จะเป็ นการดียง่ิ เพราะจะทําให้การบริ หารงานกลุ่มมีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น อีกบทบาทหนึ่งของ
ประธานกลุ่ม ก็คือการเตือนหนี้ การติดตามเร่ งรัดหนี้ การประสานงานแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิก
- คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ เป็ นคณะกรรมการที่กาํ หนดไว้ตามข้อบังคับสหกรณ์
การเลือกคณะกรรมการพิจารณาเงินกูค้ วรยึดหลักความรู ้ ความสามารถ มิควรยึดตามตําแหน่ง เมื่อพิจารณา
อนุมตั ิเงินกูแ้ ล้ว ต้องรายงานคณะกรรมการในคราวประชุมประจําเดือนทราบ ยกเว้นบางสหกรณ์ที่กาํ หนด
วงเงินกูไ้ ว้ระดับหนึ่งที่ตอ้ งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการชุดใหญ่ การประเมินหลักทรัพย์ที่สมาชิกขอ
ยืน่ จดทะเบียนจํานองกับสหกรณ์ จะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ จึงควรพิจารณาตามความเป็ นจริ ง
ตามราคาประเมินของสํานักงานที่ดิน หรื อราคาซื้อขาย โดยพิจารณาราคาที่ประเมินไว้ต่าํ สุ ดเป็ นหลัก และ
ไม่ควรเกินตามที่ระเบียบกําหนดไว้ การประเมินควรมีรูปถ่าย แผนที่และข้อมูลที่ถูกต้องด้วย
-

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฝ่ายอื่น ๆ ก็มีความสําคัญเช่นกัน โดยเฉพาะผูจ้ ดั การสหกรณ์ ที่จะต้อง

วางแผน จัดการบริ หารสภาพคล่องของธุรกิจสิ นเชื่อ ยิง่ ถ้าสหกรณ์ใดที่พ่ งึ พาแหล่งเงินทุนภายนอก ยิง่ ต้อง
วางแผนให้มีสภาพคล่องที่ดี สามารถส่ งชําระคืนเจ้าหนี้ตามแผนการเบิกและการส่ งชําระตามที่ทาํ ไว้กบั

เจ้าหนี้ เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่บญั ชี ก็มีส่วนสําคัญ ไม่ควรให้เจ้าหน้าที่สินเชื่อเบิกจ่ายเงินกู้ ลงทะเบียน
รายละเอียดลูกหนี้ และทําบัญชีเบ็ดเสร็ จในตัว ควรแยกแต่ละฝ่ าย เพื่อตรวจสอบความถูกต้องซึ่งกันและกัน
การใช้อาํ นาจหน้าที่เพื่อหวังบริ การสมาชิกให้สะดวกรวดเร็ ว โดยละเลยวิธีการ ขั้นตอนที่
กําหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์ ก็เป็ นอีกช่องทางหนึ่งที่จะก่อให้เกิดข้อบกพร่ องแก่สหกรณ์ สหกรณ์บางแห่ ง
จัดทําคําขอกูไ้ ว้ล่วงหน้า ให้สมาชิกลงนามในสัญญากูเ้ งิน โดยเฉพาะในช่องลายมือชื่อผูร้ ับเงินกู้ ลงชื่อใน
ใบรับเงินกูอ้ า้ งว่าเพื่อความสะดวกรวดเร็ ว ก็เป็ นอีกประเด็นที่จะก่อให้เกิดปั ญหา ไม่ควรปฏิบตั ิเช่นกัน หรื อ
บางแห่ งเจ้าหน้าที่สินเชื่อไปทําสัญญาเงินกูใ้ ห้ถึงบ้าน หรื อนําเงินกูไ้ ปจ่ายถึงที่บา้ นสมาชิก ยิง่ ไม่ควรปฏิบตั ิ
๓. จัดหาเงินทุนดอกเบีย้ ตํ่าเพือ่ ใช้ ในธุรกิจสิ นเชื่อ
เงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจสิ นเชื่อ สามารถแยกได้ 2 ส่ วน คือ ทุนภายในสหกรณ์ และทุน
ภายนอกหรื อการกูย้ มื นัน่ เอง
ทุนภายในสหกรณ์ ได้มาจาก ทุนเรื อนหุน้ ทุนสํารอง ทุนสะสมตามข้อบังคับ และเงินฝาก
ของสมาชิกสหกรณ์และสมาชิกสมทบ สหกรณ์ควรมีการวิเคราะห์ตน้ ทุนของทุน ( cost capital) เพื่อทราบ
ต้นทุนแหล่งเงินทุนต่าง ๆ โดยเงินหุน้ ของสมาชิกต้นทุนคือเงินปั นผลที่คาดว่าจะจ่าย ต้นทุนเงินฝาก คือ
ดอกเบี้ยจ่าย ส่ วนทุนสํารองและทุนสะสมตามข้อบังคับ ไม่มีตน้ ทุน สหกรณ์ควรใช้เงินทุนที่มีตน้ ทุนตํ่า
ที่สุดมาใช้ในธุรกิจสิ นเชื่อ ยิง่ มีทุนสํารองและทุนสะสมตามข้อบังคับมากจะยิง่ เป็ นผลดีต่อการดําเนินธุรกิจ
เงินฝากของสมาชิก ก็เป็ นแหล่งเงินทุนที่มีตน้ ทุนตํ่า ซึ่งปั จจุบนั ประมาณร้อยละ 3-4 ยิง่ เป็ นเงินฝากประจํา
หรื อเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ จะยิง่ ง่ายในการบริ หารจัดการมากว่าเงินฝากออมทรัพย์
ทุนเรื อนหุน้ เป็ นทุนภายในที่มีตน้ ทุนสู งตามความคาดหวังของสมาชิกที่จะได้เงินปั นผล
เช่น หากต้องการเงินปั นผลร้อยละ 8 ดอกเบี้ยเงินกูก้ จ็ าํ เป็ นต้องสู งกว่าอัตราเงินปั นผล เป็ นต้น ต้นทุนของ
หุน้ ก็คือ ร้อยละ 8 แต่ถา้ มองที่สภาพคล่องแล้วจะมีสูงมาก เนื่องจากไม่สามารถถอนได้ และสมาชิกเองมี
ความรู ้สึกในการเป็ นเจ้าของสหกรณ์ เป็ นเจ้าของธุรกิจอีกด้วย การระดมหุน้ ที่สหกรณ์ควรดําเนินการเพื่อ
สร้างนิสยั การลงทุน การออม การมีส่วนร่ วม ได้แก่ การกําหนดให้ถือหุน้ รายเดือน
ทุนภายนอกสหกรณ์ ได้มาจากการกูย้ มื เงิน หรื อการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น เจ้าหนี้ราย
ใหญ่ของสหกรณ์ คือ ธ.ก.ส. และกองทุนพัฒนาสหกรณ์ บางแห่งก็มีเจ้าหนี้การค้าที่เป็ นวัสดุ ปัจจัยการผลิต
ที่สหกรณ์นาํ มาปล่อยสิ นเชื่อเป็ นลูกหนี้การค้า หรื อลูกหนี้เงินกูว้ สั ดุ ต้นทุนแต่ละแห่ งจะแตกต่างกันแหล่ง
เงินทุนที่มีตน้ ทุนตํ่าที่สุด คือ กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปั จจุบนั สามารถกูไ้ ด้เฉพาะสหกรณ์ขนาดเล็ก ธ.ก.ส.
เป็ นเจ้าหนี้รายใหญ่ของสหกรณ์ ที่ควบคุมการใช้การเบิกจ่ายเงินกูโ้ ดยมีแผน ที่สหกรณ์ตอ้ งปฏิบตั ิ โดยกูเ้ งิน
มา 100 บาท ต้องส่ งชําระให้ได้อย่างน้อย 80 บาท ต้นทุนดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 5.50 – 6.50 ขึ้นอยูก่ บั การจัด

ชั้นลูกค้าของ ธ.ก.ส. ซึ่งหากสหกรณ์ใดสามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการจัดชั้นของ ธ.ก.ส. ได้ ก็จะได้รับการ
ลดอัตราดอกเบี้ยจ่ายลงมาที่ร้อยละ 5.50
๔. แนะนําสหกรณ์ กาํ หนดระเบียบ ข้ อบังคับในการดําเนินธุรกิจสิ นเชื่อ
ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยเงินให้กแู้ ละดอกเบี้ยเงินกู้ จะระบุถึงวัตถุประสงค์การใช้เงินกู้ เพื่อ
จําแนกประเภทเงินกู้ หากมีวตั ถุประสงค์เพื่อผลิตในหนึ่งฤดูกาล ก็จะเป็ นเงินกูร้ ะยะสั้น หากมีวตั ถุประสงค์
ในการลงทุนเป็ นทรัพย์สินทางการเกษตรก็จะเป็ นเงินกูร้ ะยะปานกลาง ในการพิจารณาคําขอกูข้ องสมาชิก
นั้น เจ้าหน้าที่สินเชื่อต้องไม่เอื้อประโยชน์ต่อสมาชิกที่รู้จกั มักคุน้ กัน หรื อเป็ นญาติกนั ทําให้สมาชิกได้รับ
เงินกูม้ าก ๆ หรื อปล่อยเป็ นเงินกูร้ ะยะปานกลาง เพราะจะเป็ นเหตุให้สหกรณ์ขาดสภาพคล่อง และมีโอกาส
เป็ นหนี้คา้ ง
จํานวนขั้นสู งของเงินกู้ ถ้าเป็ นเงินกูร้ ะยะสั้นและระยะปานกลางที่ให้แก่สมาชิกคนหนึ่ง ๆ
นั้น สุ ดแต่คณะกรรมการดําเนินการกําหนดตามที่เห็นสมควร โดยคํานึงถึงความต้องการเงินกูต้ ามแผนการ
ผลิตและการชําระหนี้เงินกูส้ ญ
ั ญาก่อน ๆ ของผูก้ ู้ แต่ตอ้ งไม่เกินอัตราร้อยละแห่ งราคาประเมินที่กาํ หนดไว้
ในระเบียบ และวงเงินกูส้ ู งสุ ดของทุกสัญญารวมกัน ตามระเบียบของสหกรณ์
หลักประกันเงินกูด้ ีที่สุดก็คือการใช้หลักทรัพย์ ที่คณะกรรมการประเมินตามระเบียบฯ โดย
ใช้ขอ้ มูลที่เป็ นจริ ง แต่บางครั้งจะทําให้สมาชิกที่ไม่มีทรัพย์สินได้รับความเดือดร้อน ไม่สามารถได้รับการ
บริ การเงินกูไ้ ด้ ระเบียบควรกําหนดให้มีการใช้บุคคลคํ้าประกันได้ดว้ ย แต่วงเงินกูไ้ ม่ควรสู งเกินไป จะเป็ น
จํานวนเท่าใดนั้นขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณผลิตผลหลักของสมาชิกและผูค้ ้ าํ ประกัน หลาย ๆ สหกรณ์ มักกําหนดได้
ไม่เกินร้อยละ 60 ของมูลค่าผลิตผลหลัก
หลาย ๆ สหกรณ์จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ เพื่อเพิ่มวงเงินกู้ หรื อเอื้อประโยชน์
แก่พวกพ้องแล้วถือใช้ โดยไม่ตอ้ งรายงานนายทะเบียนให้ความเห็นชอบก่อนเพียงแจ้งให้นายทะเบียน
สหกรณ์ทราบเท่านั้น แต่เจ้าหนี้ ธ.ก.ส. อาจจะให้ความเห็นชอบก่อนถือใช้
๕. ตรวจสอบการใช้ เงินกู้
ระเบียบกําหนดเรื่ องการตรวจสอบการใช้เงินกูไ้ ว้

“ การตรวจสอบการใช้เงินกู้ สหกรณ์

อาจมอบประธานกลุ่มหรื อเลขานุการกลุ่มหรื อกรรมการดําเนินการ หรื อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ หรื อเจ้าหน้าที่
ส่ งเสริ มสหกรณ์ หรื อพนักงาน ธ .ก.ส. ตรวจสอบการใช้เงินกูข้ องสมาชิกผูก้ ู้ อนึ่ง กรรมการดําเนินการ
หรื อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ หรื อเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มสหกรณ์ หรื อพนักงาน ธ .ก.ส. จะให้คาํ แนะนําแก่สมาชิกผูก้ ู้
เพื่อใช้วิธีปฏิบตั ิทางการเกษตรอันได้ผลดีข้ ึน ทั้งนี้ เป็ นหน้าที่ของสมาชิกผูก้ ตู้ อ้ งร่ วมมือและปฏิบตั ิตาม

ในกรณี ที่ปรากฏว่าสมาชิกผูก้ นู้ าํ เงินกูท้ ี่เบิกไปใช้ผดิ วัตถุประสงค์หรื อไม่ปฏิบตั ิตามคําแนะนําเพื่อใช้วิธี
ปฏิบตั ิทางเกษตรกรรมอันได้ผลดีข้ ึนหรื อภาวะแห่งการผลิตที่ใช้เงินกูน้ ้ นั แสดงว่าจะได้ผลไม่ดีหรื อมีเหตุ
อื่นๆ ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นว่าไม่สมควรให้เงินกูเ้ ต็มวงเงินที่กาํ หนดไว้ คณะกรรมการ
ดําเนินการมีอาํ นาจให้ลดหรื อระงับการจ่ายเงินกูง้ วดต่อ ๆ ไป สําหรับรายนั้นได้ ”
ปัจจุบนั การตรวจสอบการใช้เงินกูม้ กั จะไม่ได้ดาํ เนินการ โดยจะติดตามจากการประชุม
กลุ่มก่อนสิ้ นปี บัญชี และก่อนการประชุมใหญ่ ทําให้สหกรณ์ไม่สามารถตรวจสอบได้วา่ สมาชิกใช้เงินกูต้ าม
วัตถุประสงค์หรื อไม่ สหกรณ์ควรมอบให้ประธานกลุ่มหรื อเลขานุการกลุ่มติดตามตรวจสอบ เจ้าหน้าที่
ส่ งเสริ มสหกรณ์ มีความห่ างเหิ นจากสหกรณ์เนื่องจากการปรับโครงสร้างของส่ วนราชการ ทําให้งานที่จะ
ไปร่ วมตรวจสอบการใช้เงินกูต้ ามที่ระเบียบกําหนด ไม่สามารถช่วยเหลือสหกรณ์ในด้านนี้ได้ การ
ตรวจสอบติดตามอาจจะจัดทําเป็ นบันทึกตรวจเยีย่ มของประธานกลุ่มหรื อเลขานุการกลุ่ม หรื อของเจ้าหน้าที่
สิ นเชื่อ โดยสามารถเบิกค่าตอบแทนจากสหกรณ์ได้ตามอัตราที่สหกรณ์กาํ หนด
ในการตรวจสอบการใช้เงินกู้ หากพบว่าสมาชิกใช้ผดิ วัตถุประสงค์ ตามระเบียบสหกรณ์
ซึ่งไม่สามารถเรี ยกคืนเงินกูจ้ ากสมาชิกได้ แต่ในการกูค้ รั้งต่อไปสหกรณ์อาจจะงดจ่ายเงินกู้ หรื อปรับลด
วงเงินกูล้ ง หรื อพิจารณาให้ปรับตกชั้น กรณี มีการจัดชั้นสมาชิก
การตรวจสอบการใช้เงินกูท้ ี่ดีอีกวิธีการหนึ่ง ก็คือการจ่ายเงินกูเ้ ป็ นงวด ๆ จากนั้นมีการ
ตรวจสอบการใช้เงินกู้ ซึ่งถ้าใช้ผดิ วัตถุประสงค์ สหกรณ์ตอ้ งระงับเงินกูใ้ นงวดถัดไป
๖. จัดชั้นสมาชิกเพือ่ สร้ างการมีส่วนร่ วมในธุรกิจสิ นเชื่อ
หลายสหกรณ์ใช้วิธีการจัดชั้นสมาชิกเพื่อสร้างการมีส่วนร่ วมในการดําเนินธุรกิจของ
สมาชิก และสามารถสร้างแรงจูงใจ สร้างกติกาให้สมาชิกถือปฏิบตั ิ โดยมีสิ่งจูงใจเป็ นการลดดอกเบี้ย หรื อ
จัดสวัสดิการให้ การจัดชั้นสมาชิก มีประเด็นที่จะใช้พิจารณาประกอบก็คือ
เกณฑ์การจัดชั้นสมาชิก สหกรณ์ควรมีการจัดชั้น โดยใช้ตวั เลขข้อมูลปริ มาณธุรกิจที่สมาชิก
มาทํากับสหกรณ์ เช่น
-

ประวัติการชําระหนี้ เช่น ไม่เคยผิดนัดชําระ
การถือหุน้ ในสหกรณ์ ควรกําหนดเป็ นช่วงชั้น
การฝากเงินในสหกรณ์
การจัดซื้อสิ นค้าในสหกรณ์
การเข้าร่ วมประชุมใหญ่ การประชุมกลุ่ม

การจัดชั้นควรจัดทุกปี แล้วประกาศให้สมาชิกทราบ บางแห่งจะมีหมายเลข หรื อแถบสี กาํ กับที่
ทะเบียนหรื อคู่มือ หรื อในใบแจ้งเตือนหนี้ เพื่อให้ทราบว่าปั จจุบนั นี้สมาชิกอยูใ่ นระดับชั้นที่เท่าไร
๗. การติดตามเร่ งรัดหนี้
เงินกูท้ ้ งั ระยะสั้นและระยะปานกลางระเบียบกําหนดให้มีการติดตามเร่ งรัดโดย
“ การชําระ
หนี้เงินกู้ เมื่อใกล้ถึงกําหนดการชําระคืนเงินกูห้ รื อเงินงวดชําระหนี้สหกรณ์จะออกหนังสื อเตือนสมาชิกผูก้ ู้
และสหกรณ์จะมอบให้กรรมการดําเนินการหรื อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์หรื อเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มสหกรณ์เข้า
ร่ วมประชุมกลุ่ม ทั้งนี้ เพื่อซักซ้อมสมาชิกผูก้ เู้ รื่ องจํานวนเงินและกําหนดเวลาซึ่งสมาชิกนั้นๆ จะต้องชําระ
คืนเงินกูห้ รื อเงินงวดชําระหนี้ พร้อมทั้งดอกเบี้ยหรื อจํานวนผลิตผลหรื อผลิตภัณฑ์ส่วนที่สาํ หรับชําระหนี้
เงินกูร้ วมทั้งดอกเบี้ยในกรณี ที่สหกรณ์ดาํ เนินธุรกิจในด้านการรวบรวมผลิตผลหรื อผลิตภัณฑ์ของสมาชิก
ซึ่งจะต้องส่ งชําระหนี้ต่อสหกรณ์ ในกรณี จาํ เป็ นสหกรณ์จะมอบให้กรรมการดําเนินการหรื อเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ หรื อประธานกลุ่ม หรื อ เลขานุการกลุ่ม หรื อเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มสหกรณ์ออกไปทวงถามสมาชิกผูก้ ู้
รายคนเพื่อให้ชาํ ระคืนเงินกูห้ รื อเงินงวดชําระหนี้ พร้อมทั้งดอกเบี้ยต่อสหกรณ์หรื อให้ส่งชําระหนี้เงินกูด้ ว้ ย
ผลิตผลหรื อผลิตภัณฑ์ต่อสหกรณ์ เป็ นหน้าที่ของสมาชิกผูเ้ กี่ยวข้องต้องอํานวยความสะดวกตามสมควร
และปฏิบตั ิตาม
ในการชําระหนี้เงินกูน้ ้ นั ให้สมาชิกผูก้ มู้ ีหน้าที่ตอ้ งจัดการชําระ ณ สํานักงานของสหกรณ์
หรื อสถานที่ซ่ ึงคณะกรรมการดําเนินการจะกําหนดเป็ นคราว ๆ ”
ที่กล่าวข้างต้น เป็ นวิธีปฏิบตั ิตามที่ระเบียบสหกรณ์กาํ หนด ก่อนที่จะดําเนินการติดตาม
เร่ งรัดหนี้ สหกรณ์ควรมีการจัดชั้นลูกหนี้ ได้แก่ ลูกหนี้ปกติ , ลูกหนี้คา้ ง ๑ ปี , ลูกหนี้คา้ ง ๒ ปี , ลูกหนี้คา้ ง
๓ ปี , ลูกหนี้คา้ ง ๕ ปี , ลูกหนี้คา้ ง ๑๐ ปี หรื อลูกหนี้ที่คา้ งเกิน ๑๐ ปี ดอกเบี้ยก็เช่นเดียวกัน ต้องจําแนกอายุ
หนี้ เพื่อจัดลําดับความเร่ งด่วน ความยากง่ายในการติดตาม
วิธีการติดตามเร่ งรัดหนี้ สามารถดําเนินการได้ดงั นี้ คือ
- การออกหนังสื อเตือนก่อนถึงกําหนดชําระ ๓ เดือน โดยแจ้งต้น แจ้งดอกเบี้ย ณ วันครบ
กําหนดชําระ ใบเตือนหนี้จดั ทําเป็ น ๒ ส่ วน ส่ วนหางให้สมาชิกลงนามรับทราบ แล้วนํามาไว้ที่สหกรณ์
- การประชุมกลุ่ม ก่อนปิ ดบัญชีประจําปี เพื่อเร่ งรัดรายได้ดอกเบี้ย หรื อถ้าสัญญาเงินกูค้ รบ
กําหนดชําระภายในสิ้ นปี บัญชี จะยิง่ เป็ นผลดีต่อการดําเนินงานสหกรณ์ การจัดประชุมสหกรณ์ตอ้ งมี
รายละเอียดลูกหนี้ให้สมาชิกทราบ และชี้แจงทําความเข้าใจในธุรกิจสิ นเชื่อ โน้มน้าวเหตุผล ความจําเป็ น
ผลดี ผลเสี ย
- การติดตามรายตัว กรณี สมาชิกค้างชําระ และไม่เข้าร่ วมประชุมกลุ่ม ซึ่งต้องชี้แจงทําความ
เข้าใจ หากมีปัญหาไม่สามารถส่ งชําระได้จริ ง เจ้าหน้าที่สินเชื่อ หรื อประธานกลุ่ม เลขานุการกลุ่ม ต้องนํา

ข้อมูลเสนอคณะกรรมการดําเนินการหาแนวทางช่วยเหลือ ฟื้ นฟูอาชีพ หรื อปรับปรุ งโครงสร้างนี้ให้สมาชิก
ต่อไป
๘. การสอบทานหนี้
ทุก ๆ ปี ควรมีการสอบทานหนี้วา่ ยอดหนี้ตามสมุดคู่มือสมาชิก กับแผ่นรายละเอียดย่อย
ลูกหนี้เงินกูต้ รงกันหรื อไม่ ซึ่งมักจะดําเนินการโดยผูส้ อบบัญชีสหกรณ์ที่นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง โดย
จะสอบทานก่อนรับรองงบการเงินของสหกรณ์
สหกรณ์ โดยผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ หรื อคณะกรรมการสหกรณ์ควรมีการสุ่ มสอบ
ทานหนี้บา้ ง การสอบทานหนี้มิควรให้เจ้าหน้าที่สินเชื่อเป็ นผูส้ อบทาน เพื่อเป็ นการป้ องปรามการทุจริ ตใน
สหกรณ์ และเป็ นการติดตามเร่ งรัดหนี้ การแนะนําส่ งเสริ มสมาชิกตามแผนการผลิตไปในตัว
สรุป
การบริ หารธุรกิจสิ นชื่ออย่างมีประสิ ทธิภาพ สหกรณ์ตอ้ งมีระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีคาํ สัง่
มอบหมายผูร้ ับผิดชอบทําหน้าที่ดา้ นสิ นเชื่อ และดําเนินการตามระเบียบ มติคณะกรรมการดําเนินการ
กําหนด ได้แก่
๑. การจัดทําคําขอกู้ สัญญากู้ หลักประกันเงินกู้ ต้องลงรายการในคําขอกู้ สัญญากู้ หนังสื อ
คํ้าประกันให้ครบถ้วน ถูกต้องตามแบบที่กาํ หนด
๒. จัดหาหลักประกันให้คุม้ หนี้ จัดทําทะเบียนคุมต่าง ๆ ให้เป็ นปั จจุบนั
๓. การอนุมตั ิเงินกู้ การจ่ายเงินกูน้ ้ นั เงินกูท้ ุกสัญญาต้องผ่านการอนุมตั ิก่อนจ่ายเงินกู้ มี
หลักฐานการจ่ายเงินกูท้ ี่ถูกต้องครบถ้วนจัดทําทะเบียนย่อยลูกหนี้ให้เป็ นปั จจุบนั
๔. มีการติดตามตรวจสอบแนะนําการใช้เงินกู้ โดยเจ้าหน้าที่สินเชื่อ หรื อประธานกลุ่ม
๕. การเร่ งรัดหนี้และการรับชําระหนี้ สหกรณ์ตอ้ งจําแนกลูกหนี้ มีแผนปฏิบตั ิงานเร่ งรัดหนี้
มีหลักฐานการรับชําระหนี้ครบถ้วน แยกบุคคลที่ทาํ หน้าที่สินเชื่อ บัญชี และการเงิน
๖. จัดเก็บเอกสาร หลักฐานการให้เงินกูไ้ ว้ในที่ปลอดภัยในสํานักงานสหกรณ์
๗. การตรวจสอบและติดตาม มีการวิเคราะห์อายุหนี้ รายงานผลการปฏิบตั ิงานการให้
สิ นเชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการประจําเดือน ควบคุมยอดลูกหนี้รายตัว ให้ตรงกับบัญชีแยก
ประเภทเป็ นรายวัน/รายเดือน
๘. สุ่ มสอบทานหนี้อย่างน้อยปี ละ ๑ ครั้ง

