1

การบริหารธุรกิจสินเชื่อของสหกรณ์
ธุรกิจสิ น เชื่อ ของสหกรณ์ ถือว่าเป็นธุรกิจหนึ่ง ในการช่วยเหลื อ สมาชิกสหกรณ์ ให้ มีเงินทุนในการ
ประกอบอาชีพ สามารถสร้างรายได้ ให้กับครอบครัว และตอบสนองความต้องการของสมาชิกสหกรณ์ ให้ มี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งในปัจจุบันได้เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และภัยธรรมชาติ ส่งผลต่อความสามารถใน
การชาระหนี้และวินัยทางการเงินของสมาชิกสหกรณ์ ทาให้สหกรณ์ประสบปัญหาหนี้ค้างชาระเพิ่มขึ้น ซึ่งส่ง
ผลกระทบต่อผลการดาเนินงานและสภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์ การให้สินเชื่อไม่อาจหลีกเลี่ยงปัญหา
หนี้ค้างชาระได้ เมื่อมีปัญหาหนี้ค้างชาระเกิดขึ้นแล้ว กรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ใน
การแนะนาส่งเสริมสหกรณ์ให้ มีความเข้มแข็ง จึงต้องมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชาระที่เกิดขึ้นให้
ลดน้อยลง และควบคุมมิให้มีอัตราเพิ่มของหนี้ ค้างชาระ จากการกากับแนะนาส่งเสริมของสานักงานสหกรณ์
จังหวัด โดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ในพื้นที่ของแต่ละจังหวัดคอยเป็นพี่เลี้ยงในการให้คาแนะนา ปรึกษาแก่
สหกรณ์ในการบริหารจัดการธุรกิจด้านสินเชื่อ ของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ โดยการบริหารจัดการหนี้ ไม่ให้
เป็นหนี้ค้างชาระและแก้ไขหนี้ค้างชาระอย่างเป็นระบบ ทาให้ลูกหนี้ชาระหนี้คืนได้ ดังนั้น จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารสินเชื่อเพื่อให้ดาเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาสินเชื่อและการใช้สินเชื่อ
ให้เกิดประโยชน์และทรงคุณค่าแก่ทุกฝ่ายการบริหารสินเชื่อเป็นเรื่องเกี่ยวข้องทั้ งศาสตร์และศิลป์ซึ่งผู้เกี่ยวข้อง
กั บ การบริ ห ารสิ น เชื่ อ ทุ ก คนจะต้ อ งศึ ก ษาท าความเข้ าใจอย่ างถ่ อ งแท้ เพื่ อ น าไปสู่ ภ าคการปฏิ บั ติ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพส่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ การบริหารสินเชื่อเป็นศาสตร์นั้น หมายความ
ว่าจะต้องนาหลักเกณฑ์ทางการทฤษฎีต่างๆ มาเป็นหลักคิดพิจารณาเพื่อกาหนดเป็นแนวทางในการดาเนินงาน
หรือใช้ประกอบการตัดสินใจ และการบริหารสินเชื่อเป็นศิลป์นั้น หมายความว่า ในการนาเอาหลักคิดทฤษฎี
ต่างๆ ทางสินเชื่อมาสู่วิธีการปฏิบัตินั้น จะต้องมีการกาหนดกลยุทธ์หรือวิธีการที่เหมาะสมโดยผนวกเข้ากับ
ประสบการณ์และสถานการณ์ ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องในการบริหารสินเชื่อ ของสหกรณ์ เพื่อให้
ประสบผลสาเร็จ โดยนาหลักการบริหารทั่วไป มาใช้ในการดาเนินธุรกิจสินเชื่อของสหกรณ์ ประกอบด้วย
1. การวางแผน (Planning) คือ ต้องการให้ผู้ขอกู้หรือผู้ขอรับสินเชื่อได้รับเงินกู้แล้ วสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ในการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้เต็มที่ มีผลคุ้มค่ากับดอกเบี้ย จนสามารถส่งชาระหนี้ทั้งเงินต้น
และดอกเบี้ยได้ในระยะเวลาที่กาหนด ดังนั้น การวางแผนจะต้องกาหนดนโยบายเป้าหมายและวิธีการที่ชัดเจน
เพื่อให้ดาเนินการบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ วางไว้รวมทั้งต้องคานึงถึงการจัดเตรียมทรัพยากรต่างๆ ให้
เพียงพอต่อการดาเนินงาน
2. การจัดองค์การ (Organizing) คือ การจัดองค์การให้เหมาะสมกับรูปแบบการบริหารสินเชื่อตามที่
ได้กาหนดไว้ในเป้ าหมายและวัตถุ ป ระสงค์การจัดประเภทงานและสายให้ มีความสอดคล้ องกันเพื่อให้ การ
ดาเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภารกิจวัตถุประสงค์ และสามารถดาเนินงานได้
บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
3. การจัดกาลังคนให้เหมาะสมกับงาน (Staffing) การจัดคนให้เหมาะสมกับงานมีความสาคัญอย่างยิ่ง
ต่อความสาเร็จของการบริห ารงานสินเชื่อ ดังนั้ น จึงควรเลือกคนที่มีความเหมาะสมกับงานเพื่อให้ สามารถ
ทางานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทั้งยังต้องพิจารณาในเรื่องปัญหาความขัดแย้ง
ที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละสายงาน เพื่อให้ทุกคนทางานโดยคานึงถึงประโยชน์ร่วมกันขององค์การเป็นสาคัญ
4. การกาหนดสายการบังคับบัญชา (Directing) เป็นการกาหนดความรับผิดชอบของคนในองค์การว่า
ใครขึ้นตรงต่อใคร เพื่อประสานการปฏิบัติงานให้มีความคล่องตัวมีประสิทธิภาพและสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน
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5. การควบคุม (Controlling) เป็น การกาหนดหน้าที่ในการควบคุม ประสิ ทธิภ าพของการบริห าร
จัดการว่าภารกิจได้ดาเนินงานไปตามขั้นตอน และแผนงานที่วางไว้หรือไม่ หากมีข้อบกพร่องหรือปัญหาใน
ขั้นตอนใดก็สามารถนามาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขได้ถูกต้องและทันต่อเวลา
นอกจากการนาหลักการบริหารทั่วไป มาใช้ในการบริหารสินเชื่อของสหกรณ์แล้ว สหกรณ์ยังต้องมี
หลักบริหารเฉพาะกับสินเชื่อ มาใช้ควบคุมด้วย ได้แก่
1. การควบคุมลูกหนี้ให้ใช้เงินกู้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์เป็นวิธีการเริ่มต้นที่จะควบคุมให้ลูกหนี้ใช้เงินกู้
ให้มีคุณภาพและเกิดประโยชน์มากที่สุด เช่น ถ้าลูกหนี้แจ้งว่าจะขอสินเชื่อเพื่อลงทุนในการปรับปรุงที่ดินหรือ
นาไปซื้อเครื่องจักรเครื่องมือการเกษตรก็ต้องมีมาตรการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินกู้ของลูกหนี้ว่าได้ดาเนินการ
ถูกต้องตามวัตถุประสงค์จริงๆ มิใช่นาเงินไปใช้จ่ายนอกวัตถุประสงค์หรือนาเงินไปชาระหนี้บุคคลอื่นที่ต้องเสีย
ดอกเบี้ยที่สูงกว่าเพราะจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการใช้เงินกู้และจะกระทบต่อการชาระหนี้ในที่สุด
2. การควบคุมให้ลูกหนี้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงผู้ให้กู้ต้องมีศิลปะในการควบคุมติดตามให้ลูกหนี้
ปฏิบัติตามพันธกรณีหรือเงื่อนไขตามสัญญาผูกพันอย่างเคร่งครัดสม่าเสมอการละเลยไม่เอาใจใส่ของผู้ให้กู้อาจ
เป็นสาเหตุให้ลูกหนี้ละเลยการปฏิบัติตามเงื่อนไขจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถชาระหนี้ได้ในที่สุด เช่น การจ่ายเงินกู้
เป็นรายงวดตามความก้าวหน้าของโครงการเป็นต้น
3. การช่วยเหลือดูแลการดาเนินงานของลูกหนี้โดยการติดตามผลการประกอบการของลูกหนี้เป็น
ระยะๆ อย่างสม่าเสมอ ตามความเหมาะสมเพื่อให้รู้ว่าลูกหนี้แต่ละคนมีสถานะเป็นอย่างไรรวมถึงความ
เคลื่อนไหวของลูกหนี้และคุณภาพหนี้ว่ามีแนวโน้มไปในทิศทางใด
4. การดูแลหลักประกันไม่ให้เสื่อมค่าผู้ให้กู้จะต้องมีการติดตามตรวจสอบหลักทรัพย์หรือสิ่งที่นามา
เป็นหลักประกันเงินกู้เพื่อมิให้เกิดการกระทาที่มีผลต่อการเสื่อมค่าของหลักประกันในกรณีที่เป็นที่ดินก็ควรมี
การติดตามดูแลและการใช้ประโยชน์ของที่ดินในทางที่ไม่ทาให้ที่ดินนั้นเสื่อมค่า เช่น การบุกรุกที่ดินการขุดหน้า
ดินขายกรณีเป็นทรัพย์สินอื่นก็ต้องจัดให้มีการประกันภัยตามสมควรมิฉะนั้นแล้วเวลาที่ลูกหนี้ไม่สามารถชาระ
หนี้ได้ตามสัญญาผู้ให้กู้สามารถที่จะบังคับชาระหนี้เอาจากหลักประกันได้ แต่หากหลักประกันเสื่อมค่าก็จะมี
ผลเสียหายต่อผู้ให้กู้เพราะจะทาให้ผู้ให้กู้มีโอกาสได้รับชาระหนี้น้อยลง หรือได้รับชาระคืนไม่เต็มตามจานวน
5. การดูแลอายุความและความสมบูรณ์ของเอกสารสัญญาเอกสารสัญญาหรือข้อตกลงต่างๆ ถือว่า
เป็นสิ่งที่มีคุณค่าสาหรับการให้สินเชื่อหากเอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือเกิดการชารุดสูญหายจะมีผลต่อการ
บังคับชาระหนี้ได้ ดังนั้น การจัดเก็บเอกสารการกู้ก็จะต้องจัดทาอย่างเป็นระบบและต้องดูแลให้มีความ
ปลอดภัยนอกจากนี้การดูแลในด้านอายุความของสัญญาก็เป็นเรื่องสาคัญที่จะต้องจัดให้มีระบบการควบคุมที่
ถูกต้องหากมีการปล่อยให้สัญญาขาดอายุความจะมีผลกระทบต่อการบังคับชาระหนี้ตามกฎหมายได้
6. การเตรียมมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างถูกวิธี หากพบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นกับลูกหนี้อันจะมีผลกระทบ
ต่อการชาระหนี้ผู้ให้กู้จะต้องมีมาตรการรองรับเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์
ผลสาเร็จของการให้กู้ก็คือ การที่ลูกหนี้สามารถชาระหนี้ได้ครบถ้วนภายในเวลาที่กาหนด ดังนั้น หากมีปัญหา
เกิดขึ้นกับลูกหนี้แล้วผู้ให้กู้สามารถให้การช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง และทันต่อเวลา จะมีผลให้ลูกหนี้มีคุณภาพ
ดีขึ้นและมีโอกาสที่ลูกหนี้จะชาระหนี้ได้ตามกาหนด หากมีปัญหาลูกหนี้ไม่สามารถชาระหนี้ได้ตามกาหนดก็ควร
มีมาตรการอื่นรองรับ เช่น การยืดเวลาในการชาระหนี้ การผ่อนปรนเงื่อนไขการชาระหนี้ การให้เงินกู้เพิ่มหรือ
การลดดอกเบี้ยบางส่วนให้แก่ลูกหนี้ เป็นต้น
และสหกรณ์ควรนาหลักการวิเคราะห์เครดิต (Credit Analysis) มาใช้ในการวิเคราะห์ฐานะทาง
การเงินของสมาชิกด้วย เพื่อดูความสามารถในการหารายได้และการชาระหนี้ และเป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจในการให้เครดิตสินเชื่อ หรือขยายสินเชื่อแก่สมาชิกสหกรณ์ ซึ่งเป็นการป้องกันปัญหาหนี้ค้างชาระและ
ช่วยให้การดาเนินธุรกิจสินเชื่อของสหกรณ์มีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น
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หลักการวิเคราะห์เครดิต (Credit Analysis) ประกอบด้วย
1. Character คือ คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อเป็นการวิเคราะห์ ถึงอุปนิสัยใจคอและพฤติกรรมของผู้ขอ
สินเชื่อว่ามีความรับผิดชอบและความเต็มใจในการชาระหนี้มากน้อยเพียงใดโดยพิจารณาได้เป็น 2 ประเภท คือ
1.1 คุณสมบัติและประวัติส่วนตัวอุปนิสัยทั่วไปข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวอายุนิติภาวะการค้าสังคม
ความซื่อสัตย์ ความรับ ผิดชอบต่อหนี้ สิน ความตรงต่อเวลาในการชาระหนี้ ความสม่าเสมอในการชาระหนี้
ชื่อเสียงส่วนตัวเป็นต้น
1.2 คุณสมบัติเฉพาะด้าน เช่น หน้าที่การงาน ความสามารถ ความชานาญประสบการณ์ ความคิด
ความอ่าน เป็นต้น
2. Capital คือ ทุนของธุรกิจเป็นการวิเคราะห์ถึงฐานะการเงินซึ่งได้แก่สินทรัพย์ หนี้สินและทุนของ
ธุรกิจนั้นๆ ว่าเป็นอย่างไรสาหรับทุนของธุรกิจนั้น หมายถึงส่วนที่เจ้าของหรือผู้ประกอบการนามาลงไว้ในธุรกิจ
ในการวิเคราะห์จะพิจารณาส่วนของสิน ทรัพย์ที่มีเหนือหนี้สินเพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยในกรณี ที่
คุ ณ สมบั ติ และความสามารถในการช าระหนี้ ข องผู้ ข อกู้ ไม่ ค่ อ ยดี นั ก โดยดู จ ากอั ต ราส่ ว นก าไรต่ อ ทุ น และ
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน อย่างไรก็ตามมีข้อควรระวังว่า ส่วนของเจ้าของที่รวมทั้งสินทรัพย์ที่มีตัวตนและไม่มี
ตัวตนจะมีมูลค่าเท่าใดแยกเป็นสัดส่วนได้หรือไม่ในกรณีที่จะต้องมีการชาระบัญชี
3. Capacity คือ ความสามารถในการชาระหนี้สินเป็นการวิเคราะห์สมรรถภาพในการหารายได้ถ้าเป็น
การขอสินเชื่อส่วนบุคคลจะพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อในรูปค่าจ้างเงินเดือนรายได้อื่นๆ เป็นหลัก
แต่ถ้าเป็นนิติบุคคลจะวิเคราะห์ถึงผลการดาเนินงานของธุรกิจ เพื่อดูความสามารถในการทากาไรของธุรกิจโดย
วิเคราะห์รายได้รายจ่าย และกาไรของธุรกิจจะใช้พิจารณาจากงบการเงินแผนการบริหารงานแผนการชาระเงิน
คืนโดยปกติเงินที่จะนามาชาระหนี้ ควรจะเป็นเงินรับสุทธิจากการดาเนินงานนั่นคือกาไรของธุรกิจนั่นเอง
4. Collateral คือ หลักประกันในการพิจารณาและตัดสินใจเกี่ยวกับเครดิตหลักประกันเพียงอย่าง
เดียวย่อมไม่เพียงพอที่จะตัดสินใจต้องพิจารณาร่วมกับปัจจัยอื่นๆ ด้วย ประกันเป็นเพียงการช่วยลดความเสี่ยง
ภัยทางการเงิน ในกรณี ที่ ผลการดาเนิ น งานและฐานะทางการเงินในอนาคตไม่เป็นไปตามที่คาดคะเนไว้คือ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีหลักทรัพย์ที่ใช้ค้าประกันได้แก่ที่ดินโรงเรือนสิทธิการเช่าพันธบัตรหุ้ นของบริษัทอื่นหรือ
บุคคลที่เชื่อถือได้มาค้าประกัน
5. Condition คือ สภาวการณ์ทั่วไปเช่นภาวะเศรษฐกิจนโยบายของรัฐบาลการเมืองกฎหมายภาษีดิน
ฟ้าอากาศการขึ้นราคาของน้ ามัน ดิบปั ญหาวัตถุดิบปัญ หาแรงงานการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศภาวะเงินเฟ้อเทคโนโลยีเทคนิคการผลิตเป็นต้นซึ่งอาจมีผลกระทบกระเทือนต่อ
การชาระหนี้ได้จาเป็นจะต้องวิเคราะห์ให้ได้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ
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