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นางสุมาลี ธรรมวุฒิ 
ผู้จัดการ 

081-4165245 

ท่านสมาชิกที ่เคารพ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด เป็นองค์กรที ่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีการช่วยตนเองและช่วยเหลือ           
ซึ่งกันและกัน ตามหลักสหกรณ์ด้วยการร่วมกันดำเนินธุรกิจ ซึ่งการดำเนินธุรกิจหลักก็มีการส่งเสริมการ
ออม  การรับฝากเงินจากสมาชิก จัดหาทุน จัดให้มีเงินกู้เพื่อสมาชิก  

 ในการจัดหาทุน ทุนของสหกรณ์มาจาก ออกหุ้น รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืน                
การกู้ยืมเงิน ทุนสะสม ทุนสำรอง หรือทุนอื่น รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินอื่นที่มีผู้ยกให้  เพื่อนำมาให้
สมาชิกกู้ประเภทต่าง ๆ ตามระเบียบ ทุนที่มาจากการออกหุ้น เป็นการให้สมาชิกร่วมลงทุนโดยถือหุ้น
รายเดือน สำหรับการให้สมาชิกกู้ เป็นการนำทุนมาดำเนินธุรกิจ ซึ่งตามข้อบังคับและระเบียบ สหกรณ์
ดำเนินการโดยวิธีหักหุ้น เงินต้นและดอกเบี้ยจากเงินได้รายเดือน ณ ที่จ่าย สหกรณ์ของเราจึงเป็น
สหกรณ์ที่มีความม่ันคงในการทำธุรกิจมากกว่าสหกรณ์ที่ทำธุรกิจโดยไม่ได้หักเงิน ณ ที่จ่าย  
 

 
 

และความคืบหนา้ในการแกปั้ญหาหน้ีสงสยัจะสญู 

ฉบับที่แล้ว เป็นบทความนำเรียนให้สมาชิกทราบถึงความสำคัญของการบริหารลูกหนี้ แนวโน้มของการให้เงินกู้แก่สมาชิก 
และข้อมูลหนี้สงสัยจะสูญ ฉบับนี้ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงินทุน ต้นทุน และข้อมูลที่มีผลต่อกำไร ความคืบหน้าใน
การติดตามการแก้ปัญหาหนี้สงสัยจะสูญ พอสังเขป  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประจำกองบรรณาธิการ 
     1. นายบุญลอย    เพียรมาก      ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์          2. นายสมคิด             พานิชเกษม     กรรมการ    3. นายอนิรุธน์   รัตนทวี     กรรมการ  

     4. นายสมเจตน์    จันทร์เจริญ   กรรมการ            5. นายนุกูล               พาหุนนท์        กรรมการและเลขานุการ   6.นายบรรจง     โลกมิตร   ที่ปรึกษา 

     7. นางสุมาลี       ธรรมวุฒิ       ผู้จัดการ            8. นางสาวชนันภรณ์    ครรชิต           เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ 

 

การดำเนินธรุกิจหลักของสหกรณ์คือการให้เงินกู้แก่สมาชิก (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 – 6.25 ต่อปี) มาจากทุนที่สหกรณ์จัดหา 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 ดังนี้ 

ที่มาของทุน จำนวน (ล้านบาท) อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ) สัดส่วน ต้นทุน 

หุ้น 3,373.37 0.00 46.70 0.00 

เงินรับฝาก 2,532.80 2.25 – 3.75 35.06 1.16 

เงินกู้ภายนอก 938.44 3.30 – 4.00 12.99 0.46 
ทุนสำรอง+สะสม 375.05 0.00 5.19 0.00 

เงินสะสมเจ้าหน้าที่ 3.81 3.50 0.05 0.00 

รวม 7,223.47  100.00 1.62 

จากตาราง สัดส่วนของเงินทุนของสหกรณ์ เป็นหุ้น ถึงร้อยละ 46.70 รองลงมาเป็นเงินรับฝาก ร้อยละ 35.06 และเงินกู้
ภายนอก ร้อยละ 12.99 ตามลำดับ ทุนดังกล่าวนำมาให้สมาชิกกู้ 100 บาท มีต้นทุน 1.62 บาท นำมาให้สมาชิกกู้จะมีรายได้               
6 – 6.25 บาท ผลต่าง 4.38 – 4.63 ซึ่งผลต่างนี้ยังไม่คิดต้นทุนที่เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และต้นทุนของทุนเรือนหุ้น                 
ที่จะจ่ายผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล ซึ่งเราจะไม่สามารถทราบได้ว่าจะจ่ายปันผลเท่าไหร่ จนกว่าสหกรณ์จะจัดสรรกำไรสุทธิ
ประจำปีเป็นเงินปันผล เฉลี่ยคืนและอ่ืน ๆ ตามข้อบังคับต่อไป   

ข้อมูลที่มีผลต่อกำไร ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น เป็นข้อมูลหลักที่มีผลโดยตรงต่อการทำกำไรของสหกรณ์ คือ ที่ผ่านมาสหกรณ์
ดำเนินธุรกิจโดยนำทุนของสหกรณ์ให้สมาชิกกู้ ซึ่งมากถึงร้อยละ 97 ของสินทรัพย์ทั้งหมด หรือ ร้อยละ 97  ของหนี้สินบวกทุน  
ปัจจุบันสหกรณ์มีเงินเหลือ และจะนำไปทำรายได้ในรูปของดอกเบี้ยรับเงินให้กู้แก่สมาชิกซึ่งมีผลตอบแทนสูงก็มีข้อจำกัด จึงนำไป
ชำระหนี้เงินกู้ภายนอก นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายที่ต้องตั้งตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ เช่น                
หนี้สงสัยจะสูญ ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ คณะกรรมการดำเนินการได้ตระหนัก วิเคราะห์โครงสร้างต้นทุน 
การดำเนินการเพื่อลดต้นทุน และติดตาม การผิดนัดชำระหนี้ที่ได้ตั้งเป็นหนี้สงสัยจะสูญในปี 2562 ทั้งในส่วนลูกหนี้เงินกู้ และในส่วน
หนี้ที่เกิดจากการทุจริต การบริหารสหกรณ์ คณะกรรมการดำเนินการอาจจะต้องเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีผล              
ต่อกำไร รวมถึงการลงทุนที่อาจจะมีขึ้นในอนาคต  

ความคืบหน้าในการติดตามการแก้ปัญหาหนี้สงสัยจะสูญ จากที่ตั้งไว้ปี 2562 จำนวน 288 ราย 395 สัญญา เป็นเงินต้น 
288,838,694.00 บาท ดอกเบี ้ย 3,745,204.77 บาท หนี้จากการทุจริต 5,584,189.98 บาท ตั ้งหนี ้สงสัยจะสูญไว้ จำนวน 
142,411,425.27 บาท คณะกรรมการดำเนินการได้กำหนดแนวทางและกำหนดระเบียบ จึงได้ติดตามสมาชิกทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน 
ให้ดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามระเบียบ ในเบื้องต้นฝ่ายจัดการได้จัดทำข้อมูลของสัญญาที่ผิดนัด และข้อมูลเพื่อปรับโครงสร้างหนี้
เสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี ้ หรือแก้ปัญหาเป็นอย่างอื ่นเป็นราย  ๆ ไป                     
ความคืบหน้าในการดำเนินการ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ดังนี้ ชำระหนี้หมด 2 ราย ทำสัญญาแนบท้ายสัญญาเดิม เนื่องจาก            
ไม่สามารถปรับเป็นสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ได้ 9 ราย 15 สัญญา เปลี่ยนสัญญาเป็นสัญญาปรับโครงสร้างหนี้หรือเป็นสัญญาปกติ
แล้ว 33 ราย 44 สัญญา ส่งชำระปกติแล้ว 10 ราย หน่วยงานหักให้ ณ ที่จ่าย 3 ราย ให้ออกจากการเป็นสมาชิกและดำเนินการฟ้อง 
3 ราย 6 สัญญา สมาชิกโอนย้าย 2 ราย โอนหนี้คืนผู้กู้เนื่องจากผู้กู้ส่งชำระ 28 ราย 34 สัญญา รวมทั้งสิ้น 90 ราย 116 สัญญา   
เป็นเงินต้น จำนวน 85,948,667.45 บาท ดอกเบี ้ย จำนวน 788,584.42 บาท ได้ตั ้งเป็นหนี้สงสัยจะสูญปี 2562 จำนวน 
46,947,139.90 บาท   

 

 

 


