เงินกู้ระยะยาวโครงการพิเศษ 5
ชุมนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จํากัด (ชสอ.) มีความประสงค์จะบริหารเงินทุนหมุนเวียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และ
เกิดประโยชน์แก่สหกรณ์สมาชิกเป็ นสําคัญ และเป็ นเงินทุนหมุนเวียนให้กู้ยมื แก่สมาชิกสหกรณ์ จึงเปิ ดบริการเงินกู้ระยะยาวโครงการพิเศษ 5 ดังมี
รายละเอียดต่อไปนี้
1) วงเงินกู้
เท่ากับทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนสํารองสูงสุดไม่เกินสัญญาละ 500 ล้านบาท
ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก่ บั ฐานะการเงินและวงเงินกูย้ มื ประจําปี ท่นี ายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ
2) จํากัดวงเงินกู้รวม
ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท หรือระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 15 กันยายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2563
โครงการ
(ส่งเอกสารประกอบการขอกูเ้ งินครบถ้วนภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 เพื่อให้อนุมตั ทิ นั ภายใน 30
พฤศจิกายน 2563)
3) เงื่อนไขการกู้
(1) สหกรณ์ผกู้ โู้ ครงการนี้ อาจมีหนี้ท่ไี ม่ก่อให้เกิดรายได้แต่ตอ้ งไม่เกินร้อยละ 1.50 ของยอดลูกหนี้ทงั ้ สิน้
(2) การกูต้ ามโครงการนี้ให้เป็ นรายการกูใ้ หม่เท่านัน้ ไม่ให้เป็ นรายการหักกลบสัญญากูเ้ ดิมของ ชสอ.
(3) ภายใน 6 เดือนนับตัง้ แต่วนั รับเงินกู้ หากประสงค์จะชําระคืนเงินกูก้ ่อนกําหนดจะต้องชําระคืนสัญญา
เงินกูร้ ะยะยาวโครงการพิเศษ 5 นี้ก่อนจึงจะชําระคืนสัญญาอื่นได้
(4) กําหนดให้รบั เงินกูเ้ สร็จสิน้ ภายใน 1 เดือนนับจากวันทีอ่ นุมตั ิ
4) อัตราดอกเบีย้ และ
(1) กู้โดยใช้กรรมการดําเนิ นการทัง้ คณะเป็ นผู้คาํ้ ประกันเงินกู้ และหรือมีอสังหาริ มทรัพย์ที่ปลอดภาระ
กําหนดชําระคืน
จํานองเป็ นหลักประกัน หรือกู้ไม่เกิ นค่าหุ้นไม่ต้องมีหลักประกัน
อัตราดอกเบี้ยเป็ นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาวโครงการพิเศษ 5 ตัง้ แต่วนั ที่ 15 กันยายน
2563 มี 3 อัตรา ดังนี้ 1) อัตราร้อยละ 3.00 ต่อปี (ไม่มเี ฉลี่ยคืน) ชําระคืน 12 งวด
2) อัตราร้อยละ 3.25 ต่อปี (ไม่มเี ฉลี่ยคืน) ชําระคืน 60 งวด
3) อัตราร้อยละ 3.50 ต่อปี (ไม่มเี ฉลี่ยคืน) ชําระคืน 100 งวด
ชําระคืนเป็ นงวดรายเดือนโดยส่งเงินต้นพร้อมดอกเบีย้
(2) กู้โดยใช้ใบรับเงินฝากประจํา และหรือตั ๋วสัญญาใช้เงินของ ชสอ. เป็ นหลักประกันเงินกู้
อัตราดอกเบีย้ เงินกูต้ ามอัตราดอกเบีย้ ถัวเฉลีย่ ถ่วงนํ้ าหนักของใบรับเงินฝากประจําและหรือตั ๋วสัญญาใช้
เงินของ ชสอ.ทีส่ หกรณ์ผขู้ อกูใ้ ช้เป็ นหลักประกัน (ณ วันขอกู)้ บวกร้อยละ 0.25 ต่อปี แต่ทงั ้ นี้ ต้องไม่น้อย
กว่าอัตราดอกเบีย้ เงินกูต้ ่ําสุดตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาวโครงการพิเศษ 5
อัตราร้อยละ 3.00 ต่อปี (ไม่มเี ฉลี่ยคืน) ชําระคืน 12 งวด
อัตราร้อยละ 3.25 ต่อปี (ไม่มเี ฉลี่ยคืน) ชําระคืน 60 งวด
อัตราร้อยละ 3.50 ต่อปี (ไม่มเี ฉลี่ยคืน) ชําระคืน 100 งวด
ตัวอย่างการคํานวณอัตราดอกเบีย้ ถัวเฉลีย่ ถ่วงนํ้ าหนัก
5) หลักประกัน
(1) มีกรรมการดําเนินการทัง้ คณะเป็ นผูค้ ้าํ ประกันเงินกู้ หรือ
(2) ใช้ใบรับเงินฝากประจํา และหรือตั ๋วสัญญาใช้เงินของ ชสอ. เป็ นหลักประกันเงินกู้ โดย ชสอ. จะให้กู้
ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของใบรับเงินฝากประจํา และหรือตั ๋วสัญญาใช้เงินนัน้ หรือ
(3) มีอสังหาริมทรัพย์ทป่ี ลอดภาระจํานอง และมีมลู ค่าไม่น้อยกว่าจํานวนเงินกูม้ าจํานองเป็ นประกัน โดยชุมนุ ม
สหกรณ์ จะให้กไู้ ด้ในอัตราดังนี้
(3.1) ทีด่ นิ ทีว่ า่ งเปล่านํ ามาจํานองเป็ นประกันเงินกู้ กูไ้ ด้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินจากทาง
ราชการ หรือ ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินซึง่ ประเมินโดยบริษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ที่
ได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(3.2) ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างบนทีด่ นิ นํ ามาจํานองเป็ นประกันเงินกู้ กูไ้ ด้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคา
ประเมินซึง่ ประเมินโดยบริษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทัง้ นี้ กรณีขอกู้เงินไม่เกินมูลค่าหุ้นของสหกรณ์ท่ถี ืออยู่ใน ชสอ.ให้กูไ้ ด้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่า
หุน้ คณะกรรมการสามารถพิจารณาให้กโู้ ดยไม่มหี ลักประกันได้กําหนดคําจํากัดความของกรณีกูไ้ ม่เกินค่าหุน้ คือ “การกู้ไม่เกินค่าหุน้ สหกรณ์ผูก้ ู้
ต้องไม่มหี นี้กบั ชสอ.มาก่อน หรือกรณีมหี นี้อยู่แล้วเฉพาะสัญญาที่ใช้บุคคลคํ้าประกันให้หกั ลดยอดหนี้ ชสอ.คงเหลือและวงเงินกู้รอเบิก (ถ้าหาก
มี) ออกก่อนหากหนี้ยงั ไม่เกินค่าหุน้ ให้ถอื ว่าหุน้ ส่วนทีเ่ กินหนี้ ณ วันทีข่ อกูส้ ามารถใช้สทิ ธิกูไ้ ม่เกินค่าหุน้ ส่วนทีเ่ กินหนี้นนั ้ ได้”
หลักเกณฑ์การกู้ไม่เกิ นค่าหุ้น
กรณี ที่ 1 ไม่มหี นี้กบั ชสอ.
กรณี ที่ 2 มีหนี้กบั ชสอ.
วงเงินกูไ้ ม่เกินค่าหุน้ = ค่าหุน้ x 90%
วงเงินกูไ้ ม่เกินค่าหุน้ = (ค่าหุน้ x 90%) – หนี้ ชสอ. คงเหลือ* - วงเงินกูร้ อเบิก**
* หนี้ ชสอ. คงเหลือ หมายถึง หนี้ ชสอ. คงเหลือเฉพาะสัญญาที่ใช้บุคคลคํ้าประกัน
** วงเงินกูร้ อเบิก หมายถึง วงเงินกูท้ อ่ี นุมตั แิ ล้วรอทําสัญญาและหรือรอเบิกเงินกูเ้ ฉพาะสัญญาที่ใช้บุคคลคํ้าประกัน

6) การขอใช้บริการ สหกรณ์ทป่ี ระสงค์ขอใช้บริการ กรุณาจัดส่งเอกสารประกอบการขอกู้ โดยกําหนดให้ส่งเอกสารตามประเภทหลักประกัน ดังนี้
กรณี ใช้ ตั ๋ว/เงินฝาก
กรณี ใช้กรรมการ
ที่
รายการ
ชสอ.คํา้ /กู้ไม่เกิ น
ดําเนิ นการคํา้ /
มูลค่าหุ้น
อสังหาริมทรัพย์คาํ้
1. คําขอกูเ้ งิน (ตามแบบพิมพ์ของ ชสอ.)





2. งบแสดงฐานะการเงินประจําปี ทม่ี ผี สู้ อบบัญชีรบั รองย้อนหลัง 1 ปี





3. งบทดลอง (6 ช่อง) ย้อนหลัง 1 เดือน ก่อนยื่นคําขอกู้





4. รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ทม่ี มี ติอนุมตั ใิ ห้กูย้ มื เงิน





5. สําเนาหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ทใ่ี ห้ความเห็นชอบวงเงินกูย้ มื ประจําปี





6. รายชื่อและลายมือชื่อของคณะกรรมการสหกรณ์ชุดปั จจุบนั (ตามแบบพิมพ์ของ ชสอ. )

-



7. บัตรตัวอย่างลายมือชื่อผูม้ อี ํานาจลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ (ตามแบบพิมพ์ของ ชสอ.)





8. สําเนาข้อบังคับสหกรณ์เกีย่ วกับการลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์


ทัง้ นี้ ขอความร่วมมือจากสหกรณ์ในการจัดส่งเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาคําขอกู้
7) การทําสัญญาและหลักประกัน เมื่อได้รบั อนุมตั วิ งเงินกู้ สหกรณ์จะต้องจัดทําสัญญา ดังนี้
1. หนังสือสัญญากู้เงินระยะยาวโครงการพิเศษ 5 (ชสอ.จัดเตรียมและเสนอสหกรณ์ลงนาม)
2. สัญญาคํ้าประกันเงินกู้ (ตามแบบพิมพ์ของ ชสอ. ผูค้ ้าํ ประกันแต่ละคนจัดทําคนละ 2 ชุด)
3. สําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูค้ ้าํ ประกันพร้อมรับรองสําเนาด้วย
ตัวผูค้ ้าํ ประกันเองคนละ 1 ชุด
8) การขอรับเงินกู้
1. การขอรับเงินกูท้ ุกครัง้ กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทําการก่อนถึงวันรับเงิน โดยปฏิบตั ติ าม
ขัน้ ตอน ดังนี้
(1) แจ้งยืนยันการรับเงินกูท้ างโทรศัพท์กบั ฝ่ ายสินเชื่อ (ภายในเวลา 12.00 น.)
(2) แจ้งความประสงค์รบั เงินกูเ้ ป็ นหนังสือโดยลงนามตามข้อบังคับพร้อมประทับตราและแนบงบ
ทดลองเดือนล่าสุดทางโทรสารเพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายเงินกู้ (ภายในเวลา 14.00 น.)
2. ในการรับเงินกูท้ ุกครัง้ สหกรณ์ตอ้ งถือหุน้ เพิม่ ดังนี้
(1) ถือหุน้ ให้ครบตามเกณฑ์ในข้อบังคับ
(2) ถือหุน้ เพิม่ ตามส่วนจํานวนเงินกูท้ ข่ี อรับในอัตราการเพิม่ หุน้ ทีก่ ําหนดตามระเบียบ ชสอ. ว่าด้วย
การให้เงินกูแ้ ก่สหกรณ์สมาชิก พ.ศ.2563 ข้อ 18 โดยกําหนดการถือหุน้ เพิม่ สูงสุดไม่เกินอัตรา
ร้อยละ 1 ของเงินกูท้ ข่ี อรับ ทัง้ นี้ สําหรับเงินกู้ระยะยาวโครงการพิเศษ 5 เท่านัน้
9) การส่งเงินชําระหนี้
สหกรณ์สามารถส่งชําระขัน้ ตํ่าตามยอดทีเ่ รียกเก็บ ทัง้ นี้ การชําระคืนก่อนกําหนดสามารถทําได้ตาม
สภาพคล่องของสหกรณ์แต่ตอ้ งหลังจาก 6 เดือนนับตัง้ แต่วนั รับเงินกู้แล้ว โดยแจ้งยืนยันการชําระคืนทาง
โทรศัพท์กบั ฝ่ ายสินเชื่อล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทําการก่อนถึงวันชําระเงิน (ภายในเวลา 14.00 น.) เพื่อ
ฝ่ ายสินเชื่อจะได้แจ้งยอดดอกเบีย้ ทีต่ อ้ งชําระการชําระหนี้ทําได้โดยโอนเงินเข้าบัญชี ชสอ.
10) ค่าธรรมเนี ยมในการโอนเงิน ชสอ. เป็ นฝ่ ายรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนเงินแยกตามกรณี ดังนี้
กรณี จ่ายเงินกู้ ชสอ. เป็ นฝ่ ายรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนเงินทุกครัง้
กรณี รบั ชําระหนี้ สหกรณ์ผกู้ ู้เป็ นฝ่ ายรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนทุกครัง้ และเมื่อโอนชําระหนี้
แล้วกรุณาแจ้งให้ ชสอ. ทราบทุกครัง้ ในการโอนเงิน เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ
ยอดเงินโอน
บริการเงินกู้ระยะยาวโครงการพิเศษ 5 นี้ กําหนดอัตราดอกเบีย้ เงินกู้แบบไม่มเี งินเฉลีย่ คืน ดังนัน้ ปลายปี ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน
สนใจใช้บริการเงินกูแ้ ละต้องการข้อมูลเพิม่ เติม กรุณาติดต่อสอบถาม เจ้าหน้าที่ ชสอ. ซึง่ ยินดีและพร้อมทีจ่ ะอํานวยความสะดวกแก่สหกรณ์ใน
ทุกๆ ด้าน ***ดาวน์ โหลดแบบพิ มพ์ของ ชสอ.พร้อมตัวอย่างการกรอกข้อมูลได้ที่ www.fsct.com โดยแบบพิมพ์ต่างๆ สามารถกรอก
ข้อมูลและพิ มพ์ผ่านเครื่อง Printer ได้ทนั ที
ฝ่ ายสินเชื่อ
หากไม่ได้รบั ความสะดวกในการให้บริการ กรุณาแจ้ง
โทร. 0 2496 1199 ต่อ 212 – 216, 223, 226 และ 227
ประธานกรรมการ โทร. 08 1557 8481
โทรสาร. 0 2496 1177, 0 2496 1188
และหรือ รองผูจ้ ดั การใหญ่สาํ นักธุรกิจ โทร. 08 1829 7017
เงินกูร้ ะยะปานกลางโครงการพิเศษ 5 หน้า 2

12 ตุลาคม 2563

