
เงินกูระยะปานกลางโครงการพิเศษ 3  
 

 ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด (ชสอ.) มีความประสงคจะบริหารเงินทุนหมุนเวียนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และ

เกิดประโยชนแกสหกรณสมาชิกเปนสําคัญ โดยเปดบริการเงินกูแกสหกรณสมาชิกที่มีความตองการเงินทุนไวใชในการบริหารงานสหกรณกรณีตางๆ 

ตามความจําเปนของสหกรณ ทั้งน้ี เพ่ือกระจายเงินกูใหทั่วถึงเพ่ิมมากขึ้น และเพ่ือใหมีบริการเงินกูใหกับสหกรณสมาชิกตอเน่ือง ดังน้ัน จึงไดจัด

ใหมบีริการเงินกูระยะปานกลางโครงการพิเศษ 3  ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี 

 1) วงเงินกู เทากับทุนเรือนหุนรวมกับทุนสํารองสูงสุดไมเกิน 500 ลานบาท  
   ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับฐานะการเงินและวงเงินกูยืมประจําปที่นายทะเบียนสหกรณเห็นชอบ 

 2) จํากัดวงเงินกูรวม ไมเกิน 10,000 ลานบาท หรือระยะเวลาตั้งแตวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2563 

  โครงการ 

 3) เงื่อนไขการกู (1) สหกรณผูกูโครงการน้ี อาจมีหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายไดแตตองไมเกินรอยละ 1.50 ของยอดลูกหน้ีทั้งสิ้น  

   (2) การกูตามโครงการน้ีใหเปนรายการกูใหมเทาน้ัน ไมใหเปนรายการหักกลบสัญญากูเดิมของ ชสอ. 

   (3) ภายใน 6 เดือนนับตั้งแตวันรับเงินกูสหกรณตองไมชําระคืนเงินกูใหกับ ชสอ. กอนกําหนดทุกสัญญา 

ทั้งน้ี หากมีชําระคืนเงินกูกอนกําหนดทุกสัญญา ชสอ.คิดเบี้ยปรับรอยละ 5 ของยอดเงินที่ชําระกอน

กําหนด 

   (4) กําหนดใหรับเงินกูเสร็จสิ้นภายใน 1 เดือนนับจากวันที่อนุมัติ 

 4) อัตราดอกเบ้ีย ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกูระยะปานกลางโครงการพิเศษ 3 ตั้งแตวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 

   อัตรารอยละ 3.60 ตอป (ไมมีเฉลี่ยคืน) 
 5) กําหนดชําระคืน ชําระคืนเปนงวดรายเดือนโดยสงเงินตนพรอมดอกเบ้ียสูงสุดไมเกิน 36 งวด 

   โดยกําหนดใหงวดที ่1 – 35 สงชําระคืนเงินตนงวดละ 1% ของวงเงินกู สวนที่เหลือชําระใหเสร็จสิ้นใน

งวดที่ 36 โดยสามารถกูสัญญาใหมมาหักกลบได 

 6) หลักประกัน (1) มีกรรมการดําเนินการทั้งคณะเปนผูคํ้าประกันเงินกู หรือ 

   (2) ใชใบรับเงินฝากประจํา และหรือตั๋วสัญญาใชเงินของ ชสอ. เปนหลักประกันเงินกู โดย ชสอ. จะใหกู

ไดไมเกินรอยละ 90 ของใบรับเงินฝากประจํา และหรือตั๋วสัญญาใชเงินน้ัน หรือ 

   (3) มีอสังหาริมทรัพยที่ปลอดภาระจํานอง และมีมูลคาไมนอยกวาจํานวนเงินกูมาจํานองเปนประกัน โดยชุมนุม

สหกรณ จะใหกูไดในอัตราดังน้ี 

    (3.1) ที่ดินที่วางเปลานํามาจํานองเปนประกันเงินกู กูไดไมเกินรอยละ 80 ของราคาประเมินจากทาง

ราชการ หรือ ไมเกินรอยละ 80 ของราคาประเมินซ่ึงประเมินโดยบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินที่

ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

    (3.2) ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางบนที่ดิน นํามาจํานองเปนประกันเงินกู กูไดไมเกินรอยละ 80 ของราคา

ประเมินซ่ึงประเมินโดยบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

    ทั้งน้ี กรณีขอกูเงินไมเกินมูลคาหุนของสหกรณที่ถืออยูใน ชสอ.ใหกูไดไมเกินรอยละ 90 ของมูลคา

หุน คณะกรรมการสามารถพิจารณาใหกูโดยไมมีหลักประกันไดกําหนดคําจํากัดความของกรณีกูไมเกินคาหุน คือ “การกูไมเกินคาหุนสหกรณผูกู

ตองไมมีหน้ีกับ ชสอ.มากอน หรือกรณีมีหน้ีอยูแลวเฉพาะสัญญาที่ใชบุคคลคํ้าประกันใหหักลดยอดหน้ี ชสอ.คงเหลือและวงเงินกูรอเบิก (ถาหาก

มี) ออกกอนหากหน้ียังไมเกินคาหุนใหถือวาหุนสวนที่เกินหน้ี ณ วันที่ขอกูสามารถใชสิทธิกูไมเกินคาหุนสวนที่เกินหน้ีน้ันได”  

 หลักเกณฑการกูไมเกินคาหุน 

  กรณีที่ 1 ไมมีหน้ีกับ ชสอ. 

   วงเงินกูไมเกินคาหุน  =  คาหุน x 90% 

  กรณีที่ 2 มีหน้ีกับ ชสอ. 

   วงเงินกูไมเกินคาหุน  =  (คาหุน x 90%) – หน้ี ชสอ. คงเหลือ* - วงเงินกูรอเบิก** 

*  หน้ี ชสอ. คงเหลือ หมายถึง  หน้ี ชสอ. คงเหลือเฉพาะสัญญาที่ใชบุคคลคํ้าประกัน 

** วงเงินกูรอเบิก หมายถึง  วงเงินกูที่อนุมัติแลวรอทําสัญญาและหรือรอเบิกเงินกูเฉพาะสัญญาที่ใชบุคคลคํ้าประกัน   

 

 

 

 



7) การขอใชบริการ สหกรณที่ประสงคขอใชบริการ กรุณาจัดสงเอกสารประกอบการขอกู โดยกําหนดใหสงเอกสารตามประเภทหลักประกัน ดังน้ี 

ที่ รายการ 

กรณีใช ต๋ัว/เงินฝาก 

ชสอ.ค้ํา /กูไมเกิน

มูลคาหุน 

กรณีใชกรรมการ

ดําเนินการค้ํา/

อสังหาริมทรัพยค้ํา 

1. คําขอกูเงิน (ตามแบบพิมพของ ชสอ.)   

2. งบแสดงฐานะการเงินประจําปที่มีผูสอบบัญชีรับรองยอนหลัง 1 ป   

3. งบทดลอง (6 ชอง) ยอนหลัง 1 เดือน กอนย่ืนคําขอกู   

4. รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณที่มีมติอนุมัติใหกูยืมเงิน   

5. สําเนาหนังสือของนายทะเบียนสหกรณที่ใหความเห็นชอบวงเงินกูยืมประจําป   

6. รายชื่อและลายมือชื่อของคณะกรรมการสหกรณชุดปจจุบัน (ตามแบบพิมพของ ชสอ. )  -  

7. บัตรตัวอยางลายมือชื่อผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนสหกรณ (ตามแบบพิมพของ ชสอ.)   

8. สําเนาขอบังคับสหกรณเก่ียวกับการลงลายมือชื่อแทนสหกรณ   
 ทั้งน้ี ขอความรวมมือจากสหกรณในการจัดสงเอกสารใหครบถวนเพ่ือความรวดเร็วในการพิจารณาคําขอกู 

 8) การทําสัญญาและหลักประกัน เมื่อไดรับอนุมัติวงเงินกู  สหกรณจะตองจัดทําสัญญา ดังน้ี 

 1. หนังสือสัญญากูเงินระยะปานกลางโครงการพิเศษ 3 (ชสอ.จัดเตรียมและเสนอสหกรณลงนาม) 

 2. สัญญาคํ้าประกันเงินกู (ตามแบบพิมพของ ชสอ. ผูคํ้าประกันแตละคนจัดทําคนละ 2 ชุด) 

 3. สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูคํ้าประกันพรอมรับรองสําเนาดวย       

ตัวผูคํ้าประกันเองคนละ 1 ชุด 

 9) การขอรับเงินกู 1. การขอรับเงินกูทุกคร้ังกรุณาแจงลวงหนาอยางนอย 1 วันทําการกอนถึงวันรับเงิน โดยปฏิบัติตาม

ขั้นตอน ดังน้ี 

    (1) แจงยืนยันการรับเงินกูทางโทรศัพทกับฝายสินเชื่อ (ภายในเวลา 12.00 น.) 

    (2) แจงความประสงครับเงินกูเปนหนังสือโดยลงนามตามขอบังคับพรอมประทับตราและแนบงบ

ทดลองเดือนลาสุดทางโทรสารเพ่ือประกอบการพิจารณาจายเงินกู (ภายในเวลา 14.00 น.) 

   2. ในการรับเงินกูทุกคร้ัง สหกรณตองถือหุนเพ่ิม ดังน้ี 

 (1) ถือหุนใหครบตามเกณฑในขอบังคับ 

 (2) ถือหุนเพ่ิมตามสวนจํานวนเงินกูที่ขอรับในอัตราการเพ่ิมหุนที่กําหนดตามระเบียบ ชสอ. วาดวย

การใหเงินกูแกสหกรณสมาชิก พ.ศ.2562 ขอ 18 โดยกําหนดการถือหุนเพ่ิมสูงสุดไมเกินอัตรา

รอยละ 1 ของเงินกูที่ขอรับ ทั้งน้ี สําหรับเงินกูระยะปานกลางโครงการพิเศษ 3 เทาน้ัน 

 10) การสงเงินชําระหนี้ สหกรณสามารถสงชําระขั้นต่ําตามยอดที่เรียกเก็บ ทั้งน้ี การชําระคืนกอนกําหนดสามารถทําไดตาม

สภาพคลองของสหกรณแตตองหลังจาก 6 เดือนนับตั้งแตวันรับเงินกูแลว โดยแจงยืนยันการชําระคืนทาง

โทรศัพทกับฝายสินเชื่อลวงหนาอยางนอย 1 วันทําการกอนถึงวันชําระเงิน (ภายในเวลา 14.00 น.) เพ่ือ

ฝายสินเชื่อจะไดแจงยอดดอกเบี้ยที่ตองชําระการชําระหน้ีทําไดโดยโอนเงินเขาบัญชี ชสอ. 

 11) คาธรรมเนียมในการโอนเงิน   ชสอ. เปนฝายรับผิดชอบคาธรรมเนียมในการโอนเงินแยกตามกรณี ดังน้ี 

   กรณีจายเงินกู ชสอ. เปนฝายรับผิดชอบคาธรรมเนียมในการโอนเงินทุกคร้ัง 

   กรณีรับชําระหนี้ สหกรณผูกูเปนฝายรับผิดชอบคาธรรมเนียมในการโอนทุกคร้ัง และเมื่อโอนชําระหน้ี

แลวกรุณาแจงให ชสอ. ทราบทุกคร้ังในการโอนเงิน เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบ

ยอดเงินโอน  

บริการเงินกูระยะปานกลางโครงการพิเศษ 3 น้ี กําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูแบบไมมีเงินเฉลี่ยคืน ดังน้ัน ปลายปไมมีเงินเฉลี่ยคืน 

สนใจใชบริการเงินกูและตองการขอมูลเพ่ิมเติม กรุณาติดตอสอบถาม เจาหนาที่ ชสอ. ซ่ึงยินดีและพรอมที่จะอํานวยความสะดวกแกสหกรณใน

ทุกๆ ดาน ***ดาวนโหลดแบบพิมพของ ชสอ.พรอมตัวอยางการกรอกขอมูลไดที่ www.fsct.com โดยแบบพิมพตางๆ สามารถกรอก

ขอมูลและพิมพผานเคร่ือง Printer ไดทันที 
 ฝายสินเชื่อ 

โทร. 0 2496 1199 ตอ 212 – 216, 223, 226 และ 227 

โทรสาร. 0 2496 1177, 0 2496 1188 

หากไมไดรับความสะดวกในการใหบริการ กรุณาแจง 
ประธานกรรมการ โทร. 08 1557 8481 
และหรือ รองผูจัดการใหญสํานักธุรกิจ โทร. 08 1829 7017 

 31 มีนาคม 2563 

http://www.fsct.com/





