โครงการเงินกูพิเศษเพื่อการบริหารสหกรณ
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด (ชสอ.) มีความประสงคที่จะบริหารเงินทุนหมุนเวียนของ ชสอ. ที่มีอยูใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด และใหเกิดประโยชนแกสหกรณสมาชิกเปนสําคัญ จึงไดจัดใหมโี ครงการเงินกูพิเศษเพื่อการบริหารสหกรณ โดย
สหกรณสามารถนําเงินไปใชในการจัดทําโครงการใหสมาชิกกู จายเงินปนผลประจําป ชําระคืนเงินฝากหรือเงินกูสถาบันการเงินอื่น
เปนการแบงเบาภาระดอกเบี้ยจาย และวัตถุประสงคอื่น ๆ เพื่อการบริหารสหกรณ ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
 อัตราดอกเบี้ย*
ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกูโ ครงการเงินกูพิเศษเพื่อการบริหารสหกรณ
ปจจุบันอัตรารอยละ 4.30 ตอป (กรณีไดรับเฉลี่ยคืนเทาอัตราปกอนอัตราดอกเบี้ย
เงินกูสุทธิจะเหลือรอยละ 4.14 ตอป)
 วงเงินกู
เทากับทุนเรือนหุนบวกทุนสํารองของสหกรณ แตไมเกิน 500 ลานบาท
ทั้งนี้ ขึ้นอยูกบั ฐานะการเงินและวงเงินกูยมื ประจําปที่นายทะเบียนสหกรณเห็นชอบ
กูไดสหกรณละ 1 สัญญา
(1) สหกรณผูกูโครงการนี้ อาจมีหนีท้ ี่ไมกอใหเกิดรายไดแตตองไมเกินรอยละ 1.5
 เงื่อนไขการกู
ของยอดลูกหนี้ทงั้ สิ้น

เงื่อนไข
(2) การกูตามโครงการนี้ใหเปนรายการกูใหมเทานั้น ไมใหเปนรายการหักกลบ
สัญญากูเดิมของ ชสอ.
(3) ภายใน 6 เดือนนับตั้งแตวันรับเงินกูสหกรณตองไมชําระคืนเงินกูใหกับ ชสอ.

เงื่อนไข
กอนกําหนดทุกสัญญา ทั้งนี้ หากมีชําระคืนเงินกูกอนกําหนดทุกสัญญา
ชสอ.คิดเบี้ยปรับรอยละ 5 ของยอดเงินที่ชําระกอนกําหนด
 กําหนดชําระคืน ชําระคืนเปนงวดรายเดือนโดยสงเงินตนพรอมดอกเบี้ยสูงสุดไมเกิน 36 งวด
โดยกําหนดใหงวดที่ 1 – 24 สงชําระคืนเงินตนงวดละ 1 % ของวงเงินกู
สวนที่เหลือชําระใหเสร็จสิ้นงวดที่ 25 – 36 (โดยนําเงินตนคงเหลือหารดวยจํานวน
งวดคงเหลือ)
(1) มีกรรมการดําเนินการทั้งคณะเปนผูค้ําประกันเงินกู หรือ
 หลักประกัน
(2) ใชใบรับเงินฝากประจํา และหรือตั๋วสัญญาใชเงินของ ชสอ. และหรือ
ใบหุนของสหกรณสมาชิกที่ ชสอ. ออกใหเปนหลักประกันเงินกู ชสอ.
จะใหกูได ดังนี้
กรณีที่ 1 ใชใบหุนเปนหลักประกันเงินกู ใหกูไดเต็มจํานวนของใบหุนนั้น
กรณีที่ 2 ใชใบรับเงินฝากประจํา และหรือตั๋วสัญญาใชเงินเปนหลักประกัน
เงินกู ใหกูไดไมเกินรอยละ 90 ของใบรับเงินฝากประจํา และหรือ
ตั๋วสัญญาใชเงินนั้น
 การขอใชบริการ สหกรณที่ประสงคขอใชบริการ กรุณาจัดสงเอกสารประกอบการขอกู โดยกําหนดให
สงเอกสารตามประเภทหลักประกัน ดังนี้
กรณีใช หุน/ตั๋ว/
เงินฝาก ชสอ.ค้ํา

กรณีใชกรรมการ
ดําเนินการค้ํา

1. คําขอกูเงิน (ตามแบบพิมพของ ชสอ.)





2. งบแสดงฐานะการเงินประจําปที่มีผูสอบบัญชีรับรองยอนหลัง 1 ป





3. งบทดลอง (6 ชอง) ยอนหลัง 1 เดือน กอนยื่นคําขอกู





4. รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณที่มีมติอนุมัติใหกูยืมเงิน





5. สําเนาหนังสือของนายทะเบียนสหกรณที่ใหความเห็นชอบวงเงินกูยืมประจําป





6. รายชื่อและลายมือชื่อของคณะกรรมการสหกรณชุดปจจุบัน (ตามแบบพิมพของ ชสอ. )

-



7. บัตรตัวอยางลายมือชื่อผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนสหกรณ (ตามแบบพิมพของ ชสอ.)





8. สําเนาขอบังคับสหกรณเกี่ยวกับการลงลายมือชื่อแทนสหกรณ





ที่

รายการ

ทั้งนี้ ขอความรวมมือจากสหกรณในการจัดสงเอกสารใหครบถวนเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาคําขอกู

*อัตราดอกเบี้ยสุทธิคํานวณจากอัตราดอกเบี้ยปจจุบัน – อัตราเงินเฉลี่ยคืน (ปบัญชี 2557 อัตราเงินเฉลี่ยคืน 3.80%)
อัตราดอกเบี้ยเงินกูสุทธิ
=
อัตราดอกเบี้ยเงินกู – (อัตราดอกเบี้ยเงินกู x อัตราเงินเฉลี่ยคืน)
=
4.30 - (4.30 x 3.80%)
=
4.14%



การทําสัญญาและ
หลักประกัน

เมื่อไดรับอนุมัตวิ งเงินกู สหกรณจะตองจัดทําสัญญา ดังนี้
1. หนังสือสัญญากูเงินโครงการเงินกูพิเศษเพื่อการบริหารสหกรณ
(ชสอ.จัดเตรียมและเสนอสหกรณลงนาม)
2. สัญญาค้ําประกันเงินกู (ตามแบบพิมพของ ชสอ. ผูค้ําประกันแตละคน
จัดทําคนละ 2 ชุด)
3. สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูค้ําประกัน
พรอมรับรองสําเนาดวยตัวผูค้ําประกันเองคนละ 1 ชุด
 การขอรับเงินกู
1. เงินกูที่ไดรับอนุมัติ ขอใหสหกรณฯ ทําแผนการใชเงินสงไปยัง ชสอ. ทั้งนี้ กําหนดรับ
เงินกูภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับอนุมัติ หากพนกําหนดดังกลาวแลว สหกรณฯ ยัง
รับเงินกูไมครบถวน ชสอ. มีความจําเปนตองสงวนสิทธิ์ในการจายเงินกู
2. การขอรับเงินกูทุกครั้งกรุณาแจงลวงหนาอยางนอย 1 วันทําการ กอนถึงวันรับเงิน
โดยปฏิบตั ิตามขั้นตอน ดังนี้
(1) แจงยืนยันการรับเงินกูทางโทรศัพทกับฝายสินเชื่อ (ภายในเวลา 12.00 น.)
(2) แจงความประสงครับเงินกูเปนหนังสือพรอมแนบงบทดลองเดือนลาสุดทาง
โทรสารเพื่อประกอบการพิจารณาจายเงินกูภายในเวลา 14.00 น.)
3. ในการรับเงินกูทุกครั้ง สหกรณตองถือหุนเพิ่ม ดังนี้
(1) ถือหุนใหครบตามเกณฑในขอบังคับ
(2) ถือหุนเพิ่มตามสวนจํานวนเงินกูที่ขอรับในอัตราการเพิ่มหุนที่กําหนด
ตามระเบียบ ชสอ. วาดวยการใหเงินกูแกสหกรณสมาชิก พ.ศ.2558 ขอ 18
โดยกําหนดการถือหุนเพิ่มสูงสุดไมเกินอัตรารอยละ 1 ของเงินกูที่ขอรับ
ทั้งนี้ สําหรับโครงการเงินกูพิเศษเพื่อการบริหารสหกรณ เทานั้น
สหกรณสามารถสงชําระขั้นต่ําตามยอดที่เรียกเก็บ ทั้งนี้ การชําระคืนกอนกําหนด
 การสงเงินชําระหนี้
สามารถทําไดตามสภาพคลองของสหกรณแตตองหลังจาก 6 เดือนนับตั้งแตวันรับเงินกูแลว โดยแจงยืนยันการชําระคืนทางโทรศัพทกับ
ฝายสินเชื่อลวงหนาอยางนอย 1 วันทําการกอนถึงวันชําระเงิน (ภายในเวลา 14.00 น.) เพื่อฝายสินเชื่อจะไดแจงยอดดอกเบี้ยที่ตองชําระ
การชําระหนี้ทําไดโดยโอนเงินเขาบัญชี ชสอ.
 คาธรรมเนียมในการโอนเงิน ชสอ. เปนฝายรับผิดชอบคาธรรมเนียมในการโอนเงินแยกตามกรณี ดังนี้
กรณีจายเงินกู
ชสอ. เปนฝายรับผิดชอบคาธรรมเนียมในการโอนทุกครั้ง
กรณีรับชําระหนี้
สหกรณผูกูเปนฝายรับผิดชอบคาธรรมเนียมในการโอนทุกครั้ง
และเมื่อโอนชําระหนี้แลวกรุณาแจงให ชสอ. ทราบทุกครั้งในการโอนเงิน เพือ่ ความสะดวกในการตรวจสอบยอดเงินโอน
สหกรณที่ใชบริการเงินกูโครงการพิเศษนี้ ปลายปมีสิทธิไดรับเงินเฉลี่ยคืนตามสวนที่ทําธุรกิจกับ ชสอ.
สนใจใชบริการเงินกูและตองการขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอสอบถาม เจาหนาที่ ชสอ. ซึ่งยินดีและพรอมทีจ่ ะอํานวยความ
สะดวกแกสหกรณในทุกๆ ดาน

บริการดี

มีเฉลี่ยคืน

นึกถึงสินเชื่อ ชสอ.

***ดาวนโหลดแบบพิมพของ ชสอ.พรอมตัวอยางการกรอกขอมูลไดที่ www.fsct.com โดยแบบพิมพตางๆ
สามารถกรอกขอมูลและพิมพผานเครื่อง 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 1432 5791
และหรือ ผูจัดการใหญ โทร. 08 1942 3282
24 กุมภาพันธ 2559

