โครงการเงินกูพิเศษเพื่อการรวมหนี้ ชสอ.
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด (ชสอ.) มีความประสงคอํานวยความสะดวกแกผูใชบริการเงินกู ชสอ. หลายสัญญาและ
เพื่อเปนการลดภาระดอกเบี้ยจายใหแกสหกรณสมาชิก จึงไดจัดใหมีโครงการเงินกูพิเศษเพื่อการรวมหนี้ ชสอ. เพิ่มอีกโครงการหนึ่ง ดังมีรายละเอียด
ตอไปนี้
 อัตราดอกเบี้ย
ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกูโครงการเงินกูพิเศษเพื่อการรวมหนี้ ชสอ. ปจจุบันมีใหเลือก 2 อัตรา

 วงเงินกู

 เงื่อนไขการกู

 กําหนดชําระคืน
 หลักประกัน

 การขอใช้บริการ

(1) อัตราแบบมีเฉลี่ยคืนรอยละ 3.90 ตอป
(2) อัตราแบบไมมีเฉลี่ยคืนรอยละ 3.78 ตอป
เทากับยอดหนี้ของ ชสอ. ที่ตองการรวมหนี้
ทั้งนี้ ในการรวมหนี้สัญญาเดิมกับ ชสอ. หนี้สินจากการกูยืมรวมของสหกรณผูกูจะตองไมเกินวงเงินกูย ืมประจําปที่
นายทะเบียนสหกรณเห็นชอบกูไดสหกรณละ 1 สัญญา
การกูตามโครงการนี้ใหเปนรายการกูข องสหกรณสมาชิกที่มีหนี้อยูกับ ชสอ. ซึ่งมีความประสงคที่จะรวมหนี้เปน
เงินกูสัญญาเดียว โดยไมมีการจายเงินกูเพิ่มใหแกสหกรณสมาชิกแตอยางใด โครงการเงินกูพิเศษเพื่อการรวมหนี้
ชสอ. กูไดสหกรณละ 1 ครั้ง
ชําระคืนเปนงวดรายเดือนสูงสุดไมเกิน 100 เดือน โดยสงเงินตนพรอมดอกเบี้ย
(1) มีกรรมการดําเนินการทั้งคณะเปนผูค้ําประกันเงินกู หรือ
(2) ใชใบรับเงินฝากประจํา และหรือตั๋วสัญญาใชเงินของ ชสอ. เปนหลักประกันเงินกู โดย ชสอ. จะใหกูไดไมเกิน
รอยละ 90 ของใบรับเงินฝากประจํา และหรือตั๋วสัญญาใชเงินนั้น หรือ
(3) มีอสังหาริมทรัพยที่ปลอดภาระจํานอง และมีมูลคาไมนอยกวาจํานวนเงินกูมาจํานองเปนประกัน โดยชุมนุมสหกรณ
จะใหกูไดในอัตราดังนี้
(3.1) ที่ดินที่วางเปลานํามาจํานองเปนประกันเงินกู กูไดไมเกินรอยละ 80 ของราคาประเมินจากทางราชการ
หรือ ไมเกินรอยละ 80 ของราคาประเมินซึ่งประเมินโดยบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินที่ไดรับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(3.2) ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางบนที่ดิน นํามาจํานองเปนประกันเงินกู กูไดไมเกินรอยละ 80 ของราคาประเมิน
ซึ่งประเมินโดยบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ทั้งนี้ กรณีขอกูเงินไมเกินมูลคาหุนของสหกรณที่ถืออยูใน ชสอ. คณะกรรมการสามารถพิจารณาใหกูโดยไมมีหลักประกันได
สหกรณที่ประสงคขอใชบริการ กรุณาจัดสงเอกสารประกอบการขอกู โดยกําหนดใหสงเอกสารตามประเภทหลักประกัน
ดังนี้
กรณีใช ตั๋ว/เงินฝาก
ชสอ.ค้ํา /กูไมเกินมูลคา
หุน

กรณีใชกรรมการ
ดําเนินการค้ํา/
อสังหาริมทรัพยค้ํา

1. คําขอกูเงิน (ตามแบบพิมพของ ชสอ.)





2. งบทดลอง (6 ชอง) ยอนหลัง 1 เดือน กอนยื่นคําขอกู





3. รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณที่มีมติอนุมัติใหกูรวมหนี้





4. สําเนาหนังสือของนายทะเบียนสหกรณที่ใหความเห็นชอบวงเงินกูยืมประจําป





5. รายชื่อและลายมือชื่อของคณะกรรมการสหกรณชุดปจจุบัน (ตามแบบพิมพของ ชสอ. )

-



6. บัตรตัวอยางลายมือชื่อผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนสหกรณ (ตามแบบพิมพของ ชสอ.)





7. สําเนาขอบังคับสหกรณเกี่ยวกับการลงลายมือชื่อแทนสหกรณ





ที่

รายการ

ทั้งนี้ ขอความรวมมือจากสหกรณในการจัดสงเอกสารใหครบถวนเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาคําขอกู

 การทําสัญญาและ
หลักประกัน

เมื่อไดรับอนุมัติวงเงินกู สหกรณจะตองจัดทําสัญญา ดังนี้
1. หนังสือสัญญากูเงินโครงการเงินกูพิเศษเพื่อการรวมหนี้ ชสอ. (ชสอ.จัดเตรียมและเสนอสหกรณลงนาม)
2. สัญญาค้ําประกันเงินกู (ตามแบบพิมพของ ชสอ. ผูค้ําประกันแตละคนจัดทําคนละ 2 ชุด)
3. สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูค้ําประกันพรอมรับรองสําเนาดวยตัวผูค้ําประกันเอง
คนละ 1 ชุด
 การขอรับเงินกู
1. การขอรับเงินกูทุกครั้งกรุณาแจงลวงหนาอยางนอย 1 วันทําการ กอนถึงวันรับเงินโดยปฏิบัติตามขั้นตอน
ดังนี้
(1) แจงยืนยันการรับเงินกูทางโทรศัพทกับฝายสินเชื่อ (ภายในเวลา 12.00 น.)
(2) แจงความประสงครับเงินกูเปนหนังสือพรอมแนบงบทดลองเดือนลาสุดทางโทรสารเพื่อประกอบการ
พิจารณาจายเงินกูภายในเวลา 14.00 น.)
2. ในการรับเงินกูทุกครั้ง สหกรณไมตองถือหุนเพิ่มแตอยางใดแตสหกรณจะตองถือหุนใหครบตามเกณฑในขอบังคับ
กอนการขอรับเงินกู ทั้งนี้ สําหรับเงินกูโครงการเงินกูพิเศษเพื่อการรวมหนี้ ชสอ. เทานั้น
 การสงเงินชําระหนี้
สหกรณสามารถสงชําระขั้นต่ําตามยอดที่เรียกเก็บหรือชําระคืนกอนกําหนดไดตามสภาพคลองของสหกรณ โดยแจง
ยืนยันการชําระคืนทางโทรศัพทกับฝายสินเชื่อลวงหนาอยางนอย 1 วันทําการกอนถึงวันชําระเงิน (ภายในเวลา 14.00 น.) เพื่อฝายสินเชื่อจะได
แจงยอดดอกเบี้ยที่ตองชําระ การชําระหนี้ทําไดโดยโอนเงินเขาบัญชี ชสอ.
 คาธรรมเนียม
ในการโอนเงิน
ชสอ. เปนฝายรับผิดชอบคาธรรมเนียมในการโอนเงินแยกตามกรณี ดังนี้
กรณีจายเงินกู ชสอ. เปนฝายรับผิดชอบคาธรรมเนียมในการโอนทุกครั้ง
กรณีรับชําระหนี้ สหกรณผูกูเปนฝายรับผิดชอบคาธรรมเนียมในการโอนทุกครั้ง
และเมื่อโอนชําระหนี้แลวกรุณาแจงให ชสอ. ทราบทุกครั้งในการโอนเงิน เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบยอดเงินโอน
สหกรณที่ใชบริการเงินกูโครงการเงินกูพิเศษเพื่อการรวมหนี้ ชสอ. แบบอัตราดอกเบี้ยมีเฉลี่ยคืน ปลายปมีสิทธิไดรับเงินเฉลี่ยคืนตามสวนที่ทํา
ธุรกิจกับ ชสอ. สนใจใชบริการเงินกูและตองการขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอสอบถาม เจาหนาที่ ชสอ. ซึ่งยินดีและพรอมที่จะอํานวยความสะดวกแก
สหกรณในทุกๆ 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 9443 6941
และหรือ รองผูจัดการใหญสายธุรกิจ โทร. 08 1829 7017

26 มิถุนายน 2560

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด
วันที่ ........ เดือน ......................... พ.ศ. ............
ข้าพเจ้าสหกรณ์ออมทรัพย์ ...................................................................................................................... จากัด
มีความประสงค์ที่จะขอกู้เงิน ชสอ. จานวน ............................................... บาท (...............................................................................)
ตามโครงการเงินกู้ของ ชสอ. ดังต่อไปนี้

โครงการเงินกูพ้ เิ ศษเพือ่ การรวมหนี้ ชสอ.
กู้แบบมีเฉลี่ยคืน

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 3.90 ต่อปี

กู้แบบไม่มีเฉลี่ยคืน

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 3.78 ต่อปี

โครงการเงินกูพ้ เิ ศษเพือ่ ผูใ้ ช้บริการรายใหม่
กู้แบบมีเฉลี่ยคืน

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 3.70 ต่อปี

กู้แบบไม่มีเฉลี่ยคืน

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 3.59 ต่อปี

โครงการเงินกูพ้ เิ ศษเอนกประสงค์
กู้แบบมีเฉลี่ยคืน

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 3.80 ต่อปี

กู้แบบไม่มีเฉลี่ยคืน

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 3.69 ต่อปี

ลงนาม ............................................................

ลงนาม ............................................................
(..........................................................)
ตาแหน่ง ............................................................

ประทับ
ตราสหกรณ์

(..........................................................)
ตาแหน่ง ............................................................

