โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อเป็ นทุนหมุนเวียนในสหกรณ์
ที่มีทนุ ดาเนินงานไม่เกิน 100 ล้านบาท
ชุมนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด (ชสอ.) ได้เปิดบริการเงินกู้พิเศษเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในสหกรณ์ที่มีทุนดาเนินงาน
ไม่เกิน 100 ล้านบาทนี้ขึ้น เพื่อให้สหกรณ์สมาชิกของ ชสอ. ได้มีแหล่งเงินทุนไว้ใช้ในการรักษาสภาพคล่องกรณีต่างๆ ตามความจาเป็นของสหกรณ์
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1) วัตถุประสงค์การกู้
เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน
2) รายละเอียดสัญญา
ทาสัญญาไว้ล่วงหน้ากาหนดอายุสัญญา 12 เดือน เมื่อเบิกเงินกู้และส่งคืนแล้วสามารถเบิกคืนได้อีก
ภายในวงเงินและระยะเวลาตามสัญญา เมื่อครบกาหนดหากไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดบอกเลิกให้ถือว่าต่ออายุ
สัญญาไปอีก 12 เดือนเสมอ
3) วงเงิ นกู้
เท่ากับทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนสารองสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับฐานะการเงินและวงเงินกู้ยมื ประจาปีที่นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ
4) เงือ่ นไขการกู้
สหกรณ์ผู้กู้โครงการนี้ อาจมีหนีท้ ไี่ ม่ก่อให้เกิดรายได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของยอดลูกหนี้ทั้งสิน้
5) อัตราดอกเบีย้
ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในสหกรณ์ที่มีทุนดาเนินงานไม่เกิน 100 ล้าน
บาท ตัง้ แต่วันที่ 30 เมษายน 2561 อัตราร้อยละ 3.75 ต่อปี (ไม่มีเฉลีย่ คืน)
6) กาหนดชาระคืน
ชาระคืนเป็ นงวดรายเดือนไม่เกิ น 12 เดือน
ส่งเงินต้นงวดละ 1 % ของวงเงินกู้ แต่ไม่เกิน 50,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยเงินต้นส่วนที่เหลือชาระคืนเมื่อครบ
กาหนด กรณีไม่มีการบอกเลิกสัญญาให้ส่งชาระตามเงื่อนไขเดิม
7) หลักประกัน
(1) มีกรรมการดาเนินการทั้งคณะเป็นผู้ค้าประกันเงินกู้ หรือ
(2) ใช้ใบรับเงินฝากประจา และหรือตั๋วสัญญาใช้เงินของ ชสอ. เป็นหลักประกันเงินกู้ โดย ชสอ. จะให้กู้
ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของใบรับเงินฝากประจา และหรือตั๋วสัญญาใช้เงินนั้น หรือ
(3) มีอสังหาริมทรัพย์ที่ปลอดภาระจานอง และมีมูลค่าไม่น้อยกว่าจานวนเงินกู้มาจานองเป็นประกัน โดยชุมนุม
สหกรณ์ จะให้กู้ได้ในอัตราดังนี้
(3.1) ที่ดินที่ว่างเปล่านามาจานองเป็นประกันเงินกู้ กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินจากทาง
ราชการ หรือ ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินซึ่งประเมินโดยบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่
ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(3.2) ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน นามาจานองเป็นประกันเงินกู้ กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคา
ประเมินซึ่งประเมินโดยบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทั้งนี้ กรณีขอกู้เงินไม่เกินมูลค่าหุ้นของสหกรณ์ ที่ถืออยู่ใน ชสอ. คณะกรรมการสามารถพิจารณาให้กู้
โดยไม่มีหลักประกันได้
8)
การขอใช้บริ การ สหกรณ์ที่ประสงค์ขอใช้บริการ กรุณาจัดส่งเอกสารประกอบการขอกู้ โดยกาหนดให้ส่งเอกสารตามประเภทหลักประกัน ดังนี้
กรณี ใช้ ตั ๋ว/เงิ นฝาก
กรณี ใช้กรรมการ
ที่
รายการ
ชสอ.คา้ /กู้ไม่เกิ น
ดาเนิ นการคา้ /
มูลค่าหุ้น
อสังหาริ มทรัพย์คา้
1. คาขอกู้เงิน (ตามแบบพิมพ์ของ ชสอ.)





2. งบแสดงฐานะการเงินประจาปีที่มีผู้สอบบัญชีรับรองย้อนหลัง 1 ปี





3. งบทดลอง (6 ช่อง) ย้อนหลัง 1 เดือน ก่อนยื่นคาขอกู้





4. รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ทมี่ ีมติอนุมัติให้กู้ยืมเงิน





5. สาเนาหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ที่ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยมื ประจาปี





6. รายชื่อและลายมือชือ่ ของคณะกรรมการสหกรณ์ชุดปัจจุบนั (ตามแบบพิมพ์ของ ชสอ. )

-



7. บัตรตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอานาจลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ (ตามแบบพิมพ์ของ ชสอ.)





8. สาเนาข้อบังคับสหกรณ์เกีย่ วกับการลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากสหกรณ์ในการจัดส่งเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาคาขอกู้



9) การทาสัญญาและ
หลักประกัน

10) การขอรับเงิ นกู้

11) การส่งเงิ นชาระหนี้

เมื่อได้รับอนุมัติวงเงินกู้ สหกรณ์จะต้องจัดทาสัญญา ดังนี้
1. หนังสือสัญญาเงินกู้พิเศษเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในสหกรณ์ทมี่ ีทุนดาเนินงานไม่เกิน 100 ล้านบาท
(ชสอ.จัดเตรียมและเสนอสหกรณ์ลงนาม)
2. สัญญาค้าประกันเงินกู้ (ตามแบบพิมพ์ของ ชสอ. ผู้ค้าประกันแต่ละคนจัดทาคนละ 2 ชุด)
3. สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ค้าประกันพร้อมรับรองสาเนาด้วยตัวผูค้ ้า
ประกันเองคนละ 1 ชุด
1. การขอรับเงินกู้ทุกครั้งกรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทาการก่อนถึงวันรับเงิน โดยปฏิบัติตาม
ขั้นตอน ดังนี้
(1) แจ้งยืนยันการรับเงินกู้ทางโทรศัพท์กับฝ่ายสินเชื่อ (ภายในเวลา 12.00 น.)
(2) แจ้งความประสงค์รับเงินกูเ้ ป็นหนังสือโดยลงนามตามข้อบังคับพร้อมประทับตราและแนบงบ
ทดลองเดือนล่าสุดทางโทรสารเพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายเงินกู้ (ภายในเวลา 14.00 น.)
2. ในการรับเงินกูท้ ุกครั้ง สหกรณ์ไม่ต้องถือหุน้ เพิม่ แต่อย่างใดแต่สหกรณ์จะต้องถือหุ้นให้ครบตามเกณฑ์
ในข้อบังคับก่อนการขอรับเงินกู้ ทั้งนี้ สาหรับเงินกู้โครงการเงินกูพ้ เิ ศษเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในสหกรณ์
ที่มีทุนดาเนินงานไม่เกิน 100 ล้านบาท เท่านั้น
สหกรณ์สามารถส่งชาระขั้นต่าตามยอดที่เรียกเก็บ ทั้งนี้ การชาระคืนก่อนกาหนดสามารถทาได้ตามสภาพคล่อง
ของสหกรณ์ โดยแจ้งยืนยันการชาระคืนทางโทรศัพท์กับฝ่ายสินเชื่อล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทาการก่อน
ถึงวันชาระเงิน (ภายในเวลา 14.00 น.) เพื่อฝ่ายสินเชื่อจะได้แจ้งยอดดอกเบี้ยที่ต้องชาระ การชาระหนี้
ทาได้โดยโอนเงินเข้าบัญชี ชสอ.

12) ค่าธรรมเนี ยม
ในการโอนเงิ น

ชสอ. เป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนเงินแยกตามกรณี ดังนี้
กรณี จ่ายเงิ นกู้ ชสอ. เป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน เดือนละ 3 ครั้งส่วนที่เกินให้
สหกรณ์รับผิดชอบ
กรณี รบั ชาระหนี้ สหกรณ์ผู้กู้เป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนทุกครั้ง และเมื่อโอนชาระหนี้
แล้วกรุณาแจ้งให้ ชสอ. ทราบทุกครั้งในการโอนเงิน เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ
ยอดเงินโอน
บริการเงินกู้โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในสหกรณ์ทมี่ ีทุนดาเนินงานไม่เกิน 100 ล้านบาทนี้ กาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
แบบไม่มีเงินเฉลีย่ คืน ดังนั้น ปลายปี ไม่มีเงิ นเฉลี่ยคืน
สนใจใช้บริการเงินกู้และต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถาม เจ้าหน้าที่ ชสอ. ซึ่งยินดีและพร้อมที่จะอานวยความสะดวกแก่
สหกรณ์ในทุกๆ ด้าน
***ดาวน์ โหลดแบบพิ มพ์ของ ชสอ.พร้อมตัวอย่างการกรอกข้อมูลได้ที่ www.fsct.com โดยแบบพิ มพ์ต่างๆ
สามารถกรอกข้อมูลและพิ มพ์ผา่ นเครื่อง Printer ได้ทนั ที

ฝ่ายสินเชื่อ
โทร. 0 2496 1199 ต่อ 212 – 216, 223, 226 และ 227
โทรสาร. 0 2496 1177, 0 2496 1188

หากไม่ได้รับความสะดวกในการให้บริการ กรุณาแจ้ง
ประธานกรรมการ โทร. 08 9443 6941
และหรือ รองผูจ้ ดั การใหญ่สายธุรกิจ โทร. 08 1829 7017

5 เมษายน 2561

