โครงการเงินกูระยะสั้นเพื่อรักษาสภาพคลอง
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด (ชสอ.) ไดเปดบริการเงินกูระยะสั้นเพื่อรักษาสภาพคลองนี้ขึ้น
เพื่อใหสหกรณสมาชิกของ ชสอ. ไดมีแหลงเงินทุนสํารองสภาพคลองไวใชในการรักษาสภาพคลองกรณีตางๆ ตามความจําเปนของ
สหกรณ ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
1) วัตถุประสงคการกู เพื่อรักษาสภาพคลอง
2) รายละเอียดสัญญา ทําสัญญาไวลว งหนากําหนดอายุสัญญา 12 เดือน เมื่อเบิกเงินกูและสงคืนแลวสามารถเบิก
คืนไดอีกภายในวงเงินและระยะเวลาตามสัญญา เมื่อครบกําหนดหากไมมีฝายหนึ่งฝายใด
บอกเลิกใหถือวาตออายุสัญญาไปอีก 12 เดือนเสมอ
3) วงเงินกู
เทากับทุนเรือนหุนรวมกับทุนสํารองสูงสุดไมเกิน 30 ลานบาท
ทั้งนี้ ขึ้นอยูกบั ฐานะการเงินและวงเงินกูยมื ประจําปที่นายทะเบียนสหกรณเห็นชอบ
4) เงื่อนไขการกู
สหกรณผูกูโครงการนี้ อาจมีหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดแตตองไมเกิน 1.5 ของยอดลูกหนี้ทั้งสิ้น
5) อัตราดอกเบี้ย
ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกูระยะสั้นของ ชสอ. (ปจจุบันอัตรารอยละ 4.40 ตอป)
(กรณีไดรับเฉลี่ยคืนเทาอัตราปกอนอัตราดอกเบี้ยเงินกูสุทธิจะเหลือรอยละ 4.23 ตอป)
6) กําหนดชําระคืน
ชําระคืนเปนงวดรายเดือนไมเกิน 12 เดือน
สงเงินตนงวดละ 1 % ของวงเงินกู แตไมเกิน 1 แสนบาท พรอมดอกเบี้ยเงินตนสวนที่เหลือ
ชําระคืนเมื่อครบกําหนด กรณีไมมีการบอกเลิกสัญญาใหสงชําระตามเงื่อนไขเดิม
7) หลักประกัน
ใชใบรับเงินฝากประจํา และหรือตั๋วสัญญาใชเงินของ ชสอ.เปนหลักประกันเงินกู ชสอ.จะให
กูไดไมเกินรอยละ 90 ของใบรับเงินฝากประจํา และหรือตัว๋ สัญญาใชเงินนั้น
ทั้งนี้ กรณีขอกูเงินไมเกินมูลคาหุนของสหกรณที่ถืออยูใน ชสอ. คณะกรรมการสามารถพิจารณา
ใหกูโดยไมมีหลักประกันได
8) การขอใช้บริการ
สหกรณที่ประสงคขอใชบริการ กรุณาจัดสงเอกสารประกอบการขอกู โดยกําหนดใหสง
เอกสารตามประเภทหลักประกัน ดังนี้
(1) คําขอกูเงิน (ตามแบบพิมพของ ชสอ.)
(2) งบแสดงฐานะการเงินประจําปทมี่ ีผูสอบบัญชีรับรองยอนหลัง 1 ป
(3) งบทดลอง (6 ชอง) ยอนหลัง 1 เดือน กอนยื่นคําขอกู
(4) รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณที่มีมติอนุมัติใหกูยมื เงิน
(5) สําเนาหนังสือของนายทะเบียนสหกรณที่ใหความเห็นชอบวงเงินกูยืมประจําป
(6) บัตรตัวอยางลายมือชื่อผูม ีอํานาจลงลายมือชื่อแทนสหกรณ (ตามแบบพิมพของ ชสอ.)
(7) สําเนาขอบังคับสหกรณเกี่ยวกับการลงลายมือชื่อแทนสหกรณ
ทั้งนี้ ขอความร วมมื อจากสหกรณในการจัดส งเอกสารให ครบถ วนเพื่อความรวดเร็ วในการ
พิจารณาคําขอกู
9) การทําสัญญาและ
หลักประกัน
เมื่อไดรับอนุมัตวิ งเงินกู สหกรณจะตองจัดทําสัญญา ดังนี้
1. หนังสือสัญญาเงินกูระยะสั้นเพื่อรักษาสภาพคลอง (ชสอ.จัดเตรียมและเสนอสหกรณ
ลงนาม)
2. หนังสือสัญญายินยอมใหหักเงิน (ชสอ.จัดเตรียมและเสนอสหกรณลงนาม)

10) การขอรับเงินกู

1. การขอรั บเงิ นกู ทุ กครั้ งกรุ ณาแจ ง ล ว งหน า อย า งน อ ย 1 วั น ทํ า การก อ นถึ ง วั น รั บ เงิ น
โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
(1) แจงยืนยันการรับเงินกูท างโทรศัพทกับฝายสินเชื่อ (ภายในเวลา 12.00 น.)
(2) แจงความประสงครับเงินกูเปนหนังสือโดยลงนามตามขอบังคับพรอมประทับตราและ
แนบงบทดลองเดือนลาสุดทางโทรสารเพื่อประกอบการพิจารณาจายเงินกู (ภายใน
เวลา 14.00 น.)
2. ในการรับเงินกูทุกครั้ง สหกรณไมตองถือหุนเพิ่มแตอยางใดแตสหกรณจะตองถือหุนให
ครบตามเกณฑในขอบังคับกอนการขอรับเงินกู ทั้งนี้ สําหรับเงิ นกูโ ครงการเงิ นกูร ะยะ
สั้นเพื่อรักษาสภาพคลอง เทานั้น
11) การสงเงินชําระหนี้ สหกรณสามารถสงชําระขั้นต่ําตามยอดที่เรียกเก็บ ทั้งนี้ การชําระคืนกอนกําหนดสามารถ
ทําไดตามสภาพคลองของสหกรณ โดยแจงยืนยันการชําระคืนทางโทรศัพทกบั ฝายสินเชื่อ
ลวงหนาอยางนอย 1 วันทําการกอนถึงวันชําระเงิน (ภายในเวลา 14.00 น.) เพื่อฝายสินเชื่อ
จะไดแจงยอดดอกเบีย้ ที่ตองชําระ การชําระหนีท้ ําไดโดยโอนเงินเขาบัญชี ชสอ.
12) คาธรรมเนียม
ในการโอนเงิน
ชสอ. เปนฝายรับผิดชอบคาธรรมเนียมในการโอนเงินแยกตามกรณี ดังนี้
กรณีจายเงินกู ชสอ. เปนฝายรับผิดชอบคาธรรมเนียมในการโอนเงินเดือนละ 3 ครั้ง
สวนที่เกินใหสหกรณรับผิดชอบ
กรณีรับชําระหนี้ สหกรณผูกูเปนฝายรับผิดชอบคาธรรมเนียมในการโอนทุกครั้ง และเมื่อ
โอนชําระหนี้แลวกรุณาแจงให ชสอ. ทราบทุกครั้งในการโอนเงิน เพื่อ
ความสะดวกในการตรวจสอบยอดเงินโอน
สหกรณที่ใชบริการเงินกูโครงการเงินกูระยะสั้นเพื่อรักษาสภาพคลองนี้ปลายปมีสิทธิไดรับเงินเฉลี่ยคืนตามสวนทีท่ ํา
ธุรกิจกับ ชสอ.
สนใจใชบริการเงินกูและตองการขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอสอบถาม เจาหนาที่ ชสอ. ซึ่งยินดีและพรอมทีจ่ ะอํานวย
ความสะดวกแกสหกรณในทุกๆ 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 ผูจัดการใหญ โทร. 08 1942 3282
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