โครงการเงินกู้ระยะสัน้ เพือ่ รักษาสภาพคล่อง
ชุมนุ มสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จํากัด (ชสอ.) ได้เปิ ดบริการเงินกู้ระยะสัน้ เพื่อรักษาสภาพคล่องนี้ข้นึ
เพื่อให้สหกรณ์ สมาชิกของ ชสอ. ได้มีแหล่งเงินทุนสํารองสภาพคล่องไว้ใช้ในการรักษาสภาพคล่องกรณี ต่างๆ ตามความจําเป็ นของ
สหกรณ์ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1) วัตถุประสงค์การกู้ เพื่อรักษาสภาพคล่อง
2) รายละเอียดสัญญา ทําสัญญาไว้ลว่ งหน้ากําหนดอายุสญ
ั ญา 12 เดือน เมื่อเบิกเงินกูแ้ ละส่งคืนแล้วสามารถเบิก
คืนได้อกี ภายในวงเงินและระยะเวลาตามสัญญา เมื่อครบกําหนดหากไม่มฝี ่ ายหนึ่งฝ่ ายใด
บอกเลิกให้ถอื ว่าต่ออายุสญ
ั ญาไปอีก 12 เดือนเสมอ
3) วงเงิ นกู้
เท่ากับทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนสํารองสูงสุดไม่เกิน 30 ล้านบาท
ทัง้ นี้ ขึน้ อยู่กบั ฐานะการเงินและวงเงินกูย้ มื ประจําปี ทน่ี ายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ
4) เงื่อนไขการกู้
สหกรณ์ผกู้ โู้ ครงการนี้ อาจมีหนี้ทไ่ี ม่ก่อให้เกิดรายได้แต่ตอ้ งไม่เกิน 1.5 ของยอดลูกหนี้ทงั ้ สิน้
5) อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบีย้ เงินกูต้ ามอัตราดอกเบีย้ ถัวเฉลีย่ ถ่วงนํ้าหนักของใบรับเงินฝากประจําและหรือตั ๋ว
สัญญาใช้เงินของ ชสอ.ทีส่ หกรณ์ผขู้ อกูใ้ ช้เป็ นหลักประกัน (ณ วันขอกู)้ บวกร้อยละ 0.25 ต่อปี
แต่ทงั ้ นี้ ต้องไม่น้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกูต้ ามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกูร้ ะยะสัน้ แบบมี
เฉลี่ยคืนร้อยละ 3.20 ต่ อปี กรณี กู้ไม่เกินมูลค่าหุ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามประกาศอัตรา
ดอกเบีย้ เงินกูร้ ะยะสัน้ แบบมีเฉลีย่ คืนร้อยละ 3.20 ต่อปี ตัวอย่างการคํานวณอัตราดอกเบีย้
ถัวเฉลีย่ ถ่วงนํ้าหนัก
6) กําหนดชําระคืน
ชําระคืนเป็ นงวดรายเดือนไม่เกิ น 12 เดือน
ส่งเงินต้นงวดละ 1 % ของวงเงินกู้ แต่ไม่เกิน 1 แสนบาท พร้อมดอกเบีย้ เงินต้นส่วนทีเ่ หลือ
ชําระคืนเมื่อครบกําหนด กรณีไม่มกี ารบอกเลิกสัญญาให้สง่ ชําระตามเงื่อนไขเดิม
7) หลักประกัน
ใช้ใบรับเงินฝากประจํา และหรือตั ๋วสัญญาใช้เงินของ ชสอ.เป็ นหลักประกันเงินกู้ ชสอ.จะให้
กูไ้ ด้ไม่เกินร้อยละ 90 ของใบรับเงินฝากประจํา และหรือตั ๋วสัญญาใช้เงินนัน้
ทัง้ นี้ กรณีขอกูเ้ งินไม่เกินมูลค่าหุน้ ของสหกรณ์ทถ่ี อื อยู่ใน ชสอ.ให้กไู้ ด้ไม่เกินร้อยละ 90
ของมูลค่าหุน้ คณะกรรมการสามารถพิจารณาให้กโู้ ดยไม่มหี ลักประกันได้กาํ หนดคําจํากัดความของกรณีกไู้ ม่เกินค่าหุน้ คือ “การกูไ้ ม่
เกินค่าหุน้ สหกรณ์ผกู้ ตู้ อ้ งไม่มหี นี้กบั ชสอ.มาก่อน หรือกรณีมหี นี้อยูแ่ ล้วเฉพาะสัญญาทีใ่ ช้บคุ คลคํ้าประกันให้หกั ลดยอดหนี้ ชสอ.
คงเหลือและวงเงินกูร้ อเบิก (ถ้าหากมี) ออกก่อนหากหนี้ยงั ไม่เกินค่าหุน้ ให้ถอื ว่าหุน้ ส่วนทีเ่ กินหนี้ ณ วันทีข่ อกูส้ ามารถใช้สทิ ธิกไู้ ม่เกิน
ค่าหุน้ ส่วนทีเ่ กินหนี้นนั ้ ได้”
หลักเกณฑ์การกู้ไม่เกิ นค่าหุ้น
กรณี ที่ 1 ไม่มหี นี้กบั ชสอ.
วงเงินกูไ้ ม่เกินค่าหุน้ = ค่าหุน้ x 90%
กรณี ที่ 2 มีหนี้กบั ชสอ.
วงเงินกูไ้ ม่เกินค่าหุน้ = (ค่าหุน้ x 90%) – หนี้ ชสอ. คงเหลือ* - วงเงินกูร้ อเบิก**
* หนี้ ชสอ. คงเหลือ
หมายถึง หนี้ ชสอ. คงเหลือเฉพาะสัญญาทีใ่ ช้บุคคลคํ้าประกัน
** วงเงินกูร้ อเบิก
หมายถึง วงเงินกูท้ อ่ี นุมตั แิ ล้วรอทําสัญญาและหรือรอเบิกเงินกูเ้ ฉพาะสัญญาทีใ่ ช้บุคคลคํ้าประกัน
8) การขอใช้บริการ
สหกรณ์ทป่ี ระสงค์ขอใช้บริการ กรุณาจัดส่งเอกสารประกอบการขอกู้ ดังนี้
(1) คําขอกูเ้ งิน (ตามแบบพิมพ์ของ ชสอ.)
(2) งบแสดงฐานะการเงินประจําปี ทม่ี ผี สู้ อบบัญชีรบั รองย้อนหลัง 1 ปี
(3) งบทดลอง (6 ช่อง) ย้อนหลัง 1 เดือน ก่อนยื่นคําขอกู้
(4) รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ทม่ี มี ติอนุมตั ใิ ห้กยู้ มื เงิน
(5) สําเนาหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ทใ่ี ห้ความเห็นชอบวงเงินกูย้ มื ประจําปี
(6) บัตรตัวอย่างลายมือชื่อผูม้ อี าํ นาจลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ (ตามแบบพิมพ์ของ ชสอ.)
(7) สําเนาข้อบังคับสหกรณ์เกีย่ วกับการลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์

9) การทําสัญญาและ
หลักประกัน

10) การขอรับเงิ นกู้

11) การส่งเงิ นชําระหนี้

12) ค่าธรรมเนี ยม
ในการโอนเงิ น

ทัง้ นี้ ขอความร่วมมือจากสหกรณ์ ในการจัดส่งเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการ
พิจารณาคําขอกู้
เมื่อได้รบั อนุมตั วิ งเงินกู้ สหกรณ์จะต้องจัดทําสัญญา ดังนี้
1. หนังสือสัญ ญาเงินกู้ระยะสัน้ เพื่อรักษาสภาพคล่อง (ชสอ.จัดเตรียมและเสนอสหกรณ์
ลงนาม)
2. หนังสือสัญญายินยอมให้หกั เงิน (ชสอ.จัดเตรียมและเสนอสหกรณ์ลงนาม)
1. การขอรับเงินกู้ทุ กครัง้ กรุ ณ าแจ้งล่ ว งหน้ าอย่ างน้ อ ย 1 วัน ทํ าการก่ อ นถึงวัน รับ เงิน
โดยปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอน ดังนี้
(1) แจ้งยืนยันการรับเงินกูท้ างโทรศัพท์กบั ฝ่ ายสินเชื่อ (ภายในเวลา 12.00 น.)
(2) แจ้งความประสงค์รบั เงินกูเ้ ป็ นหนังสือโดยลงนามตามข้อบังคับพร้อมประทับตราและ
แนบงบทดลองเดือนล่าสุดทางโทรสารเพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายเงินกู้ (ภายใน
เวลา 14.00 น.)
2. ในการรับเงินกูท้ ุกครัง้ สหกรณ์ไม่ต้องถือหุน้ เพิม่ แต่อย่างใดแต่สหกรณ์จะต้องถือหุน้ ให้
ครบตามเกณฑ์ในข้อบังคับก่อนการขอรับเงินกู้ ทัง้ นี้ สําหรับเงิน กู้โครงการเงิน กู้ร ะยะ
สัน้ เพื่อรักษาสภาพคล่อง เท่านัน้
สหกรณ์สามารถส่งชําระขัน้ ตํ่าตามยอดทีเ่ รียกเก็บ ทัง้ นี้ การชําระคืนก่อนกําหนดสามารถ
ทําได้ตามสภาพคล่องของสหกรณ์ โดยแจ้งยืนยันการชําระคืนทางโทรศัพท์กบั ฝ่ ายสินเชื่อ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทําการก่อนถึงวันชําระเงิน (ภายในเวลา 14.00 น.) เพื่อฝ่ ายสินเชื่อ
จะได้แจ้งยอดดอกเบีย้ ทีต่ อ้ งชําระ การชําระหนี้ทาํ ได้โดยโอนเงินเข้าบัญชี ชสอ.

ชสอ. เป็ นฝ่ ายรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนเงินแยกตามกรณี ดังนี้
กรณี จ่ายเงิ นกู้ ชสอ. เป็ นฝ่ ายรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเดือนละ 3 ครัง้
ส่วนทีเ่ กินให้สหกรณ์รบั ผิดชอบ
กรณี รบั ชําระหนี้ สหกรณ์ผกู้ เู้ ป็ นฝ่ ายรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนทุกครัง้ และเมื่อ
โอนชําระหนี้แล้วกรุณาแจ้งให้ ชสอ. ทราบทุกครัง้ ในการโอนเงิน เพื่อ
ความสะดวกในการตรวจสอบยอดเงินโอน
สหกรณ์ทใ่ี ช้บริการเงินกูโ้ ครงการเงินกูร้ ะยะสัน้ เพื่อรักษาสภาพคล่องนี้ปลายปี มีสิทธิ ได้รบั เงิ นเฉลี่ยคืนตามส่วนที่ทาํ
ธุรกิ จกับ ชสอ.
สนใจใช้บริการเงินกูแ้ ละต้องการข้อมูลเพิม่ เติม กรุณาติดต่อสอบถาม เจ้าหน้าที่ ชสอ. ซึง่ ยินดีและพร้อมทีจ่ ะอํานวย
ความสะดวกแก่สหกรณ์ในทุกๆ ด้าน

บริการดี

มีเฉลี่ยคืน

นึกถึงสินเชื่อ ชสอ.

***ดาวน์ โหลดแบบพิ มพ์ของ ชสอ.พร้อมตัวอย่างการกรอกข้อมูลได้ที่ www.fsct.com โดยแบบพิ มพ์ต่างๆ
สามารถกรอกข้อมูลและพิ มพ์ผ่านเครื่อง Printer ได้ทนั ที
ฝ่ ายสินเชือ่
โทร. 0 2496 1199 ต่อ 212 – 216, 223, 226 และ 227
โทรสาร. 0 2496 1177, 0 2496 1188

หากไม่ได้รบั ความสะดวกในการให้บริการ กรุณาแจ้ง
ประธานกรรมการ โทร. 08 1557 8481
และหรือ รองผูจ้ ดั การใหญ่สาํ นักธุรกิจ โทร. 08 1829 7017
30 กันยายน 2563

