โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
1. ความเป็ นมา
ด้วยสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งมีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศในบางกลุ่มซึ่งมีความประสงค์สร้างรายได้เพิ่ม
จากอาชีพเสริมแต่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์ที่จะนาไปเสริมสร้างองค์ความรู้ในอาชีพเสริมที่สนใจ รวมทั้งขาดแคลนเงิน ลงทุน
เพื่อประกอบกิจการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด (ชสอ.) ในฐานะองค์การกลางของสหกรณ์ออมทรัพย์
จึงได้ร่วมมือกับสหกรณ์สมาชิกของ ชสอ. จัดโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ประสงค์สร้างรายได้เพิ่ม
จากอาชีพเสริมขึ้น
2. วัตถุประสงค์
เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ประสงค์สร้างรายได้เพิ่มจากอาชีพเสริม ได้มีเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่าจะ
ได้มีเงินทุนนาไปใช้ประกอบอาชีพเสริมที่สนใจต่อไป
3. วิ ธีการดาเนิ นโครงการ
ชสอ. ให้เงินกู้แก่สหกรณ์สมาชิกเพื่อนาไปบริการเงินกู้ใ ห้แก่สมาชิกของสหกรณ์ตามวัตถุประสงค์โครงการ ทัง้ นี้
การพิจารณาวงเงินกูใ้ ห้แก่สมาชิกสหกรณ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ และหลักเกณฑ์การพิจารณาของสหกรณ์นั้นๆ
4. วงเงิ นกู้
4.1 ชสอ.ได้จัดสรรวงเงินกู้รวมสาหรับโครงการนีใ้ นเบื้องต้น จานวน 500 ล้านบาท โดยจะพิจารณาคาขอกู้ที่ส่ง
เอกสารครบถ้วนเรียงตามลาดับจนครบวงเงินกู้ที่ได้จัดสรรไว้
4.2 วงเงินกู้ของแต่ละสหกรณ์จะเท่ากับวงเงินกู้รวมของสมาชิกสหกรณ์ซึ่งมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการทั้งนี้
วงเงินกู้สูงสุดไม่เกินสหกรณ์ละ 10 ล้านบาท โดยแต่ละสหกรณ์จัดทาโครงการเงินกู้ให้สมาชิกกูไ้ ด้รายละไม่เกิน 1 แสนบาท
ทั้งนี้ วงเงินกู้ตามข้อ 4.2 เมื่อรวมหนี้สินจากการกู้ยมื เดิมของสหกรณ์สมาชิกแล้ว จะต้องไม่เกินวงเงินกู้ยมื ประจาปี
ที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ
5. อัตราดอกเบี้ย (แบบไม่มีเฉลี่ยคืน)
ร้อยละ 3.59 ต่อปี
โดย ชสอ. ขอความกรุ ณาสหกรณ์สมาชิกคิดดอกเบี้ยจากสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ประสงค์สร้างรายได้เพิ่ม
จากอาชีพเสริมในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.59 ต่อปีเช่นกัน ทั้งนี้ หากสหกรณ์สมาชิกมีความจาเป็นที่จะต้องคิดค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินการขอความกรุณาคิด ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี รวมเป็นดอกเบี้ยในอัตราไม่เกินร้อย
ละ 4.09 ต่อปี
6. ระยะเวลาชาระคืน
ชาระคืนไม่เกิน 60 เดือน โดยมีระยะเวลาปลอดเงินต้น 5 เดือนแรก
7. หลักประกัน
7.1 มีกรรมการดาเนินการทั้งคณะค้าประกันเป็นรายบุคคล หรือ
7.2 ใช้ตั๋วสัญญาใช้เงิน และหรือใบรับเงินฝากประจาของ ชสอ.เป็นหลักประกันเงินกู้ ชสอ.จะให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ
90 ของตัว๋ สัญญาใช้เงิน และหรือใบรับเงินฝากประจานั้น
ทั้งนี้ กรณีขอกู้เงินไม่เกินมูลค่าหุน้ ของสหกรณ์ที่ถืออยูใ่ น ชสอ.ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น คณะกรรมการ
สามารถพิจารณาให้กโู้ ดยไม่มหี ลักประกันได้กาหนดคาจากัดความของกรณีกู้ไม่เกินค่าหุ้น คือ “การกู้ไม่เกินค่าหุ้นสหกรณ์ผู้กตู้ ้อง
ไม่มีหนี้กับ ชสอ.มาก่อน หรือกรณีมีหนี้อยู่แล้วเฉพาะสัญญาที่ใช้บุคคลค้าประกันให้หักลดยอดหนี้ ชสอ.คงเหลือและวงเงินกู้รอเบิก
(ถ้าหากมี) ออกก่อนหากหนี้ยังไม่เกินค่าหุ้นให้ถือว่าหุ้นส่วนที่เกินหนี้ ณ วันที่ขอกู้สามารถใช้สิทธิกู้ไม่เกินค่าหุ้นส่วนที่เกินหนี้
นั้นได้”
หลักเกณฑ์การกู้ไม่เกิ นค่าหุ้น
กรณี ที่ 1 ไม่มหี นี้กับ ชสอ.
วงเงินกู้ไม่เกินค่าหุ้น = ค่าหุ้น x 90%

กรณี ที่ 2 มีหนี้กับ ชสอ.
วงเงินกู้ไม่เกินค่าหุ้น = (ค่าหุ้น x 90%) – หนี้ ชสอ. คงเหลือ* - วงเงินกู้รอเบิก**
* หนี้ ชสอ. คงเหลือ
หมายถึง หนี้ ชสอ. คงเหลือเฉพาะสัญญาทีใ่ ช้บุคคลค้าประกัน
** วงเงินกู้รอเบิก
หมายถึง วงเงินกู้ที่อนุมัตแิ ล้วรอทาสัญญาและหรือรอเบิกเงินกูเ้ ฉพาะสัญญาทีใ่ ช้บุคคลค้าประกัน
8. การขอใช้บริการ
สหกรณ์สมาชิกที่ประสงค์ขอใช้บริการ กรุณาจัดส่งเอกสารประกอบการขอกู้ไปยัง ชสอ. ดังนี้
8.1 คาขอกู้เงิน (ตามแบบพิมพ์ของ ชสอ.)
8.2 โครงการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ประสงค์สร้างรายได้เพิ่มจากอาชีพเสริม
8.3 งบแสดงฐานะการเงินประจาปีที่มีผู้สอบบัญชีรบั รองย้อนหลัง 1 ปี
8.4 งบทดลอง (6 ช่อง) ย้อนหลัง 1 เดือน ก่อนยื่นคาขอกู้
8.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ที่มีมติให้กยู้ ืมเงิน
8.6 สาเนาหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ที่ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมประจาปี
8.7 รายชื่อและลายมือชื่อของคณะกรรมการสหกรณ์ชุดปัจจุบัน (ตามแบบพิมพ์ของ ชสอ.)

เอกสารตามข้อ 8.7 ใช้เฉพาะกรณีค้าประกันโดยกรรมการดาเนินการทั้งคณะ
8.8 บัตรตัวอย่างลายมือชื่อผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ (ตามแบบพิมพ์ของ ชสอ.)
8.9 สาเนาข้อบังคับสหกรณ์เกี่ยวกับการลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากสหกรณ์ในการจัดส่งเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาคาขอกู้
9. การทาสัญญาและหลักประกัน เมื่อได้รับอนุมัตวิ งเงินกู้ สหกรณ์จะต้องจัดทาสัญญาดังนี้
9.1 หนังสือสัญญากู้เงิน (ชสอ.จัดเตรียมและเสนอสหกรณ์ลงนาม)
9.2 สัญญาค้าประกันเงินกู้ (ตามแบบพิมพ์ของ ชสอ.ผู้ค้าประกันแต่ละคนจัดทาคนละ 2 ชุด)
10. การขอรับเงิ นกู้
การขอรับเงินกู้ทุกครั้งกรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทาการ ก่อนถึงวันรับเงินโดยปฏิบตั ิตามขั้นตอน ดังนี้
10.1 แจ้งยืนยันการรับเงินกูท้ างโทรศัพท์กับฝ่ายสินเชื่อ (ภายในเวลา 12.00 น.)
10.2 แจ้งความประสงค์รับเงินกู้เป็นหนังสือพร้อมแนบงบทดลองเดือนล่าสุด
10.3 ส่งทะเบียนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ผปู้ ระสงค์สร้างรายได้เพิ่มจากอาชีพเสริม (ตามแบบพิมพ์ของ ชสอ.)
โดยจัดส่งเอกสารตามข้อ 10.2 – 10.3 ทางโทรสารเพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายเงินกู้ภายในเวลา 14.00 น.
11. การส่งเงิ นชาระหนี้
สหกรณ์สามารถส่งชาระขั้นต่าตามยอดที่เรียกเก็บหรือชาระคืนก่อนกาหนดได้ตามสภาพคล่องของสหกรณ์ โดยแจ้ง
ยืนยันการชาระคืนทางโทรศัพท์กับฝ่ายสินเชื่อล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทาการก่อนถึงวันชาระเงิน (ภายในเวลา 14.00 น.) เพื่อ
ฝ่ายสินเชื่อจะได้แจ้งยอดดอกเบีย้ ที่ต้องชาระ การชาระหนี้ทาได้โดยโอนเงินเข้าบัญชี ชสอ.
12. ค่าธรรมเนี ยมในการโอนเงิ น ชสอ. เป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนเงินแยกตามกรณี ดังนี้
กรณี จ่ายเงิ นกู้
ชสอ. เป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนทุกครั้ง
กรณี รบั ชาระหนี้
สหกรณ์ผู้กู้เป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนทุกครั้ง
และเมื่อโอนชาระหนีแ้ ล้วกรุณาแจ้งให้ ชสอ. ทราบทุกครั้งในการโอนเงิน เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบยอดเงินโอน
13.ยกเว้น การถือหุ้นเพิ่ มหากสหกรณ์ถือหุ้นเป็ นไปตามข้อบังคับของ ชสอ.แล้ว
สนใจใช้บริการเงินกูแ้ ละต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถาม เจ้าหน้าที่ ชสอ. ซึ่งยินดีและพร้อมทีจ่ ะอานวย
ความสะดวกแก่สหกรณ์ในทุกๆ ด้าน
ฝ่ายสินเชื่อ
โทร. 0 2496 1199 ต่อ 212–216, 223,
226 และ 227
โทรสาร. 0 2496 1177, 0 2496 1188

หากไม่ได้รับความสะดวกในการให้บริการ กรุณาแจ้ง
ประธานกรรมการ โทร. 08 1557 8481
และหรือ รองผูจ้ ัดการใหญ่สานักธุรกิจ โทร. 08 1829 7017
24 กรกฎาคม 2562

โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
***********************************
วันที่...........เดือน...............................พ.ศ...............

สหกรณ์ออมทรัพย์..........................................................................................................................จากัด
มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กับ ชสอ.และขอแจ้งข้อมูลทะเบียน
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ประสงค์สร้างรายได้เพิ่มจากอาชีพเสริม ซึ่งประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ รวม ..........................คน
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รวม .............แผ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.............................................................
(............................................................)
ตาแหน่ง...........................................................
ผู้ให้ข้อมูล

แผ่นที่............

ทะเบียนสมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เข้าร่วม
โครงการสิ นเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิ กสหกรณ์ ออมทรัพย์
โดยความร่วมมือระหว่าง ชสอ. และสหกรณ์สมาชิ ก
***********************************
ที่

ชื่อ – นามสกุล

เลขที่
สมาชิ ก

ชื่อโครงการที่ขอกู้

จานวนเงิ นที่สหกรณ์
อนุมตั ิ ให้ก้ ู (บาท)

ลงชื่อ..........................................................
(.....................................................)
ตาแหน่ง..................................................
ผูใ้ ห้ข้อมูล

