 เงินกู้โครงการเงินออมเพื่อรักษาเสถียรภาพ (บริการหลัก)
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด (ชสอ.) ได้เปิ ดบริการเงินกูโ้ ครงการเงินออมเพื่อรักษาเสถียรภาพนี้ข้นึ
เฉพาะสําหรับสหกรณ์สมาชิกทีเ่ ข้าร่วมโครงการเงินออมเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน เพื่อให้สหกรณ์ทเ่ี ข้าร่วมโครงการฯ ได้มกี ารเตรียม
แหล่งสํารองสภาพคล่องไว้ล่วงหน้า ทัง้ นี้ หากมีความจําเป็ นกรณีสมาชิกสหกรณ์ถอนเงินฝากและสหกรณ์มเี งินไม่เพียงพอสามารถเบิกใช้เงินกูน้ ้ี
ได้อย่างทันเวลา ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1) วัตถุประสงค์การกู้
เพื่อรักษาสภาพคล่องอันเกิดจากสมาชิกถอนเงินฝากและสหกรณ์มเี งินไม่เพียงพอ
2) รายละเอียดสัญญา
ทําสัญญาไว้ล่วงหน้ากําหนดอายุสญ
ั ญา 12 เดือน เมื่อเบิกเงินกูแ้ ละส่งคืนแล้วสามารถเบิกคืนได้
อีกภายในวงเงินและระยะเวลาตามสัญญา เมื่อครบกําหนดหากไม่มฝี ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดบอกเลิกให้ถอื
ว่าต่ออายุสญ
ั ญาไปอีก 12 เดือนเสมอ
3) วงเงินกู้
ไม่เกิน 3 เท่าของยอดรวมตั ๋วสัญญาใช้เงินและหรือเงินฝากประจํา ชสอ.ทีเ่ ข้าร่วมโครงการ ณ วันที่
ยื่นคําขอกู้ ทัง้ นี้ ขึน้ อยู่กบั ฐานะการเงินและวงเงินกูย้ มื ประจําปี ทน่ี ายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ
ตามประกาศอัตราดอกเบีย้ เงินกูอ้ ตั ราตํ่าสุดของ ชสอ. ลบร้อยละ 0.125 ต่อปี (ตัง้ แต่วนั ที่ 30
4) อัตราดอกเบีย้
กันยายน 2563 อัตราดอกเบี้ยตํ่าสุดร้อยละ 3.20 ต่อปี ) อัตราดอกเบี้ยเงินกูอ้ ตั ราตํ่าสุดของ ชสอ. คือ
อัตราตํ่าสุดแบบมีเฉลีย่ คืนเนื่องจากสหกรณ์ทใ่ี ช้บริการเงินกู้ โครงการนี้จะได้รบั เฉลีย่ คืนด้วย
5) กําหนดชําระคืน
ชําระคืนเป็ นงวดรายเดือนไม่เกิ น 12 เดือน
ส่งเงินต้นงวดละ 1 % ของวงเงินกู้ แต่ไม่เกิน 1 แสนบาท พร้อมดอกเบีย้ เงินต้นส่วนทีเ่ หลือชําระ
คืนเมื่อครบกําหนด กรณีไม่มกี ารบอกเลิกสัญญาให้สง่ ชําระตามเงื่อนไขเดิม
(1) กูไ้ ม่เกินจํานวนตั ๋วสัญญาใช้เงินและหรือเงินฝากประจําทีเ่ ข้าร่วมโครงการให้ใช้ต ั ๋วสัญญาใช้เงิน
6) หลักประกัน
และหรือเงินฝากประจําทีเ่ ข้าร่วมโครงการนัน้ เป็ นหลักประกันเงินกู้ หรือ
(2) กูเ้ กินจํานวนตั ๋วสัญญาใช้เงินและหรือเงินฝากประจําที่เข้าร่วมโครงการให้ใช้ต ั ๋วสัญญาใช้เงินและ
หรือเงินฝากประจําที่เข้าร่วมโครงการนัน้ เป็ นหลักประกันเงินกู้และจัดให้กรรมการดําเนินการ
ทัง้ คณะคํ้าประกันเป็ นรายบุคคลหากมีการเปลีย่ นกรรมการดําเนินการชุดใหม่ให้มกี ารเปลีย่ นผูค้ ้าํ
ประกันให้เป็ นปั จจุบนั ด้วย
7) การขอใช้บริการ
สหกรณ์ทป่ี ระสงค์ขอใช้บริการ กรุณาจัดส่งเอกสารประกอบการขอกู้ ดังนี้
(1) คําขอกูเ้ งิน (ตามแบบพิมพ์ของ ชสอ.)
(2) งบแสดงฐานะการเงินประจําปี ทม่ี ผี ูส้ อบบัญชีรบั รองย้อนหลัง 1 ปี
(3) งบทดลอง (6 ช่อง) ย้อนหลัง 1 เดือน ก่อนยื่นคําขอกู้
(4) รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ทม่ี มี ติอนุมตั ใิ ห้กูย้ มื เงิน
(5) สําเนาหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ทใ่ี ห้ความเห็นชอบวงเงินกูย้ มื ประจําปี
(6) รายชื่อและลายมือชื่อของคณะกรรมการสหกรณ์ชุดปั จจุบนั (ตามแบบพิมพ์ของ ชสอ. )
*** ใช้เอกสารนี้เฉพาะกรณีใช้หลักประกันตามข้อ 6 (2) เท่านัน้
(7) บัตรตัวอย่างลายมือชื่อผูม้ อี ํานาจลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ (ตามแบบพิมพ์ของ ชสอ.)
(8) สําเนาข้อบังคับสหกรณ์เกีย่ วกับการลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์
8) การทําสัญญาและ
หลักประกัน
เมื่อได้รบั อนุมตั วิ งเงินกู้ สหกรณ์จะต้องจัดทําสัญญา ดังนี้
1. หนังสือสัญญาเงินกู้โครงการเงินออมเพื่อรักษาเสถียรภาพ (ชสอ.จัดเตรียมและเสนอสหกรณ์ลงนาม)
2. สัญญาคํ้าประกันเงินกู้ (ตามแบบพิมพ์ของ ชสอ. ผูค้ ้าํ ประกันแต่ละคนจัดทําคนละ 2 ชุด)
3. สําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูค้ ้าํ ประกันพร้อมรับรองสําเนาด้วย
ตัวผูค้ ้าํ ประกันเองคนละ 1 ชุด

9) การขอรับเงินกู้

10) การส่งเงินชําระหนี้

1. ขอรับเงินกู้ได้ไม่เกิน 2 วันทําการ การขอรับเงินกูท้ ุกครัง้ กรุณาปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอน ดังนี้
(1) แจ้งยืนยันการรับเงินกูท้ างโทรศัพท์กบั ฝ่ ายสินเชื่อ (ภายในเวลา 12.00 น.)
(2) แจ้งความประสงค์รบั เงินกูเ้ ป็ นหนังสือโดยลงนามตามข้อบังคับพร้อมประทับตราและ
แนบงบทดลองเดือนล่าสุดทางโทรสารเพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายเงินกู(้ ภายในเวลา
14.00 น.)
2. ในการรับเงินกู้ทุกครัง้ สหกรณ์ไม่ต้องถือหุ้นเพิม่ แต่อย่างใด แต่สหกรณ์ จะต้องถือหุ้นให้ครบ
ตามเกณฑ์ในข้อ บังคับ ก่ อ นการขอรับ เงิน กู้ ทัง้ นี้ สําหรับ เงิน กู้โครงการเงิน ออมเพื่อ รักษา
เสถียรภาพ เท่านัน้
สหกรณ์สามารถส่งชําระขัน้ ตํ่าตามยอดทีเ่ รียกเก็บ ทัง้ นี้ การชําระคืนก่อนกําหนดสามารถทําได้
ตามสภาพคล่องของสหกรณ์ โดยแจ้งยืนยันการชําระคืนทางโทรศัพท์กบั ฝ่ ายสินเชื่อล่วงหน้าอย่าง
น้อย 1 วันทําการก่อนถึงวันชําระเงิน (ภายในเวลา 14.00 น.) เพื่อฝ่ ายสินเชื่อจะได้แจ้งยอด
ดอกเบีย้ ทีต่ อ้ งชําระ การชําระหนี้ทําได้โดยโอนเงินเข้าบัญชี ชสอ.

11) ค่าธรรมเนี ยม
ในการโอนเงิน

ชสอ. เป็ นฝ่ ายรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนเงินแยกตามกรณี ดังนี้
กรณี จ่ายเงินกู้
ชสอ. เป็ นฝ่ ายรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนทุกครัง้
กรณี รบั ชําระหนี้ สหกรณ์ผกู้ เู้ ป็ นฝ่ ายรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนทุกครัง้ และเมื่อโอน
ชําระหนี้แล้วกรุณาแจ้งให้ ชสอ. ทราบทุกครัง้ ในการโอนเงิน เพื่อความ
สะดวกในการตรวจสอบยอดเงินโอน
สหกรณ์ทใ่ี ช้บริการเงินกูโ้ ครงการเงินออมเพือ่ รักษาเสถียรภาพนี้ปลายปี มีสิทธิ ได้รบั เงินเฉลี่ยคืนตามส่วนที่ทาํ ธุรกิ จกับ ชสอ.
สนใจใช้บริการเงินกูแ้ ละต้องการข้อมูลเพิม่ เติม กรุณาติดต่อสอบถาม เจ้าหน้าที่ ชสอ. ซึง่ ยินดีและพร้อมทีจ่ ะอํานวยความสะดวก
แก่สหกรณ์ในทุกๆ ด้าน

บริการดี

มีเฉลี่ยคืน

นึกถึงสินเชื่อ ชสอ.

***ดาวน์ โหลดแบบพิ มพ์ของ ชสอ.พร้อมตัวอย่างการกรอกข้อมูลได้ที่ www.fsct.com โดยแบบพิ มพ์ต่างๆ
สามารถกรอกข้อมูลและพิ มพ์ผ่านเครื่อง Printer ได้ทนั ที
ฝ่ ายสินเชื่อ
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

 เงินกู้โครงการพิเศษเพือ่ รักษาสภาพคล่อง 
(บริการเสริม)
ชุมนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด (ชสอ.) ได้เปิ ดบริการเงินกู้พเิ ศษเพื่อรักษาสภาพคล่องนี้ขน้ึ เพื่อเป็ นบริการ
เสริมเฉพาะสําหรับสหกรณ์ สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการเงินออมเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน เพื่อให้สหกรณ์ ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ได้ม ีแหล่ง
เงินทุนสํารองสภาพคล่องไว้ใช้ในการรักษาสภาพคล่องกรณีต่างๆ ตามความจําเป็ นของสหกรณ์ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1) วัตถุประสงค์การกู้
เพื่อรักษาสภาพคล่อง
2) รายละเอียดสัญญา
ทําสัญญาไว้ล่วงหน้ากําหนดอายุสญ
ั ญา 12 เดือน เมื่อเบิกเงินกูแ้ ละส่งคืนแล้วสามารถเบิกคืนได้
อีกภายในวงเงินและระยะเวลาตามสัญญา เมื่อครบกําหนดหากไม่มฝี ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดบอกเลิกให้ถอื
ว่าต่ออายุสญ
ั ญาไปอีก 12 เดือนเสมอ
3) วงเงินกู้
เท่ากับร้อยละ 20 ของยอดรวมตั ๋วสัญญาใช้เงินและหรือเงินฝากประจํา ชสอ.ที่เข้าร่วมโครงการ
ณ วันที่ย่นื คําขอกูส้ งู สุดไม่เกิน 500 ล้านบาท ทัง้ นี้ ขึน้ อยู่กบั ฐานะการเงินและวงเงินกู้ยมื ประจําปี ท่ี
นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ
4) เงื่อนไขการกู้
สหกรณ์ผูก้ ูโ้ ครงการนี้ อาจมีหนี้ท่ไี ม่ก่อให้เกิดรายได้แต่ต้องไม่เกิน 1.5 ของยอดลูกหนี้ทงั ้ สิน้
5) อัตราดอกเบีย้
(1) กู้โดยใช้กรรมการดําเนิ นการทัง้ คณะเป็ นผู้คาํ้ ประกันเงินกู้ และหรือมีอสังหาริ มทรัพย์ที่
ปลอดภาระจํานองเป็ นหลักประกัน หรือกู้ไม่เกิ นค่าหุ้นไม่ต้องมีหลักประกัน อัตราดอกเบีย้
ตามประกาศอัตราดอกเบีย้ เงิ นกู้ระยะสัน้ ของ ชสอ. อัตราแบบมีเฉลี่ยคืน ร้อยละ 3.20 ต่อปี
(2) กู้โดยใช้ใบรับเงินฝากประจํา และหรือตั ๋วสัญญาใช้เงินของ ชสอ. เป็ นหลักประกันเงินกู้
อัตราดอกเบีย้ เงินกูต้ ามอัตราดอกเบีย้ ถัวเฉลีย่ ถ่วงนํ้ าหนักของใบรับเงินฝากประจําและหรือตั ๋ว
สัญญาใช้เงินของ ชสอ.ทีส่ หกรณ์ผขู้ อกูใ้ ช้เป็ นหลักประกัน (ณ วันขอกู)้ บวกร้อยละ 0.25 ต่อปี แต่
ทัง้ นี้ ต้องไม่น้อยกว่าอัตราดอกเบีย้ เงินกูต้ ่ําสุดตามประกาศอัตราดอกเบีย้ เงินกูร้ ะยะสัน้ แบบมี
เฉลี่ยคืนร้อยละ 3.20 ต่อปี
ตัวอย่างการคํานวณอัตราดอกเบีย้ ถัวเฉลีย่ ถ่วงนํ้ าหนัก
6) กําหนดชําระคืน
ชําระคืนเป็ นงวดรายเดือนไม่เกิ น 12 เดือน
ส่งเงินต้นงวดละ 1 % ของวงเงินกู้ แต่ไม่เกิน 1 แสนบาท พร้อมดอกเบีย้ เงินต้นส่วนที่เหลือชําระคืน
เมื่อครบกําหนด กรณีไม่มกี ารบอกเลิกสัญญาให้สง่ ชําระตามเงื่อนไขเดิม
7) หลักประกัน
(1) มีกรรมการดําเนินการทัง้ คณะเป็ นผูค้ ้าํ ประกันเงินกู้ หรือ
(2) ใช้ต ั ๋วสัญญาใช้เงิน และหรือ ใบรับเงินฝากประจําของ ชสอ. เป็ นหลักประกันเงินกู้ โดย ชสอ. จะ
ให้กูไ้ ด้ไม่เกินร้อยละ 90 ของตั ๋วสัญญาใช้เงิน และหรือใบรับเงินฝากประจํานัน้ หรือ
(3) มีอสังหาริมทรัพย์ท่ปี ลอดภาระจํานอง และมีมูลค่าไม่น้อยกว่าจํานวนเงินกู้มาจํานองเป็ นประกัน
โดยชุมนุมสหกรณ์จะให้กไู้ ด้ในอัตราดังนี้
(3.1) ที่ดิน ที่ว่างเปล่ านํ ามาจํานองเป็ น ประกัน เงิน กู้ กู้ได้ไม่เกิน ร้อ ยละ 80 ของราคา
ประเมินจากทางราชการ หรือ ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินซึ่งประเมิน โดย
บริษทั ประเมินมูลค่าทรัพ ย์สินที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(3.2) ที่ดนิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างบนที่ดิน นํ ามาจํานองเป็ นประกันเงินกู้ กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80
ของราคาประเมินซึ่งประเมินโดยบริษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ที่ได้รบั ความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทัง้ นี้ กรณีขอกูเ้ งินไม่เกินมูลค่าหุน้ ของสหกรณ์ทถ่ี อื อยูใ่ น ชสอ.ให้กูไ้ ด้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุน้
คณะกรรมการสามารถพิจารณาให้กโู้ ดยไม่มหี ลักประกันได้กําหนดคําจํากัดความของกรณีกู้ไม่เกินค่าหุน้ คือ “การกูไ้ ม่เกินค่าหุน้ สหกรณ์ผกู้ ูต้ อ้ ง
ไม่มหี นี้กบั ชสอ.มาก่อน หรือกรณีมหี นี้อยูแ่ ล้วเฉพาะสัญญาทีใ่ ช้บุคคลคํ้าประกันให้หกั ลดยอดหนี้ ชสอ.คงเหลือและวงเงินกูร้ อเบิก (ถ้าหากมี)
ออกก่อนหากหนี้ยงั ไม่เกินค่าหุน้ ให้ถอื ว่าหุน้ ส่วนทีเ่ กินหนี้ ณ วันทีข่ อกูส้ ามารถใช้สทิ ธิกูไ้ ม่เกินค่าหุน้ ส่วนทีเ่ กินหนี้นนั ้ ได้”
หลักเกณฑ์การกู้ไม่เกิ นค่าหุ้น
กรณี ที่ 1 ไม่มหี นี้กบั ชสอ.
กรณี ที่ 2 มีหนี้กบั ชสอ.
วงเงินกูไ้ ม่เกินค่าหุน้ = ค่าหุน้ x 90%
วงเงินกูไ้ ม่เกินค่าหุน้ = (ค่าหุน้ x 90%) – หนี้ ชสอ. คงเหลือ* - วงเงินกูร้ อเบิก**
* หนี้ ชสอ. คงเหลือ หมายถึง หนี้ ชสอ. คงเหลือเฉพาะสัญญาที่ใช้บุคคลคํ้าประกัน
** วงเงินกูร้ อเบิก หมายถึง วงเงินกูท้ อ่ี นุมตั แิ ล้วรอทําสัญญาและหรือรอเบิกเงินกูเ้ ฉพาะสัญญาที่ใช้บุคคลคํ้าประกัน

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 ห้กูย้ มื เงิน
(5) สําเนาหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ทใ่ี ห้ความเห็นชอบวงเงินกูย้ มื ประจําปี
(6) รายชื่อและลายมือชื่อของคณะกรรมการสหกรณ์ชุดปั จจุบนั (ตามแบบพิมพ์ของ ชสอ.)
*** ใช้เอกสารนี้เฉพาะกรณีใช้หลักประกันตามข้อ 7 (1) เท่านัน้
(7) บัตรตัวอย่างลายมือชื่อผูม้ อี ํานาจลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ (ตามแบบพิมพ์ของ ชสอ.)
(8) สําเนาข้อบังคับสหกรณ์เกีย่ วกับการลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์
ทัง้ นี้ ขอความร่วมมือจากสหกรณ์ในการจัดส่งเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาคําขอกู้
9) การทําสัญญาและ
เมื่อได้รบั อนุมตั วิ งเงินกู้ สหกรณ์จะต้องจัดทําสัญญา ดังนี้
หลักประกัน
1. หนั งสือ สัญ ญาเงินกู้ โครงการพิเศษเพื่อรักษาสภาพคล่ อง (ชสอ.จัดเตรียมและเสนอสหกรณ์
ลงนาม)
2. สัญญาคํ้าประกันเงินกู้ (ตามแบบพิมพ์ของ ชสอ. ผูค้ ้าํ ประกันแต่ละคนจัดทําคนละ 2 ชุด)
3. สําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูค้ ้าํ ประกันพร้อมรับรองสําเนาด้วย
ตัวผูค้ ้าํ ประกันเองคนละ 1 ชุด
10) การขอรับเงินกู้
1. การขอรับเงินกู้ทุกครัง้ กรุณาแจ้งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 1 วันทําการก่อนถึงวันรับเงิน โดยปฏิบตั ิ
ตามขัน้ ตอน ดังนี้
(1) แจ้งยืนยันการรับเงินกูท้ างโทรศัพท์กบั ฝ่ ายสินเชื่อ (ภายในเวลา 12.00 น.)
(2) แจ้งความประสงค์รบั เงินกูเ้ ป็ นหนังสือโดยลงนามตามข้อบังคับพร้อมประทับตราและแนบงบ
ทดลองเดือนล่าสุดทางโทรสารเพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายเงินกู้ (ภายในเวลา 14.00 น.)
2. ในการรับเงินกู้ทุกครัง้ สหกรณ์ ไม่ต้อ งถือหุ้นเพิม่ แต่อย่างใดแต่สหกรณ์ จะต้องถือหุ้นให้ครบ
ตามเกณฑ์ในข้อบังคับก่อนการขอรับเงินกู้ ทัง้ นี้ สําหรับเงินกู้โครงการพิเศษเพื่อรักษาสภาพคล่อง
เท่านัน้
11) การส่งเงินชําระหนี้
สหกรณ์สามารถส่งชําระขัน้ ตํ่าตามยอดทีเ่ รียกเก็บ ทัง้ นี้ การชําระคืนก่อนกําหนดสามารถทําได้
ตามสภาพคล่องของสหกรณ์ โดยแจ้งยืนยันการชําระคืนทางโทรศัพท์กบั ฝ่ ายสินเชื่อล่วงหน้าอย่างน้อย
1 วันทําการก่อนถึงวันชําระเงิน (ภายในเวลา 14.00 น.) เพื่อฝ่ ายสินเชื่อจะได้แจ้งยอดดอกเบีย้ ที่
ต้องชําระ การชําระหนี้ทําได้โดยโอนเงินเข้าบัญชี ชสอ.
12) ค่าธรรมเนี ยม
ชสอ. เป็ นฝ่ ายรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนเงินแยกตามกรณี ดังนี้
ในการโอนเงิน
กรณี จ่ายเงินกู้
ชสอ. เป็ นฝ่ ายรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเดือนละ 3 ครัง้ ส่วนที่
เกินให้สหกรณ์รบั ผิดชอบ
กรณี รบั ชําระหนี้ สหกรณ์ผกู้ เู้ ป็ นฝ่ ายรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนทุกครัง้ และเมื่อโอน
ชําระหนี้แล้วกรุณาแจ้งให้ ชสอ. ทราบทุกครัง้ ในการโอนเงิน เพื่อความสะดวก
ในการตรวจสอบยอดเงินโอน
สหกรณ์ทใ่ี ช้บริการเงินกูโ้ ครงการพิเศษเพื่อรักษาสภาพคล่องนี้ปลายปี มีสิทธิ ได้รบั เงินเฉลี่ยคืนตามส่วนที่ทาํ ธุรกิ จกับ ชสอ.
สนใจใช้บริการเงินกูแ้ ละต้องการข้อมูลเพิม่ เติม กรุณาติดต่อสอบถาม เจ้าหน้าที่ ชสอ. ซึง่ ยินดีและพร้อมทีจ่ ะอํานวยความสะดวก
แก่สหกรณ์ในทุกๆ ด้าน

บริการดี

มีเฉลี่ยคืน

นึกถึงสินเชื่อ ชสอ.

***ดาวน์โหลดแบบพิ มพ์ของ ชสอ.พร้อมตัวอย่างการกรอกข้อมูลได้ที่ www.fsct.com โดยแบบพิมพ์ต่างๆ
สามารถกรอกข้อมูลและพิมพ์ผา่ นเครือ่ ง Printer ได้ทนั ที
หากไม่ได้รบั ความสะดวกในการให้บริการ กรุณาแจ้ง
ฝ่ ายสินเชื่อ
ประธานกรรมการ โทร. 08 1557 8481
โทร. 0 2496 1199 ต่อ 212 – 216, 223, 226 และ 227
และหรือ รองผูจ้ ดั การใหญ่สาํ นักธุรกิจ โทร. 08 1829 7017
โทรสาร. 0 2496 1177, 0 2496 1188
30 กันยายน 2563

ที่
1

2

3

4

5

สรุปรายละเอียดเปรียบเที ยบบริ การเงิ นกู้
สําหรับสหกรณ์ สมาชิ กที่ เข้าร่วมโครงการเงิ นออมเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน
รายละเอียด
บริ การหลัก
บริ การเสริ ม
วัตถุประสงค์
รักษาสภาพคล่องอันเกิดจากสมาชิก
รักษาสภาพคล่องกรณีต่าง ๆ
ถอนเงินฝากและสหกรณ์มเี งินไม่
ตามความจําเป็ นของสหกรณ์
เพียงพอ
รายละเอียดสัญญา
ทําสัญญาไว้ล่วงหน้า กําหนดอายุ
ทําสัญญาไว้ล่วงหน้า กําหนดอายุ
สัญญา 12 เดือน เมือ่ เบิกเงินกูแ้ ละ
สัญญา 12 เดือน เมือ่ เบิกเงินกูแ้ ละ
ส่งคืนแล้วสามารถเบิกคืนได้อกี ภายใน ส่งคืนแล้วสามารถเบิกคืนได้อกี ภายใน
วงเงินและระยะเวลาตามสัญญา เมือ่
วงเงินและระยะเวลาตามสัญญา เมือ่
ครบกําหนดหากไม่มฝี ่ ายหนึ่งฝ่ ายใด
ครบกําหนดหากไม่มฝี ่ ายหนึ่งฝ่ ายใด
บอกเลิกให้ถอื ว่าต่ออายุสญ
ั ญาไปอีก
บอกเลิกให้ถอื ว่าต่ออายุสญ
ั ญาไปอีก
12 เดือนเสมอ
12 เดือนเสมอ
วงเงินกู้
ไม่เกิน 3 เท่าของยอดรวมตั ๋วสัญญาใช้ ไม่เกิน 20 % ของยอดรวมตั ๋วสัญญาใช้
เงินและหรือเงินฝากประจํา ชสอ. ทีเ่ ข้า เงินและหรือเงินฝากประจํา ชสอ. ทีเ่ ข้า
ร่วมโครงการ ณ วันทีย่ น่ื คําขอกู้
ร่วมโครงการ ณ วันทีย่ น่ื คําขอกูส้ งู สุด
ไม่เกิน 500 ล้านบาท
อาจมีหนี้ทไ่ี ม่ก่อให้เกิด
ไม่กาํ หนด
1.50 % ของยอดลูกหนี้ทงั ้ สิน้
รายได้แต่ไม่เกิน .....
อัตราดอกเบีย้

ตามประกาศอัตราดอกเบีย้ เงินกูอ้ ตั รา
ตํ่าสุดของ ชสอ. (ตัง้ แต่วนั ที่ 30
กันยายน 2563 อัตราร้อยละ 3.20 ต่อปี )
ลบร้อยละ 0.125 ต่อปี
*อัตราดอกเบีย้ เงินกูอ้ ตั ราตํ่าสุดของ
ชสอ. คืออัตราตํ่าสุดแบบมีเฉลีย่ คืน
เนื่องจากสหกรณ์ทใ่ี ช้บริการเงินกู้
โครงการนี้จะได้รบั เฉลีย่ คืนด้วย

1) กูโ้ ดยใช้กรรมการดําเนินการทัง้ คณะ
เป็ นผูค้ า้ํ ประกันเงินกู้ และหรือมี
อสังหาริมทรัพย์ทป่ี ลอดภาระจํานอง
เป็ นหลักประกัน หรือกูไ้ ม่เกินค่าหุน้ ไม่
ต้องมีหลักประกัน อัตราดอกเบีย้ เงินกู้
ระยะสัน้ ของ ชสอ. อัตราแบบมีเฉลีย่ คืน
ร้อยละ 3.20 ต่อปี
2) กูโ้ ดยใช้ใบรับเงินฝากประจํา และ
หรือตั ๋วสัญญาใช้เงินของ ชสอ. เป็ น
หลักประกันเงินกู้ อัตราดอกเบีย้ เงินกู้
ตามอัตราดอกเบีย้ ถัวเฉลีย่ ถ่วงนํ้าหนัก
ของใบรับเงินฝากประจําและหรือตั ๋ว
สัญญาใช้เงินของ ชสอ.ทีส่ หกรณ์ผขู้ อกู้
ใช้เป็ นหลักประกัน (ณ วันขอกู)้ บวก
ร้อยละ 0.25 ต่อปี แต่ทงั ้ นี้ ต้องไม่น้อย
กว่าอัตราดอกเบีย้ เงินกูต้ ่าํ สุดตาม
ประกาศอัตราดอกเบีย้ เงินกูร้ ะยะสัน้
แบบมีเฉลีย่ คืนร้อยละ 3.20 ต่อปี

ที่
6

รายละเอียด
งวดชําระคืน

7

การคํา้ ประกัน

บริ การหลัก
ไม่เกิน 12 เดือน
ส่งเงินต้น 1 % ของวงเงินกู้ สูงสุดไม่
เกิน 1 แสนบาท พร้อมดอกเบีย้ เงินต้น
ส่วนทีเ่ หลือชําระคืนเมือ่ ครบกําหนด
กรณีไม่มกี ารบอกเลิกสัญญาให้สง่ ชําระ
ตามเงือ่ นไขเดิม
7.1 กูไ้ ม่เกินจํานวนตั ๋วสัญญาใช้เงิน
และหรือเงินฝากประจําทีเ่ ข้าร่วม
โครงการให้ใช้ต ั ๋วสัญญาใช้เงินและ
หรือเงินฝากประจําทีเ่ ข้าร่วม
โครงการนัน้ เป็ นหลักประกันเงินกู้
7.2 กูเ้ กินจํานวนตั ๋วสัญญาใช้เงินและ
หรือเงินฝากประจําทีเ่ ข้าร่วม
โครงการให้ใช้ต ั ๋วสัญญาใช้เงินและ
หรือเงินฝากประจําทีเ่ ข้าร่วม
โครงการนัน้ เป็ นหลักประกันเงินกู้
และจัดให้กรรมการดําเนินการทัง้
คณะคํา้ ประกันเป็ นรายบุคคล
หากมีการเปลีย่ นกรรมการ
ดําเนินการชุดใหม่ให้มกี ารเปลีย่ น
ผูค้ า้ํ ประกันให้เป็ นปั จจุบนั ด้วย
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ไม่เกิน 12 เดือน
ส่งเงินต้น 1 % ของวงเงินกู้ สูงสุดไม่
เกิน 1 แสนบาท พร้อมดอกเบีย้ เงินต้น
ส่วนทีเ่ หลือชําระคืนเมือ่ ครบกําหนด
กรณีไม่มกี ารบอกเลิกสัญญาให้สง่ ชําระ
ตามเงือ่ นไขเดิม
7.1 มีกรรมการดําเนินการทัง้ คณะเป็ น
ผูค้ า้ํ ประกันเงินกู้ หรือ

7.2 ใช้ต ั ๋วสัญญาใช้เงิน และหรือ ใบรับ
เงินฝากประจําของ ชสอ. เป็ น
หลักประกันเงินกู้ โดย ชสอ. จะให้กู้
ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของตั ๋วสัญญา
ใช้เงิน และหรือใบรับเงินฝาก
ประจํานัน้ หรือ

7.3 มีอสังหาริมทรัพย์ทป่ี ลอดภาระ
จํานอง และมีมลู ค่าไม่น้อยกว่า
จํานวนเงินกูม้ าจํานองเป็ นประกัน
โดยชุมนุมสหกรณ์จะให้กไู้ ด้ใน
อัตราดังนี้
(1) ทีด่ นิ ทีว่ ่างเปล่านํามาจํานอง
เป็ นประกันเงินกู้ กูไ้ ด้ไม่เกิน
ร้อยละ 80 ของราคาประเมิน
จากทางราชการ หรือ ไม่เกิน
ร้อยละ 80 ของราคาประเมิน
ซึง่ ประเมินโดยบริษทั ประเมิน
มูลค่าทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั ความ
เห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์

ที่
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(2) ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างบน
ทีด่ นิ นํามาจํานองเป็ นประกัน
เงินกู้ กูไ้ ด้ไม่เกินร้อยละ 80
ของราคาประเมินซึง่ ประเมิน
โดยบริษทั ประเมินมูลค่า
ทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั ความ
เห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
ทัง้ นี้ กรณีขอกูเ้ งินไม่เกินมูลค่าหุน้ ของ
สหกรณ์ทถ่ี อื อยูใ่ น ชสอ.ให้กไู้ ด้ไม่เกิน
ร้อยละ 90 ของมูลค่าหุน้ คณะกรรมการ
สามารถพิจารณาให้กโู้ ดยไม่ม ี
หลักประกันได้กาํ หนดคําจํากัดความ
ของกรณีกไู้ ม่เกินค่าหุน้ คือ “การกูไ้ ม่
เกินค่าหุน้ สหกรณ์ผกู้ ตู้ อ้ งไม่มหี นี้กบั
ชสอ.มาก่อน
หรือกรณีมหี นี้อยูแ่ ล้ว
เฉพาะสัญญาทีใ่ ช้บุคคลคํา้ ประกันให้
หักลดยอดหนี้ ชสอ.คงเหลือและวงเงิน
กูร้ อเบิก (ถ้าหากมี) ออกก่อนหากหนี้
ยังไม่เกินค่าหุน้ ให้ถอื ว่าหุน้ ส่วนทีเ่ กิน
หนี้ ณ วันทีข่ อกูส้ ามารถใช้สทิ ธิกไู้ ม่
เกินค่าหุน้ 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 ช้บุคคลคํ้า
ประกัน
** วงเงินกูร้ อเบิก หมายถึง วงเงินกู้ทอ่ี นุมตั ิ
แล้วรอทําสัญญาและหรือรอเบิกเงินกู้
เฉพาะสัญญาทีใ่ ช้บุคคลคํ้าประกัน

ที่
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ถือหุน้ ให้ครบตามหลักเกณฑ์ใน
ข้อบังคับ ชสอ.

9

ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน

กรณี ชสอ.จ่ายเงินกู้ ชสอ.รับผิดชอบ
ค่าธรรมเนียมทุกครัง้

บริ การเสริ ม
ถือหุน้ ให้ครบตามหลักเกณฑ์ใน
ข้อบังคับ ชสอ.

กรณี ชสอ.จ่ายเงินกู้ ชสอ.รับผิดชอบ
ค่าธรรมเนียมเดือนละ 3 ครัง้ ส่วนทีเ่ กิน
ให้สหกรณ์รบั ผิดชอบ
กรณีสหกรณ์จ่ายชําระหนี้ ชสอ.
กรณีสหกรณ์จ่ายชําระหนี้ ชสอ.
สหกรณ์รบั ผิดชอบค่าธรรมเนียมทุกครัง้ สหกรณ์รบั ผิดชอบค่าธรรมเนียมทุกครัง้
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