โครงการเงินกูพิเศษเพื่อเปนทุนหมุนเวียนระยะสั้น
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด (ชสอ.) มีความประสงคที่จะบริหารเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
และเกิดประโยชนแกสหกรณสมาชิกเปนสําคัญ จึงไดจัดใหมีโครงการเงินกูพิเศษเพื่อเปนทุนหมุนเวียนระยะสั้นเพิ่มอีกโครงการหนึ่ง ดังมีรายละเอียด
ตอไปนี้
 อัตราดอกเบี้ย*
ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกูโครงการเงินกูพิเศษเพื่อเปนทุนหมุนเวียนระยะสั้น ปจจุบันอัตรารอยละ 3.90 ตอป
(กรณีไดรับเฉลี่ยคืนเทาอัตราปกอนอัตราดอกเบี้ยเงินกูสุทธิจะเหลือรอยละ 3.75 ตอป)
 วงเงินกู
 เงื่อนไขการกู


 กําหนดชําระคืน

 หลักประกัน

 การขอใช้บริการ

เทากับทุนเรือนหุนบวกทุนสํารองของสหกรณ แตไมเกิน 1,000 ลานบาท
ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับฐานะการเงินและวงเงินกูยืมประจําปที่นายทะเบียนสหกรณเห็นชอบกูไดสหกรณละ 1 สัญญา
(1) สหกรณผูกูโครงการนี้ อาจมีหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดแตตองไมเกินรอยละ 1.5 ของยอดลูกหนี้ทั้งสิ้น
(2) การกูตามโครงการนี้ใหเปนรายการกูใหมเทานั้น ไมใหเปนรายการหักกลบสัญญากูเดิมของ ชสอ. ยกเวนกรณี
ที่เคยกูโครงการนี้ไปแลวและตองการเพิ่มวงเงินกูสามารถกูใหมและหักกลบหนี้สัญญาเดิมไดโดยใหหักกลบ
เฉพาะสัญญากูโครงการเงินกูพิเศษเพื่อเปนทุนหมุนเวียนระยะสั้นไดเทานั้น
(3) ภายใน 6 เดือนนับตั้งแตวันรับเงินกูสหกรณตองไมชําระคืนเงินกูใหกับ ชสอ. กอนกําหนดทุกสัญญา ทั้งนี้
หากมีชําระคืนเงินกูกอนกําหนดทุกสัญญา ชสอ.คิดเบี้ยปรับรอยละ 5 ของยอดเงินที่ชําระกอนกําหนด
ชําระคืนเปนงวดรายเดือนโดยสงเงินตนพรอมดอกเบี้ยสูงสุดไมเกิน 12 งวด
โดยกําหนดใหงวดที่ 1 – 11 สงชําระคืนเงินตนงวดละ 1 % ของวงเงินกู แตไมเกิน 1 ลานบาท สวนที่เหลือชําระให
เสร็จสิ้นในงวดที่ 12 โดยสามารถกูสัญญาใหมมาหักกลบได
(1) มีกรรมการดําเนินการทั้งคณะเปนผูค้ําประกันเงินกู หรือ
(2) ใชใบรับเงินฝากประจํา และหรือตั๋วสัญญาใชเงินของ ชสอ. เปนหลักประกันเงินกู โดย ชสอ. จะใหกูไดไมเกิน
รอยละ 90 ของใบรับเงินฝากประจํา และหรือตั๋วสัญญาใชเงินนั้น หรือ
(3) มีอสังหาริมทรัพยที่ปลอดภาระจํานอง และมีมูลคาไมนอยกวาจํานวนเงินกูมาจํานองเปนประกัน โดยชุมนุมสหกรณ
จะใหกูไดในอัตราดังนี้
(3.1) ที่ดินที่วางเปลานํามาจํานองเปนประกันเงินกู กูไดไมเกินรอยละ 80 ของราคาประเมินจากทางราชการ
หรือ ไมเกินรอยละ 80 ของราคาประเมินซึ่งประเมินโดยบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินที่ไดรับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(3.2) ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางบนที่ดิน นํามาจํานองเปนประกันเงินกู กูไดไมเกินรอยละ 80 ของราคาประเมิน
ซึ่งประเมินโดยบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ทั้งนี้ กรณีขอกูเงินไมเกินมูลคาหุนของสหกรณที่ถืออยูใน ชสอ. คณะกรรมการสามารถพิจารณาใหกูโดยไมมีหลักประกันได
สหกรณที่ประสงคขอใชบริการ กรุณาจัดสงเอกสารประกอบการขอกู โดยกําหนดใหสงเอกสารตามประเภทหลักประกัน
ดังนี้
กรณีใช ตั๋ว/เงินฝาก
ชสอ.ค้ํา /กูไมเกินมูลคา
หุน

กรณีใชกรรมการ
ดําเนินการค้ํา/
อสังหาริมทรัพยค้ํา

1. คําขอกูเงิน (ตามแบบพิมพของ ชสอ.)





2. งบแสดงฐานะการเงินประจําปที่มีผูสอบบัญชีรับรองยอนหลัง 1 ป





3. งบทดลอง (6 ชอง) ยอนหลัง 1 เดือน กอนยื่นคําขอกู





4. รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณที่มีมติอนุมัติใหกูยืมเงิน





5. สําเนาหนังสือของนายทะเบียนสหกรณที่ใหความเห็นชอบวงเงินกูยืมประจําป





6. รายชื่อและลายมือชื่อของคณะกรรมการสหกรณชุดปจจุบัน (ตามแบบพิมพของ ชสอ. )

-



7. บัตรตัวอยางลายมือชื่อผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนสหกรณ (ตามแบบพิมพของ ชสอ.)





ที่

รายการ

8. สําเนาขอบังคับสหกรณเกี่ยวกับการลงลายมือชื่อแทนสหกรณ


ทั้งนี้ ขอความรวมมือจากสหกรณในการจัดสงเอกสารใหครบถวนเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาคําขอกู



*อัตราดอกเบี้ยสุทธิคํานวณจากอัตราดอกเบี้ยปจจุบัน – อัตราเงินเฉลี่ยคืน (ปบัญชี 2558 อัตราเงินเฉลี่ยคืน 3.80%)
อัตราดอกเบี้ยเงินกูสุทธิ
=
อัตราดอกเบี้ยเงินกู – (อัตราดอกเบี้ยเงินกู x อัตราเงินเฉลี่ยคืน)
=
3.90 - (3.90 x 3.80%)
=
3.75%
 การทําสัญญาและ
หลักประกัน
เมื่อไดรับอนุมัติวงเงินกู สหกรณจะตองจัดทําสัญญา ดังนี้
1. หนังสือสัญญากูเงินโครงการเงินกูพิเศษเพื่อเปนทุนหมุนเวียนระยะสั้น (ชสอ.จัดเตรียมและเสนอสหกรณลงนาม)
2. สัญญาค้ําประกันเงินกู (ตามแบบพิมพของ ชสอ. ผูค้ําประกันแตละคนจัดทําคนละ 2 ชุด)
3. สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูค้ําประกันพรอมรับรองสําเนาดวยตัวผูค้ําประกันเอง
คนละ 1 ชุด
 การขอรับเงินกู
1. เงินกูที่ไดรับอนุมัติ ขอใหสหกรณฯ ทําแผนการใชเงินสงไปยัง ชสอ. ทั้งนี้ กําหนดรับเงินกูภายใน 15 วันนับแต
วันที่ไดรับอนุมัติ หากพนกําหนดดังกลาวแลว สหกรณฯ ยังรับเงินกูไมครบถวน ชสอ. มีความจําเปนตอง
สงวนสิทธิ์ในการจายเงินกู
2. การขอรับเงินกูทุกครั้งกรุณาแจงลวงหนาอยางนอย 1 วันทําการ กอนถึงวันรับเงินโดยปฏิบัติตามขั้นตอน
ดังนี้
(1) แจงยืนยันการรับเงินกูทางโทรศัพทกับฝายสินเชื่อ (ภายในเวลา 12.00 น.)
(2) แจงความประสงครับเงินกูเปนหนังสือพรอมแนบงบทดลองเดือนลาสุดทางโทรสารเพื่อประกอบการ
พิจารณาจายเงินกูภายในเวลา 14.00 น.)
3. ในการรับเงินกูทุกครั้ง สหกรณตองถือหุนเพิ่ม ดังนี้
(1) ถือหุนใหครบตามเกณฑในขอบังคับ
(2) ถือหุนเพิ่มตามสวนจํานวนเงินกูที่ขอรับในอัตราการเพิ่มหุนที่กําหนดตามระเบียบ ชสอ. วาดวยการใหเงินกู
แกสหกรณสมาชิก พ.ศ.2560 ขอ 18 โดยกําหนดการถือหุนเพิ่มสูงสุดไมเกินอัตรารอยละ 1 ของเงินกูที่ขอรับ
ทั้งนี้ สําหรับโครงการเงินกูพิเศษเพื่อเปนทุนหมุนเวียนระยะสั้นเทานั้น
 การสงเงินชําระหนี้
สหกรณสามารถสงชําระขั้นต่ําตามยอดที่เรียกเก็บ ทั้งนี้ การชําระคืนกอนกําหนดสามารถทําไดตามสภาพคลอง
ของสหกรณแตตองหลังจาก 6 เดือนนับตั้งแตวันรับเงินกูแลว โดยแจงยืนยันการชําระคืนทางโทรศัพทกับฝายสินเชื่อ
ลวงหนาอยางนอย 1 วันทําการกอนถึงวันชําระเงิน (ภายในเวลา 14.00 น.) เพื่อฝายสินเชื่อจะไดแจงยอดดอกเบี้ย
ที่ตองชําระการชําระหนี้ทําไดโดยโอนเงินเขาบัญชี ชสอ.
 คาธรรมเนียม
ในการโอนเงิน
ชสอ. เปนฝายรับผิดชอบคาธรรมเนียมในการโอนเงินแยกตามกรณี ดังนี้
กรณีจายเงินกู ชสอ. เปนฝายรับผิดชอบคาธรรมเนียมในการโอนทุกครั้ง
กรณีรับชําระหนี้ สหกรณผูกูเปนฝายรับผิดชอบคาธรรมเนียมในการโอนทุกครั้ง
และเมื่อโอนชําระหนี้แลวกรุณาแจงให ชสอ. ทราบทุกครั้งในการโอนเงิน เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบยอดเงินโอน
สหกรณที่ใชบริการเงินกูโครงการเงินกูพิเศษเพื่อเปนทุนหมุนเวียนระยะสั้น ปลายปมีสิทธิไดรับเงินเฉลี่ยคืนตามสวนที่ทําธุรกิจกับ ชสอ.
สนใจใชบริการเงินกูและตองการขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอสอบถาม เจาหนาที่ ชสอ. ซึ่งยินดีและพรอมที่จะอํานวยความสะดวกแกสหกรณในทุกๆ 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
22 กุมภาพันธ 2560

