โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อเป็ นทุนหมุนเวียนระยะสัน้
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด (ชสอ.) มีความประสงค์ที่จะบริหารเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
และเกิดประโยชน์แก่สหกรณ์สมาชิกเป็นสาคัญ จึงได้จัดให้มีโครงการเงินกู้พิเศษเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนระยะสั้นเพิ่มอีกโครงการหนึ่ง ดังมีรายละเอียด
ต่อไปนี้
 อัตราดอกเบีย้
ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนระยะสั้น ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2561
อัตราร้อยละ 3.87 ต่อปี
 วงเงินกู้
 เงื่อนไขการกู้


 กาหนดชาระคืน

 หลักประกัน

 การขอใช้บริการ

เท่ากับทุนเรือนหุ้นบวกทุนสารองของสหกรณ์ แต่ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับฐานะการเงินและวงเงินกู้ยืมประจาปีที่นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบกู้ได้สหกรณ์ละ 1 สัญญา
(1) สหกรณ์ผู้กู้โครงการนี้ อาจมีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 1.5 ของยอดลูกหนี้ทั้งสิ้น
(2) การกู้ตามโครงการนี้ให้เป็นรายการกู้ใหม่เท่านั้น ไม่ให้เป็นรายการหักกลบสัญญากู้เดิมของ ชสอ. ยกเว้นกรณี
ที่ เคยกู้โครงการนี้ไปแล้วและต้องการเพิ่มวงเงินกู้สามารถกู้ใหม่และหักกลบหนี้สัญญาเดิมได้โดยให้หักกลบ
เฉพาะสัญญากู้โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนระยะสั้นได้เท่านั้น
(3) ภายใน 6 เดือนนับตั้งแต่วันรับเงินกู้สหกรณ์ต้องไม่ชาระคืนเงินกู้ให้กับ ชสอ. ก่อนกาหนดทุกสัญญา ทั้งนี้
หากมีชาระคืนเงินกู้ก่อนกาหนดทุกสัญญา ชสอ.คิดเบี้ยปรับร้อยละ 5 ของยอดเงินที่ชาระก่อนกาหนด
ชาระคืนเป็ นงวดรายเดือนโดยส่งเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ สูงสุดไม่เกิ น 12 งวด
โดยกาหนดให้งวดที่ 1 – 11 ส่งชาระคืนเงินต้นงวดละ 1 % ของวงเงินกู้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท ส่วนที่เหลือชาระให้
เสร็จสิ้นในงวดที่ 12 โดยสามารถกู้สัญญาใหม่มาหักกลบได้
(1) มีกรรมการดาเนินการทั้งคณะเป็นผู้ค้าประกันเงินกู้ หรือ
(2) ใช้ใบรับเงินฝากประจา และหรือตั๋วสัญญาใช้เงินของ ชสอ. เป็นหลักประกันเงินกู้ โดย ชสอ. จะให้กู้ได้ไม่เกิน
ร้อยละ 90 ของใบรับเงินฝากประจา และหรือตั๋วสัญญาใช้เงินนั้น หรือ
(3) มีอสังหาริมทรัพย์ที่ปลอดภาระจานอง และมีมูลค่าไม่น้อยกว่าจานวนเงินกู้มาจานองเป็นประกัน โดยชุมนุมสหกรณ์
จะให้กู้ได้ในอัตราดังนี้
(3.1) ที่ดินที่ว่างเปล่านามาจานองเป็นประกันเงินกู้ กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินจากทางราชการ
หรือ ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินซึ่งประเมินโดยบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(3.2) ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน นามาจานองเป็นประกันเงินกู้ กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมิน
ซึ่งประเมินโดยบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทั้งนี้ กรณีขอกู้เงินไม่เกินมูลค่าหุ้นของสหกรณ์ที่ถืออยู่ใน ชสอ. คณะกรรมการสามารถพิจารณาให้กู้โดยไม่มีหลักประกันได้
สหกรณ์ที่ประสงค์ขอใช้บริการ กรุณาจัดส่งเอกสารประกอบการขอกู้ โดยกาหนดให้ส่งเอกสารตามประเภทหลักประกัน
ดังนี้
กรณี ใช้ ตั ๋ว/เงิ นฝาก
ชสอ.คา้ /กู้ไม่เกิ นมูลค่า
หุ้น

กรณี ใช้กรรมการ
ดาเนิ นการคา้ /
อสังหาริ มทรัพย์คา้

1. คาขอกู้เงิน (ตามแบบพิมพ์ของ ชสอ.)





2. งบแสดงฐานะการเงินประจาปีที่มีผู้สอบบัญชีรับรองย้อนหลัง 1 ปี





3. งบทดลอง (6 ช่อง) ย้อนหลัง 1 เดือน ก่อนยื่นคาขอกู้





4. รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ที่มีมติอนุมัติให้กู้ยืมเงิน





5. สาเนาหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ที่ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมประจาปี





6. รายชื่อและลายมือชื่อของคณะกรรมการสหกรณ์ชุดปัจจุบัน (ตามแบบพิมพ์ของ ชสอ. )

-



7. บัตรตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอานาจลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ (ตามแบบพิมพ์ของ ชสอ.)





ที่

รายการ

8. สาเนาข้อบังคับสหกรณ์เกี่ยวกับการลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์


ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากสหกรณ์ในการจัดส่งเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาคาขอกู้



 การทาสัญญาและ
หลักประกัน

 การขอรับเงินกู้

 การส่งเงินชาระหนี้

เมื่อได้รับอนุมัติวงเงินกู้ สหกรณ์จะต้องจัดทาสัญญา ดังนี้
1. หนังสือสัญญากู้เงินโครงการเงินกู้พิเศษเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนระยะสั้น (ชสอ.จัดเตรียมและเสนอสหกรณ์ลงนาม)
2. สัญญาค้าประกันเงินกู้ (ตามแบบพิมพ์ของ ชสอ. ผู้ค้าประกันแต่ละคนจัดทาคนละ 2 ชุด)
3. สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ค้าประกันพร้อมรับรองสาเนาด้วยตัวผู้ค้าประกันเอง
คนละ 1 ชุด
1. เงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ ขอให้สหกรณ์ฯ ทาแผนการใช้เงินส่งไปยัง ชสอ. ทั้งนี้ กาหนดรับเงินกู้ภายใน 15 วันนับแต่
วันที่ได้รับอนุมัติ หากพ้นกาหนดดังกล่าวแล้ว สหกรณ์ฯ ยังรับเงินกู้ไม่ครบถ้วน ชสอ. มีความจาเป็นต้อง
สงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินกู้
2. การขอรับเงินกู้ทุกครั้งกรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทาการ ก่อนถึงวันรับเงินโดยปฏิบัติตามขั้นตอน
ดังนี้
(1) แจ้งยืนยันการรับเงินกู้ทางโทรศัพท์กับฝ่ายสินเชื่อ (ภายในเวลา 12.00 น.)
(2) แจ้งความประสงค์รับเงินกู้เป็นหนังสือพร้อมแนบงบทดลองเดือนล่าสุดทางโทรสารเพื่อประกอบการ
พิจารณาจ่ายเงินกู้ภายในเวลา 14.00 น.)
3. ในการรับเงินกู้ทุกครั้ง สหกรณ์ต้องถือหุ้นเพิ่ม ดังนี้
(1) ถือหุ้นให้ครบตามเกณฑ์ในข้อบังคับ
(2) ถือหุ้นเพิ่มตามส่วนจานวนเงินกู้ที่ขอรับในอัตราการเพิ่มหุ้นที่กาหนดตามระเบียบ ชสอ. ว่าด้วยการให้เงินกู้
แก่สหกรณ์สมาชิก พ.ศ.2560 ข้อ 18 โดยกาหนดการถือหุ้นเพิ่มสูงสุดไม่เกินอัตราร้อยละ 1 ของเงินกู้ที่ขอรับ
ทั้งนี้ สาหรับโครงการเงินกู้พิเศษเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนระยะสั้นเท่านั้น
สหกรณ์สามารถส่งชาระขั้นต่าตามยอดที่เรียกเก็บ ทั้งนี้ การชาระคืนก่อนกาหนดสามารถทาได้ตามสภาพคล่อง
ของสหกรณ์แต่ต้องหลังจาก 6 เดือนนับตั้งแต่วันรับเงินกู้แล้ว โดยแจ้งยืนยันการชาระคืนทางโทรศัพท์กับฝ่ายสินเชื่อ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทาการก่อนถึงวันชาระเงิน (ภายในเวลา 14.00 น.) เพื่อฝ่ายสินเชื่อจะได้แจ้งยอดดอกเบี้ย
ที่ต้องชาระการชาระหนี้ทาได้โดยโอนเงินเข้าบัญชี ชสอ.

 ค่าธรรมเนี ยม
ในการโอนเงิน

ชสอ. เป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนเงินแยกตามกรณี ดังนี้
กรณี จ่ายเงินกู้ ชสอ. เป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนทุกครั้ง
กรณี รบั ชาระหนี้ สหกรณ์ผู้กู้เป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนทุกครั้ง
และเมื่อโอนชาระหนี้แล้วกรุณาแจ้งให้ ชสอ. ทราบทุกครั้งในการโอนเงิน เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบยอดเงินโอน
สหกรณ์ที่ใช้บริการเงินกู้โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนระยะสั้น ปลายปี มีสิทธิ ได้รบั เงินเฉลี่ยคืนตามส่วนที่ทาธุรกิ จกับ ชสอ.
สนใจใช้บริการเงินกู้และต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถาม เจ้าหน้าที่ ชสอ. ซึ่งยินดีและพร้อมที่จะอานวยความสะดวกแก่สหกรณ์ในทุกๆ ด้าน

บริการดี

มีเฉลี่ยคืน

นึกถึงสินเชื่อ ชสอ.

***ดาวน์ โหลดแบบพิมพ์ของ ชสอ.พร้อมตัวอย่างการกรอกข้อมูลได้ที่ www.fsct.com โดยแบบพิมพ์ต่างๆ
สามารถกรอกข้อมูลและพิมพ์ผ่านเครื่อง Printer ได้ทนั ที
ฝ่ายสินเชื่อ
โทร. 0 2496 1199 ต่อ 212 – 216, 223, 226 และ 227
โทรสาร. 0 2496 1177, 0 2496 1188

หากไม่ได้รับความสะดวกในการให้บริการ กรุณาแจ้ง
ประธานกรรมการ โทร. 08 9443 6941
และหรือ รองผู้จัดการใหญ่สายธุรกิจ โทร. 08 1829 7017

5 เมษายน 2561

