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การใหบริการดานสินเชื่อ 
ของ 

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 

(ชสอ.) 
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วงเงินมีจํานวนจํากัด 
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1. สหกรณผูกูโครงการนี้อาจมี  NPL ได 

    แตไมเกินรอยละ 3.00 ของยอดลูกหนี้ทั้งสิ้น 

2. ภายใน 6 เดือน นับแตวันรับเงินกูตองไมชําระคืนเงินกู ชสอ. 

    กอนกําหนดทุกสัญญา 

3. คํ้าประกันโดยกรรมการดําเนินการทั้งคณะ หรือ ใชต๋ัวสัญญา 

    ใชเงินและหรือใบรับเงินฝากประจํา ชสอ. คํ้าประกัน 

    กูไดรอยละ 90 ของหลักประกัน 

4. หักคาหุนตามระเบียบแตไมเกินรอยละ 1 ของเงินกูที่ขอรับ 
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ดอกเบ้ียตามประกาศ 4.60 %  
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ดอกเบี้ยตามประกาศ 5.05 %  
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ดอกเบ้ียตามประกาศ 5.15 %  
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เงินกูโครงการออมเงินเพื่อการประชุมใหญ 
ชสอ. สมทบใหกู 

เทากับยอดที่ออม 

สูงสุดไมเกิน  

50 ลานบาท 

ตอสหกรณ 

 

สอ.ออมเงิน 

โดยฝากประจํา 

อยางนอย 

5 เดือน 

 

 

เงินปนผล 

และ 

เงินเฉลี่ยคืน 

จํากัดวงเงินกูรวม 

2,000 ลานเทาน้ัน 

ไดรับเงินกอนวัน

ประชุมใหญ แนนอน 
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ระยะเวลาฝาก (เดือน) อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยแตละชุดการฝาก 

5 2.95 

6 3.07 

7 3.16 

8 3.22 

9 3.28 

10 3.33 

11 3.37 

12 3.40 

 1. เงินฝากประจําเปนไปตามประกาศอัตราดอกเบ้ีย 

โครงการออมเงินเพ่ือการประชุมใหญ ดังนี้ 
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 2. เงินกูเปนไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ย 

เงินกูระยะสั้นปจจุบันรอยละ  4.60 ตอป   

(กรณีหักเฉลี่ยคืนพิเศษเพียง 4.43 % ) 
 - ชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ย 

เปนงวดรายเดือนไมเกิน 12 เดือน 
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1. ค้ําประกันโดยกรรมการดําเนินการทั้งคณะ 

                                หรือ 

2. ตั๋วสัญญาใชเงินและหรือใบรับเงินฝากประจํา 

    ของ ชสอ. เปนประกัน 

หลักประกันเงินกูทุกประเภท 
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www.fsct.com 
ติดตามรายละเอียดและดาวนโหลดแบบพมิพของ ชสอ. พรอมตัวอยางการกรอกขอมูลไดท่ี 

โดยแบบพิมพตางๆ สามารถกรอกขอมูลและพิมพผานเคร่ือง Printer ไดทันที 
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บริการดี  มีเฉลี่ยคืน  นึกถึงสนิเชือ่  ชสอ. 
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ขอขอบคุณ ท่ีใหการสนับสนนุ 

สินเชื่อ ชสอ. ของทานดวยดีเสมอมา 



 

 
  เพื่อชวยเหลือดานการเงินแกสหกรณสมาชิก เม่ือประสบปญหาขาดสภาพคลอง

อันเกิดจากสมาชิกถอนเงินฝาก และสรางมาตรการรองรับทางการเงินของสหกรณ

สมาชิกใหดํารงความม่ันคง 
 การเขารวมโครงการ 
 1. สหกรณแจงความประสงคตามแบบท่ี ชสอ. กําหนด 
 2.  สหกรณตองซ้ือตั๋วสัญญาใชเงิน และหรือเงินฝากประจํากับ ชสอ. ท่ีมี

ระยะเวลามากกวา 12 เดือน จํานวนไมนอยกวารอยละ 2 ของยอดเงินฝากของสหกรณ 

ณ วันส้ินเดือนกอนเขารวมโครงการ และเม่ือครบกําหนดการไถถอนสหกรณตองตอ 

ตั๋วสัญญาใชเงิน หรือเงินฝากประจํา ระยะเวลามากกวา 12 เดือนเสมอ 

โครงการเงินออมเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางการเงิน 
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 3. สหกรณสามารถใชตั๋วสัญญาใชเงินและหรือเงินฝากประจําท่ีมีระยะเวลา

มากกวา 12 เดือน ฉบับเดิมท่ีมีอยูเขารวมโครงการได 
 4. กรณียอดเงินฝากของสหกรณมีจํานวนเพิ่มขึน้ สหกรณตองซ้ือตั๋วสัญญาใช

เงินและหรือเงินฝากประจํา เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 2 ของยอดเงินฝากท่ีเพิ่มขึ้น 
 5. กรณียอดเงินฝากของสหกรณลดลง สหกรณอาจไถถอนตั๋วสัญญาใชเงินและ

หรือเงินฝากประจําจาก ชสอ. ได แตตองดํารงไวไมนอยกวารอยละ 2 ของยอดเงินฝาก

สหกรณ 
  

โครงการเงินออมเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางการเงิน (ตอ) 
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 สิทธิประโยชน 
 1. ไดรับอัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใชเงิน และหรือเงินฝากประจํา 

ตามประกาศ ชสอ.  บวกรอยละ 0.25 ตอป ณ วันท่ีซ้ือ 
 2. ไดรับบริการเงินกูจากโครงการ กรณีขาดสภาพคลองอันเกิดจากสมาชิก 

ถอนเงินฝาก ไมเกิน 3 เทา อัตราดอกเบี้ยเงินกูเปนไปตามประกาศ อัตราดอกเบี้ย 

เงินกูระยะส้ัน ชสอ. ลบรอยละ 0.125 และมีสิทธิไดรับเงินเฉล่ียคืนตามปกติ 
 3. ไดรับบริการทางวิชาการ 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี ฝายสงเสริมกิจการสหกรณ คุณวราพร, คุณสุธารัตน 

โทร. 0 2496 1199 ตอ 315, 316 

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 
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รูปแบบดานการลงทุนใน ชสอ. 
 

ทุนเรือนหุน 

ตั๋วสัญญาใชเงิน  เงินรับฝากประจํา 

ระยะสั้น ตั้งแต 7 วัน และ 14 วัน ไมเกิน 12 เดือน 

ระยะยาว ตั้งแต 12 เดือน ข้ึนไป 



              ประโยชนที่ไดรับ 
• ไดประโยชนตอบแทนสูง  คุมคากับการลงทุน 

• เปนการลงทุนในทางท่ีม่ันคง และปลอดภัย 

• เปนการรวมมือระหวางสหกรณ  เพื่อเสริมสราง 

       เสถียรภาพและความม่ันคง 



                           ทุนเรือนหุน 
หลักเกณฑการถือหุน ชสอ. 

• เมื่อแรกเขาเปนสมาชิกตองถือหุนอยางนอยหนึ่งหุน 

• 1 หุน มีมูลคา 500 บาท (สหกรณสมาชิกเทานั้นจึงจะ 

       ถือหุนของชุมนุมสหกรณออมทรัพยฯ ได) 

• สมาชิกตองถือหุนเพ่ิมข้ึนกอนวันสิ้นปทางบัญชีของ 

ชสอ. ในอัตราสวนสองหุนตอจํานวนทุนเรือนหุน  

       ทุก ๆ หนึ่งลานบาท ณ วันสิ้นปทางบัญชีครั้งสุดทาย 

       ของสหกรณสมาชิก 
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ตั๋วสัญญาใชเงิน เงินรับฝากประจํา ชสอ. 

สามารถนํามาค้ําประกันเงินกูกับ ชสอ. 

                 ไดถึง 90% 
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ฝากงาย – ถอนสะดวก 

เพียงแจงลวงหนา 1 วัน  

กอนเวลา 14.00 น.  



 

มีเงื่อนไข ดังนี้ 
• วงเงินฝาก/ถอน ต้ังแต 1,000,000 บาท ข้ึนไป ตอ 1 คร้ัง 

• ระยะเวลาการฝากต้ังแต 7 วัน, 14  วัน และต้ังแต 3 เดือน ข้ึนไป 

• ชสอ. ออกคาธรรมเนียมการโอนเงินให เฉพาะกรณีถอนเมื่อครบ

กําหนดเทาน้ัน 

• การถอนกอนกําหนด และการจายดอกเบ้ียรายเดือน 

      ผูฝากเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการโอนเงิน 
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เปดจําหนาย ถึง 31 สิงหาคม 2558 นี้เทานั้น  
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การถือหุน การฝากตั๋วสัญญาใชเงิน  

และเงินรับฝากประจํา 

สามารถสะสมแตม เพ่ือรับสิทธ์ิ  

ทัศนศึกษาตางประเทศ  ฟรี 



เดินทาง ธันวาคม 2558 เดินทาง กุมภาพันธ 2559   เดินทาง มกราคม 2559 



• ซื้อหุนทุก 1 ลานบาท จะไดรับแตมสะสม 

 จํานวน 2 แตม ทันที 

• แตมสะสม 1 แตม มีมูลคา 500 บาท 

• เริ่มสะสมต้ังแต 1 เมษายน 2558 เปนตนไป 

• แตมสะสมมีอายุ 2 ปบัญชี ของ ชสอ. 

     หลักเกณฑการสะสมแตมของการถือหุน 



    หลักเกณฑการสะสมแตมของเงินฝากประจํา 
• ฝากเงินทุก 1 ลานบาท จะไดรับแตมสะสม 

 จํานวน 1 แตม ทันที 

• แตมสะสม 1 แตม มีมูลคา 500 บาท 

• ระยะเวลาในการฝากต้ังแต 12 เดือน ขึ้นไป 

• เริ่มสะสมต้ังแต 1 เมษายน 2558 เปนตนไป 

• แตมสะสมมีอายุ 2 ปบัญชี ของ ชสอ. 



  

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ ฝายเงินทุน 

  โทร 0 2 496 1199 ตอ 109 - 111, 125 - 126  

  โทรสาร 0 2496 1177, 02 496 1188 

 
เงินทุกบาทมั่นคงและปลอดภัย  
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ขอขอบคุณ สําหรับสหกรณท่ีให 

การสนับสนุนไววางใจและเชื่อมั่น  

ดานการลงทุน ใน ชสอ. ดวยดีเสมอมา 
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