เงินกูระยะปานกลางโครงการพิเศษ 8
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด (ชสอ.) มีความประสงคจะบริหารเงินทุนหมุนเวียนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และ
เกิดประโยชนแกสหกรณสมาชิกเปนสําคัญ อีกทั้ง เพื่อชวยเหลือสหกรณผูกูรายเดิมที่มีการกูยืมกับ ชสอ.ไดมีการลดตนทุนโดยมีกลุมเปาหมายเปน
สหกรณที่ไดใชสิทธิ์กูเงินกูระยะปานกลางโครงการพิเศษ 7 เต็มจํานวนแลว แตยังมีความประสงคกูใหมหักกลบจาก ชสอ. อีกใหสามารถกูสัญญา
ใหมและหักกลบหนี้เดิม ได (หักกลบไดไมเกิน 50 % ของยอดที่ขอรับเงินกู) ทั้งนี้ ตองรับเงินใหมเพิ่ม ดวย จึงเปดบริการเงินกูระยะปานกลาง
โครงการพิเศษ 8 ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
1) วงเงินกู

เทากับทุนเรือนหุนรวมกับทุนสํารองสูงสุดไมเกินสัญญาละ 500 ลานบาท

กูไดสหกรณละ 2 สัญญา (ตองกูและมีแผนรับสัญญาแรกครบกอนจึงจะขอรับเงินสัญญาที่ 2 ได)
ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับฐานะการเงินและวงเงินกูยืมประจําปที่นายทะเบียนสหกรณเห็นชอบ
2) ระยะเวลาใหบริการ
วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565 (สงเอกสารประกอบการขอกูเงินครบถวนภายในวันที่
30 มิถุนายน 2565 เพื่อใหอนุมัติทันภายใน 31 กรกฎาคม 2565)
3) เงือ่ นไขการกู
(1) สหกรณผูกูโครงการนี้ อาจมีหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดแตตองไมเกินรอยละ 1.50 ของยอดลูกหนี้ทั้งสิ้น
(2) การกูตามโครงการนี้ใหเปนรายการหักกลบสัญญากูเดิมของ ชสอ.(หักกลบไดไมเกิน 50 % ของยอด
ที่ขอรับเงินกู)
(3) ภายใน 12 เดือนนับตั้งแตวันรับเงินกู หากประสงคจะชําระคืนเงินกูกอนกําหนดทุกสัญ ญา จะตอง
ชําระคืนสัญญาเงินกูที่มีดอกเบี้ยต่ําสุดตามลําดับกอน จึงจะชําระคืนสัญญาอื่นได
(4) กําหนดใหรับเงินกูเสร็จสิ้นภายใน 1 เดือนนับจากวันที่อนุมัติ
4) อัตราดอกเบี้ย
(1) กูโดยใชกรรมการดําเนินการทั้งคณะเปนผูค้ําประกันเงินกู และหรือมีอสังหาริมทรัพยที่ปลอดภาระ
จํานองเปนหลักประกัน หรือกูไมเกินคาหุนไมตองมีหลักประกัน
ตามประกาศอัตราดอกเบีย้ เงินกูระยะปานกลางโครงการพิเศษ 8 ตั้งแตวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เปนตนไป
อัตรารอยละ 2.90 ตอป (ไมมีเฉลี่ยคืน)
(2) กูโดยใชใบรับเงินฝากประจํา และหรือตั๋วสัญญาใชเงินของ ชสอ. เปนหลักประกันเงินกู
อัตราดอกเบี้ยเงินกูตามอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของใบรับเงินฝากประจําและหรือตั๋วสัญญา
ใชเงินของ ชสอ.ที่สหกรณผูขอกูใชเปนหลักประกัน (ณ วันขอกู) บวกรอยละ 0.25 ตอป แตทั้งนี้ ตอง
ไมนอยกวาอัตราดอกเบี้ยเงินกูต่ําสุดตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกูระยะปานกลางโครงการพิเศษ 8
ตั้งแตวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เปนตนไป อัตรารอยละ 2.90 ตอป (ไมมีเฉลี่ยคืน)
ตัวอยางการคํานวณอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
5) กําหนดชําระคืน
ชําระคืนเปนงวดรายเดือนโดยสงเงินตนพรอมดอกเบี้ยสูงสุดไมเกิน 36 งวด
โดยกําหนดใหงวดที่ 1 – 35 สงชําระคืนเงินตนงวดละ 1% ของวงเงินกู แตไมเกิน 1 ลานบาท สวนที่เหลือ
ชําระใหเสร็จสิ้นในงวดที่ 36 โดยสามารถกูสัญญาใหมมาหักกลบได
6) หลักประกัน
(1) มีกรรมการดําเนินการทั้งคณะเปนผูค้ําประกันเงินกู หรือ
(2) ใชใบรับเงินฝากประจํา และหรือตั๋วสัญญาใชเงินของ ชสอ. เปนหลักประกันเงินกู โดย ชสอ. จะใหกู
ไดไมเกินรอยละ 90 ของใบรับเงินฝากประจํา และหรือตั๋วสัญญาใชเงินนั้น หรือ
(3) มีอสังหาริมทรัพยที่ปลอดภาระจํานอง และมีมูลคาไมนอยกวาจํานวนเงินกูมาจํานองเปนประกัน โดยชุมนุม
สหกรณ จะใหกูไดในอัตราดังนี้
(3.1) ที่ดินที่วางเปลานํามาจํานองเปนประกันเงินกู กูไดไมเกินรอยละ 80 ของราคาประเมินจากทาง
ราชการ หรือ ไมเกินรอยละ 80 ของราคาประเมินซึ่งประเมินโดยบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินที่
ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(3.2) ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางบนที่ดิน นํามาจํานองเปนประกันเงินกู กูไดไมเกินรอยละ 80 ของราคา
ประเมินซึ่งประเมินโดยบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ทั้งนี้ กรณีขอกูเงินไมเกินมูลคาหุนของสหกรณที่ถืออยูใน ชสอ.ใหกูไดไมเกินรอยละ 90 ของมูลคาหุน
คณะกรรมการสามารถพิจารณาใหกูโดยไมมีหลักประกันไดกําหนดคําจํากัดความของกรณีกูไมเกินคาหุน คือ “การกูไมเกินคาหุนสหกรณผูกูตอง
ไมมีหนี้กับ ชสอ.มากอน หรือกรณีมีหนี้อยูแลวเฉพาะสัญญาที่ใชบุคคลค้ําประกันใหหักลดยอดหนี้ ชสอ.คงเหลือและวงเงินกูรอเบิก (ถาหากมี)
ออกกอนหากหนี้ยังไมเกินคาหุนใหถือวาหุนสวนที่เกินหนี้ ณ วันที่ขอกูสามารถใชสิทธิกูไมเกินคาหุนสวนที่เกินหนี้นั้นได”
หลักเกณฑการกูไมเกินคาหุน
กรณีที่ 1 ไมมีหนี้กับ ชสอ.
กรณีที่ 2 มีหนี้กับ ชสอ.
วงเงินกูไมเกินคาหุน = คาหุน x 90%
วงเงินกูไมเกินคาหุน = (คาหุน x 90%) – หนี้ ชสอ. คงเหลือ* - วงเงินกูรอเบิก**
* หนี้ ชสอ. คงเหลือ หมายถึง หนี้ ชสอ. คงเหลือเฉพาะสัญญาที่ใชบุคคลค้ําประกัน
** วงเงินกูรอเบิก หมายถึง วงเงินกูที่อนุมัติแลวรอทําสัญญาและหรือรอเบิกเงินกูเฉพาะสัญญาที่ใชบุคคลค้ําประกัน

7) การขอใชบริการ สหกรณที่ประสงคขอใชบริการ กรุณาจัดสงเอกสารประกอบการขอกู โดยกําหนดใหสงเอกสารตามประเภทหลักประกัน ดังนี้
กรณีใช ตั๋ว/เงินฝาก
กรณีใชกรรมการ
ที่
รายการ
ชสอ.ค้ํา /กูไมเกิน
ดําเนินการค้ํา/
มูลคาหุน
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.)





8. สําเนาขอบังคับสหกรณเกี่ยวกับการลงลายมือชื่อแทนสหกรณ



ทั้งนี้ ขอความรวมมือจากสหกรณในการจัดสงเอกสารใหครบถวนเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาคําขอกู
8) การทําสัญญาและหลักประกัน เมื่อไดรับอนุมัติวงเงินกู สหกรณจะตองจัดทําสัญญา ดังนี้
1. หนังสือสัญญากูเงินระยะปานกลางโครงการพิเศษ 8 (ชสอ.จัดเตรียมและเสนอสหกรณลงนาม)
2. สัญญาค้ําประกันเงินกู (ตามแบบพิมพของ ชสอ. ผูค้ําประกันแตละคนจัดทําคนละ 2 ชุด)
3. สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูค้ําประกันพรอมรับรองสําเนาดวย
ตัวผูค้ําประกันเองคนละ 1 ชุด
9) การขอรับเงินกู
1. การขอรับเงินกูทุกครั้งกรุณาแจงลวงหนาอยางนอย 1 วันทําการกอนถึงวันรับเงิน โดยปฏิบัติตาม
ขั้นตอน ดังนี้
(1) แจงยืนยันการรับเงินกูทางโทรศัพทกับฝายสินเชื่อ (ภายในเวลา 12.00 น.)
(2) แจงความประสงครับเงินกูเปนหนังสือโดยลงนามตามขอบังคับพรอมประทับตราและแนบงบ
ทดลองเดือนลาสุดทางโทรสารเพื่อประกอบการพิจารณาจายเงินกู (ภายในเวลา 14.00 น.)
2. ในการรับเงินกูทุกครั้ง สหกรณตองถือหุนเพิ่ม ดังนี้
(1) ถือหุนใหครบตามเกณฑในขอบังคับ
(2) ถือหุนเพิ่มตามสวนจํานวนเงินกูที่ขอรับในอัตราการเพิ่มหุนที่กําหนดตามระเบียบ ชสอ. วาดวย
การใหเงินกูแกสหกรณสมาชิก พ.ศ.2565 ขอ 18 โดยกําหนดการถือหุนเพิ่มสูงสุดไมเกินอัตรา
รอยละ 1 ของเงินกูที่ขอรับ ทั้งนี้ สําหรับเงินกูระยะปานกลางโครงการพิเศษ 8 เทานั้น
10) การสงเงินชําระหนี้
สหกรณสามารถสงชําระขั้นต่ําตามยอดที่เรียกเก็บ สวนการชําระคืนกอนกําหนดใหเปนไปตามเงื่อนไข
ของโครงการ โดยแจงยืนยันการชําระคืนทางโทรศัพทกับฝายสินเชื่อลวงหนาอยางนอย 1 วันทําการกอน
ถึงวันชําระเงิน (ภายในเวลา 14.00 น.) เพื่อฝายสินเชื่อจะไดแจงยอดดอกเบี้ยที่ตองชําระการชําระหนี้ทํา
ไดโดยโอนเงินเขาบัญชี ชสอ.
11) คาธรรมเนียมในการโอนเงิน ชสอ. เปนฝายรับผิดชอบคาธรรมเนียมในการโอนเงินแยกตามกรณี ดังนี้
กรณีจายเงินกู ชสอ. เปนฝายรับผิดชอบคาธรรมเนียมในการโอนเงินทุกครั้ง
กรณีรับชําระหนี้ สหกรณผูกูเปนฝายรับผิดชอบคาธรรมเนียมในการโอนทุกครั้ง และเมื่อโอนชําระหนี้
แลวกรุณาแจงให ชสอ. ทราบทุกครั้งในการโอนเงิน เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ
ยอดเงินโอน
บริการเงินกูระยะปานกลางโครงการพิเศษ 8 นี้ กําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูแบบไมมีเงินเฉลี่ยคืน ดังนั้น ปลายปไมมีเงินเฉลี่ยคืน
สนใจใชบริการเงินกูและตองการขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอสอบถาม เจาหนาที่ ชสอ. ซึ่งยินดีและพรอมที่จะอํานวยความสะดวกแกสหกรณใน
ทุกๆ ดาน ***ดาวนโหลดแบบพิมพของ ชสอ.พรอมตัวอยางการกรอกขอมูลไดที่ www.fsct.com โดยแบบพิมพตา งๆ สามารถกรอก
ขอมูลและพิมพผานเครื่อง Printer ไดทันที
หากไมไดรับความสะดวกในการใหบริการ กรุณาแจง
ฝายสินเชื่อ
ประธานกรรมการ โทร. 08 9443 6941
โทร. 0 2496 1199 ตอ 212 – 216, 223, 226 และ 227
และหรือ รองผูจัดการใหญสํานักธุรกิจ โทร. 09 9356 4997
โทรสาร. 0 2496 1177, 0 2496 1188
เงินกูระยะปานกลางโครงการพิเศษ 8 หนา 2
3 พฤษภาคม 2565

