






เงินกู้ระยะสัน้โครงการพิเศษ 2 
 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั (ชสอ.) มคีวามประสงค์จะบรหิารเงนิทุนหมุนเวยีนใหเ้กดิประสทิธภิาพสูงสุด และ
เกดิประโยชน์แก่สหกรณ์สมาชกิเป็นส าคญั และเพื่อรองรบัความตอ้งการใชเ้งนิในการจ่ายเงนิปันผล-เงนิเฉลีย่คนืในการประชุมใหญ่ จงึเปิดบรกิารเงนิกู้
ระยะสัน้โครงการพเิศษ 2 ดงัมรีายละเอยีดต่อไปนี้ 

 1) วงเงินกู้ เท่ากบัทุนเรอืนหุ้นรวมกบัทุนส ารองสูงสุดไม่เกินสญัญาละ 500 ล้านบาท  
   ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัฐานะการเงนิและวงเงนิกูย้มืประจ าปีทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์เหน็ชอบ 
 2) จ ากดัวงเงินกู้รวม ไม่เกนิ 5,000 ล้านบาท หรอืระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่27 ธนัวาคม 2565 ถงึ 30 เมษายน 2566 
  โครงการ (ส่งเอกสารประกอบการขอกูเ้งนิครบถว้นภายในวนัที ่31 มนีาคม 2566 เพื่อใหอ้นุมตัทินัภายใน  
   วนัที ่30 เมษายน 2566) 

 3) เงื่อนไขการกู้ (1) สหกรณ์ผูกู้โ้ครงการนี้ อาจมหีนี้ทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิรายไดแ้ต่ต้องไม่เกนิรอ้ยละ 1.50 ของยอดลูกหนี้ทัง้สิ้น 
    แต่หากมหีนี้ทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิรายไดเ้กนิหลกัเกณฑ ์คณะกรรมการ ชสอ. อาจพจิารณาใหกู้ไ้ดต้ามความ

เหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัความสามารถในการช าระหนี้ตามหลกัเกณฑข์อง ชสอ.  
   (2) การกูต้ามโครงการน้ีใหเ้ป็นรายการกูใ้หม่เท่านัน้ ไม่ใหเ้ป็นรายการหกักลบสญัญากูเ้ดมิของ ชสอ. 
   (3) ภายใน 6 เดือนนับตัง้แต่วนัรบัเงินกู้ หากประสงค์จะช าระคืนเงินกู้ก่อนก าหนด จะต้องช าระคืน

สญัญาเงินกู้ทีมี่ดอกเบ้ียต า่สุดตามล าดบัก่อน จึงจะช าระคืนสญัญาอืน่ได้ 
   (4) ก าหนดใหร้บัเงนิกูเ้สรจ็สิน้ภายใน 3 เดอืนนับจากวนัทีอ่นุมตัิ 
 4) อตัราดอกเบีย้ (1) กู้โดยใช้กรรมการด าเนินการทัง้คณะเป็นผู้ค า้ประกนัเงินกู้ และหรือมีอสงัหาริมทรพัยท่ี์ปลอดภาระ 
    จ านองเป็นหลกัประกนั  หรือกู้ไม่เกินค่าหุ้นไม่ต้องมีหลกัประกนั 
  อตัราดอกเบีย้เป็นไปตามประกาศอตัราดอกเบีย้เงนิกูร้ะยะสัน้โครงการพเิศษ 2 
  ตัง้แต่วนัที ่27 ธนัวาคม 2565 มใีหเ้ลอืก 2 อตัรา 
  1)  อตัราแบบมีเฉล่ียคืนร้อยละ 3.00 ต่อปี  2)  อตัราแบบไม่มีเฉล่ียคืนร้อยละ 2.90 ต่อปี 
 (2) กู้โดยใช้ใบรบัเงินฝากประจ า และหรือตัว๋สญัญาใช้เงินของ ชสอ. เป็นหลกัประกนัเงินกู้ 
  อตัราดอกเบีย้เงนิกูต้ามอตัราดอกเบีย้ถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของใบรบัเงนิฝากประจ าและหรอืตัว๋สญัญา

ใชเ้งนิของ ชสอ.ทีส่หกรณ์ผูข้อกูใ้ชเ้ป็นหลกัประกนั (ณ วนัขอกู)้ บวกรอ้ยละ 0.25 ต่อปี แต่ทัง้นี้ ตอ้ง
ไม่น้อยกว่าอตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ต ่าสุดตามประกาศอตัราดอกเบีย้เงนิกูร้ะยะสัน้โครงการพเิศษ 2  

  ตัง้แต่วนัที ่27 ธนัวาคม 2565 เป็นตน้ไป มใีหเ้ลอืก 2 อตัรา 
  1)  อตัราแบบมีเฉล่ียคืนร้อยละ 3.00 ต่อปี  2)  อตัราแบบไม่มีเฉล่ียคืนร้อยละ 2.90 ต่อปี 
  ตวัอย่างการค านวณอตัราดอกเบีย้ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก 
 5) ก าหนดช าระคืน ช าระคืนเป็นงวดรายเดือนโดยส่งเงินต้นพร้อมดอกเบีย้สูงสุดไม่เกิน  12 งวด 
   โดยก าหนดใหง้วดที ่ 1 - 11 ส่งช าระคนืเงนิต้นงวดละ 1% ของวงเงนิกู ้ ส่วนทีเ่หลอืช าระใหเ้สรจ็สิ้นใน     

งวดที ่12 โดยสามารถกูส้ญัญาใหม่มาหกักลบได ้
 6) หลกัประกนั (1) มกีรรมการด าเนินการทัง้คณะเป็นผูค้ ้าประกนัเงนิกู้ หรือ 
   (2) ใชใ้บรบัเงนิฝากประจ า และหรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิของ ชสอ. เป็นหลกัประกนัเงนิกู้ โดย ชสอ. จะใหกู้ไ้ด้

ไม่เกนิรอ้ยละ 90 ของใบรบัเงนิฝากประจ า และหรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนินัน้ หรือ 
   (3) มอีสงัหารมิทรพัยท์ีป่ลอดภาระจ านอง และมมีลูค่าไม่น้อยกว่าจ านวนเงนิกูม้าจ านองเป็นประกนั โดยชุมนุม

สหกรณ์ จะใหกู้ไ้ดใ้นอตัราดงันี้ 
    (3.1) ทีด่นิทีว่่างเปล่าน ามาจ านองเป็นประกนัเงนิกู ้ กูไ้ดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 80 ของราคาประเมนิจากทาง

ราชการ หรอื ไม่เกนิรอ้ยละ 80 ของราคาประเมนิ ซึง่ประเมนิโดยบรษิทัประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ
ทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

    (3.2) ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งบนทีด่นิ น ามาจ านองเป็นประกนัเงนิกู ้กูไ้ดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 80 ของราคา
ประเมนิซึง่ประเมนิโดยบรษิทัประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

    ทัง้นี้ กรณีขอกู้เงนิไม่เกนิมูลค่าหุ้นของสหกรณ์ที่ถอือยู่ใน ชสอ.ให้กู้ไดไ้ม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่า
หุน้ คณะกรรมการสามารถพจิารณาใหกู้โ้ดยไม่มหีลกัประกนัไดก้ าหนดค าจ ากดัความของกรณีกู้ไม่เกนิค่าหุน้ คอื “การกู้ไม่เกนิค่าหุน้สหกรณ์ผูกู้้
ต้องไม่มหีนี้กบั ชสอ.มาก่อน หรอืกรณีมหีนี้อยู่แล้วเฉพาะสญัญาที่ใช้บุคคลค ้าประกนัให้หกัลดยอดหนี้ ชสอ.คงเหลือและวงเงนิกู้รอเบิก (ถ้าหากม)ี 
ออกก่อนหากหนี้ยงัไม่เกนิค่าหุน้ใหถ้อืว่าหุน้ส่วนทีเ่กนิหนี้ ณ วนัทีข่อกูส้ามารถใชส้ทิธกูิไ้ม่เกนิค่าหุน้ส่วนทีเ่กนิหนี้นัน้ได”้  
 หลกัเกณฑ์การกู้ไม่เกินค่าหุ้น 
กรณีท่ี 1 ไม่มหีนี้กบั ชสอ. 
 วงเงนิกูไ้ม่เกนิค่าหุน้  =  ค่าหุน้ x 90% 

กรณีท่ี 2 มหีนี้กบั ชสอ. 
วงเงนิกูไ้ม่เกนิค่าหุน้ = (ค่าหุน้ x 90%) – หนี้ ชสอ. คงเหลอื* - วงเงนิกูร้อเบกิ** 

*  หนี้ ชสอ. คงเหลอื หมายถงึ  หนี้ ชสอ. คงเหลอืเฉพาะสญัญาทีใ่ชบุ้คคลค ้าประกนั 
** วงเงนิกูร้อเบกิ หมายถงึ วงเงนิกูท้ีอ่นุมตัแิลว้รอท าสญัญาและหรอืรอเบกิเงนิกูเ้ฉพาะสญัญาทีใ่ชบุ้คคลค ้าประกนั 
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       7) การขอใช้บริการ สหกรณ์ทีป่ระสงคข์อใชบ้รกิาร กรุณาจดัส่งเอกสารประกอบการขอกู้ โดยก าหนดใหส้่งเอกสารตามประเภทหลกัประกนั ดงันี้ 

ท่ี รายการ 
กรณีใช้ ตัว๋/เงินฝาก 
ชสอ.ค า้ /กู้ไม่เกิน

มูลค่าหุ้น 

กรณีใช้กรรมการ
ด าเนินการค า้/

อสงัหาริมทรพัยค์ า้ 

1. ค าขอกูเ้งนิ (ตามแบบพมิพข์อง ชสอ.) 
  

2. งบแสดงฐานะการเงนิประจ าปีทีม่ผีูส้อบบญัชรีบัรองยอ้นหลงั 1 ปี 
  

3. งบทดลอง (6 ช่อง) ยอ้นหลงั 1 เดอืน ก่อนยื่นค าขอกู้ 
  

4. รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ทีม่มีตอินุมตัใิหกู้ย้มืเงนิ 
  

5. ส าเนาหนังสอืของนายทะเบยีนสหกรณ์ทีใ่หค้วามเหน็ชอบวงเงนิกูย้มืประจ าปี 
  

6. รายชื่อและลายมอืชื่อของคณะกรรมการสหกรณ์ชุดปัจจุบนั (ตามแบบพมิพข์อง ชสอ. )  -  
7. บตัรตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้อี านาจลงลายมอืชื่อแทนสหกรณ์ (ตามแบบพมิพข์อง ชสอ.) 

  
8. ส าเนาขอ้บงัคบัสหกรณ์เกีย่วกบัการลงลายมอืชื่อแทนสหกรณ์ 

  
 ทัง้นี้ ขอความร่วมมอืจากสหกรณ์ในการจดัส่งเอกสารใหค้รบถ้วนเพื่อความรวดเรว็ในการพจิารณาค าขอกู้ 
 8) การท าสญัญาและหลกัประกนั เมื่อไดร้บัอนุมตัวิงเงนิกู ้ สหกรณ์จะตอ้งจดัท ำสญัญำ ดงันี้ 
 1. หนังสอืสญัญากู้เงนิระยะสัน้โครงการพเิศษ 2 (ชสอ.จดัเตรยีมและเสนอสหกรณ์ลงนาม) 
 2. สญัญาค ้าประกนัเงนิกู ้(ตามแบบพมิพข์อง ชสอ. ผูค้ ้าประกนัแต่ละคนจดัท าคนละ 2 ชุด) 
 3. ส าเนาทะเบยีนบา้นและส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูค้ ้าประกนัพรอ้มรบัรองส าเนาดว้ย       

ตวัผูค้ ้าประกนัเองคนละ 1 ชุด 
 9) การขอรบัเงินกู้ 1. การขอรบัเงนิกูทุ้กครัง้กรุณาแจง้ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วนัท าการก่อนถงึวนัรบัเงนิ โดยปฏบิตัติามขัน้ตอน ดงันี้ 
    (1) แจง้ยนืยนัการรบัเงนิกูท้างโทรศพัทก์บัฝ่ายสนิเชื่อ (ภายในเวลา 12.00 น.) 
    (2) แจง้ความประสงคร์บัเงนิกูเ้ป็นหนังสอืโดยลงนามตามขอ้บงัคบัพรอ้มประทบัตราและแนบงบ

ทดลองเดอืนล่าสดุทางโทรสารเพื่อประกอบการพจิารณาจ่ายเงนิกู้ (ภายในเวลา 14.00 น.) 
   2. ในการรบัเงนิกูทุ้กครัง้ สหกรณ์ตอ้งถอืหุน้เพิม่ ดงันี้ 
 (1) ถอืหุน้ใหค้รบตามเกณฑใ์นขอ้บงัคบั 
 (2) ถอืหุน้เพิม่ตามส่วนจ านวนเงนิกูท้ีข่อรบัในอตัราการเพิม่หุน้ทีก่ าหนดตามระเบยีบ ชสอ. ว่าด้วย

การใหเ้งนิกูแ้ก่สหกรณ์สมาชกิ พ.ศ.2565 ขอ้ 22 โดยก าหนดการถอืหุน้เพิม่สงูสุดไม่เกนิอตัรา
รอ้ยละ 1.00 ของเงนิกูท้ีข่อรบั ทัง้นี้ ส าหรบัเงนิกูร้ะยะสัน้โครงการพเิศษ 2 เท่านัน้ 

 10) การส่งเงินช าระหน้ี สหกรณ์สามารถส่งช าระขัน้ต ่าตามยอดทีเ่รยีกเกบ็ ส่วนการช าระคนืก่อนก าหนดใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไข
ของโครงการ โดยแจง้ยนืยนัการช าระคนืทางโทรศพัทก์บัฝ่ายสนิเชื่อล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วนัท าการก่อน
ถงึวนัช าระเงนิ (ภายในเวลา 14.00 น.) เพื่อฝ่ายสนิเชื่อจะไดแ้จง้ยอดดอกเบีย้ทีต่อ้งช าระการช าระหนี้ท า
ไดโ้ดยโอนเงนิเขา้บญัช ีชสอ. 

 11) ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน   ชสอ. เป็นฝ่ายรบัผดิชอบค่าธรรมเนียมในการโอนเงนิแยกตามกรณี ดงันี้ 
   กรณีจ่ายเงินกู้ ชสอ. เป็นฝ่ายรบัผดิชอบค่าธรรมเนียมในการโอนเงนิทุกครัง้ 
   กรณีรบัช าระหน้ี สหกรณ์ผูกู้้เป็นฝ่ายรบัผดิชอบค่าธรรมเนียมในการโอนทุกครัง้ และเมื่อโอนช าระหนี้

แลว้กรุณาแจง้ให ้ชสอ. ทราบทุกครัง้ในการโอนเงนิ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ
ยอดเงนิโอน  

บรกิารเงนิกู้ระยะสัน้โครงการพเิศษ 2 นี้ แบบอตัราดอกเบีย้มเีฉลีย่คนื ปลายปีมีสิทธิได้รบัเงินเฉล่ียคืนตามส่วนท่ีท าธรุกิจกบั ชสอ. สนใจใชบ้รกิาร
เงนิกู้และตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ กรุณาตดิต่อสอบถาม เจา้หน้าที ่ ชสอ. ซึง่ยนิดแีละพรอ้มทีจ่ะอ านวยความสะดวกแก่สหกรณ์ในทุกๆ ดา้น ***
ดาวน์โหลดแบบพิมพข์อง ชสอ.พร้อมตวัอย่างการกรอกข้อมูลได้ท่ี www.fsct.com โดยแบบพิมพต่์างๆ สามารถกรอกข้อมูลและพิมพ์
ผ่านเครื่อง Printer ได้ทนัที 
 หากไม่ไดร้บัความสะดวกในการใหบ้รกิาร กรุณาแจง้ 

ประธานกรรมการ โทร. 089 443 6941 
และหรอื รองผูจ้ดัการใหญ่ส านักธุรกจิ โทร. 099 356 4997 
 

20 มกราคม 2566 
เงนิกูร้ะยะสัน้โครงการพเิศษ 2 หน้า 2 

ฝ่ายสนิเชื่อ  โทร. 0 2496 1199 ต่อ 212 – 216, 223, 226, 227  
และ 08 1839 7819, 08 1574 3044 โทรสาร. 0 2496 1177, 0 2496 1188 

http://www.fsct.com/


ชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จ ำกดั 

 

วนัที ่........ เดอืน ......................... พ.ศ. ............ 

ขา้พเจา้สหกรณ์ออมทรพัย ์...................................................................................................................... จ ากดั 

มคีวามประสงคท์ีจ่ะขอกูเ้งนิ ชสอ. จ านวน ............................................... บาท (...............................................................................) 

ตามโครงการเงนิกูข้อง ชสอ. ดงัต่อไปนี้ 
 

เงินกู้ระยะสัน้โครงกำรพิเศษ 2 

  กูแ้บบมเีฉลีย่คนื      อตัราดอกเบีย้เงนิกู ้รอ้ยละ 3.00 ต่อปี 

  กูแ้บบไม่มเีฉลีย่คนื   อตัราดอกเบีย้เงนิกู ้รอ้ยละ 2.90 ต่อปี 

 

 เงินกู้ระยะปำนกลำงโครงกำรพิเศษ 10 

  กูแ้บบมเีฉลีย่คนื      อตัราดอกเบีย้เงนิกู ้รอ้ยละ 3.30 ต่อปี 

  กูแ้บบไม่มเีฉลีย่คนื   อตัราดอกเบีย้เงนิกู ้รอ้ยละ 3.20 ต่อปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

          

 

ลงนาม  ............................................................ 

            (..........................................................) 

ต าแหน่ง ............................................................ 

 

ประทบั 

ตราสหกรณ์ 

ลงนาม  ............................................................ 

            (..........................................................) 

ต าแหน่ง ............................................................ 

 




