ระเบียบชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด
วาดวยการใหเงินกูแกสหกรณสมาชิก พ.ศ. 2555
--------------------------อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด ขอ 69 (12)
ขอ 89 (3) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 ไดมีมติให
กําหนดระเบียบชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด วาดวยการใหเงินกูแกสหกรณสมาชิก พ.ศ. 2555
ดังนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด วาดวยการให
เงินกูแกสหกรณสมาชิก พ.ศ. 2555”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เปนตนไป
ขอ 3 ในระเบียบนี้
“ชุมนุมสหกรณ”
หมายถึง ชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด
“สหกรณ”
หมายถึง สหกรณออมทรัพยซึ่งเปนสมาชิกของ
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณ
ออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด
“ประธานกรรมการ”
หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการชุมนุม
สหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด
หมวด 1
ขอกําหนดทั่วไป
ขอ 4 สหกรณซึ่งประสงคจะกูเงินของชุมนุมสหกรณตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เปนสหกรณทดี่ ําเนินธุรกิจ ตามแบบแผนที่กําหนดไวและมีฐานะมั่นคง
(2) เปนสหกรณทกี่ ําหนดขอบังคับหรือแกไขเพิ่มเติมขอบังคับเกี่ยวกับลักษณะของ
สมาชิกและการใหเงินกูแกสมาชิกไวโดยมีหลักเกณฑและเงื่อนไขอันสมควร
ขอ 5 ในการขอกูเงิน สหกรณผูขอกูจะตองเสนอ
(1) คําขอกูตามแบบพิมพที่ชุมนุมสหกรณกําหนด
(2) งบดุลของสหกรณประจําปทางบัญชี ที่มรี ายงานของผูสอบบัญชียอนหลัง 2 ป
(3) งบทดลอง (6 ชอง) 3 เดือนยอนหลังกอนยื่นคําขอกูเงิน
(4) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการครั้งที่มีมติใหกูเงิน
(5) สําเนาหนังสือนายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบวงเงินกูยืมประจําป
(6) รายชื่อและลายมือชื่อคณะกรรมการดําเนินการสหกรณชุดปจจุบัน
(7) ขอบังคับและระเบียบทางการเงิน
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หมวด 2
การใหเงินกู
ขอ 6 การใหเงินกูแกสหกรณนั้นใหพิจารณาตามความเหมาะสมกับเหตุผลความจําเปนและ
ความสามารถในการชําระหนี้ โดยมีจํากัดจํานวนขั้นสูงดังตอไปนี้
(1) อนุมัติวงเงินกูจํานวนไมเกิน 1.5 เทาของทุนเรือนหุนของสหกรณผูขอกู แตตอ ง
ไมเกินวงเงินกูยืมประจําปที่นายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบของสหกรณนั้น ๆ
(2) กรณีที่เห็นควรใหเงินกูแ กสหกรณเปนจํานวนเกินกวา 1.5 เทาของทุนเรือนหุน
ของสหกรณผูขอกู แตตองไมเกินวงเงินกูย ืมประจําปทนี่ ายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบของสหกรณ
นั้น ๆ ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการดําเนินการกอนจึงใหกูได
ภายใตบังคับวรรคแรกการคํานวณหนี้สนิ จากการกูของสหกรณผูขอกูเปนดังนี้
(1) กูเงินเพื่อเพิ่มวงเงินกูและมีหนี้คางชําระกับชุมนุมสหกรณ ใหคํานวณหนี้สินจาก
การกูโดยการลดยอดหนี้สินนั้นออกกอน
(2) กูเงินเพื่อแปลงหนี้ใหม ใหคํานวณหนีส้ ินจากการกูโดยลดยอดหนี้สินคางชําระ
กับชุมนุมสหกรณออกกอน
(3) กูเงินเพื่อชําระหนี้สถาบันการเงินอื่น ใหคํานวณหนี้สินจากการกูโดยไมลดยอด
หนี้สินที่มีกับสถาบันการเงินนั้น ๆ ชุมนุมสหกรณอาจลดยอดหนี้สินที่สถาบันการเงินอื่นออกกอนได ซึ่ง
ชุมนุมสหกรณสงวนสิทธิ์ในการจายเงินกู โดยเปนผูโอนเงินเพื่อชําระหนี้สถาบันการเงินนั้น หรือสหกรณผู
ขอกู ในกรณีที่เจาหนี้ของสหกรณผูขอกูกําหนดใหสหกรณผูขอกูเปนผูชําระหนี้โดยตรง
(4) กูเงินเพื่อเพิ่มวงเงินและมีหนี้คางชําระกับชุมนุมสหกรณ ตลอดจนสถาบัน
การเงินอื่นในคราวเดียวกัน ใหคํานวณหนี้สินจากการกูโดยการลดยอดหนี้สินที่มีกับชุมนุมสหกรณ แตไมลด
ยอดหนี้สินกับสถาบันการเงินอื่น
(5) การกูนอกจากกรณีดังกลาวใหเปนไปตามที่คณะกรรมการผูมีอํานาจอนุมัติ
พิจารณาเปนกรณี ๆ ไป
หมวด 3
หลักประกันเงินกู
ขอ 7 สหกรณผูขอกูจะตองจัดทําสัญญาเงินกูแ ละสัญญาค้ําประกันเงินกู ตามแบบที่ชุมนุม
สหกรณกําหนด และใหสหกรณผูขอกูจัดใหมีหลักประกันเงินกู ดังนี้
(1) มีกรรมการดําเนินการทั้งคณะเปนผูค ้ําประกันเงินกู สําหรับกรณีที่คณะกรรมการ
ดําเนินการชุมนุมสหกรณพิจารณาแลวเห็นวาอาจมีความเสี่ยงใหเพิ่มหลักประกันโดยจัดใหผูจัดการสหกรณ
ค้ําประกันเพิม่ รวมกับกรรมการดําเนินการทั้งคณะ
(2) มีใบรับเงินฝากประจําและหรือตัว๋ สัญญาใชเงินของชุมนุมสหกรณ และหรือใบหุน
ของสหกรณสมาชิกที่ชุมนุมสหกรณออกให มาจํานําหรือมอบไวใหแกชุมนุมสหกรณเพื่อเปนประกันเงินกู
โดยชุมนุมสหกรณ จะใหกูไดไมเกินรอยละ 90 ของใบรับเงินฝากประจําและหรือตัว๋
สัญญาใชเงินและหรือใบหุน นั้น
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หมวด 4
การอนุมัติเงินใหกูและสงคืนเงินงวดชําระหนี้
ขอ 8 การอนุมัติเงินใหกู ใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาอนุมัติ
การจายเงินกู ชุมนุมสหกรณจะโอนเงินเขาบัญชีของสหกรณผูขอกูเทานั้น
ขอ 9 ถาสหกรณผูขอกูจะกูเงินจากผูอื่นในระหวางที่ยังมีหนี้เงินกูอยูตอชุมนุมสหกรณ
ตองแจงใหชุมนุมสหกรณทราบ
สหกรณที่ไดรับเงินกูตองสงงบทดลองหรืองบดุลใหแกชุมนุมสหกรณประจําเดือน
จนกวาจะชําระหนี้หมด
ขอ 10 ใหคณะกรรมการผูมีอํานาจอนุมัติเงินกูตามขอ 8 พิจารณากําหนดเงินงวดชําระหนี้
ตามความเหมาะสมนับแตวันที่ทําหนังสือสัญญาเงินกูเปนตนไป และระบุไวในหนังสือสัญญาเงินกูใหชัดเจน
ดังนี้
(1) เงินกูระยะสั้นไมเกิน 12 เดือน
(2) เงินกูระยะปานกลางไมเกิน 36 เดือน
(3) เงินกูระยะยาวไมเกิน 120 เดือน
หมวด 5
อัตราดอกเบีย้
ขอ 11 การคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกูใหเปนไปตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนดและระบุ
จํานวนในสัญญาเงินกูเปนคราวๆ ไป
การคํานวณดอกเบี้ย ใหคํานวณตามตนเงินคงเหลือเปนรายวัน ตั้งแตวันที่สหกรณ
รับเงินกูจนถึงวันกอนวันที่ชมุ นุมสหกรณไดรับชําระคืนเงินกู
หมวด 6
การผอนผันชําระหนี้และเรียกคืนเงินกู
ขอ 12 การอนุมัติผอนผันชําระหนี้ใหแกสหกรณผูขอกูใหคณะกรรมการผูมีอํานาจอนุมัติ
เงินกู ตามขอ 8 เปนผูพิจารณาอนุมัติ
ขอ 13 ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ ใหชุมนุมสหกรณเรียกคืนเงินกูและใหสหกรณผูขอกู
ชําระคืนตนเงินพรอมทั้งดอกเบี้ยแกชุมนุมสหกรณโดยทันที แมยังไมถึงกําหนดตามสัญญาเงินกูก็ตาม
(1) เมื่อสหกรณผูขอกูตองเลิกไมวาเพราะเหตุใดๆ
(2) เมื่อปรากฏวาสหกรณผูขอกูฝาฝนขอกําหนดตามขอ 11 แหงระเบียบนี้
(3) เมื่อปรากฏวาสหกรณผูขอกูใชเงินกูไมถกู ตองตามวัตถุประสงคที่ระบุไวใน
สัญญาเงินกู
(4) เมื่อสหกรณผูขอกูผิดนัดไมชําระเงินกูต ามกําหนดและคณะกรรมการผูมีอํานาจ
อนุมัติเงินกูตามขอ 8 ไมไดผอนเวลาให
(5) เมื่อมีเหตุที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นวาสหกรณนนั้ ไมสมควรกูเงินชุมนุม
สหกรณตอไป
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ขอ 14 ใหสหกรณซึ่งกูเงินจากชุมนุมสหกรณทุกสหกรณถือหุนในชุมนุมสหกรณเพิ่มขึ้น
กอนวันสิ้นปทางบัญชีของชุมนุมสหกรณจนมีจํานวนหุนที่ถือเปนอัตราสวนสองหุนตอจํานวนทุนเรือนหุน
ทุกๆ หนึ่งลานบาท ณ วันสิ้นปทางบัญชีครั้งสุดทายของสหกรณ กรณีสหกรณใดถือหุนกับชุมนุมสหกรณ
ครบตามเกณฑดังกลาวแลว ก็มิตองถือหุนเพิ่มตามสวนจํานวนเงินกูอีก
ขอ 15 ใหประธานกรรมการ รักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้
ประกาศไว ณ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2555
สิทธิชัย อึ๊งภากรณ
(นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ)
ประธานกรรมการดําเนินการ
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด

