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อันดับความนาเชื่อถือองคกร “A- / Stable” ประเมินโดย บร�ษัท ทร�สเรทติ�ง จํากัด
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ชสอ. ยื่นบรรจุบทบัญญัติ รัฐธรรมนูญฉบับใหม
“รัฐตองสงเสริม สนับสนุน คุมครอง
และสรางเสถียรภาพความมั่นคงใหแกระบบสหกรณ”

นายอลงกรณ พลบุตร

ดร.อมร วาณิชวิวัฒน
ดร. เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ พรอมดวย พลตรีวัชระ นิตยสุทธิ์ กรรมการดําเนินการ
ชสอ. ยื่นหนังสือตอ ดร.อมร วาณิชวิวัฒน โฆษกกรรมการรางรัฐธรรมนูญ และนายอลงกรณ พลบุตร รองประธานสภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่ 1 เพื่อขอใหบรรจุบทบัญญัติเกี่ยวกับการสงเสริม สนับสนุน และคุมครองระบบสหกรณ
ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม หมวดหนาที่ของรัฐ โดยขอใหระบุวา “รัฐตองสงเสริม สนับสนุน คุมครอง และสรางเสถียรภาพ
ความมั่นคงใหแกระบบสหกรณ อันเปนฐานตั้งตนใหสหกรณไดรับการสงเสริม สนับสนุน และคุมครองจากรัฐ สําหรับ
การเปนเครื่องมือของรัฐในการทําหนาที่องคกรหรือกลไกขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ” พรอมทั้ง
รวมแถลงขาวตอสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2559 ณ อาคารรัฐสภา กรุงเทพฯ
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สวัสดีครับ พบกันอีกครั้ง สําหรับ FSCT News ฉบับเดือนมีนาคมครับ
ผมขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมในความสําเร็จของสหกรณและ
บุคลากรของสหกรณที่ประสบความสําเร็จ ไดรับการคัดเลือกเปน 100 สหกรณ
และ 100 นั ก สหกรณ ดี เ ด น เนื่ อ งในโอกาสครบรอบ 100 ป ส หกรณ ไ ทย
วันที่ 26 กุมภาพันธ 2559 ซึ่งมีสหกรณออมทรัพย 58 แหง และบุคลากรสหกรณ
ออมทรัพย 56 คน ที่ไดรับการคัดเลือก นับวาเปนตนแบบที่ดีตอการพัฒนาของ
สหกรณอื่นๆ ที่สามารถนําไปเปนแบบอยางตอไป (สามารถตรวจสอบรายชื่อ
100 สหกรณดีเดน และ 100 นักสหกรณดีเดน ไดที่เว็บไซต ชสอ. www.fsct.com ครับ)
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ ผมไดเขายื่นหนังสือตอ ดร.อมร วาณิชวิวัฒน
โฆษกกรรมการรางรัฐธรรมนูญ และนายอลงกรณ พลบุตร รองประธานสภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ณ อาคารรัฐสภา กรุงเทพฯ เพื่อใหบรรจุบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการสงเสริม สนับสนุน และคุมครองระบบสหกรณในรัฐธรรมนูญใหม
โดยขอใหระบุวา “รัฐตองสงเสริม สนับสนุน คุมครองและสรางเสถียรภาพ
ความมั่นคงใหแกระบบสหกรณ” ในหมวดหนาที่ของรัฐ
สําหรับในชวงเดือนที่ผานมา ชสอ. ไดจัดโครงการทัศนศึกษาขอบคุณ
ผูลงทุนใน ชสอ. เพื่อเปนการตอบแทนและขอบคุณสหกรณสมาชิกที่ใหการ
สนับสนุน และศรัทธาเชื่อมั่นใน ชสอ. ดวยดีเสมอมา ดังนี้ครับ
วันที่ 17 – 20 มกราคม 2559 ณ ประเทศเวียดนาม มีผูรวมเดินทาง
จํานวน 71 คน จาก 19 สหกรณ
วันที่ 23 – 28 มกราคม 2559 ณ ประเทศญี่ปุน มีผูรวมเดินทางจํานวน
42 คน จาก 10 สหกรณ
วันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ 2559 ณ สาธารณรัฐเกาหลี มีผูรวมเดินทาง
จํานวน 93 คน จาก 28 สหกรณ
นอกจากนี้ ชสอ. ไดจัดโครงการสัมมนาพรอมทัศนศึกษาและงานเลี้ยง
ขอบคุณสหกรณผูใชบริการสินเชื่อของ ชสอ. วันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ 2559 ณ
ประเทศเวียดนาม มีผูรวมเดินทางจํานวน 132 คน จาก 100 สหกรณ
ผมขอเรียนใหทราบวาทุกๆ โครงการที่ ชสอ. จัดขึ้น เพื่อมอบให
สหกรณสมาชิกทุกทาน แสดงใหเห็นวา ชสอ. คํานึงถึงสมาชิกเปนสําคัญเสมอมา
ชสอ. ยินดีเปนพี่เลี้ยง ดูแล รับฟง และชวยใหคําปรึกษา และขอมอบโครงการดีๆ
ใหบรรดาสหกรณสมาชิกเชนนี้ตลอดไปครับ
ในเดือนมีนาคมนี้ ผมและคณะกรรมการดําเนินการ จะไปพบสมาชิก
ในโครงการสั ม มนา ชสอ. พบสหกรณ อ อมทรั พ ย ภ าคตะวั น ออกและภาคกลาง
ในวันที่ 5 มีนาคม 2559 ณ จังหวัดชลบุรี และพบสมาชิกชมรมสหกรณออมทรัพย
กทม. พื้นที่ 1 และ พื้นที่ 2 ในวันที่ 26 มีนาคม 2559 จังหวัดนนทบุรี แลวพบกันนะครับ
ผมขอเชิญชวนสหกรณสมาชิกมาลงทุนกับ ชสอ. เพื่อบริหารเงินอยาง
มีประสิทธิภาพในการลงทุนที่ใหผลตอบแทนที่ดี และเพื่อเปนการเฉลิมฉลอง
เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ป สหกรณไทย ซึ่ง ชสอ. ไดออกตั๋วสัญญาใชเงิน
และเงินฝากประจํา “รุน ฉลอง 100 ป สหกรณไทย” โดยใหอตั ราดอกเบีย้ 18 เดือน 3.8%
และ 24 เดือน 4.0% ตอป โดยจะเปดจําหนายถึงวันที่ 29 เมษายนนี้ สหกรณใด
สนใจติดตอไดที่แผนกตั๋วสัญญาใชเงินและเงินฝากประจํา โทร 0 2496 1199
ตอ 126-127, 109-110 ครับ
แลวพบกันใหมในฉบับหนา ขอบคุณและสวัสดีครับ

“100 ป สหกรณ ไทย พัฒนาเศรษฐกิจกาวไกล
สรางสังคมไทยมั่นคง”
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“กาวผาน 100 ป สหกรณ ไทย”
พัฒนาเศรษฐกิจกาวไกล สรางสังคมไทยมั่นคง

ดร. เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ พรอมดวย
คณะกรรมการดําเนินการ ชสอ. เขารวมงาน “100 ป สหกรณไทย
พัฒนาเศรษฐกิจกาวไกล สรางสังคมไทยมั่นคง” โดยมี นายสมคิด
จาตุศรีพิทักษ รองนายกรัฐมนตรีเปนประธานในพิธีเปดพรอมทั้ง
ปาฐกถาพิเศษ “กาวผาน 100 ป สหกรณไทย
พัฒนาเศรษฐกิจกาวไกล สรางสังคมไทย
มั่นคง” มี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
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รั ฐ มนตรี ว  า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ กล า วรายงาน
วัตถุประสงคการจัดงาน เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 ณ หองประชุม
The Deck ศูนยประชุมธรรมศาสตรรังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยมี
ผูเขารวมงานประกอบดวย ขาราชการ ลูกจาง ประธานกรรมการ
กรรมการดําเนินการ และเจาหนาที่สหกรณท้ัง 7 ประเภท รวมถึง
บุคลากรกลุมเกษตรกร และหนวยงานที่มีหนาที่ในการสงเสริมและ
สนับสนุนสหกรณ จํานวนกวา 4,000 คน
ทั้ ง นี้ ชสอ. ได ร  ว มจั ด แสดงนิ ท รรศการในงาน
ดังกลาว เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ป สหกรณไทย โดยในปนี้ ชสอ.
และขบวนการสหกรณทั่วประเทศ ไดรวมกันจัดกิจกรรม
และโครงการตลอดทั้งป 2559 เพื่อเปนการเฉลิมฉลอง
100 ป สหกรณ ไ ทย สํ า หรั บ กิ จ กรรมและโครงการ
ในแตละเดือนจะมีอะไรบาง สามารถติดตามไดทาง FSCT
News หรือ www.fsct.com
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ชสอ. สานสัมพันธสหกรณออมทรัพย ในภาคเหนือ
ดร. เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ชสอ. เปนประธานในพิธี
เปดโครงการสัมมนา ชสอ. พบสหกรณออมทรัพยภาคเหนือ พรอมทั้งบรรยายในหัวขอ
นโยบายการบริหารงาน ชสอ. โดยมี พลตรีวัชระ นิตยสุทธิ์ ประธานกรรมการเชื่อมโยง
เครือขายฯ ชสอ. กลาวรายงานถึงความเปนมาและวัตถุประสงคการจัดงาน นายธนู มีสัตย
ประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด กลาวตอนรับในฐานะ
เจาภาพรวมในการจัดงาน โดย ชสอ. รวมกับชมรมสหกรณออมทรัพยภาคเหนือ
จัดโครงการสัมมนาขึ้นเพื่อใหสหกรณออมทรัพยภาคเหนือ ไดรับทราบ
ภารกิจของ ชสอ. ดานตางๆในการพัฒนาสหกรณ การสรางความเขมแข็ง
ใหกบั สหกรณสมาชิก รวมทัง้ แลกเปลีย่ นขอเสนอแนะ และขอคิดเห็นรวมกัน
เพื่อเปนการเสริมสรางความรวมมือและสัมพันธภาพอันดีรวมกัน
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2559 ณ หองประชุมเอื้องเงิน สหกรณออมทรัพย
ครู เชี ย งใหม จํ า กั ด และมี ผู  เข า ร ว มสั ม มนาจากสหกรณ อ อมทรั พ ย
ในภาคเหนือกวา 100 คน

ชสอ. จัดอบรม “คณะกรรมการอํานวยการ”
เพิ่มพูนศักยภาพผูบริหารสหกรณ
ดร. เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ชสอ. เปนประธานในพิธีเปดโครงการฝกอบรม
หลักสูตร “คณะกรรมการอํานวยการ” ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่ 13-15 มกราคม 2559 ณ โรงแรมพรพิงค
ทาวเวอร อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยมีผูเขารวมอบรมจํานวน 145 คน จาก 47 สหกรณ
ดร. เฉลิมพล กลาววา คณะกรรมการอํานวยการ เปนผูที่คณะกรรมการดําเนินการแตงตั้งขึ้น
ตามขอบังคับของสหกรณเพื่อใหบริหารงานสหกรณตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวสําหรับคณะกรรมการอํานวยการ
และหนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย ดังนั้นบทบาทของคณะกรรมการอํานวยการ จึงอยูในบทบาทของ
ผูทําการแทนคณะกรรมการดําเนินการ และมีหนาที่ทางดานตางๆ เชน ดานการเงิน ดานการบัญชีและการทะเบียน ดานเอกสารและ
ทรัพยสิน ดานการบริหารและการจัดการ ดานงบการเงิน การจัดสรรกําไรสุทธิ เปนตน ซึ่ง ชสอ. ไดเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนา
บุคลากรสหกรณออมทรัพย จึงไดจัดโครงการฝกอบรม หลักสูตร “คณะกรรมการอํานวยการ” ขึ้น โดยมุงหวังใหบุคลากรมีความรู
เกี่ยวกับแนวคิดการบริหารงานสหกรณ บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการอํานวยการ เพื่อนําไปใชในการขับเคลื่อนงาน
ใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคของสหกรณ
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ชสอ. เยี่ยมเยือนสมาชิก จ.เชียงใหม

ดร. เฉลิ ม พล ดุ ล สั ม พั น ธ ประธานกรรมการ พร อ มด ว ย
พลตรีวัชระ นิตยสุทธิ์ นายณฐกร แกวดี กรรมการดําเนินการ นายอนันต
ชาตรูประชีวิน ผูจัดการใหญ นายนลทวัช สมาธิ รองผูจัดการใหญฯ เขาเยี่ยม
เยือนสหกรณออมทรัพยในจังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 เพื่อรวม
พบปะ แนะนํา ตอบขอซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในเรื่อง
การบริหารงานของ ชสอ. และการดําเนินงานของสหกรณ จํานวน 4 แหง ดังนี้
สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด
1. สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด
จดทะเบียนเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2543 มุงบริหารจัดการสหกรณดวยความมุงมั่น
ที่จะพัฒนาสหกรณใหเจริญกาวหนาดวยความซื่อสัตย สุจริต ทุมเท เจริญเติบโต
อยางมั่นคง จนปจจุบันมีสมาชิก 1,663 คน ทุนดําเนินการ 116,797,634.82 บาท
กําไรสุทธิ 2,486,972.90 บาท
2. สหกรณ อ อมทรั พ ย ค รู ลํ า พู น จํ า กั ด จดทะเบี ย นเมื่ อ วั น ที่
27 กรกฎาคม 2510 มุงสรางความเขมแข็งใหองคกร บริหารจัดการโดยยึดหลัก
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยแมโจ จํากัด
ธรรมาภิ บ าล ซื่ อ ตรง มั่ น คง เน น ให ส มาชิ ก มี ส วั ส ดิ ก ารและได รั บ บริ ก ารที่ ดี
อยางทั่วถึง ผลกําไรเปนของสมาชิก
3. สหกรณออมทรัพยตํารวจเชียงใหม จํากัด จดทะเบียนเมื่อ
26 พฤศจิกายน 2519 มุง ใหบริการสมาชิกดวยความรวดเร็ว สงเสริมการจัดสวัสดิการ
ใหแกสมาชิกและครอบครัวใหเกิดประโยชนสูงสุด ปจจุบัน มีสมาชิก 5,039 คน
กําไรสุทธิ 407 ลานบาท
สหกรณออมทรัพยตํารวจเชียงใหม จํากัด
4. สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยแมโจ จํากัด เปนสหกรณชนั้ นํา
ระดับประเทศ ที่เปนเลิศดานการบริหาร จัดการดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิกและสังคมที่เปนสุข ผานการประเมินการบริหาร
จัดการระดับดีเลิศ จากกรมสงเสริมสหกรณ ป 2558 ปจจุบันมีสมาชิก 1,304 คน
ทุนเรือนหุน 296.45 ลานบาท เงินรับฝาก 710.07 ลานบาท ทุนสํารอง 23.41
ลานบาท ทุนดําเนินงาน 1,070.73 ลานบาท กําไรสุทธิ 35.64 ลานบาท
สหกรณออมทรัพยครูลําพูน จํากัด

ชสอ. สนับสนุนชมรม สอ.ภาคกลาง จัดสัมมนา

ดร. เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ชสอ. เปนประธานในพิธีเปดการ
ประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางการบริหารสหกรณในศตวรรษที่ 21 พรอมทั้งมอบเงินสนับสนุนการจัด
งานจํานวน 100,000 บาท ใหกับชมรมสหกรณออมทรัพยภาคกลาง เมื่อวันที่ 30-31 มกราคม 2559
ณ โรงแรมไชยแสงพาเลส จังหวัดสิงหบุรี โดยมีผูเขารวมสัมมนาจํานวน 64 คน จาก 32 สหกรณ
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คลินิคกฎหมาย
โดย.. นายณฐกร แกวดี กรรมการดําเนินการ ชสอ.

การบังคับคดี
หากสหกรณเปนเจาหนีต้ ามคําพิพากษา สหกรณตอ ง
ดําเนินการบังคับคดีเอากับลูกหนี้ตามคําพิพากษา ภายใน
10 ป นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด กอนที่สหกรณ
จะนับวันอายุครบ 10 ป ตองทําความเขาใจกอนวาจะเริ่ม
วันใดเพราะมีหลายกรณีที่ตองนํามาพิจารณา ไดแก
1. กรณีที่ศาลชั้นตนมีคําพิพากษา สหกรณตอง
รออีก 30 วัน เพื่อใหลูกหนี้หรือจําเลยอุทธรณ ถาจําเลย
ไมอทุ ธรณ คดีกถ็ งึ ทีส่ ดุ แตหากจําเลยอุทธรณ คดียงั ไมถงึ ทีส่ ดุ
2. กรณีที่ศาลอุทธรณมีคําพิพากษา สหกรณตอง
รออีก 30 วัน เพื่อใหลูกหนี้ หรือจําเลยฎีกา ถาจําเลยไมฎีกา
คดีก็ถึงที่สุด แตหากจําเลยฎีกาคดี คดียังไมถึงที่สุด
3. กรณีที่ศาลฎีกามีคําพิพากษา และพิพากษา
ใหจําเลยแพคดี ถือวาคดีถึงที่สุดแลว สหกรณก็เริ่มนับตั้งแต
วันนัน้ เปนตนไป และเริม่ ตนกระบวนการบังคับคดีภายใน 10 ป
4. กรณีศาลมีคาํ พิพากษาตามสัญญาประนีประนอม
ยอมความ สหกรณตอ งพิจารณาเนือ้ หาและเงือ่ นไข ในสัญญา
ประนีประนอมยอมความวามีขอความตกลงไวอยางไร เชน
ตกลงกันวาใหจําเลยชําระหนี้เปนงวดๆ หากผิดนัดงวดใด
งวดหนึ่ง ใหบังคับคดีไดทันที การนับระยะเวลาการบังคับคดี
ใหนับถัดจากวันผิดนัด ดังนั้น สหกรณตองระมัดระวัง และ
ดูในสัญญาประนีประนอมยอมความวาการชําระแตละงวด
กําหนดจายวันใด เชน กําหนดจายทุกวันสิ้นเดือน หากไมจาย
ตามกําหนดก็เริ่มนับตั้งแตวันที่ 1 ของเดือนถัดไป เปนตน

(ตอนที่ 2)
แม ว  า อายุ ค วามบั ง คั บ คดี จ ะเริ่ ม นั บ แล ว แต
กระบวนการบังคับคดียงั ไมเริม่ ขึน้ เพราะกระบวนการทางศาล
หลังจากคดีถึงที่สุดแลว สหกรณหรือทนายความ ที่สหกรณ
แตงตั้งตองยื่นคํารองขอใหศาลออกคําบังคับ (กรณีจําเลย
ไมมาฟงคําพิพากษา ) หากจําเลยไมชําระหนี้ตามคําพิพากษา
สหกรณ หรือ ทนายความตองยื่นคํารองขอใหศาลมีคําสั่งตั้ง
เจาพนักงานบังคับคดีตอไป
เมือ่ ศาลมีคาํ สัง่ ตัง้ เจาพนักงานบังคับคดีแลว สหกรณ
ตองมอบอํานาจใหกรรมการ หรือฝายจัดการ หรือทนายความ
ไปยื่นคํารองตอเจาพนักงานบังคับคดีเพื่อใหเจาพนักงาน
บังคับคดี ยึด หรือ อายัดทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา
สิ่งสําคัญกอนยื่นคํารอง สหกรณตองสืบทรัพยของลูกหนี้เสีย
กอน วามีทรัพยสินอะไรใหยึด หรืออายัดบาง และตองรีบ
ดําเนินการ เพราะลูกหนี้อาจยักยายถายเททรัพยสินเพื่อให
พนจากการบังคับคดีก็ได
หากสหกรณ บั ง คั บ คดี ค รบถ ว นตามขั้ น ตอนแล ว
แมเจาพนักงานบังคับคดีไปทําการยึด หรือ อายัดทรัพยสิน
เมื่อพนกําหนด 10 ป ก็ถือวาสหกรณบังคับคดีภายในกําหนด
10 ป เชนสหกรณย่ืนคํารองขอใหเจาพนักงานบังคับคดี
ยึด หรือ อายัดที่ดินของลูกหนี้ภายใน 10 ป แตเจาพนักงาน
บั ง คั บ คดี ไ ด ดํ า เนิ น การขายทอดตลาดทรั พ ย สิ น เสร็ จ สิ้ น
ในปที่ 11 ก็ถือวาสหกรณบังคับคดีภายในกําหนดเวลา และมี
สิทธิไดรับเงินจากการขายทอดตลาดที่ดิน ตามที่ขอบังคับคดี
คณะกรรมการ และฝ า ยจั ด การไม ค วรมองข า มขั้ น ตอน
การบั ง คั บ คดี ดั ง กล า ว และควรติ ด ตาม และตรวจสอบ
การบังคับคดีกับเจาพนักงานงานบังคับคดีบอยๆ เพื่อเรงรัด
การบังคับคดีใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว หากดําเนินการเชนนี้แลว
สหกรณไดรับชําระหนี้ตามคําพิพากษา แนนอน.......
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สอ.นํารองเตรียมทดสอบระบบงาน
เดือนกุมภาพันธ ก็นับวาเปน เดือนที่ 9 แลว จากที่ ชสอ. ไดทําสัญญาจางบริษัทเมโทรซิสเต็มส คอรปอเรชั่น จํากัด
(มหาชน) บริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งโปรแกรม ระบบงานสหกรณออมทรัพยเพื่อสหกรณสมาชิก

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ กลาวถึง
ความคืบหนาของโครงการวา ปจจุบันมีความคืบหนาไปมากแลว
โดยบริษทั ไดสง มอบระบบงาน ชวงที่ 1 ให ชสอ. รวม 6 ระบบงาน
จาก 9 ระบบงานโดยในเดือนมกราคม ที่ผานมา คณะกรรมการ
ตรวจรับฯ ก็ไดดําเนินการตรวจรับระบบงานอีก 4 ระบบงาน คือ
ระบบงานเงินฝาก ระบบงานสินเชื่อ ระบบงานการเงิน ระบบ
งานดูแลการปฏิบัติงาน และไดมีการประชุม สอ.นํารอง ประจํา
เดือน ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 21 – 22 มกราคม 2559 บริษัทฯ ไดนํา
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เสนอความคืบหนาของโครงการฯ และประชุมเชิงปฏิบัติการโดย
การสาธิต โปรแกรม Alpha Version ระบบงานทะเบียนสมาชิก
และทุนเรือนหุน โปรแกรมระบบงานเงินฝาก ระบบงานการเงิน
ระบบงานสินเชือ่ และประมวลผลเรียกเก็บรายเดือน ซึง่ ทีป่ ระชุม
ไดใหขอ เสนอแนะเพิม่ เติมใหบริษทั นําไปปรับปรุงกอนทีจ่ ะทําการ
ทดสอบการใชงาน เพื่อใหไดประสิทธิภาพสูงสุด และในวันที่
21 มกราคม 2559 ก็ได
มี ก ารจั ด งานเลี้ ย ง
สังสรรคสวัสดีปใหม
กับ สอ.นํารอง และ
ที ม งานผู  พั ฒ นาซึ่ ง
สรางความประทับใจ
ให กั บ สอ.นํ า ร อ ง
โดยได รั บ ของขวั ญ
ปใหมกันทุกสหกรณ

และเมื่อวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ 2559 ไดมีการประชุม สอ.นํารอง ประจําเดือน ครั้งที่ 9 เปนการประชุมเชิงปฏิบัติการ
โดยการสาธิต โปรแกรม Alpha Version ระบบงานบัญชีและงบประมาณ และระบบงานเอทีเอ็ม (ATM)

นอกจากนั้น ชสอ. จัดจาง บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
ผูใหบริการดานสายเชื่อมโยงขอมูล Private Link พรอมอุปกรณ
โดยมีวัตถุประสงค คือ
1) เพื่ อ จั ด หาระบบเครื อ ข า ยที่ ต  อ ระหว า งศู น ย คอมพิ ว เตอร ชสอ.ไปยั ง สหกรณ อ อมทรั พ ย (COOP) โดย
โครงขายที่เชื่อมตอตองการระบบที่มีเสถียรภาพ
2) เพื่อจัดหาอุปกรณระบบเครือขายที่สามารถรองรับ
ระบบรักษาความปลอดภัยของเครือขาย
3) เพื่อสรรหาผูประกอบการที่มีความรูความสามารถ
ดานงานระบบเครือขาย โดยทําการติดตั้งระบบเครือขายพรอม
อุปกรณ ใหสามารถใชงานไดตรงตามความตองการของสหกรณ
ออมทรัพย ที่ใชประกอบการดําเนินธุรกิจอยูในปจจุบัน
4) เพื่อรองรับการทํางานไดตลอดเวลาในชวงเวลา
ทํางาน ซึง่ มีทงั้ ระบบหลักและระบบสํารอง ซึง่ สหกรณออมทรัพย

มี พื้ น ที่ ใ นการให บ ริ เวณอยู  ก รุ ง เทพฯ ปริ ม ณฑล และพื้ น ที่
ตางจังหวัด
และขณะนี้ บริษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) ก็ไดดาํ เนินการ
ติดตัง้ สายสัญญาณและอุปกรณ ณ สอ.นํารองตาง ๆ แลวมีกาํ หนด
เสร็จภายในเดือนมีนาคม
สําหรับเดือนเมษายน 2559 จะเปนเดือนที่จะให
สอ.นํารองเริม่ ดําเนินการทดสอบโปรแกรม เปนการทดสอบบน
สภาพแวดลอมจริง กลาวคือ ดําเนินการทดสอบ ณ สถานทีข่ อง
แตละสหกรณซึ่ง ชสอ. มีอุปกรณคอมพิวเตอรให สอ.นํารอง
ยืมเพื่อใชในการทดสอบ ประกอบดวย เครื่องคอมพิวเตอร
เครื่องพริ้นเตอร และเครื่องพิมพสมุดคูฝาก โดย สอ.นํารอง
ใชงานโปรแกรม ผานสายสัญญาณ Private Link และใชขอ มูล
ณ ศูนยขอ มูลคอมพิวเตอร ของ ชสอ. ในขณะนี้ ชสอ. ไดเตรียม
ความพรอมในการทดสอบแลว
ªØÁ¹ØÁÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾ÂáË‹§»ÃÐà·Èä·Â ¨Ó¡Ñ´
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“ซินเจียยูอี่ ซินนี้ฮวดไช”
ใส ใจผูลงทุนคืองานของ ชสอ.

นายอนันต ชาตรูประชีวิน ผูจัดการใหญ นางประภาษร ทิพยดี รองผูจัดการใหญ
สายธุรกิจฯ และแผนกการตลาดระดมทุน ชสอ. นําผลไมมงคล แทนความขอบคุณสําหรับ
สหกรณที่ลงทุนใน ชสอ. ในเทศกาลตรุษจีน ที่มีความหมายดี ๆ คือ “สมสีทอง” หมายถึง
ความสวัสดีมหามงคล และกานของสม ความหมายคือ ยอมรับฟงความเห็นของคนอื่น เปรียบเสมือน ชสอ. ที่ยอมรับความเห็นคิดเห็นของสหกรณสมาชิก พรอมจะกาวเดินไปขางหนา
เพื่อใหองคกรเจริญรุงเรืองไปพรอม ๆ กัน และสิ่งสําคัญคือการสรางสัมพันธที่ดีระหวางกัน

การนําเสนอผลงาน
นวัตกรรมสหกรณออมทรัพยภาคกลาง

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ชสอ. เปนประธานในพิธีเปดและบรรยายพิเศษในหัวขอ “นวัตกรรมกับ
การบริหารงานสหกรณออมทรัพย” พรอมมอบเงินสนับสนุน จํานวน 100,000 บาท ในการจัดโครงการนําเสนอนวัตกรรมสหกรณ
ออมทรั พ ย ภ าคกลาง ป 2558 เมื่ อ วั น ที่ 27 ธั น วาคม 2558
ณ โรงแรมสมฤดีรีสอรท อ.เมือง จ.นครนายก โดยมี นายเสกสรรค
โสภารั ต น กรรมการดํ า เนิ น การเข า ร ว มงานดั ง กล า วด ว ย ทั้ ง นี้
มีสหกรณออมทรัพยสงผลงานนวัตกรรมเขารวมการคัดเลือก 5 แหง
ด ว ยกั น คื อ สหกรณ อ อมทรั พ ย ส หภาพแรงงานไทยเรยอน จํ า กั ด
ชือ่ ผลงาน “การสํารวจและการประเมินหลักทรัพยของคณะกรรมการ
สินเชื่อ” สหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด ชื่อผลงาน “Magic
Mirror” สหกรณ อ อมทรั พ ย ส หภาพแรงงานไทยอคริ ลิ ค ไฟเบอร จํ า กั ด
ชื่ อ ผลงาน “สหกรณ ส  ง เสริ ม การเกษตรพอเพี ย ง ลดรายจ า ย เพิ่ ม รายได
ดีตอสุขภาพ” สหกรณออมทรัพย สหภาพแรงงานฟูรูกาวาเม็ททัล (ไทยแลนด)
จํ า กั ด ชื่ อ ผลงาน “กลยุ ท ธ ก ารบริ ห ารจั ด การสหกรณ ใ นสภาวะสหกรณ
ขาดสภาพคลอง” และ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จํากัด ชื่อผลงาน “เงินฝากออมทรัพยเกษียณสุข” โดยสหกรณที่ไดรับรางวัลผล
งานนวัตกรรมฯ ดีเดนระดับภาคกลาง ประจําป 2558 และเปนตัวแทนของชมรมฯ
เพื่อไปรวมการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมฯ ดีเดนระดับประเทศประจําป 2558
ของ ชสอ. ในวันที่ 29 กุมภาพันธ 2559 ณ โรงแรม
ริชมอนด จังหวัดนนทบุรี ไดแก สหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จํากัด
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ชสอ. มอบเงินสนับสนุน
ชมรม สอ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ พรอมดวย นายอนันต ชาตรูประชีวิน ผูจัดการใหญ ชสอ. มอบเงิน
สนับสนุน จํานวน 100,000 บาท ใหแก ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันออกเฉียงเหนือสําหรับการจัดโครงการสัมมนา เรื่อง
“การรณรงคสหกรณออมทรัพยนําเงินมาลงทุนใน ชสอ.” โดยมี นายเสกสรรค โสภารัตน ประธานกรรมการชมรมสหกรณ
ออมทรัพยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนผูรับมอบเงินสนับสนุน เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 ณ หองเมืองบัว โรงแรมสาเกดนคร
อ.เมือง จ.รอยเอ็ด มีผูเขารับการสัมมนา จํานวน 85 คน 39 สหกรณ
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ บรรยายพิเศษ เรื่อง “ชสอ. กับการเปนศูนยกลางทางการเงินของ
ขบวนการสหกรณออมทรัพยไทย” ดานวิสัยทัศน พันธกิจ การเงิน ขอมูลสหกรณออมทรัพย แหลงที่มาของทุนดําเนินงาน และขอ
เชิญชวนสหกรณสมาชิกใชบริการสินเชื่อ หากเอกสารขอกูครบ อนุมัติเร็ว รับเงินไดทันทีไมตองรอการจัดสรรเงิน โดย ชสอ.มีบริการ
โครงการเงินกูพิเศษเพื่อการบริหารสหกรณ ใหวงเงินสูงสุด 500 ลานบาท ดอกเบี้ยสุทธิ กรณีหักเฉลี่ยคืน 4.14% (อัตราดอกเบี้ยเงินกู
ตามประกาศ 4.30%) ผอนนาน 36 เดือน โครงการเงินกูพิเศษ โครงการเงินกูปกติ โครงการออมเงินเพื่อการประชุมใหญ รวมถึง
โครงการเงินออมเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน และการใหบริการเงินฝาก ดานการลงทุนใน ชสอ. ใหบริการดานเงินรับฝากประจํา
ตั๋วสัญญาใชเงิน รวมถึง ชสอ.รับซื้อตราสารหนี้เพื่อเพิ่มสภาพคลองใหสหกรณ
นายอนันต ชาตรูประชีวิน ผูจัดการใหญ ชสอ. บรรยายเรื่อง “การลงทุนใน ชสอ. ผลตอบแทนและความเสี่ยง”
ดานทางใชไปของทุนดําเนินงานของสหกรณออมทรัพย แหลงลงทุนของ สอ. (นอกจากใหสมาชิกกู) ทุนภายใน : ทุนภายนอก NPL
ในรอบ 5 ป (ป 2553 – ป 2557) อายุทุนภายนอก และแหลงที่มาของเงินทุนภายนอก ป 2557 อัตราการเติบโตของเงินออม
และเงินกู การรวมเปนเจาของ ชสอ. โดยการถือหุน การฝากเงิน กับ ชสอ.อัตราดอกเบี้ยสูงกวาตลาดตลอดเวลา ซึ่งระดับความ
นาเชื่อถือของ ชสอ. A- คือ ความสามารถและความเต็มใจในการชําระหนี้ไดเต็มจํานวน และตรงตามกําหนดเวลา รวมถึงความ
สามารถในการปฏิบัติตามขอผูกพันทางการเงินตางๆ ที่องคกรไดใหไว และผลการประเมินการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
ของ ชสอ.ประจําป 2557 โดยกรมสงเสริมสหกรณ 98.41% ระดับดีเลิศ การควบคุมภายในตามหลักเกณฑของกรมตรวจบัญชี
สหกรณ และการบริหารความเสี่ยง (เกณฑของ COSO การบริหารเชิงกลยุทธ)
การสัมมนาครั้งนี้ยังไดเชิญ นายสมชาย เลิศลาภวศิน ผูอํานวยการธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ บรรยายเรื่อง “แนวโนมเศรษฐกิจและการลงทุนในอนาคต” โดยบรรยายถึง ภาพรวมเศรษฐกิจโลก ภาวะ
เศรษฐกิจไทยและแนวโนม ภาวะเศรษฐกิจอีสานและแนวโนม อีกดวย
ªØÁ¹ØÁÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾ÂáË‹§»ÃÐà·Èä·Â ¨Ó¡Ñ´
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สหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด
มอบทุนสงเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิกประจําปการศึกษา 2558
วันที่ 24 กรกฎาคม 2558

สหกรณออมทรัพยครูลําพูน จํากัด
มอบอุปกรณสํานักงานใหกับชมรมบํานาญ อ.ลี้ จ.ลําพูน
วันที่ 25 กรกฎาคม 2558

สหกรณออมทรัพยไทยออยล จํากัด
มอบทุนการศึกษาใหแกเยาวชน และกองทุนโรงเรียนในอําเภอศรีราชา
และเทศบาลนครแหลมฉบัง วันที่ 3 สิงหาคม 2558

สหกรณออมทรัพยฐานทัพเรือสัตหีบ จํากัด
มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําป 2558
วันที่ 17 กันยายน 2558

สหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร จํากัด
จัดโครงการอนุรักษสิ่งแวดลอมและธรรมชาติ
วันที่ 19 กันยายน 2558

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสุราษฎรธานี จํากัด
เปนเจาภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดอัมพาวาส อ.ทาชนะ
จ.สุราษฎรธานี วันที่ 22 พฤศจิกายน 2558
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ชสอ. ขอบคุณผู ใชบริการสินเชื่อ
พาทัศนศึกษา เมืองฮานอย
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ พรอม
คณะผูบริหาร ชสอ. นําคณะผูใชบริการสินเชื่อของ ชสอ. รวม 132
คน จาก 100 สหกรณ เขารวมการสัมมนาเรื่อง “นโยบายและ
แนวทางการบริหารสินเชื่อของ ชสอ.” พรอมทัศนศึกษาประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและรวมงานเลี้ยงขอบคุณ ระหวางวัน
ที่ 6 – 8 กุมภาพันธ 2559
วั น แรก คณะออกเดิ น ทางโดยพร อ มเพรี ย งจาก
สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งปนี้เปนปแรกที่ ชสอ. ไดปรับเปลี่ยนการเดิน
ทางจากทางรถยนตมาเปนเครื่องบินเพื่อชวยอํานวยความสะดวก
ใหแกผูรวมเดินทาง คณะถึงสนามบินนอยไบในชวงเย็นพรอมสัมผัส
อากาศเย็น ที่กรุงฮานอย ตอจากนั้นคณะไดแบงกลุมสัมมนาเปน
4 กลุม (4 รถบัส) เพื่อเดินทางเขาที่พักโรงแรม CWD และโรงแรม
ดี ไ ลท ระหว า งเดิ น ทาง ผู  บ ริ ห าร ชสอ. ได ก ล า วต อ นรั บ คณะ
และแนะนําตัวผูรวมเดินทางแตละกลุม
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ไดกลาว
ต อนรั บคณะพร อมบรรยายพิเศษ และกลาวขอบคุณคณะผู แทน
สหกรณผูใชบริการสินเชื่อที่ไดใชบริการกับ ชสอ. ซึ่งผลตอบแทนที่ได
ไมไปไหน จะกลับคืนสหกรณสมาชิกในรูปเงินปนผล - เงินเฉลี่ยคืน
และบริการดานตาง ๆ ที่เปนประโยชนแกสหกรณสมาชิกตอไป
ชวงงานเลี้ยงสังสรรค สมาชิกไดรวมรองเพลงอวยพร
วันเกิดใหกับเพื่อนสมาชิกที่เกิดในเดือนกุมภาพันธและรับของขวัญ
จากทานประธานกรรมการ ชสอ. จากนั้นรวมกันรับประทานอาหาร
เวียดนาม พรอมถายภาพหมูเปนที่ระลึกไดรับความสนุกสนานกัน
ถวนหนาและแยกยายกันพักผอนตามอัธยาศัย
วันที่สอง ของการเดินทาง คณะไดเดินทางเขาชม
สุสานลุงโฮ สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ.1973 ชมราง
ของรัฐบุรุษอาวุโส อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห
และชมบานพักที่อยูอาศัยของทานซึ่งครั้งหนึ่ง
ใชเปนศูนยบัญชาการในสงครามเวียดนาม จาก
นั้ น ชมวั ด เจดี ย  เ สาเดี ย วที่ มี อ ายุ ก ว า 400 ป
เปนเจดียไมที่มีความงดงาม ตั้งอยูบนเสาตนเดียว
กลางสระบั ว เป น ที่ เ คารพสั ก การะของชาว
เวียดนามมาแตโบราณ ตอดวยชมพิพิธภัณฑ
โฮจิมินห สถานที่แสดงประวัติการเดินทางของลุง
โฮในการศึกษาหาความรูเพื่อกอบกูชาติ พรอม
รวมกันถายภาพหมูเปนที่ระลึก

จากนั้นเดินทางตอไปวัดแหงวรรณกรรม วัดโบราณ
ที่มีประวัติความเปนมายาวนานนับรอยปเปนมหาวิทยาลัยแหงแรก
และเป น สถานที่ ใช ส อบจอหงวนในสมั ย โบราณ ป จ จุ บั น เป น วั ด
ที่นักเรียน นักศึกษาเวียดนามมาขอพรในการสอบ ติดกันกับวัดคือ
ทะเลสาบคืนดาบอยูใจกลางเมืองฮานอย มีตํานานกลาววาในสมัย
ที่เวียดนามทําสงครามกับจีน กษัตริยเวียดนามไดทําสงครามมาเปน
เวลานานแตไมสามารถเอาชนะทหารจีนได ทําใหทอแทพระทัย
เมื่ อ มาล อ งเรื อ ที่ ท ะเลสาบแห ง นี้ ได มี เ ต า ขนาดใหญ ตั ว หนึ่ ง คาบ
ดาบวิเศษมาใหพระองค เพื่อทําสงครามกับจีน หลังจากพระองค
ไดดาบมาพระองคกลับไปทําสงครามอีกครั้งและไดรับชัยชนะทําให
บานเมืองสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแลวพระองคไดนําดาบมาคืน
ณ ทะเลสาบแหงนี้
ต อ จากนั้ น ถึ ง เวลานั ด หมายกั น หน า โรงละครเชิ ด
หุนกระบอก ชมการแสดง ระบําตุกตานํ้า ศิลปกรรมประจําชาติ
เอกลักษณของประเทศเวียดนามและมีแหงเดียวในโลก ชมความ
สามารถในการเชิดหุนกระบอก (เชิดจากในนํ้าผสมผสานกับเสียง
บรรเลงของเครื่องดนตรีเวียดนามและพากยสด ๆ ของคณะละคร)
นํ า เสนอเรื่ อ งราวในชี วิ ต ประจํ า วั น ประเพณี วั ฒ นธรรมของ
ชาวเวียดนาม และเมืองหลวงฮานอย จากนั้นพาคณะชอปปงถนน
36 สาย มีสินคาราคาถูกใหทานไดเลือกสรรมากมาย นอกจากนั้น
ยังมีรานอาหารเวียดนามเรียงรายอยูหลายรานใหเลือกชิม
วันสุดทาย คณะเตรียมเดินทางกลับประเทศไทย
ในวันนี้ถือเปนวันปใหมของเวียดนาม (8 กุมภาพันธ) ผูบริหารโรงแรม
ถือวาคณะ ชสอ. เปนแขกคณะแรกที่เขาพักในวันสําคัญจึงไดขึ้นมา
กลาวขอบคุณคณะพรอมทั้งมอบอั่งเปาและอวยพรคณะใหเดินทาง
กลั บ โดยสวั ส ดิ ภ าพ ตลอดระยะเวลา 3 วั น
2 คืนที่คณะไดรวมเดินทาง กอใหเกิดการแลก
เปลี่ ย นเรี ย นรู  ซึ่ ง กั น และกั น ระหว า งสหกรณ
เพื่ อ นํ า ไปใช ป ระโยชน ใ นการบริ ห ารงาน
สหกรณ และเมื่อกลับไปตนสังกัดของแตละ
สหกรณ แ ล ว ก็ ยั ง สามารถติ ด ต อ แลกเปลี่ ย น
เรี ย นรู  ซึ่ ง กั น และกั น ได ส ะดวกทางไลน ก ลุ  ม
ฮานอยสิ น เชื่ อ สุ ด ท า ยนี้ ชสอ.หวั ง ว า ผู  ใช
บริการสินเชื่อจะกลับมารวมทริปทองเที่ยวกับ
ชสอ.อีกในปตอๆ ไป
แลวพบกันใหมปหนา...ซินจาว...ฮานอย...
ªØÁ¹ØÁÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾ÂáË‹§»ÃÐà·Èä·Â ¨Ó¡Ñ´
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ประมวลภาพ
โครงการทัศนศึกษาขอบคุณผูลงทุนใน ชสอ. ณ ประเทศเวียดนาม
วันที่ 17 – 20 มกราคม 2559
มีผูรวมเดินทางจํานวน 71 คน จาก 19 สหกรณ

โครงการทัศนศึกษา
สมาชิกผูลงทุนในเงินฝากประจํา
ตั๋วสัญญาใชเงิน และทุนเรือนหุน ชสอ.
ทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุน (ฮอกไกโด) ครั้งที่ 2
ระหวางวันที่ 23-28 มกราคม 2559
มีผูรวมเดินทาง 42 คน จาก 10 สหกรณ
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สินคาแนะนําฝา

ยธุรกิจเสริม

¡ÃÐà»‰Òà»‡ÊÒÂàÅç¡

ªØ´á¡ŒÇ¡Òá¿

ราคาใบละ

ราคาใบละ

240.-

¡ÃÐà»‰ÒªŒÍ»»œ§

160.-

ªØ´¡ÃÐºÍ¡+á¡ŒÇà¡çº

ราคาใบละ

ราคาใบละ

120.-

350.-

¡ÃÐà»‰ÒËÙËÔéÇ
ราคาใบละ

ราคาใบละ

290.-

100.-

สนใจสินคาติดตอ : ฝายธุรกิจเสริม ชสอ. โทร. 02-496-1199 ตอ 121, 122
ªØÁ¹ØÁÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾ÂáË‹§»ÃÐà·Èä·Â ¨Ó¡Ñ´
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อัตราดอกเบี้ย
ตั๋วสัญญาใชเง�น และ เง�นฝากประจํา

รุน “ฉลอง 100 ป สหกรณ ไทย”
ออมทรัพยกับ ชสอ. ดอกเบี้ยสูง.. ตั้งแตวันที่ 26 กุมภาพันธ - 29 เมษายน 2559
ระยะเวลา 18 เดือน
อัตราดอกเบี้ยรอยละตอป
3.50
3.60
3.70
3.80

วงเงิน
1
5
10
20

ลานบาทขึ้นไป
ลานบาทขึ้นไป
ลานบาทขึ้นไป
ลานบาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ยเง�นกู

ระยะสั้น
ระยะปานกลาง
ระยะยาว

4.60%
5.05%
5.15%

ตั้งแตวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เปนตนไป

FSCT
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจํากัด
อันดับความนาเชื่อถือองคกร “A- / Stable” ประเมินโดย บร�ษัท ทร�สเรทติ�ง จํากัด
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ระยะเวลา 24 เดือน
อัตราดอกเบี้ยรอยละตอป
3.70
3.80
3.90
4.00

