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รายงานสรปุผล 
โครงการสมัมนา ACCU Forum 2019 

ระหว่างวนัท่ี 25-29 กนัยายน 2562 ณ Berjaya Times Square Hotel 
************************************************* 

การสมัมนารวมครัง้ท่ี 1 : สถานะของขบวนการสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโลก 2019 
วิทยากร: Dr. Brian Branch, CEO และ ประธานกรรมการสภาสหกรณ์เครดติยเูนี่ยนโลก 

สภาสหกรณ์เครดติยูเนี่ยนโลกมสีมาชกิ 89,000 สหกรณ์ ใน 117 ประเทศทัว่โลก มสีนิทรพัย์
ทัง้สิน้ 2.1 ลา้นลา้นเหรยีญดอลล่าหส์หรฐั และใหบ้รกิารสมาชกิมากกว่า 260 ลา้นคน 
ขอ้มลูในแต่ละภมูภิาค 
ภมิูภาค สินทรพัย ์

(พนัล้าน USD) 
สหกรณ์สมาชิก สมาชิก 

(ล้านคน) 
แอฟรกิา 9.2 37,607 29.6 
เอเชยี 170.4 37,246 50.8 
แครบิเบยีน 17.3 377 3.4 
ยโุรป 35.3 3,553 9.3 
ลาตนิ อเมรกิา 87.6 2,987 39.3 
อเมรกิาเหนือ 1,706.2 6,251 122.9 
โอเชยีเนีย 89.0 1,005 4.8 

ยคุอตุสาหกรรม ปี 1919 – ยคุข้อมลูข่าวสาร ปี 2019 

ปัญหาความทา้ทายของโลก ปี 1919 
- ภาวะขา้วยากหมากแพง 
- ความกา้วหน้าดา้นสุขภาพ 
- สทิธใินการโหวต/ออกเสยีงของสตร ี
- ความขดัแยง้และความเป็นอสิระ 
- อุดมการณ์ทีข่ดัแยง้กนั 
- นวตักรรมหรอืเทคโนโลยทีีส่รา้งตลาดและมลูค่าใหก้บัตวัผลติภณัฑท์ีใ่ชเ้ทคโนโลย ีและส่งผลกระทบ 
  อยา่งรนุแรง เกดิดสิรปัชัน่ต่อตลาดของผลติภณัฑเ์ดมิ รวมทัง้อาจจะท าใหธุ้รกจิทีใ่ช้เทคโนโลยแีบบเดมิๆ 
  ลม้หายตายจากไป ซึง่ต่างจากนวตักรรมทัว่ไปทีอ่าจจะเพยีงช่วยเพิม่ประสทิธภิาพ เพิม่คุณภาพของ 
  สนิคา้ หรอืลดตน้ทุนกระบวนการผลติแบบเดมิๆ เทคโนโลยใีหมเ่หล่านี้ อาจจะไมใ่ช่นวตักรรมใหมล่่าสุด  
  อาจจะเป็นสิง่ทีม่อียูแ่ลว้ แต่มกีารเปลีย่นแปลงในองคป์ระกอบบางอยา่ง เช่น คุณภาพ ประสทิธขิอง 
  กระบวนการผลติ ตน้ทุน หรอืราคา ทีท่ าใหเ้ทคโนโลยเีหล่านี้มเีงือ่นไขที่เหมาะสมจนเป็นทีน่ิยมของตลาด  
- การก่อกวนตลาดเงนิ 
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ปัญหาความทา้ทายของโลก ปี 2019 
- การเตบิโตแบบทัว่ถงึ กลายเป็นวาระส าคญัขอ้หนึ่งในแวดวงการพฒันาระหว่างประเทศ เพราะการ 
  ขยายตวัทางเศรษฐกจิแต่เพยีงอยา่งเดยีวไมส่ามารถการนัตไีดว้่าดอกผลของความมัง่คัง่นัน้จะกระจาย 
  ทัว่ถงึเพยีงใด ตวัเลขการเตบิโตจะมคีวามหมายกต่็อเมือ่ผูค้นทัว่ไปในสงัคมสามารถสัมผสัรว่มกนัได ้
  เท่านัน้ 
- ประชากรทีถู่กแทนที ่
- สภาพภมูอิากาศทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
- การเขา้ถงึบรกิารทางการเงนิ หมายถงึ การทีบุ่คคลหรอืครวัเรอืนมโีอกาสการเขา้ถงึและสามารถใช้ 
  ผลติภณัฑห์รอืบรกิารทางการเงนิทีเ่หมาะสมไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ยัง่ยนื ดว้ยตน้ทุนทีเ่ป็นธรรม 
  โปรง่ใส และสอดคลอ้งกบัระดบัรายได ้ภายใตก้ารก ากบัดแูลทีเ่หมาะสม 
- การเท่าเทยีมกนัทางเพศ 
- การดแูลความเป็นอยูด่า้นสุขภาพของมนุษยซ์ึง่ครอบคลุมขอบเขต ตัง้แต่เรือ่งยา อุปกรณ์ทางการแพทย ์
  และการบรกิารรกัษาพยาบาล  
- นวตักรรมหรอืเทคโนโลยทีีส่รา้งตลาดและมลูค่าใหก้บัตวัผลติภณัฑ ์
- การก่อกวนระบบการเงนิ 
ปัญหาความทา้ทายของสหกรณ์เครดติยเูนี่ยนในอนัดบัตน้ๆ 
1. ภาระดา้นการก ากบัดแูล ตอ้งจ ากดัภาระต่างๆดา้นการก ากบัดแูลทีไ่ม่จ าเป็นก่อนทีปั่ญหาจะมาถงึใน 
    ระดบัประเทศ และตอ้งแน่ใจว่าสามารถสนบัสนุนลกัษณะเฉพาะของสหกรณ์เครดติยเูนี่ยนได ้เช่น 
    โครงสรา้งองคก์ร รวมถงึการพฒันาสภาพแวดลอ้มการด าเนินการก ากบัดแูลสหกรณ์เครดติยเูนี่ยนดว้ย 
    ความมัน่คงและปลอดภยั 
2. นวตักรรมหรอืเทคโนโลยทีีส่รา้งตลาดและมลูค่าใหก้บัตวัผลติภณัฑ์ทีใ่ชเ้ทคโนโลย ีในปี 2018 มจี านวน 
    ผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตทัว่โลกทัง้สิน้ 4.2 พนัลา้นคน 
3. ความมัง่คงยัง่ยนืของสหกรณ์เครดติยเูนี่ยนขนาดเลก็ 
4. ความมัน่คงและปลอดภยัทางไซเบอร ์ซึง่เป็นสิง่ทีทุ่กองคก์รไมว่่าภาครฐัหรอืเอกชนตอ้งใหค้วามส าคญั  
   เพื่อป้องกนัไมใ่หเ้กดิเหตุอาชญากรรมทางไซเบอรข์ึน้มา 
5. การเตบิโตของจ านวนสมาชกิทีเ่ป็นเยาวชน 
    อายมุธัยฐานของสมาชกิสหกรณ์เครดติยเูนี่ยนในประเทศต่างๆ 
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การสมัมนารวมครัง้ท่ี 2 : การเป็นผู้รกัษาวฒันธรรม – ผลลพัธ์ท่ียอดเย่ียมจากวฒันธรรมการ
ท างานร่วมกนั 
วิทยากร: Dr. Troy Hall, Chief Strategy Officer, South Carolina Federal Credit Union 

การรกัษาพนักงานฝีมอืดใีห้อยู่กบัองคก์ร เป็นความทา้ทายที่ใหญ่ที่สุดเพยีงอย่างเดยีวแก่ผูน้ า
ธุรกจิในแนวทางการแขง่ขนัระดบัโลก ไมใ่ช่การพฒันาทกัษะ ปัจจุบนันี้ พวกเราทราบดวี่าเพยีงแค่การมี
ส่วนรว่มนัน้ไม่เพยีงพอ จงึควรมกีารเปลีย่นแปลงสภาพแวดลอ้มการท างานในทุกวนัไปสู่วฒันธรรมการ
ท างานรว่มกนัซึง่น าไปสู่การเป็นทีย่อมรบัในระดบัประเทศว่าเป็นสถานทีท่ีด่ทีีสุ่ดในการท างาน 

การเปลีย่นแปลงองคก์รทัว่โลกผ่านการด ารงรกัษาความสามารถพเิศษในการท างาน จากอตัรา
การประเมนิทัว่โลกมแีรงงานเพยีง 40% เท่านัน้ที่มุ่งมัน่อย่างแขง็ขนัเพื่อความส าเรจ็ขององคก์ร และมี
แรงงาน 24% ทีส่รา้งความเสยีหายและถูกเลกิจา้ง รวมถงึมแีรงงาน 36% ไม่สนใจการบรหิารจดัการและ
คดิว่าพวกเขาไมม่เีครือ่งมอืในการท างานใหส้ าเรจ็ลุล่วง ตวัขบัเคลื่อนอนัดบัต้นๆของการรกัษาพนักงาน
ฝีมอืดใีหอ้ยู่กบัองคก์รในระดบัโลก ไดแ้ก่ 
- ความเป็นผูน้ า 
- การเลื่อนต าแหน่ง 
- ค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรม 
- เครือ่งมอืและแหล่งทรพัยากร 
- การปกครองตนเอง 
ท าใหปั้จจบุนัมพีนกังาน 87% ซึง่รกังานของตนเองและมโีอกาสน้อยมากทีจ่ะลาออก 

 นอกจากนี้ องคก์รควรจะสรา้งวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี สญัลกัษณ์ การมอบหมาย
งานเพื่อสรา้งประสบการณ์ การท างานเป็นทมีเพื่อสรา้งงานในฝัน และการใหค้วามไวว้างใจในการแก้ไข
ปัญหาทัง้หมด รวมถึงการสร้างพฤติกรรมในด้านทศันคติ ความเชื่อ และคุณค่าหลกั ซึ่งได้แก่ การ
ท างานเป็นทมี ความรบัผดิชอบ และความซื่อสตัย ์

การสมัมนารวมครัง้ท่ี 3 : การสนับสนุนส่งเสริมมรดกของไรฟ์ไฟเซน โดยการรกัษาต้นแบบ
สหกรณ์อย่างยัง่ยืน 
วิทยากร: Andreas Kappes, Secretary General : International Raiffeisen Union (IRU) และ  
Head of International Relations Department : German Cooperative and Raiffeisen 
Confederation (DGRV) 
 สหกรณ์การเงนิเยอรมนัในกลุ่มของธนาคาร DZ มคีวามเขม้แขง็เป็นอนัดบั 2 ซึ่งมงีบดุลรวม

ทัง้สิน้ 1,293 พนัลา้นยโูร  

Friedrich Wilhelm Raiffeisen และ Hermann Schulze-Delitzsch ซึง่เกดิทีป่ระเทศเยอรมนี 

โดยทีใ่นปี 1818 ซึง่เป็นยุคขา้วยากหมากแพงและความยากจน พวกเขาไดร้เิริม่แนวคดิดา้นสหกรณ์ซึง่

เป็นการน ารอ่งดา้นการสหกรณ์ขึน้อกีดว้ย  Friedrich Wilhelm Raiffeisen ก่อตัง้องคก์รช่วยเหลอืตนเอง

แก่เกษตรกรขึน้ และในปี 1864 ยงัให้ก าเนิดสหกรณ์ออมทรพัยแ์ละเครดติแห่งแรกอกีด้วย เพื่อเขา้ถงึ
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เงนิกู้และเงนิฝากในท้องถิน่ ในขณะที ่Hermann Schulze-Delitzsch ก่อตัง้องค์กรช่วยเหลอืตนเองแก่

ช่างฝีมอื และในปี 1850 ยงัไดจ้ดัตัง้สหกรณ์ออมทรพัยแ์ละเครดติแก่ช่างฝีมอืและพ่อคา้แห่งแรกอกีดว้ย 

ขัน้ตอนการพฒันาของ F.W. Raiffeisen 4 ล าดบั ดงันี้ 
 ขัน้ตอนที ่1 : สมาคม – มลูนิธ ิ
 ขัน้ตอนที ่2 : สหกรณ์ – บรษิทั 
 ขัน้ตอนที ่3 : โครงสรา้งสหกรณ์ขัน้มธัยม 
 ขัน้ตอนที ่4 : เครอืขา่ยสหกรณ์ระหว่างประเทศ เช่น ICA และ IRU 
 องค์ประกอบส าคญัเพื่อการพฒันาสหกรณ์ คอืการมคีวามรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับความ

รว่มมอืระหว่างประเทศ 
เครอืขา่ยสหกรณ์ระหว่างประเทศ 
 DGRV เป็นสมาชกิของ...  
1. Cooperatives Europe ซึง่เป็นกลุ่มแมข่า่ยสหกรณ์ในยโุรป 
2. International Cooperative Alliance (ICA) 
3. International Raiffeisen Union (IRU) เป็นสมาคมของหน่วยงานสหกรณ์ทัว่โลก ซึง่ท างานตามหลกั 
    ปรชัญาสหกรณ์ของ Friedrich Wilhelm Raiffeisen มสีมาชกิ 52 องคก์ร ใน 33 ประเทศ  เมือ่ปี 2018  
    เป็นการครบรอบวนัเกดิ 200 ปีของ Raiffeisen และครบรอบ 50 ปีของ IRU 
4. REScoop.EU ซึง่เป็นชุมนุมสหกรณ์พลงังานหมุนเวยีน 
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ภาคสหกรณ์ในประเทศเยอรมนี 

 จ านวนสหกรณ์ จ านวนสมาชิก (คน) 

ธนาคารสหกรณ์ 875 18,560,000 

สหกรณ์การเกษตร 2,024 400,000 

สหกรณ์เพื่อการคา้และการตลาด 1,337 350,000 

สหกรณ์พลงังาน 858 180,000 

สหกรณ์บรกิารและผูบ้รโิภค 388 300,000 

สหกรณ์เปรยีบเสมอืนปัจจยัดา้นเศรษฐกจิในประเทศเยอรมนี 
- 98% ของเกษตรทัง้หมด 
- 60% ของช่างฝีมอืทัง้หมด 
- 75% ของผูข้ายปลกีทัง้หมด 
- 90% ของนายธนาคารและคนขายเนื้อทัง้หมด 
- 65% ของนกับญัชทีัง้หมด 
โดยทีส่มาชกิของสหกรณ์ดงักล่าวขา้งตน้คอืสมาชกิรายบุคคลและ SME  

ทศันคตทิีม่ต่ีอสหกรณ์ 
- 64% เชื่อว่าสหกรณ์ท าใหโ้ลกเป็นสถานทีท่ีม่คีวามยตุธิรรม 
- 66% พบว่าแนวคดิดา้นสหกรณ์เป็นแนวคดิทีน่่าสนใจ 
- 74% พจิารณาว่าสหกรณ์เป็นแนวคดิทีท่นัสมยั 

การก่อตัง้สหกรณ์ใหม่ๆ  
 สหกรณ์พลงังานหมนุเวยีน 
 สหกรณ์เพื่อสุขภาพ 
 สหกรณ์ผูร้บัจา้งอสิระ/บรษิทัส่วนตวั/SME 
 สหกรณ์บา้นพกัคนชรา 
 สหกรณ์เพื่อชุมชน 
 สหกรณ์รา้นคา้ทอ้งถิน่ 

ซึง่ทัง้หมดขา้งตน้ไดร้บัการสนับสนุนส่งเสรมิจาก DGRV และชุมนุมการตรวจสอบระดบัภมูภิาค 
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การสมัมนารวมครัง้ท่ี 4: ประสบการณ์ด้านการพฒันาสหกรณ์ในประเทศมาเลเซีย – มุมมอง
ของ ANGKASA และ SKM 
วิทยากร: Haji Nasir Khan Yahya, Group CEO, ANGKASA 
ผูด้ าเนินรายการ: Y.Bhg Dato Haji Kamarudin Ismail, Deputy President, ANGKASA 
 จดุมุ่งหมายของ ANGKASA 

 เพื่อรวมสหกรณ์ทัง้หมดในประเทศมาเลเซยีใหเ้ป็นหนึ่งเดยีวกนั 
 เพื่อเป็นผูแ้ทนของสหกรณ์มาเลเซยีในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ
 เพื่อก ากบัดแูล และปกป้องผลประโยชน์และการพฒันาสมาชกิ รวมถงึขบวนการสหกรณ์ 
 เพื่ออ านวยความสะดวกในการด าเนินกจิการของสมาชกิ 

โครงสร้างองคก์ร ANGKASA 
    

 

 
 
       

 

 

 

 

 

 

 

 
ในฐานะทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของโครงการการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิมาเลเซยี ANGKASA วาง 

แผนที่จะเป็นผู้น าขบวนการเพื่อให้บรรลุผลงานที่ส าคญัต่อการเพิม่ผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ  
โดย ANGKASA ด าเนินโครงการและกิจกรรมพฒันาสหกรณ์ผ่านการมสี่วนร่วมในโครงการด้าน
เศรษฐกจิของรฐับาลทีส่ าคญั 8 ภาค ไดแ้ก่ 
 
 

ประธานกรรมการ 

รองประธานกรรมการอาวุโส 
(Deputy President) 

 

 รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 

 

ประธานคณะกรรมการประสานงานรฐัของ ANGKASA (9 คน) 

ผูแ้ทนจากกระทรวงการพฒันาผูป้ระกอบการ(1 คน) 

ผูแ้ทนจากกระทรวงการคลงั (1 คน) 

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
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 1. ภาคการเงนิ – ภาคการเงนิเป็นฐานงานทีใ่หอ้ านาจและปกป้องผลประโยชน์และต่อสูเ้พื่อ 
     รกัษาสทิธขิองขบวนการสหกรณ์จากบรบิทของการบรกิารทางการเงนิ รวมถงึในแงม่มุของ 
     การเป็นทีย่อมรบักฎหมาย เงนิทุน และผลติภณัฑ ์
 2. ภาคการคา้ปลกีและขายส่ง – จดัหาโปรแกรมระดบัสงูและมคีุณภาพ และกระตุน้การมสี่วน 
     รว่มของสหกรณ์ในเรือ่งการคา้ปลกีและขายส่งผ่านบรกิารและการบรหิารจดัการอย่างมอื 
     อาชพี  
 3. ภาคการท่องเทีย่วและการดแูลดา้นสุขภาพ – การพยายามช่วยใหเ้งือ่นไขส าหรบัการจดั 
     กจิกรรมการท่องเทีย่วแก่สหกรณ์งา่ยขึน้ และเพื่อสนบัสนุนส่งเสรมิการเป็นหุน้ส่วนทีช่าญ 
     ฉลาดระหว่างสหกรณ์ต่างๆ เพื่อพฒันากจิกรรมการท่องเทีย่วในหมูส่หกรณ์ในเขตชนบท  
     เช่น Jaringan Hotel Koperasi (โรงแรมสหกรณ์) Jaringan Spa Koperasi (สปาสหกรณ์) 
     และ Jaringan Hotel Koperasi (โฮมสเตยส์หกรณ์)  
 4. ภาคเกษตรกรรม –  การเพิม่ความสามารถในการผลติและการแขง่ขนัของภาคการเพาะปลกู 
     ผ่านการพฒันาเศรษฐกจิอยา่งยัง่ยนื ไดแ้ก่ การอนุบาลน ้ามนัปาลม์ การอนุบาลตน้ยางพารา 
     ศูนยก์ลางการกระจายสนิคา้ การบรหิารจดัการเรอืกสวนไรน่า (ปุ๋ ยและยาฆา่แมลง) 
       โปรแกรมการพฒันา มรีายละเอยีดดงันี้ 
         - การเพิม่ขดีความสามารถในการปลกูปาลม์น ้ามนั 
        - การเพิม่ขดีความสามารถของผูจ้ดัจ าหน่ายภาคสหกรณ์การเกษตร 
         - การจดัตัง้การอนุบาลตน้ยางพาราและตน้ปาลม์ 
         - การสนบัสนุนส่งเสรมิภาคการเกษตร 
 5. ภาคอุตสาหกรรมเกษตร – การเพิม่ขดีความสามารถของสหกรณ์การเกษตร โดยเทคโนโลย ีการปรบัปรงุ 
     คุณภาพ ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain คอืแนวคดิการสรา้งมลูค่าใหส้นิคา้) และการตลาดของผลติผลทาง 
     การเกษตร เช่น ฟารม์ววั(โคนม) การเพาะเลีย้งสตัวน์ ้า(กุง้) กจิการคา้รว่มของขา้วเปลอืก กจิการคา้รว่ม 
                      ของปลา การขายส่งขา้ว และการใหปุ้๋ ยในระบบน ้า (Fertigation)  
         โปรแกรมการพฒันา มรีายละเอยีดดงันี้ 
          - การสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเกีย่วกบัการบรหิารจดัการโภชนาการผลติภณัฑท์ีท่ าจากนม 
          - การสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเกีย่วกบัการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้า เช่น กุง้ 
          - โครงการขายส่งและบรรจภุณัฑข์า้ว 
          - ศูนยร์วบรวมการเกษตร 
          - การพฒันาผูป้ระกอบการสหกรณ์ในโครงการการใหปุ้๋ ยในระบบน ้า 
   6. นวตักรรมและเทคโนโลย ี– เพื่อน าขบวนการสหกรณ์ใหม้บีทบาททีด่ขี ึน้ในการสรา้งสงัคม 
       สหกรณ์ทีม่คีวามรูด้า้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม เพื่อเพิม่ผลผลติและการสรา้งมลูค่าเพิม่ 
       ใหก้บัสนิคา้หรอืบรกิารในอุตสาหกรรมทางเศรษฐกจิ 
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           โปรแกรมการพฒันา มรีายละเอยีดดงันี้ 
           - การอมรมสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเรือ่งการบรหิารจดัการเวบ็ไซต์เพื่อวตัถุประสงคท์างธุรกจิ 
               (myKoperasi.coop) 
           - เวบ็ไซตศ์ูนยก์ลางของกระบวนการซือ้ขายผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกสส์หกรณ์ ไดแ้ก่ 
               1. การอบรมสมัมนาเชงิปฏบิตักิารการบรหิารจดัการเวบ็ไซตท์ีเ่ป็นสื่อกลางการตดิต่อซือ้ 
            ขายสนิคา้และบรกิาร 
               2. แคมเปญออนไลน์เชงิกลยทุธผ์่าน eNiaga.coop 
          - การฝึกอบรม Smart AI App เริม่แรกเพื่อผูป้ระกอบการยคุใหม่ 
         - ระบบ Smart Databank เพื่อขบวนการสหกรณ์ 
          - การพฒันาผูป้ระกอบการยคุดจิทิลัผ่านการสมัมนาชุมชนอเิลก็ทรอนิกส ์รวมถงึส่วน 
         จ าเพาะใหมใ่น Google AdWords & Analytic 
    7. การพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์– เพื่อกระตุน้และพฒันาธุรกจิสหกรณ์ในภาคอุตสาหกรรมการ 
       ก่อสรา้งและอสงัหารมิทรพัย ์รวมถงึจดัหาเวทเีพื่อสรา้งความเขา้ใจและพดูคุยกนัเพื่อ 
       ความเป็นไปไดใ้นเรือ่งโครงการการพฒันาในหมูส่หกรณ์ 
            โปรแกรมและกจิกรรม มรีายละเอยีดดงันี้ 
          - บรกิารใหค้ าปรกึษาแนะน าแก่สหกรณ์ เช่น ระบุทีด่นิของสหกรณ์เพื่อวตัถุประสงคใ์น 
          การพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
           - การจดัตัง้กจิการคา้รว่มของสหกรณ์การเคหะ 
           - งานสมัมนาและการแลกเปลีย่นขอ้คดิเหน็ในการรเิริม่การพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
           - การอบรมสมัมนาเชงิปฏบิตักิารดา้นธุรกจิการเคหะและอสงัหารมิทรพัย ์
           - การเพิม่ขดีความสามารถของสหกรณ์ผ่านการจบัคู่ทางธุรกจิ 
    8. ภาคสหกรณ์ชุมชน – รบัผดิชอบในการขบัเคลื่อนการพฒันาสหกรณ์ระดบัชุมชนพเิศษ 

 ANGKASA ยงัด าเนินงานเกี่ยวกบัการใหบ้รกิารหกัเงนิเดอืนกบัขา้ราชการ ร่างกฎหมาย
สหกรณ์ ชมรม สหกรณ์โรงเรยีน สหภาพ และ บรษิทั GLC ANGKASA  

บริการหกัเงินเดือน 
   เป็นบรกิารทีร่วบรวมการช าระเงนิกู้ การช าระค่าหุน้ ค่าบ ารุง ประกนัชวีติ เงนิฝาก เงนิออม 
และอื่นๆ ผ่านบญัชเีงนิเดอืน ซึ่งปัจจุบนัมลีูกค้าทัง้สิ้น 402 สหกรณ์ 581 สหภาพ/บรษิัท/หน่วยงาน
เอกชน โดยคดิค่าบรกิารทัง้สิน้ 0.6-2.0% โดยมรีปูแบบการด าเนินงาน ดงันี้ 
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สถติกิารหกัเงนิเดอืน (BPA)             (1 รงิกติมาเลเซยี = 7.54 บาท)

 

นอกจากนี้ ANGKASA ยงัมบีทบาททีส่ าคญัอยา่งมากในการสรา้งและพฒันาสหกรณ์
โรงเรยีนในประเทศมาเลเซยี 

สหกรณ์โรงเรียน  
สมาชกิสหกรณ์ :   2,315 แห่ง 2.077 ลา้นคน 
กจิกรรมหลกั 
สหกรณ์โรงเรยีน 300 แห่งพรอ้มกบัผลประกอบการมากกว่า 300,000 รงิกติมาเลเซยี 
(ประมาณ 2,262,000 บาท) 

 การสมัมนาเชงิปฏบิตักิารดา้นการพฒันาผลติภณัฑแ์ละผูป้ระกอบการ 
 การท่องเทีย่วของสหกรณ์โรงเรยีน 

105 ลา้นบาท 3 ลา้นบาท 
6 ลา้นบาท 

25 ลา้นบาท 

14 ลา้นบาท 

การหกัเงินรายเดือนรวมทัง้ส้ิน (เดือนมิถนุายน 2561) 

สหกรณ์ 

ภาคเอกชน 

การประกนัชวีติ 

GLC

อื่นๆ 

นายจ้าง (สมหุบญัชี) หน่วยงานท่ีลกูค้าท างานอยู่ 

สหกรณ์ 

สโมสรกฬีา หน่วยงานสวสัดกิาร
และสหภาพพนกังาน  

บรษิทัประกนัชวีติ 

Trust Fund 

GLCs 

ส านกังานนกับญัชทีัว่ไป 

ส านกังานคลงัของรฐั 

กองบญัชาการต ารวจ 

กรมบญัชเีงนิเดอืน 

ส านกังานบญัชตีนเอง 

B 
P 
A 

อนุญาตใหห้กัเงนิ 

การช าระเงนิ การรวบรวมเงนิ 

ส่งค ารอ้ง 
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 วนัสหกรณ์โรงเรยีน 

สหกรณ์มหาวิทยาลยั  
สมาชกิสหกรณ์ :   129 แห่ง (มหาวทิยาลยัและวทิยาลยั) 
กจิกรรมหลกั  
 การพฒันาการมสี่วนรว่มในการเป็นเจา้ของกจิการสหกรณ์ (KOSISWA) 

 การพฒันาดา้นความเป็นผูน้ า 

 FESCOOP SISWA (รว่มมอืกบักระทรวงศกึษาธกิาร) 

                   สหกรณ์ในเขตชุมชนอ่ืนๆ มีข้อมลูดงัน้ี 

 KOBERA (ชุมชนทีอ่ยูช่ายขอบของสงัคม) มสีมาชกิทัง้สิน้ 328 แห่ง 
 Koperasi OKU (ชุมชนทีม่คีวามตอ้งการเป็นพเิศษ) มสีมาชกิทัง้สิน้ 43 แห่ง 
 Koperasi Orang Asli (ชุมชนพืน้เมอืง) มสีมาชกิทัง้สิน้ 70 แห่ง 

การพฒันาบทบาทสตรี 

 TCM (ศูนยด์แูลเดก็) 
 สถาบนัฝึกอบรม (TCM ANGKASA) 
 หลกัสตูรพืน้ฐานดา้นการดแูลเดก็ 
 การฝึกอบรมเรือ่งการบรกิารจดัการและด าเนินการศูนยด์แูลเดก็ 
 สนบัสนุนบทบาทสตรใีนการด ารงต าแหน่งคณะกรรมการด าเนินการ รวมถงึการ

บรหิารจดัการสหกรณ์ 

การมีส่วนร่วมในระดบันานาชาติ 

             ANGKASA มบีทบาทส าคญัในการพฒันาสหกรณ์ทัว่โลกและไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นประธาน
ส านักงานเลขาธกิารสหกรณ์อาเซยีน (Asian Cooperative Organization: ACO) และองค์การ
สมัพนัธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศเอเชยีแปซฟิิก ส านักงานมาเลเซยี (ICA Asia Pacific Malaysia 
Business Office: MBO) ดว้ยความรบัผดิชอบเหล่านี้ ANGKASA ก าลงัพฒันาความเชื่อมโยงรวมของ
เศรษฐกจิโลกใหม่ในการเป็นหุน้ส่วนใหม่ พนัธมติร และเครอืข่าย นอกจากนี้ ยงัเป็นสมาชกิและมสี่วน
รว่มในองคก์รต่างๆ ดงันี้ 

 ICA GLOBAL 
 ICA-AP ภมูภิาคเอเชยีและแปซฟิิก 
 องคก์รสหกรณ์ในภมูภิาคอาเซยีน (ASEAN Co-operative Organization: ACO) 
 ICA-AP สาขามาเลเซยี 
 OICCU (อยูใ่นระหว่างการด าเนินการ) 
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การสมัมนารวมครัง้ท่ี 5 : สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนให้ความส าคญัแก่การตอบสนองต่อยคุดิจิทลั 
วิทยากร: Paysys Global: Khurram Sikander, President และ Tricia  Cuna  Weaver,  Vice  President 
ผูด้ าเนินรายการ: Grace Vottero, Project Development Officer, World Council of Credit Unions 
(WOCCU) 

นวตักรรมดจิทิลัมคีวามจ าเป็นในการเขา้ถงึตลาดใหม่ๆ  ตลาดทีม่อียู่เดมิทีห่ยุดชะงกัไป และการ

สรา้งเครอืข่ายที่มคีุณค่า รวมถงึการแทนที่บรษิทัที่จดัตัง้ขึน้ ผลติภณัฑแ์ละสมาชกิ ด้วยการสนับสนุน

จากมลูนิธบิลิและเมลนิดา เกตส ์ ในปัจจุบนั ACCU และ WOCCU ก าลงัสรา้งสถาบนัเพื่อการช าระเงนิ

แบบดจิทิลัเพื่อยกระดบัคุณภาพชวีติ ราคาไม่แพงและปลอดภยัใหแ้ก่ประชาชนผูม้รีายไดต้ ่าและยากจน 

โดยการขบัเคลื่อนสหกรณ์เครดติยูเนี่ยนให้น ารูปแบบการช าระเงนินัน้มาแบ่งปันกนั โดยมวีสิยัทศัน์

เพื่อใหส้มาชกิสหกรณ์เครดติยเูนี่ยนท าธุรกรรมแบบดจิทิลัไดท้นัท ีไม่เพยีงแต่การท าธุรกรรมซึง่กนัและ

กนัเท่านัน้ แต่ยงัเป็นการท าธุรกรรมการช าระเงนิแบบระบบนิเวศ (Ecosystem) ทัง้หมดในด้านความ

ร่วมมือ ความโปร่งใส และวิธีการต่างๆ วิทยากรบนเวทีจะร่วมแบ่งปันวิสัยทัศน์ในเรื่องของการ

เปลีย่นแปลงไปสู่ระบบดจิทิลัของสหกรณ์เครดติยเูนี่ยนในเอเชยีและทัว่โลกในทา้ยทีสุ่ด สหกรณ์เครดติยู

เนี่ยนมคีวามจ าเป็นที่จะต้องให้บรกิารด้วยความทนัสมยัมากยิง่ขึ้น จนกระทัง่สามารถให้บรกิารแก่

สมาชกิจากสิง่ทีไ่ด้เหน็ผ่านโครงการต่างๆทีเ่กี่ยวขอ้ง สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนต้องตระหนักถงึความเป็น

หนึ่งเดยีวกนัของคุณค่าที่ส่งใหก้บัลูกคา้ซึง่ตรงกนัขา้มกบัระบบสารสนเทศดา้นการเงนิอื่นๆ การลงทุน

ในรูปแบบดจิทิลัเพื่อขอบเขตที่เป็นไปได้เพื่อเพิม่คุณค่าที่ส่งให้แก่ลูกค้า (Value Proposition) และ

หุ้นส่วน/พนัธมติรร่วมกบัผู้ท างานในระบบนิเวศอื่นๆในกรณีต่างๆที่ซึ่งตระหนักถึงคุณค่าการท างาน

ร่วมกนัมากกว่าการลงทุนของสหกรณ์เครดติยูเนี่ยนเอง สหกรณ์เครดติยเูนี่ยนต้องมคีวามเขา้ใจอย่าง

มากต่อต าแหน่งทางการตลาด และเรยีนรู้วธิกีารที่จะแข่งขนัอย่างสมดุลและอย่างระมดัระวงั รวมถึง

ความร่วมมอืเมื่อมาถึงยุคระบบสารสนเทศด้านการเงนิแบบดจิทิลั   ผ่านการท างานด้วยระบบดจิทิลั

สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนสามารถเพิม่การแข่งขนัและรกัษาแหล่งศูนยร์วมของการบรกิารหลกัๆ ในขณะที่

หุน้ส่วน/พนัธมติรจ าเป็นทีจ่ะตอ้งสรา้งมลูค่าเพิม่รอบๆขอ้เสนอหลกัเหล่านี้ ตวัอย่างเช่น สาระส าคญัของ

รปูแบบระบบการช าระเงนิทีน่ าเสนอโดยสหกรณ์เครดติยเูนี่ยนนี้เป็นความสามารถในการท างานระหว่าง

กนัซึ่งหมายถึงการเปิดบญัชีสหกรณ์เครดติยูเนี่ยนขึ้นเพื่อส่วนที่เหลือของการท างานในระบบนิเวศ 

สหกรณ์เครดติยเูนี่ยนควรจะพจิารณาการเพิม่คุณค่าของบญัชสีหกรณ์เครดติยเูนี่ยนแก่สมาชกิแทนทีจ่ะ

เป็นภยัคุกคามต่อการด ารงอยู่ของสมาชกิ พวกเราก าลงัจะได้เห็นการท างานเชงิรุกที่เพิม่มากขึน้ของ

ฐานสมาชกิของเราโดยผูใ้หบ้รกิารทางการเงนิผ่านโทรศพัท์มอืถอื ธนาคาร หน่วยงานไมโครไฟแนนซ์

ต่างๆ และบรษิทัดา้นการโอนเงนิ  ในบางกรณีสถาบนัการเงนิเหล่านี้ก าลงัแข่งขนักบัสหกรณ์เครดติยู -

เนี่ยนโดยตรง และในกรณีอื่นๆสถาบนัการเงนิเหล่านี้ก าลงัเป็นพนัธมติรกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 



12 
 

ตวัอย่างเช่น ผูใ้หบ้รกิารทางการเงนิผ่านโทรศพัทม์อืถอืใชป้ระโยชน์จากสมาชกิของพวกเราในการเป็น

ตวัแทนของรปูแบบการช าระเงนิของเขา ถงึอย่างไรกต็าม การเตบิโตอย่างรวดเรว็ของ Fintechs และ

สถาบนัการเงนิแบบดจิทิลัอื่นๆ ท าใหม้ผีลการวจิยัล่าสุดว่าสมาชกิรายบุคคลของเราให้ความส าคญักบั

ช่องว่างทางการตลาดทีส่ าคญัซึง่สหกรณ์เครดติยเูนี่ยนสามารถตอบสนองความต้องการทางดา้นบรกิาร

ทางเงนิแก่สมาชกิได้  ในเวลาเดยีวกนัยงัมคีวามต้องการอย่างมากจากสมาชกิในเรื่องของการบรกิาร

ทางการเงนิทีร่วดเรว็ขึน้ เขา้ถงึงา่ย สะดวกสบายขึน้ นอกจากนี้ ACCU และหน่วยงานน าร่องในประเทศ

ฟิลปิปินส ์ซึง่ไดแ้ก่ PFCCO และ NATCCO ไดก้้าวขา้มผ่านความยุ่งยากเหล่านัน้แลว้ โดยการสรา้ง

รปูแบบการช าระเงนิทีเ่ป็นของเขาเองซึง่เรยีกว่า Kaya Payment Platform ซึง่เป็นไปตามกลยุทธใ์นการ

จดัตัง้ทีเ่สมอืนเป็นรปูแบบสุดยอดสายพนัธเ์ลยทเีดยีว ตอนน้ีวธิกีารแกไ้ขปัญหาน้ีก าลงัไดร้บัความ 

ทา้ทายอย่างมาก ซึง่ในโครงการใหมน่ี้ WOCCU และ ACCU ไดพ้บโอกาสในการพฒันาปรบัปรงุและ

ขยายรปูแบบการช าระเงนิ Kaya และเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้ เพื่อสรา้งรปูแบบการช าระ

เงนิแบบดจิทิลัในประเทศต่างๆทัว่เอเชยี   

การสมัมนารวมครัง้ท่ี 6 : การสร้างผลกระทบเชิงบวกของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนในด้านชีวิตของผูค้น 
วิทยากร: Andrew So ประธานผูก่้อตัง้ ACCU 
 ที่งานสมัมนาเมื่อปีที่แล้วในประเทศฟิลิปปินส์ พวกเรามุ่งเน้นไปที่วิธีของ Friedrich W. 

Raiffeisen ชาวเยอรมนั เมื่อปี 1849 ถึงวธิกีารมองสงัคมของกลุ่มสหกรณ์เครดิตว่าเป็นวิธกีารสร้าง

ชุมชน การสอนและการสนับสนุนความรกัฉันพี่น้อง ในขณะที่ Schulze-Delistzsch มองกลุ่มสหกรณ์

เครดติเหมอืนเป็นเครื่องมอืทางเศรษฐกิจ Raiffeisen พบปัญหาโครงสร้างการแบ่งชนชัน้ของคนที่ไม่

สามารถแกไ้ขได ้ซึง่คนทีม่ฐีานะยากจนถูกครอบง าโดยนายทุนทีแ่สวงหาผลประโยชน์  

 เนื่องจากปีนี้ หวัขอ้ของงานสมัมนาคอื “การสรา้งผลกระทบเชงิบวกของสหกรณ์เครดติยเูนี่ยน

ในดา้นชวีติของผูค้น” มนัจะเป็นประโยชน์หากเราจะใชเ้วลาสกัเลก็น้อยเพื่อพูดถงึ Edward A. Filene 

จากรฐัแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา และ Alphonse Desjardin จากเมอืงควเิบก ประเทศ

แคนาดา Filene เป็นทีรู่จ้กัในฐานะบดิาแห่งขบวนการสหกรณ์เครดติยเูนี่ยนแห่งสหรฐัอเมรกิา เขาไดร้บั

แนวคดิดา้นสหกรณ์เครดติยเูนี่ยนในปี 1907 เมือ่เขาอยูท่ีป่ระเทศอนิเดยี เขาเรยีนรู้ว่าชาวบา้นในชนบท

ทีย่ากจนต้องยอมรบัชะตากรรม ซึง่ปัญหาคอืการใหกู้้ยมืเงนิโดยคดิดอกเบี้ยสูงมาก หลายๆครอบครวั

ต้องส่งต่อหนี้สนิต่างๆจากรุ่นสู่รุ่น และบ่อยครัง้ที่ต้องกู้ยมืเงนิเพื่องานศพหรอืงานแต่งงานที่ฟุ่มเฟือย 

เขาทราบว่าการให้กู้ยมืเงนิโดยคดิดอกเบี้ยสูงพบมากในบางพื้นที่ของประเทศสหรฐัอเมรกิา เนื่องจาก

ธนาคารใหบ้รกิารสนิเชื่อส่วนบุคคลแก่คนท างานไม่บ่อยนัก เขาหดัเป็นคนมธัยสัถ์เพราะว่าเขารูส้กึผดิ

เกี่ยวกบัสนิทรพัยข์องตนเองและเลกิใชม้นัพฒันาโลก Filene ซึง่เป็นพ่อคา้ผูม้ ัง่คัง่ร ่ารวยเขา้ใจว่าพ่อคา้
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ทีด่ไีมค่วรเน้นขายแต่สนิคา้ แต่ควรจะตอบสนองความตอ้งการของมนุษยด์ว้ย สนิคา้ทีส่่งออกไปต้องเป็น

สนิคา้ทีม่คีุณภาพสงู ราคาต ่า และมกีารแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม ซึง่เป็นวธิทีีด่ทีีสุ่ดในการดงึดดูธุรกจิ  

ในปี 1908 เขาเชญิ Alphonse Desjardin ซึ่งเป็นนักข่าวชาวแคนาดาที่ส่งเสรมิสนับสนุนการ

ก่อตัง้สมาคมเครดติในควเิบกซึง่ไดร้บัการขนานนามว่าเป็นธนาคารเพื่อประชาชนมาพบ เพื่อขอใหช้่วย

เรื่องการก่อตัง้สหกรณ์เครดติยเูนี่ยนในประเทศสหรฐัอเมรกิา Desjardin เรยีนรูเ้รื่องสหกรณ์เครดติจาก

ผูน้ าหลายๆคนจากประเทศอังกฤษ ฝรัง่เศส และอติาล ีซึง่ผูน้ าเหล่านี้กไ็ดเ้รยีนรูเ้รื่องสหกรณ์เครดติมา

จากประเทศเยอรมนีอกีทอดหนึ่ง ซึง่เป็นสมาคมเครดติรปูแบบอื่นที่ช่วยเหลอืเกษตรกรทีต่่อสูด้ ิน้รนต่อ

ผลกระทบของภาวะขา้วยากหมากแพง ผูน้ าทีย่ ิง่ใหญ่ของขบวนการสหกรณ์เครดติยเูนี่ยนเตอืนพวกเรา

ใหน้ึกถงึภาวะการเป็นหนี้ของ ACCU ในอดตีทีผ่่านมา และปัญหาความทา้ทายต่างๆทีย่งัมอียู่ รวมถงึ

ของขวญัพเิศษต่างๆที่พวกเขาได้รบัจากเรา ขบวนการสหกรณ์เครดติยูเนี่ยนในเอเชยีมผีลกระทบต่อ

หลายๆชวีติในเอเชยีทัง้ทางเศรษฐกจิและสงัคม 

เมื่อปี 2006 สหประชาชาตไิด้ตีพมิพ์ “การสรา้งและการเพิม่โอกาสทางการเขา้ถงึบรกิารทาง

การเงนิเพื่อการพฒันา” ซึง่เป็นผลติภณัฑร์ว่มกนัระหว่างกรมเศรษฐกจิและกจิการเพื่อสงัคม และกองทุน

พฒันาแห่งสหประชาชาติ (UNCDF) ในปีเดยีวกนั ACCU ไดต้พีมิพค์ู่มอืฝึกอบรมเรื่อง “นวตักรรมไม-

โครไฟแนนซเ์พื่อสหกรณ์เครดติยูเนี่ยน”  ซึ่งตระหนักว่าสหกรณ์เครดติมมีานานกว่า 170 ปีแลว้ และ

สหกรณ์เครดติเหล่านัน้ตอ้งจดัการกบัสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไปและถูกบงัคบัใหพ้ฒันาผลติภณัฑ์

และบรกิารของตนเองเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชกิ ACCU ยงัยอมรบัอกีดว้ยว่าผูน้ าหลายๆ

คนมคีวามสามารถมากขึน้และมจี านวนเพิม่มากขึน้ และวสิยัทศัน์ส าหรบัอนาคตกเ็ป็นทีส่ ิง่จ าเป็น  

โลกก าลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงหลากหลายรูปแบบ เช่น โลกาภิวฒัน์ที่มีอยู่อย่าง

ต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงในระบบขอ้มูลประชากร สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ความขดัแย้งทาง

การคา้ สกุลเงนิดจิทิลัทัว่โลก และคลื่นลกูใหมข่องเทคโนโลยสีารสนเทศ สิง่เหล่านี้เป็นการกระตุ้นใหเ้กดิ

สถานการณ์ใหม่ๆในโลกการเงนิ องคก์ร และกจิกรรมต่างๆ ขณะทีร่ปูแบบและผลของการเปลีย่นแปลง

เหล่านี้เกิดขึ้นแตกต่างกนัไปทัว่เอเชยี ซึ่งพวกเราต้องเผชญิกับผลกระทบที่ตามมาจากสถานการณ์

เหล่านี้ 

ในการสมัมนาครัง้นี้ ยงัได้มกีารเสวนากนัในหวัขอ้ “การสรา้งทรพัยส์นิแก่สมาชกิเช่นเดยีวกบั

การเป็นสถาบนัเพื่อความมัน่คงทางการเงนิของเครอืขา่ยสหกรณ์เครดติยเูนี่ยน” เมื่อปี 2015 ทมี ACCU 

ไดน้ าเสนอหลกัสตูร “ความรูท้างการเงนิแบบ 360 องศาของ ACCU” ขึน้ทีก่รุงปักกิง่แก่ผูเ้ขา้ร่วมงานซึง่

เป็นผูด้ าเนินงานในธุรกจิไมโครไฟแนนซใ์นประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี พวกเขาชื่นชอบ “แนวทาง

สู่การสรา้งทรพัยส์นิ” เป็นอย่างยิง่ ซึง่เป็นการกล่าวถงึ “การสรา้งทรพัยส์นิทีอ่าศยัการมขีอ้มลูความรูท้ี่

ถูกตอ้ง การวางแผนและการเลอืกทีด่”ี 
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เพื่อสิน้สุดการแบ่งปันขอ้มลูเหล่านี้กบัคุณ จงึอยากจะอ้างองิจากหนังสอืเล่มเลก็ๆเล่มหนึ่งทีช่ื่อ

ว่า “หนทางสู่ความมัง่คัง่ร ่ารวย” ประพนัธข์ึน้ในปี 1757 โดย Benjamin Franklin นักธุรกจิชาวอเมรกินั 

ซึง่กลายเป็นประธานาธบิดขีองสหรฐัอเมรกิาในเวลาต่อมา เขาคดิว่าความร ่ารวยเป็นสนิทรพัย ์ที่ไม่ใช่

การสรา้งผลก าไรเพื่อวนัน้ีเท่านัน้แต่ยงัเพื่ออนาคตอกีดว้ย ค าแนะน าของเขาคอื 

1. หลกีเลีย่งนิสยัทีไ่มด่ ี

2. ขยนัขนัแขง็ในทุกๆวนั 

3. ความร ่ารวยมัง่คัง่กค็อืตวัของเราเอง 

4. รกัษาสิง่ทีเ่ราม ี

ส าหรบั Benjamin Franklin แล้ว วธิทีี่จะสรา้งทรพัยส์นิต้องท าผ่านนิสยั สนิทรพัยท์ี่จบัต้องไม่ได้ที่มี

มูลค่ามาก ความเชื่อของเขานัน้เป็นค าแนะน าที่ดีเพื่อสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในเอเชียและสมาชิก

รายบุคคลของเราอกีดว้ย 

สมัมนากลุ่มย่อยท่ี 1 : ความมัน่คงทางการเงิน 
1.1 หวัข้อ “การด าเนินงานอย่างมัน่คงและปลอดภยัเพ่ือการบริหารจดัการด้านการเงินของ
สมาชิกสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน” 
วิทยากร: Maria Cristina B. Naigan, CEO, St. Martin of Tours Credit and Development 
Cooperative 
Madhav Prasad Poudel, CEO – VYCCU SACCOs, Nepal 
Daniel Cher, Director, TCC Coop Singapore 
ผู้ด าเนินรายการ: Muhammed Ali Jihnnah, Vice President, The Cooperative Credit Union 
League of Bangladesh (CCULB) 

สมาชกิใหค้วามเชื่อใจแก่สหกรณ์เครดติยเูนี่ยนของพวกเขา เมื่อพวกเขาฝากเงนิทีห่ามาไดด้ว้ย

ความยากล าบากนัน้ เงนิออมที่สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนไดร้บัจากสมาชกินัน้เป็นเงนิสะสมเพื่ออนาคตที่มี

คุณค่ามากมายแก่ครอบครวัของพวกเขา ตามหลกัการแล้ว สหกรณ์เครดติยเูนี่ยนต้องท าการลงทุนคนื

ใหแ้ก่สมาชกิผูซ้ึง่ต้องการเงนิทุนในการสรา้งทรพัยส์มบตั ิตามหลกัการของ PEARLS อตัราส่วนเงนิกู้

ต่อสนิทรพัยอ์ยูท่ี ่70-80% และส่วนทีเ่หลอืเพื่อการรกัษาสภาพคล่องและเป็นสนิทรพัยถ์าวรทีค่วบคุมได ้

(a controlled fixed asset) 5% เมื่อพจิารณาถงึผลติภณัฑเ์งนิกู้ สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนควรประเมนิ

ขอ้เสนอ เป้าหมายการตลาด ประวตัคิวามเสีย่งของผูกู้้ สหกรณ์เครดติยเูนี่ยนซึง่รบัผดิชอบในฐานะผูใ้ห้

กูโ้ดยการท าใหแ้น่ใจว่าสมาชกิก าลงัสรา้งทรพัยส์มบตั ิไมใ่ช่หนี้สนิ 
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การสมัมนาในหวัขอ้นี้ เป็นการพูดถงึความทา้ทายทีเ่ผชญิโดยเครอืข่ายสหกรณ์เครดติยเูนี่ยนที่

ไม่สามารถใหบ้รกิารเงนิกู้ยมื ในฐานะทีเ่ป็นเครอืข่ายสหกรณ์เครดติยเูนี่ยน มคีวามเสีย่งแค่ไหนในการ

บรหิารจดัการดา้นสภาพคล่องและการใหกู้้ยมืเงนิ เพื่อใหเ้งนิออมของสมาชกิไดร้บัการคุม้ครอง 

1.2 หวัข้อ “การศึกษาด้านการเงิน: การสร้างทรพัยสิ์นแก่สมาชิกเช่นเดียวกบัการเป็นสถาบนั
เพ่ือความมัน่คงทางการเงินของเครือข่ายสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน” 
วิทยากร: Alexander B. Raquepo, Chairperson, Sta. Cruz Savings and Development 
Cooperative – Phillippines 
Badri Guragain, CEO, National Cooperative Bank Ltd - Nepal  
ผูด้ าเนินรายการ: Paul Dawson, General Manager, First Choice Credit Union – Australia 

ตามการศกึษาของ ADB เมื่อปี 2013 โครงการการศกึษาดา้นการเงนิของเอเชยีในภูมภิาค

โดยทัว่ไปจะล่าชา้  ในกรณีทีไ่ม่มยีทุธศาสตรร์ะดบัชาตใินดา้นการศกึษาดา้นการเงนิ  ACCU ไดพ้ฒันา

โปรแกรมหนึ่งเพื่อการมสี่วนรว่มของสหกรณ์เครดติยเูนี่ยนในการสนับสนุนส่งเสรมิความรูค้วามเขา้ใจ

ดา้นการเงนิในหมูส่มาชกิ ความรูค้วามเขา้ใจดา้นการเงนิมคีวามสมัพนัธโ์ดยทัว่ไปกบัความยัง่ยนืของ

สหกรณ์เครดติยเูนี่ยนและการพฒันาเศรษฐกจิ ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการศกึษาดา้นการเงนิส่วนใหญ่มา

จากการตดัสนิใจในการจดัสรรทางการเงนิทีด่ขี ึน้ของครวัเรอืน ทัง้ทีเ่กีย่วกบัเงนิออมและเงนิกู ้และยงั

เป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการ SME  การมสีมาชกิทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจดา้นการเงนิเพิม่มากขึน้

เปรยีบเสมอืนการเพิม่อตัราเงนิออม จงึช่วยลดการพึง่พาเงนิทุนจากภายนอกและช่วยใหม้คีวามยัง่ยนื

ทางการเงนิเรว็ขึน้ 

การสมัมนาในหวัขอ้นี้ เป็นการแบ่งปันประสบการณ์ในเรื่องความรูท้างการเงนิในสหกรณ์เครดติ

ยเูนี่ยนทีจ่ะแสดงใหเ้หน็ถงึความส าเรจ็และความทา้ทายต่างๆ 

1.3 หวัข้อ “การปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิก ผ่านเงินทุนส ารองภายในประเทศและการก ากบั
ดแูลตนเองแก่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน” 
วิทยากร: Sylvia Paraguya, CEO – NATCCO, Phillippines 
Shivajee Sapkota, CEO – NEFSCUN, Nepal 
ผูด้ าเนินรายการ: Elenita V. San Roque, ACCU CEO 

การก ากบัดูแลตนเองด้านการเงนิเกี่ยวเนื่องกบัการท างานโดยสมคัรใจ การฝึกฝน มาตรฐาน

และรเิริม่โดยสถาบนัการเงนิต่างๆ เพื่อพฒันาดา้นการปกป้องผูใ้ชบ้รกิารทางการเงนิ   ความพยายามที่

จะสรา้งการบรูณาการและเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการการก ากบัดูแลตนเองและขอบข่ายงานในภูมภิาค

เอเชยี 
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การสมัมนาในหวัขอ้นี้ เป็นการบรรยายถงึระบบการก ากบัดแูลของสหกรณ์เครดติยเูนี่ยนใน

สภาพแวดลอ้มทีค่วบคุม  วทิยากรบนเวทใีหข้อ้คดิเหน็เกีย่วกบัการก ากบัดแูลทีค่วรไดร้บัการแกไ้ข

ภายในเครอืข่ายสหกรณ์เครดติยเูนี่ยนของพวกเขา  เนื่องจากการสรา้งเกณฑก์ารก ากบัดแูลใหมแ่ก่

สหกรณ์ออมทรพัยแ์ละเครดติยเูนี่ยนจ าเป็นตอ้งใชเ้วลา นายทะเบยีนทีอ่ยูภ่ายใตอ้ านาจของผูแ้ทน

ชุมนุมสหกรณ์ฯ (Federation) ควรไดร้บัการตรวจสอบหรอืไม ่และชุมนุมสหกรณ์ฯพรอ้มแค่ไหนทีจ่ะเริม่

ด าเนินงานในบทบาทของการตรวจสอบและก ากบัดแูล 

สมัมนากลุ่มย่อยท่ี 2 : ธรรมาภิบาลทีเ่ข้มแขง็ 
2.1 หวัข้อ “การถอดบทเรียน – ไม่มีข้อจ ากดัในการแบ่งปันเร่ืองราวและความล้มเหลวในด้าน 
ธรรมาภิบาลสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน” 
วิทยากร: Mark Worthington, CEO, Endevour Mutual Bank - Australia 
ผูด้ าเนินรายการ: Elenita V. San Roque, ACCU CEO 

นอกจากประเทศสาธารณรฐัเกาหล ีสหกรณ์เครดติยูเนี่ยนในเอเชยีไม่ได้รบัการตรวจสอบเลย 

ดงันัน้ ใน 10 ปีที่ผ่านมานี้ ภาพลกัษณ์ของขบวนการสหกรณ์เครดติยูเนี่ยนในเอเชยีประสบกบัวกิฤต 

เนื่องจากความลม้เหลวทีท่ราบกนัโดยทัว่ไปของสหกรณ์เครดติยเูนี่ยนขนาดใหญ่หลายแห่ง 

“องค์กรยิง่ใหญ่ยิง่เกดิความลม้เหลว” เป็นทฤษฎทีีย่นืยนัว่า สหกรณ์เครดติยเูนี่ยนขนาดใหญ่

มากบางแห่ง มคีวามเกี่ยวเนื่องกนัอย่างมากต่อความล้มเหลวที่เป็นหายนะแก่ระบบสหกรณ์เครดติยู

เนี่ยน  มนัส าคญัทีเ่หล่าผูน้ าและผูเ้ชีย่วชาญจะตอ้งยอมรบัความลม้เหลวของสหกรณ์อื่นซึง่ส่งผลกระทบ

ต่อพวกเขาโดยตรง 

การสมัมนาในหวัข้อนี้ พยายามที่จะกล่าวถึงสาเหตุต่างๆ ผลที่ตามมาและการเยยีวยาความ

ลม้เหลวดา้นธรรมาภบิาลในสหกรณ์เครดติยเูนี่ยน 

2.2 หวัข้อ “การสร้างขอบข่ายการประกนัคณุภาพธรรมาภิบาลท่ีเข้มแขง็เพ่ือเครือข่ายสหกรณ์
เครดิตยเูน่ียน” 
วิทยากร: Mark Worthington, CEO, Endevour Mutual Bank – Australia 
Antonio Aranas, Board of Director, NATCCO Network and Tagum Cooperative - Phillipines 
ด าเนินรายการ: Daisybelle Cabal, Head Consultancy and Training Group – NATCCO, 
Phillippines 

ACCU ไดพ้ฒันาทางเลอืกธุรกจิสหกรณ์เครดติยูเนี่ยน ขอ้ที ่25 เพื่อการประกนัคุณภาพธรร

มาภบิาลซึง่ถูกใชเ้พื่อประเมนิการปฏบิตังิานดา้นธรรมาภบิาลของสหกรณ์เครดติยูเนี่ยน  ACCU รวม 

10 ลกัษณะทีส่ าคญัของธรรมาภบิาลที่เขม้แขง็ ดงันี้ ความร่วมมอื ความโปร่งใส ความรบัผดิชอบ หลัก
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ฉนัทามต ิประสทิธภิาพและประสทิธผิล ความถูกตอ้ง การเคารพกฎเกณฑ ์ผูน้ าทีม่วีสิยัทศัน์และกลยุทธ ์

ความรูแ้ละทกัษะในดา้นความเป็นผูน้ า ประสทิธภิาพองคก์ร 

การสมัมนาในหวัขอ้นี้ เป็นการน าเสนอขอบขา่ยการท างานทีจ่ะไดร้บัขอ้มลูและความคดิเหน็

ต่างๆจากผูเ้ขา้รว่มงานและวทิยากรบนเวท ี ในการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารก่อนหน้านี้เป็นการแลกเปลีย่น

ขอ้คดิเหน็ในเรือ่งเครือ่งมอืทีน่ ามาใชซ้ึง่จะไดร้บัการตรวจสอบและจะมวีทิยากรพีเ่ลีย้งในปี 2020 นี้อกี

ดว้ย 

2.3 หวัข้อ “ข้อเทจ็จริงของการมีธรรมาภิบาลท่ีเข้มแขง็: การสร้างวฒันธรรมและพฤติกรรม ท่ี
สอดคล้องกบัวตัถปุระสงคข์องสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน” 
วิทยากร: Rosalina S. Argent, Chairperson, Tagum Cooperative - Phillippines  
Fr. Fredy Rante Taruk, Chairman, Sauan Sibarrung Credit Union, Indonesia 
ผูด้ าเนินรายการ: Charles Yip, Sun Credit Union – Hong Kong 

ธรรมาภบิาลเริม่ต้นทีบ่า้น – ภายในหอ้งประชุมคณะกรรมการและในหมู่กรรมการ  มนัฝังอยู่ใน

วธิกีารท างาน ปฏกิริยิาโต้ตอบกบัผู้อื่น และการบรหิารงาน กล่าวอกีนัยหนึ่งคอืเป็นสิง่ที่ไม่จรงิจงัผ่อน

ปรนได้ แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพเพื่อพฤติกรรม ความสัมพันธ์ และวัตถุประสงค์ของ

กรรมการและ CEO ซึ่ง ไรค้วามหมาย หากพวกเขาไม่มอบกลไกเกณฑก์ารปฏบิตังิาน กระบวนการ 

และมาตรวดัทีเ่ขม้งวดจรงิจงั 

การสมัมนาในหัวข้อนี้ เป็นการก าหนดทกัษะทางอารมณ์ของผู้ที่ประสงค์ความเป็นผู้น าใน

สหกรณ์เครดติยเูนี่ยน เมื่อทกัษะทางอารมณ์หายไปกจ็ะกลายเป็นช่องว่างทีม่ผีลกระทบต่อความส าเรจ็

ของสหกรณ์เครดติยเูนี่ยนและเป็นสาเหตุใหเ้บีย่งเบนออกนอกภารกจิไปสู่ความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้แก่

สมาชกิ 

สมัมนากลุ่มย่อยท่ี 3 : การมีส่วนร่วม 
3.1 หวัข้อ “การสร้างบริการทางการเงินท่ีหลากหลายซ่ึงเป็นผลงานสู่ความส าเรจ็ต่อเป้าหมาย
การพฒันาอย่างยัง่ยืน (SDGs)” 
วิทยากร: Ranjith Hettiarachchi, ACCU CTO 
ผูด้ าเนินรายการ: Atty. Soledad D.V. Cabangis, 1st Vice President – ACCU,  
Director – National Confederation of Cooperative 

จากขอ้มูลของสหประชาชาต ิ(UN) ในขณะที่ความยากจนขัน้รุนแรงได้บรรเทาลงอย่างมาก

ตัง้แต่ปี 1990 แต่ความยากจนกย็งัคงเป็นเรื่องทีเ่ลวรา้ยที่สุด เมื่อสิน้สุดความยากจนจงึมคีวามต้องการ

ระบบคุม้ครองทางสงัคมทีเ่ป็นสากลซึง่มุ่งเน้นไปทีก่ารปกป้องทุกคนตลอดวงจรชีวติ และเป็นประจ าทุก

ปีงานสมัมนาได้กล่าวถงึบทบาทของสหกรณ์เครดติยูเนี่ยนในเรื่องของการลดปัญหาความยากจน ไม่
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ตอ้งสงสยัเลยว่าสหกรณ์เครดติย-ูเนี่ยนมสี่วนช่วยในการเขา้ถงึบรกิารทางการเงนิและบรกิารอื่นๆส าหรบั

คนทีอ่ยูช่ายขอบของสงัคม แต่ค าถามของการเขา้ถงึทีม่คีวามส าคญัๆยงัคงอยู ่

การสมัมนาในหวัขอ้นี้ เป็นการอธบิายถงึการตรวจสอบเป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยนื (SDGs) 

ที ่ACCU พฒันาขึน้  หวัขอ้นี้มุ่งเน้นไปทีค่วามรบัผดิชอบของสหกรณ์เครดติยเูนี่ยนในการสรา้งความ

แตกต่างโดยการเขา้ถงึจ านวนคน ผูซ้ึง่ตอ้งการบรกิารต่างๆของสหกรณ์เครดติยูเนี่ยนมากทีสุ่ด 

3.2 หวัข้อ “การมอบอ านาจ: การพฒันาการเข้าถึงสตรีและเยาวชนเพ่ือการพฒันาธรุกิจและ
บริการ” 
วิทยากร: Maribel Isidro, Gender and Development & Special Project, Education, Training and 
Consultancy Group, NATCCO, Phillippines 
Ballav Timalsina, Training Officer, NEFSCUN – Nepal 
Anjali Patel, Director, Maharashtra State Federation of Cooperative Credit Societies Ltd. 
(MAFCOCS) 
Getri Aniania Simbolon, Training Officer, Credit Union Central of Indonesia  
ผูด้ าเนินรายการ: Gillian George, Chairperson, Australian Mutuals Foundation 

ท่ามกลางอุปสรรคหลกัๆเพื่อการพฒันาทีก่า้วไกลของผูป้ระกอบการ SMEs ในสหกรณ์เครดติยู

เนี่ยนทีข่าดแคลนทกัษะการเป็นผูป้ระกอบการและความสามารถทางธุรกจิ ทีส่ าคญัทัง้ส าหรบัการให้

ความรูแ้ละทกัษะทีจ่ าเป็นเพื่อควา้โอกาสในการเตบิโต เขา้ถงึตลาดส่งออก และการมนีวตักรรมและการ

แขง่ขนัมากขึน้ การบรกิารอยา่งมเีป้าหมายสามารถช่วยใหเ้อาชนะอุปสรรคต่อการพฒันา SME และ

น าไปสู่ภาคการแขง่ขนัดา้น SME เพิม่มากขึน้ซึง่ไดร้บัการสนับสนุนจากสหกรณ์เครดติยเูนี่ยน  อยา่งไร

กต็าม เพื่อบรรลุเป้าหมายน้ี มนัส าคญัทีจ่ะพฒันาธุรกจิและบรกิารใหเ้ป็นสถาบนัของสหกรณ์เครดติยเูนี่ยน  

วทิยากรบนเวทซีึง่มาจากประเทศเนปาล อนิเดยี อนิโดนีเซยี และฟิลปิปินส ์รว่มกนัแบ่งปันแผนปฏบิตัิ

งานในการด าเนินงานดา้น BDS ในเครอืขา่ยของพวกเขา 

3.3 หวัข้อ “การเพ่ิมประสิทธิภาพของความหลากหลายด้วยการใช้ประโยชน์จากอ านาจของการ
นับรวมทุกกลุ่มคน” 
วิทยากร: Dr. P.A. Kiriwandeniya, Chairman, SANASA Federation – Sri Lanka 
Dr. Arumugam, Chairman, Malaysian Workers Cooperative Credit Society (KKP) 
ผูด้ าเนินรายการ: Atty. Gloria Futalan, Chairperson, Phillipine Fedration of Credit Cooperatives 
(PFCCO) 

ความหลากหลาย (Diversity) เป็นหลกัการเก่าแก่ของการด าเนินงานดา้นสหกรณ์ซึ่งรวบรวม

ผู้คนที่มวีถิชีวีติแตกต่างกนัเข้าไว้ด้วยกนั โดยสรุปแล้วมนัเกี่ยวกบัการเสรมิสร้างก าลงัคนด้วยความ

เคารพและการเหน็คุณค่าต่อสิง่ที่สรา้งความแตกต่างให้แก่พวกเขา ในรูปแบบของอายุ เพศ เชื้อชาต ิ
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ศาสนา ความพิการ รสนิยมทางเพศ การศึกษา และชาติก าเนิด  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ ยนสามารถ

ปลดปล่อยและเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ไดก้็ต่อเมื่อความแตกต่างเหล่านี้ได้รบัการยอมรบัและเรยีนรูท้ี่จะ

เคารพและให้ความส าคญักบัแต่ละบุคคลที่ไม่มคีวามเกี่ยวข้องกนั การนับรวมทุกกลุ่มคน (Inclusion) 

เป็นคุณค่าที่ควรจบัคู่กับความหลากหลาย มันเป็นความรู้สึกของการเ ป็นเจ้าของ  การรวมกลุ่ม

วฒันธรรมท าใหผู้ค้นรูส้กึเคารพและเหน็คุณค่าผูค้นในฐานะบุคคลหรอืกลุ่มคน   

ความหลากหลายและการนับรวมทุกกลุ่มคนนี้ก าลงัเป็นวฒันธรรมการปฏบิตังิานของสหกรณ์

เครดติยูเนี่ยนหรอืไม่  การสมัมนาในหวัขอ้นี้ เป็นการน าพวกเรากลบัไปสู่การสะทอ้นให้เหน็ถงึวธิขีอง

ความหลากหลายและการนบัรวมทุกกลุ่มคนต่อการปฏบิตังิานของสหกรณ์เครดติยเูนี่ยน  

 

 

 


