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สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศมาเลเซีย (ANGKASA)
ขบวนการสหกรณ์ ในประเทศมาเลเซีย
แนวคิดเรื่องการสหกรณ์ในประเทศมาเลเซีย (มลายูในอดีต) ริเริม่ ขึน้ โดย เซอร์ อาเธอร์ ยัง
(เลขาธิการอาณานิคมแห่งจักรวรรดิองั กฤษ) ในปี 1907 (พ.ศ. 2450) เป็ นผลมาจากข้อสังเกตของเขาใน
ความส าเร็จ ของขบวนการสหกรณ์ ใ นไซปรัส ในช่ ว งแรกการตอบสนองของชุ ม ชนท้อ งถิ่น ที่ม ีต่ อ
ขบวนการสหกรณ์ไม่ค่อยดีนกั เนื่องจากมีองค์ประกอบหลายประการทีย่ งั ไม่ชดั เจน
ต่อมา เซอร์ อเล็กซานเดอร์ คาเวนดิช ผู้ช่วยที่ปรึกษาชาวอังกฤษของรัฐเกดะห์ในเวลานัน้
เสนอให้ เซอร์ จอร์จ แม็กซ์เวล ทีป่ รึกษาชาวอังกฤษในรัฐเกดะห์ ซึง่ เป็ นข้าราชการทีถ่ ูกส่งไปยังประเทศ
สหภาพพม่าเพื่อศึกษาความสาเร็จของแนวคิด สหกรณ์ Raiffeisen ตัง้ แต่วนั ที่ 14 เมษายนจนถึง 23
มิถุนายน พ.ศ. 2464 ตัวของเซอร์ อเล็กซานเดอ คาเวนดิชเองก็ถูกส่งไปยังประเทศสหภาพพม่าเพื่อ
ศึกษาและให้คาแนะนาเกีย่ วกับวิธกี ารทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะริเริม่ สหกรณ์ในประเทศมาเลเซีย
เมื่อ เขากลับ มาจากสหภาพพม่า รายงานฉบับ หนึ่ ง ถู ก เสนอก่ อ นที่ส ภาแห่ ง ชาติ จ ะมีก าร
อภิปรายในวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2464 และในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2465 กฎหมายสหกรณ์ฉบับ
แรกทีเ่ รียกว่า พ.ร.บ.สมาคมสหกรณ์ซง่ึ ผ่านสภาแห่งรัฐมลายูแล้ว ได้ถูกตีพมิ พ์ในราชกิจจานุ เบกษาโดย
รัฐบาลอังกฤษ เมือ่ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2465
สหกรณ์ออมทรัพย์ไปรษณียแ์ ละโทรคมนาคม จากัด (Postal and Telecommunications
Co-operative Thrift and Loan Society Limited) ได้รบั การจดทะเบียนเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.
2465 เป็ นสหกรณ์แห่งแรกในประเทศมาเลเซียและสหกรณ์ยงั คงดาเนินกิจการอยู่จนถึงปั จจุบนั
สถิตขิ องขบวนการสหกรณ์ในประเทศมาเลเซีย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
ที่
1
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ประเภท

(หน่วย : ล้านบาท)

สหกรณ์
สมาชิ ก
ทุนเรือนหุ้น สิ นทรัพย์รวม ผลประกอบการ
ธนาคาร
2
953,773
27,227
831,044
195,894
ออมทรัพย์
583
1,165,128
49,294
117,231
50,469
การเกษตร
3,130
547,922
5,268
31,323
9,766
การเคหะ
307
129,119
1,540
8,113
1,407
อุตสาหกรรม
361
16,787
125
680
272
ผูบ้ ริโภค – ผูท้ บ่ี รรลุนิตภิ าวะ
3,008
429,158
3,849
13,628
8,280
ผูบ้ ริโภค – โรงเรียน
2,398
1,606,581
199
2,752
3,018
7 การก่อสร้าง
253
82,225
263
1,483
510
8 การคมนาคม
487
113,807
590
2,724
5,246
9 การบริการ
3,718
1,016,232
23,997
68,179
29,136
รวม
14,247
6,060,732
112,352
1,077,157
303,998
แหล่งทีม่ า: Malaysia Cooperative Societies Commission (MCSC)
(1 ริงกิตมาเลเซีย = 7.54 บาท)
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โครงสร้างขบวนการสหกรณ์มาเลเซีย
กระทรวงการพัฒนาผูป้ ระกอบการ

หน่วยงานเพื่อชุมชน
สหกรณ์มาเลเซีย

ANGKASA

สถาบันสหกรณ์มาเลเซีย

สหกรณ์

สันนิ บาตสหกรณ์แห่งประเทศมาเลเซีย
ANGKASA จัดตัง้ ขึน้ โดยมีเป้ าหมายเพื่อสร้างสหภาพสหกรณ์แ ห่งชาติ รวมสหกรณ์ทงั ้ หมด
ในมาเลเซียเข้าไว้ด้วยกันภายใต้ชุมนุ มสหกรณ์ เดียว เมื่อ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2514 สันนิ บาต
สหกรณ์ แห่ งประเทศมาเลเซี ย (Angkatan Kerjasama Kebangsaan Malaysia Berhad:
ANGKASA) ได้รบั การจดทะเบียนอย่างเป็ นทางการในฐานะสหภาพสหกรณ์แห่งชาติ เป็ นจุดเริม่ ต้นของ
ขบวนการสหกรณ์ในประเทศมาเลเซีย ANGKASA มีบทบาทเป็ นองค์การแม่ข่ายของขบวนการสหกรณ์
ในประเทศมาเลเซีย ภายใต้พระราชบัญญัตสิ หกรณ์ฉบับปี พ.ศ. 2536
ปั จจุบนั ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีสมาชิก 14,247 สหกรณ์ และสมาชิกรายบุคคล
6.06 ล้านคน ภายใต้การดูแลของ ANGKASA และมีสานักงานใหญ่ อยู่ท่ี Kelana Jaya มีสานักงาน
ประสานงานของรัฐ 16 แห่ง และมีสาขา 7 สาขา ดังนี้
1. MYANGKASA HOLDINGS SDN. BHD.
2. MYANGKASA AMANAH BERHAD SDN. BHD. – การบริหารจัดการเกีย่ วกับมรดก
3. MYANGKASA FARMASI SDN. BHD. ร่วมกับ Bio-Alpha Holdings Bhd. ซึง่ เป็ นธุรกิจเกีย่ วกับ
การดูแลสุขภาพ ผ่านแฟรนไชส์รา้ นขายยา
4. MYANGKASA SERVICES SDN. BHD. – การค้าเพื่อผูบ้ ริโภค สินค้าปลีก การจัดหากระดาษ A4
และการสื่อสารทางไกลโดยใช้เทคโนโลยี
5. MYANGKASA DIALISIS SDN. BHD. – ศูนย์ฟอกไต ซึง่ อานวยความสะดวกในการให้คาแนะนา
เรือ่ งวิธกี ารดาเนินงานศูนย์ฟอกไตแก่สหกรณ์สมาชิก
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6. MYANGKASA BINA SDN. BHD. – การให้คาแนะนา และจัดหาทีด่ นิ เพื่อการพัฒนา
7. KOPERASI PEMBIAYAAN SYARIAH ANGKASA (KOPSYA) – ขับเคลื่อนศักยภาพการ
ทางานของขบวนการผ่านการร่วมทุนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ การเข้าถึงตลาดเงิน และด้านทรัพยากรมนุษย์
ให้มคี วามชานาญ มีความรู้ มีความรับผิดชอบ และมีความเสียสละ พร้อมกับการเป็ นผูม้ คี วามซื่อสัตย์อกี
ด้วย

โครงสร้างองค์กร ANGKASA
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการอาวุโส
(Deputy President)
รองประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

ประธานคณะกรรมการประสานงานรัฐของ ANGKASA (9 คน)
ผูแ้ ทนจากกระทรวงการพัฒนาผูป้ ระกอบการ(1 คน)
ผูแ้ ทนจากกระทรวงการคลัง (1 คน)
คณะผูบ้ ริหารระดับสูงของ ANGKASA
และคณะผูบ้ ริหารอาวุโสของ ANGKASA
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ผูบ้ ริหาร (CEO)

รองผูบ้ ริหาร (Deputy CEO)
หัวหน้าฝ่ ายข้อมูล

หัวหน้าฝ่ ายการเงิน

เลขานุการ

ผูจ้ ดั การใหญ่

ผูจ้ ดั การใหญ่

ผูจ้ ดั การใหญ่

ผูจ้ ดั การใหญ่

ผูจ้ ดั การใหญ่

ผูจ้ ดั การใหญ่

เทคโนโลยีสารสนเทศ

การพัฒนากลยุทธ์

ทรัพยากรมนุษย์

การพัฒนาสหกรณ์
ความเป็ นผูน้ า
และทุนมนุษย์

ฝ่ ายผูบ้ ริโภค
และบริการ

การบริหารจัดการ
ทรัพย์สนิ

ผูจ้ ดั การใหญ่

ผูจ้ ดั การใหญ่

ผูจ้ ดั การใหญ่

ผูจ้ ดั การใหญ่

ผูจ้ ดั การใหญ่

การพัฒนาและ
บริหารจัดการ
ชะรีอะฮ์

ฝ่ ายการตรวจสอบ
ภายใน การบริหาร
ความเสีย่ ง และ
ธรรมาภิบาล

สือ่ สารองค์การ

ภาคการเพาะปลูก
อุตสาหกรรม
การเกษตร และ
เกษตรกรรม

ฝ่ ายการเงิน การ
ธนาคารและสินเชื่อ
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แผนกลยุทธ์ของ ANGKASA
วิ สยั ทัศน์
เพื่อเป็ นสหกรณ์แม่ข่ายอันดับต้นๆที่ทาหน้ าที่เป็ น ผู้นาที่สาคัญ สาหรับการพัฒนาสหกรณ์ใ น
ประเทศมาเลเซียและภูมภิ าคอาเซียน
พันธกิ จ
เพื่อให้ผลิตภัณฑ์และการบริการที่มคี ุณภาพสูง เช่นเดียวกับการปกป้ องผลประโยชน์ และการ
ต่อสูเ้ พื่อสิทธิของขบวนการสหกรณ์ผ่านการบริหารจัดการอย่างเป็ นมืออาชีพ
คุณค่า
ความซื่อสัตย์ น่าไว้วางใจ และโปร่งใส
เป้ าหมาย
 เพื่อรวมสหกรณ์ทงั ้ หมดในประเทศมาเลเซียให้เป็ นหนึ่งเดียวกัน
 เพื่อเป็ นผูแ้ ทนของสหกรณ์มาเลเซียในระดับชาติและนานาชาติ
 เพื่อกากับดูแล และปกป้ องผลประโยชน์และการพัฒนาสมาชิก รวมถึงขบวนการสหกรณ์
 เพื่ออานวยความสะดวกในการดาเนินกิจการของสมาชิก
ผลิ ตภัณฑ์และบริ การ
1) บริการสินเชื่อและการเงิน
2) การศึกษาและการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารร่วม
3) บริการพัฒนาธุรกิจ
4) บริการตรวจสอบคุณภาพและออกใบรับรองการปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดของ Syaria
5) ตัวแทนจาหน่าย Zakat สาหรับสหกรณ์
6) การดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม
7) การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการสหกรณ์ผ่านสื่อต่างๆ
8) พิพธิ ภัณฑ์สหกรณ์
9) ห้องสมุดสหกรณ์
การมีส่วนร่วมในโครงการด้านเศรษฐกิ จของรัฐบาลที่สาคัญ
รัฐบาลได้มนี โยบายพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ พ.ศ. 2545-2553 (National Cooperative Policy
2011 – 2020) โดยผ่ า นข้อ ตกลงไตรภาคีร ะหว่ า งคณะกรรมาธิก ารสหกรณ์ แ ห่ ง ประเทศมาเลเซีย
(Malaysia Cooperative Societies Commission: MCSC) ANGKASA และวิทยาลัยสหกรณ์ แห่งมาเลเซีย
(Cooperative College of Malaysia: CCM) ซึง่ ANGKASA ได้รบั มอบหมายอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
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• ในการรวมตัวกันและเป็ นผูแ้ ทนนักสหกรณ์ในประเทศมาเลเซียในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ
• ในการกระตุน้ และพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ในเขตพืน้ ทีธ่ ุรกิจใหม่ พัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางธุรกิจเพื่อสร้างเครือข่ายระดับชาติและนานาชาติ
• ในการสร้างความเข้าใจและการนาคุณค่าสหกรณ์และหลักการสหกรณ์ไปสู่การปฏิบตั ใิ ห้
สอดคล้องกับคาแนะนาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ซึง่ ตระหนักว่าสหกรณ์
เป็ นเครือ่ งมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน
ในฐานะทีเ่ ป็ นส่วนหนึ่งของโครงการการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจมาเลเซีย ANGKASA วาง
แผนที่จะเป็ นผู้นาขบวนการเพื่อให้บรรลุผลงานที่สาคัญต่อการเพิม่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
โดย ANGKASA ดาเนินโครงการและกิจกรรมพัฒนาสหกรณ์ผ่านการมีส่วนร่วมในโครงการด้านเศรษฐกิจ
ของรัฐบาลทีส่ าคัญ 8 ภาค ได้แก่
1. ภาคการเงิน – ภาคการเงินเป็ นฐานงานทีใ่ ห้อานาจและปกป้ องผลประโยชน์และต่อสูเ้ พื่อ
รักษาสิทธิของขบวนการสหกรณ์จากบริบทของการบริการทางการเงิน รวมถึงในแง่มมุ ของ
การเป็ นทีย่ อมรับกฎหมาย เงินทุน และผลิตภัณฑ์
2. ภาคการค้าปลีกและขายส่ง – จัดหาโปรแกรมระดับสูงและมีคุณภาพ และกระตุน้ การมีส่วน
ร่วมของสหกรณ์ในเรือ่ งการค้าปลีกและขายส่งผ่านบริการและการบริหารจัดการอย่างมือ
อาชีพ
3. ภาคการท่องเทีย่ วและการดูแลด้านสุขภาพ – การพยายามช่วยให้เงือ่ นไขสาหรับการจัด
กิจกรรมการท่องเทีย่ วแก่สหกรณ์งา่ ยขึน้ และเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการเป็ นหุน้ ส่วนทีช่ าญ
ฉลาดระหว่างสหกรณ์ต่างๆ เพื่อพัฒนากิจกรรมการท่องเทีย่ วในหมูส่ หกรณ์ในเขตชนบท
เช่น Jaringan Hotel Koperasi (โรงแรมสหกรณ์) Jaringan Spa Koperasi (สปาสหกรณ์)
และ Jaringan Hotel Koperasi (โฮมสเตย์สหกรณ์)
4. ภาคเกษตรกรรม – การเพิม่ ความสามารถในการผลิตและการแข่งขันของภาคการเพาะปลูก
ผ่านการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยังยื
่ น ได้แก่ การอนุบาลน้ามันปาล์ม การอนุบาลต้นยางพารา
ศูนย์กลางการกระจายสินค้า การบริหารจัดการเรือกสวนไร่นา (ปุ๋ ยและยาฆ่าแมลง)
โปรแกรมการพัฒนา มีรายละเอียดดังนี้
- การเพิม่ ขีดความสามารถในการปลูกปาล์มน้ามัน
- การเพิม่ ขีดความสามารถของผูจ้ ดั จาหน่ายภาคสหกรณ์การเกษตร
- การจัดตัง้ การอนุบาลต้นยางพาราและต้นปาล์ม
- การสนับสนุนส่งเสริมภาคการเกษตร
5. ภาคอุตสาหกรรมเกษตร – การเพิม่ ขีดความสามารถของสหกรณ์การเกษตร โดยเทคโนโลยี การปรับปรุง
คุณภาพ ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain คือแนวคิดการสร้างมูลค่าให้สนิ ค้า) และการตลาดของผลิตผลทาง
การเกษตร เช่น ฟาร์มวัว(โคนม) การเพาะเลีย้ งสัตว์น้า(กุง้ ) กิจการค้าร่วมของข้าวเปลือก กิจการค้าร่วมของ
ปลา การขายส่งข้าว และการให้ปยในระบบน
ุ๋
้า (Fertigation)
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โปรแกรมการพัฒนา มีรายละเอียดดังนี้
- การสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับการบริหารจัดการโภชนาการผลิตภัณฑ์ทท่ี าจากนม
- การสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับการเพาะเลีย้ งสัตว์น้า เช่น กุง้
- โครงการขายส่งและบรรจุภณ
ั ฑ์ขา้ ว
- ศูนย์รวบรวมการเกษตร
- การพัฒนาผูป้ ระกอบการสหกรณ์ในโครงการการให้ปยในระบบน
ุ๋
้า
6. นวัตกรรมและเทคโนโลยี – เพื่อนาขบวนการสหกรณ์ให้มบี ทบาททีด่ ขี น้ึ ในการสร้างสังคม
สหกรณ์ทม่ี คี วามรูด้ า้ นเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิม่ ผลผลิตและการสร้างมูลค่าเพิม่
ให้กบั สินค้าหรือบริการในอุตสาหกรรมทางเศรษฐกิจ
โปรแกรมการพัฒนา มีรายละเอียดดังนี้
- การอมรมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ งการบริหารจัดการเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
(myKoperasi.coop)
- เว็บไซต์ศูนย์กลางของกระบวนการซือ้ ขายผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์สหกรณ์ ได้แก่
1. การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารการบริหารจัดการเว็บไซต์ทเ่ี ป็ นสื่อกลางการติดต่อซือ้
ขายสินค้าและบริการ
2. แคมเปญออนไลน์เชิงกลยุทธ์ผ่าน eNiaga.coop
- การฝึกอบรม Smart AI App เริม่ แรกเพื่อผูป้ ระกอบการยุคใหม่
- ระบบ Smart Databank เพื่อขบวนการสหกรณ์
- การพัฒนาผูป้ ระกอบการยุคดิจทิ ลั ผ่านการสัมมนาชุมชนอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงส่วน
จาเพาะใหม่ใน Google AdWords & Analytic
7. การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ – เพื่อกระตุน้ และพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ในภาคอุตสาหกรรมการ
ก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงจัดหาเวทีเพื่อสร้างความเข้าใจและพูดคุยกันเพื่อ
ความเป็ นไปได้ในเรือ่ งโครงการการพัฒนาในหมูส่ หกรณ์
โปรแกรมและกิจกรรม มีรายละเอียดดังนี้
- บริการให้คาปรึกษาแนะนาแก่สหกรณ์ เช่น ระบุทด่ี นิ ของสหกรณ์เพื่อวัตถุประสงค์ใน
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
- การจัดตัง้ กิจการค้าร่วมของสหกรณ์การเคหะ
- งานสัมมนาและการแลกเปลีย่ นข้อคิดเห็นในการริเริม่ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
- การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารด้านธุรกิจการเคหะและอสังหาริมทรัพย์
- การเพิม่ ขีดความสามารถของสหกรณ์ผ่านการจับคู่ทางธุรกิจ
8. ภาคสหกรณ์ชุมชน – รับผิดชอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณ์ระดับชุมชนพิเศษ
ANGKASA ยังดาเนินงานเกี่ยวกับการให้บริการหักเงินเดือนกับข้าราชการ ร่างกฎหมาย
สหกรณ์ ชมรม สหกรณ์โรงเรียน สหภาพ และ บริษทั GLC ANGKASA
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บริ การหักเงิ นเดือน
เป็ นบริการที่รวบรวมการชาระเงินกู้ การชาระค่าหุน้ ค่าบารุง ประกันชีวติ เงินฝาก เงินออม
และอื่นๆ ผ่านบัญชีเงินเดือน ซึง่ ปั จจุบนั มีลกู ค้าทัง้ สิน้ 402 สหกรณ์ 581 สหภาพ/บริษทั /หน่ วยงานเอกชน
โดยคิดค่าบริการทัง้ สิน้ 0.6-2.0% โดยมีรปู แบบการดาเนินงาน ดังนี้

หน่ วยงานที่ลกู ค้าทางานอยู่

นายจ้าง (สมุหบัญชี)

สหกรณ์
สโมสรกีฬา หน่วยงานสวัสดิการ
และสหภาพพนักงาน
บริษทั ประกันชีวติ

อนุญาตให้หกั เงิน

สานักงานนักบัญชีทวไป
ั่

ส่งคาร้อง
B
P
A

การชาระเงิน

สานักงานคลังของรัฐ
กองบัญชาการตารวจ
การรวบรวมเงิน

Trust Fund

กรมบัญชีเงินเดือน
สานักงานบัญชีตนเอง

GLCs

สถิตกิ ารหักเงินเดือน (BPA)

(1 ริงกิตมาเลเซีย = 7.54 บาท)

การหักเงิ นรายเดือนรวมทัง้ สิ้ น (เดือนมิ ถนุ ายน 2561)
14 ล้านบาท
25 ล้านบาท
6 ล้านบาท
3 ล้านบาท

สหกรณ์
ภาคเอกชน

105 ล้านบาท

การประกันชีวติ
GLC

อื่นๆ
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นอกจากนี้ ANGKASA ยังมีบทบาททีส่ าคัญอย่างมากในการสร้างและพัฒนาสหกรณ์
โรงเรียนในประเทศมาเลเซีย
สหกรณ์โรงเรียน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
สมาชิกสหกรณ์ : 2,398 แห่ง 1.60 ล้านคน
กิจกรรมหลัก
สหกรณ์โรงเรียน 300 แห่งพร้อมกับผลประกอบการมากกว่า 300,000 ริงกิตมาเลเซีย
(ประมาณ 2,262,000 บาท)
 การสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผูป้ ระกอบการ
 การท่องเทีย่ วของสหกรณ์โรงเรียน
 วันสหกรณ์โรงเรียน
สหกรณ์ มหาวิ ทยาลัย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
สมาชิกสหกรณ์ : 234 แห่ง (มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย)
กิจกรรมหลัก
 การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการเป็ นเจ้าของกิจการสหกรณ์ (KOSISWA)
 การพัฒนาด้านความเป็ นผูน้ า
 FESCOOP SISWA (ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ)
สหกรณ์ในเขตชุมชนอื่นๆ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) มีข้อมูลดังนี้
 KOBERA (ชุมชนทีอ่ ยูช่ ายขอบของสังคม) มีสมาชิกทัง้ สิน้ 290 แห่ง
 Koperasi OKU (ชุมชนทีม่ คี วามต้องการเป็ นพิเศษ) มีสมาชิกทัง้ สิน้ 22 แห่ง
 Koperasi Orang Asli (ชุมชนพืน้ เมือง) มีสมาชิกทัง้ สิน้ 95 แห่ง
การพัฒนาบทบาทสตรี
 TCM (ศูนย์ดแู ลเด็ก)
 สถาบันฝึกอบรม (TCM ANGKASA)
 หลักสูตรพืน้ ฐานด้านการดูแลเด็ก
 การฝึกอบรมเรือ่ งการบริการจัดการและดาเนินการศูนย์ดแู ลเด็ก
 สนับสนุ นบทบาทสตรีในการดารงตาแหน่งคณะกรรมการดาเนินการ รวมถึงการบริหาร
จัดการสหกรณ์
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มูลนิ ธิ ANGKASA (ANGKASA Foundation)
เป็ นหน่วยงานทีใ่ ห้บริการเงินกูเ้ พื่อการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
แก่สมาชิกสหกรณ์ บุตร และเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ไม่เสียดอกเบีย้
- ได้รบั การยอมรับว่าเป็ นทุนการศึกษาแก่นกั เรียนทีม่ ผี ลการเรียนดีเด่น
- โอกาสในการทางานร่วมกับ ANGKASA หรือสหกรณ์อ่นื ทีม่ ตี าแหน่งว่าง
- ทุนการศึกษาสูงสุด 6,500 ริงกิตมาเลเซีย (ประมาณ 49,000 บาท) ต่อคน และนอกจากนี้
ยังให้เงินสาหรับการจัดซือ้ หนังสือเรียนอีก 1,000 ริงกิตมาเลเซีย (ประมาณ 7,540 บาท)
การมีส่วนร่วมในระดับนานาชาติ
ANGKASA มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาสหกรณ์ทวโลกและได้
ั่
รบั มอบหมายให้เป็ นประธาน
สานักงานเลขาธิการสหกรณ์อาเซียน (Asian Cooperative Organization: ACO) และองค์การสัมพันธภาพ
สหกรณ์ระหว่างประเทศเอเชียแปซิฟิก สานักงานมาเลเซีย (ICA Asia Pacific Malaysia Business
Office: MBO) ด้วยความรับผิดชอบเหล่านี้ ANGKASA กาลังพัฒนาความเชื่อมโยงรวมของเศรษฐกิจโลก
ใหม่ในการเป็ นหุ้นส่วนใหม่ พันธมิตร และเครือข่าย นอกจากนี้ ยังเป็ นสมาชิกและมีส่วนร่วมในองค์กร
ต่างๆ ดังนี้
 ICA GLOBAL
 ICA-AP ภูมภิ าคเอเชียและแปซิฟิก
 องค์กรสหกรณ์ในภูมภิ าคอาเซียน (ASEAN Co-operative Organization: ACO)
 ICA-AP สาขามาเลเซีย
 OICCU (อยูใ่ นระหว่างการดาเนินการ)
***************************
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