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การสัมมนารวมครัง้ ที่ 1 : สถานะของขบวนการสหกรณ์ เครดิ ตยูเนี่ ยนโลก 2019
วิ ทยากร: Dr. Brian Branch, CEO และ ประธานกรรมการสภาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโลก
สภาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโลกมีสมาชิก 89,000 สหกรณ์ ใน 117 ประเทศทัวโลก
่
มีสนิ ทรัพย์
ทัง้ สิน้ 2.1 ล้านล้านเหรียญดอลล่าห์สหรัฐ และให้บริการสมาชิกมากกว่า 260 ล้านคน
ข้อมูลในแต่ละภูมภิ าค
ภูมิภาค
สิ นทรัพย์
สหกรณ์ สมาชิ ก
สมาชิ ก
(พันล้าน USD)
(ล้านคน)
แอฟริกา
9.2
37,607
29.6
เอเชีย
170.4
37,246
50.8
แคริบเบียน
17.3
377
3.4
ยุโรป
35.3
3,553
9.3
ลาติน อเมริกา
87.6
2,987
39.3
อเมริกาเหนือ
1,706.2
6,251
122.9
โอเชียเนีย
89.0
1,005
4.8
ยุคอุตสาหกรรม ปี 1919 – ยุคข้อมูลข่าวสาร ปี 2019
ปั ญหาความท้าทายของโลก ปี 1919
- ภาวะข้าวยากหมากแพง
- ความก้าวหน้าด้านสุขภาพ
- สิทธิในการโหวต/ออกเสียงของสตรี
- ความขัดแย้งและความเป็ นอิสระ
- อุดมการณ์ทข่ี ดั แย้งกัน
- นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีทส่ี ร้างตลาดและมูลค่าให้กบั ตัวผลิตภัณฑ์ทใ่ี ช้เทคโนโลยี และส่งผลกระทบ
อย่างรุนแรง เกิดดิสรัปชันต่
่ อตลาดของผลิตภัณฑ์เดิม รวมทัง้ อาจจะทาให้ธุรกิจทีใ่ ช้เทคโนโลยีแบบเดิมๆ
ล้มหายตายจากไป ซึง่ ต่างจากนวัตกรรมทัวไปที
่ อ่ าจจะเพียงช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพ เพิม่ คุณภาพของ
สินค้า หรือลดต้นทุนกระบวนการผลิตแบบเดิมๆ เทคโนโลยีใหม่เหล่านี้ อาจจะไม่ใช่นวัตกรรมใหม่ล่าสุด
อาจจะเป็ นสิง่ ทีม่ อี ยูแ่ ล้ว แต่มกี ารเปลีย่ นแปลงในองค์ประกอบบางอย่าง เช่น คุณภาพ ประสิทธิของ
กระบวนการผลิต ต้นทุน หรือราคา ทีท่ าให้เทคโนโลยีเหล่านี้มเี งือ่ นไขที่เหมาะสมจนเป็ นทีน่ ิยมของตลาด
- การก่อกวนตลาดเงิน
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ปั ญหาความท้าทายของโลก ปี 2019
- การเติบโตแบบทัวถึ
่ ง กลายเป็ นวาระสาคัญข้อหนึ่งในแวดวงการพัฒนาระหว่างประเทศ เพราะการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียวไม่สามารถการันตีได้ว่าดอกผลของความมังคั
่ งนั
่ น้ จะกระจาย
ทัวถึ
่ งเพียงใด ตัวเลขการเติบโตจะมีความหมายก็ต่อเมือ่ ผูค้ นทัวไปในสั
่
งคมสามารถสัมผัสร่วมกันได้
เท่านัน้
- ประชากรทีถ่ ูกแทนที่
- สภาพภูมอิ ากาศทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
- การเข้าถึงบริการทางการเงิน หมายถึง การทีบ่ ุคคลหรือครัวเรือนมีโอกาสการเข้าถึงและสามารถใช้
ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินทีเ่ หมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยังยื
่ น ด้วยต้นทุนทีเ่ ป็ นธรรม
โปร่งใส และสอดคล้องกับระดับรายได้ ภายใต้การกากับดูแลทีเ่ หมาะสม
- การเท่าเทียมกันทางเพศ
- การดูแลความเป็ นอยูด่ า้ นสุขภาพของมนุษย์ซง่ึ ครอบคลุมขอบเขต ตัง้ แต่เรือ่ งยา อุปกรณ์ทางการแพทย์
และการบริการรักษาพยาบาล
- นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีทส่ี ร้างตลาดและมูลค่าให้กบั ตัวผลิตภัณฑ์
- การก่อกวนระบบการเงิน
ปั ญหาความท้าทายของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในอันดับต้นๆ
1. ภาระด้านการกากับดูแล ต้องจากัดภาระต่างๆด้านการกากับดูแลทีไ่ ม่จาเป็ นก่อนทีป่ ั ญหาจะมาถึงใน
ระดับประเทศ และต้องแน่ใจว่าสามารถสนับสนุนลักษณะเฉพาะของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนได้ เช่น
โครงสร้างองค์กร รวมถึงการพัฒนาสภาพแวดล้อมการดาเนินการกากับดูแลสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยนด้วย
ความมันคงและปลอดภั
่
ย
2. นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีทส่ี ร้างตลาดและมูลค่าให้กบั ตัวผลิตภัณฑ์ทใ่ี ช้เทคโนโลยี ในปี 2018 มีจานวน
ผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ตทัวโลกทั
่
ง้ สิน้ 4.2 พันล้านคน
3. ความมังคงยั
่ งยื
่ นของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดเล็ก
4. ความมันคงและปลอดภั
่
ยทางไซเบอร์ ซึง่ เป็ นสิง่ ทีท่ ุกองค์กรไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชนต้องให้ความสาคัญ
เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดเหตุอาชญากรรมทางไซเบอร์ขน้ึ มา
5. การเติบโตของจานวนสมาชิกทีเ่ ป็ นเยาวชน
อายุมธั ยฐานของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในประเทศต่างๆ
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การสัมมนารวมครัง้ ที่ 2 : การเป็ นผู้รกั ษาวัฒนธรรม – ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมจากวัฒนธรรมการ
ทางานร่วมกัน
วิ ทยากร: Dr. Troy Hall, Chief Strategy Officer, South Carolina Federal Credit Union
การรักษาพนักงานฝีมอื ดีให้อยู่กบั องค์กร เป็ นความท้าทายที่ใหญ่ท่สี ุดเพียงอย่างเดียวแก่ผนู้ า
ธุรกิจในแนวทางการแข่งขันระดับโลก ไม่ใช่การพัฒนาทักษะ ปั จจุบนั นี้ พวกเราทราบดีว่าเพียงแค่การมี
ส่วนร่วมนัน้ ไม่เพียงพอ จึงควรมีการเปลีย่ นแปลงสภาพแวดล้อมการทางานในทุกวันไปสู่วฒ
ั นธรรมการ
ทางานร่วมกันซึง่ นาไปสู่การเป็ นทีย่ อมรับในระดับประเทศว่าเป็ นสถานทีท่ ด่ี ที ส่ี ุดในการทางาน
การเปลีย่ นแปลงองค์กรทัวโลกผ่
่
านการดารงรักษาความสามารถพิเศษในการทางาน จากอัตรา
การประเมินทัวโลกมี
่
แรงงานเพียง 40% เท่านัน้ ที่มุ่งมันอย่
่ างแข็งขันเพื่อความสาเร็จขององค์กร และมี
แรงงาน 24% ทีส่ ร้างความเสียหายและถูกเลิกจ้าง รวมถึงมีแรงงาน 36% ไม่สนใจการบริหารจัดการและ
คิดว่าพวกเขาไม่มเี ครือ่ งมือในการทางานให้สาเร็จลุล่วง ตัวขับเคลื่อนอันดับต้นๆของการรักษาพนักงาน
ฝีมอื ดีให้อยู่กบั องค์กรในระดับโลก ได้แก่
- ความเป็ นผูน้ า
- การเลื่อนตาแหน่ง
- ค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรม
- เครือ่ งมือและแหล่งทรัพยากร
- การปกครองตนเอง
ทาให้ปัจจุบนั มีพนักงาน 87% ซึง่ รักงานของตนเองและมีโอกาสน้อยมากทีจ่ ะลาออก
นอกจากนี้ องค์กรควรจะสร้างวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี สัญลักษณ์ การมอบหมาย
งานเพื่อสร้างประสบการณ์ การทางานเป็ นทีมเพื่อสร้างงานในฝั น และการให้ความไว้วางใจในการแก้ไข
ปั ญ หาทัง้ หมด รวมถึงการสร้างพฤติก รรมในด้านทัศ นคติ ความเชื่อ และคุณค่ าหลัก ซึ่งได้แก่ การ
ทางานเป็ นทีม ความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์
การสัมมนารวมครัง้ ที่ 3 : การสนั บสนุนส่ งเสริ มมรดกของไรฟ์ ไฟเซน โดยการรักษาต้ นแบบ
สหกรณ์ อย่างยังยื
่ น
วิ ทยากร: Andreas Kappes, Secretary General : International Raiffeisen Union (IRU) และ
Head of International Relations Department : German Cooperative and Raiffeisen
Confederation (DGRV)
สหกรณ์การเงินเยอรมันในกลุ่มของธนาคาร DZ มีความเข้มแข็งเป็ นอันดับ 2 ซึ่งมีงบดุลรวม
ทัง้ สิน้ 1,293 พันล้านยูโร
Friedrich Wilhelm Raiffeisen และ Hermann Schulze-Delitzsch ซึง่ เกิดทีป่ ระเทศเยอรมนี
โดยทีใ่ นปี 1818 ซึง่ เป็ นยุคข้าวยากหมากแพงและความยากจน พวกเขาได้รเิ ริม่ แนวคิดด้านสหกรณ์ซง่ึ
เป็ นการนาร่องด้านการสหกรณ์ขน้ึ อีกด้วย Friedrich Wilhelm Raiffeisen ก่อตัง้ องค์กรช่วยเหลือตนเอง
แก่เกษตรกรขึน้ และในปี 1864 ยังให้กาเนิดสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตแห่งแรกอีกด้วย เพื่อเข้าถึง
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เงินกู้และเงินฝากในท้องถิน่ ในขณะที่ Hermann Schulze-Delitzsch ก่อตัง้ องค์กรช่วยเหลือตนเองแก่
ช่างฝีมอื และในปี 1850 ยังได้จดั ตัง้ สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตแก่ช่างฝีมอื และพ่อค้าแห่งแรกอีกด้วย
ขัน้ ตอนการพัฒนาของ F.W. Raiffeisen 4 ลาดับ ดังนี้
 ขัน้ ตอนที่ 1 : สมาคม – มูลนิธ ิ
 ขัน้ ตอนที่ 2 : สหกรณ์ – บริษทั
 ขัน้ ตอนที่ 3 : โครงสร้างสหกรณ์ขนั ้ มัธยม
 ขัน้ ตอนที่ 4 : เครือข่ายสหกรณ์ระหว่างประเทศ เช่น ICA และ IRU
 องค์ประกอบสาคัญ เพื่อการพัฒนาสหกรณ์ คือ การมีความรู้และประสบการณ์เ กี่ยวกับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ
เครือข่ายสหกรณ์ระหว่างประเทศ
DGRV เป็ นสมาชิกของ...
1. Cooperatives Europe ซึง่ เป็ นกลุ่มแม่ขา่ ยสหกรณ์ในยุโรป
2. International Cooperative Alliance (ICA)
3. International Raiffeisen Union (IRU) เป็ นสมาคมของหน่วยงานสหกรณ์ทวโลก
ั่
ซึง่ ทางานตามหลัก
ปรัชญาสหกรณ์ของ Friedrich Wilhelm Raiffeisen มีสมาชิก 52 องค์กร ใน 33 ประเทศ เมือ่ ปี 2018
เป็ นการครบรอบวันเกิด 200 ปี ของ Raiffeisen และครบรอบ 50 ปี ของ IRU
4. REScoop.EU ซึง่ เป็ นชุมนุมสหกรณ์พลังงานหมุนเวียน

ภาคธุรกิจที่เชื่อมโยงกับสหกรณ์
ธนาคาร
การเกษตร
การเคหะ
พลังงาน
กิจกรรมเพื่อสังคมและวัฒนธรรม
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ภาคสหกรณ์ในประเทศเยอรมนี
จานวนสหกรณ์

จานวนสมาชิ ก (คน)

ธนาคารสหกรณ์

875

18,560,000

สหกรณ์การเกษตร

2,024

400,000

สหกรณ์เพื่อการค้าและการตลาด

1,337

350,000

สหกรณ์พลังงาน

858

180,000

สหกรณ์บริการและผูบ้ ริโภค

388

300,000

สหกรณ์เปรียบเสมือนปั จจัยด้านเศรษฐกิจในประเทศเยอรมนี
- 98% ของเกษตรทัง้ หมด
- 60% ของช่างฝีมอื ทัง้ หมด
- 75% ของผูข้ ายปลีกทัง้ หมด
- 90% ของนายธนาคารและคนขายเนื้อทัง้ หมด
- 65% ของนักบัญชีทงั ้ หมด
โดยทีส่ มาชิกของสหกรณ์ดงั กล่าวข้างต้นคือสมาชิกรายบุคคลและ SME
ทัศนคติทม่ี ตี ่อสหกรณ์
- 64% เชื่อว่าสหกรณ์ทาให้โลกเป็ นสถานทีท่ ม่ี คี วามยุตธิ รรม
- 66% พบว่าแนวคิดด้านสหกรณ์เป็ นแนวคิดทีน่ ่าสนใจ
- 74% พิจารณาว่าสหกรณ์เป็ นแนวคิดทีท่ นั สมัย
การก่อตัง้ สหกรณ์ใหม่ๆ
 สหกรณ์พลังงานหมุนเวียน
 สหกรณ์เพื่อสุขภาพ
 สหกรณ์ผรู้ บั จ้างอิสระ/บริษทั ส่วนตัว/SME
 สหกรณ์บา้ นพักคนชรา
 สหกรณ์เพื่อชุมชน
 สหกรณ์รา้ นค้าท้องถิน่
ซึง่ ทัง้ หมดข้างต้นได้รบั การสนับสนุนส่งเสริมจาก DGRV และชุมนุมการตรวจสอบระดับภูมภิ าค
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การสัมมนารวมครัง้ ที่ 4: ประสบการณ์ ด้านการพัฒนาสหกรณ์ ในประเทศมาเลเซี ย – มุมมอง
ของ ANGKASA และ SKM
วิ ทยากร: Haji Nasir Khan Yahya, Group CEO, ANGKASA
ผูด้ าเนิ นรายการ: Y.Bhg Dato Haji Kamarudin Ismail, Deputy President, ANGKASA
จุดมุ่งหมายของ ANGKASA
 เพื่อรวมสหกรณ์ทงั ้ หมดในประเทศมาเลเซียให้เป็ นหนึ่งเดียวกัน
 เพื่อเป็ นผูแ้ ทนของสหกรณ์มาเลเซียในระดับชาติและนานาชาติ
 เพื่อกากับดูแล และปกป้ องผลประโยชน์และการพัฒนาสมาชิก รวมถึงขบวนการสหกรณ์
 เพื่ออานวยความสะดวกในการดาเนินกิจการของสมาชิก

โครงสร้างองค์กร ANGKASA
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการอาวุโส
(Deputy President)
รองประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

ประธานคณะกรรมการประสานงานรัฐของ ANGKASA (9 คน)

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน

ผูแ้ ทนจากกระทรวงการพัฒนาผูป้ ระกอบการ(1 คน)
ผูแ้ ทนจากกระทรวงการคลัง (1 คน)

ในฐานะทีเ่ ป็ นส่วนหนึ่งของโครงการการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจมาเลเซีย ANGKASA วาง
แผนที่จะเป็ นผู้นาขบวนการเพื่อให้บรรลุผลงานที่สาคัญต่อการเพิม่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
โดย ANGKASA ดาเนิน โครงการและกิจกรรมพัฒนาสหกรณ์ ผ่านการมีส่ ว นร่ว มในโครงการด้าน
เศรษฐกิจของรัฐบาลทีส่ าคัญ 8 ภาค ได้แก่
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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 กิจการค้าร่วม
ของปลา การขายส่งข้าว และการให้ปยในระบบน
ุ๋
้า (Fertigation)
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
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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
บริ การหักเงิ นเดือน
เป็ นบริการทีร่ วบรวมการชาระเงินกู้ การชาระค่าหุน้ ค่าบารุง ประกันชีวติ เงินฝาก เงินออม
และอื่นๆ ผ่านบัญชีเงินเดือน ซึ่งปั จจุบนั มีลูกค้าทัง้ สิ้น 402 สหกรณ์ 581 สหภาพ/บริษัท/หน่ วยงาน
เอกชน โดยคิดค่าบริการทัง้ สิน้ 0.6-2.0% โดยมีรปู แบบการดาเนินงาน ดังนี้
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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

นอกจากนี้ ANGKASA ยังมีบทบาททีส่ าคัญอย่างมากในการสร้างและพัฒนาสหกรณ์
โรงเรียนในประเทศมาเลเซีย
สหกรณ์โรงเรียน
สมาชิกสหกรณ์ : 2,315 แห่ง 2.077 ล้านคน
กิจกรรมหลัก
สหกรณ์โรงเรียน 300 แห่งพร้อมกับผลประกอบการมากกว่า 300,000 ริงกิตมาเลเซีย
(ประมาณ 2,262,000 บาท)
 การสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผูป้ ระกอบการ
 การท่องเทีย่ วของสหกรณ์โรงเรียน
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 วันสหกรณ์โรงเรียน
สหกรณ์ มหาวิ ทยาลัย
สมาชิกสหกรณ์ : 129 แห่ง (มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย)
กิจกรรมหลัก
 การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการเป็ นเจ้าของกิจการสหกรณ์ (KOSISWA)
 การพัฒนาด้านความเป็ นผูน้ า
 FESCOOP SISWA (ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ)
สหกรณ์ในเขตชุมชนอื่นๆ มีข้อมูลดังนี้
 KOBERA (ชุมชนทีอ่ ยูช่ ายขอบของสังคม) มีสมาชิกทัง้ สิน้ 328 แห่ง
 Koperasi OKU (ชุมชนทีม่ คี วามต้องการเป็ นพิเศษ) มีสมาชิกทัง้ สิน้ 43 แห่ง
 Koperasi Orang Asli (ชุมชนพืน้ เมือง) มีสมาชิกทัง้ สิน้ 70 แห่ง
การพัฒนาบทบาทสตรี
 TCM (ศูนย์ดแู ลเด็ก)
 สถาบันฝึกอบรม (TCM ANGKASA)
 หลักสูตรพืน้ ฐานด้านการดูแลเด็ก
 การฝึกอบรมเรือ่ งการบริการจัดการและดาเนินการศูนย์ดแู ลเด็ก
 สนับสนุ นบทบาทสตรีในการดารงตาแหน่งคณะกรรมการดาเนินการ รวมถึงการ
บริหารจัดการสหกรณ์
การมีส่วนร่วมในระดับนานาชาติ
ANGKASA มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาสหกรณ์ทวโลกและได้
ั่
รบั มอบหมายให้เป็ นประธาน
สานักงานเลขาธิการสหกรณ์อาเซียน (Asian Cooperative Organization: ACO) และองค์การ
สัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศเอเชียแปซิฟิก สานักงานมาเลเซีย (ICA Asia Pacific Malaysia
Business Office: MBO) ด้วยความรับผิดชอบเหล่านี้ ANGKASA กาลังพัฒนาความเชื่อมโยงรวมของ
เศรษฐกิจโลกใหม่ในการเป็ นหุน้ ส่วนใหม่ พันธมิตร และเครือข่าย นอกจากนี้ ยังเป็ นสมาชิกและมีส่วน
ร่วมในองค์กรต่างๆ ดังนี้
 ICA GLOBAL
 ICA-AP ภูมภิ าคเอเชียและแปซิฟิก
 องค์กรสหกรณ์ในภูมภิ าคอาเซียน (ASEAN Co-operative Organization: ACO)
 ICA-AP สาขามาเลเซีย
 OICCU (อยูใ่ นระหว่างการดาเนินการ)
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การสัมมนารวมครัง้ ที่ 5 : สหกรณ์ เครดิ ตยูเนี่ ยนให้ ความสาคัญแก่การตอบสนองต่อยุคดิ จิทลั
วิ ทยากร: Paysys Global: Khurram Sikander, President และ Tricia Cuna Weaver, Vice President
ผูด้ าเนิ นรายการ: Grace Vottero, Project Development Officer, World Council of Credit Unions
(WOCCU)
นวัตกรรมดิจทิ ลั มีความจาเป็ นในการเข้าถึงตลาดใหม่ๆ ตลาดทีม่ อี ยู่เดิมทีห่ ยุดชะงักไป และการ
สร้างเครือข่ายที่มคี ุณค่า รวมถึงการแทนที่บริษทั ที่จดั ตัง้ ขึน้ ผลิตภัณ ฑ์และสมาชิก ด้วยการสนับสนุ น
จากมูลนิธบิ ลิ และเมลินดา เกตส์ ในปั จจุบนั ACCU และ WOCCU กาลังสร้างสถาบันเพื่อการชาระเงิน
แบบดิจทิ ลั เพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ ราคาไม่แพงและปลอดภัยให้แก่ประชาชนผูม้ รี ายได้ต่ าและยากจน
โดยการขับเคลื่อนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนให้นารูปแบบการชาระเงินนัน้ มาแบ่งปั นกัน โดยมีวสิ ยั ทัศ น์
เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทาธุรกรรมแบบดิจทิ ลั ได้ทนั ที ไม่เพียงแต่การทาธุรกรรมซึง่ กันและ
กันเท่านัน้ แต่ยงั เป็ นการทาธุรกรรมการชาระเงินแบบระบบนิเวศ (Ecosystem) ทัง้ หมดในด้านความ
ร่ว มมือ ความโปร่ง ใส และวิธ ีก ารต่ า งๆ วิท ยากรบนเวทีจ ะร่ ว มแบ่ ง ปั น วิส ัย ทัศ น์ ใ นเรื่อ งของการ
เปลีย่ นแปลงไปสู่ระบบดิจทิ ลั ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในเอเชียและทัวโลกในท้
่
ายทีส่ ุด สหกรณ์เครดิตยู
เนี่ยนมีค วามจาเป็ นที่จะต้อ งให้บริการด้ว ยความทันสมัยมากยิง่ ขึ้น จนกระทังสามารถให้
่
บริการแก่
สมาชิกจากสิง่ ทีไ่ ด้เห็นผ่านโครงการต่างๆทีเ่ กี่ยวข้อง สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนต้องตระหนักถึงความเป็ น
หนึ่งเดียวกันของคุณค่าที่ส่งให้กบั ลูกค้าซึง่ ตรงกันข้ามกับระบบสารสนเทศด้านการเงินอื่นๆ การลงทุน
ในรูปแบบดิจทิ ลั เพื่อขอบเขตที่เป็ นไปได้เพื่อเพิม่ คุณค่าที่ส่งให้แก่ลูกค้า (Value Proposition) และ
หุ้นส่วน/พันธมิตรร่วมกับผู้ทางานในระบบนิเวศอื่นๆในกรณีต่างๆที่ซ่งึ ตระหนักถึงคุณค่าการทางาน
ร่วมกันมากกว่าการลงทุนของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเอง สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนต้องมีความเข้าใจอย่าง
มากต่อตาแหน่ งทางการตลาด และเรียนรู้วธิ กี ารที่จะแข่งขันอย่างสมดุลและอย่างระมัดระวัง รวมถึง
ความร่วมมือเมื่อมาถึงยุคระบบสารสนเทศด้านการเงินแบบดิจทิ ลั ผ่านการทางานด้วยระบบดิจทิ ลั
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสามารถเพิม่ การแข่งขันและรักษาแหล่งศูนย์รวมของการบริการหลักๆ ในขณะที่
หุน้ ส่วน/พันธมิตรจาเป็ นทีจ่ ะต้องสร้างมูลค่าเพิม่ รอบๆข้อเสนอหลักเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น สาระสาคัญของ
รูปแบบระบบการชาระเงินทีน่ าเสนอโดยสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนี้เป็ นความสามารถในการทางานระหว่าง
กันซึ่งหมายถึงการเปิ ดบัญชีสหกรณ์ เครดิต ยูเ นี่ยนขึ้นเพื่อ ส่ว นที่เ หลือ ของการทางานในระบบนิเ วศ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนควรจะพิจารณาการเพิม่ คุณค่าของบัญชีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแก่สมาชิกแทนทีจ่ ะ
เป็ นภัยคุกคามต่อการดารงอยู่ของสมาชิก พวกเรากาลังจะได้เห็นการทางานเชิงรุกที่เพิม่ มากขึน้ ของ
ฐานสมาชิกของเราโดยผูใ้ ห้บริการทางการเงินผ่านโทรศัพท์มอื ถือ ธนาคาร หน่ วยงานไมโครไฟแนนซ์
ต่างๆ และบริษทั ด้านการโอนเงิน ในบางกรณีสถาบันการเงินเหล่านี้กาลังแข่งขันกับสหกรณ์เครดิตยู เนี่ยนโดยตรง และในกรณีอ่ ืนๆสถาบันการเงินเหล่ านี้กาลังเป็ นพันธมิต รกับสหกรณ์ เ ครดิต ยูเ นี่ย น
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ตัวอย่างเช่น ผูใ้ ห้บริการทางการเงินผ่านโทรศัพท์มอื ถือใช้ประโยชน์จากสมาชิกของพวกเราในการเป็ น
ตัวแทนของรูปแบบการชาระเงินของเขา ถึงอย่างไรก็ตาม การเติบโตอย่างรวดเร็วของ Fintechs และ
สถาบันการเงินแบบดิจทิ ลั อื่นๆ ทาให้มผี ลการวิจยั ล่าสุดว่าสมาชิกรายบุคคลของเราให้ความสาคัญกับ
ช่องว่างทางการตลาดทีส่ าคัญซึง่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสามารถตอบสนองความต้อ งการทางด้านบริการ
ทางเงินแก่สมาชิกได้ ในเวลาเดียวกันยังมีความต้องการอย่างมากจากสมาชิกในเรื่องของการบริการ
ทางการเงินทีร่ วดเร็วขึน้ เข้าถึงง่าย สะดวกสบายขึน้ นอกจากนี้ ACCU และหน่ วยงานนาร่องในประเทศ
ฟิ ลปิ ปิ นส์ ซึง่ ได้แก่ PFCCO และ NATCCO ได้ก้าวข้ามผ่านความยุ่งยากเหล่านัน้ แล้ว โดยการสร้าง
รูปแบบการชาระเงินทีเ่ ป็ นของเขาเองซึง่ เรียกว่า Kaya Payment Platform ซึง่ เป็ นไปตามกลยุทธ์ในการ
จัดตัง้ ทีเ่ สมือนเป็ นรูปแบบสุดยอดสายพันธ์เลยทีเดียว ตอนนี้วธิ กี ารแก้ไขปั ญหานี้กาลังได้รบั ความ
ท้าทายอย่างมาก ซึง่ ในโครงการใหม่น้ี WOCCU และ ACCU ได้พบโอกาสในการพัฒนาปรับปรุงและ
ขยายรูปแบบการชาระเงิน Kaya และเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้ เพื่อสร้างรูปแบบการชาระ
เงินแบบดิจทิ ลั ในประเทศต่างๆทัวเอเชี
่ ย
การสัมมนารวมครัง้ ที่ 6 : การสร้างผลกระทบเชิ งบวกของสหกรณ์ เครดิ ตยูเนี่ ยนในด้านชีวิตของผูค้ น
วิ ทยากร: Andrew So ประธานผูก้ ่อตัง้ ACCU
ที่งานสัมมนาเมื่อ ปี ท่แี ล้ว ในประเทศฟิ ล ิปปิ นส์ พวกเรามุ่งเน้ นไปที่ว ิธ ีของ Friedrich W.
Raiffeisen ชาวเยอรมัน เมื่อปี 1849 ถึงวิธกี ารมองสังคมของกลุ่มสหกรณ์เครดิตว่าเป็ นวิธกี ารสร้าง
ชุมชน การสอนและการสนับสนุ นความรักฉันพี่น้อง ในขณะที่ Schulze-Delistzsch มองกลุ่มสหกรณ์
เครดิตเหมือนเป็ นเครื่องมือทางเศรษฐกิจ Raiffeisen พบปั ญหาโครงสร้างการแบ่งชนชัน้ ของคนที่ไม่
สามารถแก้ไขได้ ซึง่ คนทีม่ ฐี านะยากจนถูกครอบงาโดยนายทุนทีแ่ สวงหาผลประโยชน์
เนื่องจากปี น้ี หัวข้อของงานสัมมนาคือ “การสร้างผลกระทบเชิงบวกของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ในด้านชีวติ ของผูค้ น” มันจะเป็ นประโยชน์หากเราจะใช้เวลาสักเล็กน้อยเพื่อพูดถึง Edward A. Filene
จากรัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และ Alphonse Desjardin จากเมืองควิเบก ประเทศ
แคนาดา Filene เป็ นทีร่ จู้ กั ในฐานะบิดาแห่งขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งสหรัฐอเมริกา เขาได้รบั
แนวคิดด้านสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในปี 1907 เมือ่ เขาอยูท่ ป่ี ระเทศอินเดีย เขาเรียนรู้ว่าชาวบ้านในชนบท
ทีย่ ากจนต้องยอมรับชะตากรรม ซึง่ ปั ญหาคือการให้กู้ยมื เงินโดยคิดดอกเบี้ยสูงมาก หลายๆครอบครัว
ต้องส่งต่อหนี้สนิ ต่างๆจากรุ่นสู่รุ่น และบ่อยครัง้ ที่ต้องกู้ยมื เงินเพื่องานศพหรืองานแต่งงานที่ฟ่ ุ มเฟื อย
เขาทราบว่าการให้กู้ยมื เงินโดยคิดดอกเบี้ยสูงพบมากในบางพื้นที่ของประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจาก
ธนาคารให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลแก่คนทางานไม่บ่อยนัก เขาหัดเป็ นคนมัธยัสถ์เพราะว่าเขารูส้ กึ ผิด
เกี่ยวกับสินทรัพย์ของตนเองและเลิกใช้มนั พัฒนาโลก Filene ซึง่ เป็ นพ่อค้าผูม้ งคั
ั ่ งร
่ ่ารวยเข้าใจว่าพ่อค้า
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ทีด่ ไี ม่ควรเน้นขายแต่สนิ ค้า แต่ควรจะตอบสนองความต้องการของมนุษย์ดว้ ย สินค้าทีส่ ่งออกไปต้องเป็ น
สินค้าทีม่ คี ุณภาพสูง ราคาต่า และมีการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม ซึง่ เป็ นวิธที ด่ี ที ส่ี ุดในการดึงดูดธุรกิจ
ในปี 1908 เขาเชิญ Alphonse Desjardin ซึ่งเป็ นนักข่าวชาวแคนาดาที่ส่งเสริมสนับสนุ นการ
ก่อตัง้ สมาคมเครดิตในควิเบกซึง่ ได้รบั การขนานนามว่าเป็ นธนาคารเพื่อประชาชนมาพบ เพื่อขอให้ช่วย
เรื่องการก่อตัง้ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในประเทศสหรัฐอเมริกา Desjardin เรียนรูเ้ รื่องสหกรณ์เครดิตจาก
ผูน้ าหลายๆคนจากประเทศอังกฤษ ฝรังเศส
่ และอิตาลี ซึง่ ผูน้ าเหล่านี้กไ็ ด้เรียนรูเ้ รื่องสหกรณ์เครดิต มา
จากประเทศเยอรมนีอกี ทอดหนึ่ง ซึง่ เป็ นสมาคมเครดิตรูปแบบอื่นที่ช่วยเหลือเกษตรกรทีต่ ่อสูด้ น้ิ รนต่อ
ผลกระทบของภาวะข้าวยากหมากแพง ผูน้ าทีย่ งิ่ ใหญ่ของขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเตือนพวกเรา
ให้นึกถึงภาวะการเป็ นหนี้ของ ACCU ในอดีตทีผ่ ่านมา และปั ญหาความท้าทายต่างๆทีย่ งั มีอยู่ รวมถึง
ของขวัญพิเศษต่างๆที่พวกเขาได้รบั จากเรา ขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในเอเชียมีผลกระทบต่อ
หลายๆชีวติ ในเอเชียทัง้ ทางเศรษฐกิจและสังคม
เมื่อปี 2006 สหประชาชาติได้ตีพมิ พ์ “การสร้างและการเพิม่ โอกาสทางการเข้าถึงบริการทาง
การเงินเพื่อการพัฒนา” ซึง่ เป็ นผลิตภัณฑ์รว่ มกันระหว่างกรมเศรษฐกิจและกิจการเพื่อสังคม และกองทุน
พัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNCDF) ในปี เดียวกัน ACCU ได้ตพี มิ พ์คู่มอื ฝึกอบรมเรื่อง “นวัตกรรมไมโครไฟแนนซ์เพื่อสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน” ซึ่งตระหนักว่าสหกรณ์เครดิตมีมานานกว่า 170 ปี แล้ว และ
สหกรณ์เครดิตเหล่านัน้ ต้องจัดการกับสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปและถูกบังคับให้พฒ
ั นาผลิตภัณฑ์
และบริการของตนเองเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิก ACCU ยังยอมรับอีกด้วยว่าผูน้ าหลายๆ
คนมีความสามารถมากขึน้ และมีจานวนเพิม่ มากขึน้ และวิสยั ทัศน์สาหรับอนาคตก็เป็ นทีส่ งิ่ จาเป็ น
โลกก าลังเผชิญ หน้ ากับการเปลี่ยนแปลงหลากหลายรูป แบบ เช่ น โลกาภิว ฒ
ั น์ ท่มี ีอ ยู่อ ย่า ง
ต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงในระบบข้อมูลประชากร สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ความขัดแย้งทาง
การค้า สกุลเงินดิจทิ ลั ทัวโลก
่
และคลื่นลูกใหม่ของเทคโนโลยีสารสนเทศ สิง่ เหล่านี้เป็ นการกระตุ้นให้เกิด
สถานการณ์ใหม่ๆในโลกการเงิน องค์กร และกิจกรรมต่างๆ ขณะทีร่ ปู แบบและผลของการเปลีย่ นแปลง
เหล่านี้เกิดขึ้นแตกต่างกันไปทัวเอเชี
่
ย ซึ่งพวกเราต้องเผชิญกับผลกระทบที่ตามมาจากสถานการณ์
เหล่านี้
ในการสัมมนาครัง้ นี้ ยังได้มกี ารเสวนากันในหัวข้อ “การสร้างทรัพย์สนิ แก่สมาชิกเช่นเดียวกับ
การเป็ นสถาบันเพื่อความมันคงทางการเงิ
่
นของเครือข่ายสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน” เมื่อปี 2015 ทีม ACCU
ได้นาเสนอหลักสูตร “ความรูท้ างการเงินแบบ 360 องศาของ ACCU” ขึน้ ทีก่ รุงปั กกิง่ แก่ผเู้ ข้าร่วมงานซึง่
เป็ นผูด้ าเนินงานในธุรกิจไมโครไฟแนนซ์ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน พวกเขาชื่นชอบ “แนวทาง
สู่การสร้างทรัพย์สนิ ” เป็ นอย่างยิง่ ซึง่ เป็ นการกล่าวถึง “การสร้างทรัพย์สนิ ทีอ่ าศัยการมีขอ้ มูลความรูท้ ่ี
ถูกต้อง การวางแผนและการเลือกทีด่ ”ี
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เพื่อสิน้ สุดการแบ่งปั นข้อมูลเหล่านี้กบั คุณ จึงอยากจะอ้างอิงจากหนังสือเล่มเล็กๆเล่มหนึ่งทีช่ ่อื
ว่า “หนทางสู่ความมังคั
่ งร
่ ่ารวย” ประพันธ์ขน้ึ ในปี 1757 โดย Benjamin Franklin นักธุรกิจชาวอเมริกนั
ซึง่ กลายเป็ นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาในเวลาต่อมา เขาคิดว่าความร่ารวยเป็ นสินทรัพย์ ที่ไม่ใช่
การสร้างผลกาไรเพื่อวันนี้เท่านัน้ แต่ยงั เพื่ออนาคตอีกด้วย คาแนะนาของเขาคือ
1. หลีกเลีย่ งนิสยั ทีไ่ ม่ดี
2. ขยันขันแข็งในทุกๆวัน
3. ความร่ารวยมังคั
่ งก็
่ คอื ตัวของเราเอง
4. รักษาสิง่ ทีเ่ รามี
สาหรับ Benjamin Franklin แล้ว วิธที ่จี ะสร้างทรัพ ย์สนิ ต้องทาผ่านนิสยั สินทรัพย์ท่จี บั ต้องไม่ได้ท่มี ี
มูล ค่ า มาก ความเชื่อ ของเขานัน้ เป็ น ค าแนะน าที่ดีเ พื่อ สหกรณ์ เ ครดิต ยูเ นี่ ย นในเอเชีย และสมาชิก
รายบุคคลของเราอีกด้วย
สัมมนากลุ่มย่อยที่ 1 : ความมันคงทางการเงิ
่
น
1.1 หัวข้อ “การดาเนิ นงานอย่ างมันคงและปลอดภั
่
ยเพื่ อ การบริ ห ารจัดการด้ านการเงิ นของ
สมาชิ กสหกรณ์ เครดิ ตยูเนี่ ยน”
วิ ทยากร: 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
ผู้ดาเนิ นรายการ: Muhammed Ali Jihnnah, Vice President, The Cooperative Credit Union
League of Bangladesh (CCULB)
สมาชิกให้ความเชื่อใจแก่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนของพวกเขา เมื่อพวกเขาฝากเงินทีห่ ามาได้ดว้ ย
ความยากลาบากนัน้ เงินออมที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนได้รบั จากสมาชิกนัน้ เป็ นเงินสะสมเพื่ออนาคตที่ม ี
คุณค่ามากมายแก่ครอบครัวของพวกเขา ตามหลักการแล้ว สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนต้องทาการลงทุนคืน
ให้แก่สมาชิกผูซ้ ง่ึ ต้องการเงินทุนในการสร้างทรัพย์สมบัติ ตามหลักการของ PEARLS อัตราส่วนเงินกู้
ต่อสินทรัพย์อยูท่ ่ี 70-80% และส่วนทีเ่ หลือเพื่อการรักษาสภาพคล่องและเป็ นสินทรัพย์ถาวรทีค่ วบคุมได้
(a controlled fixed asset) 5% เมื่อพิจารณาถึงผลิตภัณฑ์เงินกู้ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนควรประเมิน
ข้อเสนอ เป้ าหมายการตลาด ประวัตคิ วามเสีย่ งของผูก้ ู้ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ ยนซึง่ รับผิดชอบในฐานะผูใ้ ห้
กูโ้ ดยการทาให้แน่ใจว่าสมาชิกกาลังสร้างทรัพย์สมบัติ ไม่ใช่หนี้สนิ
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การสัมมนาในหัวข้อนี้ เป็ นการพูดถึงความท้าทายทีเ่ ผชิญโดยเครือข่ายสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่
ไม่สามารถให้บริการเงินกู้ยมื ในฐานะทีเ่ ป็ นเครือข่ายสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มีความเสีย่ งแค่ไหนในการ
บริหารจัดการด้านสภาพคล่องและการให้กู้ยมื เงิน เพื่อให้เงินออมของสมาชิกได้รบั การคุม้ ครอง
1.2 หัวข้อ “การศึกษาด้านการเงิ น: การสร้างทรัพย์สินแก่สมาชิ กเช่นเดียวกับการเป็ นสถาบัน
เพื่อความมันคงทางการเงิ
่
นของเครือข่ายสหกรณ์ เครดิ ตยูเนี่ ยน”
วิ ทยากร: Alexander B. Raquepo, Chairperson, Sta. Cruz Savings and Development
Cooperative – Phillippines
Badri Guragain, CEO, National Cooperative Bank Ltd - Nepal
ผูด้ าเนิ นรายการ: Paul Dawson, General Manager, First Choice Credit Union – Australia
ตามการศึกษาของ ADB เมื่อปี 2013 โครงการการศึกษาด้านการเงินของเอเชียในภูมภิ าค
โดยทัวไปจะล่
่
าช้า ในกรณีทไ่ี ม่มยี ทุ ธศาสตร์ระดับชาติในด้านการศึกษาด้านการเงิน ACCU ได้พฒ
ั นา
โปรแกรมหนึ่งเพื่อการมีส่วนร่วมของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในการสนับสนุ นส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจ
ด้านการเงินในหมูส่ มาชิก ความรูค้ วามเข้าใจด้านการเงินมีความสัมพันธ์โดยทัวไปกั
่ บความยังยื
่ นของ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนและการพัฒนาเศรษฐกิจ ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการศึกษาด้านการเงินส่วนใหญ่มา
จากการตัดสินใจในการจัดสรรทางการเงินทีด่ ขี น้ึ ของครัวเรือน ทัง้ ทีเ่ กีย่ วกับเงินออมและเงินกู้ และยัง
เป็ นประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบการ SME การมีสมาชิกทีม่ คี วามรูค้ วามเข้าใจด้านการเงินเพิม่ มากขึน้
เปรียบเสมือนการเพิม่ อัตราเงินออม จึงช่วยลดการพึง่ พาเงินทุนจากภายนอกและช่วยให้มคี วามยังยื
่ น
ทางการเงินเร็วขึน้
การสัมมนาในหัวข้อนี้ เป็ นการแบ่งปั นประสบการณ์ในเรื่องความรูท้ างการเงินในสหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยนทีจ่ ะแสดงให้เห็นถึงความสาเร็จและความท้าทายต่างๆ
1.3 หัวข้อ “การปกป้ องผลประโยชน์ ของสมาชิ ก ผ่านเงิ นทุนสารองภายในประเทศและการกากับ
ดูแลตนเองแก่สหกรณ์ เครดิ ตยูเนี่ ยน”
วิ ทยากร: Sylvia Paraguya, CEO – NATCCO, Phillippines
Shivajee Sapkota, CEO – NEFSCUN, Nepal
ผูด้ าเนิ นรายการ: Elenita V. San Roque, ACCU CEO
การกากับดูแลตนเองด้านการเงินเกี่ยวเนื่องกับการทางานโดยสมัครใจ การฝึ กฝน มาตรฐาน
และริเริม่ โดยสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อพัฒนาด้านการปกป้ องผูใ้ ช้บริการทางการเงิน ความพยายามที่
จะสร้างการบูรณาการและเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการการกากับดูแลตนเองและขอบข่ายงานในภูมภิ าค
เอเชีย
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การสัมมนาในหัวข้อนี้ เป็ นการบรรยายถึงระบบการกากับดูแลของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนใน
สภาพแวดล้อมทีค่ วบคุม วิทยากรบนเวทีให้ขอ้ คิดเห็นเกีย่ วกับการกากับดูแลทีค่ วรได้รบั การแก้ไข
ภายในเครือข่ายสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนของพวกเขา เนื่องจากการสร้างเกณฑ์การกากับดูแลใหม่แก่
สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนจาเป็ นต้องใช้เวลา นายทะเบียนทีอ่ ยูภ่ ายใต้อานาจของผูแ้ ทน
ชุมนุ มสหกรณ์ฯ (Federation) ควรได้รบั การตรวจสอบหรือไม่ และชุมนุ มสหกรณ์ฯพร้อมแค่ไหนทีจ่ ะเริม่
ดาเนินงานในบทบาทของการตรวจสอบและกากับดูแล
สัมมนากลุ่มย่อยที่ 2 : ธรรมาภิ บาลทีเ่ ข้มแข็ง
2.1 หัวข้อ “การถอดบทเรียน – ไม่มีข้อจากัดในการแบ่งปันเรื่องราวและความล้มเหลวในด้าน
ธรรมาภิ บาลสหกรณ์ เครดิ ตยูเนี่ ยน”
วิ ทยากร: Mark Worthington, CEO, Endevour Mutual Bank - Australia
ผูด้ าเนิ นรายการ: Elenita V. San Roque, ACCU CEO
นอกจากประเทศสาธารณรัฐเกาหลี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในเอเชียไม่ได้รบั การตรวจสอบเลย
ดังนัน้ ใน 10 ปี ท่ผี ่านมานี้ ภาพลักษณ์ของขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในเอเชียประสบกับวิกฤต
เนื่องจากความล้มเหลวทีท่ ราบกันโดยทัวไปของสหกรณ์
่
เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่หลายแห่ง
“องค์กรยิง่ ใหญ่ยงิ่ เกิดความล้มเหลว” เป็ นทฤษฎีทย่ี นื ยันว่า สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่
มากบางแห่ง มีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างมากต่อความล้มเหลวที่เป็ นหายนะแก่ระบบสหกรณ์เครดิตยู
เนี่ยน มันสาคัญทีเ่ หล่าผูน้ าและผูเ้ ชีย่ วชาญจะต้องยอมรับความล้มเหลวของสหกรณ์อ่นื ซึง่ ส่งผลกระทบ
ต่อพวกเขาโดยตรง
การสัมมนาในหัวข้อนี้ พยายามที่จะกล่าวถึงสาเหตุต่างๆ ผลที่ตามมาและการเยียวยาความ
ล้มเหลวด้านธรรมาภิบาลในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
2.2 หัวข้อ “การสร้างขอบข่ายการประกันคุณภาพธรรมาภิ บาลที่เข้มแข็งเพื่อเครือข่ายสหกรณ์
เครดิ ตยูเนี่ ยน”
วิ ทยากร: Mark Worthington, CEO, Endevour Mutual Bank – Australia
Antonio Aranas, Board of Director, NATCCO Network and Tagum Cooperative - Phillipines
ดาเนิ นรายการ: Daisybelle Cabal, Head Consultancy and Training Group – NATCCO,
Phillippines
ACCU ได้พฒ
ั นาทางเลือกธุรกิจสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ข้อที่ 25 เพื่อการประกันคุณภาพธรร
มาภิบาลซึง่ ถูกใช้เพื่อประเมินการปฏิบตั งิ านด้านธรรมาภิบาลของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ACCU รวม
10 ลักษณะทีส่ าคัญของธรรมาภิบาลที่เข้มแข็ง ดังนี้ ความร่วมมือ ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ หลั ก
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ฉันทามติ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ความถูกต้อง การเคารพกฎเกณฑ์ ผูน้ าทีม่ วี สิ ยั ทัศน์และกลยุทธ์
ความรูแ้ ละทักษะในด้านความเป็ นผูน้ า ประสิทธิภาพองค์กร
การสัมมนาในหัวข้อนี้ เป็ นการนาเสนอขอบข่ายการทางานทีจ่ ะได้รบั ข้อมูลและความคิดเห็น
ต่างๆจากผูเ้ ข้าร่วมงานและวิทยากรบนเวที ในการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารก่อนหน้านี้เป็ นการแลกเปลีย่ น
ข้อคิดเห็นในเรือ่ งเครือ่ งมือทีน่ ามาใช้ซง่ึ จะได้รบั การตรวจสอบและจะมีวทิ ยากรพีเ่ ลีย้ งในปี 2020 นี้อกี
ด้วย
2.3 หัวข้อ “ข้อเท็จจริ งของการมีธรรมาภิ บาลที่เข้มแข็ง: การสร้างวัฒนธรรมและพฤติ กรรม ที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ เครดิ ตยูเนี่ ยน”
วิ ทยากร: Rosalina S. Argent, Chairperson, Tagum Cooperative - Phillippines
Fr. Fredy Rante Taruk, Chairman, Sauan Sibarrung Credit Union, Indonesia
ผูด้ าเนิ นรายการ: Charles Yip, Sun Credit Union – Hong Kong
ธรรมาภิบาลเริม่ ต้นทีบ่ า้ น – ภายในห้องประชุมคณะกรรมการและในหมู่กรรมการ มันฝั งอยู่ใน
วิธกี ารทางาน ปฏิกริ ยิ าโต้ตอบกับผู้อ่นื และการบริหารงาน กล่าวอีกนัยหนึ่งคือเป็ นสิง่ ที่ไม่จริงจังผ่อน
ปรนได้ แต่ เ ป็ น การเปลี่ย นแปลงเชิง คุ ณ ภาพเพื่อ พฤติก รรม ความสัม พัน ธ์ และวั ต ถุ ป ระสงค์ข อง
กรรมการและ CEO ซึ่ง ไร้ความหมาย หากพวกเขาไม่มอบกลไกเกณฑ์การปฏิบตั งิ าน กระบวนการ
และมาตรวัดทีเ่ ข้มงวดจริงจัง
การสัมมนาในหัว ข้อ นี้ เป็ นการกาหนดทักษะทางอารมณ์ ของผู้ท่ปี ระสงค์ค วามเป็ นผู้นาใน
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เมื่อทักษะทางอารมณ์หายไปก็จะกลายเป็ นช่องว่างทีม่ ผี ลกระทบต่อความสาเร็จ
ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนและเป็ นสาเหตุให้เบีย่ งเบนออกนอกภารกิจไปสู่ความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ แก่
สมาชิก
สัมมนากลุ่มย่อยที่ 3 : การมีส่วนร่วม
3.1 หัวข้อ “การสร้างบริ การทางการเงิ นที่หลากหลายซึ่งเป็ นผลงานสู่ความสาเร็จต่อเป้ าหมาย
การพัฒนาอย่างยังยื
่ น (SDGs)”
วิ ทยากร: Ranjith Hettiarachchi, ACCU CTO
ผูด้ าเนิ นรายการ: Atty. Soledad D.V. Cabangis, 1st Vice President – ACCU,
Director – National Confederation of Cooperative
จากข้อมูลของสหประชาชาติ (UN) ในขณะที่ความยากจนขัน้ รุนแรงได้บรรเทาลงอย่างมาก
ตัง้ แต่ปี 1990 แต่ความยากจนก็ยงั คงเป็ นเรื่องทีเ่ ลวร้ายที่สุด เมื่อสิน้ สุดความยากจนจึงมีความต้องการ
ระบบคุม้ ครองทางสังคมทีเ่ ป็ นสากลซึง่ มุ่งเน้นไปทีก่ ารปกป้ องทุกคนตลอดวงจรชี วติ และเป็ นประจาทุก
ปี งานสัมมนาได้กล่าวถึงบทบาทของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในเรื่องของการลดปั ญหาความยากจน ไม่
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ต้องสงสัยเลยว่าสหกรณ์เครดิตยู-เนี่ยนมีส่วนช่วยในการเข้าถึงบริการทางการเงินและบริการอื่นๆสาหรับ
คนทีอ่ ยูช่ ายขอบของสังคม แต่คาถามของการเข้าถึงทีม่ คี วามสาคัญๆยังคงอยู่
การสัมมนาในหัวข้อนี้ เป็ นการอธิบายถึงการตรวจสอบเป้ าหมายการพัฒนาอย่างยังยื
่ น (SDGs)
ที่ ACCU พัฒนาขึน้ หัวข้อนี้มุ่งเน้นไปทีค่ วามรับผิดชอบของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในการสร้างความ
แตกต่างโดยการเข้าถึงจานวนคน ผูซ้ ง่ึ ต้องการบริการต่างๆของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมากทีส่ ุด
3.2 หัวข้อ “การมอบอานาจ: การพัฒนาการเข้าถึงสตรีและเยาวชนเพื่อการพัฒนาธุรกิ จและ
บริ การ”
วิ ทยากร: 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 าเนิ นรายการ: Gillian George, Chairperson, Australian Mutuals Foundation
ท่ามกลางอุปสรรคหลักๆเพื่อการพัฒนาทีก่ า้ วไกลของผูป้ ระกอบการ SMEs ในสหกรณ์เครดิตยู
เนี่ยนทีข่ าดแคลนทักษะการเป็ นผูป้ ระกอบการและความสามารถทางธุรกิจ ทีส่ าคัญทัง้ สาหรับการให้
ความรูแ้ ละทักษะทีจ่ าเป็ นเพื่อคว้าโอกาสในการเติบโต เข้าถึงตลาดส่งออก และการมีนวัตกรรมและการ
แข่งขันมากขึน้ การบริการอย่างมีเป้ าหมายสามารถช่วยให้เอาชนะอุปสรรคต่อการพัฒนา SME และ
นาไปสู่ภาคการแข่งขันด้าน SME เพิม่ มากขึน้ ซึง่ ได้รบั การสนับสนุ นจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน อย่างไร
ก็ตาม เพื่อบรรลุเป้ าหมายนี้ มันสาคัญทีจ่ ะพัฒนาธุรกิจและบริการให้เป็ นสถาบันของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
วิทยากรบนเวทีซง่ึ มาจากประเทศเนปาล อินเดีย อินโดนีเซีย และฟิ ลปิ ปิ นส์ ร่วมกันแบ่งปั นแผนปฏิบตั ิ
งานในการดาเนินงานด้าน BDS ในเครือข่ายของพวกเขา
3.3 หัวข้อ “การเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพของความหลากหลายด้วยการใช้ประโยชน์ จากอานาจของการ
นับรวมทุกกลุ่มคน”
วิ ทยากร: Dr. P.A. Kiriwandeniya, Chairman, SANASA Federation – Sri Lanka
Dr. Arumugam, Chairman, Malaysian Workers Cooperative Credit Society (KKP)
ผูด้ าเนิ นรายการ: Atty. Gloria Futalan, Chairperson, Phillipine Fedration of Credit Cooperatives
(PFCCO)
ความหลากหลาย (Diversity) เป็ นหลักการเก่าแก่ของการดาเนินงานด้านสหกรณ์ซ่งึ รวบรวม
ผู้คนที่มวี ถิ ชี วี ติ แตกต่างกันเข้าไว้ด้วยกัน โดยสรุปแล้วมันเกี่ยวกับการเสริมสร้างกาลังคนด้วยความ
เคารพและการเห็นคุณค่าต่อสิง่ ที่สร้างความแตกต่างให้แก่พวกเขา ในรูปแบบของอายุ เพศ เชื้อชาติ
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ศาสนา ความพิก าร รสนิ ย มทางเพศ การศึก ษา และชาติก าเนิ ด สหกรณ์ เ ครดิต ยูเ นี่ ยนสามารถ
ปลดปล่อยและเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้ก็ต่อเมื่อความแตกต่างเหล่านี้ได้รบั การยอมรับและเรียนรูท้ ่จี ะ
เคารพและให้ความสาคัญกับแต่ละบุคคลที่ไม่มคี วามเกี่ยวข้องกัน การนับรวมทุกกลุ่มคน (Inclusion)
เป็ น คุ ณ ค่ า ที่ค วรจับ คู่ก ับ ความหลากหลาย มัน เป็ น ความรู้ส ึก ของการเ ป็ น เจ้า ของ การรวมกลุ่ ม
วัฒนธรรมทาให้ผคู้ นรูส้ กึ เคารพและเห็นคุณค่าผูค้ นในฐานะบุคคลหรือกลุ่มคน
ความหลากหลายและการนับรวมทุกกลุ่มคนนี้กาลังเป็ นวัฒนธรรมการปฏิบตั งิ านของสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนหรือไม่ การสัมมนาในหัวข้อนี้ เป็ นการนาพวกเรากลับไปสู่การสะท้อนให้เห็นถึงวิธขี อง
ความหลากหลายและการนับรวมทุกกลุ่มคนต่อการปฏิบตั งิ านของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
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