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Credit Union League of Thailand Limited.



 ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด  
เปนองคกรหน่ึงในขบวนการสหกรณ ทําหนาท่ีสงเสริมสนับสนุน 
การรวมกลุมของสมาชิกในการจัดการดานการเงินการออม เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น พรอม
พัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็ง ซึ่งเปนพื้นฐานที่สําคัญในการ
พัฒนาประเทศ
 การดําเนินงานของชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหง
ประเทศไทย จํากัด สามารถสนับสนุนสมาชิกในชุมชน สงเสริม
ความมั่นคง สงเสริมการออมและสวัสดิการดานตาง ๆ ที่มี
ความจําเปนตอการดําเนินชีวิตของสมาชิกมาอยางตอเนื ่อง 
การใชหลักคุณธรรมบนพื้นฐาน 5 ประการ คือ ความซื่อสัตย 
ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นใจและความไวใจกัน 
การบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล มีความโปรงใส เปนส่ิงสําคัญ
ที่จะทําใหการดําเนินงานของชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหง
ประเทศไทย จํากัด มีความกาวหนาม่ันคงอยางตอเน่ือง รวมท้ัง
จะตองบริหารการเงินอยางมีประสิทธิภาพ บริหารความเสี่ยง
เก่ียวกับการลงทุนและพัฒนาความรูดานเทคโนโลยี เพ่ือนํามาเพ่ิม
ประสิทธิภาพทางการเงินเพ่ือสรางประโยชนแกสมาชิก
 ในโอกาสจัดการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2563 น้ี
ผมขออํานวยพรใหสมาชิก คณะกรรมการดําเนินการ สหกรณสมาชิก
เจาหนาท่ี และผูเก่ียวของทุกทาน ตลอดจนมวลสมาชิกสหกรณ
ทั่วประเทศ ประสบแตความสุข มีความเจริญในหนาที่การงาน 
และมีสุขภาพพลานามัยท่ีแข็งแรงตลอดไป 

 The Credit Union League of Thailand Ltd. is an 
organization in the cooperative movement. Responsible 
for supporting Integration of members in financial 
management, savings In order to improve the quality of 
life of members to have a better living ready to develop 
a strong community, Which is an important basis for 
national development.
 The operation of the Credit Union League of 
Thailand Ltd. can support members in the community. 
Promote stability, the saving and welfare in various
aspects that are necessary for the continuous life of the 
members with the use of morals on 5 basis is honesty, 
sacrifice, responsibility. sympathy and trust each other, 
administration with good governance transparent It is 
important to make the operations of the Credit Union 
League of Thailand Ltd. progress steadily. Including the 
need to manage financial efficiency manage risks relating 
to investments and develop technology knowledge In 
order to increase financial efficiency in order to benefit 
the members.
 On this occasion of the Annual General Meeting
2020, I would like to bless the members, board of 
directors, all officers and related persons as well as coop 
members throughout the country, to be happiness with 
prosperity in his career and have a good health. 

(นายเฉลิมชัย  ศรีออน)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

Mr. Chalermchai Sreeon
Minister of Agriculture and Cooperatives

สาร รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
นายเฉลิมชัย ศรีออน

Greetings Speech from 
Minister of Agriculture and Cooperatives
Mr. Chalermchai Sreeon
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 เน่ืองในโอกาสท่ีชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย 

จํากัด ไดจัดประชุมใหญสามัญ ประจําป 2563 ดิฉันขอสงความระลึกถึง

และความปรารถนาดีมายังคณะกรรมการ สหกรณสมาชิก เจาหนาท่ี 

และผูท่ีเก่ียวของทุกทานดวยความจริงใจ และขอขอบคุณท่ีไดมีสวนรวม

ในการสนับสนุน สงเสริม พัฒนา สหกรณเครดิตยูเน่ียนใหมีความเจริญ

เติบโต กาวหนามาโดยตลอด

 ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย จํากัด ถือไดวา

เปนสถาบันกลางของขบวนการสหกรณเครดิตยูเนี่ยนในประเทศไทย

มีบทบาทหนาที่สําคัญในการกอใหเกิดกระบวนการประสานความ

รวมมือ สงเสริม สนับสนุนใหเกิดการพัฒนาบุคลากร พัฒนากระบวนการ

ทํางานของสหกรณเครดิตยูเน่ียนใหเกิดประสิทธิภาพ สรางความเขมแข็ง

และมีการบริหารงานที่ไดเกณฑมาตรฐานดวยการยึดความตรงไป

ตรงมา โปรงใส สุจริต รวมถึงการทําใหสหกรณเครดิตยูเน่ียนตระหนัก

ถึงการปรับตัวเพ่ือใหทันกับสถานการณ  ความเปล่ียนแปลงในปจจุบัน

ดวยการหาแนวทาง วางกรอบการบริหารเงินเพื่อปองกันความเสี่ยง 

ขยายการใชมาตรการเชิงปองกันการสะสมทุนสํารองใหเพียงพอ การสราง

ระบบควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพเพื่อประกันความตอเนื่องใน

การใหบริการแกสมาชิกไดอยางกวางขวาง มีความสามารถในการให

บริการและจัดสรรผลประโยชนแกสมาชิกอยางเปนธรรม กอใหเกิดผล

โดยตรงตอความเปนอยูท่ีดีของสมาชิกในทุกมิติ

 โอกาสนี ้ ดิฉันขออวยพรใหคณะกรรมการดําเนินการ 

สหกรณสมาชิก เจาหนาที่ และผูที่เกี่ยวของทุกทาน ตลอดจนมวล

สมาชิกสหกรณทั่วประเทศจงประสบแตความสุขความเจริญ และ

สัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาโดยทั่วกัน มีกําลังกาย กําลังใจ

อันเขมแข็ง ในการที่จะปฏิบัติภารกิจ  นําพาองคกรใหมีความเจริญ

กาวหนา สรางสรรคส่ิงท่ีเปนประโยชนแกปวงประชา และประเทศชาติ 

สืบไป

 On the occasion of 2020 Annual General Meeting 

of The Credit Union League of Thailand, LTD. I would like to 

send sincere remembrance and good wishes to the board 

of directors, members, officers and all concerned. And thank 

you for participating in the support and development of credit 

union cooperatives for continuous growth and progress

 The Credit Union League of Thailand Ltd. is regarded

as the central institution of the Credit Union Movement in 

Thailand. Has an important role in creating the process of 

cooperation, promotion, support for personnel development, 

Improve the work process of the credit union to be effective, 

strengthen and have standardized management. By adhering 

to honesty, transparency, and honesty, including making credit 

union aware of adaptation to keep up with the situation current 

change by finding guidelines establish a financial management 

framework to prevent risk. Expand the use of preventive 

measures, accumulation of sufficient reserves, establishing an 

effective internal control system in order to ensure continuity of 

services for members widely. Has the ability to provide services 

and allocate benefits to members fairly, causing direct effects 

on the well-being of members in all dimensions

 On this occasion, I would like to wish the board 

of directors, all coop members and all involved. As well as 

members of cooperatives throughout the country, Experience 

only happiness and prosperity and fulfilling the desirable things, 

with strength and encouragement In order to carry out the 

mission of the organization that is beneficial to all.

(นางสาวมนัญญา  ไทยเศรษฐ)
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

Miss Mananya Thaiset
Deputy Minister of Agriculture and Cooperatives

สาร รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
นางสาวมนัญญา  ไทยเศรษฐ

Greetings Speech from 
Deputy Minister of Agriculture and Cooperatives
Miss Mananya Thaiset
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(นายพิเชษฐ  วิริยะพาหะ)
อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

Mr. Phichest Wiriyapaha
the Director General Cooperative Promotion Department

 ชุมนุมสหกรณ เปนการรวมตัวกันของสหกรณ เรียกวา 
“สหกรณสมาชิก” เพ่ือทํากิจกรรมหรือ  มีจุดประสงคเพ่ือประโยชน
รวมกัน ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด 
เปนองคกรความรวมมือกันระหวางสหกรณสมาชิกที่ตองการ
ความมั่นคง เขมแข็งในดานการเงิน สงเสริมการออมเพื่อความ
เปนอยูที่ดีขึ้นของมวลสมาชิกเปนศูนยกลางในการใหบริการของ
สหกรณเครดิตยูเนี ่ยนในประเทศ สงเสริมความรวมมือและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกใหมีความมั่นคง บนพื้นฐานของ
ความซื่อสัตย เสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นใจกันและ
ความไวใจซ่ึงกันและกัน 
 การดําเนินงานของคณะกรรมการ และผูบริหารของชุมนุม
สหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย  จํากัด จําเปนท่ีจะตองเขาใจ
บทบาทหนาท่ี และวัตถุประสงคขององคกรอยางถองแท ภายใต
กฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของจะตองมีความรอบคอบระมัด
ระวัง ดวยความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาล 
เพื่อใหเกิดผลเปนรูปธรรม เปนสถาบันการเงินของชุมชนที่มี
รากฐานมั่นคง มีการเติบโตที่ยั่งยืน และคํานึงถึงผลประโยชน
ของสมาชิกอยางแทจริง
 ในโอกาสประชุมใหญสามัญ ประจําป 2563 น้ี ผมขอ
อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท้ังหลายในสากลโลก
โปรดอํานวยพรใหคณะกรรมการดําเนินการ สหกรณสมาชิก 
ผูตรวจสอบกิจการ เจาหนาท่ี และผูเก่ียวของทุกทานตลอดจนมวล
สมาชิกสหกรณทั่วประเทศ จงประสบแตความสุข ความเจริญ
กาวหนา และสัมฤทธ์ิผลในส่ิงท่ีพึงปรารถนาทุกประการ

 Cooperative League is a union of cooperatives 
called "member cooperatives" to perform activities or with 
the purpose of mutual benefit. The Credit Union League 
of Thailand Limited is a cooperative organization between 
member cooperatives that need security and financial 
strong, promote savings for the well-being of members as 
a center for the services of credit union cooperatives in the 
country. Promote cooperation and improve the quality of 
life of members to be stable. Based on honesty, sacrifice, 
responsibility, sympathy and trust each other.
 Board operations and the executives of the Credit 
Union League of Thailand Ltd. It is necessary to understand 
the roles and responsibilities and the objectives of the 
organization. Under relevant laws and regulations, must 
be careful with honesty, transparency, in accordance with 
good governance principles. For concrete results of a 
financial institution of a community with a solid foundation 
and sustainable growth and truly consider the benefits of 
members
 On the occasion of the 2020 Annual General 
Meeting, May the Holy Triple Gem and all the sacred things 
in the universe please bless you all board of directors, 
supervisory committee, cooperative members, staff and 
all relevant parties as well as members of cooperatives 
throughout the country to be wealthy, happiness and 
achievement of all desires.

สาร อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
นายพิเชษฐ  วิริยะพาหะ

Greetings Speech from 
the Director General Cooperative Promotion Department
Mr. Phichest Wiriyapaha
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 ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด เปน

สถาบันกลางระดับชาติของขบวนการสหกรณเครดิตยูเนี ่ยนใน

ประเทศไทย จัดตั ้งขึ ้นโดยมีวัตถุประสงคหลักในการสงเสริมให

สหกรณสมาชิกดําเนินธุรกิจรวมกันและชวยเหลือซึ ่งกันและกัน

บริหารงานโดยสมาชิกและทํากิจกรรมทุกอยางเพื่อใหเกิดประโยชน

สูงสุดตอสมาชิก ท้ังดานการดําเนินธุรกิจ การผลิต การคา การบริการ 

อุตสาหกรรม และการลงทุนรวมกัน โดยใชหลักคุณธรรมพื้นฐาน 

5 ประการ ไดแก ความซื่อสัตย ความเสียสละ ความรับผิดชอบ 

ความเห็นใจกัน และความไววางใจกัน เพ่ือใหเกิดประโยชนแกสมาชิก

และสวนรวมทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้ยังสงเสริมดาน

การออมของสมาชิก พรอมท้ังใหบริการสินเช่ือเพ่ือการประกอบอาชีพ

และการดํารงชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชนให

มั่นคง โดยมีกรมตรวจบัญชีสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

คอยใหคําแนะนําและชวยเหลือดานการบัญชีและการสอบบัญชี 

ใหเปนไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี

 เน่ืองในโอกาสท่ีชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย

จํากัด จัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําป 2563 ในวันเสารที่ 

23 พฤษภาคม 2563 ในนามของกรมตรวจบ ัญช ีสหกรณ 

ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท้ังหลายในสากล

โลก โปรดดลบันดาลใหคณะกรรมการ ท่ีปรึกษา คณะผูตรวจสอบกิจการ 

สหกรณสมาชิก และเจาหนาท่ีทุกทาน มีความสมบูรณพรอมท้ังกําลัง

กายกําลังใจ และกําลังความคิด สามารถประกอบกิจการทั้งปวงให

บรรลุผลเปนเลิศ และบังเกิดความเจริญกาวหนา มั่นคงแกกิจการ

ของชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย จํากัด ทุกประการ

 The Credit Union League of Thailand Limited is a 

national institution of the Credit Union Cooperative Movement 

in Thailand. Was established with the primary objective of 

encouraging cooperative members to conduct business 

together and help each other. Managed by members and 

doing all activities to maximize benefits to members. Including 

business operations, production, trade, service, industry, and 

joint investment by using 5 basic moral principles including 

honesty, sacrifice, responsibility sympathy and trust each 

other for the benefit of members and the public as well as the 

economy and society. It also promotes the saving of members. 

As well as providing loans for careers and living to improve 

the quality of life of members and communities. With the 

Cooperative Auditing Department, Ministry of Agriculture and 

Cooperatives providing advice and assistance in accounting 

and auditing. To be in accordance with the auditing standards.

 On the occasion of the Credit Union League of 

Thailand Limited held a 2020 Annual General Meeting 

on Saturday 23 May 2020. On behalf of the Cooperative 

Auditing Department, May the Holy Triple Gem and all the 

sacred things in the universe please inspire the board of directors, 

supervisory committee, advisors, all members and staff 

and bless you all with good health and happiness. Able to 

conduct all businesses to achieve excellent results and creating 

progress stable to the business of the Credit Union League 

of Thailand in every respect.

(นายโอภาส  ทองยงค)
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ

Mr. Ophas Thongyong
the Director General  of the Cooperative Auditing Department

สาร  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ
นายโอภาส  ทองยงค

Greetings Speech from 
the Director General of the Cooperative Auditing Department
Mr. Ophas Thongyong

รายงานกิจการ 2562
CULT Annual Report 2019

4

Credit Union League of Thailand Limited.



(นายปรเมศวร  อินทรชุมนุม)
ประธานกรรมการดําเนินการ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย

Mr. Poramate  Intharachumnum
President 

Cooperative League of Thailand

 ในโอกาสท่ีชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย
จํากัด ไดจัดการประชุมใหญสามัญประจําป 2563  เพ่ือรายงานผล
การดําเนินงานประจําป 2562  ใหผูแทนสหกรณสมาชิกไดรับทราบ 
และพิจารณาเร่ืองตาง ๆ  ผมในฐานะประธานกรรมการดําเนิน
การสันนิบาตสหกรณฯ ขอแสดงความยินดีและช่ืนชมการดําเนิน
งานของชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย จํากัด ท่ีได
ปฏิบัติภารกิจในการเปนองคกรทางการเงินและสวัสดิการของ
ชุมชน สถานประกอบการตาง ๆ  และสถาบันการศึกษา เปนศูนยกลาง
ความรวมมือในการพัฒนาทุกดาน และคํานึงถึงผลประโยชนและ
อํานวยความสะดวกตอสมาชิกสหกรณ จัดใหมีสวัสดิการตาง ๆ 
ใหกับสมาชิกตามความจําเปน เพื่อใหเปนที่พึ่งพาของสมาชิก
และครอบครัวสมาชิก ยึดหลักและวิธีการสหกรณในการแก
ปญหาทางดานเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม อีกทั้งการบริหาร
จัดการของคณะกรรมการดําเนินการท่ีไดดําเนินการอยูบนพ้ืนฐาน
ความมั่นคงของสหกรณมีความรอบคอบ มีผลประกอบการ
เปนท่ีพึงพอใจ จึงทําใหชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย 
จํากัด มีความมั่นคงเจริญกาวหนา และมีการพัฒนาเปนลําดับ
มาโดยตลอด
 ผมขอช่ืนชมคณะกรรมการดําเนินการ เจาหนาท่ี และ
สมาชิกทุกคนที่ไดรวมมือกันดําเนินกิจการของชุมนุมสหกรณ
เครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด ดวยความมุงมั่น ซื่อสัตย 
สุจริต ประกอบกับความสําเร็จตาง ๆ  ท่ีเกิดข้ึนน้ันทุกฝายตองใช
เวลา แรงกาย แรงใจและพลังสมองในการรวมกันสราง รวมกัน
พัฒนาอยางตอเนื่อง จึงทําใหชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหง
ประเทศไทย จํากัด มีความเจริญกาวหนาและม่ันคงสืบไป
 วาระอันเปนมงคลน้ี ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายไดโปรดอํานวยพรใหคณะกรรมการ
ดําเนินการ เจาหนาที่ สมาชิก ตลอดจนผูเกี่ยวของทุกทานจง
ประสบแตความสุข ความเจริญ ปรารถนาส่ิงใดก็ขอใหสมปรารถนา
ทุกประการ

 In the event that the Credit Union League of Thailand 
Limited convened the Annual General Meeting 2020 to 
report the performance of the year 2019 to the members 
of the cooperatives to be informed and consider various
issues. Cooperative League congratulations and appreciation 
for the operation of the Credit Union League of Thailand 
Limited, which has performed its mission. In being a financial 
organization and Community welfare various establishments and 
educational institutions Is the center of cooperation in all aspects 
of development and consider the benefits and convenience of 
cooperative members Provide various benefits to members as 
needed To be reliant on members and family members Based 
on cooperative principles and methods for solving 
socioeconomic problems as a whole In addition, the 
management of the operation committee which is carried out 
on the basis of the stability of the cooperatives is prudent. With 
satisfactory operating results Therefore, making the rally of the 
Credit union League of Thailand Limited stable and progress 
and has been continuously developing
 I would like to compliment the Board of directors, 
officials and all members for their cooperation in the Credit 
Union League of Thailand Limited, with honesty and along with 
the success that has occurred need to takes time, physical 
strength, mental strength and brain power to create together, 
continuously. All make the Credit Union League of Thailand 
Limited, growth and stability forever.
 On this auspicious occasion, May the Triple Gem 
bless you all with happiness, prosperity and hopes fulfilled for 
everything.

สาร ประธานกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
นายปรเมศวร  อินทรชุมนุม

Greetings Speech from President 
Cooperative League of Thailand
Mr. Poramate  Intharachumnum

(นายปรเมศวร  อินทรชุมนุม)
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 อุปสรรคใดใดอันเกิดขึ้น จะสามารถเปนกําแพงขวางกั้นจิตวิญญาณ
ของเรา แตเราจักเติบโตขึ้น ดวยการเพิ่มพูนพลังแหงศักยภาพและความสามัคคี
จากทุกคน ตลอดป 2562 ของการดําเนินงานของสหกรณ ในสวนขององคกร
ท้ังสองระดับ คือ ระดับสหกรณเครดิตยูเน่ียนแตละแหง และระดับชุมนุมสหกรณ
ของประเทศ จําเปนตองจัดใหมีการประชุมใหญประจําป  เพ่ือทบทวนผลของการ
ดําเนินงานในรอบปที่ผานมา ทั้งผลสําเร็จและอุปสรรคตาง ๆ เพื่อทําการแกไข
ปรับปรุง ไดเกิดผลสําเร็จสูงสุดตอไป ในปน้ี 2563 ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียน
แหงประเทศไทย ไดกําหนดใหการจัดการประชุมใหญสามัญประจําป ในวันเสารท่ี
23 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมเอเชียพอรต จังหวัดปทุมธานี  เพ่ือวัตถุประสงค
ดังที่กลาวมา คือ การรับทราบผลการดําเนินงาน เพื่อนําไปแกไขการดําเนินงาน
ปตอไป ใหไดรับประโยชนสูงสุด การปฏิบัติเชนนี้อาจถือเปนขอปฏิบัติแบบบังคับ
ขององคกรตางๆ โดยท่ัวไปดวย
 สําหรับสหกรณเครดิตยูเน่ียนของเรา ผมเช่ือวาสมาชิกทุกคน คงไดรับ
ทราบถึงความเปนมาแลวอยางดีวา สหกรณเครดิตยูเนี่ยนไดจัดตั้งมาแลว จนถึง
บัดนี้เปนเวลา 55 ป จากความเปนกลุมของบุคคลนอกกฎหมายในระยะตน 
มาเปนกลุมท่ีถูกกฎหมาย โดยอาศัยรมเงาของสหกรณออมทรัพย จนกลายเปนมี
กฎหมายรับรองเปนสหกรณประเภท 7 พรอมกับมีชุมนุมสหกรณระดับประเทศ  การ
พัฒนาไปสูแตละระดับข้ันก็ไมใชเร่ืองงาย หรืออัตโนมัติ  หากตองอาศัยความเขมแข็ง 
เปนปกแผน รักษาเอกลักษณของตัวเองอยางม่ันคงดวย หากมองยอนหลังกลับไป 
วันที่ 25 เดือนกรกฎาคม ป 2508 เมื่อการกอตั้งสหกรณกลุมแรกที่ศูนยกลาง
เทวานั ้น เริ ่มตนโดยสมาชิกเพียง 13 คน ดวยเงินทุนเพียง 360 บาท 
แตมาถึงปจจุบัน เรามีกลุมสหกรณที่จดทะเบียนแลว เกือบ 2,000 สหกรณ 
มีสมาชิกเกือบ 2 ลานคน และเงินดําเนินการหลายหมื่นลานบาท ดูตัวเลขแลว 
ชางปล้ืมใจเหลือเกิน แตความจริง เรายังมีโอกาสเติบโตขยายบริการใหถึงมือสมาชิก
อีกหลายลานคน ท่ียังไมไดรับอานิสงคจากขบวนการเครดิตยูเน่ียน  เม่ือเปนเชนน้ี 
ผมขอวิงวอนใหทุกคน ชวยกันเพิ่มศักยภาพของการดําเนินงานใหมากยิ่งขึ ้น 
เพื่อพี่นองรวมชาติของเราไดรับอานิสงคเชนเดียวกับพวกเราชาวเครดิตยูเนี่ยนทั้ง
หลายมากย่ิงข้ึน  นอกเหนือจากการดําเนินงานตามนโยบายปกติแลวน้ัน  เรายังมี
ความสามารถดานรับผิดชอบตอสังคม ใหเกิดประโยชนโดยรวมตอเด็ก ครอบครัว 
ชุมชนและสังคมดวย  เพ่ือใหองคกรไดเติบโตอยางย่ังยืน  น่ีแหละคือบทบาทท่ีแท
จริงขององคกรชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย  
  ในวาระการประชุมใหญขององคกรชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี ่ยน
แหงประเทศไทยในปนี้ ผมใครขอความรวมมือมายังสมาชิกทุกทาน รวมทั้งคณะ
กรรมการและผูบริหารทุกระดับ ใหชวยกันพิจารณาบทบาทในการพัฒนาองคกรให
มีศักยภาพมากข้ึน เพ่ือนําความสําเร็จและความม่ันคงแกองคกรของเรา อันจะเปน
ผลบันดาลใหสมาชิกทุกคนมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความเปนอยูของแตละ
บุคคล แตละครอบครัว แตละองคกรตอไป  สุดทายน้ี ผมขอสงความปรารถนาดี 
ขอใหการประชุมไดรับผลสําเร็จตามท่ีต้ังใจไวทุกประการ 

 Any obstacles that occur Can be a barrier to our souls But we 
will grow up By increasing the power of image potential and unity from 
everyone.   Throughout the year 2019 of cooperative operations For the two 
levels of organization, each credit union cooperative And the cooperative 
assembly level of the country Need to hold an annual conference. To review 
the performance of the previous year Both achievements and obstacles to 
make improvements Achieving the highest success this year. 2020 Rally 
of Credit Union League of Thailand Ltd., set to organize the annual general 
meeting On Saturday 23 May, 2020 at the Asia Airport Hotel Pathum 
Thani Province for the aforementioned purposes, is to acknowledge the 
operational results In order to edit operations in the next year to get the 
most this practice may be considered a mandatory practice of various 
organizations in general too.
 For our credit union cooperatives I believe that all members 
probably well aware of the history that Credit union cooperatives have been 
established. Until now, 55 years from the group of outsiders in the early 
stages. To be a legal group by relying on the shade of savings cooperatives
until becoming a law to certify as a cooperative type 7 with a national 
cooperative assembly Development to each level not easy or automatic 
If having to rely on strength and unity, maintain your own identity as well. 
Looking back on July 25, 1965, when the first cooperative was founded 
In the center of the gods Beginning with just 13 members with a budget of 
just 360 baht, but now We have nearly 2,000 registered cooperative groups 
with nearly 2 million members and tens of billions of baht in operations. 
Look at the numbers, it is extremely gratifying. But in truth, we still have 
the opportunity to expand our services to millions of members. Which has 
not yet been received from the credit union process? When this happens 
I beseech everyone. Help each other increase the operational potential. 
For everyone received the same blessings as we did more credit union 
people In addition to the normal operation of the policy We still have social 
responsibility capabilities. For the overall benefit of children, families,
communities and society as well for the organization to grow sustainably. 
This is the true role of  the Credit Union League of Thailand Limited.
 On the occasion of  Annual General Meeting in 2020 of 
the Credit Union League of Thailand Ltd.,  I wish to cooperate with all 
members including the board and executives at all levels to help each other 
consider the roles of the organization development to have more potential. 
To bring success and stability to our organization which will result in all 
members having economic stability well-being of individuals each family Each 
organization. Finally, I’d like to send my best wishes We wish the meeting 
to be successful in all respects. 

(ดร. อัมพร  วัฒนวงศ)
ท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ ช.ส.ค. และผูกอต้ังเครดิตยูเน่ียนคนแรกของประเทศไทย

Dr. Amporn Wathanavongse
the First Pioneer& CULT Honorable advisor

สาร  ท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ ช.ส.ค. 
และผูกอต้ังเครดิตยูเน่ียนคนแรกของประเทศไทย     
ดร. อัมพร  วัฒนวงศ

Greetings Speech from the First Pioneer& CULT Honorable advisor
Dr. Amporn Wathanavongse
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(ดร. ไบรอัน  บรานซ)
ประธานเจาหนาท่ีบริหารและผูอํานวยการสภาเครดิตยูเน่ียนโลก

Dr. Brain Branch
President and Chief Executive Officer 

World Council of Credit Unions (WOCCU)

 สวัสดีครับ ผม ไบรอัน บรานซ ประธานเจาหนาท่ี
บริหารและผูอํานวยการสภาเครดิตยูเน่ียนโลก    ในโอกาส
การประชุมสามัญประจําป 2563 ของชุมนุมสหกรณ
เครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย จํากัด ผมขอแสดงความ
นับถือและสงความปรารถนาดีมายังชุมนุมสหกรณเครดิต
ยูเน่ียนแหงประเทศไทย จํากัด  ผมมีความภูมิใจเปนอยาง
ย่ิงท่ีไดทราบวา ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย
จํากัด กับสมาคมสมาพันธสหกรณออมทรัพยและเครดิต
ในเอเชียอยูในระบบเครดิตยูเน่ียนระหวางประเทศ 
         ใน 115 ประเทศ ท่ัวโลก ชุมนุมสหกรณเครดิต
ยูเน่ียนแหงประเทศไทย จํากัด และเพ่ือนรวมงานระหวาง
ประเทศของเราสรางความแตกตางอยางมากในชีวิตของ
สมาชิกของเรา 274 ลานคนท่ัวโลก ชุมนุมสหกรณเครดิต
ยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด ใหอํานาจทางการเงิน
เพื่อชวยใหพวกเขาเขาถึงชีวิตที่ดีขึ้นสําหรับพวกเขาและ
ครอบครัว และเพ่ืออนาคต  และผมขอขอบคุณเครดิตยูเน่ียน
ในประเทศไทย ที่ไดสรางสรรคงานอันยิ่งใหญใหกับ
สมาชิกและชุมชนของคุณ

 Hi I’m Brian Branch president and CEO 
of the World Council Credit Unions and on this 
occasion of your 2020 Annual General Meeting.  
We would like to give our regards and our best 
wishes to you for your 2020 Annual General 
Meeting.  We are very proud to know that 
Credit Union League of Thailand with the Asian 
Confederation be in party international credit union 
system.  
 In 115 countries around the world you 
and all of our International colleagues make a 
tremendous difference in the lives of our members 
274 million people around the world.  You provide 
the financial empowerment to help them access 
the better life for them the families the children 
and for the future and for that we thank all of you 
credit unions in Thailand for  the tremendous work 
that you do with your members and with your 
communities.

สาร ประธานเจาหนาท่ีบริหารและ
ผูอํานวยการสภาเครดิตยูเน่ียนโลก
ดร. ไบรอัน  บรานซ
Greetings Speech from President and Chief Executive Officer
World Council of Credit Unions (WOCCU)
Dr. Brain Branch

Credit Union League of Thailand Limited.
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 ในนามของตัวแทนสมาชิกสหกรณเครดิตยูเนี่ยนและสหกรณ
ออมทรัพย กวา 36 ลานคนจาก 31,752 สหกรณ 23 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย  
ขาพเจามีความยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดสงสาสนแสดงความยินดีและอวยพร
มาแกทานในงานประชุมใหญสามัญประจําป ของชุมนุมสหกรณเครดิต
ยูเน่ียนแหงประเทศไทย จํากัด ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 น้ี
 สมาคมสหกรณออมทรัพยและเครดิตในเอเชีย มีเปาหมายเพื่อ
สงเสริมและพัฒนาระบบสหกรณเครดิตยูเนี่ยนเพื่อบรรลุเปาหมายในการ
เปนสถาบันการเงินเพ่ือชุมชนท่ีมีการบริการดานการเงินท่ีชวยพัฒนาชีวิตของ
สมาชิก โดยเฉพาะกลุมผูมีรายไดนอย ใหไดรับโอกาสทางการเงินอยางท่ัวถึง   
ในการน้ี คณะกรรมการ ฝายจัดการและบุคลากรของชุมนุมฯ และสหกรณ 
จึงจําเปนตองชวยกันสงเสริมและขยายขอบเขตการใหบริการของสหกรณ 
เพ่ือชวยใหสมาชิกแตละคนสามารถบรรลุเปาหมายและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
 สหกรณเครดิตยูเนี ่ยนถือเปนตนแบบในดานการสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวมเปนเจาของ และบริหารจัดการโดยมีเปาหมายเพ่ือตอบสนอง
ตอความตองการของสมาชิก ทางสมาคมฯมีความชื่นชมที่ระบบสหกรณ
เครดิตยูเนี่ยนในประเทศไทย ยึดถือและบริหารดวยหลักจิตตารมณและ
การทํางานรวมกัน อันเปนแนวคิดท่ีถูกนําไปปฏิบัติอยางแทจริงท่ัวท้ังองคกร 
และตอหนวยงานภายนอก
 ในปจจุบัน หลักการของสหกรณเครดิตยูเนี ่ยนเปนแนวคิด
ที ่มีคุณคาและควรยึดถือปฏิบัติ โดยเฉพาะหลักการชวยเหลือตนเอง 
และการชวยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งเปนแนวคิดตนกําเนิดมาจากเครดิต
ยูเน่ียน
 พันธกิจของสหกรณเครดิตยูเน่ียนในการสงเสริมความเปนอยูท่ีดี
แกสมาชิกท้ังในดานเศรษฐกิจและสังคม ถือเปนภารกิจหลักในการดําเนินงาน
ของสหกรณ ในการนี้เพื่อใหพันธกิจนี้ประสบผลสําเร็จ สหกรณจึงจําเปน
ตองวางแผนยุทธศาสตรและแนวทางการบริหารจัดการอยางสอดคลอง
เหมาะสม กิจกรรมและนโยบายตางๆท่ีสหกรณไดจัดทําข้ึนจึงตองสอดคลอง
และมุงไปสูการบรรลุพันธกิจดังกลาว
 ทางสมาคมฯ เช่ือวา การประชุมใหญสามัญประจําปของชุมนุม
สหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย จํากัด ในคร้ังน้ี ถือเปนการเฉลิมฉลอง
ความสําเร็จของเหลาสมาชิกสหกรณ และการเติบโตขององคกรในดานของ
สินทรัพยและผลกําไรจากการดําเนินงาน ก็ลวนเปนบทสะทอน จากความ
สําเร็จในการพัฒนาชีวิตของสมาชิกใหมีความเปนอยูที่ดีและสามารถพึ่งพา
ตนเองไดอยางแทจริง
 ขอใหการประชุมจงประสบความสําเร็จ ลุลวง และขอแสดง
ความยินดีมา ณ ท่ีน้ี

 On behalf of more than 36 million members of 31,752 
credit unions in 23 countries in Asia, it gives me pleasure to send 
you a very sincere message of support and good wishes on the 
Annual General Meeting of the Credit Union League of Thailand on 
May 23, 2020. 
 ACCU is always encouraging credit unions to keep 
its mission in check. The products and services of credit unions 
are intended to help members, especially the low-income in an 
economically diverse community. The board, management, and staff 
must support and expand credit union’s services and its financial 
commitments to help members achieve their lifelong aspirations.
 The credit union places its model of collective ownership 
and its mission of meeting member needs. ACCU believes credit 
unions in Thailand thoroughly embrace and train for mutual service, 
an outlook to be shared in all organizational relations, internal and 
external. 
 In today’s market environment, the fundamentals of 
credit unions and cooperatives are worth asserting as well as
re-examining. We must uphold the principles of self-help and mutual 
help for which credit unions were founded.  
 The mission of your credit unions of uplifting the 
socioeconomic wellbeing of members is the anchor of all what 
we do. To make the mission live requires “drilling down,” carefully
focusing to align intention and action. The activities that take 
place in the credit union each day should look, feel, sound like in 
accordance with the mission.
 We trust CULT’s annual meeting primarily celebrates 
the success of credit unions improving the lives of members. The 
achievement of credit unions in terms of increased in assets and 
profits are only results of a financially literate membership who are 
becoming self-reliant because of the services the credit unions 
provide.     
 We wish you a very successful Annual General Meeting. 
Congratulations and more power!

สาร ผูอํานวยการ 
สมาคมสมาพันธสหกรณออมทรัพยและเครดิตยูเน่ียนในเอเชีย
นางสาวอิลินิตา วี ซาน โรค
Greetings Speech from  Chief Executive Officer
Association of Asian Confederation of Credit Union (ACCU) 
Elenita V. San Roque

(นางสาวอิลินิตา วี ซาน โรค)
ผูอํานวยการ สมาคมสมาพันธสหกรณออมทรัพยและเครดิตยูเน่ียนในเอเชีย

Elenita V. San Roque
Chief Executive Officer 

Association of Asian Confederation of Credit Union (ACCU)
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 เนื่องในโอกาสวันประชุมใหญสามัญประจําป 
2563 ของชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย 
จํากัด (ช.ส.ค.) ผมขอชื่นชมคณะกรรมการ ฝายจัดการ 
และสมาชิกสหกรณ/กลุมเครดิตยูเน่ียนท่ีไดรวมมือ ทุมเท
ทํางานเพ่ือพัฒนาขบวนการสหกรณเครดิตยูเน่ียน  ดวย
ความมุ งมั ่นตามหลักการและวิธีการสหกรณอยาง
ตอเน่ือง  อีกท้ังผมตองขอขอบคุณมวลสมาชิกท่ีใหโอกาส
ผมไดเขามาบริหารงาน ช.ส.ค.  ผมทํางานดวยความโปรงใส 
ตรวจสอบได ไปในทิศทางท่ีถูกตอง ยืนยันในนโยบายการ
ขับเคล่ือนขบวนการ  ในปท่ีผานมาปญหาหน้ีสินเปนงาน
หลัก  รวมถึงการขับเคล่ือนขบวนการท่ีตองปรับเปล่ียนใน
หลายเร่ือง  เพ่ือใหไดงานท่ีมีประสิทธิภาพ  ดวยเจตนาดี 
ทําอยางมีหลักการ แกไขในส่ิงท่ีทําเดิม ๆ   ใหดีย่ิงข้ึน  มีความ
ถูกตองเพ่ือประโยชนขององคกร  พรอมขับเคล่ือนกระจาย
งานเพื ่อใหเกิดความรวดเร็ว ปนี ้ผลการดําเนินงาน
เปรียบเทียบเปาหมายก็มีผลงานท่ีดี  
 ผมมุงเนนใหเห็นความเปนตัวตนของเครดิต
ยูเน่ียนกับองคกรภายนอก  เพราะสหกรณเครดิตยูเน่ียน
ยังติดภาพลบ  จึงตองสรางภาพในดานบวกใหเกิดความ
เชื่อมั่นตอขบวนการ  เชิญฝายจัดการออกประสานงาน
ภายนอก  เพ่ือกอเกิดการประสานประโยชนตอขบวนการ
รวมกัน  เปนการสรางภาพลักษณท่ีดี 

 On the occasion of the 2020 Annual 
General Meeting of the Credit Union League of 
Thailand Limited. (CULT)  I would like to commend 
the board of directors, management and the 
members for their cooperation dedicated to 
developing credit union cooperative movements 
with a commitment to continuous cooperative 
principles and methods Also, I have to thank the 
members for giving me the opportunity to manage 
the CULT. I work with transparency and verifiable 
in the right direction. Insist on the movement 
movement policy In the past year, debt problems 
were a main task. Including the movement of 
the process that requires adjustment in many
matters.  In order to get an effective job with good
intentions and principles Improved in the past 
accurate for the benefit of the organization ready to 
drive and distribute the work for speed this year, the 
comparison of target performance with good 
performance. 
 I focus on the identity of the credit union 
with external organizations. Because the credit 
union cooperative still has a negative picture 
therefore must create a positive image to gain 
confidence in the process invite management team to 
coordinate outside in order to create synergy for 
the joint process creating a good image.

สาร ประธานกรรมการดําเนินการ 
ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย จํากัด
นายจรัล  เอ่ียมสําอางค
Greetings Speech from President 
Credit Union League of Thailand Limited.
Mr. Jaran  Aiamsamang   

Credit Union League of Thailand Limited.
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(นายจรัล  เอ่ียมสําอางค)
ประธานกรรมการดําเนินการ 

ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย จํากัด
Mr. Jaran  Aiamsamang  

President 
Credit Union League of Thailand Limited.

 ผมปฏิบัติงานดวยความต้ังใจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
รับฟงทุกคนดวยเหตุผล เปนคนพูดตรง เอาเหตุผลเปนท่ีต้ัง 
การแกปญหาตองเปนขบวนการ ตองพูดในสิ่งที่เปนจริง  
ตามนโยบายที่ไดใหไวในวันเขารับตําแหนงประธาน
กรรมการดําเนินการ คือ สานงานตอ กองานใหม และ
ใสใจดูแลสมาชิก
 1. สานงานตอในเรื ่องของกฎหมายมาตรา 
105/1 ใหประสบความสําเร็จ ทําใหองคกรมีความนาเช่ือถือ
เปนองคกรการเงินชุมชน  รวมถึงระบบการจัดการภายใน 
ช.ส.ค. สรางความเสมอภาค ลดความเหล่ือมล้ํา
 2. กองานใหมใหเห็นตัวตนของเครดิตยูเนี่ยน  
ระลึกถึงผูนํารุนบุกเบิกของ ช.ส.ค.  อีกท้ังติดตามเร่ืองการ
แกไขระเบียบตาง ๆ  ในกฎกระทรวงอยางใกลชิด  เพ่ือรักษา
ผลประโยชนของสมาชิกสหกรณ
 3. ใสใจดูแลสมาชิก ในรอบปท่ีผานมา  ผมไดลง
พบปะกับสมาชิกสหกรณในหลายพื้นที่ เพื่อแลกเปลี่ยน
ขอมูลที่จะนํามาปรับปรุงการทํางานของ ช.ส.ค. ใหดี
ย่ิงข้ึนตอไป
 ทายสุดนี้ผมรูสึกซาบซึ้งในขบวนการสหกรณ
เครดิตยูเน่ียนของเรา  ท่ีชวยเหลือพัฒนาสังคมไดอยางแทจริง
พรอมท้ังขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ
ในสากลโลก ไดโปรดอํานวยพรใหคณะกรรมการ ท่ีปรึกษา
คณะผูตรวจสอบกิจการ สมาชิก  รวมถึงเจาหนาที่ของ
ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี ่ยนแหงประเทศไทย จํากัด 
ประสบแตความสุข ความเจริญ มีสุขภาพกาย สุขภาพใจท่ีดี 
ปรารถนาส่ิงใดก็ขอใหสมปรารถนาทุกประการ

 work with determination by adhering to 
the principles of good governance. Listening to 
everyone with a reason. Being direct and 
reasoning is the location. Problem solving must be 
a process. Have to say what is true According to 
the policy given on the day of taking the position of 
President is continue work, create new jobs, and 
pay attention to members.
 1. Continue the work on the laws of Article 
105/1 to be successful. Make the organization reli-
able Is a community financial organization Including 
the internal management system of CULT, creating 
equality reduce inequality
 2. Create a new job to see the identity of 
the credit union. recalling the pioneering leaders of 
CULT. As well as closely following the amendments 
to the regulations in the ministerial regulations. To 
protect the benefit of cooperative members.
 3. Pay attention to the members in the past 
year. I have met with members of cooperatives in 
many areas to exchange information that will be 
used to improve the work of CULT..
 Lastly, I am really grateful to our credit 
union cooperative movement. That truly helps 
social development.  May the Triple Gem bless 
you all with happiness, prosperity, physical health 
and good mental health and every wish is fulfilled.
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(ดร. มานะ  สุดสงวน)
ประธานคณะผูตรวจสอบกิจการ 

ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย จํากัด
Dr. Mana  Sudsanguan

Chairperson, Supervisory Committee
Credit Union League of Thailand Limited.

 ในโอกาสที ่ช ุมนุมสหกรณเครดิตยูเน ี ่ยนแหง
ประเทศไทย จํากัด ไดจัดประชุมใหญสามัญประจําป พ.ศ. 
2563  เพ่ือรายงานผลการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 2562  
ใหมวลสมาชิกทราบ  และใหขอเสนอแนะในการบริหารงาน
ตอไป
 คณะผู ตรวจสอบกิจการ ไดร ับมอบหมายจาก
ท่ีประชุมใหญ ใหตรวจสอบกิจการประจําป พ.ศ. 2562 ได
ดําเนินการตรวจสอบที่สํานักงานใหญ และสํานักงานสาขา 
6 ภูมิภาค พบวา คณะกรรมการดําเนินการ และเจาหนาท่ี
ทุกทานไดปฏิบัติภารกิจหนาที่เปนไปตามเปาหมาย และ
แผนงานประจําปอยูในเกณฑดี
 ต้ังแตวันท่ี  26  กรกฎาคม พ.ศ. 2508 ท่ีกําเนิดกลุม
เครดิตยูเนี่ยนที่มีสมาชิก 13 คน ทุนเรือนหุน 360 บาท 
ในวันน้ีเปนปท่ี 55  เรามีสมาชิก 1,229,409 คน  ทุนเรือนหุน  
664,390,800 บาท  ทุนสํารอง 258,300,106.78 บาท  
เงินรับฝาก 621,170,595.25 บาท และมีสินทรัพยรวม 
5,067,940,940.61 บาท  เราจําเปนตองพัฒนาใหเครดิต
ยูเน่ียนเจริญกาวหนา รุงเรืองย่ิง ๆ  ข้ึนไป  โดยยึดม่ันในคุณธรรม 
5 ประการ และจิตตารมณ 4 ประการ  อยางเครงครัด ม่ันคง 
และจริงจัง  ผูตรวจสอบกิจการทุกทาน ทุกสหกรณ จะเปน
บุคคลสําคัญที ่สุดในการตรวจสอบการบริหารงานของ
คณะกรรมการและเจาหนาที ่อยางมีประสิทธิภาพทําให
ขบวนการสหกรณเครดิตยูเน่ียนเปนสถาบันการเงินของชุมชน 
ท่ีย่ิงใหญ ม่ันคง เขมแข็ง อยางแทจริง
 โอกาสน้ีผมขออาราธนาอํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย
และส่ิงศักด์ิสิทธ์ิในสากลโลก ท่ีมวลสมาชิกเคารพนับถือโปรด
ดลบันดาลใหทุกทานประสบแตความสุข ความเจริญและเปน
กําลังสําคัญของขบวนการเครดิตยูเน่ียนตลอดไป

 On the occasion of Credit Union League of 
Thailand Limited is holding the Annual General Meeting 
of 2020 to inform the overall achievement to members.
 Supervisory was assigned at the Annual 
General Meeting to check the operation in 2019 and 
inspection results showed that the operation achieve 
the goal.
 Since July 26, 1965 time to establish Credit 
Union group.  There were member 13 persons, share 
capital 360 baht.  Today is the 55th year we have 
member 1,229,409 persons, share capital 664,390,800 
baht, compulsory reserve 258,300,106.78 baht, 
deposits 621,170,595.25 baht and total assets 
5,067,940,940.61 baht.  We need to develop
 Credit Union to progress seriously based on morals 
5 reasons and mindset 4 reasons.  All supervisory are 
the important persons to checking board of directors 
administration and staffs operation effectively to make 
credit union cooperative movement be truly the great, 
stable and strong community financial institution.
 This occasion, May the Triple Gem bless you 
all with happiness, prosperity and be important power 
of credit union movement forever.

สาร ประธานคณะผูตรวจสอบกิจการ 
ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย จํากัด
ดร. มานะ  สุดสงวน
Greetings Speech from Chairperson, Supervisory Committee 
Credit Union League  of Thailand Limited.
Dr. Mana  Sudsanguan

Credit Union League of Thailand Limited.
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(นายดาบชัย  ใจสูศึก)
ผูจัดการใหญ  ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย จํากัด

Mr. Dabchai  Jaisusuk
General Manager

Credit Union League of Thailand Limited.

 ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด (ช.ส.ค.) 
เปนองคกรกลางของขบวนการสหกรณเครดิตยูเนี่ยนเปนศูนยกลางแหง
ความรวมมือ สงเสริมพัฒนาการศึกษา พัฒนาความเขมแข็งของขบวนการ
เครดิตยูเนี่ยน ทั้งการพัฒนาคน พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจ 
ลดความเล่ือมล้ําทางสังคม ดวยปรัชญาความเช่ือท่ีวา “คน” เปนรากฐานท่ี
สําคัญในการพัฒนาใหบังเกิดผลสําเร็จไดตองเริ่มจากการพัฒนาคน ดวย
การปลูกฝงจิตตารมณแหงการใหมากกวาการเปนผูรับ และการปลูกฝง
คุณธรรมของเครดิตยูเนี่ยน ๕ ประการ คือ ความซื่อสัตย ความเสียสละ 
ความรับผิดชอบ ความเห็นใจกัน และความวางใจกัน อันจะเปนรากฐานท่ี
สําคัญและแข็งแกรงของขบวนการเครดิตยูเน่ียน
 ช.ส.ค. ไดกําหนดนโยบายการพัฒนาใหเกิดความเขมแข็ง 
เกิดประสิทธิภาพ การบริการสมาชิกที่รวดเร็วการกระจายอํานาจสูสาขา
ในภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายฐานของขบวนการสหกรณเครดิตยูเนี่ยน
เปนองคกรทางการเงินและสวัสดิการของชุมชนที่มีความมั่นคง นาเชื่อถือ 
สมาชิกและสาธารณชนมีความศรัทธาเชื่อมั่น ยกระดับการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล ใชแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื ่อรองรับการ
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วทางเศรษฐกิจ สังคม นโยบายการกระจายอํานาจ
สูสาขาในภูมิภาคของ ช.ส.ค. เพื่อใหสหกรณสมาชิกไดรับการบริการที่ดี 
รวดเร็ว ลดข้ันตอน ความซ้ําซอน ปรับปรุงการดําเนินงานใหทันสมัยทันตอ
เหตุการณ  การพัฒนาขบวนการสหกรณเครดิตยูเน่ียน  สรางความตระหนัก
ถึงความเปนเอกภาพ เปนปกแผนของขบวนการเครดิตยูเน่ียน สงเสริม รณรงค
ใหสหกรณสมาชิกใหการศึกษาอบรมกรรมการ ฝายจัดการ สมาชิกให 
“มีความรูคูคุณธรรม” รณรงคใหสหกรณสมาชิกขยายฐานสมาชิกรายบุคคล
ผลักดันการออกกฎหมายใหขบวนการสหกรณเครดิตย ูเน ี ่ยนและ
ขบวนการสหกรณจัดสวัสดิการใหแกสมาชิก สงเสริมพัฒนาศักยภาพบทบาท
สตรีและเยาวชนใหเขามามีสวนรวมกับขบวนการเครดิตยูเนี ่ยน สราง
พันธมิตรเผยแพรประชาสัมพันธขบวนการสหกรณเครดิตยูเน่ียนสูสาธารณชน
สถาบันการศึกษา รณรงคใหสหกรณสมาชิกมีสวนรวมรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอม  สงเสริมใหสหกรณบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพสูมาตรฐาน
สากล สงเสริมใหสหกรณเขาไปมีสวนรวมในการเชื่อมโยงเครือขายพัฒนา
ขบวนการสหกรณ
 ผมตองขอขอบคุณ คณะกรรมการดําเนินการ คณะผูตรวจสอบ
กิจการ ฝายจัดการ ผูนําอาสาสมัคร สหกรณ/กลุมเครดิตยูเนี่ยนสมาชิก
ทุกแหง และผูเกี ่ยวของทุกฝาย ที่ไดใหความรวมมือสนับสนุนกิจการ 
การดําเนินงานของ ช.ส.ค. ดวยดีตลอดมา

 Credit Union League of Thailand Limited (CULT) is a 
center of credit union cooperative. It’s center of cooperation, promote 
educational, development strengthening the credit union movement, 
Both human development and improve the quality of life, economic 
development, reduce social inequality with the philosophy that 
“people” is important foundation for successful development must 
start from human development. By cultivating the spirit of giving rather 
than being a recipient.  And instilling in 5 credit union morals: honesty, 
sacrifice, responsibility sympathy and trust each other which will be 
an important and strong foundation of the credit union movement.
 CULT set policies for development to be strong effective 
fast membership, service decentralization to regional branches.  To 
support the expansion of the credit union cooperative movement is 
a financial and welfare organization of the community that is stable, 
reliable, members and the public have faith and confidence.  Raise 
the level of management according to good governance.  Using 
the sufficiency economy approach to support the rapidly chang-
ing economic, social, and decentralization policy in the regional 
branches of CULT to provide member cooperatives with good service, 
fast, reduce redundancy, improve operations to be up to date. The 
development of a credit union cooperative movement raise awareness 
of unity.  It is a unity of the credit union movement, encouraging 
members’ cooperatives to educate members of the management 
committee to “have knowledge and morality”. Pushing for the issuance 
of legislation for credit union cooperatives movement and provide 
welfare to members.  Promote the development of the potential of 
women and youth to participate in the credit union movement.  Create 
partners, publicize the credit union cooperative movement to the 
public, educational institution.  Campaigning to member cooperatives 
to participate in preserving natural resources and the environment.  
Promoting cooperative management to be effective to international 
standards.  Encourage cooperatives to be involved in networking 
with the cooperative movement development network.
       I have to thank you board of directors, auditor committee, 
volunteer leader credit union cooperatives, all members and all parties 
involved that has cooperated to support the business The operation 
of the CULT has always been good.

สาร ผูจัดการใหญ  
ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย จํากัด
นายดาบชัย ใจสูศึก

Greetings Speech from General Manager 
Credit Union League of Thailand Limited.
Mr. Dabchai Jaisusuk
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ปณิธานปณิธาน WishWish

 สถาบันแหงศูนยกลาง และผูนํา
ทางขบวนการสหกรณเครดิตยูเนี่ยนของ
ประเทศไทย

 สนับสนุน สงเสริม ขบวนการสหกรณ
เครด ิตย ู เน ่ ียนในประเทศไทย โดยอาศ ัย 
“จิตตารมณ” อันประกอบดวย สนใจ หวงใย 
แบงปน รับใช และ “คุณธรรม” 5 ประการ อันไดแก 
ความซื่อสัตย ความเสียสละ ความรับผิดชอบ 
ความเห็นใจกัน ความวางใจกัน 

1. Aggress ive ly and proact ive ly 
 development on the organizational 
 strengths. 
2.  Driver of the good governance in the
  credit union movement. 
3.  Build an integrated one-stop-service 
 to elevate the members’ credit 
 unions. 

 Central institute and leader 
for the credit union movement in 
Thailand.  

วิสัยทัศนวิสัยทัศน VisionVision

พันธกิจพันธกิจ MissionMission
1. พัฒนาความเขมแข็งองคกรเชิงรุก
2. ขับเคล่ือนธรรมาภิบาลในขบวนการ
 เครดิตยูเน่ียน
3. สรางบริการครบวงจรเพ่ือยกระดับ
 สหกรณสมาชิก

 To promote and support credit 
union movement in Thailand based 
on the ideologies of commitments ; 
interesting, caring, sharing and serving 
including with 5 moralities consisting 
of honesty, sacrifice, responsibilities,
sympathy and trustworthy. 
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สหกรณ/กลุมเครดิตยูเน่ียนท่ัวประเทศ (ป 2558 - 2562)สหกรณ/กลุมเครดิตยูเน่ียนท่ัวประเทศ (ป 2558 - 2562)
Number of Credit Unions (2015 - 2019)Number of Credit Unions (2015 - 2019)

สมาชิกรายบุคคลท่ัวประเทศ (ป 2558 - 2562)
Individual Members (2015 - 2019)Individual Members (2015 - 2019)
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ทุนเรือนหุน ช.ส.ค. (ป 2558 - 2562) ทุนเรือนหุน ช.ส.ค. (ป 2558 - 2562) 
Share Capital (2015 - 2019)Share Capital (2015 - 2019)

เงินฝากและต๋ัวสัญญาใชเงิน (ป 2558 - 2562)เงินฝากและต๋ัวสัญญาใชเงิน (ป 2558 - 2562)
Deposit and Promissory Note (2015 - 2019)Deposit and Promissory Note (2015 - 2019)
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การจายเงินชดเชยและสมทบ กองทุนสวัสดิการและการสงคเคราะหแกสมาชิก (ป 2558 - 2562)การจายเงินชดเชยและสมทบ กองทุนสวัสดิการและการสงคเคราะหแกสมาชิก (ป 2558 - 2562)
 Welfares Scheme to Members (2015 - 2019) Welfares Scheme to Members (2015 - 2019)
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รายงานผลการดําเนินงาน ป 2562รายงานผลการดําเนินงาน ป 2562
Operating Results of 2019Operating Results of 2019

สมาชิก Membership1.1. 1.1.

 ณ 31 ธันวาคม 2562 ช.ส.ค. มีสมาชิกท้ังส้ิน 
1,089 แหง แยกเปน สมาชิกสามัญ 582 แหง 
สมาชิกสมทบ 507 แหง

 As of December 31, 2019  CULT has a 
total of 1,089  Members divided into 582 regular 
members and 507 affiliate members

ทุนเรือนหุน Share Capital2.2. 2.2.

 “ทุนเรือนหุน” คือทุนดําเนินงานพ้ืนฐานท่ีมีความ
สําคัญย่ิง เปนการแสดงใหเห็นถึงการมีสวนรวมและความ
เปนเจาของชุมนุมสหกรณ
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ช.ส.ค. มีทุนเรือนหุนสุทธิ
จํานวน 664,390,800 บาท เพ่ิมข้ึนจากปกอน จํานวน 
35,977,100.00 บาท หรือคิดเปนรอยละ 5.60 ของ
ปกอน

Share Capital is the important base capital 
that expresses the cooperation and ownership of 
CULT and is the essential reason and principle of 
the credit union movement.  It is also expressed 
the organization stability to its members and other 
organization   
 As of December 31, 2019 CULT has a total 
of 664,390,800 Baht share capital. An increase  
of 35,977,100 Baht or 5.60 % from the previous 
year.

การบริการเงินฝากและ
ต๋ัวสัญญาใชเงิน

Deposits and 
Promissory Notes3.3. 3.3.

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีเงินรับฝากและต๋ัว
สัญญาใชเงินรวมคงเหลือ จํานวน 3,765,736,810.00 
บาท เพ่ิมข้ึนจากป 2561 จํานวน 238,760,863.00 
บาท หรือคิดเปนรอยละ 6.77 ของปกอน

 As of  December 31, 2019, CULT has de-
pository money from members in terms of deposits 
and promissory notes amounting to 3,765,736,810 
Baht. An increase of  238,760,863  Baht or 6.77 %
from the previous year.

การจายเงินชดเชยและสมทบ กองทุนสวัสดิการและการสงคเคราะหแกสมาชิก (ป 2558 - 2562)การจายเงินชดเชยและสมทบ กองทุนสวัสดิการและการสงคเคราะหแกสมาชิก (ป 2558 - 2562)
 Welfares Scheme to Members (2015 - 2019) Welfares Scheme to Members (2015 - 2019)

Credit Union League of Thailand Limited.
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การบริการงานสินเช่ือ Interlending Program4.4. 4.4.

 เพื่อเปนการสนับสนุนธุรกรรมทางการเงินให
สหกรณเครดิตยูเนี ่ยนไดมีเงินทุนหมุนเวียนในการ
ดําเนินงานอยางเพียงพอและตอเนื่อง ช.ส.ค. ไดจัดให
มีบริการสินเชื่อ โดยมีเปาหมายการใหบริการสินเชื่อใน
ป 2562 จํานวน 1,400,000,000.00 บาท ผลการ
ดําเนินงานการใหบร ิการสินเช ื ่อ เปนเง ินจํานวน
970,953,929.75 บาท หรือคิดเปนรอยละ 69.35
ของเปาหมาย    
    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ช.ส.ค. มีลูกหนี้
เงินกูคงเหลือท้ังส้ิน จํานวน 562 สัญญา เปนเงินจํานวน 
2,732,593,860.32 บาท ยอดเงินกู คงเหลือใน
ป 2561 จํานวน 2,618,409,929.08 บาท เพ่ิมข้ึน 
114,183,931.24 บาท คิดเปนรอยละ  4.36

 In order to support the financial transaction 
of credit unions, CULT launched the Interlending 
Program to create continuous provide loans. In 
2019, CULT targeted to provide loans amounting 
to 1,400,000,000 Baht.  970,953,929.75 Baht 
or 69.35 % of the target were availed by the 
members in 2019.
 As of December 31, 2019, CULT has 562
loan outstanding contracts with the total amounting
to 2,732,593,860.32 Baht. And as of December 
31, 2018, the total amounting to 2,618,409,929.08
Baht. An increase of 114,183,931.24 Baht or 4.36 %
from the previous year. 

การจัดสวัสดิการ Welfare Scheme to Members5.5. 5.5.

 กองทุนสวัสดิการและการสงเคราะหแกสมาชิก 
(สก.1-2)
 กองทุนสวัสดิการและการสงเคราะหแกสมาชิก
(สก.1-2) เร ิ ่มดําเนินการมาตั ้งแตป พ.ศ. 2517 
โดยสหกรณ/กลุมเครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศไดรวมกัน
จัดตั้งกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะหแกสมาชิก 
(สก.1-2) เพื่อชวยเหลือสมาชิกและครอบครัว และเพื่อ
ปองกันความเสี่ยงรวมกัน โดยไมไดหวังผลกําไรจาก
กองทุนแตประการใด 
 ส ืบเน ื ่องจากส ําน ักงานส งเสร ิมสหกรณ
กรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 2 ไดมีหนังสือท่ี กษ 1110/2311 
ดวนที ่สุด แจงใหชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี ่ยนแหง

Loan Protection and Life Savings (LP & LS)
 Loan Protection and Life Savings (LP & LS) 
It was begun operation since 1974 by the credit 
union group, Credit Union around the countries 
have together established a Loan Protection and 
Life Savings (LP & LS) to assist members and their 
families and prevent the risk by not-for-profit from 
the Fund.
 As the cooperative Promotion Office, 
Bangkok. Area 2 has  ordered  the Credit Union
League of Thailand Limited and the Board 
Committee suspend the Loan Protection and Life 
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ประเทศไทย จํากัด โดยคณะกรรมการดําเนินการชุมนุม
สหกรณ ระงับการดําเนินการกองทุนสวัสดิการและ
การสงเคราะหแกสมาชิกเพื ่อใหสวัสดิการและการ
สงเคราะหแกสมาชิกรายบุคคลของสหกรณเครดิตยูเน่ียน 
หรือการดําเนินการใดๆ ท่ีเขาลักษณะเปนการประกันภัย
โดยทันที และดําเนินการใหสวัสดิการแกสมาชิกของ
สหกรณสมาชิกในรูปแบบที่ไมขัดตอกฎหมาย ซึ่งชุมนุม
สหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย จํากัด ไดปฏิบัติตาม
หนังสือของสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร
พื้นที่ 2ใหดําเนินการในรูปแบบไมขัดตอกฎหมาย และ
ไดเปดเผยในรายงานผลตรวจสอบบัญชีประจําป ชุมนุม
สหกรณฯ ตามท่ีเสนอตอนายทะเบียนสหกรณแลว
 1) ชุมนุมสหกรณฯรวมกับสันนิบาตสหกรณ
แหงประเทศไทย และสมาชิกเครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศ
ไดเขาชื ่อเสนอกฎหมายของประชาชนตามพระราช
บัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2556  
เพื ่อขอแกไขพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542  
โดยเพ่ิมมาตรา 105/1  เก่ียวกับการจัดสวัสดิการระหวาง
ชุมนุมสหกรณฯ ระดับประเทศกับสมาชิกของตน ปจจุบัน
ไดย่ืนเร่ืองเรียบรอยตามผังการเขาช่ือเสนอ
 กฎหมาย และสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทน
ราษฎรมีหนังสือถึงประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ พิจารณา
บรรจุระเบียบวาระการประชุมและระเบียบวาระการประชุม
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยใน
สวนการพิจารณาพระราชบัญญัติ
 2) มติการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติครั้งที่ 
80/2561 เม่ือวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2561 และคร้ังท่ี 
81/2561 เปนพิเศษ เม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2561 
มีมติเห็นชอบและเห็นควรประกาศใหเปนกฎหมาย
 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (ปฏิบัติหนาท่ีสํานัก
งานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ) ไดมีหนังสือเพื่อ

Savings (LP & LS) and do not take any action 
that insurance and take other benefits for the 
cooperative members, in a format that is not 
in conflict with the law. Credit Union league of 
Thailand Limited has complied with the letter 
of the Cooperative Promotion Office, Bangkok. 
Area 2, to proceed in the form that is not against 
the law and disclosed in the annual audit report 
Cooperative assembly as proposed to the Registrar 
of Cooperatives
as follows 
 1) The Credit Union League of Thailand 
Limited assembly Together with the Co-operative 
League of Thailand And credit union members 
throughout the country have nominated the law of 
the people according to the Act on Nominating Law 
B.E. 2556 to request to amend the Cooperative 
Act B.E. 2542 by adding Section 105/1 regarding
 the arrangement Welfare between the cooperative 
assembly National level with their members At present,
the matter has been submitted in accordance. 
 with the name of the proposed law. And 
the Secretariat of the House of Representatives 
orders to President of the National Legislative As-
sembly considering the agenda and agenda of the 
meeting In accordance with the provisions of the 
Constitution of the Kingdom of Thailand in respect 
of the consideration of the Act.
 2) Meet ing resolut ion of Nat ional
Legislative Assembly on November 23, 2018 and 
on November 29, 2018 resolved to approve the 
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announcement as a law.
 Senate Secretariat have a letter to submit the 
draft Act to bring up The King sign the royal order 
for to be used as a law.  The relevant section is

 “มาตรา 105/1 เพื่อสงเสริมระบบสวัสดิการ
และคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ ใหชุมนุมสหกรณ
ระดับประเทศมีอํานาจรวมกับสหกรณสมาชิกของตนจัด
สวัสดิการและการสงเคราะหของสมาชิกและครอบครัว
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด”
 หลังจากที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว   
ช.ส.ค. จะไดประสานงานกับนายทะเบียนสหกรณเพื่อ
พิจารณาเก่ียวกับรางหลักเกณฑและวิธีการในการรวมจัด
สวัสดิการตามมาตรา 105/1 ตอไป
 ความคืบหนาเรื่องการจัดสวัสดิการตามมาตรา 
105/1
 1. พระราชบ ัญญัต ิสหกรณ พ.ศ. 2542 
ไดมีการแกไขเพ่ิมเติมโดยกําหนด มาตรา 105/1 เพ่ิมเติม 
“มาตรา105/1 เพ่ือสงเสริมระบบสวัสดิการและคุณภาพ
ชีวิตของสมาชิกสหกรณ ใหชุมนุมสหกรณระดับประเทศ
มีอํานาจรวมกับสหกรณสมาชิกของตนจัดสวัสดิการและ
การสงเคราะหของสมาชิกสหกรณและครอบครัวตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด” 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2562
 2. ชุมนุมสหกรณฯ ไดเขาพบกับอธิบดีกรม
สงเสริมสหกรณในฐานะนายทะเบียนสหกรณเมื่อวันที่
2 เมษายน พ.ศ. 2562 โดยกรมสงเสริมสหกรณ ไดมี
ความเห็นควรใหสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
ไดจัดทํารางหลักเกณฑและวิธีการจัดสวัสดิการโดย
ชุมนุมสหกรณฯ ระดับประเทศตามมาตรา 105/1 
และนําเสนอกรมสงเสริมสหกรณตอไป
 3.  สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ไดมีคําส่ัง

สงรางพระราชบัญญัติ(ฉบับที่...) พ.ศ.... และยืนยันมติ
ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ เพื่อนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย
เพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยใหประกาศ
ใชเปนกฎหมายตอไป โดยมาตราท่ีเก่ียวของคือ

 “Section 105/1 for promote welfare system 
and quality of life of cooperative members. The 
national cooperative assembly has the power 
together with its member cooperatives providing 
welfare and relief for members and families in 
accordance with the rules and procedures 
prescribed by the Registrar of Cooperatives” 
 After the announcement in Government 
Gazette, CULT will coordinate with the cooperative 
registrar to consider the draft rules and procedures 
for co-organizing welfare under Section 105/1. 
 The progress of welfare provision under 
Section 105/1
 1. Cooperative Act B.E. 2542 has been 
amended by stipulating Section 105/1 to add 
"Section 105/1 to promote the welfare system 
and quality of life of cooperative members. The 
national cooperative rallies shall have the power 
to cooperate with their cooperative members to
provide welfare and welfare of cooperative 
members and their families in accordance with the 
rules and procedures prescribed by the cooperative 
registrar" announcement in the Government Gazette 
on March 20,2019
 2. The Credit Union League of Thailand 
Limited assembly Together with the Director-
General of the Cooperative Promotion Department 
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แตงตั้งคณะทํางานจัดทํารางหลักเกณฑและวิธีการจัด
สวัสดิการและการสงเคราะหของสมาชิกสหกรณและ
ครอบครัว ประกอบดวยที่ปรึกษาสันนิบาตสหกรณแหง
ประเทศไทย มีประธานกรรมการดําเนินการสันนิบาต
สหกรณฯ เปนประธานคณะทํางานมีผูแทนกรมสงเสริม
สหกรณ ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ผูแทนชุมนุมสหกรณ
เครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย จํากัด ผูแทนชุมนุมสหกรณ
ออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด เปนคณะทํางานและ
มีผูอํานวยการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย เปน
เลขานุการ คณะทํางานดังกลาวไดมีการประชุมไปแลว 
2 คร้ัง
(1) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 
2562
(2) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562
ท่ีประชุมท้ังสองคร้ัง ไดมีมติเห็นชอบรางหลักเกณฑและ
วิธีการจัดสวัสดิการดังกลาว โดยคณะกรรมการสันนิบาต
แหงประเทศไทย ไดเห็นชอบรางในเบ้ืองตนแลวเชนกัน
 4. เม่ือวันท่ี 2 ตุลาคม 2562 ชุมนุมสหกรณฯ 
ไดมีหนังสือท่ี ช.ส.ค. 0617 ถึงประธานกรรมการดําเนิน
การสหกรณเครดิตยูเน่ียนทุกแหง เพ่ือแจงความคืบหนา
เก่ียวกับการดําเนินการจัดสวัสดิการตามมาตรา 105/1 
เพ่ือเปนขอมูลประกอบการพิจารณาและแจงสวนราชการ
ท่ีเก่ียวของทราบ
 5. เมื ่อวันที ่ 4 ธันวาคม 2562 สันนิบาต
สหกรณแหงประเทศไทย ไดมีหนังสือถึงเลขาธิการสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
เพื่อขออนุญาตเขาพบหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธี
การจัดสวัสดิการและการสงเคราะหของสมาชิกและ
ครอบครัว ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณฯ
เห็นชอบ

as the Cooperative Registrar on April 2, 2019, by 
the Department of Cooperative Promotion Has 
agreed that the Cooperative League of Thailand. 
Has made a draft of the rules and procedures 
for welfare provision by cooperative National level 
according to Section 105/1 and present to the 
Department of Cooperative Promotion.
 3. Cooperative League of Thailand Has 
ordered the appointment of a working group to 
prepare a draft rules and procedures for the welfare 
and relief of cooperative members and their families 
Consists of the Cooperative League of Thailand 
Advisors With the President cooperative league of 
Thailand is the working group president There is 
a Representative from the Cooperative Promotion
Department, Representative of the Office of 
Insurance Commission (OIC), Representative 
the Credit union League of Thailand Limited,
Representative the Federation of Savings and Credit 
Cooperatives of Thailand Limited is working group 
with the Director of the Cooperative League Of 
Thailand Secretary The working group has held 2 
meetings   
(1), No. 1/2019, on Thursday, September 19, 
2019. 
(2), No. 2/2562, on Wednesday, October 16, 
2019.  Both of meetings Has approved the draft 
rules and methods of welfare provision By the 
cooperative League of Thailand Board Had already 
approved the draft at the beginning   
 4. On October 2, 2019, the Credit union 
League of Thailand Limited  have a letter from 
CULT. 0617 to the Chairman of the Credit Union 
anywhere To inform the progress regarding the 
welfare provision under Section 105/1 as information
for consideration and inform the relevant
government agencies.   
 5. On December 4, 2019, the Cooperative 
League of Thailand have a letter to Secretary-
General of the Office of Insurance Commission 
(OIC), for discuss the rules and procedures of 
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welfare provision and welfare of members and 
families As approved by the Cooperative League 
of Thailand  board 
 6. On January 17, 2020, the Cooperative 
League of Thailand with the Credit union League 
of Thailand Limited in the meeting on guidelines 
for welfare provision under Section 105/1 with 
the OIC, with Mr. Paiboon Piemtamta, the senior 
director of life insurance product supervision and 
the group joining  Discussion result: The 
Office of Insurance Commission will consider 
the criteria and methods according to the said 
consultation, and if the result of the consideration, 
will inform the Cooperative League of Thailand and 
the Credit union League of Thailand Limited
 7. On February 26, 2020, the Credit union
League of Thailand Limited have a letter from 
CULT. 0155 to the chairman of the Credit Union
anywhere To inform the progress regarding 
the welfare provision  under Section 105/1 as 
information for consideration and inform the relevant 
government agencies.

 6.  เม่ือวันท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2563 สันนิบาต
สหกรณแหงประเทศไทย รวมกับชุมนุมสหกรณฯ เขาหารือ
แนวทางการจัดสวัสดิการตามมาตรา 105/1 กับสํานักงาน
คปภ. โดยมีนายไพบูลย เปยมเมตตา ผูอํานวยการอาวุโส
ฝายกํากับผลิตภัณฑประกันชีวิตและคณะเขารวมหารือ
 ผลการหารือ : สํานักงาน คปภ. จะไดพิจารณา
หลักเกณฑและวิธการตามขอหารือดังกลาวและหากได
 ผลการพิจารณาแลวจะแจงใหสันนิบาตสหกรณ
แหงประเทศไทยและชุมนุมสหกรณฯ ทราบ
 7.  เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ  2563 ชุมนุมสหกรณฯ 
ไดมีหนังสือท่ี ช.ส.ค. 0155 ถึงประธานกรรมการดําเนิน
การสหกรณเครดิตยูเน่ียนทุกแหง เพ่ือแจงความคืบหนา
เก่ียวกับการดําเนินการจัดสวัสดิการตามมาตรา 105/1 
เพ่ือเปนขอมูลประกอบการพิจารณาและแจงสวนราชการ
ท่ีเก่ียวของทราบ

ผลการดําเนินงาน  กองทุนสวัสดิการและการสงเคราะหแกสมาชิก (สก.1-2 ) ณ  31 ธันวาคม 2562 มี ดังน้ี   
Performance of Loan Protection and Life Savings (LP & LS) AS of December 31,2019 

รายการ ป 2562 ป 2561 เพ่ิม/(ลด) รอยละ

สมาชิกรายแหงสุทธิ 841 856 (15) (1.75)

วงเงินชดเชย/สมทบ 35,319,017,315.01 35,209,602,614.82 109,414,700.19 0.31

รับเงินอุดหนุนระหวางป 256,998,816.25 252,227,813.50 4,771,002.75 1.89

จํานวนคนไดรับการชดเชย/

สมทบระหวางป

7,134 6,803 331 4.87

จายเงินชดเชย/สมทบระหวางป 216,128,943.50 196,852,666.75 19,276,276.75 9.79

จายเงินสมทบ สก.2 สมาชิก

อาวุโสลวงหนาระหวางป

1,285,188.25 1,092,895.50 192,292.75 17.59

กองทุนสํารองสะสมระหวางป 8,519,077.75 23,708,208.25 (15,189,130.50) (64.07)

เฉล่ียคืนผูใชบริการระหวางป 5,139,977.00 5,044,556.50 95,420.50 1.89

หนวย : แหง/คน/บาท
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เงินลงทุน Investment6.6. 6.6.

 เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการบริหารการเงิน 
ช.ส.ค. ไดนําไปลงทุนในตราสารทางการเงินประเภทตางๆ
ตามระเบียบ ช.ส.ค. วาดวยการลงทุน และตามประกาศ
ของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ 
 ซ่ึงป 2562 ช.ส.ค.ไดกําหนดเปาหมายเงินลงทุน 
จํานวน 1,000,000,000.00 บาท ผลการดําเนินงาน 
จํานวน 1,489,086,405.40 บาท คิดเปนรอยละ  
148.91  และกําหนดเปาหมายผลตอบแทนจากการลง
ทุน จํานวน 80,000,000.00 บาท ผลการดําเนินงาน 
จํานวน 95,186,532.93 บาท หรือคิดเปนรอยละ 
118.98  ของเปาหมายท่ีต้ังไว
 ณ  31 ธันวาคม 2562  ช.ส.ค. มีเงินลงทุน
คงเหลือสุทธิ จํานวน 1,702,246,597.33  บาท  ลดลง
จากปกอนจํานวน 200,968,550.59 บาท คิดเปน
รอยละ 10.56 

 CULT utilizes its surplus to maximize the 
profit for the members by investing in a variety of 
stocks and bonds. It based on the framework of the 
cooperative law and regulation of the cooperative 
registrar.
 As of December 31, 2019. CULT has set 
an investment target of 1,000,000,000 Bath. 
a performance of 1,489,086,405.40 Baht or 
148.91 % from the previous year. And a return on 
investment of 80,000,000 Bath, rate of return in 
investment was 95,186,532.93 Bath or 118.98 
% of the target. 
 On December 31, 2019, CULT have 
investment capital about 1,702,246,597.33 Baht.  
An decrease of  200,968,550.59  Baht or 10.56 %
from the previous year

การบริการหอพักหองประชุม Dormitory &
Conference Services7.7. 7.7.

 ในป 2562 ช.ส.ค. ไดใหบริการหอพักและ
หองประชุมทั้งหนวยงานภายในและองคกรภายนอก 
เปาหมายที่ตั้งไวในป 2562 จํานวน 2,214,000.00 
บาท มีผลการดําเนินงาน จํานวน 1,847,140.00 บาท 
หรือคิดเปนรอยละ 83.43

 CULT provides accommodationand 
conference room to members and the outside of 
cooperative movement.  In 2019, CULT target of 
2,214,000 Bath. The net profit realized from this 
service amounted to 1,847,140 Baht or 83.43% 
of the target.

Credit Union League of Thailand Limited.
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สถาบันพัฒนาเครดิตยูเน่ียน Credit Union 
Development Institute8.8. 8.8.

แผนกบริหารท่ัวไป
 1. กําหนดแนวปฏิบัติงานของเจาหนาที่สถาบัน
ฯเพ่ือใหบริการสมาชิก/ลูกคา ทุกวัน จันทร ถึง อาทิตย
 2. ขึ้นทะเบียนในบัญชี www.google.com/
business ในการบอกตําแหนง ประเภท ธุรกิจโรงแรม   
 3. พัฒนาและปรับปรุงดานอาคารสถานที่ใหมี
ความพรอมในการใหบริการแกผูมาใชบริการตามแบบ
ประเมินความพึงพอใจผูมาใชบริการ  
 4. ดําเนินการขออนุญาตเปดใชอาคารสถาบัน
พัฒนาเครดิตยูเน่ียน  ใหเปนไปตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522
 5. เขารวมกิจกรรมกับ องคกรเครือขายสหกรณ
ระดับจังหวัด   เพ่ือประชาสัมพันธการใชบริการสถาบันฯ
 6. จัดดําเนินการดานการเงินและบัญชีของสถาบัน
ใหถูกตองเปนปจจุบันตามระเบียบฯ

General Management
 1.  Set up action plan for institutional staff 
to provide member / client services every Monday 
to Sunday.
 2.  Registered in the account  www.google.
com/business to determine the type of hotel 
business.   
 3. Development and improvement the      
accommodation and training room  to be ready 
to serve customers
 4. To apply for permission to operation the     
Credit Union Development Institution according to 
the Building Control Act 1979.     
 5. Join the act iv i ty with Provincial 
cooperative network organization To publicize the 
use  of the institute's services.
 6. Handles financial and accounting 
accordance with the regulations. 
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แผนกบริหารการศึกษาและบริการทางวิชาการ
 1. ประสานงานความรวมมือกับสถาบันอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี
สาขาการบัญชี  (ภาคตอเน่ือง 2 ป)
 2. บูรณางานรวมกับ ฝายวิชาการ  ช.ส.ค.สาขาท้ัง 
6 สาขา ในการจัด “โครงการอบรมและพัฒนาบุคลากร 
หลักสูตรข้ันกลาง-ข้ันสูง”
 3. บูรณางานรวมกับ ชมรมฯ สตรีระดับภาค  ใน
การจัดโครงการอบรมอาชีพสตรีและเยาวชน  
 4. สนับสนุนบุคคลากรชวยงานกิจกรรมวันเครดิต
ยูเนี่ยนสากล ชมรมเครดิตยูเนี่ยนขอนแกน กิจกรรมวัน
ครอบครัวสหกรณและวันประชุมใหญสามัญประจําป 
สหกรณในเขตจังหวัดขอนแกน

Education Administration and Academic Services
 1.  Coordinate cooperation with vocational     
institutions in the northeast. In the development 
of  Bachelor Degree in Accounting (2 consecutive 
years)
 2. Integrate with academic departments 
in all 6 branches in “organizing training and 
human resource development programs.
 Intermediate-Advanced Course”
 3. Coordinate with the regional club of 
women in the organization of vocational training 
for women and youth.
 4. Supporting personnel to help with     
Work International Credit Union Day  Activity, 
Credit Union,  Khon Kaen  Cooperative family  day 
activities And the Annual general meeting  
Cooperative in Khon Kaen Province.

Credit Union League of Thailand Limited.
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งานวิชาการ Education9.9. 9.9.

 1. แผนงานสงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพ
สหกรณเครดิตยูเน่ียน
 ผลิตแนวทางการสงเสริมสหกรณเครดิตยูเนี่ยน
สู มาตรฐานองคกรทางการเงินและสวัสดิการชุมชน 
รวมกับกองพัฒนาสหกรณดานการเงินและรานคา 
กรมสงเสริมสหกรณ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม
ใหสหกรณเครดิตยูเนี ่ยนใชเปนเครื ่องมือประเมิน
ตนเองและพัฒนาสหกรณใหผานมาตรฐาน เปนองคกร
ทางการเง ินและสวัสดิการชุมชน ตามอุดมการณ 
หลักการวิธีการสหกรณ และหลักสหกรณสากล อีกทั้ง
การสงเสริมและพัฒนาใหสหกรณเครดิตยูเนี่ยนมีการ
ดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส และนาเชื่อถือ
อันจะนําไปสูการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 
ความมั่นคงในระยะยาว และการเพิ่มมูลคาในกิจการ 
ตลอดจนการเติบโตอยางมีเสถียรภาพ
 โดยไดรวมมือกับกรมสงเสริมสหกรณ กําหนด
เกณฑการประเมินสหกรณเครดิตยูเนี ่ยนเพื่อใหเปน
องคกรทางการเงินและสวัสดิการชุมชน จํานวน 7 หมวด 
ดังน้ี
 1. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางการเงิน
 2. การดําเนินงานภายในของสหกรณ
 3. ธรรมาภิบาลในสหกรณ
 4. การเปนท่ีปรึกษาทางการเงินแกสมาชิกสหกรณ
 5. บทบาทการมีสวนรวมของสมาชิกตอสหกรณ
 6. ความเช่ือม่ันและความพึงพอใจของสมาชิกท่ี
มีตอสหกรณ
 7. การจัดสวัสดิการและการทํากิจกรรมสาธารณ
ประโยชนแกสมาชิกและชุมชน

 1.  Plan to promote and develop the efficiency
of credit union cooperatives.
 Producing guidelines for promoting credit 
union cooperatives to the standard of financial 
organization and community welfare Cooperate with 
the Financial Cooperative and Store Development 
Division Department of Cooperative Promotion. The 
objective is to encourage credit union cooperatives 
to use it as a self-assessment tool and develop 
cooperatives to meet standards. Is a financial and 
community welfare organization based on the 
ideology, principles, methods of cooperatives and 
international cooperative principles In addition, the 
promotion and development of the credit union 
cooperatives to operate in an efficient, transparent 
and reliable. 
 Set evaluation criteria  for evaluating credit
union cooperatives In order to be a financial 
organization and community welfare, in 7 categories,
as follows:
 1. Efficiency in financial management
 2. Internal operations of cooperatives
 3. Governance of cooperatives
 4. Being a financial advisor to cooperative    
members.
 5. The participation of members of the     
cooperative
 6. Confidence and satisfaction of its 
members with the cooperative.
 7. Welfare and recreational activities to its        
members and the public. Community
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 2. การยกระดับพัฒนาบุคลากรของขบวนการ
เครดิตยูเน่ียน
  2.1 จัดทําหลักสูตรใหมในการพัฒนา
บุคลากรของสหกรณเครดิตยูเน่ียน
  2.2  โครงการศึกษาดวยตนเอง
  สนับสนุนและสงเสริมโครงการศึกษา
ดวยตนเอง โดยการจัดทําคูมือศึกษาดวยตนเอง 2 ชุด
จัดทําทะเบียนรายชื่อผูสอบผาน ออกเกียรติบัตรและ
วุฒิบัตรผูสอบผาน ตามท่ี ช.ส.ค. สาขาสงขอมูลการสมัคร
เรียนพรอมกับผลการทดสอบแตละเลมของโครงการศึกษา
ดวยตนเองท้ัง  2 ชุด
 3. สงเสริมการบริหารจัดการเครดิตยูเน่ียนท่ีเปน
รูปแบบเดียวกัน
  3.1 จัดทําคูมือการบริหารจัดการของ
สหกรณเครดิตยูเน่ียนท่ีเปนรูปแบบเดียวกัน 1 ชุด
  3.2  งานสงเสริมบทบาทสตรี
 1. จัดประชุมคณะกรรมการชมรมสตรี จํานวน 4 
คร้ัง
 2. จัดโครงการสงเสริมบทบาทสตรีและเยาวชน
ทุกภูมิภาค จํานวน 15 โครงการ

 2. Raising the level of personnel development 
of the Credit   Union.
  2.1 Creating a new curriculum In 
the development of credit union cooperatives. 
  2.2  Self-Learning Project
  Support and promote self-learning 
project By creating 2 sets of self-learning guide 
Issuance of certificates and diplomas for 
candidates.  For the learning program manually.
 3.  Promote credit union management. That 
is of the same type.
  3.1 Creating  a management manual 
for 1 set of credit union cooperatives of the same 
type.
  3.2 Women role promotion
 1. Organize 4 female club committee 
meetings.
 2. Creating a  15 projects to promote the 
role of women and youth in every region.

Credit Union League of Thailand Limited.
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Information Technology 
Development

งานพัฒนาเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ10.10. 10.10.

10.1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ช.ส.ค.
 1. การดูแลและปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของ ช.ส.ค. ณ ปจจุบันใหสามารถใชงานได
อยางปกติ ไดแก
  1.1 ดูแลรักษาระบบ Network / Server
และ Database ใหสามารถเช ื ่อมโยงการทํางาน
ระหวางสํานักงานใหญกับสํานักงานสาขา และสถาบัน
พัฒนาเครดิตยูเน่ียน ไดอยางปกติ รวมถึงการรักษาความ
ปลอดภัยของระบบ เชน การปองกันไวรัสคอมพิวเตอร
การถูกโจมตีจากบุคคลภายนอก การสํารองขอมูล ท้ังน้ี
เพื่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ ช.ส.ค. สามารถให
บริการแกสหกรณสมาชิกไดอยางตอเน่ือง
  1.2 พัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมระบบ
งานสถิติ และรายงานฐานะการเงินของสหกรณสมาชิก 
ใหสามารถทํางานแบบออนไลนได
  1.3 พัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมระบบ
ลงทะเบียนประชุมใหญสามัญประจําป และการเลือกต้ัง 
ใหสามารถทํางานแบบออนไลนได
  1.4 ดูแลระบบสารสนเทศอื่นๆ เชน 
การปรับปรุงเว็บไซต ช.ส.ค. และการดูแลระบบสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกส E-Office
 2. การพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับบริหาร
งาน ช.ส.ค. เพ่ือทดแทนระบบเดิมประกอบดวย
  2.1 ดําเนินการจัดทํา Gap Analysis 
ระบบสารสนเทศของ ช.ส.ค. เพ่ือวิเคราะหและประเมินผล
ระบบสารสนเทศเดิม ช.ส.ค. กับความตองการของระบบ 
และนํามากําหนดมาตรฐานของระบบงานตาง ๆ 
  2.2 ดําเนินการจัดทําขอบเขตงาน (TOR 
: Term of Reference)  
 - รายละเอียดภาพรวม และความตองการ
 - ข้ันตอนการทํางาน Data Flow Diagram และ 
Work Flow

10.1 CULT’s Information Technology System
 1. Maintaining and improving the current IT 
technology system so that it can be used normally, 
including
  1.1 Maintenance Network system 
/ Server and Database systems to be able to link 
operations between headquarters with branch 
offices and normal credit union development 
institutions, including system security Such as 
computer virus protection Rubbing attacks from 
outsiders Backup this is to ensure the informa-
tion technology system  for services to member 
cooperatives continuously.
  1.2  Developing  and  improving  
statistics  system program And report the financial 
status of member cooperatives to be able to online.
  1.3 Developing and improve the 
annual general meeting registration system
 program. And elections to be able to  online.
  1.4    Maintenance of other information
systems, such as the website enhancement and 
E-Office electronic system administration.
 2. Supervise, improve, modify and develop 
system
  2.1 Setting the Gap Analysis of the  
information system to analyze and evaluate for the  
information system and the system requirements. 
And bring to standard various work systems. 
  2.2  Conducting the scope of ref-
erence (TOR: Term of Reference) 
 - Overview, overview And Requirements
 - Procedures for Data Flow Diagram and 
Work Flow
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  2.3 ดําเนินการคัดเลือกและสรรหา 
ผูพัฒนาติดต้ังระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามคุณสมบัติ
ของขอบเขตงาน (TOR)
 3. งานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ อ่ืน ๆ
  3.1 ติดตั้งอุปกรณการแสดงผลสําหรับ
หองประชุม  ช.ส.ค.
  3.2 ติดตั้งระบบ VDO Conference 
การประชุมระยะไกลผานทางจอภาพ เพ่ือประหยัดเวลา
และคาใชจายในการเดินทาง และลดความเส่ียงจากอุบัติ
เหตุท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเดินทาง

  2.3 Selection and recruitment 
process the developer installs the information 
technology system. According to the scope of 
work (TOR)
 3. Other information technology jobs
  3.1  Installation of display equipment 
for the Meeting room.
  3.2  Installation a VDO Conference 
system for remote meetings via a monitor to save 
time and travel expenses and reduce the risk of 
accidents that may occur from traveling.

10.2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับสหกรณ
เครดิตยูเน่ียน
 ใหคําปรึกษาและแกไขปญหาการใชงานโปรแกรม
ระบบบัญชีสําหรับสหกรณเครดิตยูเน่ียน (Dos Version) 
จํานวน 5 แหง ไดแก
 1. สหกรณเครดิตยูเน่ียนบานหนองสามัคคี จํากัด
 2. สหกรณเครดิตยูเน่ียนกลุมไทยสมุทร จํากัด
 3. สหกรณเครดิตยูเน่ียนฉัตรหลวง จํากัด
 4. สหกรณเครดิตยูเน่ียนอมรพันธนคร จํากัด
 5. กลุมเครดิตยูเน่ียนชุมชนเคหะบางชัน

10.2 CULT’s Information Technology System
 Counseling and solved the used of credit 
union accounting system (Dos Version) 5 CUs.
 1. Ban Nong Samakkhi Credit Union 
Cooperative  Limited
 2.   Ocean Credit Union Cooperative Limited
 3.  Chat Luang  Credit Union Cooperative 
Limited
 4. Amonphan Credit Union Cooperative 
Limited
 5. Bangchan Housing Credit Union 
Cooperative Limited
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10.3 รวบรวม และประมวลผลสถิติขอมูล
สถิติสหกรณ / กลุมเครดิตยูเน่ียนท่ัวประเทศ ประจําป 2562

10.3 Collecting and Processing Data
Statistics of Credit Union Movement 201

เดือน
จํานวนสหกรณ/

กลุมเครดิตยูเนี่ยน

สมาชิก

(คน)

สินทรัพย

(ลานบาท)

ลูกหนี้เงินกู

(ลานบาท)

เงินรับฝาก

(ลานบาท)

ทุนเรือนหุน

(ลานบาท)

มกราคม 1,188 1,240,059        72,874          54,879        21,975 29,881

กุมภาพันธ 1,188 1,241,314 72,032 55,686 22,322 29,696

มีนาคม 1,188 1,244,080 72,896 54,898 23,462 29,817

เมษายน 1,189 1,243,092 73,474 55,207 23,652 31,990

พฤษภาคม 1,189 1,242,900 74,240 55,265 23,914 32,136

มิถุนายน 1,189 1,246,814 75,444 53,559 24,472 30,631

กรกฎาคม 1,188 1,255,854 75,736 53,596 24,587 30,892

สิงหาคม 1,187 1,232,239 75,894 53,731 24,767 30,903

กันยายน 1,185 1,232,091 76,100 56,389 25,010 31,085

ตุลาคม 1,186 1,228,209 74,830 59,421 23,913 30,973

พฤศจิกายน 1,186 1,249,120 75,237 59,666 24,995 31,623

ธันวาคม 1,181 1,229,409 75,341 60,019 24,857 31,087

Month
Number 
of CUs

Individual
Members

Assets
Loan 

Outstanding
Saving/Other

Deposits
Share

  January 1,188 1,240,059 72,874 54,879  21,975 29,881

February 1,188 1,241,314 72,032 55,686 22,322 29,696

March 1,188 1,244,080 72,896 54,898 23,462 29,817

April 1,189 1,243,092 73,474 55,207 23,652 31,990

May 1,189 1,242,900 74,240 55,265 23,914 32,136

June 1,189 1,246,814 75,444 53,559 24,472 30,631

July 1,188 1,255,854 75,736 53,596 24,587 30,892

August 1,187 1,232,239 75,894 53,731 24,767 30,903

September 1,185 1,232,091 76,100 56,389 25,010 31,085

October 1,186 1,228,209 74,830 59,421 23,913 30,973

November 1,186 1,249,120 75,237 59,666 24,995 31,623

December 1,181 1,229,409 75,341 60,019 24,857 31,087
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งานประชาสัมพันธ Public Relations11.11. 11.11.

 ป 2562 แผนกประชาสัมพันธไดผลิตสื ่อ
ประชาสัมพันธทั ้งในขบวนการและประชาสัมพันธสู 
สาธารณชน โดยผลิตสื่อสิ่งพิมพ เชน จดหมายขาว
เครดิตยูเน่ียน  ปฎิทินต้ังโตะ  สมุดไดอาร่ี และบริการออกแบบ
ปายไวนิล สติกเกอร เผยแพรและจําหนายสติกเกอร
ไลนชุด Hello Credit Union วีดีทัศนในโอกาสตางๆ  
ชุดนิทรรศการและปายประชาสัมพันธ ตลอดจนการทํา
ขาวประชาสัมพันธผานชองทางสื่อตางๆ ของขบวนการ
สหกรณเครดิตยูเน่ียน
 นอกจากน้ียังมีการจัดกิจกรรม  CSR   ของ   ช.ส.ค. 
ซ่ึงไดประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและ
เอกชน เชน  โครงการเล้ียงอาหารกลางวันแดนองๆ รวมกับ
มูลนิธิเพ่ือการฟนฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอรเด็ก) 
เน่ืองในโอกาสครบรอบ 40 ป    ช.ส.ค.  วันสหกรณแหงชาติ  
วันออมแหงชาติ  กิจกรรมวันสหกรณนักเรียน  โครงการ
ชวยเหลือสมาชิกผูประสบอุทกภัยเขตภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ โครงการบายนี้ไดบุญรวมกับชอง 9 อสมท.  
และกิจกรรมการประชาสัมพันธผานส่ือมวลชนท้ังทางส่ือ
ส่ิงพิมพ  โทรทัศน  วิทยุชุมชน  ส่ืออินเตอรเน็ตเว็บไซต 
เพื่อสงเสริมภาพลักษณองคกร กิจกรรมการถวายความ
จงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริยไทย

 In 2019, CULT produced medias, 
newsletter, video and other materials such as 
coop news, calendars, diaries, greetings new 
year cards, vinyl banner,produced CULT’s video 
presentation and success stories of primary credit 
union, produced all exhibition related to credit 
union movement.
 In addition, there are CSR activities 
organized by CULT., which have coordinated with 
relevant agencies, both public and private, such as 
a lunch program for children. Join the Foundation 
for Rehabilitation & Development of Children and 
Family (FORDEC) on the occasion of the 40th 
anniversary of the CULT. National Cooperative 
Day National Savings day Student cooperative day 
activities to assist flood victims in the northeastern
region project this afternoon project got merit 
with Channel 9, MCOT and public relations
 activities through mass media including print media, 
television, community radio, internet media, website 
to promote the image of the organization Activity 
to show loyalty to the Thai Monarchy.

Credit Union League of Thailand Limited.
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การสงเสริมและพัฒนาสหกรณ/
กลุมเครดิตยูเน่ียน CU Promotion & Development12.12. 12.12.

 ตามที่ ช.ส.ค. มีสํานักงานสาขา 6 แหง ในป 
2562 ช.ส.ค. สาขา ไดดําเนินงานในภารกิจสงเสริมและ
พัฒนาสหกรณ/กลุมเครดิตยูเนี่ยน โดยการจัดตั้งกลุม
เครดิตยูเน่ียนใหม การสงเสริม ตรวจเย่ียม ใหคําแนะนํา
ปรึกษาเขารวมการประชุมคณะกรรมการของสหกรณ/
กลุมเครดิตยูเนี่ยน ตลอดจนการตรวจสอบ และใหคํา
แนะนําในการจัดทําบัญชีประจําป ตลอดป 2562 
มีรายละเอียดดังน้ี
 การเขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 576คร้ัง 
การเขารวมประชุมกรรมการและอบรมสมาชิก 1,883 
คร้ัง  การตรวจเย่ียม 930 คร้ังการชวยเหลือปดบัญชีส้ิน
ป 367 คร้ัง การประชุมจดทะเบียนสหกรณ  4 แหง การจัดต้ัง
กลุมเครดิตยูเน่ียนใหม 21 แหง การเพ่ิมผูสมัครใชบริการ 
11 แหง การเพ่ิมจํานวนสมาชิกรายบุคคล 27,065 คน 
รวมสมาชิกรายบุคคล 1,229,409 คน

 In 2019 CULT has 6 branch offices. 
And  promote and support the financial services 
and setting up new credit unions, supervision, 
providing advice, attending the CU BODs meeting, 
and proper auditing are the main functions and the 
key success factors of the Branch offices. 
         In 2019, credit union development staff 
attended the annual general meeting of 576 
credit unions.  Attended the BODs meeting and 
members training of 1,883, supervision to credit union 
members 930, and assisted annual closing 
statement of the fiscal year for 367 credit unions, 
assisted of the cooperative registration meeting 
4 credit unions, set-up 21 new credit unions, 
accepted 11 credit unions as affiliate members of 
CULT, and individual members 27,065 increased. 
Total individual members 1,229,409 people.

การพัฒนาบุคลากร
ของชุมนุมสหกรณ

Human Resources
Development13.13. 13.13.

 ในป 2562 ช.ส.ค. มีบุคลากรทั้งสิ้น จํานวน 
138 คน การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะความรู 
ความสามารถของเจาหนาที่  ไดมีการจัดสงเจาหนาที่  
ช.ส.ค. เขาอบรมและสัมมนา รวมท้ังส้ิน 9 หลักสูตร

 Empowering and training the staffs is one 
of the key success factors corresponding with the 
credit union principles. In 2019, most of CULT's 
staffs actively attended more than 9 programs, 
trainings and seminars, and exposure programs a 
total of 138
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งานกฎหมาย Legal Consultation Unit14.14. 14.14.

 หนาที ่หลักของสํานักกฎหมาย ช.ส.ค. คือ 
จัดทํานิติกรรมสัญญาตาง ๆ ระหวางบุคคลหรือองค
กรทั้งภายในและภายนอก รวบรวมและจัดทําระเบียบ 
ขอกําหนด มติ คําส่ัง ประกาศท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือ
แกไข  ใหคําปรึกษาแนะนํากิจการงานท่ีเก่ียวของกับกฎหมาย
แก ช.ส.ค. และติดตามหนี้คั่งคางพรอมทั้งดําเนินคดี
กับสหกรณ/กลุมเครดิตยูเนี่ยน และบุคคลหรือองคกร
ท้ังภายในและภายนอก 
 สํานักกฎหมาย บริการใหคําแนะนํา การติดตาม
หนี้คั่งคางและดําเนินคดีกับสหกรณ/กลุมเครดิตยูเนี่ยน 
สมาชิกซ่ึงสามารถสรุปไดดังน้ี
 1. ดําเนินคดีระหวาง ช.ส.ค. กับสหกรณ/กลุม 
คดีฟองในป 2562 จํานวน 15 คดี รวมคดีท้ังส้ิน 72 คดี 
 2.  คดี ช.ส.ค. กับองคกรภายนอก/บุคคลภายนอก 
อยูระหวางอุทธรณ 2 คดี อยูระหวางฎีกา  1 คดี พิพากษา  
10 คดี 
 3. ตั้งเรื่องบังคับคดี/อายัดเงินเดือน/ชําระหนี้/
บังคับคดี จํานวน 32 คดี
 4. คดีท่ีไดรับชําระหน้ี-ปดบัญชี (ตามคําพิพากษา/
บังคับคดี จํานวน 3 คดี)
 5. ใหคําปรึกษากับสหกรณ/กลุม
 6. ออกหนังสือบอกกลาวทวงถามใหกับ ช.ส.ค./
สหกรณ จํานวน 8 แหง
 7. งานดานนิติกรรมสัญญา ช.ส.ค. กับบุคคล 
ภายนอก จํานวน 29 สัญญา 
 8.  งานดานนิติกรรมสัญญา ช.ส.ค. กับเจาหนาท่ี 
ช.ส.ค. (สวัสดิการเจาหนาท่ี) สัญญากู จํานวน 6สัญญา  
สัญญาค้ําประกัน 12 สัญญา
 9. อบรมกฎหมาย “กฎหมายที่เกี ่ยวของกับ 
สหกรณ” 
 10. รวมติดตาม พ.ร.บ. สหกรณ แกไข พ.ศ. ....

 This function is primarily tasked to take 
care of all legal documents within and outside the 
organization. Compilation of policies, rules and
regulations, ordinances, notices, memos, 
announcements from government agencies 
forms part of this unit's function. One of the main 
responsibilities of this department is to give advice 
on legal documentations, as well as, give advice 
for the proper implementation of an activity based 
on the legal framework in order to prevent loan 
loss in CULT and in Credit Unions
 1. Prosecution case between CULT and 
Co-operatives in the year 2019, amount 15 cases, 
a total of 72 cases.
 2. Prosecution case between CULT and 
external organizations / outsiders. In the process 
of appeal 2 cases, 1 Supreme Court and Judge 
10 cases
 3.  Set up for enforcement / payroll / set-
tlement / enforcement , in total of 32 cases
 4. Cases that receive debt settlement
 (According to the judgment / enforcement, total 
of 3 cases)
 5. Consultation with cooperatives / groups 
 6. Noticed 8 cooperatives.
 7. Arrange a legal contract with a third party 
for 29 contracts.
 8. Arrange a legal contract with the CULT’s 
staff (Welfare Loan), the loan agreement of 6 
contracts and 12 guarantees contract
 9. Cooperative Laws training
 10. Follow up the Cooperative Act (No. 
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การประสานงานองคกร Coordination & Representation15.15. 15.15.

 ช.ส.ค.เปนสถาบันแหงศูนยกลางและผูนําสหกรณ
เครดิตยูเน่ียนท่ัวประเทศ ในการประสานความรวมมือกับ
หนวยงานท้ังภายใน ภายนอก เพ่ือสรางความสัมพันธท่ี
ดีระหวาง ช.ส.ค. และสหกรณสมาชิกและผูแทนสหกรณ
สมาชิก ผูบริหารรวมทั้งหนวยงานสนับสนุนขบวนการ
สหกรณในประเทศไทย และตางประเทศ อีกทั้งมีการ
ประสานงานเรียนเชิญผู ทรงคุณวุฒิที ่มีความรู ความ
สามารถในดานตางๆ มาเปนท่ีปรึกษาใหกับ ช.ส.ค. โดย
การประสานงานองคกรจะแบงเปนการประสานงานภายใน 
และภายนอกองคกร ดังน้ี
งานประสานงานภายใน
 เปนการประสานงานในการวางแผนเพื่อทํางาน
รวมกัน ใหงานดําเนินไปอยางราบร่ืน เปนไปตามเปาหมาย 
วัตถุประสงค และนโยบายของ ช.ส.ค. อยางมีประสิทธิภาพ 
และเพื่อใหบรรลุตามงานที่ไดดําเนินการประสานขอ
ความรวมมือสงมา ช.ส.ค. จะดําเนินการประสานตอผูท่ี
เกี่ยวของพรอมทั้งแจงกลับไปยังสวนงานที่ไดประสาน
งานมา

 1. The Cooperative League of Thailand (CLT)
 2. Cooperative Promotion Department
 3. Cooperative Auditing Department 
 4. Ministry of Agriculture and Cooperatives
 5. Mass Communication Organization of 
  Thailand (9MCOT).
 6. The Secretar iat of the House of 
  Representatives
 7. Cooperative Promotion Department Are
   2 Bangkok 
 8. The Federation of Saving and Credit 
  Cooperation of Thailand Limited (FSCT)
 9. The Agricultural Cooperative Federation
   of Thailand Limited
 10. The Consumer Cooperative Federation of 
  Thailand Ltd. 
 11. Kasetsart University
 12. The Anti-Money Laundering Office
 13. Northern Credit Union Club
 14. Agricultural Land Reform Office
 15. Office of the Consumer Protection Board
 16. The Credit Union Welfare Cremation
   Association
 17. Foundat ion fo r  Rehab i l i t a t ion & 
  Development of Children and Family 
  (FORDEC)

งานประสานงานภายนอก
 1. สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
 2. กรมสงเสริมสหกรณ
 3. กรมตรวจบัญชีสหกรณ 
 4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 5. สถานีวิทยุโทรทัศนชอง 9 
 6. สํานักเลขาสภาผูแทนราษฎร
 7. สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร
      พ้ืนท่ี 2
 8. ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
 9. ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด
 10. ชุมนุมรานสหกรณแหงประเทศไทย จํากัด
 11.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 12. สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
   (ปปง.)
 13. ชมรมเครดิตยูเน่ียนภาคเหนือ
 14. สํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม
 15. สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
 16. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกเครดิต
  ยูเน่ียนไทย

 CULT is the coordinating body in the 
national level. To coordination within and outside, 
in order to follow up the work tasks performance 
and other relevant.
External coordination is follows:
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 17.  มูลนิธิเพ่ือการฟนฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว 
  (ฟอรเด็ก)
 18.  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพย
 19. สมาคมสมาพันธสหกรณออมทรัพยและเครดิต
  แหงเอเชีย
 20. รัฐสภา
 21. มูลนิธิแรงงานสากลแหงประเทศญ่ีปุน 
        (ประเทศไทย)
 22.  บริษัท สหประกันชีวิต จํากัด(มหาชน)
 23.  สหกรณเครดิตยูเน่ียนวัดกุมสามัคคี จํากัด
 24.  สหกรณเครดิตยูเน่ียนโพธ์ิลอยพัฒนา จํากัด
 25.  สหกรณเครดิตยูเน่ียนฟรีเทรด จํากัด 
 26.  สหกรณเครดิตยูเน่ียนนักบุญเปโตร จํากัด 
 27.  สหกรณเครดิตยูเน่ียนไทยฮอนดา จํากัด     
 28.  สหกรณเครดิตยูเน่ียนคลองจ่ัน จํากัด
 29.  สหกรณเครดิตยูเน่ียนรวมใจ จํากัด
 30.  สหกรณเครดิตยูเน่ียนอําเภอหนองสองหอง จํากัด
 31.  สหกรณเครดิตยูเน่ียนบานแสงอรุณ จํากัด
 32.  สหกรณเครดิตยูเน่ียน อพป.บานมะเด่ือทอง  
        จํากัด

 18. The Saving cooperative Welfare Cremation 
  Association
 19.  Association of Asian Confederation of 
  Credit Unions
 20.  Thai Parliament
 21.  Japan International Labor Foundation
   (JILAF)
 22. Union Life Insurance Public Company 
  Limited
 23.  Wat Ghum Credit Union Ltd. 
 24.  Pholoi PattanCredit Union a Ltd.
 25.  Free trade Credit Union Ltd.
 26.  St.Peter Credit Union Ltd.
 27.  Thai Honda Credit Union Ltd.
 28.  Klongchan Credit Union Ltd.
 29.  Roumjai Credit Union Ltd.
 30.  Nong Song Hong Credit Union Ltd.
 31.  Bansangaroon Credit Union Ltd.
 32.  Banmadeurthong Credit Union Ltd.

 นอกจากน้ี บุคลากรของขบวนการสหกรณเครดิต
ยูเน่ียนไดเปนผูแทนในการรวมมือกับหนวยงานและองคกร
ตางๆ ซ่ึงปจจุบัน ช.ส.ค. มีผูแทนอยูในตําแหนงตางๆ ดังน้ี
 1. คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ
  (คพช.)
 2.  คณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณ
  แหงประเทศไทย
 3. คณะอนุกรรมการพิจารณาขออุทธรณ โดย
  กรมสงเสริมสหกรณ
 4 คณะอนุกรรมการการลงทุน โดยกรมสงเสริม
  สหกรณ
 5. คณะอนุกรรมการกรอบแนวทางพัฒนาบุคลากร
  สหกรณ  โดยกรมสงเสริมสหกรณ
 6. คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสหกรณ

 CULT has representative various positions in 
cooperation with other organization as follow:
 1. National Cooperative Development 
  Committee (NEPC)
 2.  BODs of Cooperative League of Thailand 
 3.  Subcommittee on Appeal Consideration 
  By the Cooperative Promotion Department
 4.  Investment Subcommittee By the 
  Cooperative Promotion Department
 5. Subcommittee on Cooperative Personnel 
  Deve lopment Framework By the 
  Cooperative Promotion Department
 6.  Coopera t i ve  Deve lopment  Fund 
  Committee

Credit Union League of Thailand Limited.
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งานวิเทศสัมพันธ International Relations Affairs16.16. 16.16.

 ช.ส.ค. มีสวนรวมกับเครือขายองคกรระหวาง
ประเทศ ปจจุบันเปนสมาชิกขององคกรระหวางประเทศ 
3 แหง ไดแก สมาคมสมาพันธสหกรณออมทรัพยและ
เครดิตในเอเชีย (Association of Asian Confederation 
of Credit Unions: ACCU), สภาเครดิตยูเนี่ยนโลก 
(WOCCU) และสภาพัฒนาสตรีสหกรณแหงอาเซี่ยน 
(Asian Women in Co-operative Development 
Forum: AWCF) 
 ป 2562 ช.ส.ค. ประสานงาน ใหการตอนรับ 
บรรยายสรุปแกองคกรระหวางประเทศ รวมถึงเขารวม
กิจกรรม ตาง ๆ ดังน้ี
 -  ผูแทน ช.ส.ค. นําโดยคณะกรรมการดําเนินการ 
ผูตรวจสอบกิจการ และฝายจัดการเขารวมสัมมนาเชิง
วิชาการ และประชุมใหญประจําป 2562 (ACCU Forum
2019) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย ระหวาง
วันท่ี 26-28 กันยายน 2562 จํานวน 1 คร้ัง
 - ผูแทน ช.ส.ค. ใหการตอนรับคณะนิสิตนักศึกษา
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ภาควิชาภาษาอังกฤษ 
มาศึกษาดูงาน ช.ส.ค. เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2562
 -  ผูแทน ช.ส.ค. ใหการตอนรับผูนําสหกรณเครดิต
ยูเน่ียนในประเทศฮองกง มาศึกษาดูงาน ช.ส.ค. เม่ือวันท่ี 
6 กันยายน 2562

 CULT has relationship among cooperative-
sat both national and international level and be the 
members of 3 international organizations compose 
byAssociation of Asian Confederation of Credit 
Union (ACCU), and Asian Women in Co-operative 
Development Forum (AWCF) and joined with World 
Council Credit Union (WOCCU), Global Women 
Network. CULT also has collaboration with Bank 
of LAOs as well.
 In 2019, CULT coordination and welcomed 
the international credit union leaders as follow :
Presented and welcomed the credit union leaders
from the Hong Kong on September 6, 2019 
and Students from Kasetsart University on 14 
November 2019.
 To promote and support the BODs, 
Supervisary committee and CULT officers to
 participate the 2019 Asian Credit Union Forum and 
38th Annual General Meeting during September 
26-28, 2019 at Malasia.
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งานธุรกิจสหกรณ Co-operatives Business17.17. 17.17.

 แผนกสงเสริมธุรกิจสหกรณ  ดําเนินการจัด
จําหนายสินคาภายใตสัญลักษณตรา “สหกรณเครดิต
ยูเน่ียน”  ซ่ึงถือเปนการประชาสัมพันธองคกรอีกรูปแบบหน่ึง
ประกอบดวยงานจําหนายและพัฒนารูปแบบเอกสาร
แบบพิมพ งานพัฒนาและจัดจําหนายของท่ีระลึก/เหรียญ
ท่ีระลึก ตราสัญลักษณ (CU&CULT LOGO) และผลิตภัณฑ
สหกรณ (OTOP) งานรวมซื้อรวมขายสินคาเกษตรของ
สมาชิกเครดิตยูเนี่ยน และงานจําหนายปุยเพื่อบริการ
สมาชิก มีผลการดําเนินงาน ณ 31 ธันวาคม 2562 ดังน้ี
 1. งานจําหนายและพัฒนารูปแบบเอกสาร
แบบพิมพ
 เปาหมายการจําหนายเอกสารแบบพิมพ  มูลคา 
2,000,000.00 บาท  ผลการดําเนินงานจําหนายเอกสาร
แบบพิมพเปนเงิน  1,447,602.02 บาท  คิดเปนรอยละ 
72.38 ของเปาหมาย

2. งานจําหนายและพัฒนาของที่ระลึกและ
ผลิตภัณฑสหกรณ (OTOP)
 เปาหมายการจําหนายของที ่ระลึก มูลคา 
2,000,000.00 บาท ผลการดําเนินงานจําหนายของ
ที่ระลึกเปนเงิน 731,791.12 บาท คิดเปนรอยละ 
36.59 ของเปาหมาย

 CULT provides office supplies, accounting 
forms, and souvenirs with the credit union logo. 
One of the objectives of this program is to 
support the credit union logo as a trademark for 
the movement.
 In 2019, the net profit from office supplies, 
accounting forms amounted to 1,447,602.02 Baht 
or 72.38%, the net profit from souvenirs and OTOP 
amounted to 731,791.12  Baht or 36.59%.

Credit Union League of Thailand Limited.
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งานชวยเหลือ
ดานสาธารณประโยชน Community Concern 18.18. 18.18.

 ช.ส.ค. ไดดําเนินการชวยเหลืองานอันเปนสาธารณ
ประโยชนท้ังตอสหกรณสมาชิก องคกร และ ชุมชนตาง ๆ
ท้ังน้ีเพ่ือใหสอดคลองกับหลักการสหกรณท่ีวา “สหกรณ
เอื้ออาทรตอสังคม” (Community Concern) ตลอดป
2562 ช.ส.ค. ไดบริจาคเงินชวยเหลือในโครงการและ
กิจกรรมสาธารณประโยชน รวมท้ังส้ิน 45 กิจกรรม รวม
เงินที่ใชจากทุนการศึกษาและสาธารณประโยชนเพื่อ
สนับสนุนกิจกรรม ท้ังส้ิน 945,147.25 บาท

 CULT provides and supports the Credit 
Union movement, public sectors, the government, 
and the private sector in order to comply with the 
7th Cooperative principle “Community Concern”
 In 2019, CULT donated many public
activities totaling 45 programs amounting 
to 945,147.25 Baht
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รายงานแสดงรายงานแสดงรายงานแสดง
ฐานะการเงินฐานะการเงินฐานะการเงิน

256225622562ปปป256225622562
2019 Balance Sheet2019 Balance Sheet

Credit Union League of Thailand Limited.
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Certification of the League

Credit Union League of Thailand Limited.
March 11, 2020

Dear Mr. Chaiyasit  Silwuti
 Auditor Credit Union league of Thailand Limited.

 This certification letters I presented to you for the benefit of auditing the financial 
statement of the Credit Union League of Thailand Limited.  For the year ended December 
31, 2019 to give an opinion whether the said statement presents fairly and accurately in 
accordance with the regulations prescribed by the Co-operative Registrar, the financial 
position as of December 31, 2018 the operating results for the year then ended by the 
league.
 We are responsible for the accuracy and completeness of the financial statements that 
you audit and these financial statements are prepared conform the regulations prescribed 
by the Co-operative Registrar.
 We would like to certify the details of the financial statements to the best of our 
knowledge as follows:
 1.  The financial statements have none of the significant misstatement, including 
  negligent presenting of transactions and data.
 2. We have completely provided the following documents and other related data for
   you to audit:
  2.1  Accounting records, documents and other related data.
  2.2  Minutes of the Board of Directors meeting and minutes of the annual general
    meeting.
 3. There are no irregularities related to the actions of the Board of Directors of the 
  officials of the league, who have duties related to the accounting system and 
  internal control system, or there are no irregularities significantly affecting financial 
  statement.
 4. The league has complied with all the conditions in the contracts, with which 
  noncompliance may cause significant effects to the financial statement, in 
  addition, the league has complied with the rules and regulations of the government 
  and the controlling agencies, with which noncompliance may cause significant
   effects to the financial statement.
 5. The league has not been informed by the government agencies for any 
  noncompliance with laws or regulations that may affect the financial statement, 
  including claims, tax assessments or contingent liabilities that should be disclosed 
  in the financial statements or set up reserves for the possible damage.
 6. The following transactions and data have been properly an adequately recorded
   and disclosed in the financial statement:
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       Yours sincerely,

  

        Mr. Jaran  Aiamsamang                     Mr. Dabchai  Jaisusuk
                      President                             General Manager

  6.1 The business transactions with branches of the league and with other parties.
  6.2 The agreements with financial institute related deposits pledged and loan 
   covenants.
  6.3  Assigned asset.
 7. There was discount inventory price equal to the price is expected to be sold or net 
  for an item is out of date, unsold or damaged and there are no outstanding items
   that show the price is higher than the net that would have been.
 8. The league has full legal right and authority in its properties. No lien, pledge or 
  mortgage obligation on the properties. The properties are not places as a guarantee 
  to debts except for those disclosed in the financial statement.
 9. The league has properly recorded and disclosed all of its liabilities, both the current
   and contingent ones. Disclosure in the notes of the financial statements also 
  included all security placed to third parties. In addition, the league has no current or 
  possible legal cases.
 10. Except those disclosed in the notes of the financial statements, no events or facts 
  significantly affecting the financial statements require additional adjustments or
  disclosure in the notes.

Credit Union League of Thailand Limited.
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ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย จํากัดชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย จํากัด

Credit Union League of Thailand Limited.Credit Union League of Thailand Limited.

งบแสดงฐานะการเงิน/Balance Sheetงบแสดงฐานะการเงิน/Balance Sheet

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561

As at December 31, 2019 and December 31, 2018As at December 31, 2019 and December 31, 2018

สินทรัพย / Assets  ป 2562/2019 ป 2561/2018

สินทรัพยหมุนเวียน/Current Assets   บาท/Baht บาท/Baht 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร / Cash and Deposit at Banks 243,433,292.49 49,204,006.38

เงินลงทุนระยะส้ัน /  Short Term Investment 80,000,000.00 780,237,180.28

เงินใหกูยืมระยะส้ัน – สุทธิ / Short Term Loan- Net 460,865,828.76 476,859,910.46

ลูกหน้ีระยะส้ัน – สุทธิ / Short Term Debtors- Net 47,154,217.52 52,214,221.54

ดอกเบ้ียเงินใหกูคางรับ-สุทธิ / Accrued Interest on Loan Receivable- Net 10,229,775.49 17,264,350.36

สินคาคงเหลือ-สุทธิ / Stationeries Inventory-Net 8,657,593.26 9,042,319.10

ท่ีดินและอาคารแทนการชําระหน้ีรอขาย / Repayment Property and Plant for sale 93,631,000.00 95,066,300.00

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน / Other Current Assets 53,775,100.16 52,357,251.02

 รวมสินทรัพยหมุนเวียน /Total Current Assets 997,746,807.68 1,532,245,539.14

สินทรัพยไมหมุนเวียน/ Non-Current Assets   

เงินลงทุนระยะยาว / Long Term Investment  1,622,746,597.33  1,123,477,967.64

เงินใหกูยืมระยะยาว /  Long Term Loan  2,121,110,652.24 1,979,172,455.60

ลูกหน้ีระยะยาว / Long Term Debtors   16,426,073.50 17,270,019.24

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ /Property, Plant and Equipment-Net 304,660,817.59 295,881,236.22

สิทธิในการใชซอฟทแวรรอตัดจาย / Deferred Software Licenses 582,410.62 1,923,969.82

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน / Other Non-Current Assets 4,667,581.65 4,906,315.95

                    รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน / Total Non-Current Assets 4,070,194,132.93 3,422,631,964.47

รวมสินทรัพย / Total Assets 5,067,940,940.61 4,954,877,503.61
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หน้ีสินและทุนของชุมนุมสหกรณ / Liabilities and Equity ป 2562/2019 ป 2561/2018

หน้ีสินหมุนเวียน/ Current  Liabilities  บาท/Baht บาท/Baht 

เงินกูยืมระยะส้ัน / Short-term loan creditors  3,144,566,214.75 3,514,864,494.25 

เงินรับฝาก / Deposits  621,170,595.25 212,111,452.75 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน / Other Current Liabilities 24,813,227.35 25,061,271.75 

 รวมหน้ีสินหมุนเวียน / Total Current Liabilities 3,790,550,037.35 3,752,037,218.75 

หน้ีสินไมหมุนเวียน/ Non-Current Liabilities   

หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน / Other Non-Current Liabilities 15,743,850.25 17,956,852.94 

 รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน / Total Non-Current Liabilities 15,743,850.25 17,956,852.94 

 รวมหน้ีสิน / Total Liabilities  3,806,293,887.60 3,769,994,071.69 

ทุนของชุมนุมสหกรณ/  Equity    

ทุนเรือนหุน (หุนละ 100 บาท)    664,390,800.00 629,155,800.00 

/ Share Capital (100 Baht par value) paid up share value   

ทุนสํารอง / Compulsory Reserve  258,300,106.78 254,958,885.43 

ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอ่ืน ๆ   230,851,668.71 218,867,743.41 

/ Reserves according to by-law, regulation and others    

สวนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินเพ่ิม  67,198,288.50 52,787,908.50

 / Surplus Fund from land estimation increase   

กําไรสุทธิประจําป / Net Profit  40,906,189.02 29,113,094.58                     

 รวมทุนของชุมนุมสหกรณ / Total Equity 1,261,647,053.01 1,184,883,431.92                     

 รวมหน้ีสินและทุนของชุมนุมสหกรณ/  

 Total Liabilities and Equity  5,067,940,940.61 4,954,877,503.61 

Credit Union League of Thailand Limited.
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บาท/Baht %   บาท/Baht %

ขาย/บริการ/Income from Sales &Services 133,243,407.01 100.0 138,957,619.01 100.0

หัก  ตนทุนขาย/บริการ(งบตนทุนขาย/บริการ)

/ Less  Cost of  Sales &Services 62,912,703.16 47.2 66,567,329.65   47.9

กําไรข้ันตน / Gross Profit 70,330.703.85  52.8  72,390.289.36 52.1

หัก  คาใชจายเฉพาะธุรกิจ / Less  Cost of Particular Businesses (11,523.884.33) (8.7)  (8,832.153.22) (6.4)

กําไรเฉพาะธุรกิจ / Profit on Particular Business 81,854,588.18  61.4   81,222,442.58 58.5

บวก  รายไดอ่ืน / Add  Other Revenues 128,112,339.47 96.2   98,237,314.28 70.7

                    รวม / Total 209,966,927.65  157.6   179,459,756.86 129.2

หัก คาใชจายในการดําเนินงาน / Less  Operational Cost 169,060,738.63 126.9   150,346,662.28 108.2

กําไรสุทธิ/ Net Profit 40,906,189.02  30.7   29,113,094.58 21.0

  

ป 2562/2019 ป 2561/2018

ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย จํากัดชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย จํากัด

Credit Union League of Thailand Limited.Credit Union League of Thailand Limited.

งบกําไรขาดทุน/Statement of Profit and Lossงบกําไรขาดทุน/Statement of Profit and Loss

สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561

For Each of The Years Ended December 31, 2019 and December 31, 2018For Each of The Years Ended December 31, 2019 and December 31, 2018
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โครงสรางโครงสรางโครงสราง
การบริหารงาน ช.ส.ค.การบริหารงาน ช.ส.ค.การบริหารงาน ช.ส.ค.

Administrarive Structure

การบริหารงาน ช.ส.ค.การบริหารงาน ช.ส.ค.การบริหารงาน ช.ส.ค.
Administrarive StructureAdministrarive Structure

Credit Union League of Thailand Limited.
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โครงสรางการบริหารงานโครงสรางการบริหารงาน
ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย จํากัดชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย จํากัด

CULT STRUCTURECULT STRUCTURE
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Honorable Advisor
ท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ

 ดร.อัมพร  วัฒนวงศ 
 Dr. Amporn  Watthanavongs

 นายอลงกรณ  พลบุตร 
 Mr. Alongkorn  Ponlaboot

Advisor
ท่ีปรึกษาดานการบริหารจัดการท่ีปรึกษาดานการบริหารจัดการ

1. 2. 3.

1. 2.

3. 4.

1.

1.

2.

2.

4.

3.

3.

 นายอุไร  ปทุมจันทรัตน 
 Mr. Urai  Pathumjantharat

 นายอนันต  ชาตรูประชีวิน 
 Mr. Anan  Chatrupracheewin

 บาทหลวงศวง  ศุระศรางค 
 Rev. Peter Savong  Surasarang

 นายมงคลัตถ  พุกะนัดด 
 Mr. Mongkalat  Pukanut

 นายปราโมทย  สรวมนาม 
 Mr. Pramot  Sruamnam
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ท่ีปรึกษาดานสวัสดิการท่ีปรึกษาดานสวัสดิการ

Advisor

ท่ีปรึกษาดานกฎหมายท่ีปรึกษาดานกฎหมาย

Advisor

5.

9.

7.

11.

13.

15.

6.

10.

8.

12.

14.

16.

ท่ีปรึกษาดานบริหารการเงินท่ีปรึกษาดานบริหารการเงิน

Advisor

ท่ีปรึกษาดานวิชาการสหกรณท่ีปรึกษาดานวิชาการสหกรณ
Advisor

 นายคําจันทร  จันทนจําปา 
 Mr. Kamjan  Janjampa5.

 นายปรเมศวร  อินทรชุมนุม 
 Mr. Porameth  Intarachumnoom

 ศ.พิเศษ ดร.อาบ  นคะจัด
 Prof.Dr. Arb Nakajad

 นายวรเทพ  ไวทยาวิโรจน 
 Mr. Worathep  Waithayaviroj

 นางสาวสุมล  สุตะวิริยะวัฒน 
 Ms. Sumol  Sutawiriyawat

 รศ.จุฑาทิพย  ภัทราวาท
 Asst.Prof. Juthathip  Pattrawat

 นายเดชา  ย้ิมอํานวย 
 Mr. Decha  Yimaumnauy

6.

13.

12.

8.

15.

10.

7.

14.

9.

16.

11.

 พันตํารวจเอก สิงห  สิงหเดช 
 Pol.Col. Singh  Singhdej

 ผศ.ดร.สุวิทย  เปยผอง 
 Asst.Prof.Dr. Suwit  Pia-pong

 พันเอกนิติน  ออรุงโรจน 
 Col. Nitin  Aurungroj

 นายสุรจิตต  แกวชิงดวง 
 Mr. Surajit  Kaewchingduang

 พลตรี สมโชค  แดงบรรจง 
 Maj.Gen. Somchok  Daengbunjong
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กรรมการดําเนินการกรรมการดําเนินการ
Board member

1.
2.

3.
4.

5.
6.

8.

10.

12.

14.

7.

9.

11.

13.

15.

นายจรัล  เอ่ียมสําอางค
ประธานกรรมการดําเนินการ 
Mr. Jaran  Aiamsamang
President

ผูชวยศาสตราจารยอาภากร มินวงษ
รองประธานกรรมการดําเนินการคนท่ีหน่ึง
Asst.Prof. Apakorn  Minwong
1st Vice-President

นายการุณ พรหมสินชัย
รองประธานกรรมการดําเนินการคนท่ีสอง
Mr .Karun  Promsinchai
2nd Vice-President

นางสาวขัตติยา สําเภาทอง
กรรมการดําเนินการและเลขานุการ
Ms. Kattiya  Sampaothong
Secretary to the Board

นายสุทธิสิน  อริยะ
Mr. Sutthisin  Ariya

1.

2. 3. 4.

5. 6.

7. 8. 9.

10. 11. 12.

13. 14. 15.

นายเกียงเฮง  แซต้ัง
Mr. Kiengheng  Saetang

นายบุญเลิศ  สีมาวรพงศพันธุ
Mr. Boonlert  Simaworapongpan

นางเพชรรัตณ  หันพรหมมา
Mrs. Petcharat  Hunpromma

นายธีระเดช  จิตจักร
Mr. Teeradet  Jitjak

นายวัยรินทร  ไทยสนธิ
Mr. Vairin  Thaisonthi

รอยตรีชูชาติ  ศรีสมบัติ
SubLt. Chuchat  Srisombat

นางสาวกฤตยา  ตันตระกูล
Ms. Krittaya  Tantrakun

นายเทวิน  หร่ิงระร่ี
Mr. Tewin  Ringraree

ผูชวยศาสตราจารยบรรเจิด พฤฒิกิตติ
Asst.Prof. Bancherd  Bridhikitti

นายกมลพันธ  ภัทรเวชวงศ
Mr. Kamonphan Phattarawetchawong

Board of directors
คณะกรรมการดําเนินการชุดท่ี 41คณะกรรมการดําเนินการชุดท่ี 41
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Supervisory Committee
คณะผูตรวจสอบกิจการชุดท่ี 41คณะผูตรวจสอบกิจการชุดท่ี 41

3.

1.

2.

4. 5.

1.

3.
4.
5.

2.

ดร.มานะ  สุดสงวน
ประธานคณะผูตรวจสอบกิจการ
Dr. Mana  Sudsanguan 
Chairman

นายสายัณห  เขียวอินทร
Mr. Sayan  Keiwin  
Members Supervisory Committee

นายวิศิษฎ  โตชัย
Mr. Visit  Tochai
Members Supervisory Committee

นายมงคล  บัวตูม
Mr. Mongkon  Buatoom
Members Supervisory Committee

นายนิคม  หม่ืนพินิจ
เลขานุการคณะผูตรวจสอบกิจการ
Mr. Nikom  Muenpinit
Secretary, Supervisory Committee

ผูตรวจสอบกิจการผูตรวจสอบกิจการ
Members Supervisory Committee

ผูสอบบัญชีผูสอบบัญชี
Auditor

1.

1. นายชัยสิทธ์ิ  ศิลปวุฒิ
ผูสอบบัญชี
Mr. Chaiyasit Silwuti
Auditor
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นายวิศิษฎ  โตชัย
Mr. Visit  Tochai
Members Supervisory Committee

นายมงคล  บัวตูม
Mr. Mongkon  Buatoom
Members Supervisory Committee

Executive Officers

ผูบริหาร ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย จํากัดผูบริหาร ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย จํากัด

นายดาบชัย  ใจสูศึก
ผูจัดการใหญ

Mr. Dabchai  Jaisusuk
General Manager

นางเครือวัลย  ชลนัย
รองผูจัดการใหญ สายบริหาร 

และรักษาการผูจัดการสํานักกฎหมาย
Mrs .Kruewan  Chonlanai 
Deputy General Manager

Administration Group

นายอรรถสิทธ์ิ  สงสะนะ
รองผูจัดการใหญ สายพัฒนา
Mr. Attasith  Song-sana

Deputy General Manager
Development Group

Credit Union League of Thailand Limited.
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Office of The General Manager
สํานักผูบริหารสํานักผูบริหาร

นางพัชรพร  เครือษา
ผูจัดการ สํานักผูบริหาร
Mrs. Patcharaporn  Kruesa
Executive Office Manager

นายไพศาล  วิวัฒนทิพย
หัวหนาแผนกอํานวยการ
Mr. Paisarn  Wiwattanathip
Chief of Administration Section

2.

1. นางสุทามาศ   รอดรัตน
หัวหนาแผนกบริหารการประชุม
Mrs. Suthamas  Rodrat
Chief of the Meeting Administration Section

นายรัฐกานต   ศรีทองสุข
เจาหนาท่ีบริหารการประชุม
Mr. Rattakarn  Srithongsook

1.2.
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Administration Department

ฝายบริหารท่ัวไปฝายบริหารท่ัวไป

นางเกศริน  โรงสะอาด
ผูจัดการ ฝายบริหารท่ัวไป
Mrs. Kasarin  Rongsa-ard
Administration Department Manager

1.

5.

3.

7.

2.

6.

4.

8.

นางสาวกุลนิษฐ  เอนก
หัวหนาแผนกพัสดุและอาคารสถานท่ี
Ms. Kullanid  Ar-Nek
Chief of Supplies and Building Section

นางบุญญานุช  จันทรวิเศษ
เจาหนาท่ีอาคารสถานท่ี
Mrs. Boonyanuch  Chanviset

นางสาววิไลพร  คงคาใส
เจาหนาท่ีธุรการและโอเปอเรเตอร
Ms. Wilaiporn  Kongkasai

นางบุญลอม  ทองคํา
พนักงานทําความสะอาด
Mrs. Bunlom Thongkham

นายโจ  วรรณกุล
หัวหนาแผนกนโยบายและแผน
Mr. Joe  Wannakul
Chief of Policy and Planning Section

นายดอกรัก  อินทรสนิท
เจาหนาท่ีอาคารสถานท่ี
Mr. Dok-rak  In-sanit

นายพงษชัยวัฒน  คําสัตย
เจาหนาท่ียานพาหนะ
Mr. Pongchaiwat  Khamsat

นางสํารวย  เพชรแสง
พนักงานทําความสะอาด
Mrs. Samruai Phetsaeng

1. 2. 3.4.

8. 5. 6.7.

Credit Union League of Thailand Limited.

รายงานกิจการ 2562
CULT Annual Report 2019

57



1.

2.

นางสาวณัชมน  ทะลิ
หัวหนาแผนกอัตรากําลังและสรรหา และปฏิบัติหนาท่ีเจาหนาท่ีพัฒนาบุคลากร
Ms. Natchamon  Thali
Chief of Human Resource Section

นางสาวเขมณัฏฐ  กุลบุตร
เจาหนาท่ีสวัสดิการและคาตอบแทน
Ms. Khemmanat  Kullabut

2.1.

Human Resource Management Department
ฝายบริหารงานบุคคลฝายบริหารงานบุคคล

นางณัฐฐภักค  ผูปรารถนาสิทธ์ิ
ผูจัดการ ฝายบริหารงานบุคคล
Mrs. Nuttapug  Phupranasit
Human Resource Management Department Manager

รายงานกิจการ 2562
CULT Annual Report 2019

58

Credit Union League of Thailand Limited.



Central Finance Facility and Welfares Department

ฝายจัดการธนกิจและสวัสดิการฝายจัดการธนกิจและสวัสดิการ

นายสุริยา  เพชรสุข
ผูจัดการ ฝายจัดการธนกิจและสวัสดิการ
Mr. Suriya  Petsuk
Central Finance Facility and
Welfares Department Manager

นายพรพิรุณช  เครือแกว
ผูชวยผูจัดการ ฝายจัดการธนกิจและสวัสดิการ
Mr. Phonphirun  Khrueakaew
Assistant Central Finance Facility and 
Welfares Department Manager

1.

3.
2.

4.

นางสาวผกามาส  ศรีรักษา
Ms. Pakamath  Sriluksa
หัวหนาแผนกสินเช่ือและติดตามหน้ี
Chief of Interlending Section

นางสาวสุวพิชญ กลาแข็ง
Ms. Suwapichy  Klakhaeng
เจาหนาท่ีสงเสริมธุรกิจสหกรณ

นางสาวยุวดี  ศรีดาแกว
Ms. Yuwadee  Sridakaew
เจาหนาท่ีสินเช่ือและติดตามหน้ี

นางสาวกาญจนา  แซยะ
Ms. Kanchana Saeya
เจาหนาท่ีสงเสริมสวัสดิการ

1. 4. 3.2.
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ฝายบริหารเงินฝายบริหารเงิน

นางสาวพัชรินทร ยอแสง
ผูชวยผูจัดการ รักษาการผูจัดการฝายบริหารเงิน
Ms. Patcharin  Yorsaeng
Assistant and 
Acting Financial Managerment Department Manager

2.

1.
4.
3.

5.

นางสาววาสนา  ไพศาลย
หัวหนาแผนกเงินทุน
Ms. Vasana  Phaisan
Chief of Fund Raising Section  

นายศิริวัฒน  ชิตรัตน
หัวหนาแผนกการเงิน
Mr. Siriwat Chitrat
Chief of Financial Section

นางสาวศิริลักษณ ราโช
เจาหนาระดมทุน
Ms. Sirilak  Rachoนางสาวศุภาพิชญ นาตาล

เจาหนาท่ีการเงิน
Ms. Supapich Natan

นางสาวสิริลักษณ  ธงชัย
เจาหนาท่ีบริหารการลงทุน
Ms. Sirilak  Thongchai

3. 1. 5. 2.4.

Financial Management Department
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ฝายวิชาการฝายวิชาการ

นางน้ําฝน สีสงค
ผูชวยผูจัดการ และรักษาการผูจัดการฝายวิชาการ
Mrs. Namfon  Seesong
Assistant and
Acting Education Department Manager

1.

3.

2.

4.

นางสาวจันทรจิฬา  นวลศรี
หัวหนาแผนกประชาสัมพันธ
Ms. Janjila Nuansri
Chief of Public Relation Section  

นายรัฐวิชญ  นภานพดล
หัวหนาแผนกพัฒนางานวิชาการและการวิจัย
Mr. Rattawit Napanoppadon
Chief of Education and Research 
Development Section  

นายเอกลักษณ  เนาวรัตน
เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ
Mr. Eakalak  Novwarat

นางสาวบสพร  ศรีสวาง
เจาหนาท่ีสงเสริมสตรีและเยาวชน
Ms. Botsaporn  Seesawang

1.

3.

2.

4.

Education Department
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Accounting and Budgeting Department

ฝายบัญชีและงบประมาณฝายบัญชีและงบประมาณ

นางสาวชมจันทร  เตชะวงค
ผูจัดการฝายบัญชีและงบประมาณ
Ms. Chomchan  Techawong
Accounting and Budgeting Department Manager

2.
1.

3.

นางวาสนา มนตรี
หัวหนาแผนกบัญชี
Mrs. Wassana Montri
Chief of Accounting Section

นายวีระ  ยอดมณี
หัวหนาแผนกวิเคราะหงบประมาณ
Mr. Veera  Yodmanee
Chief of Budget Analysis Section

นางสาววราพรรณ  อินหงษา
เจาหนาท่ีบัญชี
Ms. Warapun Inhongsa

2. 1. 3.
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ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Department

นายไพรวัลย  คําสารีรักษ
ผูจัดการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Mr. Paiwan Khamsareerak
Information Technology Department Manager

1.
2.

นายฉลอง  เจริญสุข
เจาหนาท่ีพัฒนาระบบสารสนเทศ
Mr. Chalong Jareonsook

นายวสันต  สักการเวช
เจาหนาท่ีเทคนิคคอมพิวเตอร
Mr. Wasan Sakkarnwech

2.1.
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รายงานกิจการ 2562
CULT Annual Report 2019

63



สํานักกฎหมาย สํานักกฎหมาย 

2.

4.

1.

3.

นางสาวนวรัตน  จันทรรักษาสกุล
ผูชวยผูจัดการ
Ms. Navarat  Janraksasakul
Assistant office of the Law Manager

นางสาวสุจินดา  เจษฎานุรักษ
เจาหนาท่ีนิติกรรมสัญญา คดีและนิติกร
Ms. Sujinda Jatsadanurak

นายธันยวิชญ  นาคสวาท
เจาหนาท่ีสารนิเทศกฎหมายและนิติกร
Mr. Thanwit  Naksahwat

นายพยงค  อินทรสาร
เจาหนาท่ีอํานวยการและนิติกร
Mr. Payong  Intarasan

2.3. 1. 4.

Office of the Law
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ช.ส.ค. สาขาภาคเหนือช.ส.ค. สาขาภาคเหนือ
Northern Branch Office

นางสาวภัค  ศรีสวัสด์ิ
ผูจัดการ  ช.ส.ค.สาขาภาคเหนือ
Ms. Pak  Srisawat
Northern Branch Manager

นายสุเมธ  จาเรือง
ผูชวยผูจัดการ ช.ส.ค.สาขาภาคเหนือ
Mr. Sumeth  Jaruang
Assistant Northern Branch Manager

15. 12. 7.14. 10.

11.

6.13. 8.

9.

5.

2. 3.1. 4.

1. นางสาวบุษยารัตน  คลายมณี 
หัวหนาแผนกจัดการธนกิจและสวัสดิการ
Ms. Bussayarat   klaimanee
Chief of Interlending and Welfare Management Section

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

นางสาวกัลยาณี  อนุดิตย 
หัวหนาแผนกการเงินและบัญชี
Ms. Kanlayanee  Anudit
Chief of Finance and Accounting  Section

นางสาวกรณิศ พงคตุย 
หัวหนาแผนกสงเสริมและพัฒนาสหกรณ 
Ms. Korranit  Pongtui
Chief of Cooperative Promotion and Development Section

นายจรูญ  กรธนพาณิชย 
เจาหนาท่ีสงเสริมและพัฒนาสหกรณและรักษาการหัวหนาสํานักบริการ
Mr. Jaroon  Korntanaphanit

นายปติชา  ทําชาวนา 
เจาหนาที่ธุรการและบริการ
Mr. Peeticha  Thamchaona

นายจักราวุธ  สิงหโทราช 
เจาหนาท่ีสงเสริมและพัฒนาสหกรณ
Mr. Jakkrawut  Singthorat

นางนภาพร  ปตยา 
เจาหนาท่ีการเงิน 
Mrs. Naphaporn  Pitya

นางสาววรางคณา เพชรประดิษฐ
เจาหนาท่ีสินเช่ือและระดมทุน
Ms. Warangkana Petpradit

นายสุเทพ  หาญศิลปพงศ 
เจาหนาท่ีสงเสริมสวัสดิการ
Mr. Suthep  Hansinphong

นางสาวอัมพร ยะยาเปา 
เจาหนาท่ีบัญชี
Ms. Umporn Yayapow

นายอนุชา อรจันทร 
เจาหนาที่วิชาการและติดตามประเมินผลสมาชิก
Mr. Anucha  Onjan

นางเบ็ญจภรณ  นาคคลาย 
เจาหนาท่ีสงเสริมและพัฒนาสหกรณ
Mrs. Benjaporn  Nakklay

นางสาวเอมอร  ปาเก๋ียง 
เจาหนาท่ีธุรการและบริการ
Ms. Aimon  Pakaing

นางสาวพัชรี  ดีหลี 
เจาหนาท่ีสงเสริมสวัสดิการ
Ms. Pacharee Deelee

นายณฐกร  นันทวรรณ 
เจาหนาท่ีสงเสริมและพัฒนาสหกรณ
Mr. Nathakorn  Nunthawan
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1.

ช.ส.ค. สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือช.ส.ค. สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Northeastern Branch Office

นายสมเดช  เจริญชัย
ผูจัดการ ช.ส.ค.สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Mr. Somdet  Charoenchai 
Northeastern Branch  Manager

นายศรชัย  ภูลับ
ผูชวยผูจัดการ ช.ส.ค.สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Mr. Sornchai  Phulab
Assistant Northeastern Branch  Manager

นางปยะนุช  เฉลิมญาติ   
หัวหนาแผนกการเงินและบัญชี
Mrs. Piyanuch  Chalermyart
Chief of Finance and Accounting Section

12.14. 9. 6.

3.

11.13. 8. 5.

1.

10. 7. 4.

2.

2.

3.

4.

5.

นายปยะพงษ  ไชยสุทธ์ิ   
หัวหนาแผนกจัดการธนกิจและสวัสดิการ
Mr. Piyapong  Chaiyasut  
Chief of Interlending and Welfare Management Section

นายทินกร  สารีอาจ   
เจาหนาท่ีสงเสริมและพัฒนาสหกรณและ
รักษาการหัวหนาแผนกสงเสริมและพัฒนาสหกรณ
Mr. Tinnakorn  Saleead
Acting Chief of Cooperative Promotion and 
Development Section

6.

นางสาวศุภวรรณ  พัฒนาศูนย 
เจาหนาท่ีสินเช่ือและระดมทุน
Ms. Suphawan  Phattanasoon

นางสาวอัจฉรา  ใจสูศึก 
เจาหนาท่ีสงเสริมสวัสดิการ
Ms. Auchara Jaisusuk

นางสาวนุชนาถ  สนิทไทย  
เจาหนาท่ีบัญชี
Ms. Nuchannart  Sanitthai

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

นางสุพาภรณ  จังพล 
เจาหนาท่ีสงเสริมสวัสดิการ
Mrs. Supaporn  Jungpon

นางสายฝน  พาที 
เจาหนาท่ีธุรการและบริการ
Mrs. Saiphon  Patee

นางสาวสมพิศ  พาที 
เจาหนาท่ีการเงิน
Ms. Sompit Patee

นายสัมฤทธ์ิ  ปกกัง 
เจาหนาท่ีวิชาการและติดตามประเมินผลสมาชิก
Mr.  Sumrit  Pukkung

นายรชานนท  โพธิ์เวียงคํา
เจาหนาที่สงเสริมและพัฒนาสหกรณ
Mr. Rachanon  Phowiangkham

นายอรรคสิทธิ์  ทับพิมล 
เจาหนาที่สงเสริมและพัฒนาสหกรณ
Mr. Akkhasit  Tuppimol

นายธนัน พันหอม 
เจาหนาท่ีสงเสริมและพัฒนาสหกรณ
Mr. Tanan  Panhom

นางสาวประพินญา เทียบเพชร 
เจาหนาท่ีสินเช่ือและระดมทุน
Ms. Prapinya  Thiabphet
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ช.ส.ค. สาขาภาคกลางช.ส.ค. สาขาภาคกลาง
Central Branch Office

นายณัฐวุฒิ  อนันตกิตติกุล
ผูจัดการ  ช.ส.ค.สาขาภาคกลาง
Mr. Nattawut  Anankittikul
Central Branch Manager

นายทวีพงษ  โรงสะอาด
ผูชวยผูจัดการ ช.ส.ค.สาขาภาคกลาง
Mr. Taweepong  Rongsa-ard
Assistant Central Branch Manager

5. 8.9. 6.

12.10.

15.

14.

4. 7.

13.11.

2. 1.3.

นางสาวอรอนงค  นาคมงคล 
เจาหนาท่ีธุรการและบริการ
Ms. Aonanong Nakmongkhon

นางสาวจิดาภา  สุกใส 
เจาหนาท่ีบัญชี
Ms. Jidapa  Sooksai

1.

3.

นางสาวไพรินทร  อินทะปญญา 
หัวหนาแผนกจัดการธนกิจและสวัสดิการ
Ms. Phairin  Intapanya
Chief of Interlending and Welfare Management Section

2.

4.

6.

นายรณภพ  จันทร 
หัวหนาแผนกสงเสริมและพัฒนาสหกรณ
Mr. Ronnapob  Juntron
Chief of Cooperative Promotion and Development Section

นางสาวสุนิษา  เล่ือนลอย 
หัวหนาแผนกการเงินและบัญชี
Ms. Sunisa  Luanloy
Chief of Finance and Accounting Section

5.

7.

นางสาวซารีนา   สวนเพ็ชร 
เจาหนาที่สงเสริมสวัสดิการ
Ms. Sareena  Saunpech

นางสาวโยธกานต  ปานมีทรัพย 
เจาหนาท่ีวิชาการและติดตามประเมินผลสมาชิก
Ms. Yotagant  Panmeesub

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

นางสาวมาลินี  หงษลอยลม
เจาหนาท่ีการเงิน
Ms. Malini  Hongloylom

นายวิรุณฤทธ์ิ   วรรณทอง 
เจาหนาท่ีสินเช่ือและระดมทุน
Mr. Wirunrit  Wanthong

นายวิชัย  พลลุน 
เจาหนาท่ีสงเสริมและพัฒนาสหกรณ
Mr. Wichai  Ponlun

นายราเชนทร  สุพรรณ 
เจาหนาท่ีสงเสริมและพัฒนาสหกรณ
Mr. Rachen  Suphan

นายศตพรรษ เพ็ญภู 
เจาหนาท่ีสินเช่ือและระดมทุน
Mr. Satapat  Penpoo

นายณรงค  ตระหงาน 
เจาหนาท่ีสงเสริมและพัฒนาสหกรณ
Mr. Narong  Trangan

นายรชต  วงษถาวร 
เจาหนาท่ีสงเสริมและพัฒนาสหกรณ
Mr. Rachata Wongthavorn

นายปกรณ  สิทธิฤทธ์ิ 
เจาหนาท่ีสงเสริมและพัฒนาสหกรณ
Mr. Pakorn  Sittirit
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ช.ส.ค. สาขาภาคตะวันออกช.ส.ค. สาขาภาคตะวันออก
Eastern Branch Office

นางสุวรรณี  มุติยารมย 
ผูจัดการ  ช.ส.ค.สาขาภาคตะวันออก
Mrs. Suwanee Mutiyarom
Eastern Branch Manager

นางสาวพิรัญรัตน  ถอยคํา
ผูชวยผูจัดการ ช.ส.ค.สาขาภาคตะวันออก
Ms. Piranrut  Thoykham
Assistant Eastern Branch Manager

1.

3.

2.

4.

5.

2.

9. 6.

1.

8.

4.

7.

3.

นายเติมวงศ  วรรณรัตน 
หัวหนาแผนกสงเสริมและพัฒนาสหกรณ
Mr. Termwong Wannarat 
Chief of Cooperative Promotion and 
Development Section

นายชุติมันต  สีหะ 
เจาหนาท่ีสินเช่ือและระดมทุน และ
รักษาการหัวหนาแผนกจัดการธนกิจและสวัสดิการ
Mr. Chutimunt  Seeha 
Acting Chief of Interlending and 
Welfare Management Section 

นายกิตติคุณ สุมทอง
เจาหนาท่ีสงเสริมและพัฒนาสหกรณ
Mr. Kittikun Soomthong

นายปยะ  พุทธรังษี 
เจาหนาท่ีสงเสริมสวัสดิการ
Mr. Piya  Puttarangsee

6.

5.

7.

8.

9.

นางสาวเอริน  ปราโมทย 
เจาหนาท่ีธุรการและบริการ
 Ms. Arin  Pramoth

นางสาวชญานนท  วงษสวาง 
เจาหนาท่ีสินเช่ือและระดมทุน 
Ms. Chayanon Wongsawang 

นางสาวนภัส  สัจจาธรรม 
เจาหนาท่ีบัญชี 
Ms. Napat  Sujjatharm

นางมาลินี  อุนเมือง 
เจาหนาท่ีวิชาการและติดตามประเมินผลสมาชิก
Mrs. Maline  Aunemurng

นางสาวธิดารัตน  สุชิตสมสกุล 
เจาหนาท่ีการเงิน
Ms. Thidarat  Suchitsomsakul 
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ช.ส.ค. สาขาจังหวัดเพชรบุรีช.ส.ค. สาขาจังหวัดเพชรบุรี
Petchaburi Branch Office

นายชัชชัย  จันทรกระจาง
ผูจัดการ  ช.ส.ค.สาขาจังหวัดเพชรบุรี
Mr. Chatchai  Jankrajang 
Petchaburi Branch Manager

นางสาวนองรัตนา  สิงหโตทอง
ผูชวยผูจัดการ ช.ส.ค.สาขาจังหวัดเพชรบุรี
Ms. Nongrattana  Singtotong
Assistant Petchaburi Branch Manager

5.7. 4.

2.

6. 3.

1.

1.

3.

นางสาวนิตยา  ยอดใส 
หัวหนาแผนกการเงินและบัญชี 
Ms. Nittaya  Yodsai
Chief of Finance and Accounting Section

2. นายพิเชษฐ  ศิลปสมบูรณ 
หัวหนาแผนกจัดการธนกิจและสวัสดิการ
Mr. Phichet  Sinlapasombun  
Chief of Interlending and Welfare Management Section 

นางวรัชยา  คงเมือง 
เจาหนาท่ีธุรการและบริการ
Mrs. Waratchaya  Khongmueang

4.

6.

5.

7.

นางสาวอรวรรณ  เบียดกระสินธ 
เจาหนาท่ีวิชาการและติดตามประเมินผลสมาชิก
Ms. Orawon Biedkasin

นายเอกลาภ  เฉยฉิน  
เจาหนาท่ีสงเสริมและพัฒนาสหกรณ
Mr. Ekkalarp  Cholechin 

นางสาวกัญญาภัค งามกระจาย 
เจาหนาท่ีบัญชี
Ms. Kanyapak  NgamKrajai 

นางสาวสุพรรณี  เมืองเล็ก 
เจาหนาท่ีสงเสริมสวัสดิการ
Ms. Supannee  Muanglek
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1.

3.

5.

2.

4.

6.

8.

10.

7.

9.

11.

ช.ส.ค. สาขาภาคใตช.ส.ค. สาขาภาคใต
Southern Branch Office

นายณัฐพิพัฒ วรฤทธ์ิ 
ผูจัดการ  ช.ส.ค.สาขาภาคใต
Mr. Natpipath Worarit
Southern Branch Manager

นายสิทธิศักด์ิ  สุชาติพงษ 
ผูชวยผูจัดการ ช.ส.ค.สาขาภาคใต
Mr. Sittisak  Suchatpong  
Assistant Southern Branch Manager

8.

4.

6. 9.

3.

7.

5.

10. 11.

2. 1.

นางลักขณา  สมเชื้อ
หัวหนาแผนกบริหารทั่วไปและปฏิบัติหนาที่เจาหนาที่บัญชี 
Mrs. Lukkana Somchuea
Chief of General Administration Section 

นางสายชล  เจริญลาภ 
หัวหนาแผนกการเงินและบัญชี
Mrs. Saichon  Chareuanlap 
Chief of Finance and Accounting Section 

นางสาววรรณวิไล  วงศศิรประภา 
หัวหนาสํานักงานบริการ
Ms. Wanvilai  Wongsiraprapa 
Chief office service

นางสาวอภิรดา  เคลือบอาบ
หัวหนาแผนกสงเสริมและพัฒนาสหกรณ
Ms. Apirada Klerb-arb 
Chief of Cooperative Promotion and 
Development Section 

นางสาวกาญจนา  แซลิ่ว 
หัวหนาแผนกจัดการธนกิจ และสวัสดิการ
Ms. Kanjana  Saeiw 
Chief of Interlending and Welfare Management Section 

นายณัฐกิจ  พราหมณศรีชาย
เจาหนาที่วิชาการและติดตามประเมินผลสมาชิก
Mr. Natakit  Pramsrichai 

นายพรชัย  ไกรนรา 
เจาหนาท่ีสงเสริมและพัฒนาสหกรณ 
Mr. Pornchai  Krainara

นายสมชัย  อุยนักธรรม 
เจาหนาท่ีสินเช่ือและระดมทุน
Mr. Somchai  Auinaktham

นางสาววรกุล  ศรีสดใส
เจาหนาท่ีธุรการและบริการ 
Ms. Worrakul Sreesodsai 

นางสาวหิรัญญา  รัตนโชติ 
เจาหนาท่ีธุรการและบริการ 
Ms. Hirunya  Ruttanachot 

นางสาวปยาพร  อุปการสง  
เจาหนาท่ีสงเสริมสวัสดิการ 
Ms. Piyapron Aupkrysorng
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สถาบันพัฒนาเครดิตยูเน่ียนสถาบันพัฒนาเครดิตยูเน่ียน
Credit Union Development Institute

1.5. 2.3. 4.

นายอนุชิต  คําพิลัง 
Mr. Anuchit Khampilang
ผูจัดการ สถาบันพัฒนาเครดิตยูเน่ียน
Credit Union Development Institute Manager

1.

3.

5.
2.

4.
นายนิรันดร  ภูทอง 
เจาหนาท่ีบริหารท่ัวไป 
Mr.  Nirandon  Phuthong

นางสาวจิรนันท  ศรีบุญเรือง 
เจาหนาท่ีบัญชี
Ms.  Jiranan   Sribunruang

นางสาวกรนิกา  บุตรดีชัย 
เจาหนาท่ีบริหารการศึกษาและบริการทางวิชาการ
Ms. Konniga  Butdeechai

นายเชษฐชวิศ  โดดชัย
เจาหนาท่ีชางซอมบํารุง
Mr.  Cheschawit  Dodchai 

นางสาวจิรารัตน  ภูครองจิตร
พนักงานทําความสะอาด
Ms. Chirarat Phukrongjit 

Credit Union League of Thailand Limited.
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ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม

256225622562256225622562ปปป
2019 Activity Pictures2019 Activity Pictures
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 2019 Annual General Meeting

ประชุมใหญสามัญประจําป 2562ประชุมใหญสามัญประจําป 2562

Credit Union League of Thailand Limited.
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 2019 Annual General Meeting

ประชุมใหญสามัญประจําป 2562ประชุมใหญสามัญประจําป 2562
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 2019 Annual General Meeting

ประชุมใหญสามัญประจําป 2562ประชุมใหญสามัญประจําป 2562

Credit Union League of Thailand Limited.

รายงานกิจการ 2562
CULT Annual Report 2019

75



Coordination and Representation
ประสานงานและเช่ือมโยงเครือขายหนวยงานตาง ๆประสานงานและเช่ือมโยงเครือขายหนวยงานตาง ๆ
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Credit Union Club Seminar

สัมมนาคณะกรรมการชมรมเครดิตยูเน่ียนสัมมนาคณะกรรมการชมรมเครดิตยูเน่ียน

Credit Union League of Thailand Limited.
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Credit Union Promotion and Development
งานพัฒนาและสงเสริมสหกรณในภูมิภาคตาง ๆ  งานพัฒนาและสงเสริมสหกรณในภูมิภาคตาง ๆ  
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Credit Union Promotion and Development
งานพัฒนาและสงเสริมสหกรณในภูมิภาคตาง ๆ  งานพัฒนาและสงเสริมสหกรณในภูมิภาคตาง ๆ  

Credit Union League of Thailand Limited.
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Women’s Empowerment
งานสงเสริมสตรีงานสงเสริมสตรี
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Community Concern
ชวยเหลือดานสาธารณประโยชนชวยเหลือดานสาธารณประโยชน

Credit Union League of Thailand Limited.
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ประมวลภาพกิจกรรมประมวลภาพกิจกรรม
Activity Pictures Collection
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