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สาร รัฐมนตร�ว�าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ�
นายเฉลิมชัย ศร�อ�อน

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

 ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด  
มีบทบาทหนาที่สําคัญในการสงเสริมชวยเหลือสหกรณสมาชิก
ที่ตองการความมั่นคง ความเขมแข็งดานการเงิน และสงเสริม
การออมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกใหมีความเปนอยูดีข้ึน 
พรอมท้ังพัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็ง
 การดําเนินงานของชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหง
ประเทศไทย จํากัด ยึดมั่นในการใชหลักคุณธรรมบนพื้นฐาน 
5 ประการ คือ ความซื่อสัตย ความเสียสละ ความรับผิดชอบ
ความเห็นใจและความไววางใจ มีการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ
และพัฒนาอยางตอเนื่อง ทําใหเปนองคกรที่มีความสามารถ
ในการใหบริการและจัดสรรผลประโยชนแกสมาชิกอยาง
เปนธรรม ในสถานการณปจจุบันที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ทําใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจตอ
ทุกภาคสวน รวมถึงสมาชิกสหกรณ  ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียน
แหงประเทศไทย จํากัด  ไดประกาศมาตรการชวยเหลือดาน
หนี้สินและการปรับโครงสรางหนี้ของสมาชิกสหกรณ ซึ่งถือวา
เปนการบริหารงานไดทันตอสถานการณปจจุบันและเปนการชวย
เหลือสมาชิกสหกรณดวยความเห็นใจอยางแทจริง
 ในโอกาสจัดการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2564 น้ี  
ผมขออํานวยพรให คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ เจาหนาท่ี 
และผูเก่ียวของทุกทาน ตลอดจนมวลสมาชิกสหกรณท่ัวประเทศ 
ประสบแตความสุข มีความเจริญในหนาท่ีการงาน และมีสุขภาพ
พลานามัยท่ีแข็งแรงตลอดไป

 Credit Union League of Thailand Limited has 
important roles and duties in promoting and helping 
cooperative members in need of stability financial strength 
and promote savings to improve the quality of life of 
members to have a better life along with developing a 
strong community.
 The operation of Credit Union League of Thailand
Limited is committed to the principles of integrity, 
sacrifice, responsibility, sympathy and trust.  There is
efficient management and continuous development.  
Make it an organization capable of providing services and
allocate benefits to members fairly.  In the current situation 
with the Corona Virus Disease 2019 outbreak. Causing 
economic impacts on all sectors including members of the 
cooperative.  Credit Union League of Thailand Limited has 
announced measures to assist members on debts and 
debt restructuring.  It is considered that management can 
keep up with the current situation and help the members 
of the cooperative with real compassion.   
 On this occasion of the Annual General Meeting
2021, 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 forever.

(นายเฉลิมชัย  ศรีออน)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

Mr. Chalermchai Sreeon
Minister of Agriculture and Cooperatives
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 เน่ืองในโอกาสท่ีชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย

จํากัด ไดจัดประชุมใหญสามัญ ประจําป 2564 ดิฉันขอชื่นชม

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ สมาชิกสหกรณ เจาหนาที่ และ

ผูเก่ียวของทุกทาน ท่ีเปนรากฐานในการสนับสนุน สงเสริม พัฒนา รวมท้ัง

แกไขปญหาความเดือดรอนของสมาชิกจากการแพรระบาดโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 ใหบรรเทาลง พรอมทั้งนําพาใหชุมนุมสหกรณ

เครดิตยูเน่ียนเจริญเติบโตกาวหนาดวยความจริงใจ

 ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย จํากัด ถือไดวา

เปนสถาบันกลางระดับชาติของขบวนการสหกรณเครดิตยูเนี่ยนใน

ประเทศไทย ที่มุ งสงเสริมสนับสนุนใหสมาชิกเปนองคกรการเงิน

และสวัสดิการของชุมชน สถานประกอบการและสถานศึกษา โดย

ดําเนินธุรกิจ การผลิต การคา การบริการ อุตสาหกรรม และการลงทุน 

เพื ่อชวยเหลือซึ ่งกันและกัน โดยใชหลักจิตตารมณ 4 ประการ 

ประกอบดวย ความสนใจกัน ความหวงใย การแบงปน การรับใชกัน 

ควบคูไปกับการใชหลักคุณธรรมพื้นฐาน 5 ประการ ประกอบดวย 

ความซ่ือสัตย ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นใจและความไวใจ 

เพื่อใหเกิดประโยชนแกสมาชิกและสวนรวม ทั้งดานเศรษฐกิจและ

สังคมอยางแทจริง

 โอกาสนี ้ ดิฉันขออวยพรใหคณะกรรมการดําเนินการ

สหกรณ สมาชิกสหกรณ เจาหนาท่ี  และผูท่ีเก่ียวของทุกทาน ตลอดจน

มวลสมาชิกสหกรณทั่วประเทศ มีความสมบูรณพรอมทั้งกําลังกาย 

กําลังใจ และกําลังความคิดอันเขมแข็ง สามารถปฏิบัติภารกิจนําพา

องคกรใหมีความเจริญกาวหนา สรางสรรคสิ่งที่เปนประโยชนแกปวง

ประชาและประเทศชาติ สืบไป

 On the occasion of 2020 Annual General Meeting 

of  Credit Union League of Thailand Limited, I would like to 

admire board of directors, members, staff  and all involved 

who is the foundation to support, promote, develop as well as 

solve the problems of members suffering from the spread of 

corona virus 2019 outbreak.  Along with leading Credit Union 

League of Thailand Limited to grow and prosper, sincerely.

 The Credit Union League of Thailand Ltd. is 

regarded as the central institution of the Credit Union 

Movement in Thailand which aims to promote and support 

members to become a financial and welfare organization of the 

community, establishments and educational institutes, they 

operate in the manufacturing, trading, service, industry and 

investment businesses to help each other by using 4 spiritual 

principles : interest,  concern, sharing and service, along with 

applying 5 basic virtues : honesty, sacrifice, responsibility, 

sympathy and trust to benefit members and the public both 

economically and social truly.

 On this occasion, I would like to wish the board of 

directors,  members staff and all involved. As well as members 

of cooperatives nationwide is complete with strength in physical 

strength and mental strength able to perform missions leading 

the organization to progress, create things that will benefit the 

people and nations for a long time. 

(นางสาวมนัญญา  ไทยเศรษฐ)
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

Miss Mananya Thaiset
Deputy Minister of Agriculture and Cooperatives

สาร รัฐมนตร�ช�วยว�าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ�
นางสาวมนัญญา  ไทยเศรษฐ�
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เพื ่อชวยเหลือซึ ่งกันและกัน โดยใชหลักจิตตารมณ 4 ประการ 

ประกอบดวย ความสนใจกัน ความหวงใย การแบงปน การรับใชกัน 

ควบคูไปกับการใชหลักคุณธรรมพื้นฐาน 5 ประการ ประกอบดวย 

ความซ่ือสัตย ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นใจและความไวใจ 
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(นายวิศิษฐ  ศรีสุวรรณ)
อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

Mr. Wisit  Srisuwan
Director General of Cooperative Promotion Department

 ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด 
เปนองคกรกลางในการสงเสริมและพัฒนาการดําเนินงานของ
สหกรณเครดิตยูเนี่ยนในประเทศไทย ใหมีประสิทธิภาพ และ
อยูบนพื้นฐานของความซื่อสัตย เสียสละ มีความรับผิดชอบ 
ตลอดจนความเห็นใจ ไวใจซึ ่งกันและกัน โดยยึดหลักการ
ชวยเหลือตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ซ่ึงถือเปนการรวมกัน
แกปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมไดอีกทางหน่ึง
 บทบาทและหนาท่ีสําคัญของชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียน
แหงประเทศไทย จํากัด จะตองเปนสถาบันหลักในการพัฒนาให
สหกรณเครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศ มีความเขมแข็ง เปนองคกรที่
มีสวนในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเหลาสมาชิก 
ตามหลักการสหกรณเพ่ือใหเกิดผลเปนรูปธรรม เปนสถาบันการ
เงินของชุมชนท่ีมีรากฐานอันม่ันคง มีมาตรฐาน และการดําเนิน
งานที่ดํารงไวซึ่งหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานของความซื่อสัตย 
โปรงใส ตรวจสอบได และคํานึงถึงผลประโยชนของมวลสมาชิก
เปนสําคัญอยางแทจริง
 ในโอกาสประชุมใหญสามัญ ประจําป 2564 น้ี ผมขอ
อํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย และส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท้ังหลายในสากลโลก
โปรดอํานวยพรใหสมาชิก คณะกรรมการดําเนินการ ผูตรวจสอบ
กิจการ เจาหนาท่ี และผูเก่ียวของทุกทาน มีความเจริญกาวหนา 
ประสบผลสําเร็จ สมปรารถนาทุกประการ

 Credit Union League of Thailand Limited is the 
central organization for promoting and developing credit 
union operations in Thailand to be effective and based on 
honesty, sacrifice, responsibility as well as compassion 
trust each other by adhering to the principle of self-help 
and mutual assistance which is considered to be another 
joint solution to economic and social problems.
 The important roles and functions of Credit Union 
League of Thailand Limited must be the main institution to 
develop for credit union cooperatives nationwide strong.  
It is an organization that contributes to the promotion and 
improvement quality of life of members.  According to the 
principle of cooperatives to produce tangible results to be 
a financial institution of the community with a solid founda-
tion, standards and operations that uphold the principles 
of good governance based on honesty, transparency, 
accountability and the interests of our members.
 On the occasion of the annual general meeting 
of 2021 I ask for power of Phra Sri Rattanatrai  and all 
sacred things in the world please bless the members, 
board of directors, auditors, officers and all relevant parties 
progress success satisfied in all respects.

สาร อธิบดีกรมส�งเสร�มสหกรณ�
นายว�ศิษฐ�  ศร�สุวรรณ�
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 ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด เปน

สถาบันกลางระดับชาติของขบวนการสหกรณเครดิตยูเนี ่ยนใน

ประเทศไทยที่มีความเขมแข็ง ทําหนาที่ในการสงเสริมสนับสนุนการ

รวมกลุมระหวางสหกรณสมาชิก ภายใตการดําเนินธุรกิจ การผลิต การคา 

การบริการ อุตสาหกรรม และการลงทุนรวมกัน เพ่ือชวยเหลือซ่ึงกัน

และกัน อีกทั้งไดใหคําแนะนําดานการดําเนินกิจการใหเปนไปตาม

กฏหมาย ระเบียบ ขอบังคับการบริหารงานใหมีความโปรงใสและเปนธรรม

พรอมสงเสริมดานการออมและสวัสดิการตาง ๆ  ท่ีมีความจําเปนตอการ

ดําเนินชีวิต กอใหเกิดประโยชนแกมวลสมาชิกและสวนรวมท้ังทางดาน

เศรษฐกิจและสังคม โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ กระทรวงเกษตรและ

สหกรณพรอมใหการสนับสนุนความชวยเหลือ ดูแล และแนะนําดาน

การบัญชีและการสอบบัญชี ใหเปนไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี

และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ เพ่ือสรางระบบการดําเนินงานและ

การบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 เน่ืองในโอกาสท่ีชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย

จํากัด จัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 ในนามของกรม

ตรวจบัญชีสหกรณ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ

ท้ังหลาย ไดโปรดอํานวยพรใหคณะกรรมการ ท่ีปรึกษา คณะผูตรวจสอบ

กิจการ สหกรณสมาชิก เจาหนาท่ี ตลอดจนผูท่ีเก่ียวของทุกทาน จงประสบ

แตความสุขและความเจริญกาวหนา สมดังท่ีปรารถนาทุกประการ

 Credit Union League of Thailand Limited is a national 

institution of the strong Credit Union Cooperative Movement 

in Thailand.  Serves to promote and support the integration 

of cooperative members. Under the business of production, 

trade, service, industry and joint investment to help each other.  

It also provides advice on business operations in accordance 

with the law, regulations and management regulations to be 

transparent and fair.  While promoting savings and welfare that 

are essential to life.  It brings benefits to the members and 

the public, both economically and socially by The Cooperative 

Auditing Department, The Ministry of Agriculture and Coop-

eratives is ready to provide support, assistance, supervision 

and advice in accounting and auditing.  To be in accordance 

with the auditing standards and regulations of the cooperative 

registrar to create an efficient and effective operating and 

management system.

 On the occasion of Credit Union of Thailand Limited, 

held the annual general meeting of 2021.  On behalf of the 

Cooperative Auditing Department I would like to call you Phra 

Sri Rattanatrai and all holy thing bless the board of directors, 

advisory, audit committee, members, staff, as well as all related 

persons.  Be happy and prosperous as desired in all respects.

(นายโอภาส  ทองยงค)
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ

Mr. Opart Thongyong
Director General  of Cooperative Auditing Department

สาร  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ�
นายโอภาส  ทองยงค�

Greetings Speech from 
Director General  of Cooperative Auditing Department
Mr. Opart Thongyong
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(นายปรเมศวร  อินทรชุมนุม)
ประธานกรรมการดําเนินการ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย

Mr. Poramate  Intharachumnum
President Cooperative League of Thailand

 ในโอกาสที่ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย 
จํากัด ไดจัดการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 เพื่อรายงานผล
การดําเนินงานประจําป 2563 ใหผูแทนสหกรณสมาชิกไดรับทราบ 
และพิจารณาเรื่องตาง ๆ กระผม ขอแสดงความยินดีและชื่นชมการ
ดําเนินงานของชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย จํากัด 
 ซึ่งเปนองคกรทางการเงินและสวัสดิการของชุมชน และ
สถานประกอบการตางๆ ตลอดจนสถาบันการศึกษา  เปนศูนยกลาง
ความรวมมือในการพัฒนาทุกดาน คํานึงถึงผลประโยชนและอํานวย
ความสะดวกตอสมาชิกสหกรณ  ซ่ึงจัดใหมีสวัสดิการตาง ๆ  ใหกับสมาชิก
ตามความจําเปน เพ่ือใหเปนท่ีพ่ึงพาของสมาชิกและครอบครัวสมาชิก
ยึดหลักและวิธีการสหกรณในการแกปญหาทางดานเศรษฐกิจและ
สังคมโดยรวม อีกทั้งการบริหารจัดการของคณะกรรมการดําเนินการ
ท่ีไดดําเนินการอยูบนพ้ืนฐานความม่ันคงของสหกรณมีความรอบคอบ
มีผลประกอบการเปนที่พึงพอใจ มีสมาชิกที่เปนสหกรณและกลุม
เครดิตยูเนี่ยนมากถึง 1,072 แหง มีสมาชิกเปนรายบุคคลมากกวา
หน่ึงลานคน จึงทําใหชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย จํากัด 
มีความม่ันคงเจริญกาวหนา และมีการพัฒนาเปนลําดับมาโดยตลอด
 ผมขอช่ืนชมคณะกรรมการดําเนินการ เจาหนาท่ี และสมาชิก
ทุกคนที่ไดรวมมือกันดําเนินกิจการของชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยน
แหงประเทศไทย จํากัด ดวยความมุงม่ัน ซ่ือสัตย สุจริต ประกอบกับ
ความสําเร็จตาง ๆ  ท่ีเกิดข้ึนน้ันทุกฝายตองใชเวลา แรงกาย แรงใจและ
พลังสมองในการรวมกันสราง รวมกันพัฒนาอยางตอเนื่อง จึงทําให
ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด มีความเจริญ
กาวหนาและม่ันคงสืบไป
 วาระอันเปนมงคลนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย
และสิ ่งศักดิ ์ส ิทธิ ์ท ั ้งหลายไดโปรดอํานวยพรใหคณะกรรมการ
ดําเนินการ เจาหนาท่ี สมาชิก ตลอดจนผูเก่ียวของทุกทานจงประสบ
แตความสุข ความเจริญ ปรารถนาส่ิงใดก็ขอใหสมปรารถนาทุกประการ

 On the occasion of Credit Union League of Thailand 
Limited held the Annual General Meeting of 2021 to report the 
operating results of the year 2020 to member cooperatives and 
consider various matters.  I would like to congratulate and admire 
the work of Credit Union League of Thailand Limited, a community 
financial and welfare organization and various establishments as 
well as educational institutions. To be the center of cooperation 
in all areas of development, taking into account the benefits and 
facilitation for members of the cooperative which provides various 
benefits to members as needed, so as to depend on members and 
family members, adhere to principles and cooperative methods in 
solving economic and social problems as a whole.  In addition, the 
management of the operating committee has been conducted on 
the basis of the security of the cooperatives with prudence, there 
is a satisfactory performance, there are 1,072 cooperative mem-
bers and credit unions, there are more than one million individual 
members, as a result Credit Union League of Thailand Limited has 
stability and progress and has always been in development.
 I would like to admire board of directors, staff and all 
members who have cooperated in the organization of Credit 
Union League of Thailand Limited, with determination, honesty, 
and success that has happened, all parties have to spend time, 
physical, mental and brain power together to create, together to 
develop continuously as a result Credit Union League of Thailand 
Limited has continued to progress and remain stable.  
 This auspicious occasion I ask for power of Phra Sri 
Rattanatrai and all sacred things in the world please bless the 
members, board of directors, auditors, officers and all relevant 
parties progress success satisfied in all respects.

สาร ประธานกรรมการดําเนินการ
สันนิบาตสหกรณ�แห�งประเทศไทย 
นายปรเมศวร�  อินทรชุมนุม

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

(นายปรเมศวร  อินทรชุมนุม)
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members, as a result Credit Union League of Thailand Limited has 

 I would like to admire board of directors, staff and all 
members who have cooperated in the organization of Credit 

รายงานกิจการ ๒๕๖๓
CULT Annual Report 2020

5

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



 สถานการณการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ท่ีเกิดข้ึน  ทําใหผูคนท่ัวโลกได “เรียนรู” และ “ปรับเปล่ียน”   วิถีการดํารงชีวิต การดําเนิน
ธุรกิจของทุกภาคสวน สรางความวิตกกังวลเปนอยางมาก พิษรายของ COVID – 19  
ไดทําใหคนท่ัวโลก กวา 115 ลานคน เกิดการเจ็บไขไดปวย และมีผูเสียชีวิตเกือบ 
3 ลานคน  สงผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมอยางมหันต ทําใหเกิดปญหา
ตาง ๆ  ตามมา ไมวาจะเปนปญหาทางดานสาธารณสุข ปญหาดานเศรษฐกิจ และปญหา
ดานสุขภาพจิต  โดยเฉพาะอยางย่ิง ธุรกิจเก่ียวกับการบริการ  การทองเท่ียว โรงแรม
และรานอาหาร หลายหนวยงานตองปดกิจการลง ทําใหคนจํานวนเปนลานคน
วางงาน ขาดรายได และตกอยูในสภาพยากจน ขาดแคลน   
 ประเทศไทยยังนับวาโชคดีท่ีมีการบริหารจัดการรับสถานการณไดเปน
อยางดี ถือเปนความรวมมือของทุกภาคสวน ทําใหไดรับความกระทบไมมากเมื่อ
เทียบกับหลายประเทศ จน ณ ปจจุบันน้ี  New Normal  จะมีความสําคัญ  ท่ีแตละประเทศ
ตางตระหนักและเรียกกันท่ัวไปวา “ชีวิตวิถีใหม” พฤติกรรมของผูคนท่ีเปล่ียนแปลงไป
ซึ่งมนุษยจะสามารถใชประโยชนจากความเปลี่ยนไปของวิกฤตินี้  มาทําใหเปน
โอกาสได  “New Normal” ก็จะกลายเปน “New Success” คร้ังใหมของผูคนไดเชนกัน  
             หากจะเปรียบเทียบกับภาคธุรกิจแลว สหกรณเครดิตยูเน่ียนยังนับวามี
ผลกระทบไมมากนัก  ท้ังน้ีคงเปนสาเหตุจากการท่ีขบวนการสหกรณเครดิตยูเน่ียน 
ยังยึดถือตอหลักปฏิบัติในดานจริยธรรมและจิตตารมณ 5 ประการ แตด้ังเดิมคือ 
ความซื่อสัตย, ความเสียสละ, ความรับผิดชอบ ความเห็นใจและความไวใจกัน
จึงทําใหขบวนการสหกรณเครดิตยูเน่ียนดําเนินมาอยางเขมแข็งและม่ันคง จะมีความ
เสียหายบางในกรณีที่บางสหกรณ มีการไขวเขวในการบริหารโดยการละเวน
คุณธรรมดังกลาว จึงทําใหเกิดความเสียหายข้ึน เปนเวลารวม 56 ปแลว ท่ีองคกร
ของเราดําเนินมาดวยความราบรื่น จากการยึดถือหลักปฏิบัติในดานคุณธรรม 
จริยธรรมและจิตตารมยด้ังเดิม และเปนการพิสูจนวาจิตตารมยดังกลาวน้ัน ไมมีวัน
ลาสมัยและยังคงยึดถือใชไดตลอด
 ใน ป พ.ศ. 2564 น้ี โรคราย COVID-19 กําลังถูกปราบโดยวัคซีน
หลายขนานและหวังวาโรครายน้ีจะยุติลงโดยเร็วในอนาคต ซ่ึงเปนโอกาสดีท่ีชุมนุม
สหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย จํากัด จะเร่ิมมีการประชุมประจําป หลังจาก
เวนไป 1 ปท่ีผานมา  ผมขอแสดงความช่ืนชมยินดีท่ีขบวนการของเรา ยังไมไดรับ
การบอบช้ําอยางรุนแรงจากผลกระทบของโรคราย COVID-19 และเร่ิมตนรวมมือกัน 
โดยการจัดการประชุมประจําปตามกติกาท่ีวางไวและขอเนนวา ขอใหทุกทานยึดถือ
จิตตารมยของเรา อยาใหเหมือนองคกรภาคธุรกิจอื ่นที ่ดําเนินการแฝงดวย
ผลประโยชนเพ่ือตนเองและพวกพอง  คุณธรรม 5 ประการยังคงมีความสําคัญทุกขอ 
ความซื่อสัตย ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นใจและความไวใจกัน  
ทําใหเราอยูรวมกันอยางเขมแข็งและมีเกราะกําบังความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน  
 ในวาระการประชุมใหญของชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย
จํากัด ในปนี้ ผมขอใหการประชุมประจําป ไดสําเร็จผลตามที่สมาชิกทุกทาน
พึงปรารถนาทุกประการ  และขอใหสมาชิกทุกทานประสบแตความสุข ความเจริญ 
และมีสุขภาพดี จากผลแหงการปฏิบัติงานโดยยึดคุณธรรมดังท่ีกลาวมาทุกประการ

 The situation of the coronavirus disease outbreak 2019 
(COVID-19) that occurs, people around the world can “learn” and “adjust” 
their lifestyles. Business operations of all sectors The poisoning of COVID-19 
has caused over 115 million people worldwide to get sick. And there are 
almost 3 million deaths, affecting the overall economy tremendously. Causing 
various problems to follow, whether it is a public health problem Economic 
problems And mental health problems Especially Service business Many 
tourism, hotels and restaurants have been shut down. It makes millions 
of people unemployed, inefficient and in need of poverty.
 Thailand is fortunate enough to manage the situation very 
well. Considered as a cooperation of all sectors It was affected not much 
compared to many countries until now, New Normal will be important That 
each country is aware of and commonly referred to as ‘New ways of life’ 
Changes in people’s behavior. That humans will be able to take advantage 
of the changes in this crisis Let’s make it a chance. “New Normal” can 
become people’s new “New Success” as well.
 If compared with the business sector Cooperative credit unions 
still have little impact. This is probably due to the movement of credit union 
cooperatives. Also adheres to the 5 ethical and spiritual practices, but is 
traditionally Honesty, selflessness, responsibility Sympathy and trust As a 
result, the movement of credit union cooperatives has continued to be strong 
and stable. There will be some damage in the event of some cooperatives. 
There are administrative distractions by ignoring such virtues. It has caused 
damage for a total of 56 years our organization has operated smoothly. From 
adhering to the moral principles Ethics and traditional spirit And proving that 
such mind Never obsolete and will still hold on to.
 In 2021, the deadly  COVID-19 disease is being suppressed 
by a series of vaccines, and it is hoped that it will end soon in the future. 
This is a good opportunity for the Credit Union of Thailand. There will be 
an annual meeting. After 1 year of abstinence, I would like to express my 
joy that our movement It has not been severely injured by the effects of the 
terrible COVID-19 disease and has begun to work together. By organizing 
the annual meeting according to the rules and emphasizing that May all 
of you take our spirit Don’t let it be, like other business organizations that 
operate with the benefit of themselves and their peers, 5 virtues are still 
important. Honesty, sacrifice, responsibility Sympathy and trust This allows 
us to coexist in strength and shield the damage that will occur.
 On the agenda of the general meeting of the Credit Union of 
Thailand this year I ask for the annual meeting Has achieved the results 
that every member desires in all respects And wish all members happiness, 
prosperity and good health From the results of the performance based on 
the virtues mentioned in all respects.

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

Dr. Amporn Wathanavongse
the First Pioneer& CULT Honorable advisor

สาร  ที่ปร�กษากิตติมศักดิ์ ช.ส.ค. และ
ผู�ก�อตั้งเครดิตยูเนี่ยนคนแรกของประเทศไทย     
ดร. อัมพร  วัฒนวงศ�
Greetings Speech from the First Pioneer& CULT Honorable advisor
Dr. Amporn Wathanavongse

 ประเทศไทยยังนับวาโชคดีท่ีมีการบริหารจัดการรับสถานการณไดเปน
อยางดี ถือเปนความรวมมือของทุกภาคสวน ทําใหไดรับความกระทบไมมากเมื่อ
เทียบกับหลายประเทศ จน ณ ปจจุบันน้ี  New Normal  จะมีความสําคัญ  ท่ีแตละประเทศ
อยางดี ถือเปนความรวมมือของทุกภาคสวน ทําใหไดรับความกระทบไมมากเมื่อ
เทียบกับหลายประเทศ จน ณ ปจจุบันน้ี  New Normal  จะมีความสําคัญ  ท่ีแตละประเทศ
อยางดี ถือเปนความรวมมือของทุกภาคสวน ทําใหไดรับความกระทบไมมากเมื่อ

ตางตระหนักและเรียกกันท่ัวไปวา “ชีวิตวิถีใหม” พฤติกรรมของผูคนท่ีเปล่ียนแปลงไป
ซึ่งมนุษยจะสามารถใชประโยชนจากความเปลี่ยนไปของวิกฤตินี้  มาทําใหเปน
โอกาสได  “New Normal” ก็จะกลายเปน “New Success” คร้ังใหมของผูคนไดเชนกัน  
ซึ่งมนุษยจะสามารถใชประโยชนจากความเปลี่ยนไปของวิกฤตินี้  มาทําใหเปน
โอกาสได  “New Normal” ก็จะกลายเปน “New Success” คร้ังใหมของผูคนไดเชนกัน  
ซึ่งมนุษยจะสามารถใชประโยชนจากความเปลี่ยนไปของวิกฤตินี้  มาทําใหเปน

             หากจะเปรียบเทียบกับภาคธุรกิจแลว สหกรณเครดิตยูเน่ียนยังนับวามี
ผลกระทบไมมากนัก  ท้ังน้ีคงเปนสาเหตุจากการท่ีขบวนการสหกรณเครดิตยูเน่ียน 
             หากจะเปรียบเทียบกับภาคธุรกิจแลว สหกรณเครดิตยูเน่ียนยังนับวามี
ผลกระทบไมมากนัก  ท้ังน้ีคงเปนสาเหตุจากการท่ีขบวนการสหกรณเครดิตยูเน่ียน 
             หากจะเปรียบเทียบกับภาคธุรกิจแลว สหกรณเครดิตยูเน่ียนยังนับวามี

ยังยึดถือตอหลักปฏิบัติในดานจริยธรรมและจิตตารมณ 5 ประการ แตด้ังเดิมคือ 
ผลกระทบไมมากนัก  ท้ังน้ีคงเปนสาเหตุจากการท่ีขบวนการสหกรณเครดิตยูเน่ียน 
ยังยึดถือตอหลักปฏิบัติในดานจริยธรรมและจิตตารมณ 5 ประการ แตด้ังเดิมคือ 
ผลกระทบไมมากนัก  ท้ังน้ีคงเปนสาเหตุจากการท่ีขบวนการสหกรณเครดิตยูเน่ียน 

ความซื่อสัตย, ความเสียสละ, ความรับผิดชอบ ความเห็นใจและความไวใจกัน
จึงทําใหขบวนการสหกรณเครดิตยูเน่ียนดําเนินมาอยางเขมแข็งและม่ันคง จะมีความ
เสียหายบางในกรณีที่บางสหกรณ มีการไขวเขวในการบริหารโดยการละเวน
คุณธรรมดังกลาว จึงทําใหเกิดความเสียหายข้ึน เปนเวลารวม 56 ปแลว ท่ีองคกร
ของเราดําเนินมาดวยความราบรื่น จากการยึดถือหลักปฏิบัติในดานคุณธรรม 
จริยธรรมและจิตตารมยด้ังเดิม และเปนการพิสูจนวาจิตตารมยดังกลาวน้ัน ไมมีวัน
ของเราดําเนินมาดวยความราบรื่น จากการยึดถือหลักปฏิบัติในดานคุณธรรม 
จริยธรรมและจิตตารมยด้ังเดิม และเปนการพิสูจนวาจิตตารมยดังกลาวน้ัน ไมมีวัน
ของเราดําเนินมาดวยความราบรื่น จากการยึดถือหลักปฏิบัติในดานคุณธรรม 

ลาสมัยและยังคงยึดถือใชไดตลอด
 ใน ป พ.ศ. 2564 น้ี โรคราย COVID-19 กําลังถูกปราบโดยวัคซีน
หลายขนานและหวังวาโรครายน้ีจะยุติลงโดยเร็วในอนาคต ซ่ึงเปนโอกาสดีท่ีชุมนุม
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บาทหลวง ศวง ศุระศรางค
ท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ ช.ส.ค.

Rev. Peter Sawong   SuraSarang
CULT Honorable Advisor

เครดิต ยุคโควิด-19
 ทุกคนท่ัวโลก รวมท้ังสมาชิกเครดิตยูเน่ียนทุกทานดวย ตองไดรับ
ความยากลําบากเดือดรอน กระทบกระเทือนไปทุก ๆ อยาง ทุก ๆ เร่ือง 
แมกระท่ังความตายมากมาย แตอยางไรก็ดี ก็เปนโอกาสท่ีทําใหเราสมาชิก
เครดิตยูเนี่ยนมีความรักสามัคคีชวยเหลือกันอยางจริงจังและจริงใจมากขึ้น 
ดวยจิตตารมณเครดิตยูเน่ียนของเราน่ีเอง
 จิตตารมณเครดิตยูเน่ียนน่ีแหละเปนยาวิเศษ รักษาโรครายตาง ๆ
ของสังคมไดอยางนาอัศจรรยใจจริง ๆ   เปนตน  โรคไมไววางใจกัน โดยเฉพาะ
เร่ืองเงิน ๆ ทอง ๆ  ทุกคนมักจะพูดวา “ผมไมโกง สาบานได”  แตไมมีใคร
เช่ือใคร ยืมเงินใคร ไมมีใครใหใคร และโรครายน้ีจะอยูไปจนถึงส้ินพิภพ
 แตเครดิตยูเน่ียนชวยแกไขโรครายตาง ๆ  น้ีไดครับ ถาเครดิตฯ น้ัน ๆ
รักษาจิตตารมณ เครดิตฯ ไวไดเปนอยางดีจริงๆ ครับ
 ฉะน้ัน สมาชิกเครดิตยูเน่ียนทุกคนตองรูจริง  เขาใจอยางถูกตอง
และปฏิบัติตามอยางซ่ือสัตยจริง ๆ  วา เครดิตยูเน่ียนเปนอะไร เกิดข้ึนท่ีไหน
อยางไรเม่ือไร สมาชิกเครดิตยูเน่ียนทุกคนตองรูอยางถูกตอง และอยางดีดวย 
ดังน้ีครับ
 1. เครดิตยูเน่ียน คืออะไร เกิดไดต้ังแตเม่ือไร ใครเปนคนเร่ิมต้ัง
คร้ังแรกในโลกน้ี ช่ืออะไร ดําเนินงานตอเน่ืองถึงทุกวันน้ีไดอยางไร
 2. เครดิตยูเน่ียนในประเทศไทย เร่ิมจัดต้ังเม่ือไร ใครเปนคนนํามา 
และดําเนินการมาอยางไรจนถึงทุกวันน้ี
 3. กลุมเครดิตยูเน่ียนของทานเอง เร่ิมตนเม่ือไร ใครเปนผูจัดต้ัง 
ดําเนินงานมาไดนานเทาไรแลว มีปญหาอะไรบางไหม
 4. ความเปนมาของชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย
จํากัด เปนอยางไร ใครเปนผูริเร่ิม มีปญหายุงยากอยางไรบาง และไดเยียวยา
แกไขไดอยางไร
 5. สายสัมพันธเครดิตยูเน่ียนท่ัวประเทศ ท่ัวทวีป ท่ัวโลก เช่ือมโยง
กันอยางไร
 สมาชิกเครดิตยูเน่ียนทุกทาน ทุกกลุม ทุกแหง ควรตองรูตองทราบ
เปนอยางดีและปฏิบัติตามอยางจริงจัง จริงใจตลอดไป ทานจะเปนสมาชิก
เครดิตดี กลุมเครดิตยูเน่ียนของทาน และทุกกลุมจะเจริญกาวหนาม่ันคงถาวร
ไดตลอดไปครับ
 เครดิตยูเน่ียนจงเจริญม่ันคงถาวรตลอดไปครับ 

Credit Union In the situation with the Corona Virus Disease 2019
 To everyone and all credit union members. Have been 
hard and be troubled, Even deaths But anyway It is an opportunity 
for us, credit union members, to be more loving, unity, helping each 
other seriously and sincerely with our kindness 
             Kindness, this is a magic potion. Cure various diseases of 
society really amazingly, etc. Distrust of each other. Especially when 
it comes to money, everyone will say, “I don’t cheat, I swear,” but 
no one believes anyone. And this terrible disease will survive until 
the end of the world.
             But the credit union can help fix this various diseases if 
everyone keeps kindness.            
 Therefore, all credit union members must know the truth. 
Understand exactly and honestly, What a credit union is?  Where, 
how and when? All credit union members must know correctly. 
And good as well as follows.
 1. What is a credit union? When was it established? Who 
was the first one in the world, what was the name?
             2. Credit Union in Thailand, When was it established? 
Who brought it and how it has been performed until today
             3. Your own credit union group, When does it start? 
Who was founded? How long has it been in operation? Is there 
any problem?
             4. What is the history of Credit Union League of Thailand 
Limited? Who initiated it? What are some difficult problems? And 
how to fix it.
             5. All credit union ties across the country and continents 
around the world, How to connected?
             All credit union members, all groups, and everywhere 
should know, be well informed, and act seriously, sincerely, forever. 
You will be a good credit member. Your credit union group and 
every group will be able to progress, steady, and permanently.
             Credit unions, be prosperous, stable, and forever.

สาร ท่ีปร�กษากิตติมศักด์ิ ช.ส.ค.
บาทหลวง ศวง ศุระศรางค�

Greetings Speech from
CULT Honorable Advisor
Rev. Peter Sawong   SuraSarang

it comes to money, everyone will say, “I don’t cheat, I swear,” but 
no one believes anyone. And this terrible disease will survive until 

             But the credit union can help fix this various diseases if 
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Understand exactly and honestly, What a credit union is?  Where, 
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 สวัสดีครับ ผม  ไบรอัน บรานซ  ประธานกรรมการและ
ผูอํานวยการสภาเครดิตยูเนี่ยนโลก ผมขอแสดงความยินดีตอ
ความสําเร็จและขอสงความปรารถนาดีมายังชุมนุมสหกรณเครดิต
ยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด ในโอกาสการประชุมใหญสามัญ
ประจําป 2564 ของชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย
จํากัด
 ชวงเวลาน้ีเราไมสามารถอยูท่ีน่ันกับเพ่ือนสมาชิกสหกรณ
และเพ่ือนรวมงานท่ีรักของเราได ยุคปจจุบันเราเปนชุมชนระดับโลก
ท่ีสามารถแบงปนคานิยมและภารกิจรวมกันมากข้ึน ตลอดชวงป
ท่ีผานมาเราไดเสริมสรางชุมชนท่ัวโลกใหใชเทคโนโลยีเสมือนจริง
ที่สามารถสื่อสารกันไดอยางไรพรมแดน และชวงระยะวิกฤต
โควิด 19 คร้ังน้ี เครดิตยูเน่ียนในประเทศไทย  คือคําตอบสําหรับ
ความตองการของสมาชิกเครดิตยูเนี่ยนหลังจากไดรับผลกระทบ
อยางมากจากวิกฤต เครดิตยูเนี ่ยนทั ่วโลกไดแสดงใหเห็น
อีกคร้ังวา เครดิตยูเน่ียน คือสถาบันการเงินแรกท่ีสามารถตอบสนอง
และสนับสนุนความตองการทางการเงินใหกับสมาชิกและชุมชน
เพ่ือเอาชนะผลกระทบทางเศรษฐกิจจากวิกฤติโควิด 19 น้ีได 
 กระผมขอขอบคุณ สําหรับการบริการที่หลากหลายที่
เครดิตยูเนี่ยนไดจัดใหกับสมาชิกและชุมชน ขอขอบคุณสําหรับ
ความเปนผูนําท่ีมอบใหในชวงเวลาท่ีทาทายเหลาน้ี และขอขอบคุณ
สําหรับการเปนเสาหลักที่สําคัญและเปนแบบอยางที่ดีของชุมชน
และขบวนการสหกรณเครดิตยูเน่ียนท่ัวโลก
 ขอใหทุกคนสุขภาพแข็งแรงและปลอดภัย

 Hi, I’m Brian Branch, President and CEO of the 
World Council Credit Unions and I’m happy to wish the 
Credit Union League of Thailand greetings and best wishes 
for your success on the occasion of your 2021 Annual 
General Meeting.
 This is a time when we are not able to be there 
in person with our friends and our colleague that we care 
about. Yes, we are a global community of shared values 
and shared mission more suit today than ever before. 
And through the past year we have strengthened our 
global community to the use of virtual technology which 
reaches across border. Throughout this crisis, credit union 
in Thailand has provided an answer to the needs of their 
members. After the most effected by the crisis, credit union 
around the world has shown once again, that they are the 
financial first responders in providing their members and their 
communities with the financial support they need to 
overcome the economic impact of this covid-19 crisis. 
 So, thank you for the different that you make for 
your members and your community, thank you for the 
leaderships that you provide in these challenging times, 
and thank you for being an important pillar and the model 
of our global credit union community.
 Stayed well and Stayed safe.

สาร ประธานกรรมการและ
ผู�อํานวยการสภาเครดิตยูเนี่ยนโลก
ดร. ไบรอัน  บรานซ�

Greetings Speech from President and Chief Executive Officer 
World Council of Credit Unions (WOCCU)
Dr. Brain Branch

(ดร. ไบรอัน  บรานซ)
ประธานกรรมการและผูอํานวยการสภาเครดิตยูเน่ียนโลก

Dr. Brain Branch
President and Chief Executive Officer

World Council of Credit Unions (WOCCU)

 ชวงเวลาน้ีเราไมสามารถอยูท่ีน่ันกับเพ่ือนสมาชิกสหกรณ
และเพ่ือนรวมงานท่ีรักของเราได ยุคปจจุบันเราเปนชุมชนระดับโลก
ท่ีสามารถแบงปนคานิยมและภารกิจรวมกันมากข้ึน ตลอดชวงป
ท่ีผานมาเราไดเสริมสรางชุมชนท่ัวโลกใหใชเทคโนโลยีเสมือนจริง
ที่สามารถสื่อสารกันไดอยางไรพรมแดน และชวงระยะวิกฤต
โควิด 19 คร้ังน้ี เครดิตยูเน่ียนในประเทศไทย  คือคําตอบสําหรับ
ความตองการของสมาชิกเครดิตยูเนี่ยนหลังจากไดรับผลกระทบ
อยางมากจากวิกฤต เครดิตยูเนี ่ยนทั ่วโลกไดแสดงใหเห็น
อีกคร้ังวา เครดิตยูเน่ียน คือสถาบันการเงินแรกท่ีสามารถตอบสนอง
และสนับสนุนความตองการทางการเงินใหกับสมาชิกและชุมชน
เพ่ือเอาชนะผลกระทบทางเศรษฐกิจจากวิกฤติโควิด 19 น้ีได 
 กระผมขอขอบคุณ สําหรับการบริการที่หลากหลายที่
เครดิตยูเนี่ยนไดจัดใหกับสมาชิกและชุมชน ขอขอบคุณสําหรับ
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 ในนามของตัวแทนสมาชิกสหกรณเครดิตยูเนี่ยนและสหกรณ
ออมทรัพยกวา 40.1 ลานคนจาก 32,742 สหกรณ  23  ประเทศในภูมิภาคเอเชีย  
ดิฉันมีความยินดีเปนอยางย่ิงท่ีไดสงสาสนแสดงความยินดีและอวยพรมาแก
ทานในงานประชุมใหญสามัญประจําป ของชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยน
แหงประเทศไทย จํากัด ณ วันท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 น้ี
 สมาคมสหกรณออมทรัพยและเครดิตในเอเชีย ยังคงเนนย้ําวาการ
ดูแลชวยเหลือสมาชิกใหมีความเปนอยูที่ดีจําเปนตองมีการฟนฟูสหกรณ
เครดิตยูเนี ่ยนจากสถาณการณการแพรระบาดของโควิด-19 ควบคูไป
ดวยเชนกัน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปไดอยางตอเน่ืองและเปนศูนยกลาง
ของสมาชิกในฐานะสหกรณการเงิน ตองยอมรับวาสถานการณการระบาด
ของโควิด-19 สงผลใหสมาชิกจํานวนมากมีความยากลําบากจากภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย สหกรณเครดิตยูเน่ียนจําเปนตองดําเนินโครงการท่ีมุงเนน
เร่ืองความยืดหยุนทางการเงินของสมาชิก แนวทางสรางรายไดจากหลากหลาย
แหลงและการรับมือกับวิกฤตท่ีเกิดข้ึน
 สหกรณเครดิตยูเนี่ยนในปจจุบันตองพัฒนาความสามารถใน
การรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้นอยางกะทันหันและความเสี่ยงที่ไมคาดคิด
ในอนาคต ไมเพียงเทาน้ันการมีทุนสํารองอยางนอย 10% ของสินทรัพยท้ัง
หมดถือเปนหน่ึงในส่ิงท่ีสําคัญสําหรับสหกรณทางการเงินในอนาคต
 การระบาดของโควิด-19 ทําใหประชากรสวนใหญในโลกตอง
เผชิญกับความทุกขยากลําบาก และยังถือเปนตัวกระตุ นใหสหกรณ
เครดิตยูเน่ียนไดทบทวนการนําหลักการสหกรณมาปฏิบัติใชในการดําเนินงาน
โดยหลักการขอที่ 5 ระบุไววา “สหกรณพึงใหการศึกษาและการฝกอบรม
แกมวลสมาชิก ผูแทนจากการเลือกต้ัง ผูจัดการ และเจาหนาท่ี เพ่ือบุคคล
เหลาน้ันสามารถมีสวนชวยพัฒนาสหกรณของพวกตนไดอยางมีประสิทธิผล
และสามารถใหขาวสารแกสาธารณะชน โดยเฉพาะอยางย่ิงแกเยาวชน และ
บรรดาผูนําทางความคิดในเรื ่องคุณลักษณะและคุณประโยชนของการ
สหกรณได”  สหกรณเครดิตยูเนี่ยนจะสามารถผานสถานการณ อันยาก
ลําบากน้ีไปไดหากเราปฏิบัติตามหลักการสหกรณ
 สมาคมฯ หวังเปนอยางยิ ่งวาการรับมือกับปญหาที่เกิดขึ ้น
จากการระบาดของโควิด-19 ในคร้ังน้ีจะเปนโอกาสสําคัญท่ีทําใหสมาชิกได
พัฒนาองคกรใหมีความยืดหยุนทางการเงิน 
 สมาคมฯ ขอขอบคุณชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหง ประเทศไทย
จํากัด สําหรับระยะเวลา 5 ทศวรรษ ในการเปนสวนรวมขับเคล่ือนขบวนการ
สหกรณเครดิตในเอเชียใหมีความเขมแข็งและกาวหนา ขอใหการประชุม
คร้ังน้ีจงประสบความสําเร็จ ลุลวง และขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสน้ี

 On behalf of more than 40.1 million members of 32,742 
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 
CULT’s Annual General Meeting on May 15, 2021.  
 ACCU has consistently emphasized that looking after 
the wellbeing of members must remain the central principle of the 
coop’s recovery from COVID 19 – not only for business continuity 
but as well as the center of all they do as financial cooperatives. 
Recognizing that a significant number of members have slid back 
economically, credit unions need to implement programs aimed 
at improving members’ financial resilience – multiple sources of 
income and financial buffer to withstand any unexpected crisis. 
Credit unions need to take steps to improve its ability to deal with 
sudden shocks and unexpected risks in the future. The well-stocked 
Institutional Capital (at least 10% of Total Assets) is one of the key 
capabilities of financial cooperatives to thrive in the new world order.  
  COVID-19 has brought appalling anguish and suffering to 
large parts of the world. It is also a wake-up call for credit unions 
to fundamentally rethink and review how we translate the principles 
of cooperatives in our operations. Principle 5 states that: “Financial 
education, training, and information - Credit unions are committed
to providing financial education to their members and to the 
community at large - from budgeting basics to retirement planning 
and how credit works.” Had this been implemented successfully, 
credit unions may not experience an increase in delinquency 
because their members have an emergency fund in times of crisis.  
We are hoping that the COVID-19 experience provides us an 
opportunity to build our capabilities to become resilient financial 
cooperatives. 
 We are grateful for the five decades of active involvement 
of the Credit Union League of Thailand in ACCU. We have so much 
appreciation for your support in ACCU.
 Congratulations and more power.

สาร ผู�อํานวยการ 
สมาคมสมาพันธ�สหกรณ�ออมทรัพย�และเครดิตยูเนี่ยนในเอเชีย
นางสาวอิลินิต�า ว� ซาน โร�ค

Greetings Speech from  Chief Executive Officer
Association of Asian Confederation of Credit Union (ACCU)
Ms. 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)

(ดร. ไบรอัน  บรานซ)
ประธานกรรมการและผูอํานวยการสภาเครดิตยูเน่ียนโลก

Dr. Brain Branch
President and Chief Executive Officer

World Council of Credit Unions (WOCCU)
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economically, credit unions need to implement programs aimed 
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  COVID-19 has brought appalling anguish and suffering to 
large parts of the world. It is also a wake-up call for credit unions 
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 ในนามคณะกรรมการดําเนินการ ช.ส.ค. ชุดท่ี 42 ไดดําเนินการมาครบรอบ
ปบัญชี พ.ศ.2563 ซึ่งนับเปนปที่ขบวนการสหกรณเครดิตยูเนี่ยนของเราไดผาน
เหตุการณสําคัญหลายเหตุการณมาไดดวยความสมัครสมานสามัคคีของพ่ีนองชาว
เครดิตยูเน่ียน ต้ังแตดิฉันไดรับความไววางใจจากผูแทนสหกรณสมาชิกในท่ีประชุม
ใหญสามัญประจําป 2563 ใหปฏิบัติหนาที่ประธานกรรมการดําเนินการ ช.ส.ค. 
ชุดท่ี 42 ดิฉันไดนอมนําพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว ในการ สืบสาน รักษา
และตอยอด มาเปนหลักในการทํางานกลาวคือประการท่ีหน่ึง การสืบสานเอกลักษณ
ความเปนเครดิตยูเน่ียนท่ีเนนในเร่ืองการพัฒนาคน ใหมีความแข็งแกรงดวยตนเอง 
ประการท่ีสอง การรักษา ดิฉันยังคงรักษาแนวทางของผูนําเครดิตยูเน่ียนรุนบุกเบิก 
รักษาอุดมการณเพื่อใหเครดิตยูเนี่ยนสามารถกาวตอไปไดอยางมั่นคงและยั่งยืน 
หัวใจสําคัญของชาวเครดิตยูเนี่ยนซึ่งพวกเราถนอมรักดวยหัวใจคือ คุณธรรมหา
ประการ (ซ่ือสัตย เสียสละ รับผิดชอบ เห็นใจกัน วางใจกัน) และ จิตตารมณส่ีประการ 
(สนใจ หวงใย แบงปน รับใช) ซ่ึงยึดถือเปนหลักชัยในการบริหารงาน และประการท่ีสาม 
การตอยอด เปนการตอยอดการประสานท้ังภายในและภายนอกองคกรอยางตอเน่ือง
จากผูบริหารชุดเดิม ไดแกการดําเนินการในเร่ืองกฎกระทรวง 13 ฉบับ ท่ีประกอบ
มาตรา 89/2 ท่ีเก่ียวของกับการกํากับดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิต
ยูเน่ียน รวมท้ังในมาตรา 105/1 ท่ีเก่ียวของกับสวัสดิการและการสงเคราะหสมาชิก
และครอบครัวเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีย่ิงข้ึน
 ในชวงปที่ผานมามีการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ทาง ช.ส.ค. ไดมีโครงการมาตรการดานสินเช่ือเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของมวล
สมาชิกใหสมาชิกมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ในขณะเดียวกัน ช.ส.ค. ไดมีการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางตอเน่ือง เพ่ืออํานวยความสะดวกและรวดเร็วแกสมาชิก
ท่ัวประเทศใหเกิดความเช่ือม่ันใน ช.ส.ค. มากย่ิงข้ึน
 นอกจากน้ี ช.ส.ค. ไดรวมมือกับเครือขายขบวนการสหกรณไทยในการ
ทํากิจกรรมตางๆ ทั้งทางดานกิจกรรมวิชาการและกิจกรรมสาธารณะประโยชน 
มีการประสานความรวมมือกับสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ
ออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด และ ACCU ตามหลักการชวยเหลือตนเองและ
หลักการชวยเหลือซึ่งกันและกัน (Self-help & Mutual help) อันเปนแนวคิด
ตนกําเนิดของ เครดิตยูเน่ียน
 ในโอกาสน้ี ดิฉันขอขอบคุณคณะท่ีปรึกษา คณะกรรมการดําเนินการ 
คณะผูตรวจสอบกิจการ สหกรณสมาชิก กรมสงเสริมสหกรณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ 
สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 2 และ เจาหนาท่ี ช.ส.ค. ทุกทาน
ที่มีสวนสําคัญยิ่งในสรางความสําเร็จใหกับ ช.ส.ค. ซึ่งสงผลไปยังสมาชิกสหกรณ
เครดิตยูเน่ียนท่ัวประเทศ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท้ังหลาย
ท่ีทานเคารพนับถือ โปรดอํานวย  อวยพรใหทุกทานประสบแตความสุข ความสําเร็จ 
เพื่อจะไดรวมกันพัฒนาขบวนการสหกรณเครดิตยูเนี่ยนใหเจริญกาวหนาและเปน
ท่ีพ่ึงของสมาชิกไดอยางม่ันคงตลอดไป

 On behalf of the 42nd BODs, it has been in operation for 
the fiscal year 2020. It has been a year for our credit union movement. 
Has gone through many important events through solidarity of the credit 
union movement. Since I was entrusted by the representatives of the 
credit union members of the 2020 AGM, to serve as the president of the 
42nd BODs. I have introduced the Royal Command of His Majesty King 
Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua, to Continue, Preserve 
and Extension. To be the Master of Work that is, firstly the inheritance of 
credit union identity. Focusing on human development, to be strong on 
their own. Second, Preserve. I have maintained the guidance of pioneering 
credit union leaders. Uphold an ideology so that the credit union can move 
forward steadily and sustainably. The heart of the credit union, which we 
cherish with our heart, is The five virtues (honesty, sacrifice, responsibility, 
sympathy, trust) and the four spirituality (care, concern, share, service) 
are based on management principles. Third, the extension is an extension
of coordination both inside and outside continuously. This includes the 
implementation of 13 ministerial regulations accompanying section 89/2 
relating to the supervision of savings cooperatives and credit union
 cooperatives. Including in section 105/1 concerning welfare of members 
and their families for better quality of life.
 During the past year, there has been outbreak of coronavirus 
infection 2019, CULT has launched a program to alleviate the suffering of 
members and improve the quality of life for members. At the same time, 
has continuously developed its information technology system. To facilitate 
and speed up nationwide confidence in the CULT.
 In addition, has collaborated with the Thai Cooperative Movement 
Network to conduct various activities in terms of academic activities and 
public activities. Cooperation with CLT, FSCT and in accordance with the 
principles of self-help and mutual help are the origin concepts of credit 
unions.
 On this occasion, I would like to thank the Advisory, BODs, 
the Supervisory Committee, the Cooperative Members, the Cooperative 
Promotion Department, the Cooperative Audit Department, the Cooperative 
Promotion Office area 2 and all CULT officer who have played a big part in 
creating success for CULT have affected credit union members nationwide. 
May the holy triple gem and all the sacred things in the universe, please 
bless you all with happiness, success in order to jointly develop the credit 
union movement to prosper and be firmly dependent on its members 
forever.

สาร ประธานกรรมการดําเนินการ 
ชุมนุมสหกรณ�เครดิตยูเนี่ยนแห�งประเทศไทย จํากัด
ผู�ช�วยศาสตราจารย�อาภากร  มินวงษ�

Greetings Speech from
President Credit Union League of Thailand Limited.
Asst.Prof. Apakorn Minwong

(ผูชวยศาสตราจารยอาภากร  มินวงษ)
ประธานกรรมการดําเนินการ 

ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย จํากัด
Asst.Prof. Apakorn Minwong

President Credit Union League of Thailand Limited.
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ความเปนเครดิตยูเน่ียนท่ีเนนในเร่ืองการพัฒนาคน ใหมีความแข็งแกรงดวยตนเอง 
ประการท่ีสอง การรักษา ดิฉันยังคงรักษาแนวทางของผูนําเครดิตยูเน่ียนรุนบุกเบิก 
รักษาอุดมการณเพื่อใหเครดิตยูเนี่ยนสามารถกาวตอไปไดอยางมั่นคงและยั่งยืน 
หัวใจสําคัญของชาวเครดิตยูเนี่ยนซึ่งพวกเราถนอมรักดวยหัวใจคือ คุณธรรมหา
ประการ (ซ่ือสัตย เสียสละ รับผิดชอบ เห็นใจกัน วางใจกัน) และ จิตตารมณส่ีประการ 
(สนใจ หวงใย แบงปน รับใช) ซ่ึงยึดถือเปนหลักชัยในการบริหารงาน และประการท่ีสาม 
การตอยอด เปนการตอยอดการประสานท้ังภายในและภายนอกองคกรอยางตอเน่ือง
จากผูบริหารชุดเดิม ไดแกการดําเนินการในเร่ืองกฎกระทรวง 13 ฉบับ ท่ีประกอบ
มาตรา 89/2 ท่ีเก่ียวของกับการกํากับดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิต
ยูเน่ียน รวมท้ังในมาตรา 105/1 ท่ีเก่ียวของกับสวัสดิการและการสงเคราะหสมาชิก
และครอบครัวเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีย่ิงข้ึน
 ในชวงปที่ผานมามีการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ทาง ช.ส.ค. ไดมีโครงการมาตรการดานสินเช่ือเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของมวล
สมาชิกใหสมาชิกมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ในขณะเดียวกัน ช.ส.ค. ไดมีการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางตอเน่ือง เพ่ืออํานวยความสะดวกและรวดเร็วแกสมาชิก
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(นายเอ้ือม  จันทรสุขโข)
ประธานคณะผูตรวจสอบกิจการ 

ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย จํากัด
Mr. Aueam Chansukkho

Chairperson, Supervisory Committee
Credit Union League of Thailand Limited.

เรียน สมาชิก ช.ส.ค.
 การตรวจสอบเปนสวนหน่ึงของระบอบประชาธิปไตย
ซึ่งเปนหลักการดําเนินงานของสหกรณ โดยกําหนดไวใน
ขอบังคับของสหกรณใหมีคณะผูตรวจสอบกิจการ 1 ชุด 
ซึ่งในปบัญชี 2563 ที่ประชุมใหญ ไดเลือก 1) นายเอื้อม 
จันทรสุขโข 2) นายคชาชาญ พลชัย 3) นายวิศิษย โตชัย 
4) นายรัชพล ปจพิบูลย 5) นายนิคม หม่ืนพินิจ เปนคณะ
ผูตรวจสอบกิจการของชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี ่ยนแหง
ประเทศไทย จํากัด
 การดําเนินงานการตรวจสอบ คณะผูตรวจสอบ
กิจการไดยึดระเบียบขอบังคับและกฎหมาย ที่เกี ่ยวของ
เปนแนวทางปฏิบัติและไดจัดทํารายงานการตรวจสอบ 
ขอเสนอแนะทุกคร้ัง โดยสรุปผลการดําเนินงานการตรวจสอบ
ตามที่ระบุไวในวาระการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
แลว พวกเราท้ังหาคนตองขอขอบคุณผูแทนสหกรณทุกทานท่ี
ใหความไววางใจ จึงเรียนมาเพ่ือขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี

Dear CULT members,
 Auditing is part of democracy system. Which 
is the operating principle of the cooperative, which 
stipulated in the regulations of the cooperative to have 
one audit team, which in the fiscal year 2020 the 
general meeting has selected five persons to be the 
supervisory committee of the Credit Union of Thailand 
are 1) Mr. Aueam Chansukkho 2) Mr.Khachachan
Ponchai 3) Mr. Visit Tochai 4) Mr. Ratchapol 
Patchpiboon 5) Mr. Nikom Muenpinit
 Inspection method, the audit team has adhered 
to relevant regulations and laws as guidelines. And has 
prepared an audit report with suggestions every time 
and summarize the audit performance as specified 
in the agenda of the 2021 Annual General Meeting. 
On behalf of the supervisory committee, I would like 
to express our sincere gratitude for your trust and 
support. 

สาร ประธานคณะผู�ตรวจสอบกิจการ 
ชุมนุมสหกรณ�เครดิตยูเนี่ยนแห�งประเทศไทย จํากัด
นายเอื้อม  จันทร�สุขโข

Greetings Speech from Chairperson, Supervisory Committee
Credit Union League of Thailand Limited.
Mr. Aueam Chansukkho
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(นายดาบชัย  ใจสูศึก)
ผูจัดการใหญ  ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย จํากัด

Mr. Dabchai  Jaisusuk
General Manager Credit Union League of Thailand Limited.

 นับเปนอีกวาระหน่ึงท่ี ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย 
จํากัด (ช.ส.ค.) จะไดรายงานผลการดําเนินงานในรอบป 2563 ดวยปรัชญา
ความเช่ือท่ีวาการพัฒนาตองเร่ิมจากการพัฒนาคน ดวยการเปนผูใหมากกวา
เปนผูรับ ปลูกฝงจิตตารมณ คือ สนใจ หวงใย แบงปน รับใช ดวยพ้ืนฐานคุณธรรม
5 ประการ คือ ความซ่ือสัตย ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นใจกัน 
และความวางใจกัน อันจะเปนรากฐานท่ีแข็งแกรงของสหกรณเครดิตยูเน่ียน 
ความรวมมืออยางจริงจัง ตองทําอยางเปนขบวนการและกระบวนการอยาง
ตอเน่ือง เพ่ือพัฒนาไปสูการพ่ึงตนเอง ท้ังทางสังคม เศรษฐกิจ และจิตใจ 
หลักการ วิธีการสหกรณเครดิตยูเนี่ยน สามารถนํามาใชเปนปฐมวิธีสูการ
พัฒนาได
 จากระยะเวลากวา 56 ป ไดเปนบทพิสูจนแหงความเช่ือม่ัน ถึงแม
สถานการณและส่ิงแวดลอมในปจจุบันท้ังทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
จะเปล่ียนแปลงไป สหกรณเครดิตยูเน่ียน ตองสามารถดํารงอยูไดอยางม่ันคง
ช.ส.ค. ในฐานะที่เปนองคกรกลางของขบวนการไดทําหนาที่เปนผูแทน
และดํารงรักษาผลประโยชนภาพลักษณท่ีดี สรางสัมพันธภาพของขบวนการ
และภายนอกขบวนการ มุงตอบสนองในการใหบริการที่เหมาะสม ตาม
นโยบายคณะกรรมการดําเนินการ ช.ส.ค. ไปสู ความมั ่นคง โปรงใส 
ตรวจสอบได กระจายการบริการและบริหารงานการจัดการไปสูในระดับ
ภูมิภาคหรือการกระจายการใหบริการสูสหกรณสมาชิกซึ่งหลายภารกิจได
ดําเนินการแลว โดยฝายจัดการไดนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ เชน ภารกิจ
ในการสงเสริมและพัฒนาขบวนการใหเติบโตเขมแข็งจากมีทุนดําเนินงานที่
เพิ่มขึ้น จะเพิ่มอัตรากําลังเจาหนาที่พัฒนาสหกรณในภูมิภาค การจัดฝก
อบรมหลักสูตรพ้ืนฐานในภูมิภาค หลักสูตรระดับกลาง และหลักสูตรระดับสูง
เพ่ือรองรับกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติสหกรณ ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2562  
มีการแกไขปรับปรุง ระเบียบเงื่อนไขตางๆ ใหสอดคลองกับสภาพปจจุบัน
มีการเชื ่อมโยงกับขบวนการสหกรณประเภทอื่นทางดานธุรกรรมและ
การพัฒนาบุคลากร ท้ังเพ่ิมความรู ทักษะแกบุคลากรของสหกรณสมาชิก 
 ผมเชื่อมั่นวาสหกรณเครดิตยูเนี่ยน ยังเปนทางเลือก ทางรอด
ของสังคมไทย และเปนเครื่องมืออีกอยางหนึ่งในการพัฒนา คน สังคม 
เศรษฐกิจ จิตใจและมีสวนในการพัฒนาประเทศ ที่สําคัญที่สุดขบวนการ
สหกรณเครดิตยูเน่ียน ไดสรางฐานรากของขบวนการ ต้ังแตระดับชุมชนเปน
พ้ืนฐาน สูระดับชาติ และสรางการมีสวนรวมทุกระดับในรูปของอาสาสมัคร 
จึงขอใหพ่ีนองชาวสหกรณเครดิตยูเน่ียนไดภาคภูมิใจ ธํารงรักษา ความเปน 
“เครดิตยูเน่ียน”  ตลอดไป
 ขอขอบพระคุณคณะกรรมการ ผู นําอาสาสมัคร สหกรณ
กลุมเครดิตยูเน่ียนสมาชิก ฝายจัดการและผูเก่ียวของทุกภาคสวนท่ีไดใหความ
รวมมือ สนับสนุนดวยดีเสมอมา

 This is another agenda that The Credit Union League 
of Thailand, Ltd. (CULT) will report its operating results in the year 
2020, 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. Cooperation must 
be done in a continuous process. To develop into self-reliance, both 
socio-economic and psychological, principles, credit unions methods 
can be used as a primary means of development.
 Over a period of 56 years has been a testament to 
confidence. Despite the current situation and environment, both 
economic, society and politics has changed. Credit Union must be able 
to maintain stability. As a central organization and the representative
of the credit union movement, has maintained the benefits and good 
image and build relationships both inside and outside, in response 
to providing the appropriate service according to the board of 
directors policy. To be stable, transparent, verifiable, managed to be 
distributed to the region or distributed to member cooperatives. Which 
many missions have been undertaken. For example, to promote and
develop the credit union movement to grow stronger and increase the 
capital, increase the manpower of cooperative development staff in 
the region, prepared the basic training courses, intermediate course, 
and high-level courses to support the ministerial regulation under the 
cooperative Act No.3, with amendments regulations in accordance with 
the current conditions. It is linked with other cooperative movements in 
terms of transactions and human resource development. And increase 
knowledge and skills for credit union members.
 I believe that credit union cooperatives are the way 
of survival for Thai society. And is another tool for development 
people, society, economy, mind, and the country. Most importantly, 
the credit union cooperative movement, Created the foundations of 
the movement from the community level to the national level and to 
create participation at all levels in the form of volunteers. Therefore, 
we wish all credit union members to be proud to maintain their 
reputation as a “credit union” forever.
 Thank you to the board of directors, CU leader, CU 
members, management team and all stakeholders that always kind 
cooperated and support.

สาร ผู�จัดการใหญ�  
ชุมนุมสหกรณ�เครดิตยูเนี่ยนแห�งประเทศไทย จํากัด
นายดาบชัย ใจสู�ศึก

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

หลักการ วิธีการสหกรณเครดิตยูเนี่ยน สามารถนํามาใชเปนปฐมวิธีสูการ
พัฒนาได
 จากระยะเวลากวา 56 ป ไดเปนบทพิสูจนแหงความเช่ือม่ัน ถึงแม
สถานการณและส่ิงแวดลอมในปจจุบันท้ังทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
 จากระยะเวลากวา 56 ป ไดเปนบทพิสูจนแหงความเช่ือม่ัน ถึงแม
สถานการณและส่ิงแวดลอมในปจจุบันท้ังทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
 จากระยะเวลากวา 56 ป ไดเปนบทพิสูจนแหงความเช่ือม่ัน ถึงแม

จะเปล่ียนแปลงไป สหกรณเครดิตยูเน่ียน ตองสามารถดํารงอยูไดอยางม่ันคง
สถานการณและส่ิงแวดลอมในปจจุบันท้ังทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
จะเปล่ียนแปลงไป สหกรณเครดิตยูเน่ียน ตองสามารถดํารงอยูไดอยางม่ันคง
สถานการณและส่ิงแวดลอมในปจจุบันท้ังทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง

ช.ส.ค. ในฐานะที่เปนองคกรกลางของขบวนการไดทําหนาที่เปนผูแทน
จะเปล่ียนแปลงไป สหกรณเครดิตยูเน่ียน ตองสามารถดํารงอยูไดอยางม่ันคง
ช.ส.ค. ในฐานะที่เปนองคกรกลางของขบวนการไดทําหนาที่เปนผูแทน
จะเปล่ียนแปลงไป สหกรณเครดิตยูเน่ียน ตองสามารถดํารงอยูไดอยางม่ันคง

และดํารงรักษาผลประโยชนภาพลักษณท่ีดี สรางสัมพันธภาพของขบวนการ
ช.ส.ค. ในฐานะที่เปนองคกรกลางของขบวนการไดทําหนาที่เปนผูแทน
และดํารงรักษาผลประโยชนภาพลักษณท่ีดี สรางสัมพันธภาพของขบวนการ
ช.ส.ค. ในฐานะที่เปนองคกรกลางของขบวนการไดทําหนาที่เปนผูแทน

และภายนอกขบวนการ มุงตอบสนองในการใหบริการที่เหมาะสม ตาม
นโยบายคณะกรรมการดําเนินการ ช.ส.ค. ไปสู ความมั ่นคง โปรงใส 
และภายนอกขบวนการ มุงตอบสนองในการใหบริการที่เหมาะสม ตาม
นโยบายคณะกรรมการดําเนินการ ช.ส.ค. ไปสู ความมั ่นคง โปรงใส 
และภายนอกขบวนการ มุงตอบสนองในการใหบริการที่เหมาะสม ตาม

ตรวจสอบได กระจายการบริการและบริหารงานการจัดการไปสูในระดับ
ภูมิภาคหรือการกระจายการใหบริการสูสหกรณสมาชิกซึ่งหลายภารกิจได
ตรวจสอบได กระจายการบริการและบริหารงานการจัดการไปสูในระดับ
ภูมิภาคหรือการกระจายการใหบริการสูสหกรณสมาชิกซึ่งหลายภารกิจได
ตรวจสอบได กระจายการบริการและบริหารงานการจัดการไปสูในระดับ

ดําเนินการแลว โดยฝายจัดการไดนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ เชน ภารกิจ
ในการสงเสริมและพัฒนาขบวนการใหเติบโตเขมแข็งจากมีทุนดําเนินงานที่
ดําเนินการแลว โดยฝายจัดการไดนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ เชน ภารกิจ
ในการสงเสริมและพัฒนาขบวนการใหเติบโตเขมแข็งจากมีทุนดําเนินงานที่
ดําเนินการแลว โดยฝายจัดการไดนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ เชน ภารกิจ

เพิ่มขึ้น จะเพิ่มอัตรากําลังเจาหนาที่พัฒนาสหกรณในภูมิภาค การจัดฝก
ในการสงเสริมและพัฒนาขบวนการใหเติบโตเขมแข็งจากมีทุนดําเนินงานที่
เพิ่มขึ้น จะเพิ่มอัตรากําลังเจาหนาที่พัฒนาสหกรณในภูมิภาค การจัดฝก
ในการสงเสริมและพัฒนาขบวนการใหเติบโตเขมแข็งจากมีทุนดําเนินงานที่

อบรมหลักสูตรพ้ืนฐานในภูมิภาค หลักสูตรระดับกลาง และหลักสูตรระดับสูง
เพิ่มขึ้น จะเพิ่มอัตรากําลังเจาหนาที่พัฒนาสหกรณในภูมิภาค การจัดฝก
อบรมหลักสูตรพ้ืนฐานในภูมิภาค หลักสูตรระดับกลาง และหลักสูตรระดับสูง
เพิ่มขึ้น จะเพิ่มอัตรากําลังเจาหนาที่พัฒนาสหกรณในภูมิภาค การจัดฝก

เพ่ือรองรับกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติสหกรณ ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2562  
อบรมหลักสูตรพ้ืนฐานในภูมิภาค หลักสูตรระดับกลาง และหลักสูตรระดับสูง
เพ่ือรองรับกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติสหกรณ ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2562  
อบรมหลักสูตรพ้ืนฐานในภูมิภาค หลักสูตรระดับกลาง และหลักสูตรระดับสูง

มีการแกไขปรับปรุง ระเบียบเงื่อนไขตางๆ ใหสอดคลองกับสภาพปจจุบัน
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ผลการดําเนินงานผลการดําเนินงาน

25632563ป�ป�

2020 Overall Achievement2020 Overall Achievement
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ปณิธานปณิธาน WishWish

 ช.ส.ค. อยูเคียงขาง สรางความ
เขมแข็งใหคนเครดิตยูเน่ียนพ่ึงตนเองได

 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. Strengthening the organization. 
2.  Human Resources Development.
3. Management System Development.

 CULT always by your side. To 
strengthening credit union members 
to be self-reliant.

พันธกิจพันธกิจ MissionMission

1. สรางความเขมแข็งขององคกร
2. พัฒนาบุคลากรทุกระดับ
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

 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. 

ว�สัยทัศน�ว�สัยทัศน� VisionVision
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สหกรณ�/กลุ�มเครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศ (ป� 2559 - 2563)
Number of Credit Unions (2016-2020)

สมาชิกรายบุคคลทั่วประเทศ (ป� 2559-2563) 
Individual Members (2016-2020)
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สินทรัพย� ช.ส.ค. (ป� 2559 -2563)
Assets (2016-2020)

สินเชื่อ ช.ส.ค. (ป� 2559-2563)
Loan Outstanding (2016-2020)

ป พ.ศ./Year
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ทุนเร�อนหุ�น ช.ส.ค. (ป� 2559-2563)
Share Capital (2016-2020)

เง�นฝากและตั๋วสัญญาใช�เง�น (ป� 2559 - 2563)
Deposit and Promissory Note (2016-2020)
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การจ�ายเง�นชดเชยและสมทบ กองทุนสวัสดิการและการสงค�เคราะห�แก�สมาชิก
Welfares Scheme to Members (2016-2020)
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3.3.

2.2.

1.

รายงานผลการดําเนินงาน ป� 2563รายงานผลการดําเนินงาน ป� 2563
Operating Results of 2020Operating Results of 2020

สมาชิก Membership

 ณ 31 ธันวาคม 2563 ช.ส.ค. มีสมาชิกท้ังส้ิน 
1,072  แหง แยกเปน สมาชิกสามัญ 576 แหง 
สมาชิกสมทบ 496 แหง

 As of December 31, 2020  CULT has a 
total of 1,072  Members divided into 576 regular 
members and 496  affiliate members

ทุนเร�อนหุ�น Share Capital

 “ทุนเรือนหุน” คือทุนดําเนินงานพื้นฐานที่มี
ความสําคัญย่ิง เปนการแสดงใหเห็นถึงการมีสวนรวมและ
ความเปนเจาของชุมนุมสหกรณ
 ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2563 ช.ส.ค. มีทุน
เรือนหุนสุทธิ จํานวน 731,954,300.00 บาท เพ่ิมข้ึน
จาก ป 2562 จํานวน 67,563,500.00 บาท หรือ
คิดเปนรอยละ 10.17  ของปกอน

 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, 2020 CULT has a 
total of 731,954,300.00 Baht share capital. An 
increase of 67,563,500.00 Baht or 10.17 % from the 
previous year.

การบร�การเง�นฝากและ
ตั๋วสัญญาใช�เง�น

Deposits and 
Promissory Notes

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีเงินรับฝากและ
ต๋ัวสัญญาใชเงินรวมสุทธิ จํานวน 4,392,038,046.75 
บาท  เพ่ิมข้ึนจากป 2562 จํานวน 626,301,236.75 
บาท หรือคิดเปนรอยละ 16.63  ของปกอน

 As of December 31, 2020, CULT has 
depository money from members in terms 
of deposits and promissory notes amounting 
to 4,392,038,046.75 Baht. An increase of 
626,301,236.75 Baht or 16.63 % from the 
previous year.

1.

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 

 As of December 31, 2020 CULT has a 
total of 731,954,300.00 Baht share capital. An 
increase of 67,563,500.00 Baht or 10.17 % from the 
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5.5.

 เพื่อเปนการสนับสนุนธุรกรรมทางการเงินให
สมาชิกไดมีเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานอยาง
เพียงพอและตอเนื่อง ช.ส.ค. ไดจัดใหมีบริการสินเชื่อ 
โดยมีเปาหมายการใหบริการสินเช่ือในป 2563 จํานวน 
1,000,000,000.00 บาท ผลการดําเนินงานการให
บริการสินเช่ือ เปนเงินจํานวน 613,119,106.50 บาท 
หรือคิดเปนรอยละ 61.31 ของเปาหมาย    
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ช.ส.ค. มีลูกหนี้
เงินกูคงเหลือท้ังส้ิน จํานวน 516 สัญญา เปนเงินจํานวน 
2,414,406,035.60 บาท ยอดเงินกู คงเหลือใน
ป 2562 จํานวน 2,732,593,860.32 บาท ลดลง 
318,187,824.72 บาท คิดเปนรอยละ  11.65

 In order to support the financial transaction 
of credit unions, CULT launched the Interlending 
Program to create continuous provide loans. In 
2020, CULT targeted to provide loans amounting 
to 1,000,000,000 Baht. 613,119,106.50  Baht or 
61.31 % of the target were availed by the members 
in 2020.
 As of December 31, 2020, CULT has 
516 loan outstanding contracts with the total 
amounting to 2,414,406,035.60 Baht. And as 
of December 31, 2019, the total amounting
to 2,732,593,860.32 Baht. A decrease of 
318,187,824.72 Baht or 11.65 % from the 
previous year. 

การจัดสวัสดิการ Welfare Scheme to Members

กองทุนสวัสดิการและการสงเคราะหแกสมาชิก  (สก.1-2)
 กองทุนสวัสดิการและการสงเคราะหแกสมาชิก
(สก.1-2) เร ิ ่มดําเนินการมาตั ้งแตป พ.ศ. 2517 
โดยสหกรณ/กลุมเครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศไดรวมกันจัด
ต้ังกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะหแกสมาชิก (สก.1-2)
เพื่อชวยเหลือสมาชิกและครอบครัว และเพื่อปองกัน
ความเสี่ยงรวมกัน โดยไมไดหวังผลกําไรจากกองทุนแต
ประการใด 
 ส ืบเน ื ่องจาก ส ําน ักงานสงเสร ิมสหกรณ
กรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 2 ไดมีหนังสือท่ี กษ 1110/2311 

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

4.4. การบร�การงานสินเชื่อ Interlending Program
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ดวนที ่สุด แจงใหชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี ่ยนแหง
ประเทศไทย  จํากัด  โดยคณะกรรมการดําเนินการชุมนุม
สหกรณ ระงับการดําเนินการกองทุนสวัสดิการและ
การสงเคราะหแกสมาชิกเพื ่อใหสวัสดิการและการ
สงเคราะหแกสมาชิกรายบุคคลของสหกรณเครดิตยูเน่ียน 
หรือการดําเนินการใดๆ ท่ีเขาลักษณะเปนการประกันภัย
โดยทันที และดําเนินการใหสวัสดิการแกสมาชิกของ
สหกรณสมาชิกในรูปแบบที่ไมขัดตอกฎหมาย ซึ่งชุมนุม
สหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย จํากัด ไดปฏิบัติตาม
หนังสือของสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร
พ้ืนท่ี 2 ใหดําเนินการในรูปแบบไมขัดตอกฎหมาย และ
ไดเปดเผยในรายงานผลตรวจสอบบัญชีประจําป ชุมนุม
สหกรณฯ ตามท่ีเสนอตอนายทะเบียนสหกรณแลว
 1) ชุมนุมสหกรณฯรวมกับสันนิบาตสหกรณ
แหงประเทศไทย และสมาชิกเครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศ
ไดเขาช่ือเสนอกฎหมายของประชาชนตามพระราชบัญญัติ
วาดวยการเขาช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2556  เพ่ือขอแกไข
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 โดยเพิ่มมาตรา 
105/1 เก่ียวกับการจัดสวัสดิการระหวางชุมนุมสหกรณฯ
ระดับประเทศกับสมาชิกของตน ปจจุบันไดยื ่นเรื ่อง
เรียบรอยตามผังการเขาช่ือเสนอ
 กฎหมาย และสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทน
ราษฎรมีหนังสือถึงประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
พิจารณาบรรจุระเบียบวาระการประชุมและระเบียบวาระ
การประชุม ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทยในสวนการพิจารณาพระราชบัญญัติ
 2) มติการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติครั้งที่ 
80/2561 เม่ือวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2561 และคร้ังท่ี 
81/2561 เปนพิเศษ เม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2561 
มีมติเห็นชอบและเห็นควรประกาศใหเปนกฎหมาย  
 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (ปฏิบัติหนาท่ีสํานัก
งานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ) ไดมีหนังสือเพื่อ
สงรางพระราชบัญญัติ(ฉบับที่...) พ.ศ.... และยืนยันมติ

League of Thailand Limited and the Board 
Committee suspend the Loan Protection and Life 
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 
Assembly 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) Meeting resolution of National Legislative
Assembly on November 23, 2018 and on 
November 29, 2018 resolved to approve the 

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 

 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 
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 “มาตรา 105/1 เพื่อสงเสริมระบบสวัสดิการ
และคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ ใหชุมนุมสหกรณ
ระดับประเทศมีอํานาจรวมกับสหกรณสมาชิกของตนจัด
สวัสดิการและการสงเคราะหของสมาชิกและครอบครัว
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด”
หลังจากท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ช.ส.ค. จะได
ประสานงานกับนายทะเบียนสหกรณเพื ่อพิจารณา
เก่ียวกับรางหลักเกณฑและวิธีการในการรวมจัดสวัสดิการ
ตามมาตรา 105/1 ตอไป
ความคืบหนาเร่ืองการจัดสวัสดิการตามมาตรา 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
สงเสริมสหกรณในฐานะนายทะเบียนสหกรณเมื ่อ
วันท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2562 โดยกรมสงเสริมสหกรณ 
ไดมีความเห็นควรใหสันนิบาตสหกรณแหงประเทศ
ไทย ไดจัดทํารางหลักเกณฑและวิธีการจัดสวัสดิการ
โดยชุมนุมสหกรณฯ ระดับประเทศตามมาตรา 105/1 
และนําเสนอกรมสงเสริมสหกรณตอไป
 3. สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยไดมีคําสั่ง
แตงตั้งคณะทํางานจัดทํารางหลักเกณฑและวิธีการจัด
สวัสดิการและการสงเคราะหของสมาชิกสหกรณและ

 “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 Cooperative Promotion Department as 
the Cooperative Registrar on April 2, 2019, by the 

ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ เพื่อนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย
เพ่ือพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยใหประกาศใช
เปนกฎหมายตอไปโดยมาตราท่ีเก่ียวของคือ

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

สวัสดิการและการสงเคราะหของสมาชิกและครอบครัว
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด”
หลังจากท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ช.ส.ค. จะได
ประสานงานกับนายทะเบียนสหกรณเพื ่อพิจารณา
เก่ียวกับรางหลักเกณฑและวิธีการในการรวมจัดสวัสดิการ
ตามมาตรา 105/1 ตอไป
ความคืบหนาเร่ืองการจัดสวัสดิการตามมาตรา 105/1
 1. พระราชบ ัญญัต ิสหกรณ พ.ศ. 2542 
ไดมีการแกไขเพ่ิมเติมโดยกําหนด มาตรา 105/1 เพ่ิมเติม 
“มาตรา105/1 เพ่ือสงเสริมระบบสวัสดิการและคุณภาพ
ชีวิตของสมาชิกสหกรณ ใหชุมนุมสหกรณระดับประเทศ

รายงานกิจการ ๒๕๖๓
CULT Annual Report 2020

22

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



ครอบครัว ประกอบดวย ท่ีปรึกษาสันนิบาตสหกรณแหง
ประเทศไทยมีประธานกรรมการดําเนินการสันนิบาต
สหกรณฯ เปนประธานคณะทํางานมีผูแทนกรมสงเสริม
สหกรณผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ผู แทนชุมนุม
สหกรณเครดิตยูเนี ่ยนแหงประเทศไทย จํากัดผูแทน
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด เปน
คณะทํางานและมีผูอํานวยการสันนิบาตสหกรณแหง
ประเทศไทย เปนเลขานุการคณะทํางานดังกลาวไดมี
การประชุมไปแลว 2 คร้ัง
 (1) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 
กันยายน 2562
 (2) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันพุธที่ 16 ตุลาคม 
2562
 ที่ประชุมทั้งสองครั้งไดมีมติเห็นชอบรางหลัก
เกณฑและวิธีการจัดสวัสดิการดังกลาวโดยคณะกรรมการ
สันนิบาตแหงประเทศไทยไดเห็นชอบรางในเบ้ืองตนแลว
เชนกัน

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 

 4. เม่ือวันท่ี 2 ตุลาคม 2562 ชุมนุมสหกรณฯ
ไดมีหนังสือท่ีช.ส.ค. 0617 ถึงประธานกรรมการดําเนิน
การสหกรณเครดิตยูเนี่ยนทุกแหงเพื่อแจงความคืบหนา
เก่ียวกับการดําเนินการจัดสวัสดิการตามมาตรา 105/1 
เพ่ือเปนขอมูลประกอบการพิจารณาและแจงสวนราชการ
ท่ีเก่ียวของทราบ
 5. เมื ่อวันที ่ 4 ธันวาคม 2562 สันนิบาต
สหกรณแหงประเทศไทย ไดมีหนังสือถึงเลขาธิการสํานัก
งานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) เพ่ือขออนุญาตเขาพบหารือเก่ียวกับ
หลักเกณฑและวิธีการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห
ของสมาชิกและครอบครัว ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการ
สันนิบาตสหกรณฯ เห็นชอบ

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 

 (1), No. 1/2019, on Thursday, September 

 (2), No. 2/2562, on Wednesday, October 

 Both of meetings Has approved the draft 
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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 

 6. เม่ือวันท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2563 สันนิบาต
สหกรณแหงประเทศไทย รวมกับชุมนุมสหกรณฯ เขาหารือ
แนวทางการจัดสวัสดิการตามมาตรา 105/1 กับสํานัก
งานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยมีนายไพบูลย เปยมเมตตา 
ผูอํานวยการอาวุโสฝายกํากับผลิตภัณฑประกันชีวิตและ
คณะเขารวมหารือ
 ผลการหารือ : สํานักงาน คปภ. จะไดพิจารณา
หลักเกณฑและวิธการตามขอหารือดังกลาวและหากได

 ผลการพิจารณาแลวจะแจงใหสันนิบาตสหกรณ
แหงประเทศไทยและชุมนุมสหกรณฯ ทราบ
 7. เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2563ชุมนุมสหกรณฯ 
ไดมีหนังสือท่ี ช.ส.ค. 0155 ถึงประธานกรรมการดําเนิน
การสหกรณเครดิตยูเน่ียนทุกแหง เพ่ือแจงความคืบหนา
เก่ียวกับการดําเนินการจัดสวัสดิการตามมาตรา 105/1 
เพ่ือเปนขอมูลประกอบการพิจารณาและแจงสวนราชการ
ท่ีเก่ียวของทราบ
 8. เม่ือวันท่ี 3 เมษายน 2563 สํานักงานคณะ
กรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
ไดมีหนังสือท่ี 2110/1051 ถึงประธานกรรมการดําเนิน
การสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ตอบขอหารือจาก
การหารือเม่ือวันท่ี 17 มกราคม 2563
 9. เมื ่อวันที ่ 26 มิถุนายน 2563 ช.ส.ค. 
ไดมีหนังสือท่ี ช.ส.ค. 0450 ถึงประธานกรรมการดําเนิน
การสหกรณเครดิตยูเน่ียนทุกแหง เพ่ือแจงความคืบหนา
เก่ียวกับการดําเนินการจัดสวัสดิการตามมาตรา 105/1 
 10. เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 2563 สันนิบาต
สหกรณแหงประเทศไทย ไดมีหนังสือ ถึงกรมสงเสริม
สหกรณ ขอเสนอหลักเกณฑและวิธีการจัดสวัสดิการและ
การสงเคราะหสมาชิกและครอบครัวตามมาตรา 105/1 
แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติสหกรณ(ฉบับท่ี3) พ.ศ. 2562
 11. เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2563 ช.ส.ค. ไดมี
หนังสือท่ี ช.ส.ค. 0469 ถึง รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร

 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.
 8. On April 3, 2020 the Office of Insurance 
Commission (OIC), have a letter 2110/1051 to the 
chairman of the Cooperative League of Thailand. 
Responding to discussions on January 17, 2020
 9. On June 26, 2020, the Credit union 
League of Thailand Limited have a letter from 
CULT. 0450 to the chairman of the Credit Union 
anywhere To inform the progress regarding the 
welfare provision  under Section 105/1
 10. On 29 June 2020, the Cooperative 
League of Thailand have a letter to the Cooperative 
Promotion Department. To propose the criteria and 
methods for welfare and assistance to members
and families according to section 105/1 of the 
Cooperatives Act B.E. 2542 amended by the 
Cooperatives Act (No.3) B.E. 2562
 11. On July 25, 2020, the Credit union 
League of Thailand Limited, have a letter from 

 ผลการพิจารณาแลวจะแจงใหสันนิบาตสหกรณ
แหงประเทศไทยและชุมนุมสหกรณฯ ทราบ
 7. เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2563ชุมนุมสหกรณฯ 
ไดมีหนังสือท่ี ช.ส.ค. 0155 ถึงประธานกรรมการดําเนิน
การสหกรณเครดิตยูเน่ียนทุกแหง เพ่ือแจงความคืบหนา
เก่ียวกับการดําเนินการจัดสวัสดิการตามมาตรา 105/1 
เพ่ือเปนขอมูลประกอบการพิจารณาและแจงสวนราชการ
ท่ีเก่ียวของทราบ
 8. เม่ือวันท่ี 3 เมษายน 2563 สํานักงานคณะ
กรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
ไดมีหนังสือท่ี 2110/1051 ถึงประธานกรรมการดําเนิน
การสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ตอบขอหารือจาก
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และสหกรณ (ดร.เฉลิมชัย ศรีออน) แจงเร่ืองการจัดสวัสดิการ
และการสงเคราะหแกสมาชิกสหกรณเครดิตยูเน่ียน
 12. เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 สันนิบาต
สหกรณแหงประเทศไทย ไดมีหนังสือท่ี สสท.0103/462 
ถึงอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ ขอรับทราบความคืบหนาราง
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณเกี ่ยวกับหลักเกณฑและ
วิธีการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห

CULT. 0469  to the Minister of Agriculture and 
Cooperatives (Dr. Chalermchai Sreeon) informing 
about welfare and welfare arrangements for credit 
union members.
 12. On August 14, 2020, the Cooperative 
League of Thailand have a letter 0103/462 to 
the Director General of Cooperative Promotion 
Department demand the progress of the draft 
registrar of Cooperatives regarding criteria and 
methods for welfare and assistance members 
and families according to Section 105/1 of the 
Cooperatives Act B.E. 2542 amended by the 
Cooperatives Act (No.3) B.E. 2562
 13. On August 17, 2020, the Cooperative
Promotion Department Have a letter 1106/7368 
to the Chairman of the Cooperative League 
of Thailand. Notification of progress, criteria 
and methods on welfare and assistance for 
cooperative members and families.
 14. On October 9, 2020, the Cooperative 
Promotion Department have letter 1106/9543 to 
the Chairman of Credit Union League of Thailand 
Limited To informs about the provision of welfare 
and welfare to members of credit union.
 15.  On November 9, 2020, the Cooperative
Promotion Department Have a letter 1106/10178 
to the Chairman of Credit Union League of 
Thailand. Limited invites to discuss Draft rules 
and procedures for welfare and assistance 
for cooperative members and families. (By the 
national cooperative assembly with member of 
cooperatives)
 16. On November 12, 2020, the Cooperative
League of Thailand , Credit Union League of 
Thailand Limited and Department of Cooperative
Promotion attended a meeting about draft 
criteria and methods for welfare and assistance 
for cooperative members and families.

 13.  เม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม 2563 กรมสงเสริม
สหกรณ ไดมีหนังสือที่ กษ1106/7368 ถึงประธาน
กรรมการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  แจงความคืบ
หนาหลักเกณฑและวิธีการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห
สมาชิกสหกรณและครอบครัว
 14. เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 กรมสงเสริม
สหกรณ ไดมีหนังสือที่ กษ 1106/9543 ถึงประธาน
กรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี ่ยนแหง
ประเทศไทย จํากัด แจงเร่ืองการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห
แกสมาชิกสหกรณเครดิตยูเน่ียน
 15. เม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2563 กรมสงเสริม
สหกรณ ไดมีหนังสือที่ กษ 1106/10178 ถึงประธาน
กรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี ่ยนแหง
ประเทศไทย จํากัด ขอเชิญประชุมหารือเก่ียวกับ รางหลัก
เกณฑและวิธีการจัดสวัสดิการและการสงเคราะหสมาชิก
สหกรณและครอบครัว (โดยชุมนุมสหกรณระดับประเทศรวม
กับสหกรณสมาชิก)
 16. เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 สันนิบาต
สหกรณแหงประเทศไทย และชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียน
แหงประเทศไทย จํากัด ไดเขารวมประชุมกับกรมสงเสริม
สหกรณ ถึงรางหลักเกณฑและวิธีการจัดสวัสดิการและ
การสงเคราะหสมาชิกสหกรณและครอบครัว

of Thailand. Notification of progress, criteria 
and methods on welfare and assistance for 

 14. On October 9, 2020, the Cooperative 
Promotion Department have letter 1106/9543 to 
the Chairman of Credit Union League of Thailand 
Limited To informs about the provision of welfare 

 15.  On November 9, 2020, the Cooperative
Promotion Department Have a letter 1106/10178 
to the Chairman of Credit Union League of 
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 17. สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  ไดมีหนังสือ
เชิญประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับรางหลักเกณฑและวิธีการ
จัดสวัสดิการโดยชุมนุมระดับประเทศและสหกรณสมาชิก 
จํานวน 2 คร้ัง
 คร้ังท่ี 1 วันอังคารท่ี 5 มกราคม 2564
 คร้ังท่ี 2 วันอังคารท่ี 12 มกราคม 2564
 ที ่ประชุมทั ้งสองครั ้ง ไดม ีมติเห ็นชอบราง
หลักเกณฑและวิธีการจัดสวัสดิการดังกลาว โดยผูเช่ียวชาญ
ทางดานกฎหมายสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
ไดเห็นชอบรางในเบ้ืองตนแลวเชนกัน
 18. เม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2564 สันนิบาต
สหกรณแหงประเทศไทย ไดมีหนังสือท่ี ส.ส.ท. 0103/81
ถึงอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณขอสงรางประกาศนายทะเบียน
สหกรณ เร่ืองการจัดสวัสดิการและการสงเคราะหสมาชิก
สหกรณและครอบครัว โดยชุมนุมสหกรณระดับประเทศ
รวมกับสหกรณสมาชิก

  17. Cooperative League of Thailand There 
were two meetings invitations to discuss the draft 
criteria and methods of welfare by the national 
cooperative assembly with member of cooperatives.
                1. On Tuesday, January 5, 2021
                2. On Tuesday, January 12, 2021
 At both meetings has passed a resolution
approving the draft criteria and methods for welfare
management by experts in the law of the Cooperative
League of Thailand have already agreed to the 
initial draft as well.
 18. On February 18, 2021, the Cooperative
League of Thailand. Have a letter 0103/81 to 
the Director General of Cooperative Promotion 
Department Request to submit a draft Registrar’s
announcement On welfare and welfare arrangements
for cooperative members and families By a national 
cooperative assembly with member cooperatives.

ผลการดําเนินงาน  กองทุนสวัสดิการและการสงเคราะหแกสมาชิก (สก.1-2 ) ณ  31 ธันวาคม 2563 มี ดังน้ี  
Performance of Loan Protection and Life Savings (LP & LS) AS of December 31, 2020

รายการ ป 2563 ป 2562 เพ่ิม/(ลด) รอยละ

สมาชิกรายแหงสุทธิ 828 841 (13) (1.57)

วงเงินชดเชย/สมทบ 35,260,536,130.85 35,319,017,315.01 (58,481,184.16) (0.17)

รับเงินอุดหนุนระหวางป 265,808,642.25 256,998,816.25 8,809,826.00 3.31

จํานวนคนไดรับการชดเชย/
สมทบระหวางป

7,462 7,134 328 4.40

จายเงินชดเชย/สมทบระหวางป 231,553,356.90 216,128,943.50 15,424,413.40 6.66

จายเงินสมทบ สก.2 สมาชิก
อาวุโสลวงหนาระหวางป

1,255,998.25 1,285,188.25 (29,190.00) (2.32)

กองทุนสํารองสะสมระหวางป 1,226,546.35 8,519,077.75 (7,292,531.40) (594.56)

เฉล่ียคืนผูใชบริการระหวางป 5,316,174.25 5,139,977.00 176,197.25 3.31

หนวย : แหง/คน/บาท

หลักเกณฑและวิธีการจัดสวัสดิการดังกลาว โดยผูเช่ียวชาญ
ทางดานกฎหมายสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
ไดเห็นชอบรางในเบ้ืองตนแลวเชนกัน
 18. เม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2564 สันนิบาต
สหกรณแหงประเทศไทย ไดมีหนังสือท่ี ส.ส.ท. 0103/81
ถึงอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณขอสงรางประกาศนายทะเบียน
สหกรณ เร่ืองการจัดสวัสดิการและการสงเคราะหสมาชิก
สหกรณและครอบครัว โดยชุมนุมสหกรณระดับประเทศ
รวมกับสหกรณสมาชิก
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6.6.

7.7.

เง�นลงทุน Investment

 เพื ่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการบริหารการ
เงิน ช.ส.ค. ไดนําเงินไปลงทุนในตราสารทางการเงิน
ประเภทตาง ๆ  ตามระเบียบ ช.ส.ค. วาดวย การลงทุน และ
ตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ
แหงชาติ 
 ซ่ึงป 2563 ช.ส.ค.ไดกําหนดเปาหมายเงินลงทุน 
จํานวน 1,500,000,000.00 บาท ผลการดําเนินงาน 
จํานวน 2,281,653,300.69 บาท คิดเปนรอยละ 
152.11 และกําหนดเปาหมายผลตอบแทนจากการลงทุน 
จํานวน 93,300,000.00 บาท ผลการดําเนินงาน จํานวน 
91,344,921.91 บาท หรือคิดเปนรอยละ 97.90  
ของเปาหมายท่ีต้ังไว 
 ณ 31 ธันวาคม 2563  ช.ส.ค. มีเงินลงทุน
คงเหลือสุทธิ จํานวน 2,371,263,805.27 บาท  เพ่ิมข้ึน
จากปกอนจํานวน 669,017,207.94  บาท คิดเปนรอยละ 
39.30

 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, 2020. CULT has set 
an investment target of 1,500,000,000 Bath. a 
performance of 2,281,653,300.69 Baht or 152.11 %
 from the previous year. And a return on investment 
of 93,300,000.00 Bath, rate of return in investment 
was 91,344,921.91 Bath or 97.90 % of the target. 
 As of December 31, 2020, CULT has 
a net investment of 2,371,263,805.27 Baht. 
An increase of 669,017,207.94 Baht or 39.30 % 
from the previous year

การบร�การหอพักหองประชุม
Dormitory &
Conference Services

 ในป 2563 ช.ส.ค. ไดใหบริการหอพักและ
หองประชุมทั ้งหนวยงานภายในและองคกรภายนอก 
เปาหมายท่ีต้ังไวในป 2563 จํานวน 765,000.00 บาท
มีผลการดําเนินงาน จํานวน 574,327.86 บาท หรือ
คิดเปนรอยละ 75.07

 CULT provides accommodation and 
conference room to members and the outside of 
cooperative movement.  In 2020, CULT target of 
765,000 Bath. The net profit realized from this 
service amounted to 574,327.86 Baht or 75.07 % 
of the target.

An increase of 669,017,207.94 Baht or 39.30 % 

 CULT provides accommodation and 
conference room to members and the outside of 
cooperative movement.  In 2020, CULT target of 
765,000 Bath. The net profit realized from this 
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8.8. สถาบันพัฒนาเครดิตยูเนี่ยน
Credit Union 
Development Institute

 เพื่อการพัฒนาสถาบันฯ ใหเปนศูนยฝกอบรม
ของเจาหนาท่ี ช.ส.ค. และบุคลากรของขบวนการสหกรณ
เครดิตยูเน่ียน สถาบันฯจึง นําหลักในการทํางาน  4 P มาใช
อันประกอบดวย 
  1) Place สถานท่ี        
  2) Persons คน  
  3) Promotion ประชาสัมพันธเชิงรุก  
  4) Plan วางแผน   
 1. การจัด Place สถานท่ี ประกอบดวย (ดวย
หลักใชส่ิงท่ีมีใหเกิดคุณคามากท่ีสุด)
  1.1 ความสะอาด  ภายในและภายนอก
อาคารของสถาบันฯตองสะอาด
  1.2 ปรับภูมิทัศนใหมองได 360 
องศา อันประกอบดวย ดานหนาอาคารสวยดวยดอกไม   
มีจุดน่ังพักจุดถายภาพเช็คอิน  ลานกิจกรรม
 2. People คน “ตองขอใหเจาหนาท่ีและลูกจาง 
ตองลืมอดีตไปกอน เพราะน่ีคือการพัฒนาสถาบันในรูป
แบบใหม”
“การสรางทีมท่ีมีประสิทธิภาพ Effective Team”
  1) ตองมีเปาหมายรวมกัน “ยกระดับ
องคความรูและพัฒนาสหกรณ”
  2) ผูนําทีม
  3) การแลกเปล่ียนความเห็นระหวางกัน
  4) การไดประโยชนรวมกัน
  2.1 การบริการประทับใจ และ นโยบาย         
“ลูกคาคือบุคคลสําคัญ” การตอนรับลูกคา ย้ิม ยกมือไหว 
ทักทาย บริการดวยหัวใจ และใหขอมูลลูกคาถูกตอง

 For the development of the institute to be 
a training center for Cult officers and personnel of 
the cooperative credit union movement, the institute 
therefore adopted the principles of working 4 P as 
follows
  1) Place    2) Persons 
  3) Promotion   4) Plan
 1. Arrangement of places such as (with the 
principle of using what is most valuable).
  1.1 Cleanliness inside and outside the 
institution's buildings must be clean.
  1.2 Adjust the landscape to see 
360 degrees, including the facade is beautiful with 
flowers. There is a sitting point, a photo spot, 
check-in activity area.
 2. People "must ask officials and employees 
you must forget the past. Because this is a new form 
of institutional development "
"Building an effective team"
  1) There must be a common goal. 
"Enhance knowledge and develop cooperatives"
  2) Leader
  3) Exchange of opinions between 
each other
  4) Mutual benefit
  2.1 Impressive service and policy
         "Customers are important people"
Welcome customers to smile, raise their hands, pay 
homage to greet service with heart. And provide 
correct customer information.

  1.2 ปรับภูมิทัศนใหมองได 360 
องศา อันประกอบดวย ดานหนาอาคารสวยดวยดอกไม   
มีจุดน่ังพักจุดถายภาพเช็คอิน  ลานกิจกรรม
 2. People คน “ตองขอใหเจาหนาท่ีและลูกจาง 
ตองลืมอดีตไปกอน เพราะน่ีคือการพัฒนาสถาบันในรูป
แบบใหม”
“การสรางทีมท่ีมีประสิทธิภาพ Effective Team”
  1) ตองมีเปาหมายรวมกัน “ยกระดับ
องคความรูและพัฒนาสหกรณ”
  2) ผูนําทีม
  3) การแลกเปล่ียนความเห็นระหวางกัน
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 3. Promotion ประชาสัมพันธเชิงรุก มี 2 แบบ 
ประกอบดวย
  3.1 แบบ Offline
  - ปายประชาสัมพันธ ปายกลองไฟ 
ปายไวนิลหนาสถาบันฯ
  - การสราง Connection
 4.  Plan   วางแผน ท่ีดี และ ลงมือทําตามแผน Ac-
tion Plan ดวยหัวใจ และงานบูรณาการรวมกับฝายวิชาการ
และฝายบริหารงานบุคคล ในการจัดทําหลักสูตรใหมจํานวน 
3 หลักสูตร และพัฒนาหลักสูตรเดิม จํานวน 7 หลักสูตร              
(ดูรายละเอียดไดท่ีฝายวิชาการ)

 3. Promotion There are 2 types of proactive
promotion as follows
  3.1 Offline
  - Public relations sign, light box 
sign, vinyl sign in front of the institute.
  - Establishing a Connection
 4. Plan, plan well and act according the 
Action Plan with heart and work  integrating with 
Education department and Human resources 
development to create 3 new courses and develop
7 existing courses (For more details at the Education
Department)

9.9. งานว�ชาการ Education

 1. แผนพัฒนาบุคคลากรของขบวนการให
เชี ่ยวชาญ จูงใจใหประชาชนเขารวมขบวนการเครดิต
ยูเน่ียน
  1.1. สงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพ
ขบวนการสหกรณเครดิตยูเนี ่ยน มีการเขียนหลักสูตร
เพื ่อพัฒนาขบวนการสหกรณเครดิตยูเนี ่ยน โดยการ 
จัดทําหลักสูตรใหม และพัฒนาหลักสูตร ในการอบรม 
โดยการเช ิญผ ู  เช ี ่ยวชาญจากกรมส งเสร ิมสหกรณ 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มาวิพากษจัดทําหลักสูตร

1. A plan to develop personnel of the
 process to be proficient Motivate people to join 
the Credit Union.
  1.1. Promote and develop efficiency
of Credit Union cooperative. The curriculum was 
written to develop the cooperative movement 
of Credit Union by create a new course and 
develop training courses by inviting experts from the 
Cooperative Promotion Department Cooperative 
Auditing Department Kasetsart University come to 
criticize the curriculum.
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  1.2. สรางความเขาใจในบทบาทเครดิต
ยูเนี ่ยนชวยลดความเหลื ่อมลํ ้ารวมกับ ช.ส.ค.สาขา
6 ภูมิภาค จัดสัมมนากรรมการสาขากรรมการชมรม
เครดิตยูเนี่ยน ในหัวขอ “การปรับตัวของผูนําเครดิต
ยูเน่ียนเพ่ือใหทันตอสถานการณการเปล่ียนแปลง” และ
รวบรวมสรุปขอมูลการจัดโครงการ
 2. พัฒนาบุคลากร ช.ส.ค.ใหมีความรูความ
เช่ียวชาญทุกดาน 
 จัดทําหลักสูตรเพื่ออบรมบุคลากรของชุมนุม
สหกรณเครดิตยูเนี่ยน เพื่ออบรมทักษะใหกับผูบริหาร
เพื่อเปนแบบอยางในการทํางาน อบรมความรูความ
เช่ียวชาญเฉพาะดานสําหรับเจาหนาท่ี ช.ส.ค. อบรมหลัก
สูตรผูรับรองบัญชีกลุมเครดิตยูเน่ียน จํานวน 5 หลักสูตร 
  1. หลักสูตรผู บริหารกับการพัฒนา
ศักยภาพผูนําสรางสรรคนวัตกรรม
  2. หลักสูตรผูทําหนาที่สงเสริมและ
พัฒนาสหกรณเครดิตยูเน่ียน
  3. หลักสูตรเจาหนาที่ชุมนุมสหกรณ
เครดิตยูเน่ียน
  4. หลักสูตรผู ตรวจสอบและรับรอง
บัญชีกลุมเครดิตยูเน่ียน
  5. หลักสูตรพัฒนาทักษะหัวหนาแผนก

  1.2. Build understanding of Credit 
Union roles helping to reduce inequality together 
with Cult. Branch 6 regions organized a seminar 
for Credit Union committee members on the topic 
“Adaptation of Credit Union Leadership”. Union 
to keep pace with the changing scenario" and
 a summary of the project.
 2. Develop Cult personnel to have 
knowledge and expertise in all areas.
 Provide courses to train the personnel of the 
Credit Union Cooperative assembly. To train managers
to be a role model in their work. Training for specialized
knowledge and expertise for Cult officers and 5 
credit union accountants courses.
   1.  Executive Program and Leadership 
Development, Innovative Innovation.
       2. Curriculum for promotion and 
development of Credit union cooperatives.
      3. Officers Course for Credit Union 
Cooperatives.
   4. Course of Accountant Auditor, 
Group Credit Union.
     5.  Department Head Skills Develop-
ment Program.

พัฒนาสหกรณเครดิตยูเน่ียน
  3. หลักสูตรเจาหนาที่ชุมนุมสหกรณ
เครดิตยูเน่ียน
  4. หลักสูตรผู ตรวจสอบและรับรอง
บัญชีกลุมเครดิตยูเน่ียน
  5. หลักสูตรพัฒนาทักษะหัวหนาแผนก
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 3. พัฒนาบุคลากรของขบวนการสหกรณเครดิต
ยูเนี่ยน จัดทําหลักสูตรเพื่ออบรมบุคลากรของขบวนการ
สหกรณเครดิตยูเน่ียน จํานวน 5 หลักสูตร
  1. แผนงานและงบประมาณ
  2. การบริหารงานสารบรรณ
  3. การวิเคราะหงบตนทุนอัตราผลตอบแทน
และการลงทุน
  4. กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการบริหารงาน
สหกรณ
  5. การบริหารจัดการสินเชื่อและการติด
ตามหน้ี

4. สงเสริมธรรมาภิบาลสหกรณเครดิตยูเน่ียน
 รวมกับกรมสงเสริมสหกรณจัดทําคูมือแนวทาง
การสงเสริมสหกรณเครดิตยูเนี ่ยน สูมาตรฐานองคกร
ทางการเงินและสวัสดิการชุมชน โดยในป 2563 กรม
สงเสริมสหกรณไดมีการประเมินสหกรณเครดิตยูเนี่ยน  
ตามเกณฑการประเมิน จํานวน 218 แหง
 5. โครงการศึกษาดวยตนเอง
 สนับสนุนและสงเสริมโครงการศึกษาดวยตนเอง
โดยการจัดทําคูมือศึกษาดวยตนเอง 2 ชุด จัดทําทะเบียน
รายชื่อผูสอบผาน ออกเกียรติบัตรและวุฒิบัตรผูสอบผาน 
ตามท่ี ช.ส.ค. สาขาสงขอมูลการสมัครเรียนพรอมกับผลการ
ทดสอบแตละเลมของโครงการศึกษาดวยตนเองท้ัง  2 ชุด
 6. งานสงเสริมบทบาทสตรี
       1. จัดประชุมคณะกรรมการชมรมสตรี 
จํานวน 3 คร้ัง
      2. จัดโครงการสงเสริมบทบาทสตรีและ
เยาวชนทุกภูมิภาค จํานวน 16 โครงการ มีผูเขารับการอบรม 
จํานวน 706 คน 

 3. Develop personnel of the Cooperative 
Credit Union movement.
    Prepare 5 courses for training personnel 
of the Cooperative Credit Union movement.
  1. Work plans and budgets
  2. Correspondence administration
  3. Cost statement analysis, rate of 
return and Investment
  4. Laws related to the administra-
tion of cooperatives.
  5. Credit Management and Debt 
Collection.
 4. Promote good governance for Credit 
Union cooperatives.
     Cooperate with the Department of 
Cooperative Promotion, the Department of 
Cooperative Promotion has created a guideline 
for promoting credit union cooperatives towards 
financial organization and community welfare 
standards. 218 unions based on the rating criteria.
 5. Self-study project
    Support and promote educational 
programs as well by preparing 2 sets of self-study 
guides. Issuing a certificate and certificate of pass 
examiners according to the Cult branch sending 
application information along with the test results 
of each book of the two self-study programs.

6. Promote the role of women      
     1. Set up a women’s club committee 
meetings 3 times.
      2. Sep up to promote the role of women 
and youth in all regions 16 projects with 706 
peoples.

Cooperative Promotion has created a guideline 
for promoting credit union cooperatives towards 
financial organization and community welfare 
standards. 218 unions based on the rating criteria.

    Support and promote educational 
programs as well by preparing 2 sets of self-study 
guides. Issuing a certificate and certificate of pass 
examiners according to the Cult branch sending 
application information along with the test results 
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10.10 งานพัฒนาเทคโนโลยี
และสารสนเทศ

Information Technology 
Development

10.1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ช.ส.ค.
 1.  ดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ช.ส.ค. 
ณ ปจจุบัน ใหสามารถใหบริการธุรกรรมทางการเงินแก
สหกรณสมาชิก  ไดโดยปกติ ประกอบดวย
      1.1 ดูแลปรับปรุง ระบบ Server / 
Network / Database ใหสามารถเช ื ่อมโยงการ
ทํางานระหวาง สํานักงานใหญ สํานักงานสาขา และ
สถาบันพัฒนาเครดิตยูเน่ียน ไดอยางปกติ รวมถึงการดูแล
รักษาความปลอดภัยของระบบ เพ่ือใหสามารถใหบริการ
แกสหกรณสมาชิกไดอยางตอเน่ือง
  1.2 ดูแลปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสาร
สนเทศ ช.ส.ค.ทุกระบบใหสามารถใชงานไดอยางปกติ
 2. การพัฒนาและติดตั้งโปรแกรมระบบบริหาร
สําหรับบริหารงาน ช.ส.ค. เพ่ือทดแทนระบบเดิม ประกอบดวย
  2.1 ดําเนินการและสรรหาผูพัฒนาระบบ 
ตามขอบเขตงาน
  2.2 ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง พัฒนาแ
ละติดต้ังโปรแกรมระบบบริหารสําหรับบริหารงาน ช.ส.ค. 
จํานวน 13 ระบบ 
  2.3 ดําเนินการติดต้ังและทดสอบระบบ        
(อยูระหวางการตรวจรับงานงวดท่ี 3  งวดสุดทาย)
 3. งานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ อ่ืน ๆ
  3.1 ติดตั ้งและปรับปรุงระบบ VDO 
Conference ระบบการประชุมระยะไกลผานทางจอภาพ
เพื่อประหยัดเวลาและคาใชจายในการเดินทาง อันเนื่อง
มาจากสถานการณการแพรระบาดโรคติดตอไวรัสโควิด
2019 เพื่อลดความเสี่ยงจากโรคติดตอ และอุบัติเหตุ
จากการเดินทาง

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 op-
erations 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 information technology system  
for services to member cooperatives continuously.
  1.2  Take care of improving the 
CULT’s Information Technology System can be 
used normally.
 2. The development and installation of 
systems management for administration Cult to 
replace legacy systems contain.
  2.1 The operate and recruit system 
developers according to the scope of work.
  2.2 Procurement,development and 
installation of 13 administrative system programs 
for the administration of Cult.
  2.3 Install and test the system  (in 
the process of receiving work, the third installment, 
the last period)
 3. Other information technology works
  3.1 Install and improve the VDO 
Conference system, remote conference system 
via monitor. To save travel time and costs due 
to the situation of the spread of COVID 2019 to 
reduce the risk of communicable diseases and 
travel accidents.

 2. การพัฒนาและติดตั้งโปรแกรมระบบบริหาร
สําหรับบริหารงาน ช.ส.ค. เพ่ือทดแทนระบบเดิม ประกอบดวย
  2.1 ดําเนินการและสรรหาผูพัฒนาระบบ 
ตามขอบเขตงาน
  2.2 ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง พัฒนาแ
ละติดต้ังโปรแกรมระบบบริหารสําหรับบริหารงาน ช.ส.ค. 
จํานวน 13 ระบบ 
  2.3 ดําเนินการติดต้ังและทดสอบระบบ        
(อยูระหวางการตรวจรับงานงวดท่ี 3  งวดสุดทาย)
 3. งานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ อ่ืน ๆ
  3.1 ติดตั ้งและปรับปรุงระบบ VDO 
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10.2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับสหกรณเครดิต
ยูเน่ียน
 ใหคําปรึกษาและแกไขปญหาการใชงาน โปรแกรม
ระบบบัญชีสหกรณเครดิตยูเน่ียน (Dos Version) ตลอดป 
2563 จํานวน 6 แหง ไดแก
 1. สหกรณเครดิตยูเน่ียนบานหนองสามัคคี จํากัด
 2. สหกรณเครดิตยูเน่ียนกลุมไทยสมุทร จํากัด
 3. สหกรณเครดิตยูเน่ียนฉัตรหลวง จํากัด
 4. สหกรณเครดิตยูเน่ียนอมรพันธนคร จํากัด
 5. สหกรณเครดิตยูเนี่ยนโรงเรียยนเซนตดอมินิก 
จํากัด
 6. กลุมเครดิตยูเน่ียนเคหะบางชัน 

10.2 Information Technology Systems for Credit 
Union Cooperatives
  Provide advice and solve problems 
on use Credit Union Cooperative Accounting 
System  (Dos Version) programs throughout 2020, 
including 6 cases
 1. Ban Nong Samakkhi Credit Union Co., Ltd.
 2. The Ocean Group Credit Union Co., Ltd.
 3. Chatchaluang Credit Union Co., Ltd.
 4. Amonpanakorn Credit Union Co., Ltd.
 5. St. Dominic School Credit Union Co., Ltd.    
 6. Bangchan Housing Credit Union Group 

10.2 Information Technology Systems for Credit 

  Provide advice and solve problems 
on use Credit Union Cooperative Accounting 
System  (Dos Version) programs throughout 2020, 

 1. Ban Nong Samakkhi Credit Union Co., Ltd.
 2. The Ocean Group Credit Union Co., Ltd.
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10.3 รวบรวม และประมวลผลสถิติขอมูล
 สถิติสหกรณ/กลุมเครดิตยูเน่ียน  ประจําป 2563

10.3 Collecting and Processing Data
Statistics of Credit Union Movement 2020

ป 2563  

(เดือน)

จํานวนสหกรณ/

กลุมเครดิตยูเนี่ยน

สมาชิก

(คน)

สินทรัพย

(ลานบาท)

ลูกหนี้เงินกู

(ลานบาท)

เงินรับฝาก

(ลานบาท)

ทุนเรือนหุน

(ลานบาท)

มกราคม 1,181 1,227,652 75,418 60,602 25,040 31,179

กุมภาพันธ 1,181 1,223,599 75,629 60,705 25,417 31,361

มีนาคม 1,177 1,213,439 75,820 60,586 24,684 31,765

เมษายน 1,179 1,212,833 76,147 60,886 24,908 31,656

พฤษภาคม 1,183 1,212,045 76,771 60,554 25,067 31,755

มิถุนายน 1,183 1,207,123 77,297 60,235 25,537 31,852

กรกฎาคม 1,181 1,208,135 77,652 60,221 25,714 31,910

สิงหาคม 1,174 1,200,765 78,049 60,442 26,239 31,984

กันยายน 1,171 1,199,558 78,170 60,391 26,229 32,125

ตุลาคม 1,167 1,194,217 78,216 60,341 26,215 32,147

พฤศจิกายน 1,160 1,192,093 77,644 59,619 25,800 32,292

ธันวาคม 1,164 1,193,740 77,316 60,475 25,871 32,396

Month
Number 
of CUs

Individual
Members

Assets
Loan 

Outstanding
Saving/Other

Deposits
Share

  January 1,181 1,227,652 75,418 60,602 25,040 31,179

February 1,181 1,223,599 75,629 60,705 25,417 31,361

March 1,177 1,213,439 75,820 60,586 24,684 31,765

April 1,179 1,212,833 76,147 60,886 24,908 31,656

May 1,183 1,212,045 76,771 60,554 25,067 31,755

June 1,183 1,207,123 77,297 60,235 25,537 31,852

July 1,181 1,208,135 77,652 60,221 25,714 31,910

August 1,174 1,200,765 78,049 60,442 26,239 31,984

September 1,171 1,199,558 78,170 60,391 26,229 32,125

October 1,167 1,194,217 78,216 60,341 26,215 32,147

November 1,160 1,192,093 77,644 59,619 25,800 32,292

December 1,164 1,193,740 77,316 60,475 25,871 32,396

10.3 Collecting and Processing Data
Statistics of Credit Union Movement 2020

  January
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11.11. งานประชาสัมพันธ Public Relations

 ป 2563 แผนกประชาสัมพันธไดผลิตสื ่อ
ประชาสัมพันธทั ้งในขบวนการและประชาสัมพันธสู 
สาธารณชน โดยผลิตสื่อสิ่งพิมพ เชน ปฏิทินตั้งโตะ  
สมุดไดอารี่ และบริการออกแบบปายไวนิล สติกเกอร 
เผยแพรและจําหนายสติกเกอรไลนชุด เครดิตยูเนี่ยน
หวงใยคุณ (Credit Union care for you) วีดิทัศน
ในโอกาสตางๆ ชุดนิทรรศการและปายประชาสัมพันธ  
ตลอดจนการทําขาวประชาสัมพันธผานชองทางส่ือตางๆ 
ของขบวนการสหกรณเครดิตยูเน่ียน
 นอกจากน้ียังมีการจัดกิจกรรม CSR ของ  ช.ส.ค.
ซึ ่งไดประสานงานกับหนวยงานที่เกี ่ยวของทั้งภาครัฐ
และเอกชน เชน โครงการมอบทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ
ทางการแพทยและสิ ่งของที ่จําเปนสําหรับการรักษา
พยาบาลผูปวยและบูรณะศาลาการเปรียญวัด จังหวัด
อุทัยธานี รวมกับรายการบายนี้ไดบุญของทาง ชอง 9 
อ.ส.ม.ท. และจัดนิทรรศการในงานวันสหกรณแหงชาติ
รวมกับเครือขายสหกรณไทยจัดโครงการวันออมแหงชาติ
รวมกับสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานครพื้น
ท่ี 2 จัดโครงการ”สายใยนมวัวไทย-เดนมารค สงกําลังใจ
สูภัยเชื้อไวรัสโควิด-19 และกิจกรรมการประชาสัมพันธ
ผานสื่อมวลชนทั้งทางสื่อสิ่งพิมพ  โทรทัศน วิทยุชุมชน  
ส่ืออินเตอรเน็ตเว็บไซต เพ่ือสงเสริมภาพลักษณองคกร 

 In 2020, 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, such as a fundraising 
project to purchase medical equipment and items 
necessary for medical treatment of patients and the 
restoration of the sermon hall of temples. Uthai 
Thani Province together with this afternoon 
program, from Channel 9 MCOT and organize 
an exhibition at the National Cooperative Day. 
Together with the network of Thai cooperatives 
organized the National Savings Day project. In 
collaboration with the Cooperative Promotion 
Office, Bangkok Area 2, organized the project 
“Thai-Denmark cow’s milk. send encouragement 
to fight the threat of the COVID-19 virus and 
public relations activities through mass media, 
television, community radio, social media to 
promote corporate image. 

restoration of the sermon hall of temples. Uthai 
Thani Province together with this afternoon 
program, from Channel 9 MCOT and organize 
an exhibition at the National Cooperative Day. 
Together with the network of Thai cooperatives 
organized the National Savings Day project. In 
collaboration with the Cooperative Promotion 
Office, Bangkok Area 2, organized the project 
“Thai-Denmark cow’s milk. send encouragement 
to fight the threat of the COVID-19 virus and 
public relations activities through mass media, 
television, community radio, social media to 
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12.

13.

12.

13.

การสงเสร�มและพัฒนา
สหกรณ/กลุมเครดิตยูเนี่ยน    

การพัฒนาบุคลากร
ของชุมนุมสหกรณ 

CU Promotion & 
Development

Human Resources 
Development

 ตามท่ี ช.ส.ค. มีสํานักงานสาขา 6 แหง ใน ป 
2563 ช.ส.ค. สาขา ไดดําเนินงานในภารกิจสงเสริมและ
พัฒนาสหกรณ/กลุมเครดิตยูเนี่ยน โดยการจัดตั้งกลุม
เครดิตยูเน่ียนใหม การสงเสริม ตรวจเย่ียม ใหคําแนะนํา
ปรึกษาเขารวมการประชุมคณะกรรมการของสหกรณ/
กลุ มเครดิตยูเนี ่ยน ตลอดจนการตรวจสอบและให
คําแนะนําในการจัดทําบัญชีประจําป ตลอดป 2563 
มีรายละเอียดดังน้ี
 การเขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 500 คร้ัง 
การเขารวมประชุมกรรมการและอบรมสมาชิก 1,118 
คร้ัง  การตรวจเย่ียม 970 คร้ัง การชวยเหลือปดบัญชีส้ิน
ป 342 คร้ัง การประชุมจดทะเบียนสหกรณ     9 แหง การจัดต้ัง
กลุมเครดิตยูเน่ียนใหม 16 แหง การเพ่ิมผูสมัครใชบริการ 
12 แหง การเพ่ิมจํานวนสมาชิกรายบุคคล 26,857 คน 
รวมสมาชิกรายบุคคล  1,193,740  คน

 In 2020 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 2020, Credit Union Development staff 
attended the annual general meeting of 500 credit 
unions.  Attended the BODs meeting and members
training of 1,118, supervision to credit union 
members 970, and assisted annual closing statement 
of the fiscal year for 342 credit unions, assisted of 
the cooperative registration meeting 9 credit unions, 
set-up 16 new credit unions, accepted 12 credit 
unions as affiliate members of CULT, and individual
members 26,857 increased. Total individual 
members 1,193,740 peoples.

 ในป 2563 ช.ส.ค. มีบุคลากรทั้งสิ้น จํานวน 
138 คน  การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะความรู 
ความสามารถของเจาหนาที่  ไดมีการจัดสงเจาหนาที่        
ช.ส.ค. เขาอบรมและสัมมนา รวมท้ังส้ิน 7 หลักสูตร

       Empowering and training the staffs is one of 
the key success factors corresponding with the credit 
union principles. In 2020, most of CULT's staffs 
actively attended more than 9 programs, trainings 
and seminars, a total of 138

13.

กลุมเครดิตยูเน่ียนใหม 16 แหง การเพ่ิมผูสมัครใชบริการ 
12 แหง การเพ่ิมจํานวนสมาชิกรายบุคคล 26,857 คน 
รวมสมาชิกรายบุคคล  1,193,740  คน

 ในป 2563 ช.ส.ค. มีบุคลากรทั้งสิ้น จํานวน 
138 คน  การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะความรู 
ความสามารถของเจาหนาที่  ไดมีการจัดสงเจาหนาที่        
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14.14. งานกฎหมาย Legal Consultation Unit

 หนาท ี ่หล ักของสําน ักกฎหมาย ช.ส.ค. ค ือ 
จัดทํานิติกรรมสัญญาตาง ๆ ระหวางบุคคลหรือองคกรท้ัง
ภายในและภายนอก รวบรวมและจัดทําระเบียบ ขอกําหนด
มติ คําส่ัง ประกาศท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือแกไข  ใหคําปรึกษา
แนะนํากิจการงานที ่เกี ่ยวของกับกฎหมายแก ช.ส.ค. 
และติดตามหนี้คั ่งคางพรอมทั้งดําเนินคดีกับสหกรณ/
กลุมเครดิตยูเนี่ยน และบุคคลหรือองคกรทั้งภายในและ
ภายนอก 
 สํานักกฎหมาย บริการใหคําแนะนํา การติดตาม
หนี้คั่งคางและดําเนินคดีกับสหกรณ/กลุมเครดิตยูเนี่ยน 
สมาชิกซ่ึงสามารถสรุปไดดังน้ี
 1. ดําเนินคดีระหวาง ช.ส.ค. กับสหกรณ/กลุม 
คดีฟองในป 2563 จํานวน 7 คดี รวมคดีท้ังส้ิน 72 คดี 
 2. ตั้งเรื่องบังคับคดี/อายัดเงินเดือน/ชําระหนี้/
บังคับคดี จํานวน 45 คดี
 3. คดีท่ีไดรับชําระหน้ี-ปดบัญชี (ตามคําพิพากษา/
บังคับคดี จํานวน 8 คดี)
 4. ใหคําปรึกษากับสหกรณ/กลุม
 5. ออกหนังสือบอกกลาวทวงถามใหกับ ช.ส.ค./
สหกรณ จํานวน 14 แหง
 6. งานดานนิติกรรมสัญญา ช.ส.ค. กับบุคคลภายนอก 
จํานวน 29 สัญญา 
 7. งานดานนิติกรรมสัญญา ช.ส.ค. กับเจาหนาที่ 
ช.ส.ค. (สวัสดิการเจาหนาท่ี) สัญญากู จํานวน 3 สัญญา    
สัญญาค้ําประกัน 4 สัญญา
 8. รวมติดตาม พ.ร.บ. สหกรณ แกไข พ.ศ. ........         
มาตรา  89/2  มาตรา  105/1

 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 respon-
sibilities 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 2020, amount 7 cases, 
a total of 72 cases.
 2. Enforcement / freeze wages / settlement /  
total of 45 cases 
 3. Cases that receive debt settlement 
(According to the judgment / enforcement, total 
of 8 cases)
 4. Consultation with cooperatives / groups
 5. Issuing a noticed 14  cooperatives.
 6. Arrange a legal contract with a third 
party for 29 contracts.
 7. Arrange a legal contract with the CULT’s 
staff (Welfare Loan), the loan agreement of 3 
contracts and 4 guarantees contract
 8. Follow up the Cooperative Act BE…(No. 
Section 89/2 Section 105/1Section 89/2 Section 105/1

15.15. การประสานงานองคกร Coordination &
Representation

 ช.ส.ค.เปนสถาบันแหงศูนยกลางและผูนําสหกรณ
เครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศ ในการประสานความรวมมือกับ
หนวยงานท้ังภายใน ภายนอก เพ่ือสรางความสัมพันธท่ีดี
ระหวาง ช.ส.ค. และสหกรณสมาชิกและผูแทนสหกรณ
สมาชิก ผูบริหารรวมท้ังหนวยงานสนับสนุนขบวนการสหกรณ
ในประเทศไทย และตางประเทศอีกทั้งมีการประสานงาน

 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 as follows:

Co-operatives in the year 2020, amount 7 cases, 

 2. Enforcement / freeze wages / settlement /  

 3. Cases that receive debt settlement 
(According to the judgment / enforcement, total 

 4. Consultation with cooperatives / groups

 6. Arrange a legal contract with a third 
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เรียนเชิญผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูความสามารถในดานตางๆ 
มาเปนท่ีปรึกษาใหกับ ช.ส.ค. 
งานประสานงานกับองคกรภายนอก
 1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 2.  กรมสงเสริมสหกรณ
 3.  กรมตรวจบัญชีสหกรณ 
 4. สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
 5.  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
 6. สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร
  พ้ืนท่ี 2
 7.  ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
 8.  เครือขายสหกรณเครดิตยูเน่ียน
  จังหวัดประจวบคีรีขันธ
 9. มูลนิธิแรงงานสากลแหงประเทศญ่ีปุน 
  (ประเทศไทย)
 10. ชมรมเครดิตยูเน่ียนเชียงใหม ลําพูน 
  แมฮองสอน
 11. สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
  การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
 12. สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
 13. สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส
 14. เครือขายธนาคารหมูบาน
 15. ชุมนุมสหกรณอุตสาหกรรมยางพารา
  ภาคใต จํากัด
 16. สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
 17. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสวัสดิการ
  สมาชิกเครดิตยูเน่ียน (ส.ส.ค.)
 18. สํานักงานเขตสะพานสูง
 19. สมาคมเศรษฐศาสตรสหกรณแหงประเทศไทย
 20. บริษัท อสมท.จํากัด (มหาชน)
 21. สหกรณบริการเพ่ือคนตาบอดและพิการ จํากัด
 22. สมาคมสมาพันธสหกรณออมทรัพยและ
  เครดิตในเอเชีย

 1. Ministry of Agriculture and Cooperatives 
 2. Cooperative Promotion Department
 3. Cooperative Auditing Department 
 4. The Cooperative League of Thailand (CLT)
 5. Office of the Council of State
 6. Cooperative Promotion Department Are  
  2 Bangkok
 7. The Federation of Saving and Credit 
  Cooperation of Thailand Limited (FSCT
 8. Network of Credit Union Cooperative, 
  Prachuap Khiri Khan Province
 9. Japan International Labor Foundation 
  (JILAF)
 10. Credit Union Club, Chiang Mai, Lamphun, 
  Mae Hong Son
 11. Office of Insurance Commission
 12. The Secretariat of the House of 
  Representatives
 13. Thai Public Broadcasting Service (Thai PBS)
 14. Village Bank Network
 15. The Southern Rubber Industry 
  Cooperative Ltd.
 16. The Health Department
 17. The Credit Union Welfare Cremation 
  Association
 18. Saphansung District Office
 19. The Cooperative Economics Association 
  of Thailand
 20. Mass Communication Organization of  
  Thailand (9MCOT).
 21. Blind and Disabled Service Cooperatives  
  Limited
 22. Association of Asian Confederation of 
  Credit Unions (ACCU)

  แมฮองสอน
 11. สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
  การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
 12. สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
 13. สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส
 14. เครือขายธนาคารหมูบาน
 15. ชุมนุมสหกรณอุตสาหกรรมยางพารา
  ภาคใต จํากัด
 16. สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
 17. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสวัสดิการ
  สมาชิกเครดิตยูเน่ียน (ส.ส.ค.)
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การประสานงานกับสหกรณสมาชิก
 1.  สหกรณเครดิตยูเน่ียนฟารมสัมพันธกิจรมเย็น 
  จํากัด
 2. สหกรณเครดิตยูเน่ียนนักบุญเปโตร จํากัด
 3. สหกรณเครดิตยูเน่ียนคลองจ่ัน จํากัด
 4. สหกรณเครดิตยูเน่ียนคุณธรรมนันทารามฝาง 
  จํากัด
 5. สหกรณเครดิตยูเน่ียนครูฝางพัฒนา จํากัด
 6. สหกรณเครดิตยูเนี่ยนเพิ่มพูนทรัพยเชียงฝาง 
  จํากัด
 7. สหกรณเครดิตยูเน่ียนศูนยกลางเทวา จํากัด
 8. สหกรณเครดิตยูเน่ียนตรอกนองทวีทรัพย 
  จํากัด
 9. สหกรณเครดิตยูเน่ียนฟรีเทรด จํากัด
 10. กลุมเครดิตยูเน่ียนรวมใจชาวเชียงราย
 11. สหกรณเครดิตยูเน่ียนสามวาตะวันออก จํากัด
 12. สหกรณเครดิตยูเน่ียนบานแสงอรุณ จํากัด
 13. สหกรณเครดิตยูเน่ียนไทยฮอนดา จํากัด

Credit Union members coordination as follows:
 1.  Farm Sumphunthakit Romyen Credit 
  Union Ltd.
 2.  St.Peter Credit Union Ltd.
 3.  Klongchan Credit Union Ltd.
 4.  Khunatham Nuntharam Fang Credit 
  Union Ltd.
 5.  Kru-Fang Pattana Credit Union Ltd.
 6.  Pherm Phoon Sub Cheing Fang Credit 
  Union Ltd.
 7. Soon Klang Thewa Credit Union Ltd.
 8. Trok-nong Thaweesub Credit Union Ltd.
 9. Free-trade Credit Union Ltd.
 10. Roumjai Chow Cheingrai Credit 
  Union Ltd.
 11. Samwa Tawanouk Credit Union Ltd.
 12. Ban Sang Aroon Credit Union Ltd.
 13. Thai Honda Credit Union Ltd.

 6.  Pherm Phoon Sub Cheing Fang Credit 

 7. Soon Klang Thewa Credit Union Ltd.
 8. Trok-nong Thaweesub Credit Union Ltd.

 11. Samwa Tawanouk Credit Union Ltd.
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16.16. งานว�เทศสัมพันธ
International 
Relations Affairs

 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 2563 ผูแทน ช.ส.ค. นําโดยคณะกรรมการ
ดําเนินการ ผูตรวจสอบกิจการ และฝายจัดการ ใหการ
ตอนรับและบรรยายสรุปแกองคกรระหวางประเทศ รวมถึง
เขารวมกิจกรรม ตาง ๆ ดังน้ี
 - ใหการตอนรับคณะศึกษาดูงานจากชุมนุม
สหกรณแหงชาติของประเทศเนปาล เมื ่อวันที ่ 21 
มกราคม 2563
 - ใหการตอนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบัน
การเงินประเทศเนปาล เม่ือวันท่ี 21 มกราคม 2563
 - ใหการตอนรับคณะศึกษาดูงาน ซ่ึงเปนผูแทน
จากโครงการกองทุนเพื่อพัฒนาสหกรณแหงประเทศ
แคนาดา ในประเทศเมียนมาร เม่ือวันท่ี 27 มกราคม 
2563
 - ใหการตอนรับคณะศึกษาดูงาน จากสหกรณ
เครดิตยูเน่ียน ในประเทศเคนยา เม่ือวันท่ี 3 กุมภาพันธ 
2563
 - ผู แทน ช.ส.ค. นําโดยประธานกรรมการ
ดําเนินการ และฝายจัดการเขารวมเขารวมการประชุม
ใหญสามัญ ประจําป 2563 (39th Annual General
Meeting - Virtual) ของสมาคมสมาพันธสหกรณ
ออมทรัพยและเครดิตในเอเซีย (ACCU) ในนามผูแทน
สมาชิก ACCU ประกอบดวย ชุมนุมสหกรณออม
ทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด (ชสอ.), ชุมนุมสหกรณ
เครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด (ช.ส.ค.) ซึ่งเปน
การประชุมผานระบบออนไลน (Web Conference) 
ณ ท่ีทําการสํานักงาน ACCU เม่ือวันท่ี 24 กันยายน 
2563

 CULT has relationship among cooperativesat
both national and international level and be the 
members of 3 international organizations compose by
Association 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.
 In 2020, CULT Representative led by 
the BOD, Supervisory and management team.
Welcoming and briefing to international organizations 
Including participating in various activities as follows 
 - Welcoming and briefing to the credit union 
leaders from Nepal on January 21, 2020.
 - Welcoming and briefing to Representative 
from the Canadian Cooperative Development Fund 
Program In Myanmar on January27, 2020.
 - Welcoming and briefing to the Credit Union 
Leaders from Kenya on February 3, 2020.
 - BODs, Supervisory committee and CULT 
officers to participate the 2020 Asian Credit Union 
Forum and 39th Annual General Meeting by Web 
Conference on September 24, 2020 at ACCU office 
Bangkok.

 - ใหการตอนรับคณะศึกษาดูงานจากชุมนุม
สหกรณแหงชาติของประเทศเนปาล เมื ่อวันที ่ 21 
มกราคม 2563
 - ใหการตอนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบัน
การเงินประเทศเนปาล เม่ือวันท่ี 21 มกราคม 2563
 - ใหการตอนรับคณะศึกษาดูงาน ซ่ึงเปนผูแทน
จากโครงการกองทุนเพื่อพัฒนาสหกรณแหงประเทศ
แคนาดา ในประเทศเมียนมาร เม่ือวันท่ี 27 มกราคม 
2563
 - ใหการตอนรับคณะศึกษาดูงาน จากสหกรณ
เครดิตยูเน่ียน ในประเทศเคนยา เม่ือวันท่ี 3 กุมภาพันธ 
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17.

18.

17.

18.

งานธุรกิจสหกรณ

งานชวยเหลือ
ดานสาธารณประโยชน

Co-operatives Business 

Community Concern   

 แผนกสงเสริมธุรกิจสหกรณ ดําเนินการจัดจําหนาย
สินคาภายใตสัญลักษณตรา “สหกรณเครดิตยูเน่ียน” ซ่ึงถือ
เปนการประชาสัมพันธองคกรอีกรูปแบบหน่ึง ประกอบดวย
งานจําหนายและพัฒนารูปแบบเอกสารแบบพิมพ  งานพัฒนา
และจัดจําหนายของท่ีระลึก/เหรียญท่ีระลึก ตราสัญลักษณ 
(CU&CULT LOGO) และผลิตภัณฑสหกรณ (OTOP)
งานรวมซื้อรวมขายสินคาเกษตรของสมาชิกเครดิตยูเนี่ยน 
มีผลการดําเนินงาน ณ 31 ธันวาคม 2563 ดังน้ี
 17.1 งานจําหนายและพัฒนารูปแบบเอกสารแบบ
พิมพ เปาหมายการจําหนายเอกสารแบบพิมพ มูลคา 
1,000,000.00 บาท  ผลการดําเนินงานจําหนายเอกสาร
แบบพิมพเปนเงิน 1,116,167.07 บาท คิดเปนรอยละ 
111.62 ของเปาหมาย

17.2 งานจําหนายและพัฒนาของที่ระลึกและ
ผลิตภัณฑสหกรณ (OTOP)เปาหมายการจําหนาย
ของท่ีระลึก  มูลคา1,000,000.00 บาท  ผลการดําเนินงาน
จําหนายของท่ีระลึกเปนเงิน  334,747.94  บาท  คิดเปน
รอยละ 33.47 ของเปาหมาย

 CULT provides office supplies, accounting 
forms, and souvenirs with the credit union logo. 
One of the objectives of this program is to sup-
port the credit union logo as a trademark for the 
movement.
 In 2020, the net profit from office supplies, 
accounting forms amounted to 1,116,167.07 
Baht or 111.62 %, the net profit from souvenirs 
and OTOP amounted to 334,747.94   Baht or 
33.47 %.

 ช.ส.ค. ไดดําเนินการชวยเหลืองานอันเปนสาธารณ
ประโยชนท้ังตอสหกรณสมาชิก องคกร และ ชุมชนตาง ๆ   ท้ังน้ี
เพ่ือใหสอดคลองกับหลักการสหกรณท่ีวา “สหกรณเอ้ืออาทร
ตอสังคม” (Community Concern) ตลอดป 2563 ช.ส.ค. 
ไดบริจาคเงินชวยเหลือในโครงการและกิจกรรมสาธารณ
ประโยชน รวมเงินท่ีใชจากทุนการศึกษาและสาธารณประโยชน
เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม ท้ังส้ิน 1,286,603.05 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 2020, CULT donated many public activities 
amounting to 1,286,603.05 Baht
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งบแสดงฐานะการเง�นและงบแสดงฐานะการเง�นและ
งบกําไรขาดทุนงบกําไรขาดทุน

25632563ป�ป�
2020 Balance Sheet & 2020 Balance Sheet & 

Profit and Loss StatementProfit and Loss Statement
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งบแสดงฐานะการเง�นและงบแสดงฐานะการเง�นและ
งบกําไรขาดทุนงบกําไรขาดทุน
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Certification of the League

Credit Union League of Thailand Limited.
March 19, 2021

Dear Mr. Suwatchai  Yuenchiwit
 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 non-
compliance 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 noncom-
pliance 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,

  

          Asst.Prof. Apakorn  Minwong                    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 cur-
rent 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.
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สินทรัพย / Assets  ป 2563/2020 ป 2562/2019

สินทรัพยหมุนเวียน/Current Assets   บาท/Baht บาท/Baht 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร / Cash and Deposit at Banks 598,681,256.20 243,433,292.49

เงินฝากธนาคารอ่ืน / Other Cooperative Deposits 510,000,000.00 0.00

เงินลงทุนระยะส้ัน /  Short Term Investment 125,191,981.19 80,000,000.00

เงินใหกูยืมระยะส้ัน – สุทธิ / Short Term Loan- Net 468,549,758.92 503,953,485.03

ลูกหน้ีระยะส้ัน – สุทธิ / Short Term Debtors- Net 3,430,177.86 4,066,561.25

ดอกเบ้ียเงินใหกูคางรับ-สุทธิ / Accrued Interest on Loan Receivable- Net 22,626,710.47 10,229,775.49

สินคาคงเหลือ-สุทธิ / Stationeries Inventory-Net 7,985,228.16 8,657,593.26

ท่ีดินและอาคารแทนการชําระหน้ีรอขาย / Repayment Property and Plant for sale 34,808,437.50 93,631,000.00

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน / Other Current Assets 55,259,512.23 53,775,100.16

                   รวมสินทรัพยหมุนเวียน /Total Current Assets 1,826,533,062.53 997,746,807.68

สินทรัพยไมหมุนเวียน/ Non-Current Assets   

เงินลงทุนระยะยาว / Long Term Investment 1,736,071,824.08 1,622,746,597.33

เงินใหกูยืมระยะยาว-สุทธิ /  Long Term Loan-Net 1,838,372,925.39 2,121,110,652.24 

ลูกหน้ีระยะยาว / Long Term Debtors   14,089,868.23 16,426,073.50

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ /Property, Plant and Equipment-Net 288,753,629.83 304,660,817.59

สิทธิในการใชซอฟทแวรรอตัดจาย / Deferred Software Licenses 2,154,520.39 582,410.62

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน / Other Non-Current Assets 3,367,076.05 4,667,581.65

                    รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน / Total Non-Current Assets 3,882,809,843.97 4,070,194,132.93

                    รวมสินทรัพย / Total Assets 5,709,342,906.50 5,067,940,940.61

ชุมนุมสหกรณ�เครดิตยูเนี่ยนแห�งประเทศไทย จํากัด

Credit Union League of Thailand Limited.

งบแสดงฐานะการเง�น/Balance Sheet

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562

As at December 31, 2020 and December 31, 2019

ลูกหน้ีระยะส้ัน – สุทธิ / Short Term Debtors- Net 3,430,177.86 4,066,561.25

ดอกเบ้ียเงินใหกูคางรับ-สุทธิ / Accrued Interest on Loan Receivable- Net 22,626,710.47 10,229,775.49

สินคาคงเหลือ-สุทธิ / Stationeries Inventory-Net 7,985,228.16 8,657,593.26

ท่ีดินและอาคารแทนการชําระหน้ีรอขาย / Repayment Property and Plant for sale 34,808,437.50 93,631,000.00

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน / Other Current Assets 55,259,512.23 53,775,100.16

                   รวมสินทรัพยหมุนเวียน /Total Current Assets 1,826,533,062.53 997,746,807.68

สินทรัพยไมหมุนเวียน/ Non-Current Assetsสินทรัพยไมหมุนเวียน/ Non-Current Assets

เงินลงทุนระยะยาว / Long Term Investment 1,736,071,824.08 1,622,746,597.33

เงินใหกูยืมระยะยาว-สุทธิ /  Long Term Loan-Net 1,838,372,925.39 2,121,110,652.24 
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หน้ีสินและทุนของชุมนุมสหกรณ / Liabilities and Equity ป 2563/2020 ป 2562/2019

หน้ีสินหมุนเวียน/ Current  Liabilities  บาท/Baht บาท/Baht

เงินกูยืมระยะส้ัน / Short-term loan creditors  2,780,956,285.75 3,144,566,214.75

เงินรับฝาก / Deposits  1,611,081,761.00 621,170,595.25

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน / Other Current Liabilities 24,745,023.56 24,813,227.35

                    รวมหน้ีสินหมุนเวียน / Total Current Liabilities 4,416,783,070.31 3,790,550,037.35

หน้ีสินไมหมุนเวียน/ Non-Current Liabilities

หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน / Other Non-Current Liabilities 11,771,204.90 15,743,850.25

                    รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน / Total Non-Current Liabilities 11,771,204.90 15,743,850.25

                    รวมหน้ีสิน / Total Liabilities 4,428,554,275.21 3,806,293,887.60

ทุนของชุมนุมสหกรณ/  Equity  

ทุนเรือนหุน (หุนละ 100 บาท)    731,954,300.00 664,390,800.00

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

ทุนสํารอง / Compulsory Reserve  267,579,059.15 258,300,106.78

ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอ่ืน ๆ   236,802,895.39 230,851,668.71

/ Reserves according to by-law, regulation and others   

สวนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินเพ่ิม  66,187,579.60 67,198,288.50

 / Surplus Fund from land estimation increase  

สวนเกิน(ต่ํา)กวามูลคาท่ีดินแทนการชําระหน้ีรอขาย (58,632,562.50) 0.00

/ Repayment Property for sale Discount   

กําไรสุทธิประจําป / Net Profit  36,897,359.65 40,906,189.02

                    รวมทุนของชุมนุมสหกรณ / Total Equity 1,280,788,631.29 1,261,647,053.01

                    รวมหน้ีสินและทุนของชุมนุมสหกรณ/  

                   Total Liabilities and Equity 5,709,342,906.50 5,067,940,940.61

ทุนสํารอง / Compulsory Reserve  267,579,059.15 258,300,106.78

ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอ่ืน ๆ   236,802,895.39 230,851,668.71

สวนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินเพ่ิม  66,187,579.60 67,198,288.50

สวนเกิน(ต่ํา)กวามูลคาท่ีดินแทนการชําระหน้ีรอขาย (58,632,562.50) 0.00

กําไรสุทธิประจําป / Net Profit  36,897,359.65 40,906,189.02

                    รวมทุนของชุมนุมสหกรณ / Total Equity 1,280,788,631.29 1,261,647,053.01
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ชุมนุมสหกรณ�เครดิตยูเนี่ยนแห�งประเทศไทย จํากัด

Credit Union League of Thailand Limited.

งบกําไรขาดทุน/Statement of Profit and Loss

สําหรับป� สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562

For Each of The Years Ended December 31, 2020 and December 31, 2019

บาท/Baht %   บาท/Baht %

ขาย/บริการ/Income from Sales &Services 131,036,320.76 100.00  133,243,407.01  100.00

หัก  ตนทุนขาย/บริการ(งบตนทุนขาย/บริการ) 74,494,579.07 56.85   69,606,177.54  52.24

/Less  Cost of  Sales &Services  

กําไรข้ันตน / Gross Profit  56,541.741.69 43.15   63,637.229.47 47.76

หัก  คาใชจายเฉพาะธุรกิจ/Less  Cost of Particular Businesses    (3,608,123.46) (2.76)  (11,523.884.33) (8.65)

กําไรเฉพาะธุรกิจ/Profit on Particular Business 60,149,865.15 45.91   75,161,113.80 56.41

บวก  รายไดอ่ืน/Add  Other Revenues   125,322,742.90 95.64   121,336,065.09 91.06

                    รวม / Total 185,472,608.05 141.55  196,579,978.90 147.47

หัก  คาใชจายในการดําเนินงาน/Less  Operational Cost 148,575,248.40 113.40  155,673,789.88 116.83

กําไรสุทธิ/ Net Profit   36,897,359.65 28.15  40,906,189.02 30.64

ป 2563/2020 ป 2562/2019

หัก

กําไรเฉพาะธุรกิจ/Profit on Particular Business 

บวก

                    

หัก

กําไรสุทธิ/ Net Profit   
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โครงสร�างโครงสร�าง
การบร�หารงาน ช.ส.ค.การบร�หารงาน ช.ส.ค.

Administrative StructureAdministrative Structure
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โครงสร�างการบร�หารงานโครงสร�างการบร�หารงาน
ชุมนุมสหกรณ�เครดิตยูเนี่ยนแห�งประเทศไทย จํากัดชุมนุมสหกรณ�เครดิตยูเนี่ยนแห�งประเทศไทย จํากัด

CULT STRUCTURECULT STRUCTURE
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Honorable AdvisorHonorable Advisor
ที่ปร�กษากิตติมศักดิ์ที่ปร�กษากิตติมศักดิ์

 ดร.อัมพร  วัฒนวงศ 
 Dr. Amporn  Watthanavongs

 นายอลงกรณ  พลบุตร 
 Mr. Alongkorn  Ponlaboot

 นายจรัล เอ่ียมสําอางค 
 Mr. Jaran Aiamsamang

AdvisorAdvisor
ที่ปร�กษาด�านการบร�หารจัดการที่ปร�กษาด�านการบร�หารจัดการ

1.

1.

5.

2.

2.

4.
3. นายอนันต  ชาตรูประชีวิน 

 Mr. Anan  Chatrupracheewin

 บาทหลวงศวง  ศุระศรางค 
 Rev. Peter Savong  Surasarang

 นายมงคลัตถ  พุกะนัดด 
 Mr. Mongkalat  Pukanut

 นายปราโมทย  สรวมนาม 
 Mr. Pramot  Sruamnam

1. 2.

1. 2.

3. 4.

5.
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AdvisorAdvisor

AdvisorAdvisor

AdvisorAdvisor

AdvisorAdvisor

 นายปรเมศวร  อินทรชุมนุม 
 Mr. Porameth  Intarachumnoom

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

 นายศรายุทธ  เพ็ญเจริญ
 Mr. Srayuth Phencharoen

 นายวรเทพ  ไวทยาวิโรจน 
 Mr. Worathep  Waithayaviroj

 นางสาวสุมล  สุตะวิริยะวัฒน 
 Ms. Sumol  Sutawiriyawat

 รศ.จุฑาทิพย  ภัทราวาท
 Asst.Prof. Juthathip  Pattrawat

 นายเดชา  ย้ิมอํานวย 
 Mr. Decha  Yimaumnauy

6.

13.

17.

12.

8.

15.

10.

7.

14.

9.

16.

11.

 พันตํารวจเอก สิงห  สิงหเดช 
 Pol.Col. Singh  Singhdej

 ผศ.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

ที่ปร�กษาด�านกฎหมายที่ปร�กษาด�านกฎหมาย

6.

8.

10.

12.

14.

7.

9.

11.

13.

15.

16. 17.

ที่ปร�กษาด�านบร�หารการเง�นที่ปร�กษาด�านบร�หารการเง�น

ที่ปร�กษาด�านว�ชาการสหกรณ�ที่ปร�กษาด�านว�ชาการสหกรณ�

ที่ปร�กษาด�านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ปร�กษาด�านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

13.

12.
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directorsdirectors

1.
2.

3.
4.

5.
6.

8.

10.

12.

14.

7.

9.

11.

13.

15.

ผูชวยศาสตราจารยอาภากร มินวงษ
ประธานกรรมการดําเนินการ 
Asst. Prof. Apakorn Minwong
President

นายการุณ พรหมสินชัย
รองประธานกรรมการดําเนินการคนท่ีหน่ึง
Mr. Karun Promsinchai
1st Vice-President

นายวัยรินทร ไทยสนธิ 
รองประธานกรรมการดําเนินการคนท่ีสอง
Mr. Vairin Thaisonthi
2nd Vice-President

นางสาวขัตติยา สําเภาทอง
กรรมการดําเนินการและเลขานุการ
Ms. Kattiya  Sampaothong
Secretary to the Board

นายสุนทร ภูศรีฐาน
Mr. Soontorn Pusithan

นายพงศพันธ แกวหาวงศ
Mr. Pongpan Kaewhawong

นายคนอง ยอดนิล
Mr. Kanong  Yodnil

นายธิบดี ศรีสมบัติ
Mr. Tibodee  Srisombut

นายบัวผิน สุระมาศ
Mr. Buaphin  Suramas

นายสมจิตร แกวอุนเรือน
Mr. Somchit  Kaeo-unruean

นายสมาน พวงจันทร
Mr. Saman  Phuangchan

ดร.มานะ สุดสงวน
Dr. Mana  Sudsanguan

นายเทวิน หร่ิงระร่ี
Mr. Tewin  Ringraree

ผูชวยศาสตราจารยบรรเจิด  พฤฒิกิตติ
Asst. Prof. Bancherd Bridhikitti

นางประภาพร สิทธิกิตตินันท
Mrs. Prapaporn  Sittikittinun

Board of directorsBoard of directors

1.

2.

5.

3.

6.

7. 8. 9.

4.

10.

13.

11.

14.

12.

15.

คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 42คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 42

กรรมการดําเนินการกรรมการดําเนินการ
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Supervisory CommitteeSupervisory Committee

1.

3.
4.
5.

2.

นายเอ้ือม  จันทรสุขโข
ประธานคณะผูตรวจสอบกิจการ
Mr. Aueam Chansukkho
Chairman

นายวิศิษฎ  โตชัย
Mr. Visit Tochai

นายคชาชาญ  พลชัย
Mr. Khachachan  Ponchai

นายรัชพล  ปจพิบูลย
Mr. Ratchapol Patchpiboon

นายนิคม  หม่ืนพินิจ
เลขานุการคณะผูตรวจสอบกิจการ
Mr. Nikom Muenpinit
Supervisory Committee member

Supervisory Committee memberSupervisory Committee member

ผู�ตรวจสอบบัญชีผู�ตรวจสอบบัญชี

AuditorAuditor

1. นายสุวัฒชัย ยืนชีวิต
ผูสอบบัญชี
Mr. Suwatchai Yuenchiwit
Auditor

คณะผู�ตรวจสอบกิจการชุดที่ 42คณะผู�ตรวจสอบกิจการชุดที่ 42

ผู�ตรวจสอบกิจการผู�ตรวจสอบกิจการ
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Executive OfficersExecutive Officers

นางเครือวัลย  ชลนัย
รองผูจัดการใหญ สายบริหาร
Mrs .Kruewan  Chonlanai 
Deputy General Manager 

Admimistration Group

นายอรรถสิทธ์ิ  สงสะนะ
รองผูจัดการใหญ สายพัฒนา
Mr. Attasith  Song-sana

Deputy General Manager 
Development Group

นายดาบชัย  ใจสูศึก
ผูจัดการใหญ

Mr. Dabchai  Jaisusuk
General Manager

ผู�บร�หาร ชุมนุมสหกรณ�เครดิตยูเนี่ยนแห�งประเทศไทย จํากัดผู�บร�หาร ชุมนุมสหกรณ�เครดิตยูเนี่ยนแห�งประเทศไทย จํากัด
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Office of The General ManagerOffice of The General Manager

นางพัชรพร  เครือษา
ผูจัดการ สํานักผูบริหาร
Mrs. Patcharaporn  Kruesa
Executive Office Manager

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

3.

2. นายรัฐกานต  ศรีทองสุข
เจาหนาท่ีอํานวยการ
Mr. Rattakarn  Srithongsook

นายกิตติธัช  ธนพิบูนสิน
เลขานุการ
Mr. Kittitat Tanapibunsin

1.

3. 1. 2.

สํานักผู�บร�หารสํานักผู�บร�หาร
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Administration DepartmentAdministration Department

นายพรพิรุณช  เครือแกว
ผูชวยผูจัดการ และรักษาการผูจัดการฝายบริหารท่ัวไป
Mr. Phonphirun  Khrueakaew
Assistant and Acting Administrative Manager

1.

5.

3.

7.

2.

6.

4.

8.

นางสาวกุลนิษฐ  เอนก
หัวหนาแผนกพัสดุและอาคารสถานท่ี
Ms. Kullanid  Arnek
Chief of Supplies and Building Section

นายดอกรัก อินทรสนิท
เจาหนาท่ีอาคารสถานท่ี
Mr. Dok-rak  Ainsanit

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

นางบุญลอม  ทองคํา
พนักงานทําความสะอาด
Mrs. Bunloom Thongkham

นางสาววิไลพร  คงคาใส
เจาหนาท่ีธุรการและโอเปอเรเตอร
Ms. Wilaiporn Kongkasai

นางบุญญานุช จันทรวิเศษ
เจาหนาท่ีอาคารสถานท่ี
Mrs. Boonyanuch Chanviset

นายพงษชัยวัฒน  คําสัตย
เจาหนาท่ียานพาหนะ
Mr. Pongchaiwat  Khamsat

นางสํารวย  เพชรแสง
พนักงานทําความสะอาด
Mrs. Samruai Phetsaeng

4. 3. 2.1.

7. 6. 5.8.

ฝ�ายบร�หารทั่วไปฝ�ายบร�หารทั่วไป
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1.

2.

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

นางสาวเขมณัฏฐ  กุลบุตร
เจาหนาท่ีสวัสดิการและคาตอบแทน
Ms. Khemmanat  Kullabut

Human Resource Managerment Human Resource Managerment DepartmentDepartment 

นางณัฐฐภักค  ผูปรารถนาสิทธ์ิ
ผูจัดการฝายบริหารงานบุคคล
Mrs. Nuttapug  Phupranasit
Human Resource Managerment Manager

2. 1.

ฝ�ายบร�หารงานบุคคลฝ�ายบร�หารงานบุคคล
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Central Finance Facility and Welfares DepartmentCentral Finance Facility and Welfares Department

นางสาวพัชรินทร ยอแสง
ผูจัดการฝายจัดการธนกิจและสวัสดิการ
Ms. Patcharin Yorsaeng
Central Finance Facility and Welfares  Manager

1. 3.

2. 4.

นางสาวผกามาส  ศรีรักษา
หัวหนาแผนกสินเช่ือและติดตามหน้ี
Ms. Pakamath  Sriluksa
Chief of Interlending Section

นางสาวโสรยา สิงหแพรก
เจาหนาท่ีสงเสริมธุรกิจสหกรณ
Ms. Soraya Singpraek

นางสาวยุวดี  ศรีดาแกว
เจาหนาท่ีสินเช่ือและติดตามหน้ี
Ms. Yuwadee  Sridakaew

นางสาวกาญจนา  แซยะ
เจาหนาท่ีสงเสริมสวัสดิการ
Ms. Kanchana Saeya

3. 1. 2.4.

ฝ�ายจัดการธนกิจและสวัสดิการฝ�ายจัดการธนกิจและสวัสดิการ
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นางเกศริน  โรงสะอาด
ผูจัดการฝายบริหารเงิน
Mrs. Kasarin  Rongsa-ard
Financial Management Manager

นายศิริวัฒน ชิตรัตน
หัวหนาแผนกการเงิน และรักษาการผูชวยผูจัดการ
Mr. Siriwat  Chitrat
Chief of Financial Section Acting Assistant Manager

1. 4. 2.3.

1. 3.

2. 4.

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

นางสาวสิริลักษณ ธงชัย
เจาหนาท่ีบริหารการลงทุน
Ms. Sirilak Thongchai

นางสาวศุภาพิชญ นาตาล
เจาหนาท่ีการเงิน
Ms. Supapich Natan

นางสาวศิริลักษณ ราโช
เจาหนาระดมทุน
Ms. Sirilak Racho

Financial Management DepartmentFinancial Management Department
ฝ�ายบร�หารเง�นฝ�ายบร�หารเง�น
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Education DepartmentEducation Department

นายณัฐพิพัฒ  วรฤทธ์ิ
ผูจัดการฝายวิชาการ
Mr. Natpipath  Worarit
Education Department Manager

1.

2.

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

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

3.

4. นางสาวบสพร  ศรีสวาง
เจาหนาท่ีสงเสริมสตรีและเยาวชน
Ms. Botsaporn Seesavang

นายเอกลักษณ  เนาวรัตน
เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ
Mr. Eakalak Naowaratana

1. 3.

2.4.

ฝ�ายว�ชาการฝ�ายว�ชาการ
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Accounting and Budgeting DepartmentAccounting and Budgeting Department

1.

2.

นางวาสนา มนตรี
หัวหนาแผนกบัญชี
Mrs. Wassana  Montri
Chief of Accounting Section

นางสาววราพรรณ  อินหงษา
เจาหนาท่ีบัญชี
Ms. Warapun Inhongsa

นางสาวชมจันทร เตชะวงค
ผูจัดการฝายบัญชีและงบประมาณ
Ms. Chomchan Techawong
Accounting and Budget Manager

2. 1.

ฝ�ายบัญชีและงบประมาณฝ�ายบัญชีและงบประมาณ

รายงานกิจการ ๒๕๖๓
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Information Technology DepartmentInformation Technology Department

1.

3.

2.

นายฉลอง เจริญสุข
เจาหนาท่ีพัฒนาระบบสารสนเทศ
Mr. Chalong Jareonsook

นางสาวธิดารัตน  ธรรมสุทธ์ิ
เจาหนาท่ีพัฒนาระบบสารสนเทศ 
Ms. Thidarat  Thammasut

นายวสันต สักการเวช
เจาหนาท่ีเทคนิคคอมพิวเตอร
Mr. Wasan Sakkarnwech

นายไพรวัลย คําสารีรักษ
ผูจัดการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Mr. Paiwan Khamsareerak
Information Technology Manager

3. 1.2.

ฝ�ายเทคโนโลยีสารสนเทศฝ�ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
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Office of the LawOffice of the Law

1.

3.

2.

นายพยงค  อินทรสาร
เจาหนาท่ีอํานวยการและนิติกร
Mr. Payong  Intarasan

นางสาวสุจินดา  เจษฎานุรักษ
เจาหนาท่ีนิติกรรมสัญญาคดีและนิติกร
Ms. Sujinda Jatsadanurak

นายธันยวิชญ  นาคสวาท
เจาหนาท่ีสารนิเทศกฎหมายและนิติกร
Mr. Thanwit  Naksahwat

3. 2.1.

นางสาวนวรัตน  จันทรรักษาสกุล
ผูชวยผูจัดการสํานักกฎหมาย
Ms. Navarat Janraksasakul
Assistant manager of the Law office

สํานักกฎหมาย สํานักกฎหมาย 
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Northern Branch OfficeNorthern Branch Office

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

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

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

นางสาวบุษยารัตน  คลายมณี 
หัวหนาแผนกจัดการธนกิจและสวัสดิการ
Ms. Bussayarat  Klaimanee
Chief of Interlending and Welfare Section

นายสุเทพ หาญศิลปพงศ 
เจาหนาท่ีสงเสริมสวัสดิการ
Mr. Suthep  Hansinphong

นางนภาพร  ปตยา 
เจาหนาท่ีการเงิน
Mrs. Naphaporn Pitya

นายจักราวุธ  สิงหโทราช 
เจาหนาท่ีสงเสริมและพัฒนาสหกรณ
Mr. Jakkrawut  Singthorat

นางสาววรางคณา เพชรประดิษฐ 
เจาหนาท่ีสินเช่ือและระดมทุน
Ms. Warangkana Petpradit

นางสาวเอมอร  ปาเก๋ียง
เจาหนาท่ีธุรการและบริการ
Ms. Aimon  Pakaing

นางสาวพัชรี  ดีหลี
เจาหนาท่ีสงเสริมสวัสดิการ
Ms. Pacharee Deelee

นายณฐกร  นันทวรรณ 
เจาหนาท่ีสงเสริมและพัฒนาสหกรณ
Mr. Nathakorn  Nunthawan

นายจรูญ  กรธนพาณิชย 
เจาหนาท่ีสงเสริมและพัฒนาสหกรณและ
รักษาการหัวหนาสํานักบริการ
Mr. Jaroon  Korntanaphanit

นางเบ็ญจภรณ นาคคลาย
เจาหนาท่ีสงเสริมและพัฒนาสหกรณ
Mrs. Benjaporn Nakklay

นายปติชา ทําชาวนา 
เจาหนาท่ีธุรการและบริการ
Mr. Peeticha  Thamchaona

นายอนุชา  อรจันทร 
เจาหนาท่ีวิชาการและติดตามประเมินผลสมาชิก
Mr. Anucha  Onjan

นางสาวอัมพร ยะยาเปา 
เจาหนาท่ีบัญชี
Ms. Umporn Yayapow

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

นายสุเมธ จาเรือง
ผูชวยผูจัดการ
Mr. Sumeth  Charueang
Assistant Manager, Northern Branch.

9.

1.

12. 8.

6.

2.

7. 5.

13.

11.

15. 4.

10.

3.

14.

ช.ส.ค. สาขาภาคเหนือช.ส.ค. สาขาภาคเหนือ
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Northeastern Branch OfficeNortheastern Branch Office

1.

2.

3.

4.

6.

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

นางสายฝน  พาที   
เจาหนาท่ีวิชาการและติดตามประเมินผลสมาชิก
Mrs. Saifon Patee

5.

นางสาวสมพิศ  พาที
เจาหนาท่ีการเงิน
Ms. Sompit  Patee

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

นางสาวนุชนาถ สนิทไทย
เจาหนาท่ีบัญชี
Ms. Nuchanart Sanitthai

นางสาวศุภวรรณ พัฒนาศูนย
เจาหนาท่ีสินเช่ือและระดมทุน
Ms. Suphawan Phatthanasoon

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

15.

14.

16.

นายธนัน พันหอม 
เจาหนาท่ีสงเสริมและพัฒนาสหกรณ
Mr. Tanan Panhom

นายรชานนท โพธ์ิเวียงคํา 
เจาหนาท่ีสงเสริมและพัฒนาสหกรณ
Mr. Rachanon Phowiangkham

นายสัมฤทธ์ิ ปกกัง 
เจาหนาท่ีสงเสริมและพัฒนาสหกรณ
Mr. Sumrit Pukkung

นายราชิณ ชาติพหล 
เจาหนาท่ีสงเสริมและพัฒนาสหกรณ
Mr. Rachin Chatphahol

นางสุพาภรณ จังพล 
เจาหนาท่ีสงเสริมสวัสดิการ
Mrs. Supaporn Jungporn

นายทินกร สารีอาจ
หัวหนาแผนกสงเสริมและพัฒนาสหกรณ
Mr. Tinnakorn Saleead
Chief of Cooperative Promotion and 
Development Section

นางสาวอัจฉรา ใจสูศึก 
เจาหนาท่ีสงเสริมสวัสดิการ
Ms. Auchara Jaisusuk

นายอรรคสิทธ์ิ ทับพิมล 
เจาหนาท่ีสงเสริมและพัฒนาสหกรณ
Mr. Akkhasit Tuppimol

นางสาวประพินญา เทียบเพชร 
เจาหนาท่ีสินเช่ือและระดมทุน
Ms. Prapinya Thiabphet

นางสาวสุดารัตน มิเถาวัลย
เจาหนาท่ีธุรการและบริการ
Ms. Sudarat Mitaovan

10.

2. 9.

15.

8.

3. 7.

11. 13.

1.

14. 16.

12.

4.

5. 6.

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

นายศรชัย ภูลับ 
ผูชวยผูจัดการ
Mr. Sornchai Phoolub
Assistant Manager, Northeastern Branch 

ช.ส.ค. สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือช.ส.ค. สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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Central Branch OfficeCentral Branch Office

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

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

นางสาวโยธกานต  ปานมีทรัพย
เจาหนาท่ีวิชาการและติดตามประเมินผลสมาชิก
Ms. Yotagant  Panmeesub

นายศตพรรษ เพ็ญภู
เจาหนาท่ีสินเช่ือและระดมทุน
Mr. Satapat Penpoo

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

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

นายวิชัย พลลุน
เจาหนาท่ีสงเสริมและพัฒนาสหกรณ
Mr. Wichai  Ponlun

นายวิรุณฤทธ์ิ   วรรณทอง
เจาหนาท่ีสินเช่ือและระดมทุน
Mr. Wirunrit  Wanthong

นายราเชนทร  สุพรรณ
เจาหนาท่ีสงเสริมและพัฒนาสหกรณ
Mr. Rachain  Supun

นายปกรณ  สิทธิฤทธ์ิ
เจาหนาท่ีสงเสริมและพัฒนาสหกรณ
Mr. Pakorn  Sittirit

นางสาวมาลินี หงษลอยลม
เจาหนาท่ีการเงิน
Ms. Malini Hongloylom

นางสาวซารีนา  สวนเพ็ชร
เจาหนาท่ีสงเสริมสวัสดิการ
Ms. Sareena  Saunpech

นายรชต วงษถาวร
เจาหนาท่ีสงเสริมและพัฒนาสหกรณ
Mr. Rachata Wongthavorn

นายณรงค  ตระหงาน
เจาหนาท่ีสงเสริมและพัฒนาสหกรณ
Mr. Narong Trangan

นางสาวจิดาภา สุกใส
เจาหนาท่ีบัญชี
Ms. Jidapa  Sooksai

นางสาวอรอนงค นาคมงคล
เจาหนาท่ีธุรการและบริการ
Ms. Aonanong Nakmongkhon

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

นายทวีพงษ  โรงสะอาด
ผูชวยผูจัดการ
Mr. Taweepong  Rongsaard
Assistant Manager, Central Branch.

12. 15.3.

5. 13.

10. 2.9.

4.

7. 8.11.

1.

14.

6.

ช.ส.ค. สาขาภาคกลางช.ส.ค. สาขาภาคกลาง
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Eastern Branch OfficeEastern Branch Office

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

นางสาวพิรัญรัตน  ถอยคํา
ผูชวยผูจัดการ
Ms. Piranrut  Thoykham
Assistant Manager, Eastern Branch

1.

2.

3.

4.

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

นายชุติมันต สีหะ
หัวหนาแผนกจัดการธนกิจและสวัสดิการ
Mr. Chutimunt  Seeha
Chief of Interlending and Welfare Section

นางสาวนภัส  สัจจาธรรม
เจาหนาท่ีบัญชี
Ms. Napat  Sujjatharm

นายปยะ พุทธรังษี
เจาหนาท่ีสงเสริมสวัสดิการ
Mr. Piya Puttarangsee

5.

6.

8.

7.

9.

นางมาลินี อุนเมือง
เจาหนาท่ีวิชาการและติดตามประเมินผลสมาชิก
Mrs. Malinee Aunemueng

นางสาวเอริน  ปราโมทย
เจาหนาท่ีธุรการและบริการ
Ms. Arin  Pramoth

นางสาวชญานนท วงษสวาง
เจาหนาท่ีสินเช่ือและระดมทุน
Ms. Chayanon Wongsawang

นางสาวธิดารัตน  สุชิตสมสกุล
เจาหนาท่ีการเงิน
Ms. Thidarat  Suchitsomsakul

นายเสริมวิทย ถนอมสิน
เจาหนาท่ีสงเสริมและพัฒนาสหกรณ
Mr. Sermwit Thanomsin

5.

2.

9. 6.8. 4.3. 7.

1.

ช.ส.ค. สาขาภาคตะวันออกช.ส.ค. สาขาภาคตะวันออก

รายงานกิจการ ๒๕๖๓
CULT Annual Report 2020

72

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



Petchaburi Branch OfficePetchaburi Branch Office

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

นางสาวนองรัตนา  สิงหโตทอง
ผูชวยผูจัดการ
Ms. Nongrattana  Singtotong
Assistant Manager, Petchaburi Branch.

1.

2.

3.

4.

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

นายพิเชษฐ  ศิลปสมบูรณ
หัวหนาแผนกจัดการธนกิจ
Mr. Phichet  Sinlapasombun
Chief of Interlending and Welfare Section

นางวรัชยา  คงเมือง
เจาหนาท่ีธุรการและบริการ
Mrs. Waratchaya  Khongmueang

นายเอกลาภ  เฉยฉิน
เจาหนาท่ีสงเสริมและพัฒนาสหกรณ
Mr. Ekkalarp Choiechin

5.

6.

7.

นางสาวอรวรรณ  เบียดกระสินธ
เจาหนาท่ีวิชาการและติดตามประเมินผลสมาชิก
Ms. Orawan Biedkasin

นางสาวกัญญาภัค งามกระจาย
เจาหนาท่ีบัญชี
Ms. Kanyapak Ngamkrajai

นางสาวสุพรรณี เมืองเล็ก
เจาหนาท่ีสงเสริมสวัสดิการ
Ms. Supannee Muanglek

4. 6.

3.

7.

5.

2.

1.

ช.ส.ค. สาขาจังหวัดเพชรบุร�ช.ส.ค. สาขาจังหวัดเพชรบุร�
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Southern Branch OfficeSouthern Branch Office

นายสิทธิศักด์ิ  สุชาติพงษ
ผูชวยผูจัดการและรักษาการผูจัดการ ช.ส.ค. สาขาภาคใต
Mr. Sitthisak  Suchatphong
Assistant and  Acting Southern Branch Manager

2.

3.

1.

4.

6.
นางสาวกาญจนา  แซล่ิว
หัวหนาแผนกจัดการธนกิจ
Ms. Kanjana  Sae-liw
Chief of Interlending Section

นางลักขณา  สมเช้ือ
หัวหนาแผนกบริหารท่ัวไปและปฏิบัติหนาท่ีเจาหนาท่ีบัญชี
Mrs. Lukkana Somchuea
Chief of General Administration and Accounting Section

5.

นางสาวอภิรดา  เคลือบอาบ
หัวหนาแผนกสงเสริมและพัฒนาสหกรณ
Ms. Apirada  Kluabab
Chief of Cooperative Promotion and Development Section

นางสาววรรณวิไล วงศศิรประภา
หัวหนาสํานักงานบริการ
Ms. Wanvilai  Wongsiraprapa
Chief of the Service Bureau

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

นายณัฐกิจ  พราหมณศรีชาย
เจาหนาท่ีวิชาการและติดตามประเมินผลสมาชิก
Mr. Natakit  Pramsrichai

7.

8.

9.

10.

11. นายพรชัย ไกรนรา
เจาหนาท่ีสงเสริมและพัฒนาสหกรณ
Mr. Pornchai   Krainara

นายสมชัย  อุยนักธรรม
เจาหนาท่ีสินเช่ือและระดมทุน
Mr. Somchai   Auinaktham

นางสาววรกุล ศรีสดใส
เจาหนาท่ีธุรการและบริการ
Ms. Worrakul Sreesodsai

นางสาวปยาพร อุปการสง
เจาหนาท่ีสงเสริมสวัสดิการ
Ms. Piyaporn Aupkansong

นางสาวหิรัญญา รัตนโชติ
เจาหนาท่ีธุรการและบริการ
Ms. Hirunya  Ruttanachot

10.

1.

11. 8.

2.

7.

5.

6.

3.

9.

4.

ช.ส.ค. สาขาภาคใต�ช.ส.ค. สาขาภาคใต�
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นายสุริยา เพชรสุข
ผูจัดการสถาบันเครดิตยูเน่ียน
Mr. Suriya  Petsuk
Credit Union Development Institute Manager

1.4. 5.3.2.

1.
4.2.
5.

3.
นายนิรันดร  ภูทอง
เจาหนาท่ีบริหารท่ัวไป
Mr. Nirundon Puthong

นางสาวกรนิกา  บุตรดีชัย
เจาหนาท่ีบริหารการศึกษาและบริการทางวิชาการ
Ms. Konniga Butdeechaiนางสาวจิรารัตน ภูครองจิตร

พนักงานทําความสะอาด
Ms. Chirarat Phukrongjit

นายเชษฐชวิศ โดดชัย
เจาหนาท่ีซอมบํารุง
Mr. Cheschawit Dodchai

นางสาวจิรนันท ศรีบุญเรือง
เจาหนาท่ีบัญชี
Ms. Jiranan Sribunruang

 สถาบันพัฒนาเครดิตยูเนี่ยน สถาบันพัฒนาเครดิตยูเนี่ยน
Credit Union Development InstituteCredit Union Development Institute
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ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม

25632563ป�ป�

2020 Activity Pictures2020 Activity Pictures
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 2020 Annual General Meeting
ประชุมใหญ�สามัญประจําป� 2563ประชุมใหญ�สามัญประจําป� 2563ประชุมใหญ�สามัญประจําป� 2563ประชุมใหญ�สามัญประจําป� 2563ประชุมใหญ�สามัญประจําป� 2563ประชุมใหญ�สามัญประจําป� 2563
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 2020 Annual General Meeting
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 2020 Annual General Meeting
ประชุมใหญ�สามัญประจําป� 2563ประชุมใหญ�สามัญประจําป� 2563ประชุมใหญ�สามัญประจําป� 2563ประชุมใหญ�สามัญประจําป� 2563ประชุมใหญ�สามัญประจําป� 2563ประชุมใหญ�สามัญประจําป� 2563
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ประสานงานและเชื่อมโยงเคร�อข�ายหน�วยงานต�างๆ ประสานงานและเชื่อมโยงเคร�อข�ายหน�วยงานต�างๆ ประสานงานและเชื่อมโยงเคร�อข�ายหน�วยงานต�างๆ ประสานงานและเชื่อมโยงเคร�อข�ายหน�วยงานต�างๆ ประสานงานและเชื่อมโยงเคร�อข�ายหน�วยงานต�างๆ ประสานงานและเชื่อมโยงเคร�อข�ายหน�วยงานต�างๆ 
Coordination and Representation
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สัมมนาคณะกรรมการชมรมเครดิตยูเนี่ยน สัมมนาคณะกรรมการชมรมเครดิตยูเนี่ยน สัมมนาคณะกรรมการชมรมเครดิตยูเนี่ยน สัมมนาคณะกรรมการชมรมเครดิตยูเนี่ยน สัมมนาคณะกรรมการชมรมเครดิตยูเนี่ยน สัมมนาคณะกรรมการชมรมเครดิตยูเนี่ยน 
Credit Union Club Seminar
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Credit Union Promotion and Development

งานพัฒนาและส�งเสร�มสหกรณ�ในภูมิภาคต�างๆงานพัฒนาและส�งเสร�มสหกรณ�ในภูมิภาคต�างๆงานพัฒนาและส�งเสร�มสหกรณ�ในภูมิภาคต�างๆงานพัฒนาและส�งเสร�มสหกรณ�ในภูมิภาคต�างๆงานพัฒนาและส�งเสริมสหกรณ�ในภูมิภาคต�างๆงานพัฒนาและส�งเสริมสหกรณ�ในภูมิภาคต�างๆ
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งานส�งเสร�มด�านสตร� งานส�งเสร�มด�านสตร� งานส�งเสร�มด�านสตร� งานส�งเสร�มด�านสตร� งานส�งเสร�มด�านสตร� 
Women’s Empowerment
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ช�วยเหลือด�านสาธารณประโยชน�ช�วยเหลือด�านสาธารณประโยชน�ช�วยเหลือด�านสาธารณประโยชน�ช�วยเหลือด�านสาธารณประโยชน�ช�วยเหลือด�านสาธารณประโยชน� Community Concern
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ประมวลภาพกิจกรรมประมวลภาพกิจกรรมประมวลภาพกิจกรรมประมวลภาพกิจกรรมประมวลภาพกิจกรรม
Activity Pictures Collection

รายงานกิจการ ๒๕๖๓
CULT Annual Report 2020

85

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



ประมวลภาพกิจกรรมประมวลภาพกิจกรรมประมวลภาพกิจกรรมประมวลภาพกิจกรรมประมวลภาพกิจกรรม
Activity Pictures Collection
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