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ชมุนุมสหกรณ์ออมทรพัยช์มุชนแห่งสาธารณรฐัเกาหลี  
(The Korean Federation of Community Credit Cooperatives: KFCC) 

 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัยช์ุมชนแห่งสาธารณรฐัเกาหลี (KFCC) ก่อตัง้ในปี พ.ศ. 2516 มบีทบาท
ของการท างานเสมอืนธนาคารกลาง   KFCC จดัการดูแลกองทุนทีเ่พิม่ขึน้โดยสหกรณ์ออมทรพัยช์ุมชน
และแนะน าการด าเนินธุรกจิประกนัใหแ้ก่สมาชกิอกีด้วย นอกจากนี้ยงับรหิารกกองทุนส ารองเงนิฝากเพื่อ
คุ้มครองเงนิฝากสมาชิก  จดัโครงการด้านการศึกษาอย่างหลากหลายให้แก่กรรมการ เจ้าหน้าที่ และ
สมาชกิ   KFCC ยงัใหค้วามร่วมมอืกบัสถาบนัทางการเงนิต่างประเทศ และสหกรณ์ทีอ่ยู่บนพืน้ฐานของ
การพฒันา และจดัการศกึษาทีจ่ าเป็นตลอดจนงานวจิยัดา้นการเงนิและสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกจิทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ รวมถงึช่วยเหลอืประเทศก าลงัพฒันาในการจดัตัง้สหกรณ์เป็นของตนเอง  
 
คณะกรรมการด าเนินการของ KFCC 
กรรมการบรหิาร 
Park Cha Hoon ประธานกรรมการ  
Kwon Kwang Seok CEO  
Kim Ki Chang  รองประธานกรรมการบรหิาร 
Hwang Kug Hyeon รองประธานกรรมการบรหิาร 
Kim Chang Ok  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
พนัธกิจ 
การให้ค าแนะน าและก ากบัดูแลสหกรณ์ออมทรพัย์ชุมชน ส่งเสรมิสนับสนุนประโยชน์ส่วนรวมและการ
เจรญิเตบิโตอยา่งมัน่คง เพื่อความสุขของประชาชน และการพฒันาสงัคมและประเทศชาต ิ

วิสยัทศัน์ 
เป็นกลุ่มสหกรณ์ออมทรพัยซ์ึง่แบ่งปันการเจรญิเตบิโต ผ่านคุณค่าของการบรหิารจดัการ 
 
คณุค่าหลกั (Core Values) 
1. สรา้งความพงึพอใจใหก้บัสมาชกิ 
2. การบรหิารจดัการบนพืน้ฐานความไวว้างใจ 
3. การวางแผนเพื่ออนาคต 
4. ความรว่มมอืซึง่กนัและกนั 
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โครงสร้างองคก์ร KFCC 

 

 
 
 *ส านกังานใหญ่ : 34 ฝ่าย ส านกังานระดบัภูมภิาค : 13 ส านกังานใหญ่ระดบัภมูภิาค 
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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัยช์ุมชนแห่งสาธารณรฐัเกาหลี (KFCC) 
  1. บรกิารหลกัของ KFCC 

1)  ก ากบัดแูล และใหค้ าแนะน า (การสนับสนุนการจดัการและการตรวจสอบ) 
2)  เงนิส ารองคุม้ครองเงนิฝาก 
3)  ใหก้ารอบรม  ประชาสมัพนัธ ์
4)  ประสานงานกบัต่างประเทศ (ความรว่มมอืและกจิกรรมแลกเปลีย่น) 
5)  บรกิารเครดติ (ท าหน้าทีเ่ป็นธนาคารกลางเพื่อควบคุมสภาพคล่องของ Saemaul    
     Geumgo 
6)  บรกิารประกนัภยั 
7)  กจิกรรมการวจิยัเพื่อการพฒันาในระยะยาว 

 

 2.  ขอ้มลูส าคญั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
สินทรพัยร์วม 1.7 ลา้นลา้นบาท 
หลกัทรพัยใ์นความต้องการของตลาด 1.2 ลา้นลา้นบาท 
เงินกู้ 4 แสนลา้นบาท 
เงินลงทุนในทุนเรือนหุ้น 1 แสนลา้นบาท 
รายได้สทุธิ 5.5 พนัลา้นบาท 
ผูบ้ริหาร 21 คน 
เจ้าหน้าท่ี 883 คน 

 (1 วอน : 0.0291 บาท) 

  3. การตรวจสอบการบริหารงานของ Saemaul Geumgo    
1)  ท าหน้าทีแ่ทนกระทรวงบรหิารงานสาธารณะและความมัน่คง 
2)  สรา้งระบบการบรหิารทีม่คีวามรบัผดิชอบ 
3)  จ านวนผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจสอบ 160 คน 
4)  สรา้งระบบการควบคุมรายวนั 
5)  เพิม่ประสทิธภิาพในการควบคุมดแูลภายในตวั 
6)  จบัตามองกลุ่มทีอ่ยูใ่นขัน้อนัตรายเป็นพเิศษ 
7)  กจิกรรมการวจิยัเพื่อการพฒันาในระยะยาว 
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 4. ศูนยฝึ์กอบรมทีช่อนอนั :  การอบรมพนกังานและผูบ้รหิาร 

-  เปิดศูนยฝึ์กอบรม ทีซ่ยูรู ีเมือ่วนัที ่30 พฤศจกิายน พ.ศ. 2506 
           -  ยา้ยมายงัศูนยฝึ์กอบรม เขตชอนอนั เมือ่วนัที ่25 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 
  -  พืน้ทีใ่ชง้านทัง้หมด 272,054 ตารางเมตร  /  พืน้ทีด่นิ(อาคาร) 34,316 ตารางเมตร 

  -  มจี านวนอาคาร 10 อาคาร ประกอบดว้ย  อาคารกลาง  อาคารสมัมนา  อาคาร 
     ฝึกอบรม  อาคารสงัคมสงเคราะห ์ อาคารโถงใหญ่  และหอพกั 5 อาคาร 

  -  สามารถรองรบัผูเ้ขา้อบรมไดถ้งึ  578 คน ต่อวนั 
     ศูนยฝึ์กอบรมอกีแห่งหนึ่ง ทีเ่กาะเจจ ู
  - พืน้ทีใ่ชง้านทัง้หมด 49,587 ตารางเมตร  /  พืน้ทีด่นิ(อาคาร) 15,634 ตารางเมตร 

  -  ประกอบดว้ย  อาคารฝึกอบรม  อาคารสงัคมสงเคราะห ์ และหอพกั  
  -  สามารถรองรบัผูเ้ขา้อบรมไดถ้งึ  246 คน ต่อวนั 

กิจกรรมหลกัด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1. โครงการความรว่มมอืและการพฒันาระดบันานาชาตกิบัสาธารณรฐัเมยีนมาร์ 
2. ปี พ.ศ. 2538 ในนามสหกรณ์ออมทรพัย ์KFCC เขา้เป็นสมาชกิองคก์ารสมัพนัธภาพสหกรณ์ระหว่าง  
   ประเทศ (International Cooperative Alliance: ICA) และเสรมิความสมัพนัธก์บัสหกรณ์ต่างประเทศ  
   และสถาบนัทางการเงนิ โดยการเขา้รว่มในสมัมนาของ ICA และการสมัมนารว่มกนัของ ICA-AP 
3. การเขา้รว่มในการสมัมนาผูน้ าสหกรณ์ออมทรพัยร์ะดบัโลก (Global Saemaul Leadership Forum:  
   GSLF) 
4. โครงการแลกเปลีย่นผูน้ าสหกรณ์ไทย-เกาหล ีและ โครงการแลกเปลีย่นผูน้ าสหกรณ์เกาหล-ีไทย 
 
 

โดย:  แผนกวเิทศสมัพนัธ ์ฝ่ายสื่อสารองคก์าร 
                ชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั 
                9 ตุลาคม 2562 
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Contact Us 

 

 
20, Bongeunsa-ro 114-gil , Gangnam-gu, Seoul, Korea (135-538)  

International Cooperation Team  

Phone (82) 2 2145-9036~7 
Fax (82) 2 2145-9960  

E-mail: sungho.kim@kfcc.co.kr 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sungho.kim@kfcc.co.kr
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ขบวนการสหกรณ์ออมทรพัยช์มุชนในประเทศสาธารณรฐัเกาหลี 
สหกรณ์ออมทรพัยช์มุชน (Community Credit Cooperative : CC) 

วตัถุประสงคข์องการก่อตัง้ CC 
 สหกรณ์ออมทรพัยช์ุมชนจดัตัง้ขึน้ภายใต้จติวญิญาณของวถิชีวีติชุมชนดัง้เดมิทีส่บืทอดกนัมาจาก
ระบบร่วมแรงร่วมใจกนัท างาน ที่เรยีกว่า “กยี (Gye)” คอืการรวมกลุ่มกนัท างาน “ดูเร  (Doorae)” คอืการลง
แขกท านาท าไร่ และ ชัง้ยกั  (Hyangyak)”  คอืการช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2503 สาธารณรฐั
เกาหลปีระสบภาวะเศรษฐกจิตกต ่า ประชาชนอดอยากยากจน อตัราว่างงานสงู  และเป็นหนี้สนิทีม่อีตัรา 
ดอกเบีย้สูง สหกรณ์ออมทรพัยช์ุมชนจงึถูกน ามาเป็นกจิกรรมหนึ่งในโครงการพฒันาชนบทโดยเริม่จดัตัง้
สหกรณ์ออมทรพัยช์ุมชน 5 แห่งขึน้ที ่Gyeongsangnam – do  ในปี พ.ศ. 2506    ต่อมาบรรดาสมาชกิ
ขบวนการฟ้ืนฟูชาต ิ(National Rehabilitation Movement)    ไดไ้ปจดัตัง้สหกรณ์ออมทรพัยข์ึน้ในหมู่บา้น
ของตน ท าให้สหกรณ์ออมทรพัย์ชุมชนแพร่ขยายไปอย่างรวดเรว็ จนมจี านวน 115  สหกรณ์ เมื่อ สิ้นปี 
พ.ศ. 2506  และในปีต่อมาสหกรณ์ออมทรพัย์ชุมชนได้กลายเป็นโครงการหลกัของขบวนการฟ้ืนฟูชาต ิ
บทบาทหลกัของ CC 

*  เป็นองคก์รเพื่อประชาชน     :   เป็นสมาคมสหกรณ์ทีจ่ดัตัง้ขึน้โดยสมาชกิ 
*  จดัการศกึษาเพื่อประชาชน      :   ส่งเสรมิจติวญิญาณแห่งความรว่มมอืและช่วยเหลอืกนั 
*  เป็นธนาคารเพื่อประชาชน    :   ส่งเสรมิใหส้มาชกิไดฝึ้กประหยดั อดออม และเป็น 
       แหล่งเงนิทุนเพื่อการด ารงชพี 
*  เป็นสวสัดกิารเพื่อประชาชน  :   สนบัสนุนกจิการสวสัดกิารเพื่อสมาชกิ 

ธุรกรรมหลกัของ CC 
1. ธุรกรรมทางการเงนิ 

- รบัเงนิฝาก 
- ใหกู้ ้
- แลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ 
- เป็นส านกังานตวัแทนใหห้น่วยงานของรฐัและสถาบนัการเงนิต่างๆ 
- เป็นผูด้แูลสนิทรพัย ์(Custody) 

2. จดัโครงการพฒันาชุมชน สวสัดกิาร และวฒันธรรม 
3. ใหก้ารศกึษาแก่สมาชกิ 
4. ธุรกจิประกนัภยัสหกรณ์ 
5. ท าหน้าทีต่วัแทนดา้นการเงนิใหแ้ก่รฐับาล และสถาบนัการเงนิอื่น 

 

หมายเหตุ  :  อตัราแลกเปลีย่น 1 วอน = 0.0291 บาท หรอื 1 บาท = 34.36 วอน 
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โครงสร้างของ CC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานกรรมการ 

ผูส้อบบญัช ี
ทีป่ระชุมใหญ่ 

คณะกรรมการด าเนินการ 

ผูจ้ดัการใหญ่ 

คณะกรรมการหลกั 

แผนกเงนิฝาก แผนกเงนิกู้ แผนกบรหิารการขาย แผนกบรหิารสนิเชื่อ แผนกบรหิารเงนิทุน แผนกธุรกจิสวสัดกิาร 

สาขาต่างๆ 



8 

 

 
ประเภทของการออมใน CC 

1. ทุนเรอืนหุน้  -  ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเป็นสมาชกิ CC จะตอ้งถอืหุน้ไมน้่อยกว่า 1 หุน้   มลูค่าหุน้ละ  
     10,000 วอน (291 บาท) ผลตอบแทนการถอืหุน้ขึน้อยูก่บัผลประกอบการของ CC 

-  รายไดจ้ากเงนิปันผลทีต่ ่ากว่า 10 ลา้นวอน (291,000.-บาท) ไดร้บัการ 
   ยกเวน้ภาษ ี

   -  สมาชกิแต่ละรายจะถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 15 ของทุนเรอืนหุน้ของ CC ไมไ่ด ้
2.  เงนิฝาก  มหีลายประเภท เช่น 
    ประเภทเงนิฝากเผื่อเรยีก (Demand deposit)   :   เช่น On-line ordinary, On-line self-help  
                                                               เป็นตน้ 

     ประเภทเงนิฝากเป็นงวด (Instalment deposit) :  เช่น Time deposit, Scholarship deposit 
     Dialy style deposit เป็นตน้ 

      ประเภทเงนิฝากปลอดภาษ ี(No tax deposit)          :   เช่น  Household, Longterm house-oenership 
     ประเภทเงนิฝากประจ า  (Differed deposit)     :   เช่น  เงนิฝากดอกเบีย้ปกต ิ เงนิฝากดอกเบีย้ 
           ทบตน้  เงนิฝากดอกเบีย้อา้งองิ 
     เงนิฝากประเภทอื่น      :  เช่น Public interest type, Tax credit type  

     เป็นตน้ 
-  มรีะบบประกนัเงนิฝาก โดย Depositor Protection Fund  ประกนัเงนิฝากวงเงนิถงึ 50 ลา้น 

วอน (1.46 ลา้นบาท) 

เงนิกู ้   
มหีลายประเภท  เช่น  Speed  Minus,  Daily repayment,  Credit loan, House ownership และ 

Rent loan  เป็นตน้ 

การช่วยเหลอืสงัคม 
  CC ได้คนืประโยชน์สู่ชุมชนท้องถิน่ในรูปของ การพฒันาชุมชน การให้การศกึษาแก่
สมาชกิงานสวสัดกิารสงัคม (เช่น บ้านรบัเลี้ยงเด็ก  บ้านคนพกิาร สถานพยาบาล หอประชุมและงาน
เลีย้ง เป็นตน้)  หอ้งสมดุ  และทุนการศกึษาส าหรบัชุมชนทอ้งถิน่ 
  CC ทัว่ประเทศได้มกีารรณรงค์  การบรจิาคทัง้ในรูปเงนิสดและข้าวสาร ไว้เพื่อ
ช่วยเหลอืประชาชนผูย้ากจนและผูป้ระสบภยัต่างๆ เรยีกว่า Jomdori  campaign  นับแต่ปี พ.ศ. 2541  
ถงึปัจจบุนั มผีูบ้รจิาคทัง้สิน้  160,906 คน เป็นเงนิ 281 ลา้นบาท ขา้ว 1.6 ลา้นกโิลกรมั 
 
ประวตัโิดยสรปุ 
พ.ค. 2506 : ก่อตัง้ 5 สหกรณ์ออมทรพัยช์ุมชน (CC) ในภมูภิาค Gyeongsangnam – do   
ม.ีค. 2516 : ก่อตัง้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัยช์ุมชนแห่งสาธารณรฐัเกาหล ี(KFCC) 
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ธ.ค. 2525 : ประกาศใชก้ฎหมายสหกรณ์ออมทรพัยช์ุมชน 
ก.ค. 2526 : จดัตัง้กองทุนคุม้ครองผูฝ้าก (Depositor Protection Fund) 
ม.ีค. 2534 : เริม่ด าเนินการใหบ้รกิารประกนัภยัสหกรณ์ (Cooperative Insurance: non-life) 
ม.ิย. 2535 : จดัตัง้มลูนิธเิพื่อสวสัดกิารสหกรณ์ออมทรพัยช์ุมชน 
เม.ย.2537 : เขา้รว่มเป็นสมาชกิองคก์ารสมัพนัธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ (ICA) 
พ.ค. 2539 : สถาปนาวนัสหกรณ์ออมทรพัยช์ุมชน 
เม.ย. 2540 : ด าเนินการเชื่อมโยงเครอืขา่ยคอมพวิเตอรท์ัว่ประเทศ 
ก.ย. 2541 : รเิริม่แคมเปญ Jomdori (การเพิม่กองทุนของขา้วและเงนิสด) 
พ.ค. 2543 : เปิดสถาบนัการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์MG ใน Cheonan 
ส.ค. 2543 : เปิดใหบ้รกิาร Internet Banking 
ม.ีค. 2544 : เปิดใหบ้รกิาร Credit Card 
ก.ย. 2544 : เขา้รว่มกบัสถาบนั Korean Financial Telecommunications and Clearing 
   Institute (KFTC) 
ธ.ค. 2545 : เปิดใหบ้รกิาร Telephone Banking 
พ.ค. 2546 : เฉลมิฉลองครบรอบ 40 ปี สหกรณ์ออมทรพัยช์ุมชน 
พ.ย. 2547 : วงเงนิประกนัสงูถงึ 50 ลา้นลา้นวอน (1.46 ลา้นลา้นบาท) 
ธ.ค. 2547 : สนิทรพัยร์วมของ CC ทัง้สิน้ 47 ลา้นลา้นวอน (1.37 ลา้นลา้นบาท) 
ต.ค. 2548 : พฒันาระบบ (Credit  Scoring) 
   สนิทรพัยร์วมของ CC ทัง้สิน้ 52.46  ลา้นลา้นวอน (1.53 ลา้นลา้นบาท) 
ก.พ. 2551 : ออก cashier’s checks เอง 
ม.ค. 2553 : เปิดศูนยฝึ์กอบรมทีเ่มอืง Jeju 
ต.ค. 2553 : ระบบขอ้มลูสารสนเทศของ CC เชื่อมโยงเขา้ดว้ยกนัแบบบรูณาการ (CC  
                               Integrated Information System) 
ก.ย. 2554 : เปลีย่นชื่อภาษาเกาหลขีอง KFCC 
ม.ีค. 2555 : ออก Check card ของ MG 
ก.ย. 2555 : สนิทรพัยร์วมของ CC ทัง้ระบบทะลุ 100 ลา้นลา้นวอน (2.91 ลา้นลา้นบาท) 
พ.ย. 2555 : ระบบขอ้มลูสารสนเทศของ CC เชื่อมโยงเขา้ดว้ยกนัแบบบรูณาการ (CC  
                               Integrated Information System) ไดร้บั BS10012 ซึง่เป็นประกาศนียบตัร 
   ส าหรบัระบบการบรหิารขอ้มลูสารสนเทศส่วนบุคคล 
พ.ค. 2556 : ฉลองครบรอบ 50 ปีของขบวนการ CC  
พ.ย. 2557 : เปิดการซือ้-ขาย แลกเปลีย่นเงนิตราอยา่งเป็นทางการกบั Bank of Korea 
ธ.ค. 2558 : ก่อตัง้มลูนิธ ิKFCC Foundation 
พ.ค. 2559 : จดังานเปิดตวัมลูนิธ ิKFCC Foundation 
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สหกรณ์ออมทรพัยช์ุมชน (CCs หรือ Saemaul Geumgo) 

 ขอ้มลูส าคญั (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561) 
สินทรพัยร์วม 4.7 ลา้นลา้นบาท 
หลกัทรพัยใ์นความต้องการของตลาด 1.3 แสนลา้นบาท 
เงินกู้ 3.3 ลา้นลา้นบาท 
เงินลงทุนในทุนเรือนหุ้น 3.9 แสนลา้นบาท 
รายได้สทุธิ 2 หมืน่ลา้นบาท 
ลกูค้า/สมาชิก 19,589,000 คน / 8,298,000 คน 
คณะกรรมการ 13,755 คน 
เจ้าหน้าท่ี 16,357 คน 
ส านักงานใหญ่/สาขา 1,307 / 1,893 

 (1 วอน : 0.0291 บาท) 
 

 

 

 


