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ชุมนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์ชมุ ชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลี
(The Korean Federation of Community Credit Cooperatives: KFCC)
ชุมนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (KFCC) ก่อตัง้ ในปี พ.ศ. 2516 มีบทบาท
ของการทางานเสมือนธนาคารกลาง KFCC จัดการดูแลกองทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชน
และแนะนาการดาเนินธุรกิจประกันให้แก่สมาชิกอีกด้วย นอกจากนี้ยงั บริหารกกองทุนสารองเงินฝากเพื่อ
คุ้มครองเงินฝากสมาชิก จัดโครงการด้านการศึกษาอย่างหลากหลายให้แก่ กรรมการ เจ้าหน้ าที่ และ
สมาชิก KFCC ยังให้ความร่วมมือกับสถาบันทางการเงินต่างประเทศ และสหกรณ์ทอ่ี ยู่บนพืน้ ฐานของ
การพัฒนา และจัดการศึกษาทีจ่ าเป็ นตลอดจนงานวิจยั ด้านการเงินและสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงช่วยเหลือประเทศกาลังพัฒนาในการจัดตัง้ สหกรณ์เป็ นของตนเอง
คณะกรรมการดาเนิ นการของ KFCC
กรรมการบริหาร
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ประธานกรรมการ
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รองประธานกรรมการบริหาร
Hwang Kug Hyeon รองประธานกรรมการบริหาร
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ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
พันธกิ จ
การให้คาแนะนาและกากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชน ส่งเสริมสนับสนุ นประโยชน์ ส่วนรวมและการ
เจริญเติบโตอย่างมันคง
่ เพื่อความสุขของประชาชน และการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
วิ สยั ทัศน์
เป็ นกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ซง่ึ แบ่งปั นการเจริญเติบโต ผ่านคุณค่าของการบริหารจัดการ
คุณค่าหลัก (Core Values)
1. สร้างความพึงพอใจให้กบั สมาชิก
2. การบริหารจัดการบนพืน้ ฐานความไว้วางใจ
3. การวางแผนเพื่ออนาคต
4. ความร่วมมือซึง่ กันและกัน
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โครงสร้างองค์กร KFCC

*สานักงานใหญ่ : 34 ฝ่ าย

สานักงานระดับภูมภิ าค : 13 สานักงานใหญ่ระดับภูมภิ าค
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ชุมนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์ชุมชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (KFCC)
1. บริการหลักของ KFCC
1) กากับดูแล และให้คาแนะนา (การสนับสนุ นการจัดการและการตรวจสอบ)
2) เงินสารองคุม้ ครองเงินฝาก
3) ให้การอบรม ประชาสัมพันธ์
4) ประสานงานกับต่างประเทศ (ความร่วมมือและกิจกรรมแลกเปลีย่ น)
5) บริการเครดิต (ทาหน้าทีเ่ ป็ นธนาคารกลางเพื่อควบคุมสภาพคล่องของ Saemaul
Geumgo
6) บริการประกันภัย
7) กิจกรรมการวิจยั เพื่อการพัฒนาในระยะยาว
2. ข้อมูลสาคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
1.7 ล้านล้านบาท
สิ นทรัพย์รวม
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด 1.2 ล้านล้านบาท
4 แสนล้านบาท
เงิ นกู้
1 แสนล้านบาท
เงิ นลงทุนในทุนเรือนหุ้น
5.5 พันล้านบาท
รายได้สทุ ธิ
21 คน
ผูบ้ ริ หาร
883 คน
เจ้าหน้ าที่
(1 วอน : 0.0291 บาท)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

3. การตรวจสอบการบริห ารงานของ Saemaul Geumgo
ทาหน้าทีแ่ ทนกระทรวงบริหารงานสาธารณะและความมันคง
่
สร้างระบบการบริหารทีม่ คี วามรับผิดชอบ
จานวนผูเ้ ชีย่ วชาญในการตรวจสอบ 160 คน
สร้างระบบการควบคุมรายวัน
เพิม่ ประสิทธิภาพในการควบคุมดูแลภายในตัว
จับตามองกลุ่มทีอ่ ยูใ่ นขัน้ อันตรายเป็ นพิเศษ
กิจกรรมการวิจยั เพื่อการพัฒนาในระยะยาว
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4. ศูนย์ฝึกอบรมทีช่ อนอัน : การอบรมพนักงานและผูบ้ ริหาร
- เปิ ดศูนย์ฝึกอบรม ทีซ่ ยู รู ี เมือ่ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2506
- ย้ายมายังศูนย์ฝึกอบรม เขตชอนอัน เมือ่ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2543
- พืน้ ทีใ่ ช้งานทัง้ หมด 272,054 ตารางเมตร / พืน้ ทีด่ นิ (อาคาร) 34,316 ตารางเมตร
- มีจานวนอาคาร 10 อาคาร ประกอบด้วย อาคารกลาง อาคารสัมมนา อาคาร
ฝึกอบรม อาคารสังคมสงเคราะห์ อาคารโถงใหญ่ และหอพัก 5 อาคาร
- สามารถรองรับผูเ้ ข้าอบรมได้ถงึ 578 คน ต่อวัน
ศูนย์ฝึกอบรมอีกแห่งหนึ่ง ทีเ่ กาะเจจู
- พืน้ ทีใ่ ช้งานทัง้ หมด 49,587 ตารางเมตร / พืน้ ทีด่ นิ (อาคาร) 15,634 ตารางเมตร
- ประกอบด้วย อาคารฝึกอบรม อาคารสังคมสงเคราะห์ และหอพัก
- สามารถรองรับผูเ้ ข้าอบรมได้ถงึ 246 คน ต่อวัน
กิ จกรรมหลักด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ
1. โครงการความร่วมมือและการพัฒนาระดับนานาชาติกบั สาธารณรัฐเมียนมาร์
2. ปี พ.ศ. 2538 ในนามสหกรณ์ออมทรัพย์ KFCC เข้าเป็ นสมาชิกองค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่าง
ประเทศ (International Cooperative Alliance: ICA) และเสริมความสัมพันธ์กบั สหกรณ์ต่างประเทศ
และสถาบันทางการเงิน โดยการเข้าร่วมในสัมมนาของ ICA และการสัมมนาร่วมกันของ ICA-AP
3. การเข้าร่วมในการสัมมนาผูน้ าสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับโลก (Global Saemaul Leadership Forum:
GSLF)
4. โครงการแลกเปลีย่ นผูน้ าสหกรณ์ไทย-เกาหลี และ โครงการแลกเปลีย่ นผูน้ าสหกรณ์เกาหลี-ไทย

โดย: แผนกวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ ายสื่อสารองค์การ
ชุมนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด
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
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ขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ชมุ ชนในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
สหกรณ์ ออมทรัพย์ชมุ ชน (Community Credit Cooperative : CC)
วัตถุประสงค์ของการก่อตัง้ CC
สหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนจัดตัง้ ขึน้ ภายใต้จติ วิญญาณของวิถชี วี ติ ชุมชนดัง้ เดิมทีส่ บื ทอดกันมาจาก
ระบบร่วมแรงร่วมใจกันทางาน ที่เรียกว่า “กีย (Gye)” คือการรวมกลุ่มกันทางาน “ดูเร (Doorae)” คือการลง
แขกทานาทาไร่ และ ชัง้ ยัก (Hyangyak)” คือการช่วยเหลือซึง่ กันและกัน ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2503 สาธารณรัฐ
เกาหลีประสบภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ประชาชนอดอยากยากจน อัตราว่างงานสูง และเป็ นหนี้สนิ ทีม่ อี ตั รา
ดอกเบีย้ สูง สหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนจึงถูกนามาเป็ นกิจกรรมหนึ่งในโครงการพัฒนาชนบทโดยเริม่ จัดตัง้
สหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชน 5 แห่งขึน้ ที่ Gyeongsangnam – do ในปี พ.ศ. 2506 ต่อมาบรรดาสมาชิก
ขบวนการฟื้ นฟูชาติ (National Rehabilitation Movement) ได้ไปจัดตัง้ สหกรณ์ออมทรัพย์ขน้ึ ในหมู่บา้ น
ของตน ทาให้สหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนแพร่ขยายไปอย่างรวดเร็ว จนมีจานวน 115 สหกรณ์ เมื่อ สิ้นปี
พ.ศ. 2506 และในปี ต่อมาสหกรณ์ ออมทรัพย์ชุมชนได้กลายเป็ นโครงการหลักของขบวนการฟื้ นฟู ชาติ
บทบาทหลักของ CC
* เป็ นองค์กรเพื่อประชาชน : เป็ นสมาคมสหกรณ์ทจ่ี ดั ตัง้ ขึน้ โดยสมาชิก
* จัดการศึกษาเพื่อประชาชน : ส่งเสริมจิตวิญญาณแห่งความร่วมมือและช่วยเหลือกัน
* เป็ นธนาคารเพื่อประชาชน : ส่งเสริมให้สมาชิกได้ฝึกประหยัด อดออม และเป็ น
แหล่งเงินทุนเพื่อการดารงชีพ
* เป็ นสวัสดิการเพื่อประชาชน : สนับสนุนกิจการสวัสดิการเพื่อสมาชิก
ธุรกรรมหลักของ CC
1. ธุรกรรมทางการเงิน
- รับเงินฝาก
- ให้กู้
- แลกเปลีย่ นเงินตราระหว่างประเทศ
- เป็ นสานักงานตัวแทนให้หน่วยงานของรัฐและสถาบันการเงินต่างๆ
- เป็ นผูด้ แู ลสินทรัพย์ (Custody)
2. จัดโครงการพัฒนาชุมชน สวัสดิการ และวัฒนธรรม
3. ให้การศึกษาแก่สมาชิก
4. ธุรกิจประกันภัยสหกรณ์
5. ทาหน้าทีต่ วั แทนด้านการเงินให้แก่รฐั บาล และสถาบันการเงินอื่น
หมายเหตุ : อัตราแลกเปลีย่ น 1 วอน = 0.0291 บาท หรือ 1 บาท = 34.36 วอน
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โครงสร้างของ CC
ประธานกรรมการ

ทีป่ ระชุมใหญ่
คณะกรรมการดาเนินการ

ผูส้ อบบัญชี

คณะกรรมการหลัก
ผูจ้ ดั การใหญ่

แผนกเงินฝาก

แผนกเงินกู้

แผนกบริหารการขาย

แผนกบริหารสินเชื่อ

สาขาต่างๆ
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แผนกบริหารเงินทุน

แผนกธุรกิจสวัสดิการ

ประเภทของการออมใน CC
1. ทุนเรือนหุน้ - ผูท้ ป่ี ระสงค์จะเป็ นสมาชิก CC จะต้องถือหุน้ ไม่น้อยกว่า 1 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ
10,000 วอน (291 บาท) ผลตอบแทนการถือหุน้ ขึน้ อยูก่ บั ผลประกอบการของ CC
- รายได้จากเงินปั นผลทีต่ ่ากว่า 10 ล้านวอน (291,000.-บาท) ได้รบั การ
ยกเว้นภาษี
- สมาชิกแต่ละรายจะถือหุน้ เกินร้อยละ 15 ของทุนเรือนหุน้ ของ CC ไม่ได้
2. เงินฝาก มีหลายประเภท เช่น
ประเภทเงินฝากเผื่อเรียก (Demand deposit) : เช่น On-line ordinary, On-line self-help
เป็ นต้น
ประเภทเงินฝากเป็ นงวด (Instalment deposit) : เช่น Time deposit, Scholarship deposit
Dialy style deposit เป็ นต้น
ประเภทเงินฝากปลอดภาษี (No tax deposit)
: เช่น Household, Longterm house-oenership
ประเภทเงินฝากประจา (Differed deposit) : เช่น เงินฝากดอกเบีย้ ปกติ เงินฝากดอกเบีย้
ทบต้น เงินฝากดอกเบีย้ อ้างอิง
เงินฝากประเภทอื่น
: เช่น Public interest type, Tax credit type
เป็ นต้น
- มีระบบประกันเงินฝาก โดย Depositor Protection Fund ประกันเงินฝากวงเงินถึง 50 ล้าน
วอน (1.46 ล้านบาท)
เงินกู้
มีหลายประเภท เช่น Speed Minus, Daily repayment, Credit loan, House ownership และ
Rent loan เป็ นต้น
การช่วยเหลือสังคม
CC ได้คนื ประโยชน์สู่ชุมชนท้องถิน่ ในรูปของ การพัฒนาชุมชน การให้การศึกษาแก่
สมาชิกงานสวัสดิการสังคม (เช่น บ้านรับเลี้ยงเด็ก บ้านคนพิการ สถานพยาบาล หอประชุมและงาน
เลีย้ ง เป็ นต้น) ห้องสมุด และทุนการศึกษาสาหรับชุมชนท้องถิน่
CC ทัวประเทศได้
่
มกี ารรณรงค์ การบริจาคทัง้ ในรูปเงิน สดและข้าวสาร ไว้เ พื่อ
ช่วยเหลือประชาชนผูย้ ากจนและผูป้ ระสบภัยต่างๆ เรียกว่า Jomdori campaign นับแต่ปี พ.ศ. 2541
ถึงปั จจุบนั มีผบู้ ริจาคทัง้ สิน้ 160,906 คน เป็ นเงิน 281 ล้านบาท ข้าว 1.6 ล้านกิโลกรัม
ประวัตโิ ดยสรุป
พ.ค. 2506
:
มี.ค. 2516
:

ก่อตัง้ 5 สหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชน (CC) ในภูมภิ าค Gyeongsangnam – do
ก่อตัง้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (KFCC)
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ธ.ค. 2525
ก.ค. 2526
มี.ค. 2534
มิ.ย. 2535
เม.ย.2537
พ.ค. 2539
เม.ย. 2540
ก.ย. 2541
พ.ค. 2543
ส.ค. 2543
มี.ค. 2544
ก.ย. 2544

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

ธ.ค. 2545
พ.ค. 2546
พ.ย. 2547
ธ.ค. 2547
ต.ค. 2548

:
:
:
:
:

ก.พ. 2551
ม.ค. 2553
ต.ค. 2553

:
:
:

ก.ย. 2554
มี.ค. 2555
ก.ย. 2555
พ.ย. 2555

:
:
:
:

พ.ค. 2556
พ.ย. 2557
ธ.ค. 2558
พ.ค. 2559

:
:
:
:

ประกาศใช้กฎหมายสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชน
จัดตัง้ กองทุนคุม้ ครองผูฝ้ าก (Depositor Protection Fund)
เริม่ ดาเนินการให้บริการประกันภัยสหกรณ์ (Cooperative Insurance: non-life)
จัดตัง้ มูลนิธเิ พื่อสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชน
เข้าร่วมเป็ นสมาชิกองค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ (ICA)
สถาปนาวันสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชน
ดาเนินการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทวประเทศ
ั่
ริเริม่ แคมเปญ Jomdori (การเพิม่ กองทุนของข้าวและเงินสด)
เปิ ดสถาบันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ MG ใน Cheonan
เปิ ดให้บริการ Internet Banking
เปิ ดให้บริการ Credit Card
เข้าร่วมกับสถาบัน Korean Financial Telecommunications and Clearing
Institute (KFTC)
เปิ ดให้บริการ Telephone Banking
เฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชน
วงเงินประกันสูงถึง 50 ล้านล้านวอน (1.46 ล้านล้านบาท)
สินทรัพย์รวมของ CC ทัง้ สิน้ 47 ล้านล้านวอน (1.37 ล้านล้านบาท)
พัฒนาระบบ (Credit Scoring)
สินทรัพย์รวมของ CC ทัง้ สิน้ 52.46 ล้านล้านวอน (1.53 ล้านล้านบาท)
ออก cashier’s checks เอง
เปิ ดศูนย์ฝึกอบรมทีเ่ มือง Jeju
ระบบข้อมูลสารสนเทศของ CC เชื่อมโยงเข้าด้วยกันแบบบูรณาการ (CC
Integrated Information System)
เปลีย่ นชื่อภาษาเกาหลีของ KFCC
ออก Check card ของ MG
สินทรัพย์รวมของ CC ทัง้ ระบบทะลุ 100 ล้านล้านวอน (2.91 ล้านล้านบาท)
ระบบข้อมูลสารสนเทศของ CC เชื่อมโยงเข้าด้วยกันแบบบูรณาการ (CC
Integrated Information System) ได้รบั BS10012 ซึง่ เป็ นประกาศนียบัตร
สาหรับระบบการบริหารข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคล
ฉลองครบรอบ 50 ปี ของขบวนการ CC
เปิ ดการซือ้ -ขาย แลกเปลีย่ นเงินตราอย่างเป็ นทางการกับ Bank of Korea
ก่อตัง้ มูลนิธ ิ KFCC Foundation
จัดงานเปิ ดตัวมูลนิธ ิ KFCC Foundation
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สหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชน (CCs หรือ Saemaul Geumgo)
ข้อมูลสาคัญ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561)
4.7 ล้านล้านบาท
สิ นทรัพย์รวม
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด 1.3 แสนล้านบาท
3.3 ล้านล้านบาท
เงิ นกู้
3.9 แสนล้านบาท
เงิ นลงทุนในทุนเรือนหุ้น
2 หมืน่ ล้านบาท
รายได้สทุ ธิ
19,589,000 คน / 8,298,000 คน
ลูกค้า/สมาชิ ก
13,755 คน
คณะกรรมการ
16,357 คน
เจ้าหน้ าที่
1,307 / 1,893
สานักงานใหญ่/สาขา
(1 วอน : 0.0291 บาท)
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