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ชสอ.ได้ส่ง พลโท ดร.วีระ  วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ นางสาวนิชานันท์  สุวรรณยี่ เจ้าหน้าที่
วางแผน ฝ่ายวางแผนและวิจัย และนางสาว สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่สถาบันพัฒนาบุคลากรและความม่ันคง สอ. 
และ นายทัศนัย เซ่งรักษา ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้แทนเข้าอบรม  
NACUFOK Exposure Program ครั้งที่ 32 ประจ าปี 2562 ระยะเวลา 5 วัน รวมวันเดินทางไป-กลับ  การอบรม
ครั้งนี้มีผู้แทนสหกรณ์จากหน่วยงานด้านสหกรณ์ระหว่างประเทศเข้าร่วม จ านวน 11 คน ได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์ 
4 คน เนปาล 2 คน ไทย 4 คน และ มาเลเซีย 1 คน  พิธีเปิดโครงการท่ีอาคารส านักงาน NACUFOK กรุงโซล    
และได้ไปศึกษาดูงานสหกรณ์ 1 แห่ง ทีเ่กาะเซจู และประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
 
 
หัวข้อการอบรมมีดังนี้ 
1. แนะน าขบวนการสหกรณ์ในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
2. แนะน าองค์การ NACUFOK 
3. การท าธุรกิจการเงิน / ธุรกิจประกัน / กองทุน 
4. การศึกษาดูงานสหกรณ์และทัศนศึกษาในเมืองต่างๆ 
5. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่อสหกรณ์ของผู้เข้ารับการอบรมในแต่ประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนแห่งสาธารณรัฐเกาหลี 
National Credit Union Federation of Korea: NACUFOK 

    
ขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในประเทศเกาหลีใต้ ได้ด าเนินการตามแนวทางของ Friedrich 

Willhelm Raiffiesen (1818-1888) ที่เป็นผู้ริเริ่มในการจัดตั้งขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในชนบท และ 
Herman Schulze Delitzsch (1808-1883) ซึ่งเป็นผู้มุ่งม่ันจัดตั้งขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในเมืองของ
ประเทศเยอรมัน ซึ่งวิธีการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนได้แพร่หลายไปในส่วนต่าง ๆ ของโลก และขบวนการสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนในประเทศเกาหลีได้เริ่มต้นขึ้น ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1960 ซึ่งแม่ชีชาวอเมริกัน Mery Gabriella 
(1900-1993) ได้ก่อตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโฮลี่ แฟมิลี่ (Holy Family Credit Union) ในปี ค.ศ. 1960 และในปี
เดียวกันบาทหลวง Chang Dae-ik (1923-2008) ได้จัดตั้ง Catholics Central Credit Union ซึ่งประกอบด้วย
ชาว Catholics ทั่วไป ในกรุงโซล  

ในปี ค.ศ. 1963 ได้มีการจัดตั้งสมาคมการค้า ชื่อว่า Korea Credit Union League เป็น
ศูนย์กลางของขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขึ้น เพื่อการด าเนินการกิจการของขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
และเพื่อความร่วมมือกับสหกรณ์และองค์การสหกรณ์ระหว่างประเทศ โดยเรียงล าดับประวัติ NACUFOK พอสังเขป 
ดังนี้ 
 1965 เข้าเป็นสมาชิก WOCCU รับการช่วยเหลือแนะน าด้านการด าเนินธุรกิจประกันจาก
CUNA International  
  1972  การประกาศใช้กฎหมายเฉพาะของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
  1973  การเปลี่ยนชื่อ Korea Credit Union League เป็น National Credit Union Federation 
of Korea: NACUFOKตามกฎหมายสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
  1988  การจัดโครงสร้างขบวนการสหกรณ์เปลี่ยนจาก 2 ชั้น เป็น 3 ชั้น ตั้งแต่สหกรณ์ขั้นปฐม 
ชุมนุมสหกรณ์ระดับจังหวัด และ NACUFOK  
  1981  ก่อตั้งศูนย์กลางการฝึกอบรมของ NACUFOK 
  1992  เข้าเป็นสมาชิกองค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ (International Cooperative  
Alliance: ICA)  
  1994  NACUFOK มีสินทรัพย์ USD 10 billion 
  1997  การปรับโครงสร้างขบวนการสหกรณ์เป็น 2 ชั้น คอื สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน และ NACUFOK  
  1998  สินทรัพย์ทะลุ USD 20 billion 
  2000  ใช้ระบบออนไลน์ ในการเชื่อมโยงกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
  2001  เข้าเป็นสมาชิก KFTCI ในการใช้ระบบ clearing (Korea Finance elecommunication 
& Clearing Institute) รวมถึงการให้บริการเครดิตการ์ด (Credit Card Service) 
  2002  การด าเนินการธนาคารออนไลน์  
  2004  การด าเนินงานกองทุนค้ าประกันเงินฝากของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 



  2005  จัดตั้ง Credit Union Shopping Mall และธุรกิจประกันภัยมีสินทรัพย์กว่า USD 1 billion 
รวมท้ังการสร้างระบบ Sign ส าหรับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนใหม่ 

2006  ย้ายส านักงานใหญ่ไปอยู่ Daejeon และการก าหนดจรรยาบรรณเพื่อถือใช้ขึ้น 
2007  การเริ่มด าเนินการกองทุนการจัดการตามนโยบายของภาครัฐ 
2008  การตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ส านักงานใหญ่ การเริ่มใช้แคชเชียร์เชค ศูนย์กลาง

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการประกันภัยจัดตั้งขึ้นที่กรุงโซล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินได้จัดตั้ง
ขึ้นเช่นกัน และระบบ ALM ส าหรับการประกันภัยได้รับการจัดตั้งขึ้นในปีนี้ด้วย 

2010  ให้บริการสินเชื่อส าหรับผู้มีรายได้น้อย ชื่อโครงการ “Sunshine loan” การออกบัตร 
Debit card 

2011  มูลค่าทรัพย์สินของธุรกิจประกันภัย (Mutual Insurance) ถึง 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐ 
2011  ด าเนินการธนาคารทางสมาร์ทโฟน 
2014  มูลค่าทรัพย์สินของธุรกิจสินเชื่อถึง 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ 
2014  มูลค่าทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 60,000 ล้านเหรียญสหรัฐ 
2017  มูลค่าทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 80,000 ล้านเหรียญสหรัฐ 
 
วิสัยทัศน์ 2020 

  NACUFOK ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในปี 2020 ดังนี้ 
1. การเผยแพร่อุดมการณ์ตามแบบจ าลองสหกรณ์ในการเป็นสถาบันการเงินรูปแบบการพึ่งพา

ตนเองที่มีความพึงพอใจมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง ให้มีมูลค่าทรัพย์สินรวมทั้งสิน 100,000 ล้านเหรียญสหรัฐ 
เพิ่มสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 10 ล้านคน  

2. เป็นผู้น าภาคส่วนการเงินของรูปแบบการพึ่งพาตนเอง ดังนี้ 
    2.1  เจริญรอยตามแนวทางคุณค่าสหกรณ์ 
    2.2  สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าหรือสมาชิก 
    2.3  การบริหารจัดการที่ดี 
    2.4  การพึ่งพาตนเองในขั้นสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบจ าลองทางธุรกิจ 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997 NACUFOK ได้ปรับโครงสร้างความสัมพันธ์กับสหกรณ์สมาชิกเป็น 2 ชั้น 
(tiers) และได้จัดส านักงานในระดับภูมิภาค และส านักงานสาขา  

 
สหกรณ์สมาชิกขั้นปฐม 

  การด าเนินการงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขั้นปฐม มีกระบวนการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วมจากที่
ประชุมใหญ่ ประกรรมการและคณะกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งมีจ านวน 5 - 9 คน รวมทั้งคณะผู้ตรวจสอบกิจการ 
ซึ่งเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน การตรวจสอบการจัดท างบการเงิน และการปกป้องสิทธิของสมาชิก  
 
  การบริการทางการเงิน 
  สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนผู้ฝากเงินจะได้รับการคุ้มครองเงินฝากรายละกว่า 50,000 เหรียญสหรัฐ 
รวมทั้งการบริการทางเงินไม่ต้องเสียภาษีและการบริการทางเงินส่วนบุคคลที่หลากหลายอื่นๆ เช่น การประกันภัย  
การสนับสนุนการวางแผนทางการเงินรวมถึงแผนทางการเงินหลังการเกษียณอายุงาน การด าเนินการธนาคาร
อิเลคทรอนิกส์ การจ่ายเงินกองทุนระดับชาติ การซื้อขายหุ้น และระบบเครดิตการ์ดให้เหมือนธนาคารพาณิชย์ 
โดยสหกรณ์มีการด าเนินการทางการเงิน ได้แก ่การรับเงินค่าหุ้น การรับเงินฝาก การใหกู้้ยืมเงิน  การประกันชีวิตและ
ประกันภัยท่ีไม่ใช่การประกันชีวิต และธนาคารอิเลคทรอนิกส์ 
 
  สวัสดิการสังคม 
  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนให้การสนับสนุนสมาชิกตามที่สมาชิกต้องการ และร่วมแบ่งปันผลประโยชน์
กับชุมชนในท้องถิ่นและสมาชกิ สหกรณ์สนับสนุนเศรษฐกจิและธุรกิจของชุมชน อุปถัมภ์ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 



การให้ทุนการศึกษาและสนับสนุนทกช่วงวัยของการศึกษา และเป็นแหล่งเงินกู้ขนาดเล็กและสถาบันการเงิน  
ทางสังคม โดยมีกิจกรรมทางสังคม ดังนี้ 

1.  การจัดสวัสดิการสังคม มีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการในช่วงกลางวัน การแจกอาหาร 
ส าหรับเด็กและผู้มีรายได้น้อย 

2.  การพัฒนาชุมชน เช่น การจัดซ้ือ การกระจาย และการจัดเก็บสินค้า รวมถึงการบริการ 
จัดการเผาศพการรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การรณรงค์น ากลับมาใช้ใหม่ ธุรกิจการรีไซเคิลกระดาษทิชชูและสบู่
ปลอดสารเคมี กิจกรรมการบ าบัดน้ าเสียในแม่น้ าล าคลอง 

3.  การให้ทุนการศึกษาและการจัดการศึกษา เช่น การด าเนินการวิทยาลัยส าหรับผู้ใหญ่และ
แม่บ้าน การจัดโครงการการให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจ 1 บริษัท 1 โรงเรียน การบริการห้องสมุด การให้
ทุนการศึกษาส าหรับเยาวชน 

4.  การสนับสนุนเงินทุนเพื่อสังคม เช่น เงินกู้ส าหรับการท างานเป็นกลุ่ม เงินกู้ส าหรับแม่ค้า 
รายย่อยอาสาสมัครช่วยท างาน เช่น เจ้าหน้าที่สหกรณ์ช่วยท างานในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ  

5.  การช่วยเหลือ ค่ารักษาพยาบาลส าหรับผู้ยากจน การบริการตรวจสุขภาพ เป็นต้น 
 

การบริหารจัดการของ NACUFOK 
  เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของสหกรณ์สมาชิก NACUFOK ได้จัดโครงสร้างการบริหารองค์กร
เฉพาะในส่วนของการบริการด้านเครดิตและประกันภัย ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ฝ่ายสินเชื่อส าหรับ
สหกรณ์สมาชิก ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ฝ่ายสินเชื่อภายนอก ฝ่ายแผนงานประกันภัย และฝ่ายสนับสนุนการ
บริการประกันภัย โดยมีแบบจ าลองทางธุรกิจเฉพาะส่วนงานด้านเครดิตและประกันภัย ดังนี้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ซึ่งในส่วนงานด้านเครดิตและการประกันภัยมีบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนการ ด าเนินงานของสหกรณ์สมาชิก 
ดังนี้ 
  1.  การสนับสนุนด้านเทคนิควิชาการของธุรกรรมทางการเงิน 
  2.  การบริหารจัดการสภาพคล่องให้กับสหกรณ์สมาชิก 
  3.  การตัดสินใจด้านอัตราส่วนมาตรฐานการควบคุมภายในของสหกรณ์สมาชิก 
  4.  รับเงินฝากจากสหกรณ์สมาชิก 
  5.  การส ารองสภาพคล่องให้กับสหกรณ์สมาชิก 
  6.  บริหารทรัพย์สินของธุรกิจประกันภัย 
 
  รวมถึงบทบาทหน้าที่ในการลงทุน ซึ่งมีกรอบการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 
  1. หลักทรัพย์ ประกอบด้วย หุ้นสามัญ พันธบัตร อสังหาริมทรัพย์ ตราสารอนุพันธ์ กองทุนส่วน
บุคคล และอื่น ๆ 
  2. การให้กู้ในโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการท่ีใช้เงินทุนขนาดใหญ่ การลงทุนในสาธารณูปโภค 
และตราสารหน้ีที่มีสินทรัพย์อื่น ที่ไม่ใช้หลักประกันการจ านอง ง เช่น สินเชื่อเช่าซื้อบ้าน เช่าซื้อรถ เป็นต้น  
  3. การบริหารความเสี่ยง ได้แก่ การบริหารความเสี่ยงในการลงทุนในหลักทรัพย์ และการบริหาร
ความเสี่ยงในธุรกิจสินเชื่อ  
 

สถานะทางธุรกิจ มีมูลค่าทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการในปี 2018 ส่วนใหญ่เงินทุนมาจาก
เงินรับฝากจากสมาชิก 11.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 46.4 ดังนี ้

 
รายการ จ านวนเงิน 

(พันล้านเหรียญสหรัฐ) 
ร้อยละ 

รับเงินฝากจากสหกรณ์สมาชิก 11.2 46.4 
เงินรับฝากของกองทุนประกันภัย 1.2 4.9 
เงินส ารองสภาพคล่อง 6.7 27.5 
ประกันภัยร่วมกันของสมาชิก 5.1 21.2 

รวม 24.2 100 
   
 
 
 
 
 



สถานะของการบริหารทรัพย์สิน มีสถานะการเงินในการบริหารจัดการ ส่วนใหญ่ลงทุนในหลักทรัพย์
รวม 19.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 80.2 ดังนี้ 

 
รายการ จ านวนเงิน 

(พันล้านเหรียญสหรัฐ) 
ร้อยละ 

หุ้นสามัญ 0.4 1.7 
พันธบัตร 15.5 63.9 
สินทรัพย์เสี่ยง 2.1 8.8 
กองทุนระยะสั้น 1.4 5.7 
หลักทรัพย์รวม 19.4 80.2 
การให้กู้ภายนอก 4.0 16.7 
อื่น ๆ 0.9 3.8 

รวม 24.2 100 
   

 
การบริหารจัดการ การดูแลนิเทศ การตรวจสอบ และการประชาสัมพันธ์ 

  เมื่อพิจารณาข้อมูลทางธุรกิจของ NACUFOK เงินทุนส่วนใหญ่มาจากเงินรับฝากจากสมาชิก 
สิ่งส าคัญที่ท าให้เงินฝากของสหกรณ์สมาชิกเติบโต NACUFOK ได้ให้การสนับสนุนสมาชิก โดยการตรวจสอบ
การด าเนินธุรกิจและการบังคับใช้กฎระเบียบที่เคร่งครัด เพื่อป้องกันการบริหารจัดการที่อ่อนแอ รวมทั้งการช่วยเหลือ
ด้านการแข่งขันกับคู่แข่ง ทั้งนี้ NACUFOK ได้ให้บริการในการให้ค าปรึกษาแนะน าสหกรณ์สมาชิกด้านสินเชื่อ 
การรับฝากเงิน การท าบัญชี ภาษีและด้านอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริหารธุรกิจ การก้าวไปข้างหน้าด้วยการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน การจัดตั้งและควบรวมสหกรณ์ การส่งเสริมการเติบโตและการขยายขบวนการเครดติยูเนี่ยนออกไป 
การปรับปรุงการด าเนินธุรกิจสหกรณ์อย่างสม่ าเสมอ การป้องกันตรวจสอบกระบวนการตัดสินใจในการบริหาร
จัดการอ่อนแอลง และทดสอบการด าเนินงานแต่ละสหกรณ์ ตรวจสุขภาพทางเงิน มีก าไรหรือขาดทุน รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์ค่านิยมของขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนให้แพร่หลายออกไป และเผยแพร่เรื่องราวความสุขของ
เครดิตยูเนี่ยนในนิตยสารส าหรับสมาชิก การโษษณาและเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ การให้บริหารเงินกู้กับ
สมาชิก 
  NACUFOK มีบริการสินเชื่อส าหรับสหกรณ์สมาชิกหลากหลายรูปแบบ บนพื้นฐานเงินฝากของ
สหกรณ์ รวมทั้งการบริการการโอนเงินท่ีกว้างขวาง เช่น การรับแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ ตั้ง
กองทนุทริสเซอรี่ (Treasury Fund) ระดับชาติ การจ าหน่ายสมุดเชค นอกจากนี้ NACUFOK ยังให้บริการทาง
การเงินแก่สมาชิกรายคนด้านการโอนเงิน การรับเงิน บัตรเครดิตและเดบิต เป็นต้น 
 
 
 



  การประกันภัยร่วมกัน 
  รูปแบบการประกันภัยร่วมกันหรือการประกันภัยแบบการพึ่งพาตนเองตามวิธีการสหกรณ์ 
NACUFOK มีบริการที่หลากหลายตามความต้องการของสมาชิก มีทั้งประกันชีวิตและไม่ใช่ประกันชีวิต โดย
สหกรณ์สมาชิกมีให้บริการประกันภัยที่กว้างขวาง เพื่อป้องกันปัญหาทางการเงิน การประสบอุบัติเหตุ โรคภัย
ไข้เจ็บต่าง ๆ และภัยธรรมชาติ สหกรณ์สมาชิกได้มุ่งม่ันปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้สามารถแข่งขัน
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกสหกรณ์ เพื่อให้การบริการสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ในปี 2017 
ธุรกิจประกันภัย มีสินทรัพย์รวม 5.17 พันล้านเหรียญสหรัฐ  
 
  การบริการขายสินค้าออนไลน์ 
  NACUFOK ได้ให้บริการห้างสรรพสินค้าเครดิตยูเนี่ยน (CU mall) มีผลิตภัณฑ์พิเศษส าหรับ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน อุปกรณ์การประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย ของที่ระลึก รวมท้ังแบบพิมพ์ทางการเงินต่าง ๆ 
CU mall มีการบริการแก่สมาชิกที่หลากหลาย มีทั้งการขายโดยตรงกับสมาชิกในชุมชนต่าง ๆ รวมท้ังการ
บริการการขายผ่านระบบออนไลน์ 
 
  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  NACUFOK มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 600 คน เป็นเจ้าหน้าที่ IT จ านวน 100 คน การพัฒนา ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับสหกรณ์สมาชิกที่ทันสมัย ในการให้บริการธนาคารออนไลน์ที่ก้าวหน้า เทเลแบงกิ้ง 
บัตรเครดิต บัตรเดบิต และบริการ bank giro ออนไลน์ รวมถึงการบริการทางการออนไลน์ การบริการระบบ S-banking 
ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายจากลูกค้าและมีความชื่นชอบในการใช้บริการทางการเงินสอบถามข้อมูลบัญชี
และการโอนเงิน การฝากทรัพย์สินและการโอนเงินผ่านสมาร์ทโฟนได้ทุกที่ทุกเวลา  
   
  การวิจัยและพัฒนา 
  กิจกรรมวิจัยและพัฒนา ได้ด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินและนโยบายการบริหารจัดการ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน โดยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจและตลาดการเงินท้ังในและต่างประเทศ เพื่อ
ให้บริการค าแนะน าด้านนโยบายธุรกิจ และข้อเสนอแนะทิศทางการด าเนินธุรกิจที่เหมาะสม 
 
  การศึกษา 
  การจัดการศึกษาเป็นเบื้องหลังส าคัญในการขับเคลื่อนขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเกาหลี
ให้ประผลส าเร็จ NACUFOK ได้จัดโครงการการศึกษาระยะยาว มีการก่อตั้งสถาบันฝึกอบรมเครดิต 
ยูเนี่ยนในปี ค.ศ. 1981 จัดฝึกอบรมสมาชิกและเจ้าหน้าที่ การจัดการศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนมหาบัณฑิต และการศึกษาเป็นบทบาทส าคัญของขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในการก้าวเดิน
ไปในอนาคต 
 
 



  หลักสูตรฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ 
  การฝึกอบรมในงาน ตามระดับของการท างาน ฝึกอบรมในหน้างานและนวัฒกรรม กลยุทธ์
ตลาดการเงิน ความเข้มข้นในงานรับฝากเงิน งานสินเชื่อและให้เงินกู้ภายนอก การทบทวนเรื่องผลตอบแทน
ของธุรกิจสินเชื่อและให้เงินกู้ภายนอก การจัดการด้านพันธบัตร การแนะน าผลิตภัณฑ์สินเชื่อ การทบทวนธุรกิจ
สินเชื่อและการให้เงินกู้ภายนอก การทดสอบคุณภาพในการให้บริการสินเชื่อและให้เงินกู้ภายนอก การฝึกปฏิบัติใน
การให้บริการเครื่องมือการประกันภัย หลักสูตรเพื่อการพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้จัดการสาขา ความสามารถใน
การสอบบัญชี การวิเคราะห์การบริหารจัดการ การฝึกปฏิบัติในการวางแผน การฝึกปฏิบัติด้านตลาดการเงิน 
การรับฝากเงินข้ันพื้นฐาน การฝึกอบรมพนักงานใหม่ สินเชื่อและเงินให้กู้ภายนอกเบื้องต้น 
  การฝึกอบรมตามบทบาทหน้าที่ในการท างาน ได้แก่ กลยุทธ์การตัดสินใจ ภาวะผู้น าในการ
บริหารจัดการองค์กร ภาวะผู้น าในการบริการจัดการความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลง ภาวะทางอารมณ์ของผู้น า  
ผลลัพธ์ของการบริหารจัดการแบบสมดุล การใหค้วามแนะน าของผู้น า การจัดการความสัมพันธ์ของผู้น า การแก้ไข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และการพัฒนาภาวะผู้น าของตนเอง เป็นต้น 
  หลักสูตรอื่นๆ เช่น การฝึกอบรมสมาชิกในพื้นท่ีต่าง ๆ และการจัดการศึกษาร่วมกับสถาบัน 
การศึกษา และมหาวิทยาลัยต่างๆ 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การศึกษาดูงานสหกรณ์สมาชิก NACUFOX  : สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนเจจู (Jeju Credit Union) 
 

วสัิยทศัน์ของสหกรณ์ 
การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของสหกรณ์ ภายใตว้ิสัยทศัน์ท่ีเป็นวงกลมเร่ิมตน้จาก

คืนความมัง่คัง่ให้กบัสังคม สร้างความประทบัใจให้สมาชิก สมาชิกมีความภกัดีต่อสหกรณ์ สมาชิกกบัก ากบัดูแล
การบริหารจดัการของสหกรณ์ และหมุนเวยีนไปสู่การเร่ิมตน้ในการคืนความมัง่คัง่ใหก้บัสังคม 
 
  สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนเจจู เดิมช่ือ Jeju Yougrak Credit Union จดัตั้งข้ึนโดยสมาชิก 47 คน ท่ีโบสถ ์
Jeju Yougrak มีหุ้น 19 เหรียญสหรัฐ มี Mr. Wootak Kang เป็นประธาน ในปี 1974 ไดย้า้ยส านกังานไปอยูท่ี่ Ildo 1 dong 
และท่ีประชุมใหญ่ไดเ้ปล่ียนช่ือ เป็น สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเจจู โดยมีประวติัสหกรณ์โดยสังเขป ดงัน้ี 
  2000  ไดรั้บรางวลั Mutual Insurance Grand Price Award 
  2006  ไดรั้บการประเมินสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนยอดเยีย่มดา้นการใหบ้ริการเงินกู ้
  2011  ไดรั้บรางวลัสูงสุดในการบริหารจดัการรอบดา้น 
  2013  เปิดส านกังานสาขาท่ี Nohyung 
  2014  ยา้ยส านกังานใหญ่ มาอยูท่ี่ตลาด Dongmon 
  2018  มีทรัพยสิ์นรวม 260 ลา้นเหรียญสหรัฐ สมาชิก จ านวน 17,500 คน  และประธานสหกรณ์ 
Mr. Jeongkyun Kim ไดรั้บเลือกใหเ้ป็นประธาน NACUFOK 
  ณ 31 ธนัวาคม 2018 สหกรณ์มีสินทรัพยร์วม 280 ลา้นเหรียญสหรัฐ รายไดสุ้ทธิ 1.58 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ สมาชิกจ านวน 18,000 คน คณะกรรมการ 11 คน เจา้หนา้ท่ีรวม 21 คน แยกเป็นส านกังานใหญ่ 14 คน สาขา 
Ildo 5 คน และสาขา Nohyung 4 คน  
 
  ระบบการออมทีม่ีเอกลกัษณ์พเิศษ 
  การรับเงินฝากของสหกรณ์มีกลุ่มเป้าหมายท่ีชดัเจน ดงัน้ี 
  1.   กลุ่มหญิงสาว อายุระหวา่ง 19-39 ปี ให้อตัราดอกเบ้ียฝากสูง ซ่ึงหญิงสาวเหล่าน้ีนิยมใช้ SNS 
และ Blogs ในการส่ือสาร 
  2.   การใช้ระบบ eParan ในการออม ระบบน้ีส าหรับสมาชิกทุกคนท่ีใช้สมาร์ทแบงก่ิง ลกัษณ์
ผลิตภณัฑใ์ชก้บัสมาร์ทโฟน สะดวกส าหรับคนรุ่นใหม่ ซ่ึงมีก าลงัในการออมสมารถเลือกรับอตัราดอกเบ้ียเงินฝากท่ี
หลากหลาย 

3.   เงินฝากเต็มไปดว้ยรัก กลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กก่อนเรียนขั้นปฐม ซ่ึงคาดหมายให้เป็นสมาชิกท่ี
ยาวนานและภกัดีกบัสหกรณ์ตั้งแต่เกิด โดยแนะน าผลิตภณัฑ์แก่ผูป้กครองของเด็ก โดยเฉพาะแม่ท่ีห่วงอนาคตของ
ลูกและสามารถออมผา่นระบบ eParan ไดอ้ยา่งสะดวก 



4.   เงินฝากอยูย่นืมากกวา่ร้อยปี มีกลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิกผูสู้งวยั ซ่ึงไดรั้บเงินบ านาญจากรัฐบาล 
และเงินส าหรับผูสู้งอายมีุอตัราดอกเบ้ียท่ีจูงใจเช่นกนั 

 
การเติบโตของสหกรณ์ 
ช่วงเวลาการเติบโตของสหกรณ์ ต่อเน่ืองจากคณะผูบุ้กเบิกก่อตั้งสหกรณ์ช่วงปี ค.ศ. 1985 สหกรณ์

เติบโตไปพร้อมกนักบัเศรษฐกิจของประเทศ และสามารถซ้ือส านกังานเป็นของตนเอง จนกระทัง่ช่วงวิกฤตทาง
การเงิน ประเทศเกาหลีตอ้งขอรับความช่วยเหลือกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ประชาชนและสหกรณ์
ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์น้ีดว้ย อยา่งไรก็ตาม วิกฤตเศรษฐกิจไดก้ลบัมาพร้อมโอกาสประชาชนมีวินยัทาง
การเงินมากข้ึน ในปี 2006 สหกรณ์ไดเ้ปิดส านกังานสาขาท่ี Ildo และสนามกอลฟ์ และมีเคร่ืองมืออุปกรณ์สนบัสนุน
การด าเนินการด้านการเงินการธนาคาร ระหว่างปี ค.ค. 2007-2009 เกาะ Jeju ประสบปัญหาภยัธรรมชาติ และ
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจปัญหาสินเช่ืออสังหาริมทรัพยจ์  านองของประเทศ สหกรณ์ได้อุทิศตนและได้รับความ
ร่วมมือจากเจ้าหน้าท่ีในการข้ามผ่านอุปสรรคในคร้ังน้ี และตั้ งแต่ ปี ค.ศ. 2010 สหกรณ์ได้รับรางวลัในการ
ด าเนินงานต่าง ๆ มากมาย 

 
การรับผดิชอบต่อสังคม 
การสหกรณ์ไดเ้ติบโตมาพร้อมกบัสังคม ในยามท่ีสังคมประสบปัญหาเดือดร้อน จึงตอ้งให้การ

ช่วยเหลือ สหกรณ์ไดด้ าเนินการ ดงัน้ี 
1.   การให้ทุนการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชน ได้ด าเนินการตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1987 ในการจ่าย

ค่าลงทะเบียนส าหรับโรงเรียนขั้นมธัยมตน้และมธัยมปลาย จ านวนเงินกวา่ 100,000 เหรียญสหรัฐ ส าหรับนกัเรียน 
300 คน 

2.  สนบัสนุนเบ้ียเล้ียงส าหรับเด็กยากจนท่ีก าลงัเรียนในระดบัประถมศึกษา จ านวน 25 คน  
3.  การสนบัสนุนสังคมทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ การมอบผา้ห่มและน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับการหุงตม้แก่ผูมี้

รายไดน้อ้ย นอกจากน้ี ลูกจา้งสหกรณ์ไดใ้ห้ความช่วยเหลือต่อสังคม ในการร่วมท าความสะอาดสถานท่ีสาธารณะ
ต่าง ๆ การช่วยจดัท ากิมจิส าหรับประชาชนผูย้ากไร้ โดยสหกรณ์สนบัสนุนงบประมาณไม่นอ้ยกวา่ 10,000 เหรียญ
สหรัฐในแต่ละปี  

4.  ความพึงพอใจของสมาชิกในฝึกอบรม ดงัน้ี 
4.1  การเดินป่าส าหรับสมาชิก ด าเนินการตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 จดัข้ึนทุกวนัเสาร์ท่ี 2 ของเดือน 

ไดรั้บความนิยมจากสมาชิกเป็นจ านวนมาก ใน 9 ปี จดัไปแลว้ 96 คร้ัง สมาชิกเขา้ร่วมกวา่ 5,000 คน 
4.2  การไปเกาะในประเทศ จดัปีละ 1 คร้ัง เร่ิมจดัตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2011 
4.3  การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมต่างประเทศ เดินทางไปมาแลว้กวา่ 9 ประเทศ 

********************************** 


