
                                  
                                                                                                                                                

  

 

เหตผุล 

ทรสิเรทติ้งคงอนัดบัเครดติองค์กรของชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย จ ากดั (ชสอ.) ที่
ระดบั “A-” โดยอนัดบัเครดติสะทอ้นถงึบทบาททีส่ าคญัของ ชสอ. ในการส่งเสรมิและพฒันากจิการ
สหกรณ์ออมทรพัยใ์นประเทศไทย ทัง้นี้ อนัดบัเครดติยงัมปัีจจยัสนับสนุนจากสถานะของ ชสอ. ใน
การเป็นชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัย์ที่ใหญ่ที่สุดทัง้ในด้านขนาดของสินทรพัย์และจ านวนสมาชิก 
รวมทัง้ประวตัิการด าเนินงานที่ยาวนาน ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของคณะผู้บรหิารและ
พนักงานในการด าเนินกิจการสหกรณ์ออมทรพัย์ ตลอดจนผลประกอบการทางการเงนิที่ด ีและ
สนิเชือ่ทีม่คีุณภาพจากการใหกู้ย้มืแก่สหกรณ์ทีเ่ป็นสมาชกิ  

การประเมินอันดับเครดิตยังพิจารณาถึงสิทธิพิเศษที่กฎหมายมีให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ข ัน้  
ปฐมภูมดิว้ยเช่นกนั โดยสทิธพิเิศษดงักล่าวช่วยเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ใหแ้ก่คุณภาพเงนิใหกู้ย้มื
ของสหกรณ์ออมทรพัยท์ัง้หลายและยกระดบัความไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนัของสหกรณ์ออมทรพัย์
ซึง่รวมถงึ ชสอ. ใหม้เีหนือสถาบนัการเงนิทัว่ไป  

อย่างไรกต็าม ความแขง็แกร่งของอนัดบัเครดติลดทอนลงบางส่วนจากอตัราส่วนหนี้สนิของ ชสอ. ที่
อยู่ในระดบัค่อนขา้งสูง ตลอดจนความไม่สอดคล้องกนัของอายุสนิทรพัย์และหนี้สนิ การกระจุกตวั
ของเงนิใหกู้ย้มืแก่สหกรณ์สมาชกิ และการเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบทีม่แีนวโน้มจะเกดิขึน้ซึ่งอาจจะ
ลดสทิธพิเิศษต่าง ๆ ทีส่หกรณ์ออมทรพัยไ์ดร้บัอยู่ในปัจจุบนั 

ประเดน็ส าคญัท่ีก าหนดอนัดบัเครดิต 

สิทธิพิเศษด้านกฎระเบียบช่วยยกระดบัความสามารถในการแข่งขนั 

ทริสเรทติ้งคาดว่าสทิธิพเิศษด้านกฎระเบียบต่าง ๆ จะยงัคงมอียู่อย่างต่อเนื่องท่ามกลางการ
เปลีย่นแปลงกฎระเบยีบของสหกรณ์ออมทรพัย ์สทิธพิเิศษต่าง ๆ ทางดา้นกฎหมายช่วยใหส้หกรณ์
ออมทรพัย์มขีอ้ไดเ้ปรยีบเหนือกว่าสถาบนัการเงนิอื่น ๆ กล่าวคอื สหกรณ์ออมทรพัย์และสมาชกิ
ไดร้บัการยกเวน้ภาษหีลกั ๆ ทุกประเภท ในขณะทีเ่งนิกูท้ีใ่หแ้ก่สมาชกิของสหกรณ์ขัน้ปฐมภูมซิึ่งมี
คุณภาพเครดติทีค่่อนขา้งดนีัน้กเ็ป็นผลจากการใหกู้้ภายใต้ขอ้ตกลงกบันายจา้งหรอืหน่วยงานต้น
สงักดัซึง่เป็นหลกัปฏบิตัติามปกตขิองสหกรณ์ออมทรพัยท์ัว่ไป ส่วนการช าระคนืเงนิกู้นัน้สามารถใช้
วธิหีกัเงนิเดอืนของสมาชกิสามญั นอกจากนี้ ตามกฎหมายสหกรณ์ออมทรพัย์ สหกรณ์ออมทรพัย์
ยงัมบุีรมิสทิธิเ์ป็นล าดบัแรกก่อนเจา้หนี้อื่น ๆ ดว้ยยกเวน้สถานการณ์ภายใต้ขอ้ผูกพนัทางกฎหมาย
เฉพาะกรณ ีสทิธปิระโยชน์ดา้นกฎหมายช่วยลดความเสีย่งดา้นเครดติของเงนิทีใ่หกู้แ้ก่สมาชกิของ
สหกรณ์และยงัช่วยด ารงกระแสเงนิสดรบัจากการช าระคนืเงนิกูแ้ก่สหกรณ์ ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพเงนิ
กูย้มืของ ชสอ. ซึง่เป็นสหกรณ์ขัน้ทุตยิภมูดิว้ยในทีสุ่ด 

ทรสิเรทติ้งมมีมุมองต่อกฎระเบยีบทีม่กีารเปลีย่นแปลงในปัจจุบนัและทีจ่ะเปลีย่นแปลงในอนาคตว่า
น่าจะมผีลในเชงิบวกต่อกจิการสหกรณ์ กล่าวคอื การเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบจะท าใหเ้กดิมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยงที่ดียิง่ข ึ้นซึ่งจะช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้แก่การด าเนินงานและการเงนิของ
สหกรณ์ออมทรพัย ์ 

ในทางกลับกัน การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบก็อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตและท าให้ผล
ประกอบการทางการเงนิของสหกรณ์ออมทรพัย์อ่อนแอลงไดเ้ช่นกนั การเติบโตที่รวดเร็วและผล
ก าไรในระดับสูงไม่ใช่เป้าหมายหลกัของสหกรณ์ออมทรัพย์ อย่างไรก็ตาม  การเปลี่ยนแปลง
กฎระเบยีบใดใดที่จะลดทอนสทิธพิเิศษของสหกรณ์ออมทรพัย์ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางภาษี
หรอืบุรมิสทิธิใ์นการเรยีกรอ้งจากรายไดร้ายเดอืนของสมาชกินัน้จะมผีลกระทบในเชงิลบต่ออนัดบั
เครดติของ ชสอ. 
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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั  

มีบทบาทส าคญัในการเป็นตวักลางทางการเงิน 

ชสอ. มบีทบาทเป็นตวักลางทางการเงนิส าหรบัสหกรณ์สมาชกิโดยการรบัฝากเงนิและใหกู้ย้มื ชสอ. ยงัมบีทบาทหลกัในการส่งเสรมิและพฒันากจิการ
สหกรณ์ออมทรพัยใ์นประเทศไทยดว้ย บทบาทของ ชสอ. ด าเนินการใน 2 รูปแบบ คอื ท าหน้าทีต่ามทีบ่ญัญตัไิวใ้น พ.ร.บ. สหกรณ์และเป็นตวัแทนของ
สหกรณ์สมาชกิ ทัง้นี้ ชสอ. มสี่วนร่วมเป็นคณะกรรมการและร่วมด าเนินกจิกรรมต่าง ๆ ของกจิการสหกรณ์ออมทรพัย์ในระดบัชาตเิพื่อทีจ่ะช่วยสนับสนุน 
ส่งเสรมิ วางแผน และพฒันากจิการสหกรณ์ออมทรพัยใ์นประเทศไทย สหกรณ์ออมทรพัย์ข ัน้ปฐมภูมิมหีน้าทีใ่หเ้งนิกูย้มืและผลประโยชน์ในรูปสวสัดกิาร
ต่าง ๆ แก่สมาชกิ ในท านองเดยีวกนั ชสอ. กใ็หเ้งนิกูย้มืแก่สมาชกิเสมอืนเป็นแหล่งเงนิทุนอกีทางหนึ่งและยงัมกีารใหผ้ลประโยชน์ต่าง ๆ ในรูปแบบของ
การใหค้ าปรกึษา รวมถงึการจดัอบรมและสมัมนาโดยมเีป้าหมายเพือ่ช่วยยกระดบัความแขง็แกร่งทัง้ทางดา้นการด าเนินงานและการเงนิแต่สหกรณ์สมาชกิ
ดว้ย  

เงินให้กู้ยืมมีคณุภาพดี 

ทรสิเรทติ้งคาดว่า ชสอ. จะมคีุณภาพเงนิใหกู้ย้มืทีด่บีนพืน้ฐานของระบบการหกัช าระเงนิในปัจจุบนัส าหรบัลกูหนี้เงนิกูย้มืของสมาชกิทีเ่ป็นสหกรณ์ขัน้ปฐม
ภูม ิณ สิ้นรอบปีบญัช ี2560 (สิ้นสุดเดอืนมนีาคม 2561) ชสอ. มเีงนิใหกู้ย้มืทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิรายไดเ้พยีง 6.8 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น 0.01% ของเงนิใหกู้ย้มื
รวม เงนิใหกู้ย้มืแก่สหกรณ์สมาชกิของ ชสอ. ทีเ่ป็นหนี้คุณภาพดนีัน้ไดร้บัผลพลอยไดจ้ากกลไกการช าระคนืหนี้อตัโนมตัแิละสทิธพิเิศษทางกฎหมายของ
สหกรณ์ออมทรพัยข์ ัน้ปฐมภมู ินอกจากนี้ ชสอ. ยงัมเีกณฑแ์ละแนวทางทีเ่ขม้งวดในการพจิารณาเงนิใหกู้ย้มืแก่สมาชกิอกีดว้ย 

การกระจกุตวัของเงินให้กู้ยืม 

ชสอ. มคีวามเสี่ยงจากการกระจุกตวัของเงนิให้กู้ยมื ทัง้นี้ เงนิให้กู้ยมืแก่สหกรณ์สมาชกิคดิเป็นสดัส่วนใหญ่ที่สุดที่ 71% ของสนิทรพัย์รวมของ ชสอ.  
ณ สิน้รอบปีบญัช ี2560 จากทีเ่คยอยู่ในระดบั 60% ของสนิทรพัยร์วมในช่วงรอบปีบญัช ี2554-2557 ประมาณ 27% ของสนิทรพัย์รวมของ ชสอ. เป็นเงนิ
ลงทุนและส่วนทีเ่หลอือกี 2% เป็นเงนิสดและสนิทรพัย์อื่น ๆ ณ สิ้นรอบปีบญัช ี2560 ชสอ. ใหกู้ย้มืแก่สหกรณ์สมาชกิเพยีง 269 รายจากจ านวนสหกรณ์
สมาชกิทัง้หมด 1,093 ราย ชสอ. มคีวามเสีย่งจากการกระจุกตวัของเงนิใหกู้ย้มืแก่สหกรณ์สมาชกิ โดยเงนิใหกู้ย้มืแก่สมาชกิ 20 อนัดบัแรกคดิเป็น 45.4% 
ของเงนิใหกู้ย้มืรวม ณ สิน้รอบปีบญัช ี2560 อย่างไรกต็าม ความเสีย่งดงักล่าวลดทอนลงจากองคป์ระกอบของเงนิใหกู้ย้มืของ ชสอ. ทีเ่ป็นหนี้คุณภาพด ี

ความเส่ียงจากการกู้ยืมต่อ 

ชสอ. มกีารระดมทุนจ านวนมากผ่านการกูย้มืจากธนาคารพาณชิย์ โดยเงนิกูย้มืจากธนาคารพาณิชย์อยู่ทีร่ะดบั 17,528 ลา้นบาท ณ สิ้นรอบปีบญัช ี2560 
หรอืคดิเป็น 19% ของหนี้สนิรวม หรอื 14% ของสนิทรพัยร์วม ทัง้นี้ เงนิกูย้มืจากธนาคารพาณิชย์ทัง้หมดเป็นเงนิกูย้มืระยะสัน้ ในมุมมองของทรสิเรทติ้ง
เหน็ว่าเงนิทุนขนาดใหญ่ทีไ่ดจ้ากการกูย้มืจากสถาบนัการเงนิจะมคีวามเสีย่งดา้นการกูย้มืต่อมากกว่าการใชเ้งนิฝากและการกูย้มืจากสหกรณ์สมาชกิเป็น
แหล่งเงนิทุน การมสีดัส่วนเงนิกูย้มืระยะสัน้จากภายนอกทีเ่พิม่สูงขึน้ส่งผลให ้ชสอ. มคีวามเสีย่งดา้นการกูย้มืต่อและมคีวามเสีย่งดา้นสภาพคล่อง โดย
ความเสีย่งจะมคี่อนขา้งสงูโดยเฉพาะในช่วงเวลาทีม่กีารเปลีย่นแปลงทางดา้นลบในระบบสหกรณ์ออมทรพัยห์รอืระบบเศรษฐกจิของประเทศ  

ฐานทุนปรบัดีขึน้แต่อตัราส่วนหน้ีสินยงัอยู่ในระดบัท่ีค่อนข้างสงู 

ทุนเรอืนหุน้ของ ชสอ. ปรบัเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องตามเงือ่นไขขอ้บงัคบัของ ชสอ. ทีก่ าหนดใหส้หกรณ์สมาชกิจะต้องซื้อหุน้ของ ชสอ. เพิ่มเตมิในสดัส่วนที่
สอดคลอ้งกบัทุนเรอืนหุน้ของสหกรณ์สมาชกิ ในสถานการณ์ปกต ิทุนเรอืนหุน้ของ ชสอ. คาดว่าจะเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องจากการทีทุ่นเรอืนหุน้ของแต่ละ
สหกรณ์สมาชกิจะเพิม่ขึน้อย่างอตัโนมตัจิากกลไกปกตใินการซื้อหุน้เพิม่รายเดอืนของสมาชกิ ทุนของ ชสอ. (ซึ่งประกอบไปดว้ยทุนเรอืนหุน้  ทุนส ารอง
ตามกฎหมาย ทุนส ารองตามขอ้บงัคบั ก าไรหรอืขาดทุนจากเงนิลงทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้ และก าไรสุทธ)ิ กป็รบัเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรกต็าม อตัราส่วน
ทุนของสหกรณ์ต่อสนิทรพัยร์วมของ ชสอ. กร็กัษาระดบัอยู่ที ่20% ตลอดทศวรรษทีผ่่านมา แมว้่าอตัราส่วนจะเพิม่ขึน้เป็น 24.3% ณ สิ้นรอบปีบญัช ี2560 
จาก 19.4% ณ สิน้รอบปีบญัช ี2558 แต่อตัราส่วนดงักล่าวกถ็อืว่ายงัอยู่ในระดบัต ่าเมือ่เทยีบกบัสหกรณ์ออมทรพัยข์นาดใหญ่ทีก่่อตัง้มานานซึง่มอีตัราส่วน
ดงักล่าวโดยเฉลีย่ทีร่ะดบัประมาณ 40% 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นถงึการคาดการณ์ของทรสิเรทติ้งว่า ชสอ. จะด ารงบทบาททีส่ าคญัในการขบัเคลื่อนกจิการสหกรณ์ 
ออมทรพัยใ์นประเทศไทยต่อไป นอกจากนี้ ทรสิเรทติ้งยงัคาดว่า ชสอ. จะสามารถรกัษาระดบัฐานเงนิทุนภายในทีไ่ดร้บัจากสมาชกิไวไ้ดต่้อไป พรอ้มทัง้มี
ผลประกอบการทีแ่ขง็แกร่งเพือ่สามารถใหผ้ลตอบแทนคนืสู่สมาชกิในระดบัทีเ่หมาะสม  

ปัจจยัท่ีอาจท าให้อนัดบัเครดิตเปล่ียนแปลง 

แนวโน้มการปรบัเพิม่อนัดบัเครดติของ ชสอ . มคี่อนขา้งจ ากดัจากกรอบการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรพัย์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบนั ในทางตรงกนัขา้ม 
นโยบายด าเนินงานและการเงนิในเชงิรุกหรอืการเปลี่ยนแปลงกฎระเบยีบทีจ่ะลดทอนสทิธพิเิศษของสหกรณ์ออมทรพัย์กอ็าจมผีลกระทบในเชงิลบต่อ
อนัดบัเครดติของ ชสอ. ได ้
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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั  

ข้อมลูงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

    
หน่วย: ลา้นบาท 
 

      ---------------------------------- ณ วนัท่ี 31 มีนาคม --------------------------- 
  2561 2560 2559 2558 2557 

สนิทรพัยร์วม  122,032 110,018 97,993 69,557 61,611 
เงนิใหกู้ร้วม  86,306 79,707 70,402 43,355 36,850 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยร์วม  33,105 28,268 25,313 23,608 23,663 
ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู  6 7 8 9 9 
เงนิฝาก  64,264 60,546 52,491 31,352 23,113 
เงนิกูร้วม  27,874 24,551 26,254 22,924 25,538 
ทุนของสหกรณ์  29,688 24,640 18,977 14,893 12,805 
รายไดด้อกเบีย้และเงนิปันผลสุทธ ิ  1,481 1,332 1,216 1,161 1,010 
หนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญู  (1) 0 2 2 0 
รายไดท้ีม่ใิช่ดอกเบีย้  5 8 5 15 3 
ค่าใชจ้่ายด าเนินงาน  164 165 141 134 133 
ก าไรสุทธ ิ  1,612 1,356 1,117 1,193 913 

 

หน่วย: % 
      --------------------------------- ณ วนัท่ี 31 มีนาคม --------------------------- 
  2561 2560 2559 2558 2557 

ความสามารถในการท าก าไร       
รายไดด้อกเบีย้และเงนิปันผลสุทธ/ิสนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่  1.28 1.28 1.45 1.77 1.65 
รายไดท้ีม่ใิช่ดอกเบีย้/สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่  0.25 0.18 0.05 0.26 0.06 
ค่าใชจ้่ายด าเนินงาน/รายไดร้วม  3.53 3.52 3.69 3.89 4.51 
อตัราสว่นผลตอบแทน/สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่  1.39 1.30 1.33 1.82 1.49 
อตัราสว่นผลตอบแทน/ส่วนของผูถ้อืหุน้ถวัเฉลีย่  5.94 6.22 6.60 8.62 7.29 
คณุภาพสินทรพัย ์       
เงนิใหกู้ท้ ีไ่มก่่อใหเ้กดิรายได/้เงนิใหกู้ร้วม   0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 
หนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญู/เงนิใหกู้ร้วมถวัเฉลีย่             0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู/เงนิใหกู้ร้วม  0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 
ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู/เงนิใหกู้ท้ ีไ่มก่่อใหเ้กดิรายได ้  99.34 99.42 99.48 99.52 99.53 
โครงสร้างเงินทุน       
ทุนของสหกรณ์/สนิทรพัยร์วม  24.33 22.40 19.37 21.41 20.78 
ทุนของสหกรณ์/เงนิใหกู้ร้วม  34.39 30.91 26.95 34.35 34.74 
สภาพคล่อง       
เงนิใหกู้ร้วม/เงนิฝากปรบัปรุงรวม  74.32 75.73 75.89 66.37 62.54 
เงนิใหกู้ร้วม/สนิทรพัยร์วม  70.72 72.45 71.84 62.33 59.81 
สนิทรพัยส์ภาพคลอ่ง/เงนิฝากปรบัปรุงรวม  29.96 27.59 28.98 39.18 40.93 
สนิทรพัยส์ภาพคลอ่ง/สนิทรพัยร์วม  28.52 26.40 27.44 36.81 39.15 
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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั  

ชมุนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั (FSCT) 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: A- 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 
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RATIONALE  

TRIS Rating affirms a company rating on The Federation of Savings and Credit 
Cooperatives of Thailand Ltd. (FSCT) at “A-”. The rating reflects FSCT’s 
important role in promoting and supporting the savings cooperatives 
development in Thailand. The rating is also supported by FSCT’s status as the 
largest savings cooperative federation in terms of both asset size and number 
of members, its long track record, experienced and proficient management 
team and staff in savings cooperative operation, good financial performance, 
and the good quality loans.  

The rating takes into consideration the regulatory privileges extended to 
primary savings cooperatives. The privileges buttress the quality of the loans 
made by savings cooperatives and enhance the competitive edge of savings 
cooperatives, including FSCT, over traditional financial institutions.  

However, the strengths are partially mitigated by FSCT’s relatively high 
leverage, a mismatch in maturity of assets and liabilities, concentration risk of 
loans made to its members, and a possibility of regulatory changes which may 
reduce the privileges currently enjoyed by savings cooperatives. 

KEY RATING CONSIDERATIONS 

Regulatory privileges enhance competitive edges 

TRIS Rating expects the regulatory privileges will continue amidst the current 
changing legal framework of savings cooperative. Special legal privileges give 
savings cooperatives some advantages over traditional financial institutions. 
Savings cooperative and its members are exempt from all major taxes. The high 
credit quality of loans granted to primary savings cooperative’s members is due 
to the practice of providing loans to ordinary members through agreements 
with members’ employer. Loan repayments can be deducted from ordinary 
members’ monthly payrolls. According to cooperative laws, savings cooperative 
has the first-priority claim over any other creditors, except for circumstances 
under specific legal obligations. This legal support reduces the credit risk of 
loans to its members and sustains the cash inflows from loan repayments to 
the cooperative which consequently support the loan quality of secondary 
savings cooperative as FSCT.  

TRIS Rating holds the view that the recent and planned regulatory changes are 
positive factors for the overall savings cooperative industry. Regulatory 
changes will mandate better risk monitoring and controlling measures, which 
will in turn strengthen the operations and financial profiles of the savings 
cooperatives.  

The regulatory changes may also constrain the opportunities for growth and 
result in weaker financial performance in the near term. Rapid growth and high 
profits are not the main objectives of the savings cooperatives. However, any 
regulatory changes that reduce the privileges that the savings cooperatives 
currently enjoy, such as tax benefits and priorities of claims on member’s 
monthly income, will negatively impact the rating on FSCT. 

Important role as a financial intermediary  

FSCT serves as a financial intermediary for its cooperative members by taking 
deposits and making loans. FSCT also plays a key role in the promotion and 
development of the savings cooperative movement in Thailand. FSCT plays an 
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The Federation of Savings and Credit Cooperatives of Thailand Ltd.  

important role in two ways: by its responsibility according to the cooperatives laws, and by serving as a representative of 
its cooperative members. FSCT has participated in a number of national committees and in the activities of the savings 
cooperative movement in order to support, promote, plan for, and develop the savings cooperative industry in Thailand. 
Primary saving cooperatives provide loans and welfare benefits for their members. In the same way, FSCT lends fund to its 
cooperative members and also provides benefits in the form of consulting services and seminars. The main objective of the 
consulting services and seminars is to enhance the operations and financial strength of its cooperative members.  

Good quality loans 

TRIS Rating expects FSCT will have good quality loans based on the current repayment mechanism of primary cooperatives’ 
borrowers. At the end of fiscal year 2017 (FY2017 -- ending March 2018), FSCT had only Bt6.8 million of non-performing 
loans (NPLs), accounting for only 0.01% of outstanding loans. FSCT’s good loan quality stems from the automatic 
repayment mechanism applied to each loan and the legal privileges provided to primary savings cooperatives. FSCT also 
has strict underwriting criteria and guidelines for the loans it grants.  

Concentration of loans 

FSCT has exposed to a loan concentration risk. Loans made to cooperative members were the largest portion (71%) of 
FSCT’s total assets at the end of FY2017. Loans to cooperative members have ranged between 60% of total assets during 
FY2011-FY2014. About 27% of FSCT’s total assets were investments and the remainders (2%) were cash and other assets. 
At the end of FY2017, FSCT provided loans to only 269 cooperative members, out of a total of 1,093 members. FSCT is 
exposed to concentration risk from the loans to cooperative members. The 20 largest loans made to cooperative members 
comprised 45.4% of total loans at the end of FY2017. However, FSCT’s loan concentration risk is mitigated by the high 
quality of its loan portfolio.  

Exposure to refinancing risk 

FSCT has raised a substantial amount of funds through borrowings from commercial banks. Borrowings from commercial 
banks were Bt17,528 million at the end of FY2017, accounting for 19% of total liabilities or 14% of total assets. All 
commercial bank borrowings were short-term. In TRIS Rating’s view, wholesale funding through financial institutions 
carries a higher rollover risk for FSCT than using deposits and borrowings from cooperative members as its sources of 
funding. A higher proportion of external short-term funding brings refinancing risks and liquidity risks for FSCT. The risks 
are especially high during times of adverse changes in the savings cooperatives system or the economy.  

Capital improved but leverage is still relatively high  

FSCT’s paid-up share capital has increased continuously. As required by FSCT’s by-laws, cooperative members need to 
purchase additional shares in proportion to the paid-up share capital they already own. In a normal situation, FSCT’s paid-
up share capital is expected to increase continuously as the paid-up share capital of each cooperative member will 
increase automatically, thanks to the traditional mechanism of monthly share purchased by members. Cooperative’s 
equity, including paid-up share capital, legal reserves, reserves mandated by its by-laws, unrealized gains or losses from its 
investments, and net profit, has also increased steadily. However, FSCT’s ratio of cooperative’s equity to total assets has 
held at around 20% during the past decade. Despite the improvement of the ratio to 24.3% in FY2017 from 19.4% in 
FY2015, the ratio was considered low. Other large, long-established savings cooperatives have an average ratio of around 
40%. 

RATING OUTLOOK 

The “stable” outlook reflects the expectation of TRIS Rating that FSCT will be able to maintain its important role in the 
savings cooperative movement in Thailand. In addition, we expect that FSCT’s internal funding base, provided by its 
members, would be maintained. FSCT is expected to deliver a solid operating performance, leading to appropriate returns 
for its members. 

RATING SENSITIVITIES 

The credit upside possibilities are limited based on the existing institutional framework of savings cooperatives. On the 
contrary, more aggressive operating and financial policies or any regulatory changes that reduce privileges for savings 
cooperatives might impact the rating on FSCT. 

COMPANY OVERVIEW 

FSCT is the first savings cooperative federation in Thailand. The Cooperative League of Thailand (CLT) and 81 savings 
cooperatives established FSCT as a national savings cooperative federation in 1972. FSCT started operations in 1973. 
According to the Cooperatives Act, FSCT is a savings cooperative which has primary savings cooperatives as its members.  
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The Federation of Savings and Credit Cooperatives of Thailand Ltd.  

Over 40 years, the number of members has increased steadily. FSCT had 81 cooperative members when it was founded 
and increased to 1,046 members at the end of FY2017. More than two-thirds of all primary savings cooperatives in 
Thailand are members of FSCT.  

Currently, in terms of both asset size and the number of members, FSCT is the largest entity of savings cooperative 
federations in Thailand. FSCT serves as a financial center for its cooperative members by taking deposits and making loans. 
FSCT also provides additional benefits for its members, mostly in the forms of consulting services and seminars.  

KEY OPERATING PERFORMANCE 

Chart 1: FSCT’s Asset Structure 

 

                          Source: FSCT 

Chart 2: FSCT’s Funding Structure 

 

                           Source: FSCT 

 
 
 

  



                                                                                                            
                                    

      
                                                                                                                                                                                               4 

 

The Federation of Savings and Credit Cooperatives of Thailand Ltd.  

FINANCIAL STATISTICS AND KEY FINANCIAL RATIOS 

Unit: Bt million 

            -----------------------------Year Ended 31 March  ----------------------- 

  2018  2017 2016 2015  2014 

Total assets  122,032 110,018 97,993 69,557 61,611 
Total loans  86,306 79,707 70,402 43,355 36,850 
Total investment in securities  33,105 28,268 25,313 23,608 23,663 
Allowance for doubtful accounts  6 7 8 9 9 
Deposits  64,264 60,546 52,491 31,352 23,113 
Borrowings  27,874 24,551 26,254 22,924 25,538 
Cooperative’s equity  29,688 24,640 18,977 14,893 12,805 
Net interest and dividend income  1,481 1,332 1,216 1,161 1,010 
Bad debts and doubtful accounts  (1) 0 2 2 0 
Non-interest income  5 8 5 15 3 
Operating expenses  164 165 141 134 133 
Net income  1,612 1,356 1,117 1,193 913 

 

Unit: % 

            ---------------------------Year Ended 31 March  ----------------------- 

   2018 2017 2016  2015 2014 

Profitability       

Net-interest and dividend income/average assets  1.28 1.28 1.45 1.77 1.65 
Non-interest income/average assets  0.25 0.18 0.05 0.26 0.06 
Operating expenses/total income  3.53 3.52 3.69 3.89 4.51 
Return on average assets  1.39 1.30 1.33 1.82 1.49 
Return on average equity  5.94 6.22 6.60 8.62 7.29 
Asset Quality       
Non-performing loans/total loans  0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 
Bad-dents and doubtful accounts/average loans  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Allowance for doubtful accounts/total loans  0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 
Allowance for doubtful accounts/non-performing loans  99.34 99.42 99.48 99.52 99.53 
Capitalization       
Cooperative’s equity/total assets  24.33 22.40 19.37 21.41 20.78 
Cooperative’s equity/total loans  34.39 30.91 26.95 34.35 34.74 
Liquidity       
Total loans/total adjusted deposits  74.32 75.73 75.89 66.37 62.54 
Total loans/total assets  70.72 72.45 71.84 62.33 59.81 
Liquid assets/total adjusted deposits  29.96 27.59 28.98 39.18 40.93 
Liquid assets/total assets  28.52 26.40 27.44 36.81 39.15 
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The Federation of Savings and Credit Cooperatives of Thailand Ltd. (FSCT) 

Company Rating: A- 

Rating Outlook: Stable 
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