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เหตุผล
ทริส เรทติ้งยืน ยัน อัน ดับเครดิต องค์ก รของชุม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ แห่ งประเทศไทย จำกัด
(ชสอ.) ทีร่ ะดับ “A-” โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงบทบำททีส่ ำคัญของ ชสอ. ในกำรส่งเสริมและพัฒนำ
กระบวนกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย ทัง้ นี้ อันดับเครดิตยังมีปจั จัยสนับสนุ นจำกสถำนะของ
12 November 2011
ชสอ. ในกำรเป็ นชุมนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์ทใ่ี หญ่ทส่ี ุดทัง้ ในด้ำนขนำดของสิ
นทรัพย์ และจำนวนสมำชิก
รวมทัง้ ประวัตกิ ำรดำเนินงำนทีย่ ำวนำน ประสบกำรณ์และควำมเชีย่ วชำญของคณะผูบ้ ริหำรและพนักงำน
ในกำรดำเนินกิจกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ ตลอดจนผลประกอบกำรทำงกำรเงินทีด่ ี และสินเชื่อทีม่ คี ุณภำพ
จำกกำรให้กยู้ มื แก่สหกรณ์ทเ่ี ป็นสมำชิก กำรประเมินอันดับเครดิตยังพิจำรณำถึงสิทธิพเิ ศษทีก่ ฎหมำยมี
ให้แก่ส หกรณ์ อ อมทรัพ ย์ใ นขัน้ ปฐมภูม ิด้ว ยเช่น กัน โดยสิทธิพ ิเ ศษดังกล่ ำวได้ช่ว ยเสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็ง ให้แก่คุ ณภำพสิน เชื่อ ของสหกรณ์ อ อมทรัพย์ ทงั ้ หลำยและยกระดับควำมได้เปรีย บทำงกำร
แข่งขันของสหกรณ์ออมทรัพย์ซ่งึ รวมถึง ชสอ. ให้มเี หนือสถำบันกำรเงินทัวไป
่ อย่ำงไรก็ตำม ควำม
แข็งแกร่งของอันดับเครดิตถูกลดทอนบำงส่วนจำกอัตรำส่วนหนี้สนิ ของ ชสอ. ทีค่ ่อนข้ำงสูง ตลอดจน
ควำมไม่สอดคล้องกันของอำยุสนิ ทรัพย์และหนี้สนิ กำรกระจุกตัวที่เพิม่ ขึ้นของเงินให้กยู้ มื แก่สหกรณ์
สมำชิก และกำรเปลีย่ นแปลงกฎระเบียบทีม่ แี นวโน้มจะเกิดขึน้ ซึ่งอำจจะลดสิทธิพเิ ศษต่ำง ๆ ทีส่ หกรณ์
ออมทรัพย์ได้รบั อยู่ในปจั จุบนั ลง
ชสอ. ก่ อ ตัง้ ในปี 2515 โดยกำรริเ ริ่ม ของสัน นิ บ ำตสหกรณ์ แ ห่ ง ประเทศไทยและสหกรณ์
ออมทรัพย์จำนวน 81 แห่ง ภำยใต้พระรำชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สหกรณ์ ชสอ. จัดเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ขนั ้
ั บนั เมือ่ พิจำรณำจำกขนำด
ทุตยิ ภูม ิ โดยทีส่ หกรณ์ออมทรัพย์ขนั ้ ปฐมภูมจิ ะเป็นสมำชิกของ ชสอ. ในปจจุ
ของสินทรัพย์และจำนวนสมำชิกแล้ว ชสอ. จัดเป็ นชุมนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์ทใ่ี หญ่ทส่ี ุดในประเทศไทย
ชสอ. ได้รบั สิทธิพเิ ศษในกำรยกเว้นภำษีต่ำง ๆ เช่นเดียวกับทีส่ หกรณ์ออมทรัพย์ขนั ้ ปฐมภูมไิ ด้รบั ชสอ.
ให้บริกำรทำงกำรเงินแก่สหกรณ์สมำชิกซึ่งรวมถึงกำรรับฝำกและกำรให้กยู้ มื เงิน นอกจำกนี้ ชสอ. ยังมี
บทบำทสำคัญต่อกระบวนกำรสหกรณ์ในระดับชำติดว้ ย โดยมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อทีจ่ ะช่วย
สนับสนุน ส่งเสริม วำงแผน และพัฒนำสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย
ณ สิ้นรอบปี บญ
ั ชี 2559 (สิ้นสุดมีนำคม 2560) ชสอ. มีเงินให้กู้ยมื แก่สหกรณ์สมำชิก คิดเป็ น
สัดส่วนทีใ่ หญ่ท่สี ุด หรือ 72% ของสินทรัพย์รวมของ ชสอ. เงินให้กู้ยมื แก่สหกรณ์สมำชิกอยู่ในระดับ
60%-72% ของสินทรัพย์รวมในช่วง 5 ปีทผ่ี ่ำนมำ ประมำณ 26% ของสินทรัพย์รวมของ ชสอ. เป็ นเงิน
ลงทุน และส่วนทีเ่ หลืออีก 2% เป็ นเงินสดและสินทรัพย์อ่นื ๆ ชสอ. มีนโยบำยให้กยู้ มื ทัง้ แก่สหกรณ์ท่ี
เป็ นสมำชิกและไม่เป็ นสมำชิก แต่จะให้สทิ ธิพเิ ศษแก่สหกรณ์สมำชิกก่อนหำกควำมต้องกำรกูย้ มื จำก
สมำชิกมีมำก ทัง้ นี้ ณ สิ้น รอบปีบญ
ั ชี 2559 เงินให้กยู้ มื แก่สหกรณ์สมำชิกมีจำนวน 79,707 ล้ำนบำท
ชสอ. ให้กู้ยมื แก่สหกรณ์สมำชิกเพียง 252 รำยจำกจำนวนสหกรณ์สมำชิกทัง้ หมด 1,079 รำย ชสอ. มี
ควำมเสีย่ งจำกกำรกระจุกตัวของเงินให้กยู้ มื แก่สมำชิก โดยเงินให้กยู้ มื แก่สมำชิก 20 อันดับแรกคิดเป็ น
50% ของเงินให้กยู้ มื รวม ณ สิน้ รอบปีบญ
ั ชี 2552 และลดลงมำอยู่ทร่ี ะดับ 37% ณ สิ้นรอบปีบญ
ั ชี 2558
อัตรำส่วนดังกล่ำวเพิม่ ขึน้ อีกครัง้ เป็ น 50% ณ สิ้นรอบปีบญ
ั ชี 2559 อย่ำงไรก็ตำม ควำมเสีย่ งจำกกำร
กระจุกตัวของเงินให้กยู้ มื ลดทอนลงจำกองค์ประกอบของเงินให้กยู้ มื ของ ชสอ. ทีเ่ ป็นหนี้คุณภำพดี
ณ สิน้ รอบปีบญ
ั ชี 2559 ชสอ. มีเงินให้กยู้ มื ทีไ่ ม่ก่อให้เกิดรำยได้เพียง 6.8 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ น
0.01% ของเงินให้กยู้ มื รวม เงินให้กู้ยมื แก่สหกรณ์สมำชิกของ ชสอ. ที่เป็ นหนี้คุณภำพดีนัน้ ได้รบั ผล
พลอยได้จำกกลไกกำรช ำระคืนหนี้อ ัตโนมัติและสิทธิพเิ ศษทำงกฎหมำยของสหกรณ์ ออมทรัพ ย์ข นั ้
ปฐมภูม ิ นอกจำกนี้ ชสอ. ยังมีเกณฑ์และแนวทำงทีเ่ ข้มงวดในกำรพิจำรณำเงินให้กยู้ มื แก่สมำชิกอีกด้วย
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ในรอบปีบญ
ั ชี 2554-2556 ชสอ. เผชิญกับอุปสรรคในกำรระดมเงินทุนในด้ำนของเงินฝำกและเงินกูย้ มื จำกสมำชิกโดยผ่ำนตั ๋วสัญญำใช้เงิน โดยเงินฝำก
และเงินกูย้ มื ผ่ำนตั ๋วสัญญำใช้เงินในรอบปีบญ
ั ชี 2554-2556 เพิม่ ขึน้ เพียง 1.6% 5.6% และ 1.9% ตำมลำดับ เทียบกับอัตรำกำรเติบโตทีม่ ำกกว่ำ 10% ในช่วง
รอบปี บญ
ั ชี 2551-2553 ชสอ. ได้ระดมทุนเพิม่ เติมผ่ำนกำรกู้ยมื จำกธนำคำรพำณิชย์ค่อนข้ำงมำกในช่วงรอบปีบญ
ั ชี 2554-2556 โดยเงินกูย้ มื จำกธนำคำร
พำณิชย์เพิม่ ขึน้ จำก 7,825 ล้ำนบำท ณ สิ้นรอบปีบญ
ั ชี 2551 เป็ น 15,665 ล้ำนบำท ณ สิ้นรอบปีบญ
ั ชี 2556 โดยคิดเป็ น 32% ของหนี้สนิ รวม หรือคิดเป็ น
25% ของสินทรัพย์รวม ทัง้ นี้ เงินกูย้ มื จำกธนำคำรพำณิชย์ทงั ้ หมดเป็นเงินกูย้ มื ระยะสัน้ ในมุมมองของทริสเรทติ้งเห็นว่ำเงินทุนขนำดใหญ่ทไ่ี ด้ จำกกำรกูย้ มื จำก
สถำบันกำรเงินจะมีควำมเสีย่ งด้ำนกำรกู้ยมื ต่อมำกกว่ำกำรใช้เงินฝำกและกำรกูย้ มื จำกสหกรณ์สมำชิกเป็ นแหล่งเงินทุน กำรมีสดั ส่ วนเงินกู้ยมื ระยะสัน้ จำก
ภำยนอกทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ส่งผลให้ ชสอ. มีควำมเสีย่ งด้ำนกำรกูย้ มื ต่อและมีควำมเสีย่ งด้ำนสภำพคล่อง โดยควำมเสีย่ งจะมีค่อนข้ำงสูงโดยเฉพำะในช่วงเวลำทีม่ กี ำร
เปลีย่ นแปลงทำงด้ำนลบในระบบสหกรณ์ออมทรัพย์หรือระบบเศรษฐกิจ เงินทุนระยะสัน้ ทีม่ ำกขึน้ ก็ส่งผลให้ ชสอ. มีส่วนต่ำงระหว่ำงระยะเวลำครบกำหนดของ
สินทรัพย์และหนี้สนิ ทีเ่ ป็นลบมำกขึน้ ชสอ. จึงมีควำมเสีย่ งด้ำนอัตรำดอกเบีย้ ในระดับหนึ่งด้วย หลังจำกทีผ่ ่ำนพ้นปญั หำกำรระดมเงินทุนจำกสมำชิก ในปี 2557
แล้ว ชสอ. ได้ลดสัดส่วนกำรกูย้ มื จำกธนำคำรพำณิชย์ลงจำก 23% ของหนี้สนิ รวม ณ สิ้นรอบปี บญ
ั ชี 2557 และลดลงอย่ำงต่อเนื่องเป็ น 13% และ 11% ณ สิ้น
รอบปีบญ
ั ชี 2558 และ 2559 ตำมลำดับ
กำไรสุทธิของ ชสอ. เพิม่ ขึน้ อย่ำงต่อเนื่องจำก 543 ล้ำนบำทในรอบปีบญ
ั ชี 2553 เป็ น 1,193 ล้ำนบำทในรอบปีบญ
ั ชี 2557 กำไรสุทธิในรอบปีบญ
ั ชี
2558 ลดลงเล็กน้อยมำอยู่ท่ี 1,117 ล้ำนบำทจำกส่วนต่ำงอัตรำดอกเบีย้ ทีล่ ดลง กำไรสุทธิปรับเพิม่ ขึน้ อีกครัง้ เป็ น 1,356 ล้ำนบำทในรอบปีบญ
ั ชี 2559 กำรปรับ
เพิม่ ขึ้นของกำไรสุทธิในช่วง 4 ปี ท่ผี ่ำนมำ ส่วนหนึ่งเป็ นผลจำกกำไรจำกกำรจำหน่ ำยเงินลงทุน อย่ ำงไรก็ตำม ในแง่ของควำมสำมำรถในกำรทำกำไรนัน้
อัตรำส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมถัวเฉลีย่ ปรับลดลงจำก 1.8% ในรอบปีบญ
ั ชี 2557 เหลือ 1.3% ในรอบปีบญ
ั ชี 2558 ขณะทีอ่ ตั รำผลตอบแทนต่อทุนของ
ชสอ. โดยเฉลีย่ ก็ปรับลดลงจำก 8.6% ในรอบปีบญ
ั ชี 2557 เหลือ 6.6% ในรอบปีบญ
ั ชี 2558 อัตรำส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมถัวเฉลีย่ รักษำระดับอยู่ท่ี
1.3% ในรอบปีบญ
ั ชี 2559 ขณะทีอ่ ตั รำส่วนผลตอบแทนต่อทุนของ ชสอ. โดยเฉลีย่ ก็ปรับลดลงเป็น 6.2% สำหรับรอบปีบญ
ั ชี 2559 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็ นผลจำกทุน
ั
ชำระแล้วทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ชสอ. มีอตั รำกำรจ่ำยเงินปนผลให้แก่สมำชิกที่ 5.8% ในรอบปีบญ
ั ชี 2559 ซึง่ เท่ำกับในรอบปีบญ
ั ชี 2558
ทุนเรือนหุน้ ของ ชสอ. ปรับเพิม่ ขึน้ อย่ำงต่อเนื่องตำมเงือ่ นไขข้อบังคับของ ชสอ. ทีก่ ำหนดให้สหกรณ์สมำชิกจะต้องซื้อหุน้ ของ ชสอ. เพิม่ เติมในสัดส่วนที่
สอดคล้องกับทุนเรือนหุน้ ของสหกรณ์สมำชิก ในสถำนกำรณ์ปกติ ทุนเรือนหุน้ ของ ชสอ. คำดว่ำจะเพิม่ ขึน้ อย่ำงต่อเนื่องจำกกำรทีท่ ุนเรือนหุน้ ของแต่ละสหกรณ์
สมำชิกจะเพิม่ ขึน้ อย่ำงอัตโนมัตจิ ำกกลไกปกติในกำรซื้อหุน้ เพิม่ รำยเดือนของสมำชิก ทุนเรือนหุน้ ของ ชสอ. ปรับเพิม่ ขึน้ อย่ำงมำกจำก 6,257 ล้ำนบำทในรอบปี
บัญชี 2552 เป็น 9,211 ล้ำนบำทในรอบปีบญ
ั ชี 2553 เนื่องจำกมีกำรซื้อหุน้ เพิม่ เติมเป็นพิเศษจำกสหกรณ์สมำชิกรำยหนึ่งในรอบปีบญ
ั ชี 2553 หลังจำกกำรซื้อ
หุน้ เพิม่ เป็นพิเศษในครัง้ นัน้ ทุนเรือนหุน้ ก็ปรับเพิม่ ขึน้ ในอัตรำ 2%-8% ต่อปีในช่วงรอบปีบญ
ั ชี 2554-2556 ในรอบปีบญ
ั ชี 2558 มีกำรซื้อหุน้ เพิม่ ทุนเป็ นพิเศษ
จำกสหกรณ์สมำชิกอีกครัง้ ส่งผลให้ทุนเรือนหุน้ ของ ชสอ. ปรับเพิม่ ขึน้ มำที่ระดับ 14,037 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ 27% จำกรอบปี บญ
ั ชี 2557 ในรอบปีบญ
ั ชี
2559 ทุนเรือนหุน้ เพิม่ ขึน้ มำกอีกครัง้ ถึง 44% เป็น 20,174 ล้ำนบำท เมือ่ เทียบกับรอบปีบญ
ั ชี 2558 ทุนของ ชสอ. (ซึ่งประกอบไปด้วยทุนเรือนหุน้ ทุนสำรอง
ตำมกฎหมำย ทุนสำรองตำมข้อบังคับ กำไรหรือขำดทุนจำกเงินลงทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ และกำไรสุทธิ ) ก็ปรับเพิม่ ขึน้ อย่ำงต่อเนื่องจำก 7,708 ล้ำนบำทในรอบปี
บัญชี 2552 เป็น 18,977 ล้ำนบำท ณ สิน้ รอบปีบญ
ั ชี 2558 และ 24,640 ล้ำนบำท ณ สิน้ รอบปีบญ
ั ชี 2559 อัตรำส่วนทุนของ ชสอ. ต่อสินทรัพย์รวมอยู่ทร่ี ะดับ
20% ในช่วงทศวรรษทีผ่ ่ำนมำ แม้ว่ำอัตรำส่วนจะเพิม่ ขึน้ จำก 19.4% ณ สิ้นรอบปีบญ
ั ชี 2558 เป็ น 22.4% ณ สิ้นรอบปีบญ
ั ชี 2559 อัตรำส่วนดังกล่ำวยังอยู่ใน
ระดับต่ำเมือ่ เทียบกับสหกรณ์ออมทรัพย์ขนำดใหญ่ ทก่ี ่อตัง้ มำนำนซึง่ มีอตั รำส่วนดังกล่ำวเฉลีย่ ทีร่ ะดับประมำณ 40%
ทริสเรทติ้งมีมุมมองต่อ กฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงแล้วและทีม่ แี ผนจะเปลี่ยนแปลงในอนาคตว่าน่ าจะมีผลในเชิงบวกต่อ ธุรกิจสหกรณ์ กล่าวคือ การ
เปลีย่ นแปลงกฎระเบียบจะทาให้เกิดมาตรการเฝ้าสังเกตและควบคุมความเสีย่ งทีด่ ยี งิ่ ขึ้นซึ่งจะช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้แก่การดาเนินงานและการเงินของ
สหกรณ์ออมทรัพย์
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่ สะท้อนถึงกำรคำดกำรณ์ว่ำ ชสอ. จะดำรงบทบำททีส่ ำคัญในกำรขับเคลื่อนกระบวนกำรสหกรณ์ออมทรัพย์
ในประเทศไทยต่อไป นอกจำกนี้ ยังคำดว่ำ ชสอ. จะสำมำรถรักษำระดับฐำนเงินทุนภำยในทีไ่ ด้รบั จำกสมำชิกไว้ได้ต่อไป พร้อมทัง้ มีผลประกอบกำรทีแ่ ข็งแกร่ง
เพือ่ สำมำรถให้ผลตอบแทนคืนสู่สมำชิกในระดับทีเ่ หมำะสม
แนวโน้มกำรปรับเพิม่ อันดับเครดิตของ ชสอ. มีค่อนข้ำงจำกัดจำกกรอบกำรดำเนินงำนของกระบวนกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ทเ่ี ป็ นอยู่ ในปจั จุบนั ในทำง
ตรงกันข้ำม นโยบำยดำเนินงำนและกำรเงินในเชิงรุก หรือกำรเปลีย่ นแปลงกฎระเบียบจำกทำงกำรทีจ่ ะลดทอนสิทธิพเิ ศษของสหกรณ์ออมทรัพย์ ลงไปก็อำจมี
ผลกระทบในเชิงลบต่ออันดับเครดิตของ ชสอ. ได้
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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (FSCT)
อันดับเครดิ ตองค์กร:
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:

AStable

ข้อมูลงบกำรเงิ น
หน่วย: ล ้านบาท

สินทรัพย์รวม
เงินให้กยู้ มื รวม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์รวม
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
เงินฝาก
เงินกูร้ วม
ทุนของสหกรณ์
รายได้ดอกเบีย้ และเงินปนั ผลสุทธิ
หนี้สญ
ู และหนี้สงสัยจะสูญ
รายได้ทม่ี ใิ ช่ดอกเบีย้
ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
กาไรสุทธิ

----------------------------------- ณ วันที่ 31 มีนำคม ------------------------------2560
2559
2558
2557
2556
110,018
97,993
69,557
61,611
60,678
79,707
70,402
43,355
36,850
38,438
28,268
25,313
23,608
23,663
21,088
7
8
9
9
6
60,546
52,491
31,352
23,113
22,522
24,551
26,254
22,924
25,538
25,774
24,640
18,977
14,893
12,805
12,252
1,332
1,216
1,161
1,010
872
0
2
2
0
0
8
5
15
3
3
165
141
134
133
127
1,356
1,117
1,193
913
748
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อัตรำส่วนทำงกำรเงิ นที่ สำคัญ
หน่วย: %

----------------------------------- ณ วันที่ 31 มีนำคม -----------------------------2560
2559
2558
2557
2556
ควำมสำมำรถในกำรทำกำไร
รายได้ดอกเบีย้ และเงินปนั ผลสุทธิ/สินทรัพย์รวมถัวเฉลีย่
รายได้ทม่ี ใิ ช่ดอกเบีย้ /สินทรัพย์รวมถัวเฉลีย่
ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน/รายได้รวม
อัตราส่วนผลตอบแทน/สินทรัพย์รวมถัวเฉลีย่
อัตราส่วนผลตอบแทน/ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ถัวเฉลีย่
คุณภำพสิ นทรัพย์
เงินให้กทู้ ไ่ี ม่ก่อให้เกิดรายได้/เงินให้กรู้ วม
หนี้สญ
ู และหนี้สงสัยจะสูญ/เงินให้กรู้ วมถัวเฉลีย่
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ/เงินให้กรู้ วม
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ/เงินให้กทู้ ไ่ี ม่ก่อให้เกิดรายได้
โครงสร้ำงเงิ นทุน
ทุนของสหกรณ์/สินทรัพย์รวม
ทุนของสหกรณ์/เงินให้กรู้ วม
สภำพคล่อง
เงินให้กรู้ วม/เงินฝากปรับปรุงรวม*
เงินให้กรู้ วม/สินทรัพย์รวม
สินทรัพย์สภาพคล่อง**/เงินฝากปรับปรุงรวม
สินทรัพย์สภาพคล่อง**/สินทรัพย์รวม

1.28
0.18
3.52
1.30
6.22

1.45
0.05
3.69
1.33
6.60

1.77
0.26
3.89
1.82
8.62

1.65
0.06
4.51
1.49
7.29

1.53
0.01
4.87
1.32
6.35

0.01
0.00
0.01
99.42

0.01
0.00
0.01
99.48

0.02
0.00
0.02
99.52

0.02
0.00
0.02
99.53

0.02
0.00
0.02
99.66

22.40
30.91

19.37
26.95

21.41
34.35

20.78
34.74

20.19
31.86

75.73
72.45
27.59
26.40

75.89
71.84
28.98
27.44

66.37
62.33
39.18
36.81

62.54
59.81
40.93
39.15

65.99
63.35
36.95
35.48

*

เงินฝากปรับปรุงรวม = เงินฝากจากสมาชิก+เงินฝากจากสหกรณ์อน
ื่ +เงินกู ้ยืม+ทุนเรือนหุ ้นทีช
่ าระเต็มมูลค่าแล ้ว

**

สินทรัพย์สภาพคล่อง = เงินสด+เงินฝากธนาคาร+เงินฝากสหกรณ์อน
ื่ +เงินลงทุนในหลักทรัพย์
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