
                                  
                                                                                                                                                

  

 

เหตุผล 

ทรสิเรทติ้งคงอนัดบัเครดิตองค์กรของ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย จ ำกัด (ชสอ.)  
ที่ระดบั “A-” ด้วยแนวโน้มอนัดบัเครดิต “Stable” หรอื “คงที่” โดยอนัดบัเครดิตสะท้อนถึงผลกำร
ด ำเนินงำนที่มัน่คงของ ชสอ. ตลอดจนสนิเชื่อที่มคีุณภำพดีสม ่ำเสมอจำกกำรใหกู้้ยมืแก่สหกรณ์ที่
เป็นสมำชกิ และสทิธพิเิศษด้ำนกฎระเบยีบที่สหกรณ์ไดร้บักำรยกเวน้ภำษแีละมบีุรมิสทิธิเ์ป็นล ำดบั
แรกก่อนเจ้ำหนี้อื่น ๆ อย่ำงไรก็ตำม ควำมแข็งแกร่งของอันดบัเครดิตก็ลดทอนลงบำงส่วนจำก
เกณฑ์กำรก ำกบัดูแลสหกรณ์ออมทรพัย์โดยทัว่ไปที่ยงัค่อนขำ้งอ่อนแอ รวมทัง้กำรที่ ชสอ. มคีวำม
เสีย่งจำกกำรกระจุกตวัของเงนิใหกู้้ยมืแก่สหกรณ์สมำชกิและเงนิลงทุน ควำมเสีย่งจำกกำรกู้ยมืต่อ 
และภำระหนี้ทีอ่ยู่ในระดบัค่อนขำ้งสงู 

ทัง้นี้ กำรประเมนิอนัดบัเครดิตยงัพจิำรณำถึงควำมพร้อมของ ชสอ. ที่จะรองรบักำรเปลี่ยนแปลง
ด้ำนกฎระเบยีบภำยหลงัจำกที่กฎระเบยีบใหม่ที่ใช้ควบคุมกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ออมทรพัย์มี
ผลบงัคบัใชด้ว้ย 

ประเดน็ส ำคญัท่ีก ำหนดอนัดบัเครดิต 

ควำมพร้อมของ ชสอ. ท่ีจะรองรบักำรเปล่ียนแปลงด้ำนกฎระเบียบ 

ทรสิเรทติ้งมองว่ำ ชสอ. มกีำรเตรยีมควำมพรอ้มที่จะรบัมอืกบักฎระเบยีบใหม่โดยไม่มปีระเดน็กงัวล
รำ้ยแรงเกี่ยวกบัผลกระทบที่จะเกิดกบักำรด ำเนินงำนของ ชสอ. ทัง้นี้ กฎระเบียบใหม่ที่ใช้ควบคุม
กำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ออมทรพัย์คอืพระรำชบญัญตัิ (พ.ร.บ.) สหกรณ์ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2562 
ซึ่งมผีลบงัคบัใช้เมื่อเดือนพฤษภำคม 2562 ในเบื้องต้นแล้ว พ.ร.บ. ดงักล่ำวใช้ในกำรก ำกบัดูแล
สหกรณ์ใหเ้ขม้งวดยิง่ขึน้ทัง้ในส่วนของกจิกรรมทีเ่กีย่วกบักำรรบัฝำกเงนิ กำรใหกู้ย้มื และกำรลงทุน
ของสหกรณ์ออมทรพัย์ ทรสิเรทติ้งเห็นว่ำกฎระเบียบใหม่นี้เป็นก้ำวส ำคญัที่จะช่วยบรรเทำควำม
กงัวลเกี่ยวกบัควำมมัน่คงในระยะยำวของสหกรณ์ออมทรพัย์ซึ่ง เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มบีทบำท
ส ำคญัต่อระบบกำรเงนิของไทย 

ทรสิเรทติ้งคำดว่ำกำรเปลี่ยนแปลงกฎระเบยีบอำจจะเป็นอุปสรรคต่อโอกำสในกำรเตบิโตและจะท ำ
ใหผ้ลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงนิของ ชสอ. อ่อนแอลงในระยะสัน้ ยกตวัอย่ำงเช่น นโยบำยกำรลงทุน
และเกณฑใ์นกำรตัง้ส ำรองส ำหรบัสภำพคล่องและหนี้สญูทีเ่ขม้งวดขึน้ในกฎระเบยีบใหม่จะท ำใหก้ำร
ลงทุนของ ชสอ. มคีวำมยดืหยุ่นน้อยลงและผลตอบแทนจำกสนิทรพัย์ก็ลดลงด้วย อย่ำงไรก็ตำม 
ทรสิเรทติ้งมไิดค้ำดหวงัว่ำผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของ ชสอ. จะท ำใหมุ้มมองต่อ
ควำมแขง็แกร่งทำงกำรเงนิของ ชสอ. เปลี่ยนแปลงไป ในทำงกลบักนั กฎระเบียบใหม่น่ำจะช่วย
สรำ้งควำมแขง็แกร่งในกำรบรหิำรควำมเสีย่งและเสรมิสรำ้งเสถยีรภำพในระยะยำวใหแ้ก่ ชสอ. ได้
ดว้ยเช่นกนั 

สหกรณ์ออมทรพัยจ์ะยงัคงได้รบัสิทธิพิเศษภำยใต้กฎระเบียบใหม่ 

สทิธพิเิศษต่ำง ๆ ที่สหกรณ์ออมทรพัย์ไดร้บัอนัได้แก่ กำรยกเวน้ภำษหีลกั ๆ ทุกประเภทและกำรมี
บุริมสิทธิเ์ป็นล ำดับแรกก่อนเจ้ำหนี้อื่น  ๆ จะยังคงมีอยู่ต่อไปภำยใต้กฎระเบียบใหม่ กล่ำวคือ 
สหกรณ์ออมทรพัย์และสมำชิกได้รบักำรยกเว้นภำษีหลัก ๆ ทุกประเภท เช่น ภำษีดอกเบี้ย  
ออมทรพัย์ ภำษีมลูค่ำเพิม่ และภำษีจำกเงนิลงทุน นอกจำกนี้ พ.ร.บ. สหกรณ์ยงัก ำหนดใหส้หกรณ์
ออมทรพัยข์ัน้ปฐมภูมมิบีุรมิสทิธิเ์ป็นล ำดบัแรกก่อนเจ้ำหนี้อื่น ๆ ในกำรได้รบัดอกเบีย้และกำรไดร้บั
ช ำระคืนเงนิกู้จำกลูกหนี้อีกด้วย สทิธิพเิศษด้ำนบุรมิสทิธิด์งักล่ำวช่วยให้สหกรณ์ออมทรพัย์มขี้อ
ได้เปรยีบในกำรให้กู้แก่สมำชิกเหนือกว่ำสถำบันกำรเงนิอื่น ๆ ในขณะที่เงนิกู้ส่วนใหญ่ที่ให้แก่
สมำชิกสำมญัของสหกรณ์ออมทรพัย์ขัน้ปฐมภูมินัน้ด ำเนินกำรภำยใต้ข้อตกลงกับนำยจ้ำงหรือ
หน่วยงำนต้นสงักัดว่ำกำรช ำระดอกเบี้ยหรือเงินต้นของเงนิกู้ตำมงวดนัน้สำมำรถใช้วิธีหกัจำก
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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จ ำกดั  

เงนิเดอืนของสมำชกิได้ ส่งผลใหส้หกรณ์ออมทรพัย์ขัน้ปฐมภูมสิ่วนใหญ่มคีุณภำพสนิทรพัย์ทีด่แีละช่วยลดควำมเสีย่งด้ำนค่ำใช้จ่ำยหนี้เสยีของเงนิทีใ่หกู้้
แก่สมำชกิของสหกรณ์ดว้ย ซึง่ในทีสุ่ดกจ็ะส่งผลต่อคุณภำพเงนิใหกู้ย้มืแก่สหกรณ์สมำชกิในสหกรณ์ขัน้ทุตยิภูมอิย่ำง ชสอ. ดว้ย 

จดุอ่อนของกำรก ำกบัดแูล 

กำรก ำกบัดูแลสหกรณ์ออมทรพัย์มีควำมเข้มงวดน้อยกว่ำเมื่อเทียบกบัธนำคำรพำณิชย์และสถำบนักำรเงนิซึ่งมกีำรก ำกับดูแลที่ใกล้ชิดและเข้ม งวด
มำกกว่ำ ในมุมมองของทรสิเรทติ้งเหน็ว่ำกรณีดงักล่ำวเป็นจุดอ่อนส ำคญัทีส่รำ้งขอ้จ ำกดัใหแ้ก่สถำนะอนัดบัเครดติของสหกรณ์ออมทรพัย์ในประเทศไทย 
ถงึแม้ว่ำกรอบกฎระเบยีบใหม่จะช่วยในกำรควบคุมกิจกำรของสหกรณ์ได้เขม้งวดยิง่ขึน้ แต่กฎระเบยีบดงักล่ำวก็ไม่ได้รบัประกนัว่ำสหกรณ์ออมทรพัย์
ทัง้หมดจะยดึมัน่กบักฎระเบยีบใหม่นี้ไดจ้รงิหรอืไม่ กำรบงัคบัใช้กฎระเบยีบทัง้หลำยให้มปีระสทิธภิำพได้นัน้จะต้องมกีำรตดิตำมตรวจสอบอย่ำงเขม้งวด
และอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใหส้หกรณ์ออมทรพัยป์ฏบิตัติำมอย่ำงแทจ้รงิ ซึง่ดูเหมอืนว่ำสิง่ดงักล่ำวจะยงัไม่เกดิขึน้ในเรว็ ๆ นี้ 

มีบทบำทส ำคญัในกำรเป็นตวักลำงทำงกำรเงิน 

ชสอ. มบีทบำทเป็นตวักลำงทำงกำรเงนิส ำหรบัสหกรณ์สมำชิกโดยกำรรบัฝำกเงนิและให้กู้ยมื ชสอ. ยงัมบีทบำทหลกัในกำรส่งเสรมิและพฒันำกิจกำร
สหกรณ์ออมทรพัย์ในประเทศไทยด้วย บทบำทของ ชสอ. ด ำเนินกำรใน 2 รูปแบบ คอื ท ำหน้ำที่ตำมที่บญัญตัไิวใ้น พ.ร.บ. สหกรณ์และเป็นตวัแทนของ
สหกรณ์สมำชกิ ทัง้นี้ ชสอ. มสี่วนร่วมเป็นคณะกรรมกำรและร่วมด ำเนินกจิกรรมต่ำง ๆ ของกจิกำรสหกรณ์ออมทรพัยใ์นระดบัชำตเิพื่อทีจ่ะช่วยสนับสนุน 
ส่งเสรมิ วำงแผน และพฒันำกจิกำรสหกรณ์ออมทรพัย์ในประเทศไทย สหกรณ์ออมทรพัยข์ัน้ปฐมภูมิมหีน้ำที่ใหเ้งนิกูย้มืและผลประโยชน์ในรปูสวสัดกิำร
ต่ำง ๆ แก่สมำชกิ ในท ำนองเดยีวกนั ชสอ. ก็ใหเ้งนิกู้ยมืแก่สมำชกิเสมอืนเป็นแหล่งเงนิทุนอกีทำงหนึ่งและยงัมกีำรใหผ้ลประโยชน์ต่ำง ๆ ในรูปแบบของ
กำรใหค้ ำปรกึษำ รวมถงึกำรจดัอบรมและสมัมนำโดยมเีป้ำหมำยเพื่อช่วยยกระดบัควำมแขง็แกร่งทัง้ทำงดำ้นกำรด ำเนินงำนและกำรเงนิแต่สหกรณ์สมำชกิ
ดว้ย  

มีควำมเส่ียงทำงด้ำนรำคำตลำดจำกกำรเปล่ียนแปลงพอรต์กำรลงทุน 

ชสอ. เผชญิกบัควำมเสีย่งทำงดำ้นรำคำตลำดอนัเนื่องมำจำกกำรลงทุน โดยในมุมมองของทรสิเรทติ้งเหน็ว่ำนโยบำยกำรลงทุนของ ชสอ. ไดเ้ริม่เปลีย่นมำ
เป็นแบบเชิงรุกมำกขึ้นโดยมกีำรเพิม่สดัส่วนของกำรลงทุนในหลกัทรพัย์ประเภทหุ้นสำมญัที่มคีวำมเสี่ยงสูง ชสอ. มอีตัรำส่วนเงนิลงทุนต่อสนิทรพัย์
รวมอยู่ที ่32% ณ สิ้นรอบปีปัญช ี2562 โดยเงนิลงทุนประกอบไปดว้ย เงนิลงทุนในหุน้สำมญั 45% หุน้กู ้51% และอื่นๆ อกี 4% เปรยีบเทยีบกบัเงนิลงทุน
ในหุน้สำมญัในสดัส่วน 5% หุน้กู ้84% และอื่นๆ อกี 11% ภำยใตน้โยบำยกำรลงทุนพื้นฐำนในช่วงหลำยปีทีผ่่ำนมำ ทรสิเรทติ้งคำดหวงัว่ำ ชสอ. จะจ ำกดั
กำรลงทุนในหุน้สำมญัลงในอนำคต ทัง้นี้ กำรลงทุนในหุน้สำมญัที่มำกยิง่ขึน้เท่ำไหร่ก็ยิง่ท ำใหม้คีวำมเสีย่งมำกขึน้เท่ำนัน้ ซึ่งในที่สุดก็จะส่งผลกระทบต่อ
อนัดบัเครดติได ้

กำรประเมนิอนัดบัเครดติยงัพจิำรณำถงึผลกระทบจำกกำรตัง้ส ำรองเต็มจ ำนวนเพื่อใหค้รอบคลุมผลขำดทุนจำกเงนิลงทุนในหุน้กู้ไม่มปีระกนัของ  บรษิทั 
กำรบนิไทย จ ำกดั (มหำชน) ด้วยเช่นกนั โดย ชสอ. มเีงนิลงทุนในหุน้กู้ไม่มปีระกนัของบรษิทักำรบนิไทย ณ สิ้นเดอืนมนีำคม 2563 อยู่ที่ 1.9 พนัล้ำน
บำทซึง่คดิเป็น 1% ของสนิทรพัยร์วมและ 6% ของทุนทัง้หมดของ ชสอ. 

อตัรำส่วนกำรก่อหน้ียงัอยู่ในระดบัสูงและมีฐำนทุนอยู่ในระดบัปำนกลำง 

ฐำนทุนของ ชสอ. ซึ่งประกอบไปด้วยทุนเรอืนหุ้นที่ช ำระแล้ว ทุนส ำรองตำมกฎหมำย ทุนส ำรองตำมขอ้บงัคบั ก ำไรหรอืขำดทุนจำกเงนิลงทุนที่ยงัไม่
เกดิขึน้ และก ำไรสุทธินัน้มกีำรปรบัเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนื่อง อตัรำส่วนกำรก่อหนี้ซึ่งวดัโดยอตัรำส่วนทุนต่อสนิทรพัยร์วมเพิม่ขึน้มำอยู่ที่ระดบั 24.8% ณ สิ้น
รอบปีบญัช ี2561 จำกระดบั 19.4% ณ สิ้นรอบปีบญัช ี2559 แต่อตัรำส่วนดงักล่ำวก็ถือว่ำยงัอยู่ในระดบัต ่ำเมื่อเทียบกบัสหกรณ์ออมทรพัย์ขนำดใหญ่ที่
ก่อตัง้มำนำนซึ่งมีอตัรำส่วนดังกล่ำวโดยเฉลี่ยที่ระดบัประมำณ 40% ถึงแม้ว่ำทุนเรอืนหุ้นที่ช ำระแล้วของ ชสอ. มีกำรปรบัเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง  แต่
อตัรำส่วนทุนต่อสนิทรพัยร์วมกลบัลดลงมำอยู่ทีร่ะดบั 19.7% ณ สิน้รอบปีบญัช ี2562 จำกกำรมคี่ำเผื่อผลขำดทุนจำกเงนิลงทุนทีเ่พิม่ขึน้ 

ตำมเงื่อนไขข้อบงัคบัของ ชสอ. มกีำรก ำหนดให้สหกรณ์สมำชิกจะต้องซื้อหุ้นของ ชสอ. เพิม่เติมในสดัส่วนที่สอดคล้องกบัทุนเรอืนหุ้นที่ช ำระแล้วของ
สหกรณ์สมำชกิ ในสถำนกำรณ์ปกต ิทุนเรอืนหุน้ที่ช ำระแล้วของ ชสอ. จะเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนื่องในขณะเดยีวกนักบัที่ทุนเรอืนหุน้ที่ช ำระแล้วของสหกรณ์
สมำชกิแต่ละรำยกจ็ะเพิม่ขึน้อย่ำงอตัโนมตัจิำกกลไกปกตใินกำรซือ้หุน้เพิม่รำยเดอืนของสมำชกิ ทรสิเรทติ้งคำดหวงัว่ำ ชสอ. จะสรำ้งควำมแขง็แกร่งใหแ้ก่
ฐำนทุนมำกยิง่ขึน้เพื่อรองรบักำรเปลีย่นแปลงในทำงลบของระบบสหกรณ์ออมทรพัยห์รอืตลำดกำรเงนิภำยในประเทศ 

สภำพคล่องอยู่ในระดบัท่ีเพียงพอแต่มีควำมเส่ียงจำกกำรกู้ยืมต่ออยู่บ้ำง 

ทรสิเรทติ้งคำดว่ำ ชสอ. จะยงัคงสำมำรถรกัษำสภำพคล่องใหม้คีวำมเพยีงพอจำกกำรได้รบัวงเงนิกู้ยมืจ ำนวนมำกจำกธนำคำรพำณิชยห์ลำยแห่ง วงเงนิ
ดงักล่ำวน่ำจะมเีพยีงพอทีจ่ะใชเ้ป็นทุนในกำรด ำเนินงำนและรองรบัควำมเสีย่งทำงดำ้นสภำพคล่องทีเ่หนือควำมคำดหมำยได ้

โดยเฉลีย่แลว้เงนิกูย้มืจำกธนำคำรพำณิชย์นัน้มสีดัส่วนคดิเป็น 12% ของหนี้สนิรวมหรอื 9% ของสนิทรพัย์รวมของ ชสอ. ในช่วง 2-3 ปีทีผ่่ำนมำ ซึง่เงนิกู้
ยมืดงักล่ำวทัง้หมดเป็นเงนิกู้ยมืระยะสัน้ อย่ำงไรก็ตำม ทรสิเรทติ้งมองว่ำเงนิทุนขนำดใหญ่ที่ได้จำกกำรกู้ยมืจำกสถำบนักำรเงนิมกัมคีวำมเสีย่งด้ำนกำร
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กูย้มืต่อมำกกว่ำกำรใช้เงนิฝำกและกำรกู้ยมืจำกสหกรณ์สมำชกิเป็นแหล่งเงนิทุน กำรมสีดัส่วนเงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกภำยนอกที่สูงส่งผลให้  ชสอ. มคีวำม
เสีย่งด้ำนกำรกู้ยมืต่อและมคีวำมเสีย่งด้ำนสภำพคล่องทีม่นีัยส ำคญั อย่ำงไรก็ตำม ชสอ. มเีงนิลงทุนจ ำนวนมำกพอทีจ่ะรองรบัภำระเงนิกูย้มืระยะสัน้จำก
ภำยนอกไดท้ัง้หมดซึง่มสี่วนช่วยบรรเทำควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่องลงได้ กระนัน้หลกัทรพัย์ค ้ำประกนักม็คีวำมอ่อนไหวไปตำมควำมเสีย่งด้ำนรำคำและ
แนวโน้มกำรขำดทุนในกรณีทีเ่กดิกำรบงัคบัขำยหลกัทรพัย ์

ชสอ. มสีนิทรพัยส์ภำพคล่องอยู่ในสดัส่วน 41.4% ของสนิทรพัยร์วม ณ เดอืนมนีำคม 2563 และมอีตัรำส่วนสนิทรพัยส์ภำพคล่องที่ระดบั 14.3% ณ เดอืน
กรกฎำคม 2563 ซึง่สงูกว่ำเกณฑข์องกฎระเบยีบใหม่ทีก่ ำหนดไวท้ีร่ะดบัไม่ต ่ำกว่ำ 6% อยู่มำก 

มีกำรกระจกุตวัของเงินให้กู้ยืมแต่มีกำรจดักำรคุณภำพสินทรพัยท่ี์ดี 

ในมุมมองของทรสิเรทติ้งเหน็ว่ำ ชสอ. มคีวำมเสีย่งจำกกำรกระจุกตวัของเงนิใหกู้ย้มืแก่สหกรณ์สมำชกิเป็นอย่ำงมำก โดยเงนิใหกู้ย้มืที ่ชสอ. ใหแ้ก่สมำชกิ 
20 อนัดบัแรกคดิเป็นสดัส่วน 50% ของเงนิให้กู้ยมืรวม ณ สิ้นรอบปีบญัชี 2562 ในขณะที่ ชสอ. ให้กู้ยมืแก่สหกรณ์สมำชิกเพยีง 256 รำยจำกจ ำนวน
สหกรณ์สมำชกิทัง้หมด 1,093 รำย ณ สิ้นรอบปีบญัชี 2562 ทัง้นี้ เงนิใหกู้้ยมืแก่สหกรณ์สมำชิกคดิเป็นสดัส่วนใหญ่ที่สุดที่ 58% ของสนิทรพัย์รวมของ 
ชสอ. ในขณะทีป่ระมำณ 32% ของสนิทรพัย์รวมเป็นเงนิลงทุน และส่วนที่เหลืออกี 10% เป็นเงนิสดและสนิทรพัย์อื่น ๆ อย่ำงไรก็ตำม ควำมเสีย่งดงักล่ำว
ลดทอนลงจำกองคป์ระกอบของเงนิใหกู้ย้มืของ ชสอ. ทีเ่ป็นหนี้คุณภำพดี 

อย่ำงไรก็ตำม ณ สิ้นรอบปีบญัช ี2562 ชสอ. มเีงนิใหกู้้ยมืที่ไม่ก่อใหเ้กดิรำยได้เพยีง 18.9 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็น 0.02% ของเงนิใหกู้้ยมืรวม เงนิใหกู้้ยมื
ของ ชสอ. ที่เป็นหนี้คุณภำพดนีัน้สะท้อนถงึเงนิที่ใหกู้้แก่สมำชกิสหกรณ์ขัน้ปฐมภูมทิี่มคีวำมเสีย่งด้ำนเครดติค่อนขำ้งต ่ำซึ่งได้รบัอำนิสงส์จำกสทิธพิเิศษ
ด้ำนกฎระเบียบของสหกรณ์ออมทรพัย์ที่มบีุรมิสทิธิเ์ป็นล ำดบัแรกก่อนเจ้ำหนี้อื่น ๆ และจำกกลไกกำรช ำระคนืหนี้ด้วยระบบหกัเงนิเดอืนตำมที่ได้กล่ำว
มำแลว้ขำ้งตน้ ทรสิเรทติ้งยงัคำดหวงัให ้ชสอ. ยงัคงรกัษำนโยบำยกำรปล่อยสนิเชื่อทีร่ะมดัระวงัต่อไปเพื่อป้องกนัผลขำดทุนทีอ่ำจเกดิขึน้ในอนำคต 

สมมติฐำนกรณีพ้ืนฐำน 

ทรสิเรทติ้งมสีมมตฐิำนกรณีพืน้ฐำนส ำหรบักำรด ำเนินงำนของ ชสอ. ในระหว่ำงปีกำรเงนิ 2563-2565 ดงันี้ 

• เงนิทุนรวมจะเตบิโตในอตัรำเฉลีย่ 15% ต่อปี  
• เงนิใหกู้ย้มืจะเตบิโตในอตัรำเฉลีย่ 10%-12% ต่อปี 
• ส่วนต่ำงอตัรำดอกเบีย้จะอยู่ในช่วง 0.48%-0.63% ต่อปี 
• จะมกีำรตัง้ส ำรองเตม็จ ำนวนเพื่อใหค้รอบคลุมผลขำดทุนจำกกำรลงทุนในหุน้กูข้องบรษิทักำรบนิไทย 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต “Stable” หรอื “คงที่” สะท้อนถึงกำรคำดกำรณ์ของทรสิเรทติ้งว่ำ ชสอ. จะรกัษำบทบำทหน้ำที่ส ำคญัที่มตี่อกจิกำรสหกรณ์ออม
ทรพัย์ต่อไป แนวโน้มอนัดบัเครดิตยงัสะท้อนถงึผลกำรด ำเนินงำนที่มัน่คงของ ชสอ. รวมถงึเงนิใหกู้้ยมืที่มคีุณภำพสูง และฐำนเงนิทุนหลกัที่ได้รบัจำก
สมำชกิอกีดว้ยเช่นกนั ทัง้นี้ ทรสิเรทติ้งยงัคำดหวงัดว้ยว่ำ ชสอ. จะสำมำรถปรบัตวัและปฏบิตัติำมกฎระเบยีบใหม่ได้อกีดว้ย  

ปัจจยัท่ีอำจท ำให้อนัดบัเครดิตเปล่ียนแปลง 

แนวโน้มกำรเพิม่อนัดบัเครดิตของ ชสอ. มคี่อนขำ้งจ ำกดัจำกกรอบกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ออมทรพัย์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบนัซึ่งยงัขำดกำรก ำกบัดูแลที่
ใกลช้ดิจำกหน่วยงำนที่รบัผดิชอบและควำมไม่แน่นอนทีอ่ำจมกีำรเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบใหม่ ในทำงตรงกนัขำ้ม นโยบำยกำรลงทุนกำรด ำเนินงำนและ
กำรเงนิในเชงิรุกซึ่งท ำใหส้ถำนะเครดติโดยรวมของ ชสอ. อ่อนแอลง รวมทัง้กำรเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบใด ๆ ที่จะลดทอนสทิธพิเิศษของสหกรณ์ออม
ทรพัยก์อ็ำจมผีลกระทบในเชงิลบต่ออนัดบัเครดติของ ชสอ. ได ้
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ข้อมูลงบกำรเงินและอตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 

หน่วย: ลา้นบาท 
 

      ---------------------------------- ณ วนัท่ี 31 มีนำคม -------------------------- 
 

 
2563 2562 2561 2560 2559 

สนิทรพัยร์วม 
 

153,781 133,289 122,032 110,018 97,993 
เงนิใหกู้ร้วม  88,788 95,595 86,306 79,707 70,402 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยร์วม  49,671 35,008 33,105 28,268 25,313 
ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู  16 5 6 7 8 
เงนิฝำก  110,240 79,240 64,264 60,546 52,491 
เงนิกูร้วม 

 
12,429 20,317 27,874 24,551 26,254 

ทุน 
 

30,228 33,099 29,688 24,640 18,977 
รำยไดด้อกเบีย้และเงนิปันผลสุทธ ิ

 
1,791 1,795 1,481 1,332 1,216 

หนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญู 
 

(1) (1) (1) 0 2 
รำยไดท้ีม่ใิช่ดอกเบีย้ 

 
351 80 295 189 44 

ค่ำใชจ้่ำยด ำเนินงำน  176 162 164 165 141 
ก ำไรสุทธ ิ  1,966 1,713 1,612 1,356 1,117 

 

หน่วย: % 
      --------------------------------- ณ วนัท่ี 31 มีนำคม --------------------------- 
 

 
2563 2562 2561 2560 2559 

ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร 
 

     
รำยไดด้อกเบีย้และเงนิปันผลสุทธ/ิสนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่  1.25 1.41 1.28 1.28 1.45 
รำยไดท้ีม่ใิช่ดอกเบีย้/สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่  0.24 0.06 0.25 0.18 0.05 
ค่ำใชจ้่ำยด ำเนินงำน/รำยไดร้วม  2.85 3.20 3.53 3.52 3.69 
อตัรำสว่นผลตอบแทน/สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่  1.37 1.34 1.39 1.30 1.33 
อตัรำสว่นผลตอบแทน/ส่วนของผูถ้อืหุน้ถวัเฉลีย่ 

 
6.21 5.46 5.94 6.22 6.60 

คณุภำพสินทรพัย ์
 

     
เงนิใหกู้ท้ีไ่ม่ก่อใหเ้กดิรำยได้/เงนิใหกู้ร้วม  

 
0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 

หนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญู/เงนิใหกู้ร้วมถวัเฉลีย่            
 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู/เงนิใหกู้ร้วม 

 
0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 

ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู/เงนิใหกู้ท้ีไ่ม่ก่อใหเ้กดิรำยได้  86.79 99.24 99.34 99.42 99.48 
โครงสรำ้งเงนิทุน       
ทุน/สนิทรพัยร์วม  19.66 24.83 24.33 22.40 19.37 
ทุน/เงนิใหกู้ร้วม  34.04 34.61 34.39 30.91 26.95 
สภำพคล่อง       
เงนิฝำกสมำชกิ/(เงนิฝำก+เงนิกูย้มื)  89.87 79.59 69.75 71.15 66.66 
สนิทรพัยส์ภำพคลอ่ง/(เงนิฝำก+เงนิกูร้วม+หุน้ทีช่ ำระแลว้)  41.56 28.99 29.96 27.59 28.98 

เกณฑก์ารจดัอนัดบัเครดิตท่ีเก่ียวข้อง 

- Savings Cooperative Rating Methodology, 28 September 2020 
  

https://www.trisrating.com/th/rating-information/rating-criteria/
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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จ ำกดั (FSCT) 

อนัดบัเครดิตองค์กร: A- 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ำกดั                                                                                                                                                                                                            

อำคำรสลีมคอมเพลก็ซ์ ชัน้ 24 191 ถ. สลีม กรุงเทพฯ 10500  โทร. 02-098-3000    
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อนัดบัเครดตินี้มใิช่ค ำแถลงขอ้เทจ็จรงิ หรอืค ำเสนอแนะใหซ้ื้อ ขำย หรอืถอืตรำสำรหน้ีใดๆ แต่เป็นเพยีงควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเสี่ยงหรือควำมน่ำเชื่อถอืของตรำสำรหน้ีนัน้ๆ หรอืของบรษิัทนัน้ๆ 
โดยเฉพำะ ควำมเห็นที่ระบุในกำรจดัอนัดับเครดิตนี้มไิด้เป็นค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรลงทุน หรือค ำแนะน ำในลักษณะอื่นใด กำรจดัอันดบัและขอ้มูลที่ปรำกฏในรำยงำนใดๆ ที่จดัท ำ หรอืพิ มพ์
เผยแพร่โดย บรษิัท ทรสิเรทติ้ง จ ำกดั ได้จดัท ำขึ้นโดยมไิดค้ ำนึงถึงควำมต้องกำรด้ำนกำรเงนิ พฤติกำรณ์ ควำมรู ้และวตัถุประสงค์ของผู้ รบัขอ้มูลรำยใดรำยหน่ึง ดงันัน้ ผู้รบัขอ้มูลควรประเมนิ
ควำมเหมำะสมของขอ้มูลดงักล่ำวก่อนตดัสนิใจลงทุน บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ำกดั ไดร้บัขอ้มูลที่ใชส้ ำหรบักำรจดัอนัดบัเครดตินี้จำกบรษิัทและแหล่งขอ้มูลอื่นๆ ทีเ่ชื่อว่ำเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิ
เรทติ้ง จ ำกดั จงึไม่รบัประกนัควำมถูกต้อง ควำมเพยีงพอ หรอืควำมครบถว้นสมบูรณ์ของขอ้มูลใดๆ ดงักล่ำว และจะไม่รบัผดิชอบต่อควำมสูญเสยี หรอืควำมเสยีห ำยใดๆ อนัเกดิจำกควำมไม่
ถูกตอ้ง ควำมไม่เพยีงพอ หรอืควำมไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นัน้ และจะไม่รบัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลำด หรอืกำรละเวน้ผลทีไ่ดร้บัหรอืกำรกระท ำใดๆโดยอำศยัขอ้มูลดงักล่ำว ทัง้นี้ รำยละเอยีดของวธิกีำร
จดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ำกดั เผยแพร่อยู่บน Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria 


