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ทริสเรทติ้งคงอัน ดับเครดิตองค์กรของ ชุมนุ มสหกรณ์ อ อมทรัพ ย์แห่ งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.)
ที่ระดับ “A-” ด้วยแนวโน้ มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงผลกำร
ดำเนินงำนที่มนคงของ
ั่
ชสอ. ตลอดจนสินเชื่อที่มคี ุณภำพดีสม่ำเสมอจำกกำรให้กู้ยมื แก่สหกรณ์ท่ี
เป็ นสมำชิก และสิทธิพเิ ศษด้ำนกฎระเบียบที่สหกรณ์ได้รบั กำรยกเว้นภำษีและมีบุรมิ สิทธิเป็
์ นลำดับ
แรกก่อนเจ้ำหนี้อ่ืน ๆ อย่ ำงไรก็ต ำม ควำมแข็งแกร่งของอัน ดับเครดิต ก็ล ดทอนลงบำงส่ วนจำก
เกณฑ์กำรกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์โดยทัวไปที
่
่ยงั ค่อนข้ำงอ่อนแอ รวมทัง้ กำรที่ ชสอ. มีควำม
เสีย่ งจำกกำรกระจุกตัวของเงินให้กู้ยมื แก่สหกรณ์สมำชิก และเงินลงทุน ควำมเสีย่ งจำกกำรกู้ยมื ต่อ
และภำระหนี้ทอ่ี ยู่ในระดับค่อนข้ำงสูง
ทัง้ นี้ กำรประเมินอันดับเครดิตยังพิจำรณำถึงควำมพร้อมของ ชสอ. ที่จะรองรับกำรเปลี่ยนแปลง
ด้ำนกฎระเบียบภำยหลังจำกที่กฎระเบียบใหม่ท่ใี ช้ควบคุมกำรดำเนินงำนของสหกรณ์ออมทรัพย์มี
ผลบังคับใช้ดว้ ย
ประเด็นสำคัญที่กำหนดอันดับเครดิ ต
ควำมพร้อมของ ชสอ. ที่จะรองรับกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกฎระเบียบ
ทริสเรทติ้งมองว่ำ ชสอ. มีกำรเตรียมควำมพร้อมที่จะรับมือกับกฎระเบียบใหม่โดยไม่มปี ระเด็นกังวล
ร้ำยแรงเกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดกับกำรดำเนินงำนของ ชสอ. ทัง้ นี้ กฎระเบียบใหม่ท่ใี ช้ควบคุม
กำรดำเนินงำนของสหกรณ์ออมทรัพย์คอื พระรำชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
ซึ่งมีผ ลบังคับใช้เมื่อเดือนพฤษภำคม 2562 ในเบื้องต้น แล้ว พ.ร.บ. ดังกล่ำวใช้ในกำรกำกับดูแล
สหกรณ์ให้เข้มงวดยิง่ ขึน้ ทัง้ ในส่วนของกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับกำรรับฝำกเงิน กำรให้กยู้ มื และกำรลงทุน
ของสหกรณ์ ออมทรัพย์ ทริสเรทติ้งเห็นว่ำกฎระเบียบใหม่น้ีเป็ นก้ำวสำคัญที่จะช่วยบรรเทำควำม
กังวลเกี่ยวกับควำมมันคงในระยะยำวของสหกรณ์
่
ออมทรัพย์ซ่งึ เป็ นองค์ประกอบหนึ่งที่มบี ทบำท
สำคัญต่อระบบกำรเงินของไทย
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ทริสเรทติ้งคำดว่ำกำรเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบอำจจะเป็ นอุ ปสรรคต่อโอกำสในกำรเติบโตและจะทำ
ให้ผลกำรดำเนินงำนทำงกำรเงินของ ชสอ. อ่อนแอลงในระยะสัน้ ยกตัวอย่ำงเช่น นโยบำยกำรลงทุน
และเกณฑ์ในกำรตัง้ สำรองสำหรับสภำพคล่องและหนี้สญ
ู ทีเ่ ข้มงวดขึน้ ในกฎระเบียบใหม่จะทำให้กำร
ลงทุนของ ชสอ. มีควำมยืดหยุ่นน้อยลงและผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ก็ลดลงด้วย อย่ำงไรก็ตำม
ทริสเรทติ้งมิได้คำดหวังว่ำผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรทำกำไรของ ชสอ. จะทำให้มุมมองต่อ
ควำมแข็งแกร่งทำงกำรเงิน ของ ชสอ. เปลี่ยนแปลงไป ในทำงกลับกัน กฎระเบียบใหม่น่ำจะช่วย
สร้ำงควำมแข็งแกร่งในกำรบริหำรควำมเสีย่ งและเสริมสร้ำงเสถียรภำพในระยะยำวให้แก่ ชสอ. ได้
ด้วยเช่นกัน

ทวีโชค เจียมสกุลธรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์จะยังคงได้รบั สิ ทธิ พิเศษภำยใต้กฎระเบียบใหม่
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สิทธิพเิ ศษต่ำง ๆ ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ได้รบั อันได้แก่ กำรยกเว้นภำษีหลัก ๆ ทุกประเภทและกำรมี
บุ ร ิม สิท ธิเ์ ป็ น ล ำดับ แรกก่ อ นเจ้ำหนี้ อ่ืน ๆ จะยังคงมีอ ยู่ ต่ อ ไปภำยใต้ ก ฎระเบีย บใหม่ กล่ ำวคือ
สหกรณ์ อ อมทรัพ ย์แ ละสมำชิก ได้ ร บั กำรยกเว้น ภำษี ห ลัก ๆ ทุ ก ประเภท เช่ น ภำษี ด อกเบี้ย
ออมทรัพย์ ภำษีมลู ค่ำเพิม่ และภำษีจำกเงินลงทุน นอกจำกนี้ พ.ร.บ. สหกรณ์ยงั กำหนดให้สหกรณ์
ออมทรัพย์ขนั ้ ปฐมภูมมิ บี ุรมิ สิทธิเป็
์ นลำดับแรกก่อนเจ้ำหนี้อ่นื ๆ ในกำรได้รบั ดอกเบีย้ และกำรได้รบั
ชำระคืนเงิน กู้จำกลูกหนี้ อีกด้วย สิทธิพเิ ศษด้ำนบุรมิ สิทธิด์ งั กล่ำวช่วยให้สหกรณ์ ออมทรัพย์มขี ้อ
ได้เปรีย บในกำรให้กู้แก่ส มำชิก เหนื อ กว่ำสถำบัน กำรเงิน อื่ น ๆ ในขณะที่เงิน กู้ ส่ ว นใหญ่ ท่ีให้แก่
สมำชิก สำมัญ ของสหกรณ์ ออมทรัพ ย์ข นั ้ ปฐมภู มินัน้ ดำเนิน กำรภำยใต้ข้อ ตกลงกับนำยจ้ำงหรือ
หน่ ว ยงำนต้น สังกัด ว่ำกำรช ำระดอกเบี้ย หรือ เงิน ต้น ของเงิน กู้ต ำมงวดนัน้ สำมำรถใช้ว ิธีห กั จำก
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* รายงานนี้เป็นเพียงส่วนหนึง่ ของรายงานฉบับภาษาอังกฤษ

เงินเดือนของสมำชิกได้ ส่งผลให้สหกรณ์ออมทรัพย์ขนั ้ ปฐมภูมสิ ่วนใหญ่มคี ุณภำพสินทรัพย์ทด่ี แี ละช่วยลดควำมเสีย่ งด้ำนค่ำใช้จ่ำยหนี้เสียของเงินทีใ่ ห้กู้
แก่สมำชิกของสหกรณ์ดว้ ย ซึง่ ในทีส่ ุดก็จะส่งผลต่อคุณภำพเงินให้กยู้ มื แก่สหกรณ์สมำชิกในสหกรณ์ขนั ้ ทุตยิ ภูมอิ ย่ำง ชสอ. ด้วย
จุดอ่อนของกำรกำกับดูแล
กำรกำกับดูแลสหกรณ์ ออมทรัพ ย์มีควำมเข้มงวดน้อ ยกว่ำเมื่อเทียบกับธนำคำรพำณิช ย์และสถำบัน กำรเงินซึ่งมีกำรกำกับดูแลที่ใกล้ชิดและเข้ม งวด
มำกกว่ำ ในมุมมองของทริสเรทติ้งเห็นว่ำกรณีดงั กล่ำวเป็ น จุดอ่อนสำคัญทีส่ ร้ำงข้อจำกัดให้แก่สถำนะอันดับเครดิตของสหกรณ์ ออมทรัพย์ในประเทศไทย
ถึงแม้ว่ำกรอบกฎระเบียบใหม่จะช่วยในกำรควบคุมกิจกำรของสหกรณ์ ได้เข้มงวดยิง่ ขึน้ แต่กฎระเบียบดังกล่ำวก็ไม่ได้รบั ประกันว่ำสหกรณ์ออมทรัพย์
ทัง้ หมดจะยึดมันกั
่ บกฎระเบียบใหม่น้ีได้จริงหรือไม่ กำรบังคับใช้กฎระเบียบทัง้ หลำยให้มปี ระสิทธิภำพได้นัน้ จะต้องมีกำรติดตำมตรวจสอบอย่ำงเข้มงวด
และอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์ปฏิบตั ติ ำมอย่ำงแท้จริง ซึง่ ดูเหมือนว่ำสิง่ ดังกล่ำวจะยังไม่เกิดขึน้ ในเร็ว ๆ นี้
มีบทบำทสำคัญในกำรเป็ นตัวกลำงทำงกำรเงิ น
ชสอ. มีบทบำทเป็ นตัวกลำงทำงกำรเงินสำหรับสหกรณ์สมำชิกโดยกำรรับฝำกเงินและให้กู้ยมื ชสอ. ยังมีบทบำทหลักในกำรส่งเสริมและพัฒนำ กิจกำร
สหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทยด้วย บทบำทของ ชสอ. ดำเนินกำรใน 2 รูปแบบ คือ ทำหน้ำที่ตำมที่บญ
ั ญัตไิ ว้ใน พ.ร.บ. สหกรณ์และเป็ นตัวแทนของ
สหกรณ์สมำชิก ทัง้ นี้ ชสอ. มีส่วนร่วมเป็ นคณะกรรมกำรและร่วมดำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ของกิจกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ในระดับชำติเพื่อทีจ่ ะช่วยสนับสนุ น
ส่งเสริม วำงแผน และพัฒนำกิจกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย สหกรณ์ออมทรัพย์ขนั ้ ปฐมภูมิ มหี น้ำที่ให้เงินกูย้ มื และผลประโยชน์ในรูปสวัสดิกำร
ต่ำง ๆ แก่สมำชิก ในทำนองเดียวกัน ชสอ. ก็ให้เงินกู้ยมื แก่สมำชิกเสมือนเป็ นแหล่งเงินทุนอีกทำงหนึ่งและยังมีกำรให้ผลประโยชน์ต่ำง ๆ ในรูปแบบของ
กำรให้คำปรึกษำ รวมถึงกำรจัดอบรมและสัมมนำโดยมีเป้ ำหมำยเพื่อช่วยยกระดับควำมแข็งแกร่งทัง้ ทำงด้ำนกำรดำเนินงำนและกำรเงินแต่สหกรณ์สมำชิก
ด้วย
มีควำมเสี่ยงทำงด้ำนรำคำตลำดจำกกำรเปลี่ยนแปลงพอร์ตกำรลงทุน
ชสอ. เผชิญกับควำมเสีย่ งทำงด้ำนรำคำตลำดอันเนื่องมำจำกกำรลงทุน โดยในมุมมองของทริสเรทติ้งเห็นว่ำนโยบำยกำรลงทุนของ ชสอ. ได้เริม่ เปลีย่ นมำ
เป็ นแบบเชิงรุกมำกขึ้นโดยมีกำรเพิม่ สัดส่วนของกำรลงทุน ในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสำมัญที่มคี วำมเสี่ยงสูง ชสอ. มีอตั รำส่วนเงินลงทุน ต่อสินทรัพ ย์
รวมอยู่ท่ี 32% ณ สิ้นรอบปี ปัญชี 2562 โดยเงินลงทุนประกอบไปด้วย เงินลงทุนในหุน้ สำมัญ 45% หุน้ กู้ 51% และอื่นๆ อีก 4% เปรียบเทียบกับเงินลงทุน
ในหุน้ สำมัญในสัดส่วน 5% หุน้ กู้ 84% และอื่นๆ อีก 11% ภำยใต้นโยบำยกำรลงทุนพื้นฐำนในช่วงหลำยปี ทผ่ี ่ำนมำ ทริสเรทติ้งคำดหวังว่ำ ชสอ. จะจำกัด
กำรลงทุนในหุน้ สำมัญลงในอนำคต ทัง้ นี้ กำรลงทุนในหุน้ สำมัญที่มำกยิง่ ขึน้ เท่ำไหร่ก็ยงิ่ ทำให้มคี วำมเสีย่ งมำกขึน้ เท่ำนัน้ ซึ่งในที่สุดก็จะส่งผลกระทบต่อ
อันดับเครดิตได้
กำรประเมินอันดับเครดิตยังพิจำรณำถึงผลกระทบจำกกำรตัง้ สำรองเต็มจำนวนเพื่อให้ครอบคลุมผลขำดทุนจำกเงินลงทุนในหุน้ กู้ไม่มปี ระกันของ บริษทั
กำรบินไทย จำกัด (มหำชน) ด้วยเช่นกัน โดย ชสอ. มีเงินลงทุนในหุน้ กู้ไม่มปี ระกันของบริษทั กำรบินไทย ณ สิ้นเดือนมีนำคม 2563 อยู่ท่ี 1.9 พันล้ำน
บำทซึง่ คิดเป็ น 1% ของสินทรัพย์รวมและ 6% ของทุนทัง้ หมดของ ชสอ.
อัตรำส่วนกำรก่อหนี้ ยงั อยู่ในระดับสูงและมีฐำนทุนอยู่ในระดับปำนกลำง
ฐำนทุนของ ชสอ. ซึ่งประกอบไปด้วยทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้ว ทุนสำรองตำมกฎหมำย ทุนสำรองตำมข้อบังคับ กำไรหรือขำดทุนจำกเงินลงทุนที่ยงั ไม่
เกิดขึน้ และกำไรสุทธินนั ้ มีกำรปรับเพิม่ ขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง อัตรำส่วนกำรก่อหนี้ซ่งึ วัดโดยอัตรำส่วนทุนต่อสินทรัพย์รวมเพิม่ ขึน้ มำอยู่ท่รี ะดับ 24.8% ณ สิ้น
รอบปี บญ
ั ชี 2561 จำกระดับ 19.4% ณ สิ้นรอบปี บญ
ั ชี 2559 แต่อตั รำส่วนดังกล่ำวก็ถือว่ำยังอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับสหกรณ์ออมทรัพย์ขนำดใหญ่ท่ี
ก่อ ตัง้ มำนำนซึ่งมีอตั รำส่ว นดังกล่ ำวโดยเฉลี่ย ที่ระดับประมำณ 40% ถึงแม้ว่ำทุน เรือ นหุ้นที่ช ำระแล้วของ ชสอ. มีกำรปรับเพิ่มขึ้น อย่ำงต่อเนื่อ ง แต่
อัตรำส่วนทุนต่อสินทรัพย์รวมกลับลดลงมำอยู่ทร่ี ะดับ 19.7% ณ สิน้ รอบปี บญ
ั ชี 2562 จำกกำรมีค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกเงินลงทุนทีเ่ พิม่ ขึน้
ตำมเงื่อนไขข้อบังคับของ ชสอ. มีกำรกำหนดให้สหกรณ์สมำชิกจะต้องซื้อหุ้นของ ชสอ. เพิม่ เติมในสัดส่วนที่สอดคล้องกับทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้วของ
สหกรณ์สมำชิก ในสถำนกำรณ์ปกติ ทุนเรือนหุน้ ที่ชำระแล้วของ ชสอ. จะเพิม่ ขึน้ อย่ำงต่อเนื่องในขณะเดียวกันกับที่ทุนเรือนหุน้ ที่ชำระแล้วของสหกรณ์
สมำชิกแต่ละรำยก็จะเพิม่ ขึน้ อย่ำงอัตโนมัตจิ ำกกลไกปกติในกำรซือ้ หุน้ เพิม่ รำยเดือนของสมำชิก ทริสเรทติ้งคำดหวังว่ำ ชสอ. จะสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้แก่
ฐำนทุนมำกยิง่ ขึน้ เพื่อรองรับกำรเปลีย่ นแปลงในทำงลบของระบบสหกรณ์ออมทรัพย์หรือตลำดกำรเงินภำยในประเทศ
สภำพคล่องอยู่ในระดับที่เพียงพอแต่มีควำมเสี่ยงจำกกำรกู้ยืมต่ออยู่บ้ำง
ทริสเรทติ้งคำดว่ำ ชสอ. จะยังคงสำมำรถรักษำสภำพคล่องให้มคี วำมเพียงพอจำกกำรได้รบั วงเงินกู้ยมื จำนวนมำกจำกธนำคำรพำณิชย์หลำยแห่ง วงเงิน
ดังกล่ำวน่ำจะมีเพียงพอทีจ่ ะใช้เป็ นทุนในกำรดำเนินงำนและรองรับควำมเสีย่ งทำงด้ำนสภำพคล่องทีเ่ หนือควำมคำดหมำยได้
โดยเฉลีย่ แล้วเงินกูย้ มื จำกธนำคำรพำณิชย์นนั ้ มีสดั ส่วนคิดเป็ น 12% ของหนี้สนิ รวมหรือ 9% ของสินทรัพย์รวมของ ชสอ. ในช่วง 2-3 ปี ทผ่ี ่ำนมำ ซึง่ เงินกู้
ยืมดังกล่ำวทัง้ หมดเป็ นเงินกู้ยมื ระยะสัน้ อย่ำงไรก็ตำม ทริสเรทติ้งมองว่ำเงินทุนขนำดใหญ่ท่ไี ด้จำกกำรกู้ยมื จำกสถำบันกำรเงิน มักมีควำมเสีย่ งด้ำนกำร
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กูย้ มื ต่อมำกกว่ำกำรใช้เงินฝำกและกำรกู้ยมื จำกสหกรณ์สมำชิกเป็ นแหล่งเงินทุน กำรมีสดั ส่วนเงินกู้ยมื ระยะสัน้ จำกภำยนอกที่สูงส่งผลให้ ชสอ. มีควำม
เสีย่ งด้ำนกำรกู้ยมื ต่อและมีควำมเสีย่ งด้ำนสภำพคล่องทีม่ นี ัยสำคัญ อย่ำงไรก็ตำม ชสอ. มีเงินลงทุนจำนวนมำกพอทีจ่ ะรองรับภำระเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำก
ภำยนอกได้ทงั ้ หมดซึง่ มีส่วนช่วยบรรเทำควำมเสีย่ งด้ำนสภำพคล่องลงได้ กระนัน้ หลักทรัพย์ค้ำประกันก็มคี วำมอ่อนไหวไปตำมควำมเสีย่ งด้ำนรำคำและ
แนวโน้มกำรขำดทุนในกรณีทเ่ี กิดกำรบังคับขำยหลักทรัพย์
ชสอ. มีสนิ ทรัพย์สภำพคล่องอยู่ในสัดส่วน 41.4% ของสินทรัพย์รวม ณ เดือนมีนำคม 2563 และมีอตั รำส่วนสินทรัพย์สภำพคล่องที่ระดับ 14.3% ณ เดือน
กรกฎำคม 2563 ซึง่ สูงกว่ำเกณฑ์ของกฎระเบียบใหม่ทก่ี ำหนดไว้ทร่ี ะดับไม่ต่ำกว่ำ 6% อยู่มำก
มีกำรกระจุกตัวของเงินให้ก้ยู ืมแต่มีกำรจัดกำรคุณภำพสิ นทรัพย์ที่ดี
ในมุมมองของทริสเรทติ้งเห็นว่ำ ชสอ. มีควำมเสีย่ งจำกกำรกระจุกตัวของเงินให้กยู้ มื แก่สหกรณ์สมำชิกเป็ นอย่ำงมำก โดยเงินให้กยู้ มื ที่ ชสอ. ให้แก่สมำชิก
20 อันดับแรกคิดเป็ นสัดส่วน 50% ของเงิน ให้กู้ยมื รวม ณ สิ้นรอบปี บญ
ั ชี 2562 ในขณะที่ ชสอ. ให้กู้ยมื แก่สหกรณ์ สมำชิกเพียง 256 รำยจำกจำนวน
สหกรณ์ สมำชิกทัง้ หมด 1,093 รำย ณ สิ้นรอบปี บญ
ั ชี 2562 ทัง้ นี้ เงินให้กู้ยมื แก่สหกรณ์สมำชิกคิดเป็ นสัดส่วนใหญ่ท่สี ุดที่ 58% ของสินทรัพย์รวมของ
ชสอ. ในขณะทีป่ ระมำณ 32% ของสินทรัพย์รวมเป็ นเงินลงทุน และส่วนที่เหลืออีก 10% เป็ นเงินสดและสินทรัพย์อ่นื ๆ อย่ำงไรก็ตำม ควำมเสีย่ งดังกล่ำว
ลดทอนลงจำกองค์ประกอบของเงินให้กยู้ มื ของ ชสอ. ทีเ่ ป็ นหนี้คุณภำพดี
อย่ำงไรก็ตำม ณ สิ้นรอบปี บญ
ั ชี 2562 ชสอ. มีเงินให้กู้ยมื ที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้เพียง 18.9 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ น 0.02% ของเงินให้กู้ยมื รวม เงินให้กู้ยมื
ของ ชสอ. ที่เป็ นหนี้คุณภำพดีนัน้ สะท้อนถึงเงินที่ให้กู้แก่สมำชิกสหกรณ์ขนั ้ ปฐมภูมทิ ่มี คี วำมเสีย่ งด้ำนเครดิตค่อนข้ำงต่ำซึ่งได้รบั อำนิสงส์จำกสิทธิพเิ ศษ
ด้ำนกฎระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ท่มี บี ุรมิ สิทธิเป็
์ นลำดับแรกก่อนเจ้ำหนี้อ่นื ๆ และจำกกลไกกำรชำระคืนหนี้ด้วยระบบหักเงินเดือนตำมที่ได้กล่ำว
มำแล้วข้ำงต้น ทริสเรทติ้งยังคำดหวังให้ ชสอ. ยังคงรักษำนโยบำยกำรปล่อยสินเชื่อทีร่ ะมัดระวังต่อไปเพื่อป้ องกันผลขำดทุนทีอ่ ำจเกิดขึน้ ในอนำคต
สมมติ ฐำนกรณี พื้นฐำน
ทริสเรทติ้งมีสมมติฐำนกรณีพน้ื ฐำนสำหรับกำรดำเนินงำนของ ชสอ. ในระหว่ำงปี กำรเงิน 2563-2565 ดังนี้
•
•
•
•

เงินทุนรวมจะเติบโตในอัตรำเฉลีย่ 15% ต่อปี
เงินให้กูย้ มื จะเติบโตในอัตรำเฉลีย่ 10%-12% ต่อปี
ส่วนต่ำงอัตรำดอกเบีย้ จะอยู่ในช่วง 0.48%-0.63% ต่อปี
จะมีกำรตัง้ สำรองเต็มจำนวนเพื่อให้ครอบคลุมผลขำดทุนจำกกำรลงทุนในหุน้ กูข้ องบริษทั กำรบินไทย

แนวโน้ มอันดับเครดิ ต
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” สะท้อนถึงกำรคำดกำรณ์ ของทริสเรทติ้งว่ำ ชสอ. จะรักษำบทบำทหน้ำที่สำคัญที่มตี ่อกิจกำรสหกรณ์ออม
ทรัพย์ต่อไป แนวโน้มอันดับเครดิตยังสะท้อนถึง ผลกำรดำเนินงำนที่มนคงของ
ั่
ชสอ. รวมถึงเงินให้กู้ยมื ที่มคี ุณภำพสูง และฐำนเงินทุนหลักที่ได้รบั จำก
สมำชิกอีกด้วยเช่นกัน ทัง้ นี้ ทริสเรทติ้งยังคำดหวังด้วยว่ำ ชสอ. จะสำมำรถปรับตัวและปฏิบตั ติ ำมกฎระเบียบใหม่ได้อกี ด้วย
ปัจจัยที่อำจทำให้อนั ดับเครดิ ตเปลี่ยนแปลง
แนวโน้มกำรเพิม่ อันดับเครดิตของ ชสอ. มีค่อนข้ำงจำกัดจำกกรอบกำรดำเนินงำนของสหกรณ์ออมทรัพย์ท่เี ป็ นอยู่ในปั จจุบนั ซึ่งยังขำดกำรกำกับดูแลที่
ใกล้ชดิ จำกหน่วยงำนที่รบั ผิดชอบและควำมไม่แน่นอนทีอ่ ำจมีกำรเปลีย่ นแปลงกฎระเบียบใหม่ ในทำงตรงกันข้ำม นโยบำยกำรลงทุนกำรดำเนินงำนและ
กำรเงินในเชิงรุกซึ่งทำให้สถำนะเครดิตโดยรวมของ ชสอ. อ่อนแอลง รวมทัง้ กำรเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบใด ๆ ที่จะลดทอนสิทธิพเิ ศษของสหกรณ์ออม
ทรัพย์กอ็ ำจมีผลกระทบในเชิงลบต่ออันดับเครดิตของ ชสอ. ได้
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ข้อมูลงบกำรเงิ นและอัตรำส่วนทำงกำรเงิ นที่สำคัญ
หน่วย: ล้านบาท

สินทรัพย์รวม
เงินให้กรู้ วม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์รวม
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินฝำก
เงินกูร้ วม
ทุน
รำยได้ดอกเบีย้ และเงินปันผลสุทธิ
หนี้สญ
ู และหนี้สงสัยจะสูญ
รำยได้ทม่ี ใิ ช่ดอกเบีย้
ค่ำใช้จ่ำยดำเนินงำน
กำไรสุทธิ

---------------------------------- ณ วันที่ 31 มีนำคม -------------------------2563
2562
2561
2560
2559
153,781
133,289
122,032
110,018
97,993
88,788
95,595
86,306
79,707
70,402
49,671
35,008
33,105
28,268
25,313
16
5
6
7
8
110,240
79,240
64,264
60,546
52,491
12,429
20,317
27,874
24,551
26,254
30,228
33,099
29,688
24,640
18,977
1,791
1,795
1,481
1,332
1,216
(1)
(1)
(1)
0
2
351
80
295
189
44
176
162
164
165
141
1,966
1,713
1,612
1,356
1,117

หน่วย: %

--------------------------------- ณ วันที่ 31 มีนำคม --------------------------2563
2562
2561
2560
2559
ควำมสำมำรถในกำรทำกำไร
รำยได้ดอกเบีย้ และเงินปันผลสุทธิ/สินทรัพย์รวมถัวเฉลีย่
รำยได้ทม่ี ใิ ช่ดอกเบีย้ /สินทรัพย์รวมถัวเฉลีย่
ค่ำใช้จ่ำยดำเนินงำน/รำยได้รวม
อัตรำส่วนผลตอบแทน/สินทรัพย์รวมถัวเฉลีย่
อัตรำส่วนผลตอบแทน/ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ถัวเฉลีย่
คุณภำพสิ นทรัพย์
เงินให้กทู้ ไ่ี ม่ก่อให้เกิดรำยได้/เงินให้กรู้ วม
หนี้สญ
ู และหนี้สงสัยจะสูญ/เงินให้กรู้ วมถัวเฉลีย่
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ/เงินให้กรู้ วม
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ/เงินให้กทู้ ไ่ี ม่ก่อให้เกิดรำยได้
โครงสร้ำงเงินทุน
ทุน/สินทรัพย์รวม
ทุน/เงินให้กรู้ วม
สภำพคล่อง
เงินฝำกสมำชิก/(เงินฝำก+เงินกูย้ มื )
สินทรัพย์สภำพคล่อง/(เงินฝำก+เงินกูร้ วม+หุน้ ทีช่ ำระแล้ว)

1.25
0.24
2.85
1.37
6.21

1.41
0.06
3.20
1.34
5.46

1.28
0.25
3.53
1.39
5.94

1.28
0.18
3.52
1.30
6.22

1.45
0.05
3.69
1.33
6.60

0.02
0.00
0.02
86.79

0.01
0.00
0.01
99.24

0.01
0.00
0.01
99.34

0.01
0.00
0.01
99.42

0.01
0.00
0.01
99.48

19.66
34.04

24.83
34.61

24.33
34.39

22.40
30.91

19.37
26.95

89.87
41.56

79.59
28.99

69.75
29.96

71.15
27.59

66.66
28.98

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิ ตที่เกี่ยวข้อง
- Savings Cooperative Rating Methodology, 28 September 2020
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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (FSCT)
อันดับเครดิ ตองค์กร:
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:

AStable
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อันดับเครดิต ไม่ว่ำทัง้ หมดหรือเพียงบำงส่วน และไม่ว่ำในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธกี ำรใดๆ โดยทีย่ งั ไม่ได้รบั อนุญำตเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำก บริษทั ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน กำรจัด
อันดับเครดิตนี้มใิ ช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซ้อื ขำย หรือถือตรำสำรหนี้ใดๆ แต่เป็ นเพียงควำมเห็นเกีย่ วกับควำมเสี่ยงหรื อควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำรหนี้นัน้ ๆ หรือของบริษัทนัน้ ๆ
โดยเฉพำะ ควำมเห็นที่ระบุในกำรจัดอันดับเครดิตนี้มไิ ด้เป็ นคำแนะนำเกี่ยวกับกำรลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด กำรจัดอันดับและข้อมูลที่ปรำกฏในรำยงำนใดๆ ที่จดั ทำ หรือพิ มพ์
เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จดั ทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงควำมต้องกำรด้ำนกำรเงิน พฤติกำรณ์ ควำมรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้ รบั ข้อมูลรำยใดรำยหนึ่ง ดังนัน้ ผู้รบั ข้อมูลควรประเมิน
ควำมเหมำะสมของข้อมูลดังกล่ำวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษทั ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รบั ข้อมูลที่ใช้สำหรับกำรจัดอันดับเครดิตนี้จำกบริษัท และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ ชื่อว่ำเชื่อถือได้ ดังนัน้ บริษทั ทริส
เรทติ้ง จำกัด จึง ไม่รบั ประกันควำมถูกต้อง ควำมเพียงพอ หรือควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่ำว และจะไม่รบั ผิดชอบต่อควำมสูญเสีย หรือควำมเสียห ำยใดๆ อันเกิดจำกควำมไม่
ถูกต้อง ควำมไม่เพียงพอ หรือควำมไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นนั ้ และจะไม่รบั ผิดชอบต่อข้อผิดพลำด หรือกำรละเว้นผลทีไ่ ด้รบั หรือกำรกระทำใดๆโดยอำศัยข้อมูลดังกล่ำว ทัง้ นี้ รำยละเอียดของวิธกี ำร
จัดอันดับเครดิตของ บริษทั ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria
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