
                                  
                                                                                                                                                

  

 

เหตุผล 

ทรสิเรทติ้งคงอนัดบัเครดิตองค์กรของ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย จ ำกัด (ชสอ.)  
ที่ระดบั “A-” ด้วยแนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที่” โดยอนัดบัเครดติสะท้อนถึงบทบำท
หน้ำทีท่ีส่ ำคญัของ ชสอ. ทีม่ตี่อระบบสหกรณ์ออมทรพัย ์ตลอดจนผลกำรด ำเนินงำนที่มัน่คง สนิเชื่อ
ทีม่คีุณภำพสูงต่อเนื่อง และควำมไดเ้ปรยีบทำงกำรแขง่ขนัจำกสทิธพิเิศษดำ้นกฎระเบยีบที่สหกรณ์
ได้รบักำรยกเวน้ภำษีและมบีุรมิสทิธิเ์ป็นล ำดบัแรกก่อนเจ้ำหนี้อื่น ๆ ตำมพระรำชบญัญัติ (พ.ร.บ.) 
สหกรณ์ อย่ำงไรก็ตำม ควำมแขง็แกร่งของอนัดบัเครดติก็ลดทอนลงบำงส่วนจำกเกณฑ์กำรก ำกบั
ดูแลสหกรณ์ออมทรพัย์โดยทัว่ไปที่ยงัไม่ค่อยเข้มงวด รวมทัง้กำรที่ ชสอ. มีควำมเสี่ยงจำกกำร
กระจุกตวัของเงนิใหกู้ย้มืแก่สหกรณ์สมำชกิและจำกเงนิลงทุนในตรำสำรทุน ตลอดจนภำระหนี้ที่อยู่
ในระดบัค่อนขำ้งสงู 

ทัง้นี้ ในกำรพจิำรณำอนัดบัเครดติดงักล่ำว ทรสิเรทติ้งยงัค ำนึงถงึควำมพรอ้มของ ชสอ. ทีจ่ะปรบัตวั
และปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมกำรเปลีย่นแปลงของกฎระเบยีบภำยหลงัจำกที่กฎระเบยีบใหมท่ี่ใชค้วบคุม
กำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ออมทรพัยม์ผีลบงัคบัใช้ดว้ย 

ประเดน็ส ำคญัท่ีก ำหนดอนัดบัเครดิต 

ชสอ. มีควำมพร้อมในกำรปรบัตวัและปฏิบติัตำมกฎระเบียบใหม่ 

ทรสิเรทติ้งมองว่ำ ชสอ. มคีวำมพรอ้มที่จะปรบัตวัและปฏบิตัติำมกฎระเบยีบใหม่ได้เป็นอย่ำงดโีดย
ไม่มีประเด็นกังวลร้ำยแรงเกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดกับกำรด ำเนินงำนของ ชสอ. นับตัง้แต่
กฎระเบยีบใหม่มผีลบงัคบัใชม้ำตัง้แต่ปี 2562 ทัง้นี้ กฎระเบยีบใหม่ดงักล่ำวไดร้บักำรปรบัปรุงแกไ้ข
เพื่อใช้ในกำรก ำกบัดูแลสหกรณ์ให้เขม้งวดยิง่ขึน้ทัง้ในส่วนของกิจกรรมที่เกี่ยวกบักำรรบัฝำกเงนิ 
กำรใหกู้ย้มื และกำรลงทุนของสหกรณ์ออมทรพัย์ ในกำรนี้ ทรสิเรทติ้งเหน็ว่ำกฎระเบยีบใหม่นี้เป็น
ก้ำวส ำคญัที่จะช่วยบรรเทำควำมกงัวลเกี่ยวกบัควำมมัน่คงในระยะยำวของสหกรณ์ออมทรพัย์ซึ่ง
เป็นองคป์ระกอบหนึ่งทีม่บีทบำทส ำคญัต่อระบบกำรเงนิของไทย 

อย่ำงไรก็ตำม ทรสิเรทติ้งคำดว่ำกฎระเบียบใหม่อำจจะเป็นอุปสรรคต่อโอกำสในกำรเติบโตของ 
ชสอ. และจะท ำใหผ้ลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงนิของ ชสอ. อ่อนแอลงบำ้ง ยกตวัอย่ำงเช่น นโยบำย
กำรลงทุนและเกณฑ์ในกำรส ำรองสภำพคล่องและตัง้ส ำรองส ำหรบัหนี้สูญในกฎระเบียบใหม่ที่
เขม้งวดยิง่ขึน้นัน้จะท ำใหก้ำรลงทุนของ ชสอ. มคีวำมยดืหยุ่นน้อยลงและผลตอบแทนจำกสนิทรพัย์
กล็ดลงดว้ย อย่ำงไรกต็ำม ทรสิเรทติ้งมไิดค้ำดหวงัว่ำผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของ 
ชสอ. จะส่งผลกระทบต่อสถำนะทำงกำรเงนิของ ชสอ. อย่ำงมนีัยส ำคญั  

สหกรณ์ออมทรพัยย์งัคงได้ประโยชน์จำกสิทธิพิเศษ 

สทิธพิเิศษในรูปแบบต่ำง ๆ ทีส่หกรณ์ออมทรพัย์ได้รบัอนัได้แก่ กำรยกเวน้ภำษีและกำรมบีุรมิสทิธิ ์
เป็นล ำดบัแรกก่อนเจ้ำหนี้อื่น ๆ นัน้ยงัคงมอียู่ต่อไป กล่ำวคอื สหกรณ์ออมทรพัย์และสมำชกิได้รบั
กำรยกเว้นภำษีหลัก ๆ เช่น ภำษีดอกเบี้ยออมทรพัย์ ภำษีมูลค่ำเพิ่ม และภำษีจำกเงินลงทุน  
นอกจำกนี้ พ.ร.บ. สหกรณ์ยงัก ำหนดใหส้หกรณ์ออมทรพัย์ขัน้ปฐมภูมมิบีุรมิสทิธิเ์ป็นล ำดบัแรกก่อน
เจำ้หนี้อื่น ๆ ในกำรไดร้บัดอกเบีย้และไดร้บัช ำระคนืเงนิกูจ้ำกลูกหนี้อกีดว้ย สทิธพิเิศษดำ้นบุรมิสทิธิ ์
ดงักล่ำวช่วยใหส้หกรณ์ออมทรพัยม์ขีอ้ได้เปรยีบในกำรใหกู้้แก่สมำชกิเหนือกว่ำสถำบนักำรเงนิอื่น 
ๆ ในขณะที่เงนิกู้ส่วนใหญ่ที่ให้แก่สมำชกิสำมญัของสหกรณ์ออมทรพัย์ขัน้ปฐมภูมินัน้ด ำเนินกำร
ภำยใต้ขอ้ตกลงกบันำยจ้ำงหรอืหน่วยงำนต้นสงักดัว่ำกำรช ำระดอกเบี้ยหรอืเงนิต้นของเงนิกู้ตำม
งวดนัน้สำมำรถใช้วธิหีกัจำกเงนิเดอืนของสมำชกิได้ กรณีดงักล่ำวจงึส่งผลใหส้หกรณ์ออมทรพัยข์ัน้
ปฐมภูมสิ่วนใหญ่มคีุณภำพสนิเชื่อทีด่แีละมคีวำมเสีย่งด้ำนค่ำใชจ้่ำยหนี้เสยีของเงนิที่ใหกู้แ้ก่สมำชกิ
ของสหกรณ์ทีต่ ่ำกว่ำดว้ย ซึง่ในทีสุ่ดกจ็ะส่งผลต่อคุณภำพเงนิใหกู้ย้มืแก่สหกรณ์สมำชกิของสหกรณ์
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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จ ำกดั  

ขัน้ทุตยิภูมอิย่ำง ชสอ. ดว้ย 

กำรก ำกบัดแูลท่ียงัไม่เข้มงวดมำก 

กำรก ำกบัดูแลสหกรณ์ออมทรพัย์มีควำมเข้มงวดน้อยกว่ำเมื่อเทียบกบัธนำคำรพำณิชย์และสถำบนักำรเงนิซึ่งมกีำรก ำกับดูแลที่ใกล้ชิดและเข้ม งวด
มำกกว่ำ ในมุมมองของทรสิเรทติ้งเหน็ว่ำกรณีดงักล่ำวเป็นจุดอ่อนส ำคญัทีส่รำ้งขอ้จ ำกดัใหแ้ก่สถำนะอนัดบัเครดติของสหกรณ์ออมทรพัย์ในประเทศไทย 
ถงึแมว้่ำกรอบกฎระเบยีบใหม่จะช่วยในกำรควบคุมกจิกำรของสหกรณ์ไดเ้ขม้งวดยิง่ขึน้ แต่กำรบงัคบัใชก้ฎระเบยีบทัง้หลำยใหม้ปีระสทิธภิำพไดน้ัน้จะตอ้ง
มกีำรติดตำมตรวจสอบอย่ำงเข้มงวดและอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อให้สหกรณ์ออมทรพัย์ปฏบิตัิตำมอย่ำงแท้จรงิ ซึ่งดูเหมอืนว่ำสิง่ดั งกล่ำวจะยงัไม่เกิดขึ้นใน 
เรว็ ๆ นี้ 

มีบทบำทส ำคญัในกำรเป็นตวักลำงทำงกำรเงิน 

ทรสิเรทติ้งคำดว่ำ ชสอ. จะยงัคงรกัษำบทบำทในกำรเป็นตวักลำงทำงกำรเงนิใหแ้ก่สหกรณ์สมำชกิโดยกำรรบัฝำกเงนิและใหกู้ย้มื ในขณะเดยีวกนั ชสอ. 
ยงัมบีทบำทหลกัในกำรส่งเสรมิและพฒันำกจิกำรสหกรณ์ออมทรพัย์ในประเทศไทยด้วย ชสอ. มบีทบำทส ำคญัซึ่งด ำเนินกำรใน 2 รปูแบบ คอื ท ำหน้ำที่
ตำมที่บญัญตัไิวใ้น พ.ร.บ. สหกรณ์และเป็นตวัแทนของสหกรณ์สมำชกิ ทัง้นี้ ชสอ. มสี่วนร่วมเป็นคณะกรรมกำรระดบัชำตติ่ำง ๆ มำกมำยและร่วมด ำเนิน
กจิกรรมของกจิกำรสหกรณ์ออมทรพัยเ์พื่อวตัถุประสงคท์ี่จะช่วยสนับสนุน ส่งเสรมิ วำงแผน และพฒันำกจิกำรสหกรณ์ออมทรพัยใ์นประเทศไทย สหกรณ์
ออมทรพัย์ขัน้ปฐมภูมิมหีน้ำที่ให้เงนิกู้ยมืและผลประโยชน์ในรูปสวสัดกิำรต่ำง ๆ แก่สมำชิก ในท ำนองเดียวกนั ชสอ. ก็ให้เงนิกู้ยมืแก่สหกรณ์สมำชิก
เสมอืนเป็นแหล่งเงนิทุนอกีทำงหนึ่งและยงัสรำ้งประโยชน์ต่ำง ๆ ในรูปแบบของกำรใหค้ ำปรกึษำ รวมถงึกำรจดัอบรมและสมัมนำโดยมเีป้ำหมำยหลกัเพื่อ
ช่วยยกระดบัควำมแขง็แกร่งทัง้ทำงดำ้นกำรด ำเนินงำนและกำรเงนิของสหกรณ์สมำชกิดว้ย  

มีควำมเส่ียงทำงด้ำนรำคำตลำดจำกกำรกระจกุตวัของพอรต์กำรลงทุน 

ทรสิเรทติ้งมองว่ำกำรเผชญิกบัควำมเสีย่งทำงดำ้นรำคำตลำดอนัเนื่องมำจำกกำรลงทุนนัน้เป็นควำมกงัวลส ำคญัต่ออนัดบัเครดติของ ชสอ. ทัง้นี้ นโยบำย
กำรลงทุนของ ชสอ. ไดเ้ริม่เปลีย่นมำเป็นแบบเชงิรุกมำกขึน้โดยมกีำรเพิม่สดัส่วนของกำรลงทุนในหลกัทรพัยป์ระเภทตรำสำรทุนซึ่งถอืว่ำเป็นหลกัทรพัย์
ในกลุ่มที่มคีวำมเสี่ยงจำกควำมผนัผวนของรำคำตลำดในระดบัสูง ชสอ. มอีตัรำส่วนเงนิลงทุนต่อสนิทรพัย์รวมอยู่ที่ระดบั 44% ณ สิ้นรอบปีบญัช ี2563 
(สิน้สุด ณ เดอืนมนีำคม 2564) โดยเงนิลงทุนประกอบไปด้วยเงนิลงทุนในตรำสำรทุนในสดัส่วน 47% ในหุน้กูใ้นสดัส่วน 40% และในกำรลงทุนอื่น ๆ อกี 
13% ณ สิ้นรอบปีบญัช ี2563 ซึง่เปรยีบเทยีบกบันโยบำยกำรลงทุนก่อนหน้ำนี้ที่ประกอบดว้ยเงนิลงทุนในตรำสำรทุนในสดัส่วนเพยีง 5% หุน้กู้ 85% และ
อื่นๆ อีก 10% โดย ชสอ. ได้เปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรลงทุนในปี 2562 ในกำรนี้ ทรสิเรทติ้งคำดหวงัว่ำ ชสอ. จะจ ำกัดกำรลงทุนในตรำสำรทุนลงใน
อนำคต ทัง้นี้ กำรลงทุนในตรำสำรทุนทีม่ำกยิง่ขึน้เท่ำไหร่ก็จะยิง่ท ำใหม้คีวำมเสีย่งมำกขึน้เท่ำนัน้ ซึ่งในที่สุดก็จะส่งผลกระทบต่อสถำนะเครดติของ ชสอ. 
ได ้ 

ชสอ. มคีวำมเสีย่งจำกกำรมเีงนิลงทุนในหุน้กู้ไม่มปีระกนัของ บรษิทั กำรบนิไทย จ ำกดั (มหำชน)  ณ สิน้เดอืนมนีำคม 2564 ที่จ ำนวน 1.9 พนัล้ำนบำท
ซึง่คดิเป็นประมำณ 1% ของสนิทรพัย์รวมและ 5% ของทุนทัง้หมดของ ชสอ. ซึง่ปัจจุบนับรษิทักำรบนิไทยอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรตำมแผนฟ้ืนฟูกจิกำร
ตำมค ำสัง่ของศำลล้มละลำยกลำง ทัง้นี้ กำรพจิำรณำอนัดบัเครดติยงัค ำนึงถงึผลกระทบจำกควำมเป็นไปได้ที่ ชสอ. จะมผีลขำดทุนจำกเงนิลงทุนในหุน้กู้
ไม่มปีระกนัของบรษิทักำรบนิไทยดว้ย 

อตัรำกำรก่อหน้ียงัอยู่ในระดบัสูงและมีฐำนทุนอยู่ในระดบัปำนกลำง 

ฐำนทุนของ ชสอ. ซึ่งประกอบไปด้วยทุนเรอืนหุ้นที่ช ำระแล้ว ทุนส ำรองตำมกฎหมำย ทุนส ำรองตำมขอ้บงัคบั ก ำไรหรอืขำดทุนจำกเงนิลงทุนที่ยงัไม่
เกดิขึน้ และก ำไรสุทธนิัน้มกีำรปรบัเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนื่อง อตัรำส่วนกำรก่อหนี้ซึ่งวดัโดยอตัรำส่วนทุนต่อสนิทรพัยร์วมอยู่ที่ระดบั 25% ณ สิ้นรอบปีบญัช ี
2563 แต่อตัรำส่วนดงักล่ำวก็ถอืว่ำยงัอยู่ในระดบัต ่ำเมื่อเทยีบกบัสหกรณ์ออมทรพัยข์นำดใหญ่ที่ก่อตัง้มำนำนซึง่มอีตัรำส่วนดงักล่ำวโดยเฉลีย่ อยู่ทีร่ะดบั
ประมำณ 40% ทัง้นี้ ชสอ. มอีตัรำส่วนเงนิกองทุนต่อสนิทรพัยท์ีร่ะดบั 27.6% ณ สิน้เดอืนมนีำคม 2564 ซึง่สงูกว่ำเกณฑข์องกฎระเบยีบใหม่ที่ก ำหนดไวท้ี่
ระดบัไม่ต ่ำกว่ำ 15% 

ตำมเงื่อนไขข้อบงัคบัของ ชสอ. มกีำรก ำหนดให้สหกรณ์สมำชิกจะต้องซื้อหุ้นของ ชสอ. เพิม่เติมในสดัส่วนที่สอดคล้องกบัทุนเรอืนหุ้นที่ช ำระแล้วของ
สหกรณ์สมำชิก ในสถำนกำรณ์ปกติ ทุนเรอืนหุ้นที่ช ำระแล้วของ ชสอ. จะเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ในขณะเดียวกนั ทุนเรอืนหุ้นที่ช ำระแล้วของสหกรณ์
สมำชิกแต่ละรำยก็จะเพิ่มขึ้นอย่ำงอตัโนมตัิตำมกลไกปกตใินกำรซื้อหุ้นเพิม่รำยเดือนของสหกรณ์สมำชิก ทรสิเรทติ้งคำดหวงัว่ำ ชสอ. จะสรำ้งควำม
แขง็แกร่งของฐำนทุนใหม้ำกยิง่ขึน้เพื่อรองรบักบักำรเปลีย่นแปลงในทำงลบของกจิกำรสหกรณ์ออมทรพัยห์รอืตลำดกำรเงนิภำยในประเทศ 

สภำพคล่องอยู่ในระดบัท่ีเพียงพอ 

ทรสิเรทติ้งคำดว่ำ ชสอ. จะยงัคงสำมำรถรกัษำสภำพคล่องใหม้คีวำมเพยีงพอจำกกำรไดร้บัวงเงนิกู้ยมืจำกธนำคำรพำณิชย์หลำยแห่ง ซึ่งวงเงนิดงักล่ำว
น่ำจะเพยีงพอทีจ่ะรองรบัควำมเสีย่งทำงดำ้นสภำพคล่องทีเ่หนือควำมคำดหมำยได ้
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โดยเฉลี่ยแล้วเงนิกู้ยมืจำกธนำคำรพำณิชย์นัน้มสีดัส่วนคดิเป็น 12% ของหนี้สนิรวมหรอื 9% ของสนิทรพัย์รวมของ ชสอ. ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่ำนมำ ทัง้นี้ 
สภำพคล่องส่วนเกินจำกเงนิรบัฝำกของสหกรณ์สมำชิกท ำให้ ชสอ. ไม่มีเงนิกู้ยืมใด ๆ จำกธนำคำรพำณิชย์ ณ สิ้นรอบปีบญัชี 2563 อย่ำงไรก็ตำม  
ทรสิเรทติ้งมองว่ำเงนิทุนขนำดใหญ่ที่ได้จำกกำรกู้ยมืจำกสถำบนักำรเงนิมกัมคีวำมเสีย่งดำ้นกำรกู้ยมืต่อมำกกว่ำกำรใช้เงนิฝำกและกำรกู้ยมืจำกสหกรณ์
สมำชกิเป็นแหล่งเงนิทุนเนื่องจำกเงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิส่วนมำกนัน้เป็นเงนิกูย้มืระยะสัน้ 

ชสอ. มสีนิทรพัย์สภำพคล่องคดิเป็นสดัส่วน 49.6% ของสนิทรพัย์รวมของ ชสอ. ณ เดือนมนีำคม 2564 และมอีตัรำส่วนสนิทรพัย์สภำพคล่องที่ระดบั 
7.4% ณ สิน้เดอืนมนีำคม 2564 ซึง่สงูกว่ำเกณฑข์องกฎระเบยีบใหม่ทีก่ ำหนดไวท้ีร่ะดบัไม่ต ่ำกว่ำ 6%  

มีกำรกระจกุตวัของเงินให้กู้ยืมแต่มีกำรจดักำรคุณภำพสินเช่ือท่ีดี 

ในมุมมองของทรสิเรทติ้งเหน็ว่ำ ชสอ. มคีวำมเสีย่งจำกกำรกระจุกตวัของเงนิใหกู้ย้มืแก่สหกรณ์สมำชกิค่อนขำ้งมำก โดยเงนิใหกู้ย้มืที ่ชสอ. ใหแ้ก่สมำชกิ 
20 อนัดบัแรกคดิเป็นสดัส่วน 59% ของเงนิใหกู้ย้มืรวม ณ สิน้รอบปีบญัช ี2563 อนัเนื่องมำจำก ชสอ. ใหกู้ย้มืแก่สหกรณ์สมำชกิเพยีง 204 รำยจำกจ ำนวน
สหกรณ์สมำชกิทัง้หมด 1,099 รำย ณ สิ้นรอบปีบญัชี 2563 ทัง้นี้ เงนิใหกู้้ยมืแก่สหกรณ์สมำชิกคดิเป็นสดัส่วนใหญ่ที่สุดที่ 51% ของสนิทรพัย์รวมของ 
ชสอ. ณ สิ้นรอบปีบญัช ี2563 ในขณะทีป่ระมำณ 44% ของสนิทรพัยร์วมของ ชสอ. เป็นเงนิลงทุนและส่วนที่เหลอือกี 5% เป็นเงนิสดและสนิทรพัย์อื่น ๆ 
อย่ำงไรกต็ำม ควำมเสีย่งดงักล่ำวลดทอนลงจำกองคป์ระกอบของเงนิใหกู้ย้มืของ ชสอ. ทีเ่ป็นหนี้คุณภำพดี 

ณ สิ้นรอบปีบญัช ี2563 ชสอ. มเีงนิใหกู้้ยมืที่ไม่ก่อใหเ้กดิรำยได้เพยีง 17.1 ล้ำนบำทหรอืคดิเป็น 0.02% ของเงนิใหกู้้รวมคงคำ้ง เงนิใหกู้้ยมืของ ชสอ. ที่
เป็นหนี้คุณภำพดีนัน้สะท้อนถึงเงินที่ให้กู้แก่สมำชิกสหกรณ์ขัน้ปฐมภูมิที่มีควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตค่อนข้ำงต ่ำซึ่งได้รบัอำนิสงส์จำกสิทธิพิเศษด้ำน
กฎระเบยีบของสหกรณ์ออมทรพัย์ทีม่บีุรมิสทิธิเ์ป็นล ำดบัแรกก่อนเจ้ำหนี้อื่น ๆ และจำกกลไกกำรช ำระคนืหนี้ด้วยระบบหกัเงนิเดอืนตำมทีไ่ด้กล่ำวมำแล้ว
ขำ้งตน้ ในกำรนี้ ทรสิเรทติ้งยงัคำดหวงัให ้ชสอ. ยงัคงรกัษำนโยบำยกำรปล่อยสนิเชื่อที่เขม้งวดต่อไปเพื่อรกัษำคุณภำพสนิทรพัยท์ีด่เีอำไว ้

สมมติฐำนกรณีพ้ืนฐำน 

ทรสิเรทติ้งมสีมมตฐิำนกรณีพืน้ฐำนส ำหรบักำรด ำเนินงำนของ ชสอ. ในระหว่ำงรอบปีบญัช ี2564-2566 ดงันี้ 

• ส่วนของทุนรวมจะเตบิโตในอตัรำเฉลีย่ 5% ต่อปี  
• เงนิใหกู้ย้มืจะลดลง 3% ในปีบญัช ี2564 และจะเตบิโตในอตัรำเฉลีย่ 3% ต่อปีในรอบปีบญัช ี2565-2566 
• ส่วนต่ำงอตัรำดอกเบีย้จะอยู่ในช่วง 0.16%-0.18% ต่อปี 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นถงึกำรคำดกำรณ์ของทรสิเรทติ้งว่ำ ชสอ. จะรกัษำบทบำทหน้ำทีส่ ำคญัทีม่ตี่อระบบสหกรณ์ออมทรพัย์
ต่อไป แนวโน้มอนัดบัเครดติยงัสะท้อนถงึผลกำรด ำเนินงำนทีม่ ัน่คงของ ชสอ. รวมถงึเงนิใหกู้ย้มืที่มคีุณภำพสงู และฐำนเงนิทุนหลกัทีไ่ดร้บัจำกสมำชกิอกี
ดว้ย ทัง้นี้ ทรสิเรทติ้งยงัคำดหวงัดว้ยว่ำ ชสอ. จะสำมำรถปฏบิตัติำมกำรเปลีย่นแปลงของกฎระเบยีบไดอ้กีดว้ยเช่นกนั  

ปัจจยัท่ีอำจท ำให้อนัดบัเครดิตเปล่ียนแปลง 

แนวโน้มกำรเพิ่มอนัดบัเครดิตของ ชสอ . มขี้อจ ำกดัจำกกรอบกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ออมทรพัย์ที่ยงัขำดกำรก ำกบัดูแลที่ใกล้ชิดและกำรติดตำม
ตรวจสอบที่เขม้งวดจำกหน่วยงำนรบัผดิชอบ ในทำงตรงกนัขำ้ม นโยบำยกำรลงทุนในเชงิรุกโดยเฉพำะอย่ำงยิง่กำรลงทุนในตรำสำรทุนที่เพิม่สูงขึน้นัน้
อำจเพิม่ควำมเสีย่งต่อกำรปรบัลดอนัดบัเครดติได้ นอกจำกนี้ กำรด ำเนินงำนและนโยบำยกำรเงนิในเชงิรุกที่อำจท ำใหส้ถำนะเครดติโดยรวมของ ชสอ. 
อ่อนแอลง รวมทัง้กำรเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบใด ๆ ที่จะลดทอนสทิธิพเิศษของสหกรณ์ออมทรพัย์ก็อำจมผีลกระทบในเชงิลบต่ออนัดบัเครดติของ 
ชสอ. ได ้
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ข้อมูลงบกำรเงินและอตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 

หน่วย: ลา้นบาท 
 

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

 
2564 2563 2562 2561 2560 

สนิทรพัยร์วม 
 

141,218 153,781 133,289 122,032 110,018 
เงนิใหกู้ร้วม  72,085 88,788 95,595 86,306 79,707 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยร์วม  62,164 49,671 35,008 33,105 28,268 
ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู  14 16 5 6 7 
เงนิรบัฝำก  95,822 110,240 79,240 64,264 60,546 
เงนิกูร้วม 

 
9,639 12,429 20,317 27,874 24,551 

ทุน 
 

35,336 30,228 33,099 29,688 24,640 
รำยไดด้อกเบีย้และเงนิปันผลสุทธ ิ

 
1,212 1,791 1,795 1,481 1,332 

หนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญู 
 

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

 
963 351 80 295 189 

ค่ำใชจ้่ำยด ำเนินงำน  149 165 162 164 165 
ก ำไรสุทธ ิ  2,029 1,966 1,713 1,612 1,356 

 

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

 
2564 2563 2562 2561 2560 

ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร 
 

     
รำยไดด้อกเบีย้และเงนิปันผลสุทธ/ิสนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่  0.82 1.25 1.41 1.28 1.28 
รำยไดท้ีม่ใิช่ดอกเบีย้/สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่  0.65 0.24 0.06 0.25 0.18 
ค่ำใชจ้่ำยด ำเนินงำน/รำยไดร้วม  2.45 2.85 3.20 3.53 3.52 
อตัรำสว่นผลตอบแทน/สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่  1.38 1.37 1.34 1.39 1.30 
อตัรำสว่นผลตอบแทน/ส่วนของทุนถวัเฉลีย่ 

 
6.19 6.21 5.46 5.94 6.22 

คณุภำพสินทรพัย ์
 

     
เงนิใหกู้ท้ีไ่ม่ก่อใหเ้กดิรำยได้/เงนิใหกู้ร้วม  

 
0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 

หนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญู/เงนิใหกู้ร้วมถวัเฉลีย่            
 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู/เงนิใหกู้ร้วม 

 
0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 

ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู/เงนิใหกู้ท้ีไ่ม่ก่อใหเ้กดิรำยได้  79.95 86.79 99.24 99.34 99.42 
โครงสร้ำงเงินทุน       
ทุน/สนิทรพัยร์วม  25.02 19.66 24.83 24.33 22.40 
ทุน/เงนิใหกู้ร้วม  49.01 34.04 34.61 34.39 30.91 
สภำพคล่อง       
เงนิรบัฝำกจำกสมำชกิ/(เงนิรบัฝำก+เงนิกูย้มื)  90.86 89.87 79.59 69.75 71.15 
สนิทรพัยส์ภำพคลอ่ง/(เงนิรบัฝำก+เงนิกูร้วม+หุน้ทีช่ ำระแลว้)  49.60 41.56 28.99 29.96 27.59 

 

เกณฑก์ารจดัอนัดบัเครดิตท่ีเก่ียวข้อง 

- เกณฑก์ารจดัอนัดบัเครดติสหกรณ์ออมทรพัย,์ 28 กนัยายน 2563 

   

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    

© บริษัท ทริสเรทต้ิง จ ำกดั สงวนลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2564  ห้ำมมใิห้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ท ำส ำเนำเผยแพร่ แจกจ่ำย หรอืเกบ็ไว้เพื่อใช้ในภำยหลงัเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรำยงำนหรอืขอ้มูลกำรจดั
อนัดบัเครดติ ไม่ว่ำทัง้หมดหรอืเพยีงบำงส่วน และไม่ว่ำในรูปแบบ หรอืลกัษณะใดๆ หรอืด้วยวธิกีำรใดๆ โดยทีย่งัไม่ไดร้บัอนุญำตเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำก บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ำกดั ก่อน กำรจดั
อนัดบัเครดตินี้มใิช่ค ำแถลงขอ้เทจ็จรงิ หรอืค ำเสนอแนะใหซ้ื้อ ขำย หรอืถอืตรำสำรหน้ีใดๆ แต่เป็นเพยีงควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเสี่ยงหรือควำมน่ำเชื่อถอืของตรำสำรหน้ีนัน้ๆ หรอืของบรษิัทนัน้ๆ 
โดยเฉพำะ ควำมเห็นที่ระบุในกำรจดัอนัดบัเครดิตนี้มไิด้เป็นค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรลงทุน หรือค ำแนะน ำในลักษณะอื่นใด กำรจดัอันดบัและขอ้ มูลที่ปรำกฏในรำยงำนใดๆ ที่จดัท ำ หรอืพิมพ์
เผยแพร่โดย บรษิัท ทรสิเรทติ้ง จ ำกดั ได้จดัท ำขึ้นโดยมไิดค้ ำนึงถึงควำมต้องกำรด้ำนกำรเงนิ พฤติกำรณ์ ควำมรู ้และวตัถุประสงค์ของผูร้บัขอ้มูลรำยใดรำยหน่ึง ดงันัน้ ผู้รบัขอ้มูลควรปร ะเมนิ
ควำมเหมำะสมของขอ้มูลดงักล่ำวก่อนตดัสนิใจลงทุน บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ำกดั ไดร้บัขอ้มูลที่ใชส้ ำหรบักำรจดัอนัดบัเครดตินี้จำกบรษิัทและแหล่งขอ้มูลอื่นๆ ทีเ่ชื่อว่ำเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิ
เรทติ้ง จ ำกดั จงึไม่รบัประกนัควำมถูกต้อง ควำมเพยีงพอ หรอืควำมครบถว้นสมบูรณ์ของขอ้มูลใดๆ ดงักล่ำว และจะไม่รบัผดิชอบต่อควำมสูญเ สยี หรอืควำมเสยีหำยใดๆ อนัเกดิจำกควำมไม่
ถูกตอ้ง ควำมไม่เพยีงพอ หรอืควำมไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นัน้ และจะไม่รบัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลำด หรอืกำรละเวน้ผลทีไ่ดร้บัหรอืกำรกระท ำใดๆโดยอำศยัขอ้มูลดงักล่ำว ทัง้นี้ รำยละเอยีดของวธิกีำร
จดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ำกดั เผยแพร่อยู่บน Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria 


