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Stable

ทริสเรทติ้งคงอัน ดับเครดิตองค์กรของ ชุมนุ มสหกรณ์ อ อมทรัพ ย์แห่ งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.)
ที่ระดับ “A-” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงบทบำท
หน้ำทีท่ ส่ี ำคัญของ ชสอ. ทีม่ ตี ่อระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ ตลอดจนผลกำรดำเนินงำนที่มนคง
ั ่ สินเชื่อ
ทีม่ คี ุณภำพสูงต่อเนื่อง และควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขันจำกสิทธิพเิ ศษด้ำนกฎระเบียบที่สหกรณ์
ได้รบั กำรยกเว้นภำษีและมีบุรมิ สิทธิเป็
์ นลำดับแรกก่อนเจ้ำหนี้อ่นื ๆ ตำมพระรำชบัญญัติ (พ.ร.บ.)
สหกรณ์ อย่ำงไรก็ตำม ควำมแข็งแกร่งของอันดับเครดิต ก็ลดทอนลงบำงส่วนจำกเกณฑ์กำรกำกับ
ดูแลสหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ โดยทัว่ ไปที่ย งั ไม่ค่อ ยเข้มงวด รวมทัง้ กำรที่ ชสอ. มีควำมเสี่ย งจำกกำร
กระจุกตัวของเงินให้กยู้ มื แก่สหกรณ์สมำชิกและจำกเงินลงทุนในตรำสำรทุน ตลอดจนภำระหนี้ท่อี ยู่
ในระดับค่อนข้ำงสูง
ทัง้ นี้ ในกำรพิจำรณำอันดับเครดิตดังกล่ำว ทริสเรทติ้งยังคำนึงถึงควำมพร้อมของ ชสอ. ทีจ่ ะปรับตัว
และปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตำมกำรเปลีย่ นแปลงของกฎระเบียบภำยหลังจำกที่กฎระเบียบใหม่ท่ใี ช้ควบคุม
กำรดำเนินงำนของสหกรณ์ออมทรัพย์มผี ลบังคับใช้ดว้ ย
ประเด็นสำคัญที่กำหนดอันดับเครดิ ต
ชสอ. มีควำมพร้อมในกำรปรับตัวและปฏิ บตั ิ ตำมกฎระเบียบใหม่
ทริสเรทติ้งมองว่ำ ชสอ. มีควำมพร้อมที่จะปรับตัวและปฏิบตั ติ ำมกฎระเบียบใหม่ได้เป็ นอย่ำงดีโดย
ไม่ มีป ระเด็น กังวลร้ำยแรงเกี่ย วกับ ผลกระทบที่จะเกิด กับ กำรด ำเนิ น งำนของ ชสอ. นั บ ตัง้ แต่
กฎระเบียบใหม่มผี ลบังคับใช้มำตัง้ แต่ปี 2562 ทัง้ นี้ กฎระเบียบใหม่ดงั กล่ำวได้รบั กำรปรับปรุงแก้ไข
เพื่อใช้ในกำรกำกับดูแลสหกรณ์ ให้เข้มงวดยิง่ ขึน้ ทัง้ ในส่วนของกิจกรรมที่เกี่ยวกับกำรรับฝำกเงิน
กำรให้กยู้ มื และกำรลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์ ในกำรนี้ ทริสเรทติ้งเห็นว่ำกฎระเบียบใหม่น้เี ป็ น
ก้ำวสำคัญที่จะช่วยบรรเทำควำมกังวลเกี่ยวกับควำมมันคงในระยะยำวของสหกรณ์
่
ออมทรัพย์ซ่งึ
เป็ นองค์ประกอบหนึ่งทีม่ บี ทบำทสำคัญต่อระบบกำรเงินของไทย
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อย่ำงไรก็ตำม ทริสเรทติ้งคำดว่ำกฎระเบีย บใหม่อำจจะเป็ น อุปสรรคต่อ โอกำสในกำรเติบโตของ
ชสอ. และจะทำให้ผลกำรดำเนินงำนทำงกำรเงินของ ชสอ. อ่อนแอลงบ้ำง ยกตัวอย่ำงเช่น นโยบำย
กำรลงทุน และเกณฑ์ในกำรส ำรองสภำพคล่ อ งและตัง้ ส ำรองส ำหรับ หนี้สูญ ในกฎระเบีย บใหม่ ท่ี
เข้มงวดยิง่ ขึน้ นัน้ จะทำให้กำรลงทุนของ ชสอ. มีควำมยืดหยุ่นน้อยลงและผลตอบแทนจำกสินทรัพย์
ก็ลดลงด้วย อย่ำงไรก็ตำม ทริสเรทติ้งมิได้คำดหวังว่ำผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรทำกำไรของ
ชสอ. จะส่งผลกระทบต่อสถำนะทำงกำรเงินของ ชสอ. อย่ำงมีนัยสำคัญ
สหกรณ์ออมทรัพย์ยงั คงได้ประโยชน์จำกสิ ทธิ พิเศษ
สิทธิพเิ ศษในรูปแบบต่ำง ๆ ทีส่ หกรณ์ออมทรัพย์ได้รบั อันได้แก่ กำรยกเว้นภำษีและกำรมีบุรมิ สิทธิ ์
เป็ นลำดับแรกก่อนเจ้ำหนี้อ่นื ๆ นัน้ ยังคงมีอยู่ต่อไป กล่ำวคือ สหกรณ์ออมทรัพย์และสมำชิกได้รบั
กำรยกเว้น ภำษี ห ลัก ๆ เช่น ภำษีด อกเบี้ย ออมทรัพ ย์ ภำษีมูล ค่ ำเพิ่ม และภำษี จำกเงิน ลงทุ น
นอกจำกนี้ พ.ร.บ. สหกรณ์ยงั กำหนดให้สหกรณ์ออมทรัพย์ขนั ้ ปฐมภูมมิ บี ุรมิ สิทธิเป็์ นลำดับแรกก่อน
เจ้ำหนี้อ่นื ๆ ในกำรได้รบั ดอกเบีย้ และได้รบั ชำระคืนเงินกูจ้ ำกลูกหนี้อกี ด้วย สิทธิพเิ ศษด้ำนบุรมิ สิทธิ ์
ดังกล่ำวช่วยให้สหกรณ์ออมทรัพย์มขี อ้ ได้เปรียบในกำรให้กู้แก่สมำชิกเหนือกว่ำสถำบันกำรเงินอื่น
ๆ ในขณะที่เงินกู้ส่วนใหญ่ท่ใี ห้แก่สมำชิกสำมัญของสหกรณ์ ออมทรัพย์ขนั ้ ปฐมภูมินัน้ ดำเนินกำร
ภำยใต้ขอ้ ตกลงกับนำยจ้ำงหรือหน่ วยงำนต้นสังกัด ว่ำกำรชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้นของเงินกู้ตำม
งวดนัน้ สำมำรถใช้วธิ หี กั จำกเงินเดือนของสมำชิกได้ กรณีดงั กล่ำวจึงส่งผลให้สหกรณ์ออมทรัพย์ขนั ้
ปฐมภูมสิ ่วนใหญ่มคี ุณภำพสินเชื่อทีด่ แี ละมีควำมเสีย่ งด้ำนค่ำใช้จ่ำยหนี้เสียของเงินที่ให้กแู้ ก่สมำชิก
ของสหกรณ์ทต่ี ่ำกว่ำด้วย ซึง่ ในทีส่ ุดก็จะส่งผลต่อคุณภำพเงินให้กยู้ มื แก่สหกรณ์สมำชิกของสหกรณ์

ขัน้ ทุตยิ ภูมอิ ย่ำง ชสอ. ด้วย
กำรกำกับดูแลที่ยงั ไม่เข้มงวดมำก
กำรกำกับดูแลสหกรณ์ ออมทรัพ ย์มีควำมเข้มงวดน้อ ยกว่ำเมื่อเทียบกับธนำคำรพำณิช ย์และสถำบัน กำรเงินซึ่งมีกำรกำกับดูแลที่ใกล้ชิดและเข้ม งวด
มำกกว่ำ ในมุมมองของทริสเรทติ้งเห็นว่ำกรณีดงั กล่ำวเป็ นจุดอ่อนสำคัญทีส่ ร้ำงข้อจำกัดให้แก่สถำนะอันดับเครดิตของสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย
ถึงแม้ว่ำกรอบกฎระเบียบใหม่จะช่วยในกำรควบคุมกิจกำรของสหกรณ์ได้เข้มงวดยิง่ ขึน้ แต่กำรบังคับใช้กฎระเบียบทัง้ หลำยให้มปี ระสิทธิภำพได้นนั ้ จะต้อง
มีกำรติดตำมตรวจสอบอย่ำงเข้มงวดและอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์ปฏิบตั ิตำมอย่ำงแท้จริง ซึ่งดูเหมือนว่ำสิง่ ดั งกล่ำวจะยังไม่เกิดขึ้นใน
เร็ว ๆ นี้
มีบทบำทสำคัญในกำรเป็ นตัวกลำงทำงกำรเงิ น
ทริสเรทติ้งคำดว่ำ ชสอ. จะยังคงรักษำบทบำทในกำรเป็ นตัวกลำงทำงกำรเงินให้แก่สหกรณ์สมำชิกโดยกำรรับฝำกเงินและให้กยู้ มื ในขณะเดียวกัน ชสอ.
ยังมีบทบำทหลักในกำรส่งเสริมและพัฒนำกิจกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทยด้วย ชสอ. มีบทบำทสำคัญซึ่งดำเนินกำรใน 2 รูปแบบ คือ ทำหน้ำที่
ตำมที่บญ
ั ญัตไิ ว้ใน พ.ร.บ. สหกรณ์และเป็ นตัวแทนของสหกรณ์สมำชิก ทัง้ นี้ ชสอ. มีส่วนร่วมเป็ นคณะกรรมกำรระดับชำติต่ำง ๆ มำกมำยและร่วมดำเนิน
กิจกรรมของกิจกำรสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อวัตถุประสงค์ท่จี ะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม วำงแผน และพัฒนำกิจกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย สหกรณ์
ออมทรัพย์ขนั ้ ปฐมภูมิมหี น้ำที่ให้เงินกู้ยมื และผลประโยชน์ในรูปสวัสดิกำรต่ำง ๆ แก่สมำชิก ในทำนองเดียวกัน ชสอ. ก็ให้เงินกู้ยมื แก่สหกรณ์ สมำชิก
เสมือนเป็ นแหล่งเงินทุนอีกทำงหนึ่งและยัง สร้ำงประโยชน์ต่ำง ๆ ในรูปแบบของกำรให้คำปรึกษำ รวมถึงกำรจัดอบรมและสัมมนำโดยมีเป้ ำหมำยหลักเพื่อ
ช่วยยกระดับควำมแข็งแกร่งทัง้ ทำงด้ำนกำรดำเนินงำนและกำรเงินของสหกรณ์สมำชิกด้วย
มีควำมเสี่ยงทำงด้ำนรำคำตลำดจำกกำรกระจุกตัวของพอร์ตกำรลงทุน
ทริสเรทติ้งมองว่ำกำรเผชิญกับควำมเสีย่ งทำงด้ำนรำคำตลำดอันเนื่องมำจำกกำรลงทุน นัน้ เป็ นควำมกังวลสำคัญต่ออันดับเครดิตของ ชสอ. ทัง้ นี้ นโยบำย
กำรลงทุนของ ชสอ. ได้เริม่ เปลีย่ นมำเป็ นแบบเชิงรุกมำกขึน้ โดยมีกำรเพิม่ สัดส่วนของกำรลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตรำสำรทุนซึ่งถือว่ำเป็ นหลักทรัพย์
ในกลุ่มที่มคี วำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำตลำดในระดับสูง ชสอ. มีอตั รำส่วนเงินลงทุนต่อสินทรัพย์รวมอยู่ท่รี ะดับ 44% ณ สิ้นรอบปี บญ
ั ชี 2563
(สิน้ สุด ณ เดือนมีนำคม 2564) โดยเงินลงทุนประกอบไปด้วยเงินลงทุนในตรำสำรทุนในสัดส่วน 47% ในหุน้ กูใ้ นสัดส่วน 40% และในกำรลงทุนอื่น ๆ อีก
13% ณ สิ้นรอบปี บญ
ั ชี 2563 ซึง่ เปรียบเทียบกับนโยบำยกำรลงทุนก่อนหน้ำนี้ท่ปี ระกอบด้วยเงินลงทุนในตรำสำรทุนในสัดส่วนเพียง 5% หุน้ กู้ 85% และ
อื่นๆ อีก 10% โดย ชสอ. ได้เปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรลงทุน ในปี 2562 ในกำรนี้ ทริส เรทติ้งคำดหวังว่ำ ชสอ. จะจำกัดกำรลงทุนในตรำสำรทุน ลงใน
อนำคต ทัง้ นี้ กำรลงทุนในตรำสำรทุนทีม่ ำกยิง่ ขึน้ เท่ำไหร่ก็จะยิง่ ทำให้มคี วำมเสีย่ งมำกขึน้ เท่ำนัน้ ซึ่งในที่สุดก็จะส่งผลกระทบต่อสถำนะเครดิตของ ชสอ.
ได้
ชสอ. มีควำมเสีย่ งจำกกำรมีเงินลงทุนในหุน้ กู้ไม่มปี ระกันของ บริษทั กำรบินไทย จำกัด (มหำชน) ณ สิน้ เดือนมีนำคม 2564 ที่จำนวน 1.9 พันล้ำนบำท
ซึง่ คิดเป็ นประมำณ 1% ของสินทรัพย์รวมและ 5% ของทุนทัง้ หมดของ ชสอ. ซึง่ ปั จจุบนั บริษทั กำรบินไทยอยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรตำมแผนฟื้ นฟูกจิ กำร
ตำมคำสังของศำลล้
่
มละลำยกลำง ทัง้ นี้ กำรพิจำรณำอันดับเครดิตยังคำนึงถึงผลกระทบจำกควำมเป็ นไปได้ท่ี ชสอ. จะมีผลขำดทุนจำกเงินลงทุนในหุน้ กู้
ไม่มปี ระกันของบริษทั กำรบินไทยด้วย
อัตรำกำรก่อหนี้ ยงั อยู่ในระดับสูงและมีฐำนทุนอยู่ในระดับปำนกลำง
ฐำนทุนของ ชสอ. ซึ่งประกอบไปด้วยทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้ว ทุนสำรองตำมกฎหมำย ทุนสำรองตำมข้อบังคับ กำไรหรือขำดทุนจำกเงินลงทุนที่ยงั ไม่
เกิดขึน้ และกำไรสุทธินัน้ มีกำรปรับเพิม่ ขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง อัตรำส่วนกำรก่อหนี้ซ่ึงวัดโดยอัตรำส่วนทุนต่อสินทรัพย์รวมอยู่ท่รี ะดับ 25% ณ สิ้นรอบปี บญ
ั ชี
2563 แต่อตั รำส่วนดังกล่ำวก็ถอื ว่ำยังอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับสหกรณ์ออมทรัพย์ขนำดใหญ่ท่กี ่อตัง้ มำนำนซึง่ มีอตั รำส่วนดังกล่ำวโดยเฉลีย่ อยู่ทร่ี ะดับ
ประมำณ 40% ทัง้ นี้ ชสอ. มีอตั รำส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์ทร่ี ะดับ 27.6% ณ สิน้ เดือนมีนำคม 2564 ซึง่ สูงกว่ำเกณฑ์ของกฎระเบียบใหม่ท่กี ำหนดไว้ท่ี
ระดับไม่ต่ำกว่ำ 15%
ตำมเงื่อนไขข้อบังคับของ ชสอ. มีกำรกำหนดให้สหกรณ์สมำชิกจะต้องซื้อหุ้นของ ชสอ. เพิม่ เติมในสัดส่วนที่สอดคล้องกับทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้วของ
สหกรณ์ สมำชิก ในสถำนกำรณ์ปกติ ทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้วของ ชสอ. จะเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน ทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้วของสหกรณ์
สมำชิกแต่ละรำยก็จะเพิ่มขึ้นอย่ำงอัตโนมัติตำมกลไกปกติในกำรซื้อหุ้น เพิม่ รำยเดือนของสหกรณ์ สมำชิก ทริสเรทติ้งคำดหวังว่ำ ชสอ. จะสร้ำงควำม
แข็งแกร่งของฐำนทุนให้มำกยิง่ ขึน้ เพื่อรองรับกับกำรเปลีย่ นแปลงในทำงลบของกิจกำรสหกรณ์ออมทรัพย์หรือตลำดกำรเงินภำยในประเทศ
สภำพคล่องอยู่ในระดับที่เพียงพอ
ทริสเรทติ้งคำดว่ำ ชสอ. จะยังคงสำมำรถรักษำสภำพคล่องให้มคี วำมเพียงพอจำกกำรได้รบั วงเงินกู้ยมื จำกธนำคำรพำณิชย์หลำยแห่ง ซึ่งวงเงินดังกล่ำว
น่ำจะเพียงพอทีจ่ ะรองรับควำมเสีย่ งทำงด้ำนสภำพคล่องทีเ่ หนือควำมคำดหมำยได้
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โดยเฉลี่ยแล้วเงินกู้ยมื จำกธนำคำรพำณิชย์นัน้ มีสดั ส่วนคิดเป็ น 12% ของหนี้สนิ รวมหรือ 9% ของสินทรัพย์รวมของ ชสอ. ในช่วง 2-3 ปี ท่ผี ่ำนมำ ทัง้ นี้
สภำพคล่ องส่ว นเกิน จำกเงิน รับฝำกของสหกรณ์ ส มำชิกทำให้ ชสอ. ไม่มีเงิน กู้ย ืมใด ๆ จำกธนำคำรพำณิช ย์ ณ สิ้น รอบปี บญ
ั ชี 2563 อย่ ำงไรก็ต ำม
ทริสเรทติ้งมองว่ำเงินทุนขนำดใหญ่ท่ไี ด้จำกกำรกู้ยมื จำกสถำบันกำรเงิน มักมีควำมเสีย่ งด้ำนกำรกู้ยมื ต่อมำกกว่ำกำรใช้เงินฝำกและกำรกู้ยมื จำกสหกรณ์
สมำชิกเป็ นแหล่งเงินทุนเนื่องจำกเงินกูย้ มื จำกสถำบันกำรเงินส่วนมำกนัน้ เป็ นเงินกูย้ มื ระยะสัน้
ชสอ. มีสนิ ทรัพย์สภำพคล่องคิดเป็ นสัดส่วน 49.6% ของสินทรัพย์รวมของ ชสอ. ณ เดือนมีนำคม 2564 และมีอตั รำส่วนสินทรัพย์สภำพคล่องที่ระดับ
7.4% ณ สิน้ เดือนมีนำคม 2564 ซึง่ สูงกว่ำเกณฑ์ของกฎระเบียบใหม่ทก่ี ำหนดไว้ทร่ี ะดับไม่ต่ำกว่ำ 6%
มีกำรกระจุกตัวของเงินให้ก้ยู ืมแต่มีกำรจัดกำรคุณภำพสิ นเชื่อที่ดี
ในมุมมองของทริสเรทติ้งเห็นว่ำ ชสอ. มีควำมเสีย่ งจำกกำรกระจุกตัวของเงินให้กยู้ มื แก่สหกรณ์สมำชิกค่อนข้ำงมำก โดยเงินให้กยู้ มื ที่ ชสอ. ให้แก่สมำชิก
20 อันดับแรกคิดเป็ นสัดส่วน 59% ของเงินให้กยู้ มื รวม ณ สิน้ รอบปี บญ
ั ชี 2563 อันเนื่องมำจำก ชสอ. ให้กยู้ มื แก่สหกรณ์สมำชิกเพียง 204 รำยจำกจำนวน
สหกรณ์ สมำชิกทัง้ หมด 1,099 รำย ณ สิ้นรอบปี บญ
ั ชี 2563 ทัง้ นี้ เงินให้กู้ยมื แก่สหกรณ์สมำชิกคิดเป็ นสัดส่วนใหญ่ท่สี ุดที่ 51% ของสินทรัพย์รวมของ
ชสอ. ณ สิ้นรอบปี บญ
ั ชี 2563 ในขณะทีป่ ระมำณ 44% ของสินทรัพย์รวมของ ชสอ. เป็ นเงินลงทุนและส่วนที่เหลืออีก 5% เป็ นเงินสดและสินทรัพย์อ่นื ๆ
อย่ำงไรก็ตำม ควำมเสีย่ งดังกล่ำวลดทอนลงจำกองค์ประกอบของเงินให้กยู้ มื ของ ชสอ. ทีเ่ ป็ นหนี้คุณภำพดี
ณ สิ้นรอบปี บญ
ั ชี 2563 ชสอ. มีเงินให้กู้ยมื ที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้เพียง 17.1 ล้ำนบำทหรือคิดเป็ น 0.02% ของเงินให้กู้รวมคงค้ำง เงินให้กู้ยมื ของ ชสอ. ที่
เป็ น หนี้คุ ณ ภำพดีนัน้ สะท้อ นถึง เงิน ที่ให้กู้แก่ส มำชิก สหกรณ์ ข นั ้ ปฐมภู มิท่ีมีค วำมเสี่ย งด้ำนเครดิต ค่ อ นข้ำงต่ ำซึ่ง ได้ร บั อำนิ ส งส์ จำกสิท ธิพ ิเศษด้ำน
กฎระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ทม่ี บี ุรมิ สิทธิเป็
์ นลำดับแรกก่อนเจ้ำหนี้อ่นื ๆ และจำกกลไกกำรชำระคืนหนี้ด้วยระบบหักเงินเดือนตำมทีไ่ ด้กล่ำวมำแล้ว
ข้ำงต้น ในกำรนี้ ทริสเรทติ้งยังคำดหวังให้ ชสอ. ยังคงรักษำนโยบำยกำรปล่อยสินเชื่อที่เข้มงวดต่อไปเพื่อรักษำคุณภำพสินทรัพย์ทด่ี เี อำไว้
สมมติ ฐำนกรณี พื้นฐำน
ทริสเรทติ้งมีสมมติฐำนกรณีพน้ื ฐำนสำหรับกำรดำเนินงำนของ ชสอ. ในระหว่ำงรอบปี บญ
ั ชี 2564-2566 ดังนี้
•
•
•

ส่วนของทุนรวมจะเติบโตในอัตรำเฉลีย่ 5% ต่อปี
เงินให้กูย้ มื จะลดลง 3% ในปี บญ
ั ชี 2564 และจะเติบโตในอัตรำเฉลีย่ 3% ต่อปี ในรอบปี บญ
ั ชี 2565-2566
ส่วนต่ำงอัตรำดอกเบีย้ จะอยู่ในช่วง 0.16%-0.18% ต่อปี

แนวโน้ มอันดับเครดิ ต
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่ สะท้อนถึงกำรคำดกำรณ์ของทริสเรทติ้งว่ำ ชสอ. จะรักษำบทบำทหน้ำทีส่ ำคัญทีม่ ตี ่อระบบสหกรณ์ออมทรัพย์
ต่อไป แนวโน้มอันดับเครดิตยังสะท้อนถึงผลกำรดำเนินงำนทีม่ นคงของ
ั่
ชสอ. รวมถึงเงินให้กยู้ มื ที่มคี ุณภำพสูง และฐำนเงินทุนหลักทีไ่ ด้รบั จำกสมำชิกอีก
ด้วย ทัง้ นี้ ทริสเรทติ้งยังคำดหวังด้วยว่ำ ชสอ. จะสำมำรถปฏิบตั ติ ำมกำรเปลีย่ นแปลงของกฎระเบียบได้อกี ด้วยเช่นกัน
ปัจจัยที่อำจทำให้อนั ดับเครดิ ตเปลี่ยนแปลง
แนวโน้มกำรเพิ่มอันดับเครดิตของ ชสอ. มีข้อจำกัดจำกกรอบกำรดำเนิน งำนของสหกรณ์ ออมทรัพ ย์ท่ยี งั ขำดกำรกำกับดูแลที่ใกล้ชิดและกำรติดตำม
ตรวจสอบที่เข้มงวดจำกหน่วยงำนรับผิดชอบ ในทำงตรงกันข้ำม นโยบำยกำรลงทุนในเชิงรุกโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ กำรลงทุนในตรำสำรทุนที่เพิม่ สูงขึน้ นัน้
อำจเพิม่ ควำมเสีย่ งต่อกำรปรับลดอันดับเครดิตได้ นอกจำกนี้ กำรดำเนินงำนและนโยบำยกำรเงินในเชิงรุก ที่อำจทำให้สถำนะเครดิตโดยรวมของ ชสอ.
อ่อนแอลง รวมทัง้ กำรเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบใด ๆ ที่จะลดทอนสิทธิพเิ ศษของสหกรณ์ออมทรัพย์กอ็ ำจมีผลกระทบในเชิงลบต่ออันดับเครดิตของ
ชสอ. ได้
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ข้อมูลงบกำรเงิ นและอัตรำส่วนทำงกำรเงิ นที่สำคัญ
หน่วย: ล้านบาท

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

---------------------------------- ณ วันที่ 31 มีนำคม -------------------------2564
2563
2562
2561
2560
141,218
153,781
133,289
122,032 110,018
72,085
88,788
95,595
86,306
79,707
62,164
49,671
35,008
33,105
28,268
14
16
5
6
7
95,822
110,240
79,240
64,264
60,546
9,639
12,429
20,317
27,874
24,551
35,336
30,228
33,099
29,688
24,640
1,212
1,791
1,795
1,481
1,332
(2)
(1)
(1)
(1)
0
963
351
80
295
189
149
165
162
164
165
2,029
1,966
1,713
1,612
1,356

หน่วย: %

--------------------------------- ณ วันที่ 31 มีนำคม --------------------------2564
2563
2562
2561
2560
ควำมสำมำรถในกำรทำกำไร
รำยได้ดอกเบีย้ และเงินปันผลสุทธิ/สินทรัพย์รวมถัวเฉลีย่
รำยได้ทม่ี ใิ ช่ดอกเบีย้ /สินทรัพย์รวมถัวเฉลีย่
ค่ำใช้จ่ำยดำเนินงำน/รำยได้รวม
อัตรำส่วนผลตอบแทน/สินทรัพย์รวมถัวเฉลีย่
อัตรำส่วนผลตอบแทน/ส่วนของทุนถัวเฉลีย่
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
เงินรับฝำกจำกสมำชิก/(เงินรับฝำก+เงินกูย้ มื )
สินทรัพย์สภำพคล่อง/(เงินรับฝำก+เงินกูร้ วม+หุน้ ทีช่ ำระแล้ว)

0.82
0.65
2.45
1.38
6.19

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

0.02
0.00
0.02
79.95

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

25.02
49.01

19.66
34.04

24.83
34.61

24.33
34.39

22.40
30.91

90.86
49.60

89.87
41.56

79.59
28.99

69.75
29.96

71.15
27.59

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิ ตที่เกี่ยวข้อง
- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตสหกรณ์ออมทรัพย์, 28 กันยายน 2563
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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (FSCT)
อันดับเครดิ ตองค์กร:
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:

AStable

บริษทั ทริสเรทติ้ ง จำกัด
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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 กำรจัดอันดับและข้อ มูลที่ปรำกฏในรำยงำนใดๆ ที่จดั ทำ หรือพิมพ์
เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จดั ทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงควำมต้องกำรด้ำนกำรเงิน พฤติกำรณ์ ควำมรู้ และวัตถุประสงค์ของผูร้ บั ข้อมูลรำยใดรำยหนึ่ง ดังนัน้ ผู้รบั ข้อมูลควรปร ะเมิน
ควำมเหมำะสมของข้อมูลดังกล่ำวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษทั ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รบั ข้อมูลที่ใช้สำหรับกำรจัดอันดับเครดิตนี้จำกบริษัท และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ ชื่อว่ำเชื่อถือได้ ดังนัน้ บริษทั ทริส
เรทติ้ง จำกัด จึงไม่รบั ประกันควำมถูกต้อง ควำมเพียงพอ หรือควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่ำว และจะไม่รบั ผิดชอบต่อควำมสูญเ สีย หรือควำมเสียหำยใดๆ 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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