
                                  
                                                                                                                                                

  

 

เหตุผล 

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด (สอ.รพ.) ท่ี
ระดับ “BBB+” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงท่ี” โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงผล
การดำเนินงานในระดับท่ีน่าพอใจของ สอ.รพ. ตลอดจนสินเชื่อท่ีมีคุณภาพสูงต่อเน่ือง และความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันจากสิทธิพิเศษด้านกฎระเบียบท่ีสหกรณ์ได้รับการยกเว้นภาษีและมี 
บุริมสิทธิ์เป็นลำดับแรกก่อนเจ้าหน้ีอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สหกรณ์ อย่างไรก็ตาม 
อันดับเครดิตก็มีข้อจำกัดจากการท่ี สอ.รพ. มีการระดมเงินทุนท่ีต้องพึ่งพิงเงินฝากจากสมาชิก
สมทบค่อนข้างมาก ตลอดจนการมีโครงสร้างเงินทุนท่ีค่อนข้างอ่อนแอ และความเสี่ยงท่ีต้องพึ่งพิง
บุคคลสำคัญในคณะผู้บริหาร รวมท้ังการกำกับดูแลตามกฎระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์
โดยทั่วไปท่ียังไม่ค่อยเพียงพอในมุมมองของทริสเรทติ้ง 

ท้ังน้ี ในการพิจารณาอันดับเครดิตดังกล่าว ทริสเรทติ้งยังคำนึงถึงความพร้อมของ  สอ.รพ. ท่ีจะ
ปรับตัวและปฏิบัติให้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบใหม่ท่ีใช้ควบคุมการดำเนินงาน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ด้วย 

ประเด็นสำคัญท่ีกำหนดอันดับเครดิต 

สหกรณ์ออมทรัพย์ยังคงได้ประโยชน์จากสิทธิพิเศษ 

สิทธิพิเศษในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ได้รับอันได้แก่ การยกเว้นภาษีหลัก ๆ และการมี  
บุริมสิทธิ์เป็นลำดับแรกก่อนเจ้าหน้ีอื่น ๆ น้ันยังคงไม่เปลี่ยนแปลง กล่าวคือ สหกรณ์ออมทรัพย์และ
สมาชิกได้รับการยกเว้นภาษีหลัก ๆ เช่น ภาษีดอกเบี้ยออมทรัพย์ ภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีจากเงิน
ลงทุน นอกจากน้ี พ.ร.บ. สหกรณ์ยังกำหนดให้สหกรณ์ออมทรัพย์ขั้นปฐมภูมิมีบุริมสิทธิ์เป็นลำดับ
แรกก่อนเจ้าหน้ีอื่น ๆ ในการได้รับดอกเบี้ยและได้รับชำระคืนเงินกู้จากลูกหน้ีอีกด้วย สิทธิพิเศษ
ด้านบุริมสิทธิ์ดังกล่าวช่วยให้สหกรณ์ออมทรัพย์มีข้อได้เปรียบในการให้กู้แก่สมาชิกเหนือกว่า
สถาบันการเงินอื่น ๆ ในขณะท่ีเงินกู้ส่วนใหญ่ท่ีให้แก่สมาชิกสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ขั้นปฐม
ภูมิน้ันดำเนินการภายใต้ข้อตกลงกับนายจ้างหรือหน่วยงานต้นสังกัดว่าการชำระดอกเบี้ยหรือเงิน
ต้นของเงินกู้ตามงวดน้ันสามารถใช้วิธีหักจากเงินเดือนของสมาชิกได้ กรณีดังกล่าวจึงส่งผลให้
สหกรณ์ออมทรัพย์ขั้นปฐมภูมิส่วนใหญ่มีคุณภาพสินทรัพย์ท่ีดีและมีความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่ายหน้ีเสีย
ของเงินท่ีให้กู้แก่สมาชิกของสหกรณ์ท่ีต่ำกว่าด้วย 

มีการพึ่งพิงเงินฝากจากสมาชิกสมทบ 

เงินทุนของ สอ.รพ. มาจากเงินฝากของสมาชิกเป็นหลัก โดยสมาชิกของ สอ.รพ. จำแนกออกได้เป็น 
2 ประเภท ได้แก่ สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ ซ่ึงตามเงื่อนไขของสหกรณ์ออมทรัพย์ท่ัวไปน้ัน 
สมาชิกสามัญจะต้องเป็นพนักงานของหน่วยงานต้นสังกัด ดังน้ัน ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีประจำ
ของโรงพยาบาลตำรวจและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจึงเป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเป็นสมาชิกสามัญ
ของ สอ.รพ. ได้เท่าน้ัน ส่วนสมาชิกสมทบของ สอ .รพ. น้ันคือสมาชิกท่ีไม่ได้เป็นข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าท่ีประจำของโรงพยาบาลตำรวจแต่มีความเกี่ยวข้องกับสมาชิกสามัญของ สอ.รพ. หรือมี
ความเกี่ยวข้องในทางใดทางหน่ึงกับ สอ.รพ. ดังนั้น ความพยายามในการขยายฐานเงินฝากในอดีต
จึงทำให้ สอ.รพ. มีเกณฑ์การรับสมาชิกสมทบท่ีค่อนข้างผ่อนปรน 
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เมื่อพิจารณาจากเงินฝากจากสมาชิกท้ังหมดของ สอ .รพ. ณ เดือนมีนาคม 2565 แล้วจะเห็นว่าสัดส่วนประมาณ 86% เป็นเงินฝากจากสมาชิกสมทบ
และอีก 14% มาจากสมาชิกสามัญ การมีอัตราดอกเบี้ยท่ีดึงดูดใจและการได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้จากดอกเบี้ยรับช่วยให้ สอ.รพ. สามารถระ ดม
เงินทุนจำนวนมากจากเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิกสมทบ อย่างไรก็ตาม การพึ่งพิงแหล่งเงินทุนจากสมาชิกสมทบมากเกินไปก็จะส่งผลกระทบต่อ
ความมั่นคงของฐานเงินทุนในระยะยาวของ สอ.รพ. ได้ ท้ังนี้ สมาชิกสมทบส่วนใหญ่มีแนวโน้มท่ีจะคงเงินฝากเอาไว้เพียงเพราะ สอ.รพ. ยังสามารถจ่าย
ดอกเบี้ยในอัตราท่ีน่าสนใจเท่าน้ัน ซ่ึงต่างจากสมาชิกสามัญท่ียังมีผลประโยชน์อื่น ๆ จากการเป็นสมาชิกของ สอ .รพ. อย่างไรก็ตาม สอ.รพ. ก็รับเงิน
ฝากจากสหกรณ์อื่นเพื่อทดแทนเงินฝากจากสมาชิกสบทบท่ีมีแนวโน้มท่ีอาจลดลง โดย ณ เดือนกันยายน 2564  สัดส่วนเงินฝากจากสหกรณ์อื่นเพิ่มขึ้น
เป็น 11% ของเงินรับฝากทั้งหมดของ สอ.รพ. จากเดิมท่ีระดับ 3%-6% ของเงินรับฝากท้ังหมดในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา อย่างไรก็ตาม สัดส่วนดังกล่าวปรับ
ลดลงเป็น 8% ณ เดือนมีนาคม 2565 ทริสเรทติ้งมีมุมมองว่าเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่นก็มีความไม่แน่นอนเช่นเดียวกับเงินฝากจากสมาชิกสมทบ 
นอกจากนี้ เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่นยังอาจนำไปสู่ความเสี่ยงของการกระจุกตัวของเงินรับฝากอีกด้วย 

เพื่อท่ีจะลดทอนความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของเงินฝากท้ังท่ีมาจากสมาชิกสมทบและจากสหกรณ์อื่น สอ .รพ. จึงได้ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง
จำนวนมากและคงวงเงินกู้ยืมท่ีมีกับสถาบันการเงินอื่น ๆ เอาไว้โดยยังไม่เบิกใช้ ทริสเรทติ้งเห็นว่าระดับความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของ  สอ.รพ. อยู่ใน
ระดับท่ีจัดการได้ตราบเท่าท่ี สอ.รพ. ยังคงมีสิทธิพิเศษทางภาษีท่ีสามารถเสนออัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ดึงดูดใจและยังคงนโยบายการลงทุนท่ีระมัดระวัง
เพื่อท่ีจะดำรงสัดส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องให้อยู่ในระดับท่ีค่อนข้างสูงเอาไว้ได้ ในอนาคตทริสเรทติ้งคาดหวังว่า สอ.รพ. จะทยอยลดการพึ่ งพิงเงินรับ
ฝากจากสมาชิกสมทบลงซึ่งเป็นผลสืบเน่ืองจากการบังคับใช้กฎระเบียบใหม่ซ่ึงมีกฎเกณฑ์ในการรับสมาชิกสมทบท่ีเข้มงวดยิ่งขึ้น  

เงินให้กู้ยืมมีคุณภาพสูง 

สอ.รพ. ไม่มีเงินให้กู้ยืมท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (ค้างชำระมากกว่า 90 วัน) มาตั้งแต่รอบปีบัญชี 2550  โดยเงินให้กู้รวมของ สอ.รพ. คิดเป็นสัดส่วน
ประมาณ 40% ของสินทรัพย์รวมใน 2-3 ปีท่ีผ่านมา อย่างไรก็ตาม สัดส่วนดังกล่าวปรับลดลงเป็น 24% ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2565 เป็นผลมาจาก
กฎระเบียบการให้กู้ยืมท่ีเข้มงวดมากขึ้น ท้ังนี้ สัดส่วนประมาณ 85% ของเงินให้กู้ยืมท้ังหมดน้ันเป็นเงินท่ีให้กู้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ในขณะท่ีส่วนท่ี
เหลือเป็นเงินท่ีให้กู้แก่สมาชิกสามัญของ สอ.รพ. เอง ซ่ึงเงินให้กู้ยืมดังกล่าวได้รับผลตอบแทนท่ีดีกว่าเงินลงทุนของ สอ.รพ. เอง อย่างไรก็ตาม ความ
ต้องการเงินกู้ยืมจากสมาชิกของ สอ.รพ. ยังอยู่ในระดับต่ำ เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์ออมทรัพย์รายใหญ่ 10 อันดับแรกคิดเป็นสัดส่วน 48% ของเงินให้
กู้ยืมแก่สหกรณ์ออมทรัพย์อื่นโดยรวม ณ เดือนมีนาคม 2565 ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากระดับเฉลี่ยท่ี 30% ในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมา ทริสเรทติ้งคาดหวังว่า สอ.รพ. 
จะลดความเสี่ยงของการกระจุกตัวของเงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์ออมทรัพย์อื่นได้  และยังคาดหวังให้ สอ.รพ. ยังคงรักษานโยบายการปล่อยสินเชื่อท่ี
เข้มงวดต่อไปด้วย 

มีสภาพคล่องที่เพียงพอ 

ในมุมมองของทริสเรทติ้งคาดว่าสภาพคล่องของ สอ.รพ. ในระยะ 12 เดือนข้างหน้าจะยังคงมีเพียงพอท่ีจะรองรับปัญหาสภาพคล่องชั่วคราวท่ีเหนือ
ความคาดหมายตามขนาดของการดำเนินงานในปัจจุบันจากการท่ี สอ.รพ. มีวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินหลายแห่ง นอกจากน้ี ณ เดือนกันยายน 
2564 สอ.รพ. ยังมีสินทรัพย์สภาพคล่อง (เงินสดและเงินลงทุนในหลักทรัพย์) คิดเป็นสัดส่วน 53% และเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วน 65% ของสินทรัพย์รวม ณ 
เดือนมีนาคม 2565 เนื่องมาจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ปรับตัวเพิ่มขึ้น ทริสเรทติ้งคาดว่า สอ.รพ.จะบริหารพอร์ตการลงทุนอย่างระมัดระวังเน่ืองจาก
การลงทุนจำนวนมากอาจเผชิญกับความเสี่ยงทางด้านราคาตลาดด้วย 

สอ.รพ. มีอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องที่ระดับประมาณ 21.3% ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2565 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์สินทรัพย์สภาพคล่องของกฎระเบียบ
ใหม่ท่ีระดับไม่ต่ำกว่า 3% ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2565 สอ.รพ. มีเงินลงทุนในหุ้นกู้ไม่มีประกันของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  จำนวน 695 ล้าน
บาทซ่ึงคิดเป็นสัดส่วน 4% ของสินทรัพย์รวมและ 26% ของทุนท้ังหมดของ สอ.รพ. ปัจจุบันบริษัทการบินไทยอยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนฟื้นฟู
กิจการตามคำสั่งของศาลล้มละลายกลาง ท้ังน้ี การพิจารณาอันดับเครดิตดังกล่าวทริสเรทติ้งได้พิจารณารวมไปถึงการทยอยรับรู้การตั้งสำรองการด้อย
ค่าเงินลงทุนในหุ้นกู้การบินไทยตามท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีไว้ ในการนี้ สอ.รพ. ได้ทำการสะสมทุนสำรองเพื่อความม่ันคงใน
การดำเนินงานเพ่ิมขึ้นเพื่อท่ีจะรองรับผลขาดทุนจากการลงทุนท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย 

โครงสร้างเงินทุนอ่อนแอ 

โครงสร้างเงินทุนของ สอ.รพ. อยู่ในระดับท่ีอ่อนแอจากการมีนโยบายระดมทุนในเชิงรุก แม้ว่าส่วนทุนของ  สอ.รพ. จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองจนทำให้
อัตราส่วนทุนต่อสินทรัพย์รวมของ สอ.รพ. เพิ่มขึ้นเป็นระดับ 15.1% ณ สิ้นปีบัญชี 2564 จากระดับ 7.7% ณ สิ้นปีบัญชี 2560 แต่อัตราส่วนดังกล่าว
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ยังถือว่าอยู่ในระดับต่ำ ในขณะท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์รายใหญ่อื่น ๆ ท่ีก่อตั้งมานานมีอัตราส่วนเงินทุนต่อสินทรัพย์รวมโดยเฉลี่ยอยู่ท่ีระดับประมาณ 
40%  

พัฒนากระบวนการดำเนินงานท่ีเป็นมาตรฐานเพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคคลสำคัญ 

สอ.รพ. สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่สมาชิกท่ีถือหุ้นในระดับสูงสุดเท่าท่ีกฎหมายอนุญาตคือ 10% ของทุนเรือนหุ้นท่ีชำระแล้วตั้งแต่รอบปีบัญชี 2552 
เป็นต้นมา สถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของ สอ.รพ. ค่อนข้างขึ้นอยู่กับสมาชิกสำคัญรายหน่ึงในคณะผู้บริหาร ซ่ึงทริสเรทติ้ งเห็นว่าการ
ดำเนินงานของ สอ.รพ. มีการพึ่งพิงบุคคลเพียงรายเดียวมากเกินไป ดังน้ัน สอ .รพ. จึงมีความพยายามท่ีจะลดความเสี่ยงจากการต้องพึ่งพิงบุคคลใด
บุคคลหน่ึงมากเกินไปด้วยการพัฒนารวมท้ังปรับปรุงนโยบายและกระบวนการดำเนินงานให้เป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้น รวมท้ังยังนำเครื่องมือต่าง ๆ มาใช้
ในการสนับสนุนกิจกรรมของธุรกิจหลักท้ังหมดของ สอ.รพ. อีกด้วย 

การกำกับดูแลที่ยังไม่เพียงพอ 

การกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์มีความเข้มงวดน้อยกว่าเมื่อเทียบกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินซ่ึงมีการกำกับดูแลท่ีใกล้ชิดและเข้ม งวด
มากกว่า ในมุมมองของทริสเรทติ้งเห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นจุดอ่อนสำคัญท่ีสร้างข้อจำกัดให้แก่สถานะอันดับเครดิตของสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศ
ไทย ถึงแม้ว่ากรอบกฎระเบียบใหม่จะช่วยในการควบคุมกิจการของสหกรณ์ได้เข้มงวดยิ่งขึ้น แต่การบังคับใช้กฎระเบียบท้ังหลายให้มีประสิทธิ ภาพได้
น้ันจะต้องมีการติดตามตรวจสอบอย่างเข้มงวดและอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์ปฏิบัติตามได้อย่างแท้จริง ซ่ึงดูเหมือนว่าการดำเนินการ
ดังกล่าวจะยังไม่เกิดขึ้นในเร็ว ๆ น้ี 

สอ.รพ. มีความพร้อมในการปรับตัวและปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่ 

ทริสเรทติ้งมองว่า สอ.รพ. มีการเตรียมความพร้อมท่ีจะปรับตัวและปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่ได้เป็นอย่างดีโดยไม่มีประเด็นกังวลร้ายแรงเ กี่ยวกับ
ผลกระทบท่ีจะเกิดกับการดำเนินงานของ สอ.รพ. ท้ังนี้ ในเบื้องต้นแล้วกฎระเบียบใหม่ดังกล่าวได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อใช้ในการกำกับดูแลสหกรณ์
ให้เข้มงวดยิ่งขึ้นท้ังในส่วนของกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการรับฝากเงิน การให้กู้ยืม และการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์ ในการน้ี ทริสเรทติ้ งเห็นว่า
กฎระเบียบใหม่น้ีเป็นก้าวสำคัญท่ีจะช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงในระยะยาวของสหกรณ์ออมทรัพย์ซ่ึงเป็นองค์ประกอบหน่ึงท่ีมีบทบาท
สำคัญต่อระบบการเงินของไทย 

อย่างไรก็ตาม ทริสเรทติ้งคาดว่าการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบอาจจะเป็นอุปสรรคต่อโอกาสในการเติบโตของ สอ.รพ. และจะทำให้ผลการดำเนินงาน
ทางการเงินของ สอ.รพ. อ่อนแอลงในระยะสั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างเงินทุน การก่อหน้ี และเกณฑ์ในการให้กู้ยืมท่ีเข้มงวดยิ่งขึ้นน้ันอาจส่งผล
กระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของ สอ.รพ. อย่างไรก็ตาม ทริสเรทติ้งมิได้คาดหวังว่าผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของ สอ.รพ. จะ
ส่งผลกระทบต่อสถานะเครดิตโดยรวมของ สอ.รพ. อย่างมีนัยสำคัญ ในทางกลับกัน กฎระเบียบใหม่ดังกล่าวน่าจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการ
บริหารความเสี่ยงและโครงสร้างเงินทุนซ่ึงจะช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพในระยะยาวให้แก่ สอ.รพ.  

สมมติฐานกรณีพื้นฐาน 

ทริสเรทติ้งมีสมมติฐานกรณีพื้นฐานสำหรับการดำเนินงานของ สอ.รพ. ในระหว่างปีบัญชี 2565-2567 ดังน้ี 

• ทุนจะเติบโตในอัตราเฉลี่ย 15% ต่อปี  

• เงินให้กู้ยืมจะชะลอตัวท่ีระดับ 30% ในปีบัญชี 2565 และจะเติบโตในอัตราเฉลี่ย 10% ต่อปีในระหว่างปีบัญชี 2566-2567 

• ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ท่ีระดับประมาณ 0.7%-0.9%  

แนวโน้มอันดับเครดิต 

แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงท่ี” สะท้อนถึงการคาดการณ์ของทริสเรทติ้งว่า สอ.รพ. จะยังคงสามารถรักษาผลการดำเนินงานท่ีน่าพึง
พอใจเพื่อให้ผลตอบแทนท่ียอมรับได้แก่สมาชิกต่อไปได้ นอกจากนี้ ทริสเรทติ้งยังคาดหวังว่า สอ.รพ. จะสามารถปรับตัวและปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่
ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 

 

 



                                                                                                            
                                                                                                                                  

 
                                                                                                                                                                                                           4 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด 

 

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง 

แนวโน้มในการเพิ่มอันดับเครดิตของ สอ.รพ. มีข้อจำกัดจากกรอบการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์โดยท่ัวไปท่ียังขาดการกำกับดูแลท่ีใกล้ชิ ด
และการติดตามตรวจสอบท่ีเข้มงวดจากหน่วยงานรับผิดชอบ ในขณะท่ีการปรับลดอันดับเครดิตอาจเกิดขึ้นได้หากนโยบายด้านการดำเนินงานและ
การเงินเป็นเชิงรุกมากยิ่งขึ้นจนส่งผลทำให้สถานะทางการเงินหรือคุณภาพสินทรัพย์เสื่อมถอยลง หรือ สพ.รพ. มีการขาดทุนจำนวนมากจากเงินลงทุน 
นอกจากน้ี การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบใด ๆ ท่ีจะลดทอนสิทธิพิเศษของสหกรณ์ออมทรัพย์ก็อาจมีผลกระทบในเชิงลบต่ออันดับเครดิตของ สอ .รพ. 
ได้ด้วยเช่นกัน 

ข้อมูลงบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 

หน่วย: ล้านบาท 
      ------------------------------- ณ วันที่ 30 กันยายน -------------------------- 
 

 
2564 2563 2562 2561 2560 

สินทรัพย์รวม 
 

17,576 15,648 18,327 16,433 18,840 
เงินให้กู้รวม  7,463 6,023 7,713 9,071 10,714 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์รวม  6,581 5,073 5,079 2,749 4,127 
ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ  0 0 0 0 0 
เงินรับฝาก  14,842 13,312 15,095 14,542 17,713 
เงินกู้รวม 

 
0 0 760 0 0 

ทุน 
 

2,660 2,243 2,371 1,696 1,494 
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ 

 
174 192 174 139 155 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 
 

0 0 0 0 0 
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 

 
93 41 84 160 *            81 

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน  11 **             12 10 118              9 
กำไรสุทธ ิ  219 213 246 179 227 

* รวมค่าใช้จ่ายในการตั้งสำรองทัว่ไปจำนวน 109 ล้านบาท 
**  ไม่รวมการทยอยรับรูก้ารด้อยค่าหุ้นกู้การบินไทยจำนวน 34 ล้านบาท 
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หน่วย: % 

      ------------------------------ ณ วันที ่30 กันยายน -------------------------- 
 

 
2564 2563 2562 2561 2560 

ความสามารถในการทำกำไร 
 

     
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ/สินทรัพย์รวมถวัเฉลี่ย  1.03 1.08 0.99 0.78 0.87 
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย/สินทรัพย์รวมถัวเฉลี่ย  0.56 0.24 0.48 0.91 0.45 
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน/รายได้รวม  2.11 **           1.90 1.52 17.90   *          1.25 
อัตราส่วนผลตอบแทน/สินทรัพย์รวมถวัเฉลี่ย  1.32 1.25 1.42 1.02 1.28 
อัตราส่วนผลตอบแทน/สว่นของทุนถัวเฉลี่ย 

 
8.92 9.22 12.12 11.25 17.74 

คุณภาพสินทรัพย ์
 

     
เงินให้กู้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้/เงินให้กู้รวม  

 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ/เงินให้กู้รวมถัวเฉลี่ย            
 

          0.00           0.00            0.00           0.00 0.00 
ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ/เงินให้กู้รวม 

 
0.00 0.00 0.00 1.20 0.00 

ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ/เงินให้กู้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
โครงสร้างเงินทุน       
ทุน/สินทรัพย์รวม  15.13 14.33 12.94 10.32 7.69 
ทุน/เงินให้กู้รวม  35.64 37.24 30.73 18.70 13.52 
สภาพคล่อง       
เงินรับฝากจากสมาชกิ/(เงินรับฝาก+เงินกู้ยืม)  88.42 97.35 89.84 81.41 62.11 
สินทรัพย์สภาพคล่อง/(เงินรับฝาก+เงินกู้รวม+หุ้นที่ชำระแล้ว)  60.81 64.54 61.74 46.91 45.12 

*  รวมค่าใช้จ่ายในการตั้งสำรองทัว่ไปจำนวน 109 ล้านบาท 
** ไม่รวมการทยอยรับรูก้ารด้อยค่าหุ้นกู้การบินไทยจำนวน 34 ล้านบาท 

 

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง 

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตสหกรณ์ออมทรัพย์, 28 กันยายน 2563 
 

 

 

 

 

 

  

https://www.trisrating.com/th/rating-information/rating-criteria/
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สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด (PHSC) 

อันดับเครดิตองค์กร: BBB+ 

แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด                                                                                                                                                                                                            

อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500  โทร. 02-098-3000    

© บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2565  ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมด
หรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยท่ียังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทต้ิง จำกั ด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำ
เสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นท่ีระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำ
เกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลท่ีปรากฏในรายงานใดๆ ท่ีจัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริส เรทต้ิง จำกัด ได้จัดทำข้ึนโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน 
พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทต้ิง จำกัด ได้รับข้อมูลท่ีใช้สำหรับการจัดอันดับ
เครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ท่ีเชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรทต้ิง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความ
สูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลท่ีได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว 
ท้ังนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria 


