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FINANCIAL INSTITUTIONS
อันดับเครดิ ตองค์กร:

BBB+

แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:

Stable

วันที่ทบทวนล่าสุด : 27/09/61
อันดับเครดิ ตองค์กรในอดีต:
วันที่
27/07/55

อันดับ
เครดิ ต
BBB+

ครัง้ ที่ 132/2562
15 สิ งหาคม 2562

แนวโน้ มอันดับเครดิ ต/
เครดิ ตพิ นิจ
Stable

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของสหกรณ์ ออมทรัพย์โรงพยาบาลตารวจ จากัด (สอ.รพ.) ที่
ระดับ “BBB+” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึง ผล
ประกอบการทางการเงินในระดับทีน่ ่ าพอใจของ สอ.รพ. ตลอดจนคุณภาพสินเชื่อทีด่ อี ย่างต่อเนื่อง
และสิทธิพเิ ศษด้านกฎระเบียบที่สหกรณ์ได้รบั การยกเว้นภาษี แ ละมีบุรมิ สิทธิ ์เป็ นลาดับแรกก่อ น
เจ้าหนี้อ่นื ๆ อย่างไรก็ตาม ความแข็งแกร่งของอันดับเครดิตลดทอนลงบางส่วนจากเกณฑ์การกากับ
ดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ทวไปที
ั ่ ค่ ่อนข้างอ่อนแอ รวมทัง้ การที่ สอ.รพ. มีนโยบายเชิงรุกในการระดม
เงิน ทุน ที่ต้อ งพึ่งพิงเงิน ฝากจากสมาชิกสมทบเป็ น อย่ างมาก การมีโ ครงสร้างเงิน ทุน ที่ค่ อ นข้า ง
อ่อนแอ และความเสีย่ งทีต่ อ้ งพึง่ พิงบุคคลสาคัญในคณะผูบ้ ริหาร
การประเมิน อัน ดับ เครดิต ยัง พิจ ารณาถึง ความพร้อ มของ สอ.รพ. ต่ อ การเปลี่ย นแปลงด้า น
กฎระเบียบภายหลังจากที่กฎระเบียบใหม่ท่ใี ช้ควบคุมการดาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์มผี ล
บังคับใช้ดว้ ย
ประเด็นสาคัญที่ กาหนดอันดับเครดิ ต
ความพร้อมของ สอ.รพ. ต่อการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบ
กฎระเบียบใหม่ท่ใี ช้ควบคุมการดาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์คอื พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)
สหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้เมือ่ เดือนพฤษภาคม 2562 ในเบื้องต้นแล้ว พ.ร.บ.
ดังกล่าวใช้ในการกากับดูแลสหกรณ์ให้เข้มงวดขึ้นทัง้ ในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการรับฝากเงิน การให้
กูย้ มื และการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์ ทริสเรทติ้งเห็นว่ากฎระเบียบใหม่น้ีเป็ นก้าวสาคัญทีจ่ ะ
ช่วยบรรเทาความกังวลเกีย่ วกับความมันคงในระยะยาวของสหกรณ์
่
ออมทรัพย์ซ่งึ เป็ นองค์ประกอบ
สาคัญองค์ประกอบหนึ่งของระบบการเงินไทย

siriwan@trisrating.com

ทริสเรทติ้งมองว่า สอ.รพ. มีการเตรียมความพร้อมทีจ่ ะรับมือกับกฎระเบียบใหม่โดยไม่มปี ระเด็น
กังวลร้ายแรงเกีย่ วกับผลกระทบต่อการดาเนินงานของ สอ.รพ. ทริสเรทติ้งคาดว่าการเปลีย่ นแปลง
กฎระเบียบอาจจะเป็ นอุปสรรคต่อโอกาสในการเติบโตและจะทาให้ผลประกอบการทางการเงินของ
สอ.รพ. อ่อนแอลงในระยะสัน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ โครงสร้างเงินทุนทีเ่ ข้มงวดขึน้ นัน้ อาจส่งผลกระทบ
ต่อความสามารถในการทากาไรของ สอ.รพ. อย่างไรก็ตาม ทริสเรทติ้งมิได้คาดหวังว่าผลกระทบต่อ
ความสามารถในการทากาไรของ สอ.รพ. จะทาให้มุมมองของทริส เรทติ้ง ที่มตี ่ อ สถานะเครดิต
โดยรวมของ สอ.รพ. เปลีย่ นแปลงไป ในทางกลับกัน กฎระเบียบใหม่น่าจะช่วยสร้างความแข็งแกร่ง
ในการบริห ารความเสี่ย งและโครงสร้างทุน รวมถึงช่ว ยเสริม สร้างเสถีย รภาพในระยะยาวให้แก่
สอ.รพ. ได้ดว้ ย

จิตตราพรรณ ปั นทะเลิศ

สหกรณ์ออมทรัพย์จะยังคงได้รบั สิ ทธิ พิเศษภายใต้กฎระเบียบใหม่

ติ ดต่อ:
สิรวิ รรณ วีรเมธาชัย

jittrapan@trisrating.com
ทวีโชค เจียมสกุลธรรม

taweechok@trisrating.com

สิทธิพเิ ศษต่าง ๆ ทีส่ หกรณ์ออมทรัพย์ได้รบั อันได้แก่ การยกเว้นภาษีหลัก ๆ ทุกประเภทและการมี
บุร ิมสิทธิเป็
์ นล าดับแรกก่อ นเจ้าหนี้อ่นื ๆ จะยังคงมีอยู่ ต่ อไปภายใต้ กฎระเบียบใหม่ กล่ าวคือ
สหกรณ์ อ อมทรัพ ย์แ ละสมาชิก ได้ร ับ การยกเว้น ภาษีห ลัก ๆ ทุ ก ประเภท เช่ น ภาษีด อกเบี้ย
ออมทรัพย์ ภาษีมลู ค่าเพิม่ และภาษีจากเงินลงทุน ตาม พ.ร.บ. สหกรณ์นนั ้ สอ.รพ. ยังมีบุรมิ สิทธิ ์
เป็ นลาดับแรกก่อนเจ้าหนี้อ่นื ๆ ในการได้รบั ดอกเบี้ยและการได้รบั ชาระคืนเงินกู้อกี ด้วย ซึ่งช่วยให้
สหกรณ์ออมทรัพย์มขี อ้ ได้เปรียบในการให้กู้แก่สมาชิกเหนือกว่าสถาบันการเงินอื่น ๆ ในขณะที่
เงินกูส้ ่วนใหญ่ทใ่ี ห้แก่สมาชิกสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ขนั ้ ปฐมภูมนิ นั ้ ดาเนินการภายใต้ขอ้ ตกลง
กับนายจ้างหรือหน่ วยงานต้นสังกัดว่าการชาระดอกเบีย้ หรือเงินต้นของเงินกูต้ ามงวดนัน้ สามารถใช้
วิธหี กั จากเงินเดือนของสมาชิกได้ ส่งผลให้สหกรณ์ออมทรัพย์ขนั ้ ปฐมภูมสิ ่วนใหญ่มคี ุณภาพเครดิต

ทีด่ แี ละช่วยลดความเสีย่ งด้านค่าใช้จ่ายหนี้เสียของเงินทีใ่ ห้กแู้ ก่สมาชิกของสหกรณ์ดว้ ย
เงิ นให้ก้ยู ืมมีคณ
ุ ภาพดี
สอ.รพ. ไม่มเี งินให้กยู้ มื ทีไ่ ม่ก่อให้เกิดรายได้ (ค้างชาระมากกว่า 90 วัน) มาตัง้ แต่รอบปี บญ
ั ชี 2550 ทัง้ จากเงินทีใ่ ห้กแู้ ก่สหกรณ์ ออมทรัพย์อ่นื และเงินทีใ่ ห้
กูแ้ ก่สมาชิกสามัญ ในปี 2561 สอ.รพ. ได้มกี ารตัง้ สารองเผื่อหนี้สูญไว้จานวน 109 ล้านบาทเพื่อรองรับการจัดชัน้ สินทรัพย์และการกันเงินสารองตาม
กฎระเบียบใหม่
เงินให้กรู้ วมของ สอ.รพ. รักษาระดับอยู่ทค่ี รึง่ หนึ่งของสินทรัพย์รวมในช่วงรอบปี บญ
ั ชี 2556-2560 โดยอัตราส่วนดังกล่าวอยู่ระหว่าง 52%-57% ในช่วง 5
ปี ดงั กล่าว จากนัน้ ก็ปรับลดลงเป็ น 48% ณ เดือนมีนาคม 2562 โดย 84% ของเงินให้กยู้ มื ทัง้ หมดนัน้ เป็ นเงินทีใ่ ห้กแู้ ก่สหกรณ์ออมทรัพย์อ่นื ในขณะทีส่ ่วน
ทีเ่ หลือเป็ นเงินทีใ่ ห้กแู้ ก่สมาชิกสามัญของ สอ.รพ. เอง สอ.รพ. ได้ขยายปริมาณเงินให้กยู้ มื แก่สหกรณ์ ออมทรัพย์อ่นื มาตัง้ แต่รอบปี บญ
ั ชี 2553 โดยเงินให้
กูย้ มื ดังกล่าวได้รบั ผลตอบแทนทีด่ กี ว่าเงินลงทุนของ สอ.รพ. เอง เนื่องจากจวบจนถึงปั จจุบนั ความต้องการเงินกูย้ มื จากสมาชิกของ สอ.รพ. ยัง อยู่ใน
ระดับต่า
สอ.รพ. สามารถจัดการกับความเสีย่ งจากการกระจุกตัวของเงินให้กู้ยมื ในช่วง 4 ปี ทผ่ี ่านมาได้ ทัง้ นี้ เงินให้กยู้ มื แก่สหกรณ์ ออมทรัพย์รายใหญ่ 10 อันดับ
แรกคิดเป็ น สัดส่ วน 29% ของเงินให้กู้ยมื แก่สหกรณ์ อ อมทรัพย์อ่ืนโดยรวม ณ เดือนมีนาคม 2562 ซึ่งลดลงจากระดับ ที่มากกว่า 50% ในปี 2558
ทริสเรทติ้งคาดหวังว่า สอ.รพ. จะลดความเสีย่ งการกระจุกตัวของเงินให้กู้ ยมื แก่สหกรณ์ ออมทรัพย์อ่นื ได้มากกว่านี้จากข้อบังคับของกฎระเบียบใหม่ท่ี
จากัดเงินให้กยู้ มื แก่ลกู หนี้รายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะเท่านัน้
ข้อด้อยของการกากับดูแล
การกากับดูแลสหกรณ์ ออมทรัพย์ มคี วามเข้มงวดน้อ ยกว่าเมื่อเทีย บกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน ซึ่งมีการกากับดูแลที่ใกล้ชดิ และเข้มงวด
มากกว่า ในมุมมองของทริสเรทติ้งเห็นว่ากรณีดงั กล่าวเป็ นข้อด้อยสาคัญทีส่ ร้างข้อจากัดให้แก่สถานะอันดับเครดิตของสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย
ถึงแม้ว่ากรอบกฎระเบียบใหม่จะช่วยควบคุมกิจการของสหกรณ์ได้เข้มงวดยิง่ ขึน้ แต่กฎระเบียบดังกล่าวก็ไม่ได้รบั ประกันว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ทงั ้ หมดจะ
ยึดมันกั
่ บกฎระเบียบใหม่ได้จริงหรือไม่ การบังคับใช้กฎระเบียบทัง้ หลายให้มปี ระสิทธิภาพได้นนั ้ จะต้องมีการติดตามตรวจสอบอย่างเข้มงวดและอย่าง
สม่าเสมอเพือ่ ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ปฏิบตั ติ าม ซึง่ ดูเหมือนว่าจะยังไม่เกิดขึน้ ในเร็ว ๆ นี้
การพึ่งพิ งแหล่งเงิ นทุนจากสมาชิ กภายนอกมากเกิ นไป
เงินทุนของ สอ.รพ. มาจากเงินฝากของสมาชิกเป็ นหลัก โดยสมาชิกของ สอ.รพ. จาแนกออกได้เป็ น 2 ประเภท ได้แก่ สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ ซึ่ง
โดยเงื่อ นไขของสหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ทวไป
ั ่ สมาชิกสามัญ จะต้อ งเป็ น พนักงานของหน่ ว ยงานต้น สังกัด ดังนัน้ ข้าราชการและเจ้า หน้ าที่ประจ าของ
โรงพยาบาลตารวจและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจึงเป็ นกลุ่มบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ ป็ นสมาชิกสามัญของ สอ.รพ. ได้เท่านัน้ ส่วนสมาชิกสมทบของ สอ.รพ. นัน้
คือสมาชิกทีไ่ ม่ได้เป็ นข้าราชการหรือเจ้าหน้าทีป่ ระจาของโรงพยาบาลตารวจแต่มคี วามเกีย่ วข้องกับสมาชิกสามัญของ สอ.รพ. หรือมีความเกีย่ วข้องในทาง
ใดทางหนึ่งกับ สอ.รพ. ความพยายามในการขยายฐานเงินฝากในช่วงทีผ่ ่านมาทาให้ สอ.รพ. มีเกณฑ์การรับสมาชิกสมทบทีค่ ่อนข้างผ่อนปรน
หากพิจารณาจากเงินฝากจากสมาชิกทัง้ หมดของ สอ.รพ. ณ เดือนมีนาคม 2562 แล้วจะเห็นว่าประมาณ 85% เป็ นเงินฝากจากสมาชิกสมทบและอีก 15%
มาจากสมาชิกสามัญ การมีอตั ราดอกเบี้ยทีด่ งึ ดูดใจและการได้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้จากดอกเบี้ยรับช่วยให้ สอ.รพ. สามารถระดมเงินทุนจา นวนมาก
จากเงินฝากออมทรัพย์จากสมาชิกสมทบ การพึง่ พิงแหล่งเงินทุนภายนอกจากสมาชิกสมทบมากเกินไปส่งผลกระทบต่อความมันคงของฐานเงิ
่
นทุนในระยะ
ยาวของ สอ.รพ. ทัง้ นี้ สมาชิกสมทบส่วนใหญ่มแี นวโน้มทีจ่ ะคงเงินฝากเอาไว้เพียงเพราะ สอ.รพ. ยังสามารถจ่ายดอกเบี้ยในอัตราทีน่ ่ าสนใจเท่านัน้ ซึ่ง
ต่างจากสมาชิกสามัญทีย่ งั มีผลประโยชน์อ่นื ๆ จากการเป็ นสมาชิกของ สอ.รพ.
เพื่อทีจ่ ะลดทอนความเสีย่ งจากเงินฝากทีม่ าจากสมาชิกสมทบดังกล่าวลง สอ.รพ. จึงได้ดารงสินทรัพย์สภาพคล่องให้เพียงพอและคงวงเงินกูย้ มื ทีม่ กี บั
สถาบันการเงินอื่น ๆ เอาไว้โดยยังไม่เบิกใช้ ทริสเรทติ้ง เห็นว่าระดับความเสีย่ งด้านสภาพคล่องของ สอ.รพ. อยู่ในระดับที่จดั การได้ตราบใดที่ สอ.รพ.
ยังคงมีสทิ ธิพเิ ศษทางภาษีทส่ี ามารถเสนออัตราดอกเบี้ยเงินฝากทีด่ งึ ดูดใจและยังคงนโยบายการลงทุนทีร่ ะมัดระวังเพื่อทีจ่ ะดารงสัดส่วนสินทรัพย์สภาพ
คล่องให้อยู่ในระดับทีค่ ่อนข้างสูงเอาไว้ได้ ในอนาคตทริสเรทติ้งคาดหวังว่า สอ.รพ. จะทยอยลดเงินรับฝากจากสมาชิกสมทบลงจากผลของการบังคับใช้
กฎระเบียบใหม่ซง่ึ มีกฎเกณฑ์ในการรับสมาชิกสมทบทีเ่ ข้มงวดยิง่ ขึน้
โครงสร้างเงิ นทุนที่อ่อนแอ
โครงสร้างเงินทุนของ สอ.รพ. อยู่ในระดับทีอ่ ่อนแอจากการมีนโยบายการระดมทุนในเชิงรุก แม้ว่าทุน เรือนหุน้ ทีจ่ ดทะเบียนแล้วของ สอ.รพ. จะเพิม่ ขึน้
อย่างต่อเนื่อง แต่การขยายฐานเงินฝากในเชิงรุกซึง่ ส่วนใหญ่มาจากสมาชิกสมทบนัน้ ยังคงกดดันอัตราส่วนทุนต่อสินทรัพย์รวมของ สอ.รพ. อยู่ อนึ่ง ด้วย
นโยบายการระดมทุนทีใ่ ช้เงินรับฝากเป็ นหลัก โครงสร้างเงินทุนของ สอ.รพ. จะคงอยู่ในระดับต่าเช่นนี้ต่อไปในระยะยาวแม้ว่าอัตราส่วนดังกล่าวจะเพิม่ ขึน้
เป็ น 10% ณ เดือนมีนาคม 2562 หลังจาก สอ.รพ. ลดฐานเงินฝากจากสหกรณ์อ่นื ลงก็ตาม ในขณะทีส่ หกรณ์ออมทรัพย์รายใหญ่อ่นื ๆ ทีก่ ่อตัง้ มายาวนาน
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มีอตั ราส่วนทุนต่อสินทรัพย์รวมโดยเฉลีย่ อยู่ทร่ี ะดับประมาณ 40%
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิ งบุคคลสาคัญ
ตัง้ แต่รอบปี บญ
ั ชี 2552 เป็ นต้นมา สอ.รพ. สามารถจ่ายเงินปั นผลให้แก่สมาชิกทีถ่ อื หุน้ ในระดับสูงสุดเท่าทีก่ ฎหมายอนุ ญาตคือ 10% ของทุนเรือนหุน้ ที่
ชาระแล้ว สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของ สอ.รพ. ค่ อนข้างขึ้นอยู่กบั สมาชิกส าคัญรายหนึ่งในคณะผู้บริหาร ซึ่งทริส เรทติ้งเห็น ว่าการ
ดาเนินงานของ สอ.รพ. มีการพึง่ พิงบุคคลเพียงรายเดียวมากเกินไป ปั จจุบนั สอ.รพ. มีความพยายามทีจ่ ะลดทอนความเสีย่ งจากการต้องพึง่ พิงบุคคลใด
บุคคลหนึ่งมากเกินไปด้วยการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการดาเนินงานให้เป็ นมาตรฐานมากยิง่ ขึน้ รวมทัง้ ยังใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการ
สนับสนุนกิจกรรมของธุรกิจหลักทัง้ หมดของ สอ.รพ. ด้วย
สมมติ ฐานกรณี พนื้ ฐาน





เงินทุนจะเติบโตในอัตราเฉลีย่ 10%-15% ต่อปี ในช่วงปี บญ
ั ชี 2562-2565
เงินให้กยู้ มื จะชะลอตัวลงในอัตราเฉลีย่ 2%-7% ต่อปี ในช่วงปี บญ
ั ชี 2562-2565
ส่วนต่างดอกเบีย้ จะอยู่ในช่วง 0.37%-0.46% ในช่วงปี บญ
ั ชี 2562-2565
เงินฝากจากสมาชิกสมทบจะค่อย ๆ ลดลง

แนวโน้ มอันดับเครดิ ต
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่ สะท้อนถึงการคาดการณ์ของทริสเรทติ้งว่า สอ.รพ. จะสามารถรักษาผลประกอบการทีแ่ ข็งแกร่งเอาไว้ได้ต่อไป
นอกจากนี้ ทริสเรทติ้งยังคาดหวังว่า สอ.รพ. จะสามารถปรับตัวและปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบใหม่ได้อกี ด้วย
ปัจจัยที่ อาจทาให้อนั ดับเครดิ ตเปลี่ยนแปลง
แนวโน้มการเพิม่ อันดับเครดิตของ สอ.รพ. มีค่อนข้างจากัดจากกรอบการดาเนินงานของสหกรณ์ ออมทรัพย์ทเ่ี ป็ นอยู่ในปั จจุบนั ซึ่งยังขาดการกากับดูแล
อย่างใกล้ชดิ จากหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ ในทางตรงกันข้าม การบังคับใช้กฎระเบียบใหม่อาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อสถานะเครดิตของ สอ.รพ. การปรับ
ลดอันดับเครดิตอาจเกิดขึ้นได้หากนโยบายในการดาเนินงานและการเงินในเชิงรุก ทาให้สถานะเครดิตโดยรวมของ สอ.รพ. อ่อนแอลง นอกจากนี้ การ
เปลีย่ นแปลงกฎระเบียบใดใดทีจ่ ะลดทอนสิทธิพเิ ศษของสหกรณ์ออมทรัพย์กอ็ าจมีผลกระทบในเชิงลบต่ออันดับเครดิตของ สอ.รพ. ได้ดว้ ยเช่นกัน
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ข้อมูลงบการเงิ นและอัตราส่วนทางการเงิ นที่ สาคัญ
หน่วย: ล้านบาท

สินทรัพย์รวม
เงินให้กรู้ วม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์รวม
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
เงินฝาก
เงินกูร้ วม
ทุน
รายได้ดอกเบีย้ และเงินปั นผลสุทธิ
หนี้สญ
ู และหนี้สงสัยจะสูญ
รายได้ทม่ี ใิ ช่ดอกเบีย้
ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
กาไรสุทธิ
*

------------------------------- ณ วันที่ 30 กันยายน -------------------------2561
2560
2559
2558
2557
16,433
18,840
16,761
9,265
6,126
9,071
10,714
8,993
4,903
3,279
2,749
4,127
3,194
2,060
1,540
109
0
0
0
0
14,542
17,713
15,555
8,222
5,381
0
0
0
100
0
1,696
1,449
1,111
908
731
139
155
129
109
108
109
0
0
0
0
160
81
55
28
50
118 *
9
10
9
11
179
227
174
128
148

รวมค่าใช้จา่ ยในการตัง้ สารองหนี้สญ
ู

หน่วย: %

------------------------------ ณ วันที่ 30 กันยายน -------------------------2561
2560
2559
2558
2557
ความสามารถในการทากาไร
รายได้ดอกเบีย้ และเงินปั นผลสุทธิ/สินทรัพย์รวมถัวเฉลีย่
รายได้ทม่ี ใิ ช่ดอกเบีย้ /สินทรัพย์รวมถัวเฉลีย่
ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน/รายได้รวม
อัตราส่วนผลตอบแทน/สินทรัพย์รวมถัวเฉลีย่
อัตราส่วนผลตอบแทน/ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ถัวเฉลีย่
คุณภาพสิ นทรัพย์
เงินให้กทู้ ไ่ี ม่ก่อให้เกิดรายได้/เงินให้กรู้ วม
หนี้สญ
ู และหนี้สงสัยจะสูญ/เงินให้กรู้ วมถัวเฉลีย่
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ/เงินให้กรู้ วม
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ/เงินให้กทู้ ไ่ี ม่ก่อให้เกิดรายได้
โครงสร้างเงิ นทุน
ทุน/สินทรัพย์รวม
ทุน/เงินให้กรู้ วม
สภาพคล่อง
เงินให้กรู้ วม/เงินฝากปรับปรุงรวม
เงินให้กรู้ วม/สินทรัพย์รวม
สินทรัพย์สภาพคล่อง/เงินฝากปรับปรุงรวม
สินทรัพย์สภาพคล่อง/สินทรัพย์รวม
*

0.78
0.91
17.90 *
1.02
11.25

0.87
0.45
1.25
1.28
17.74

0.99
0.42
1.98
1.34
17.25

1.42
0.36
2.69
1.66
15.60

1.90
0.88
3.55
2.59
23.82

0.00
0.00
1.20
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

10.32
18.70

7.69
13.52

6.63
12.35

9.80
18.52

11.93
22.28

58.34
46.91
55.20
44.38

59.57
44.87
56.87
42.83

55.49
47.68
53.66
46.11

55.37
48.91
52.92
46.75

56.39
48.57
53.52
46.11

รวมค่าใช้จา่ ยในการตัง้ สารองหนี้สญ
ู

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิ ตที่ เกี่ยวข้อง
- วิธกี ารจัดอันดับเครดิตสหกรณ์ออมทรัพย์, 30 มีนาคม 2558
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สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตารวจ จากัด (PHSC)
อันดับเครดิ ตองค์กร:
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:

BBB+
Stable
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© บริ ษทั ทริ สเรทติ้ ง จากัด สงวนลิ ขสิ ทธิ์ พ.ศ. 2562 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิ ดเผย ทาสาเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัด
อันดับเครดิต ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธกี ารใดๆ โดยทีย่ งั ไม่ได้รบั อนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก บริษทั ทริสเรทติ้ง จากัด ก่อน การจัด
อันดับเครดิตนี้มใิ ช่คาแถลงข้อเท็จจริง หรือคาเสนอแนะให้ซอ้ื ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็ นเพียงความเห็นเกีย่ วกับความเสีย่ งหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นนั ้ ๆ หรือของบริษทั นัน้ ๆ
โดยเฉพาะ ความเห็นทีร่ ะบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มไิ ด้เป็ นคาแนะนาเกี่ยวกับการลงทุน หรือคาแนะนาในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อ มูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จดั ทา หรือพิมพ์
เผยแพร่โดย บริษทั ทริสเรทติง้ จากัด ได้จดั ทาขึน้ โดยมิได้คานึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รบั ข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนัน้ ผู้รบั ข้อมูลควรปร ะเมิน
ความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษทั ทริสเรทติง้ จากัด ได้รบั ข้อมูลทีใ่ ช้สาหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษทั และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ ชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนัน้ บริษทั ทริส
เรทติง้ จากัด จึงไม่รบั ประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รบั ผิดชอบต่อความสูญเ สีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่
ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นนั ้ และจะไม่รบั ผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลทีไ่ ด้รบั หรือการกระทาใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทัง้ นี้ รายละเอียดของวิธกี าร
จัดอันดับเครดิตของ บริษทั ทริสเรทติง้ จากัด เผยแพร่อยูบ่ น Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria
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