
                                  
                                                                                                                                                

  

 

เหตุผล 

ทรสิเรทติ้งคงอนัดบัเครดิตองค์กรของ สหกรณ์ออมทรพัย์โรงพยาบาลต ารวจ จ ากดั (สอ.รพ.) ที่
ระดับ “BBB+” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรอื “คงที่” โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงผล
ประกอบการทางการเงนิในระดบัที่น่าพอใจของ สอ.รพ. ตลอดจนคุณภาพสนิเชื่อที่ดอีย่างต่อเนื่อง 
และสทิธิพเิศษด้านกฎระเบียบที่สหกรณ์ได้รบัการยกเว้นภาษีและมีบุรมิสทิธิเ์ป็นล าดบัแรกก่อน
เจา้หนี้อื่น ๆ อย่างไรกต็าม ความแขง็แกร่งของอนัดบัเครดติลดทอนลงบางส่วนจากเกณฑก์ารก ากบั
ดูแลสหกรณ์ออมทรพัย์โดยทัว่ไปทีย่งัค่อนขา้งอ่อนแอ รวมทัง้การที ่สอ.รพ. มนีโยบายเชงิรุกในการ
ระดมเงนิทุนที่ต้องพึง่พงิเงนิฝากจากสมาชกิสมทบเป็นอย่างมาก การมโีครงสรา้งเงนิทุนที่ค่อนขา้ง
อ่อนแอ และความเสีย่งทีต่อ้งพึง่พงิบุคคลส าคญัในคณะผูบ้รหิาร 

ทัง้นี้ การประเมนิอนัดบัเครดติยงัพจิารณาถงึความพรอ้มของ สอ.รพ. ที่จะรองรบัการเปลี่ยนแปลง
ด้านกฎระเบยีบภายหลงัจากที่กฎระเบยีบใหม่ที่ใช้ควบคุมการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรพัย์มี
ผลบงัคบัใชด้ว้ย 

ประเดน็ส ำคญัท่ีก ำหนดอนัดบัเครดิต 

ควำมพร้อมของ สอ.รพ. ท่ีจะรองรบักำรเปล่ียนแปลงด้ำนกฎระเบียบ 

ทรสิเรทติ้งมองว่า สอ.รพ. มกีารเตรยีมความพรอ้มที่จะรบัมอืกบักฎระเบียบใหม่โดยไม่มปีระเด็น
กงัวลรา้ยแรงเกี่ยวกบัผลกระทบที่จะเกิดกบัการด าเนินงานของ สอ.รพ. ทัง้นี้ กฎระเบียบใหม่ที่ใช้
ควบคุมการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรพัย์คอืพระราชบญัญตัิ (พ.ร.บ.) สหกรณ์ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 
2562 ซึ่งมผีลบงัคบัใช้เมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 ในเบื้องต้นแล้ว พ.ร.บ. ดงักล่าวใช้ในการก ากบั
ดูแลสหกรณ์ใหเ้ขม้งวดยิง่ขึน้ทัง้ในส่วนของกจิกรรมที่เกีย่วกบัการรบัฝากเงนิ การใหกู้้ยมื และการ
ลงทุนของสหกรณ์ออมทรพัย์ ทรสิเรทติ้งเห็นว่ากฎระเบียบใหม่นี้เป็นก้าวส าคญัที่จะช่วยบรรเทา
ความกังวลเกี่ยวกับความมัน่คงในระยะยาวของสหกรณ์ออมทรพัย์ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มี
บทบาทส าคญัต่อระบบการเงนิของไทย 

ทรสิเรทติ้งคาดว่าการเปลี่ยนแปลงกฎระเบยีบอาจจะเป็นอุปสรรคต่อโอกาสในการเตบิโตและจะท า
ให้ผลประกอบการทางการเงนิของ สอ.รพ. อ่อนแอลงในระยะสัน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ โครงสร้าง
เงนิทุนที่เขม้งวดขึน้นัน้อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการท าก าไรของ สอ.รพ. อย่างไรก็ตาม 
ทรสิเรทติ้งมไิด้คาดหวงัว่าผลกระทบต่อความสามารถในการท าก าไรของ สอ.รพ. จะท าให้มุมมอง
ของทรสิเรทติ้งทีม่ตี่อสถานะเครดติโดยรวมของ สอ.รพ. เปลีย่นแปลงไป ในทางกลบักนั กฎระเบยีบ
ใหม่น่าจะช่วยสร้างความแข็งแกร่งในการบริหารความเสี่ยงและโครงสร้างเงนิทุน รวมถึงช่วย
เสรมิสรา้งเสถยีรภาพในระยะยาวใหแ้ก่ สอ.รพ. ไดด้ว้ย 

สหกรณ์ออมทรพัยจ์ะยงัคงได้รบัสิทธิพิเศษภำยใต้กฎระเบียบใหม่ 

สทิธพิเิศษต่าง ๆ ที่สหกรณ์ออมทรพัย์ได้รบัอนัได้แก่การยกเวน้ภาษีหลกั ๆ ทุกประเภทและการมี 
บุริมสิทธิเ์ป็นล าดับแรกก่อนเจ้าหนี้อื่น  ๆ จะยังคงมีอยู่ต่อไปภายใต้กฎระเบียบใหม่ กล่าวคือ 
สหกรณ์ออมทรพัย์และสมาชิกได้รบัการยกเว้นภาษีหลัก ๆ ทุกประเภท เช่น ภาษีดอกเบี้ยออม  
ทรพัย ์ภาษมีูลค่าเพิม่ และภาษจีากเงนิลงทุน นอกจากนี้ พ.ร.บ. สหกรณ์ยงัก าหนดให ้สหกรณ์ออม
ทรพัยข์ัน้ปฐมภูมมิบีุรมิสทิธิเ์ป็นล าดบัแรกก่อนเจา้หนี้อื่น ๆ ในการไดร้บัดอกเบีย้และการไดร้บัช าระ
คนืเงนิกูจ้ากลูกหนี้อกีดว้ย สทิธพิเิศษดา้นบุรมิสทิธิด์งักล่าวช่วยใหส้หกรณ์ออมทรพัยม์ขีอ้ไดเ้ปรยีบ
ในการใหกู้้แก่สมาชกิเหนือกว่าสถาบนัการเงนิอื่น ๆ ในขณะที่เงนิกู้ส่วนใหญ่ที่ใหแ้ก่สมาชกิสามญั
ของสหกรณ์ออมทรพัยข์ัน้ปฐมภูมนิัน้ด าเนินการภายใตข้อ้ตกลงกบันายจ้างหรอืหน่วยงานตน้สงักดั
ว่าการช าระดอกเบี้ยหรอืเงนิต้นของเงนิกู้ตามงวดนัน้สามารถใช้วธิหีกัจากเงนิเดอืนของสมาชกิได ้
ส่งผลใหส้หกรณ์ออมทรพัย์ขัน้ปฐมภูมสิ่วนใหญ่มคีุณภาพสนิทรพัย์ที่ดแีละช่วยลดความเสีย่งด้าน
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ค่าใชจ้่ายหนี้เสยีของเงนิทีใ่หกู้แ้ก่สมาชกิของสหกรณ์ดว้ย 

จดุอ่อนของกำรก ำกบัดแูล 

การก ากบัดูแลสหกรณ์ออมทรพัย์มีความเข้มงวดน้อยกว่าเมื่อเทียบกบัธนาคารพาณิชย์และสถาบนัการเงนิซึ่งมกีารก ากับดูแลที่ใกล้ชิดและเข้มงวด
มากกว่า ในมุมมองของทรสิเรทติ้งเหน็ว่ากรณีดงักล่าวเป็นจุดอ่อนส าคญัทีส่รา้งขอ้จ ากดัใหแ้ก่สถานะอนัดบัเครดติของสหกรณ์ออมทรพัย์ในประเทศไทย 
ถงึแม้ว่ากรอบกฎระเบยีบใหม่จะช่วยในการควบคุมกิจการของสหกรณ์ได้เขม้งวดยิง่ขึน้ แต่กฎระเบยีบดงักล่าวก็ไม่ได้รบัประกนัว่าสหกรณ์ออมทรพัย์
ทัง้หมดจะยดึมัน่กบักฎระเบยีบใหม่นี้ไดจ้รงิหรอืไม่ การบงัคบัใช้กฎระเบยีบทัง้หลายให้มปีระสทิธภิาพได้นัน้จะต้องมกีารตดิตามตรวจสอบอย่างเขม้งวด
และอย่างสม ่าเสมอเพื่อใหส้หกรณ์ออมทรพัยป์ฏบิตัติามอย่างแทจ้รงิ ซึง่ดูเหมอืนว่าสิง่ดงักล่าวจะยงัไม่เกดิขึน้ในเรว็ ๆ นี้ 

กำรพ่ึงพิงแหล่งเงินทุนจำกสมำชิกภำยนอก 

เงนิทุนของ สอ.รพ. มาจากเงนิฝากของสมาชกิเป็นหลกั โดยสมาชกิของ สอ.รพ. จ าแนกออกไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ สมาชกิสามญัและสมาชกิสมทบ ซึ่ง
ตามเงื่อนไขของสหกรณ์ออมทรพัย์ทัว่ไปนัน้ สมาชิกสามญัจะต้องเป็นพนักงานของหน่วยงานต้นสงักดั ดงันัน้  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประจ าของ
โรงพยาบาลต ารวจและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งจงึเป็นกลุ่มบุคคลที่มคีุณสมบตัเิป็นสมาชกิสามญัของ สอ.รพ. ได้เท่านัน้ ส่วนสมาชกิสมทบของ สอ.รพ. นัน้
คอืสมาชกิทีไ่ม่ไดเ้ป็นขา้ราชการหรอืเจา้หน้าทีป่ระจ าของโรงพยาบาลต ารวจแต่มคีวามเกีย่วขอ้งกบัสมาชกิสามญัของ สอ.รพ. หรอืมคีวามเกีย่วขอ้งในทาง
ใดทางหนึ่งกบั สอ.รพ. ความพยายามในการขยายฐานเงนิฝากในช่วงทีผ่่านมาท าให ้สอ.รพ. มเีกณฑก์ารรบัสมาชกิสมทบทีค่่อนขา้งผอ่นปรน 

หากพจิารณาจากเงนิฝากจากสมาชกิทัง้หมดของ สอ.รพ. ณ เดอืนมนีาคม 2563 แล้วจะเหน็ว่าประมาณ 88% เป็นเงนิฝากจากสมาชกิสมทบและอกี 12% 
มาจากสมาชกิสามญั การมอีตัราดอกเบี้ยที่ดงึดูดใจและการได้รบัการยกเวน้ภาษีเงนิได้จากดอกเบี้ยรบัช่วยให ้สอ.รพ. สามารถระดมเงนิทุนจ านวนมาก
จากเงนิฝากออมทรพัยจ์ากสมาชกิสมทบ อย่างไรกต็าม การพึง่พงิแหล่งเงนิทุนภายนอกจากสมาชกิสมทบมากเกนิไปกจ็ะส่งผลกระทบต่อความมัน่คงของ
ฐานเงนิทุนในระยะยาวของ สอ.รพ. ทัง้นี้ สมาชกิสมทบส่วนใหญ่มแีนวโน้มที่จะคงเงนิฝากเอาไวเ้พยีงเพราะ สอ .รพ. ยงัสามารถจ่ายดอกเบี้ยในอตัราที่
น่าสนใจเท่านัน้ ซึง่ต่างจากสมาชกิสามญัทีย่งัมผีลประโยชน์อื่น ๆ จากการเป็นสมาชกิของ สอ.รพ.  

เพื่อที่จะลดทอนความเสีย่งจากเงนิฝากที่มาจากสมาชกิสมทบดงักล่าวลง สอ.รพ. จงึได้ด ารงสนิทรพัย์สภาพคล่องใหเ้พยีงพอและคงวงเงนิกู้ยมืที่มกีบั
สถาบนัการเงนิอื่น ๆ เอาไวโ้ดยยงัไม่เบกิใช้ ทรสิเรทติ้งเหน็ว่าระดบัความเสีย่งด้านสภาพคล่องของ สอ.รพ. อยู่ในระดบัที่จดัการได้ตราบเท่าที่ สอ.รพ. 
ยงัคงมสีทิธพิเิศษทางภาษีที่สามารถเสนออตัราดอกเบี้ยเงนิฝากที่ดงึดูดใจและยงัคงนโยบายการลงทุนที่ระมดัระวงัเพื่อที่จะด ารงสดัส่วนสนิทรพัย์สภาพ
คล่องใหอ้ยู่ในระดบัที่ค่อนขา้งสูงเอาไวไ้ด้ ในอนาคตทรสิเรทติ้งคาดหวงัว่า สอ.รพ. จะทยอยลดเงนิรบัฝากจากสมาชกิสมทบลงจากผลของการบงัคบัใช้
กฎระเบยีบใหม่ซึง่มกีฎเกณฑใ์นการรบัสมาชกิสมทบทีเ่ขม้งวดยิง่ขึน้  

มีสภำพคล่องท่ีเพียงพอ 

ทรสิเรทติ้งคาดว่าสภาพคล่องของ สอ.รพ. จะยงัคงเพยีงพอที่จะรองรบัการขาดทุนที่เหนือความคาดหมายจากความเสีย่งด้านการด าเนินงาน เนื่องจาก 
สอ.รพ. มวีงเงนิกู้ยมืจ านวนมากจากสถาบนัการเงนิหลายแห่ง นอกจากนี้ สอ.รพ. ยงัมสีนิทรพัยส์ภาพคล่อง (เงนิสดและเงนิลงทุนในหลกัทรพัย)์ คดิเป็น
สดัส่วน 58.9% ของสนิทรพัย์รวม โดยมอีตัราส่วนสนิทรพัย์สภาพคล่องที่ประมาณ 8% ณ สิ้นเดอืนมนีาคม 2563 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์สนิทรพัย์สภาพ
คล่องของกฎระเบยีบใหม่ทีไ่ม่ต ่ากว่า 3% อกีดว้ย 

การประเมนิอนัดบัเครดติยงัพจิารณาถงึผลกระทบจากการตัง้ส ารองเต็มจ านวนเพื่อใหค้รอบคลุมผลขาดทุนจากเงนิลงทุนในหุน้กู้ไม่มปีระกนัของ บรษิทั 
การบนิไทย จ ากดั (มหาชน) ด้วยเช่นกนั โดย สอ.รพ. มเีงนิลงทุนในหุน้กู้ไม่มปีระกนัของบรษิทัการบนิไทย ณ สิน้เดอืนมนีาคม 2563 อยู่ที่ 620.7 ล้าน
บาทซึ่งคดิเป็น 3% ของสนิทรพัยร์วมและ 26% ของทุนทัง้หมดของ สอ.รพ. อย่างไรกต็าม สอ.รพ. มเีงนิทุนส ารองเพยีงพอที่จะรองรบัผลขาดทุนจากการ
ลงทุนดงักล่าวได ้ในการนี้ ทรสิเรทติ้งคาดหวงัว่า สอ.รพ. จะไม่ด าเนินนโยบายเชงิรุกในการลงทุนที่มคีวามเสีย่งเพิม่ขึน้ ทัง้นี้ เนื่องจากการขายเงนิลงทุน
นัน้กม็คีวามเสีย่งทางดา้นราคา 

โครงสร้ำงเงินทุนอ่อนแอ 

โครงสร้างเงนิทุนของ สอ.รพ. อยู่ในระดับที่อ่อนแอจากการมนีโยบายการระดมทุนในเชิงรุก แม้ว่าทุนของ สอ.รพ. จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนท าให้
อตัราส่วนทุนต่อสนิทรพัย์รวมของ สอ.รพ. เพิม่ขึน้ เป็น 12.9% ณ สิ้นปีบญัช ี2562 จาก 7.7% ณ สิ้นปีบญัช ี2560 แต่อตัราส่วนดงักล่าวยงัถอืว่าอยู่ใน
ระดบัต ่า ในขณะทีส่หกรณ์ออมทรพัยร์ายใหญ่อื่น ๆ ทีก่่อตัง้มายาวนานมอีตัราส่วนทุนต่อสนิทรพัยร์วมโดยเฉลีย่อยู่ทีร่ะดบัประมาณ 40%  

เงินให้กู้ยืมมีคณุภำพดีอย่ำงต่อเน่ือง 

สอ.รพ. ไม่มเีงนิใหกู้้ยมืที่ไม่ก่อใหเ้กดิรายได้ (คา้งช าระมากกว่า 90 วนั) มาตัง้แต่รอบปีการเงนิ 2550 (สิ้นสุด ณ เดอืนกนัยายน 2550) เงนิใหกู้้รวมของ 
สอ.รพ. รกัษาระดับอยู่ที่ครึ่งหนึ่งของสินทรพัย์รวมในช่วงรอบปีบัญชี 2556-2560 โดยอตัราส่วนดังกล่าวอยู่ระหว่าง 52%-57% ในช่วง 5 ปีดังกล่าว 
จากนัน้ ณ สิ้นเดอืนมนีาคม 2563 กป็รบัลดลงเหลอื 41% ทัง้นี้ สดัส่วนประมาณ 91% ของเงนิใหกู้้ยมืทัง้หมดนัน้เป็นเงนิที่ใหกู้แ้ก่สหกรณ์ออมทรพัย์อื่น 



                                                                                                            
                                    

      
                                                                                                                                                                                                3 สหกรณ์ออมทรพัยโ์รงพยำบำลต ำรวจ จ ำกดั  

 

ในขณะที่ส่วนที่เหลอืเป็นเงนิที่ใหกู้้แก่สมาชิกสามญัของ สอ.รพ. เอง เงนิใหกู้้ยมืดงักล่าวได้รบัผลตอบแทนที่ดกีว่าเงนิลงทุนของ สอ.รพ. เองเนื่องจาก
ความตอ้งการเงนิกูย้มืจากสมาชกิของ สอ.รพ. ยงัอยู่ในระดบัต ่า 

สอ.รพ. สามารถจดัการกบัความเสีย่งจากการกระจุกตวัของเงนิใหกู้้ยมืในช่วง 4 ปีที่ผ่านมาได้ ทัง้นี้ เงนิใหกู้้ยมืแก่สหกรณ์ออมทรพัย์รายใหญ่ 10 อนัดบั
แรกคิดเป็นสัดส่วน 30% ของเงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์ออมทรพัย์อื่นโดยรวม ณ เดือนมีนาคม 2563 ซึ่งลดลงจากระดับที่มากกว่า 50% ในปี 2558  
ทรสิเรทติ้งคาดหวงัว่า สอ.รพ. จะลดความเสีย่งการกระจุกตวัของเงนิให้กู้ยมืแก่สหกรณ์ออมทรพัย์อื่นได้มากกว่านี้จากข้อบงัคบัของกฎระเบียบใหม่ที่
จ ากดัเงนิใหกู้ย้มืแก่ลูกหนี้รายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ นอกจากนี้ ทรสิเรทติ้งยงัคาดหวงัให ้สอ.รพ. ยงัคงรกัษานโยบายการปล่อยสนิเชื่อทีร่ะมดัระวงัต่อไป 

ควำมเส่ียงจำกกำรพ่ึงพิงบุคคลส ำคญั 

ตัง้แต่รอบปีบญัช ี2552 เป็นต้นมา สอ.รพ. สามารถจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่สมาชกิที่ถอืหุน้ในระดบัสูงสุดเท่าที่กฎหมายอนุญาตคอื 10% ของทุนเรอืนหุน้ที่
ช าระแล้ว สถานะทางการเงนิและผลประกอบการของ สอ.รพ. ค่อนข้างขึ้นอยู่กับสมาชิกส าคญัรายหนึ่งในคณะผู้บริหาร ซึ่งทรสิเรทติ้งเห็นว่าการ
ด าเนินงานของ สอ.รพ. มกีารพึง่พงิบุคคลเพยีงรายเดยีวมากเกนิไป ปัจจุบนั สอ.รพ. มคีวามพยายามที่จะลดทอนความเสีย่งจากการต้องพึง่พงิบุคคลใด
บุคคลหนึ่งมากเกนิไปด้วยการพฒันาและปรบัปรุงนโยบายและกระบวนการด าเนินงานใหเ้ป็นมาตรฐานมากยิง่ขึน้ รวมทัง้ยงัใช้เครื่องมอืต่าง ๆ ในการ
สนับสนุนกจิกรรมของธุรกจิหลกัทัง้หมดของ สอ.รพ. ดว้ย 

สมมติฐำนกรณีพ้ืนฐำน 

ทรสิเรทติ้งมสีมมตฐิานกรณีพืน้ฐานส าหรบัการด าเนินงานของ สอ.รพ. ในระหว่างปีบญัช ี2563-2565 ดงันี้ 

• เงนิทุนจะเตบิโตในอตัราเฉลีย่ 10%-15% ต่อปี  
• เงนิใหกู้ย้มืจะชะลอตวัลงในอตัราเฉลีย่ 2%-7% ต่อปี 
• ส่วนต่างอตัราดอกเบีย้จะอยู่ในช่วง 0.65%-0.78%  
• เงนิฝากจากสมาชกิสมทบจะค่อย ๆ ลดลง 
• จะมกีารตัง้ส ารองเตม็จ านวนเพื่อใหค้รอบคลุมผลขาดทุนจากการลงทุนในหุน้กูข้องบรษิทัการบนิไทย 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะท้อนถงึการคาดการณ์ของทรสิเรทติ้งว่า สอ.รพ. จะยงัคงสามารถรกัษาผลประกอบการที่น่าพงึพอใจเอาไว้
ไดต้่อไป นอกจากนี้ ทรสิเรทติ้งยงัคาดหวงัว่า สอ.รพ. จะสามารถปรบัตวัและปฏบิตัติามกฎระเบยีบใหม่ได้อกีดว้ย 

ปัจจยัท่ีอำจท ำให้อนัดบัเครดิตเปล่ียนแปลง 

แนวโน้มการเพิม่อนัดบัเครดติของ สอ.รพ. มคี่อนขา้งจ ากดัจากกรอบการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรพัย์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบนัซึ่งยงัขาดการก ากบัดูแล
อย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานที่รบัผดิชอบและความไม่แน่นอนที่อาจมกีารเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบใหม่ ในขณะที่การบงัคบัใช้กฎระเบียบใหม่อาจส่งผล
กระทบในเชงิลบต่อสถานะเครดิตของ สอ.รพ. โดยที่การปรบัลดอนัดบัเครดติอาจเกดิขึ้นได้หากนโยบายในการด าเนินงานและการเงนิในเชิงรุกท าให้
สถานะเครดิตโดยรวมของ สอ.รพ. อ่อนแอลง นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบใด ๆ ที่จะลดทอนสทิธิพิเศษของสหกรณ์ออมทรพัย์ก็อาจมี
ผลกระทบในเชงิลบต่ออนัดบัเครดติของ สอ.รพ. ไดด้ว้ยเช่นกนั 
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ข้อมูลงบกำรเงินและอตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 

หน่วย: ลา้นบาท 
      ------------------------------- ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน -------------------------- 
 

 
2562 2561 2560 2559 2558 

สนิทรพัยร์วม 
 

18,327 16,433 18,840 16,761 9,265 
เงนิใหกู้ร้วม  7,713 9,071 10,714 8,993 4,903 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยร์วม  5,079 2,749 4,127 3,194 2,060 
ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู  0 0 0 0 0 
เงนิฝาก  15,095 14,542 17,713 15,555 8,222 
เงนิกูร้วม 

 
760 0 0 0 100 

ทุน 
 

2,371 1,696 1,494 1,111 908 
รายไดด้อกเบีย้และเงนิปันผลสุทธ ิ

 
174 139 155 129 109 

หนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญู 
 

0 0 0 0 0 
รายไดท้ีม่ใิช่ดอกเบีย้ 

 
84 160 81 55 28 

ค่าใชจ้่ายด าเนินงาน  10 118 *               9 10 9 
ก าไรสุทธ ิ  246 179 227 174 128 

*      รวมค่าใชจ้่ายในการตัง้ส ารองทัว่ไปจ านวน 109 ลา้นบาท 

หน่วย: % 
      ------------------------------ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน -------------------------- 
 

 
2562 2561 2560 2559 2558 

ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร 
 

     
รายไดด้อกเบีย้และเงนิปันผลสุทธ/ิสนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่  0.99 0.78 0.87 0.99 1.42 
รายไดท้ีม่ใิช่ดอกเบีย้/สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่  0.48 0.91 0.45 0.42 0.36 
ค่าใชจ้่ายด าเนินงาน/รายไดร้วม  1.52 17.90 *           1.25 1.98 2.69 
อตัราสว่นผลตอบแทน/สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่  1.42 1.02 1.28 1.34 1.66 
อตัราสว่นผลตอบแทน/ส่วนของผูถ้อืหุน้ถวัเฉลีย่ 

 
12.12 11.25 17.74 17.25 15.60 

คณุภำพสินทรพัย ์
 

     
เงนิใหกู้ท้ีไ่ม่ก่อใหเ้กดิรายได้/เงนิใหกู้ร้วม  

 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

หนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญู/เงนิใหกู้ร้วมถวัเฉลีย่            
 

           0.00            0.00 0.00 0.00 0.00 
ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู/เงนิใหกู้ร้วม 

 
0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 

ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู/เงนิใหกู้ท้ีไ่ม่ก่อใหเ้กดิรายได้  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
โครงสร้ำงเงินทุน       
ทุน/สนิทรพัยร์วม  12.94 10.32 7.69 6.63 9.80 
ทุน/เงนิใหกู้ร้วม  30.73 18.70 13.52 12.35 18.52 
สภำพคล่อง       
เงนิฝากสมาชกิ/(เงนิฝาก+เงนิกูย้มื)  42.09 55.20 56.87 53.66 52.92 
สนิทรพัยส์ภาพคลอ่ง/(เงนิฝาก+เงนิกูร้วม+หุน้ทีช่ าระแลว้)  57.50 44.38 42.83 46.11 46.75 

*      รวมค่าใชจ้่ายในการตัง้ส ารองทัว่ไปจ านวน 109 ลา้นบาท 

เกณฑก์ารจดัอนัดบัเครดิตท่ีเก่ียวข้อง 

- Savings Cooperative Rating Methodology, 28 September 2020 
  

https://www.trisrating.com/th/rating-information/rating-criteria/
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สหกรณ์ออมทรพัยโ์รงพยำบำลต ำรวจ จ ำกดั (PHSC) 

อนัดบัเครดิตองค์กร: BBB+ 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 
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