
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนีท้วีทรัพย์ 6 เดือน 2 

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 

(ASP-TFIXED 6M2 Not For Retail Investor) 

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วง 6 เดือนได้ และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและ 

ตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่องดังนั้นหากมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว 

ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจ านวนมาก 
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ธนาคาร Bank of China (BOC) 

ขอ้มลูพื้นฐานของธนาคาร BOC 

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร A (FITCH) 

อันดับในประเทศ (ตามขนาดสินทรัพย)์ 4 

จ านวนสาขา 11,605 

ขนาดสินทรัพย ์(ล้านล้านบาท) 99.9 

การเติบโตของสินเชื่อ (Loan growth YoY) 9.25% 

ส่วนต่างดอกเบี้ย (Net interest margin) 1.84% 

ก าไรสุทธิปี 2017 (ล้านบาท) 817,176 

ผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2017 12.24% 

ระดับหนีเ้สียของธนาคารต่อสินเชื่อรวม (NPL ratio) 1.45% 

ระดับเงินทุนของธนาคารต่อสินทรัพย์รวม (Capital ratio) 14.19% 

สัดส่วนสินเชื่อรวมต่อเงินฝาก (Loan to Deposit ratio) 80% 

ธนาคารพาณิชย์อันดับ 4 ของประเทศจีน อีกทั้งยังเป็นธนาคารที่มีสินทรัพย์มากที่สุดเป็นอันดับ  4 ของโลก 

ให้บริการธุรกรรมทางธนาคาร อาทิ สินเชื่อ ธุรกิจ สินเชื่อส่วนบุคคล ธุรกิจประกัน จัดการกองทุน ธุรกิจ

หลักทรัพย์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีสาขากระจายอยู่ทั่วโลกกว่า 51 ประเทศ โดยในปี 2017  

Bank of China มีก าไรสุทธถิึง 817,176 ล้านบาท และมขีนาดสินทรัพย์ถึง 99.9 ล้านล้านบาท 

ที่มา : Bank of China as of December 2017 , ประมาณการจาก Bloomberg Consensus , Asset Plus Fund Management 
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บรษิทัหลกัทรัพย ์หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากดั (YUANTA) 

YUANTA ด าเนินธุรกิจหลักเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ โดยได้รับใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 7 ประเภทได้แก่ ธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์, 

การค้าหลักทรัพย์, การจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์, การเป็นที่ปรึกษาทางการลงทุน, ธุรกิจ

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า, การจัดการกองทุนรวม และการจัดการกองทุนส่วนบุคคล  

ผู้ถือหุ้นใหญ่คือ Yuanta Securities Asia Financial Serivces Limited ซึ่งเป็น

นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไต้หวัน โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นที่ออกและ

ช าระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีสาขา จ านวน 35 สาขา 

 

 Rating : AA   (Fitch (tha)) 

ผลการด าเนินงานล่าสุด 

ส าหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 รายได้ของบริษัทประกอบด้วย รายได้จากค่านายหน้า รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ 

ก าไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน และรายได้อื่นๆ โดยสัดส่วนรายได้หลักอยู่ที่รายได้ค่านายหน้าประมาณ 70.14% ของรายได้รวม ซึ่งรายได้รวมทั้งสิ้นอยู่ที่ 

985.07 ล้านบาท จาก 384.03 ล้านบาทในปี 2559  เพิ่มขึ้น (156.50% YoY)  

เนื่องจากรายได้ค่านายหน้าเพิ่มขึ้น 361.57 ล้านบาท จาก 329.40 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 690.97 ล้านบาทในปี 2560 (109%YoY) ซึ่งเพิ่มขึ้นตามปริมาณการซื้อขาย

หลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันโดยลูกค้าของบริษัท ถัดมาคือรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ที่มีสัดส่วนราว 22.58% ของรายได้รวม เพิ่มขึ้น 195.71 ล้านบาท จาก 

26.74 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 222.45 ล้านบาทในปี 2560 (731% YoY) เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเงินให้สินเชื่อเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ส่วนรายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการ

เพิ่มขึ้น 2.64 ล้านบาท จาก 0.3 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 2.95 ล้านบาทในปี 2560 (859% YoY) นอกจากนี้ก าไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินเพิ่มขึ้น 40.36 ล้าน

บาท จาก 23.19 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 63.55 ล้านบาทในปี 2560 (174% YoY)  

ที่มา: https://www.yuanta.co.th/, SET, FITCH (tha) Rating  และ Asset Plus Fund Management 
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บรษิทั เอเซยีเสริมกจิลสีซิง่ จ ากดั (มหาชน)  (ASK) 

บรษิัท เอเซยีเสรมิกจิลีสซิง่ จ ากดั (มหาชน) (ASK) ก่อตั้งขึ้นในปี 2527 โดยกลุ่มธนาคาร

กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) เพื่อด าเนินธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์เป็นหลัก ทั้งรถยนต์ใหม่ และรถยนต์ใช้

แล้ว ได้แก่ รถบรรทุก รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถกะบะ รถตู้ และรถแท็กซี่ เป็นต้น นอกจากนี้ยัง

ให้บริการ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อแก่ผู้จัดจ าหน่ายรถยนต์ สินเชื่อทะเบียนรถ (Sale and Hire 

Purchase Back Service: SHB) รวมทั้งให้บริการด้านอื่นๆ เช่น บริการจดทะเบียนและต่อภาษี

ทะเบียนรถยนต์ และบริการด้านประกันภัย เป็นต้น 

ASK มีบริษัทย่อย 2 แห่งคือ 

1) บ.กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลสี จ ากัด (มหาชน) "BGPL" ด าเนินธุรกิจ สินเชื่อลสิซิ่ง เช่าซื้อ 

และแฟคตอริ่ง (เครื่องจักร/ยานพาหนะ) ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นนิติบุคคล รวมทั้งให้บริการสินเชื่อแฟค

ตอริ่งแก่ผู้ประกอบการที่มีคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ 

2) บ.เอสเค นชัวรันส์ โบรกเกอร์ จ ากัด "SKIB" ด าเนินธุรกิจ นายหน้าประกันภัย ได้แก่ 

ประกันภัยรถยนต์ เครื่องจักร อัคคีภัย ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง เบ็ดเตล็ด (ประกันภัยอุบัติเหตุ

ส่วนบุคคล, ประกันภัยความรับผิดชอบบุคคลภายนอก)  
 Rating : BBB+ (TRIS) 

ผลการด าเนินงานล่าสุด 

ASK ในไตรมาสที่ 3 มีผลประกอบการที่ค่อนข้างดีโดย Interest Income อยู่ที่ 672 ล้านบาท (+1.8% QoQ, +3.7% YoY) และ Net Income อยู่ที่ 221 ล้านบาท (+13% 

YoY)  อย่างไรก็ตามผลประกอบการมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวในระยะสั้น เนื่องจากการแข่งขันอัตราดอกเบี้ยจากคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันและภาวะอิ่มตัวของอุตสาหกรรม

สินเชื่อรถบรรทุก  

ภาพรวมสินเชื่อเติบโต 1.6% QoQ, 17.3% YoY หนุนด้วยสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกเป็นหลัก ในปีหน้าคาดว่าจะเติบโต 15% ในส่วนของสินเชื่อใหม่ซึ่งจะมาจากการเปลี่ยน

รถมินิบัสและรถตู้ที่เป็นโครงการของรัฐ ซึ่งก าไรจากดอกเบี้ยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะในปี 2019  

ในด้านของ NPL ratio ปรับตัวลดลงจาก 2.25% เป็น 1.93% เนื่องจากมีการเลือกลกูค้าที่ Scheme ดีขึ้น มีการปรับปรุงกระบวนการติดตามหนี้  

ที่มา: https://www.ask.co.th/, SET , TRIS Rating  และ Asset Plus Fund Management 
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บรษิทั บทีเีอส กรุป๊ โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) (BTS) 

บมจ.บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์  ประกอบธุรกิจ 4 ประเภทหลัก 

ได้แก่ (1) ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน (รถไฟฟ้าบีทีเอสและรถ

โดยสารด่วนพิเศษบีอาร์ที) (2) ธุรกิจสื่อโฆษณา (3) ธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ และ (4) ธุรกิจบริการ 

 Rating : A   (TRIS) 

5 

ผลการด าเนินงานล่าสุด 

โดยบริษัทรายงานผลประกอบการประจ าไตรมาส 2 ปี 2561/62 มีรายได้รวมจากการด าเนินงานต่อเนื่อง จ านวน 16,213 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 461.0% หรือ 13,323 ล้าน

บาท จาก 2,890 ล้านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2560/61  

ปัจจัยหลักมาจาก  

(i) การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้บริการรับเหมาติดตั้งและก่อสร้างและจัดหารถไฟฟ้า จ านวน 13,132 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการเริ่มรับรู้รายได้งานก่อสร้าง

โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพแูละสีเหลือง  

(ii) ดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้น 169 ล้านบาทเป็นผลมาจาก (a) การรับรู้ดอกเบี้ยจากการจัดหารถไฟฟ้าและดอกเบี้ยรับภายใต้สัญญาซื้อขายพร้อมติดต้ังระบบการเดินรถ ส าหรับ

โครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้และเหนือ และ (b) ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้ที่เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลือง อย่างไรก็ดี ในไตรมาสนี้ รายได้รวม

บางส่วนถูกลดทอนจากการไม่มีบันทึกก าไรจากการปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่ม Chef Man จ านวน 251 ล้านบาท (บันทึกไปแล้วในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน) 

ที่มา: http://www.btsgroup.co.th/en , SET , TRIS Rating  และ Asset Plus Fund Management 



6 ที่มา: www.ratchthani.com, SET, TRIS Rating, และ Asset Plus Fund Management 

บรษิัทราชธานลีสิซิ่ง มีสถานะเป็นบริษัทลูกของธนาคารธนชาตมา

ตั้งแต่ปี 2553 ธุรกิจหลักของบริษัทคือธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ

รถยนต์มือสองและรถยนต์ใหม่ เน้นกลุ่มตลาดที่ธนาคารธนชาตยัง

เข้าไม่ถึง นอกจากนี้ ธนาคารธนชาตยังได้ให้ความช่วยเหลือแก่บริษัท

ในการพัฒนากระบวนการอนุมัติสินเชื่อและการจัดเก็บหนี้เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วย โดยมีการน านโยบายการบริหาร

ความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ มาใช้ในบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 

ของธนาคารธนชาต ผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ บมจ.ธนาคารธนชาต 

65.18% 

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง (มหาชน) (THANI) 

ผลการด าเนินงานล่าสุด 

ก าไรสุทธิงวด 3Q18 เท่ากับ 430 ล้านบาท สามารถขึ้นท า new high ต่อเนื่องอีกไตรมาสเติบโต 9.9%QoQ และ 42.5%YoY สอดคล้องกับสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกที่

เติบโตตอ่เนื่อง 3.9%QoQ และ 19.6%YoY สูงกว่าเมื่อเทียบกับการเติบโตของยอดจดทะเบียนรถบรรทุกใหม่ โดยรวมในช่วง 8M18 ที่เพียง 4.4%YoY  

ส าหรับ spread ค่อนข้างทรงตัวที่ 4.74% โดยยังเห็นผลบวกจากต้นทุนดอกบี้ยจ่ายที่ลดลงช่วยหักล้างผลกระทบจากการลดลงของ yield ไปได้ทั้งหมด เนื่องจากการเน้น

ไปที่พอร์ตรถ fleet ขนาด ใหญ่ที่ให้ yield ต ่าลง  

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯมี NPL ต่อสินเชื่อรวมลดระดับมาที่ 3.85% ณ สิ้น 3Q18 จากฐานสินเชื่อรวมที่เติบโตเชิงรุก อย่างไรก็ตาม THANI ยังคงนโยบายกันส ารองทั่วไป

ต่อเนื่องที่ราว 40 ล้านบาท/ไตรมาส เนื่องจากฐานสินเชื่อที่เติบโตเชิงรุกมากขึ้น 

 Rating : A-   (TRIS) 



บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน) (GUNKUL)  

7 ที่มา: https://www.gunkul.com, SET, TRIS Rating  และ Asset Plus Fund Management 

การประกอบธุรกิจของกลุ่มบรษิัท กันกุลเอ็นจเินียริง่ จ ากดั (มหาชน) สามารถจ าแนกได้ดังนี้ : 

• ธุรกิจผลิต จัดหา และจ าหน่ายอุปกรณ์ส าหรับระบบไฟฟ้าในประเทศและต่างประเทศ 

• ธุรกิจผลิต จัดหา และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน รวมถึงพลังงานทางเลือกที่เหมาะสม 

– ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ส่องสว่างประเภทหลอดไฟแอลอีดี (LED), BIPV Glass, Flexible Sola PV รวมถึงพลังงานทางเลือกที่เหมาะสม 

– ผลิตและจ าหน่ายแผงโซล่ารเ์ซลล์ รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบการผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์ 

• ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

– โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm) 

– โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) 

– โรงไฟฟ้าพลังงานลม (Wind Farm) 

– โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล (Biomass Energy) 

• ธุรกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 

• ธุรกิจการให้บริการบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า 

 Rating : BBB   (TRIS) 
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บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน) (GUNKUL)  

ที่มา: https://www.gunkul.com, SET, TRIS Rating  และ Asset Plus Fund Management 

ผลการด าเนินงานล่าสุด 

- GUNKUL มีผลก าไรสุทธิ 715.72 ล้านบาท (+89% QoQ, +32% YoY) หลักๆมาจากรายได้การขายไฟฟ้าและสว่นเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าจากโครงการ GNP และ KWE 

ที่ได้ท าการ COD Q12018 และ Q22018 ตามล าดับ ท าให้โรงไฟฟ้าลมทั้ง 3 โรงของบริษัทมีความสามารถในการผลิตไฟเต็มที่ โดยไตรมาสสามของทุกปีจะเป็นช่วงที่มีกระแสลม

แรงและส่งผลต่อรายได้เพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนโดยตรง, Gross margin ในส่วนของไฟฟ้าอย่างเดียวปรับตัวดีขึ้นจาก 63% เป็น 79% และ Gross margin รวมของทุก segment 

ปรับตัวดีขึ้นจาก 47% เป็น 57% 

- SG&A expense เพิ่มขึ้นเปรียบเทียบ YoY ซึ่งแปรผันตามสัดส่วนรายได้ที่เพิ่มขึ้น และ Finance cost เพิ่มขึ้นจากการรับรู้สินทรัพย์และเงินกู้ระยะยาวในโครงการ

โรงไฟฟ้ากังหันลม ในไตรมาสนี้ หนี้สินค่อนข้างคงที่ แต่ D/E ratio ลดลงจาก 2.74 เป็น 2.54 เนื่องจาก high earnings ในไตรมาสนี้ 

- ภาพรวมของธุรกิจอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ความสามารถในการท าก าไรสูงขึ้นจากธุรกิจโรงไฟฟ้าที่ก าลังขยายตัว บริษัทมีวิธีการจัดสรรเงินที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ ท าให้เป็นผู้

ออกตราสารหนี้ที่มีความน่าเชื่อถือและน่าลงทุน 



บรษิัท มัน่คงเคหการ กลุ่มบรษิัทด าเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้า ได้แก่ จัดสรรที่ดินเปล่า สร้างบ้านส าเร็จรูปขายพร้อมที่ดิน สร้าง

คอนโดมิเนียม และรับเหมาก่อสร้างบ้านโครงการของบริษัทตนเอง ตลอดจนให้เช่าอาคารและที่จอดรถ และธุรกิจสนามกอล์ฟ เป็นต้น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ นาย สุเทพ วงศ์วร

เศรษฐ (ถือหุ้นร้อยละ 14.07) และนาย ประทีป ตั้งมติธรรม (ถือหุ้นร้อยละ 11.29) 

บริษัท มั่นคงเคหะการ จ ากดั (มหาชน) (MK) 

 Rating : BBB   (TRIS) 

ไตรมาส 3 ปี 2561 MK มีรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จ านวน 633.09 ล้านบาทโดยเป็นแนวราบ จ านวน 588.39 ล้านบาท (ไตรมาส 3 ปี 2560 = 574.66 ล้านบาท) 

ซึ่งในไตรมาส 3 หลายโครงการมีสินค้าไม่เพียงพอกับยอดจอง ซึ่งเป็นช่วงเริ่มเปิดโครงการใหม่ และโครงการเดิมอยู่ระหว่างเร่งงานก่อสร้างเพิ่มเติม โดยในไตรมาส 3 นี้มียอด

จองที่น่าพอใจในหลายโครงการ นอกจากนี้ยังรับรู้รายได้จากการขายคอนโด Park Court จ านวน 44.7 ล้านบาท ท าให้ GM จากการขายอสังหาริมทรัพย์สูงถึง 36.2% รายได้

จากการให้เช่าและบริการ ไตรมาส 3 ปี 2561 จ านวน 62.89 ล้านบาท(ไตรมาส 3 ปี 2560 จ านวน 50.375 M THB ) โดยส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการให้เช่าและบริการพื้นที่

คลังสินค้า/โรงงาน ในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน ของบริษัท Prospect Development จ านวน 52.43 ล้านบาท (ไตรมาส 3 ปี 2560 จ านวน 46.31 ล้านบาท)โดยสามารถ

รักษา GM ที่ > 50% อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีรายได้จากค่าเช่าและบริการในโครงการ Park Court 10.46 ล้านบาท โดยไตรมาส 3 ปี 2561 MK มีก าไรขั้นต้นจากธุรกิจ

การให้เช่าและบริการจ านวน 33.80  ล้านบาท เทียบกับไตรมาส 3 ปี 2560 ที่ 23.37 ลา้นบาท โดยในไตรมาส 2 ปี 2561 มี GM 53.7% ส่วนธุรกิจสนามกอลฟ์ ไตรมาส 3 ปี 

2561 มีรายได้ 28.30 ล้านบาท(ไตรมาส 3 ปี 2560 มีรายได้ 20.26 ล้านบาท) เป็นผลจากการเปิดให้บริการคลับเฮ้าส์ใหม่ ในเดือน กพ. 2561 โดยบริษัทมีก าไรสุทธิใน ไตรมาส 

3 ปี 2561 เท่ากับ 1.39 ล้านบาท(ไตรมาส 3 ปี 2560 เท่ากับ 34.805 ล้านบาท) โดยก าไรที่ลดลงมาจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึน้ 56.6 ล้านบาทโดยเป็นค่าใช้จ่าย

ในการขายเพิ่มขึ้น 21.33 ล้านบาทโดยมีสัดส่วนต่อรายได้จากการขายและบริการ 11.2% สูงจากปีก่อนที่ 9.3% เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพื่อส่งเสริมการขายใน โครงการ

ที่เปิดใหม่ และเพื่อกระตุ้นยอดขายในโครงการปัจจุบัน 

ผลการด าเนินงานล่าสุด 

ที่มา https://www.mk.co.th/, SET, TRIS Rating  และ Asset Plus Fund Management 



บริษัท ไทยฟู๊ดส์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (TFG)  

10 ที่มา: http://www.tfg.co.th, TRIS Rating  และ Asset Plus Fund Management 

บรษิัทไทยฟูด๊ส ์กรุป๊  เป็นผู้ผลิตอาหารแบบครบวงจรที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตไก่และสุกร 

โดยมีการด าเนินธุรกิจทั้งในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ซึ่งสามารถแบ่งสายผลิตภัณฑ์ได้

ดังนี้ 

• ธุรกิจไก่ ได้แก่ การเพาะพันธุ์ไก่ การผลิตและจ าหน่ายเนื้อไก่ ลูกไก่ ไก่พันธุ์เนื้อ ไก่พันธุ์ไข่ 

รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อไก่ 

• ธุรกิจสุกร ได้แก่ การเพาะพันธุ์สุกรและการจ าหน่ายสุกรมีชีวิต 

• ธุรกิจอาหารสัตว์ได้แก่ การผลิตและการจ าหน่ายอาหารสตัว์ โดยมุ่งเน้นที่อาหารส าหรับ

ไก่และสุกร และ 

• ธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งโดยหลัก ได้แก่ ให้บริการศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีนและเวชภัณฑ์ และ

จ าหน่ายเวชภัณฑ์ซึ่งวิจัยและพัฒนาโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ และการผลิตและ

จ าหน่ายบรรจุภัณฑ์ส าหรับอาหารสัตว์และอุปกรณ์การเกษตรที่ท าจากพลาสติก 

 Rating : BBB-   (TRIS) 

ผลการด าเนินงานล่าสุด 

TFG ประกาศก าไรสุทธิ 3Q18 ที่ 526 ล้านบาท -25% YoY , +137% QoQ รายได้ธุรกิจไก่อยู่ที่ 4,716 ล้านบาท (-7%YoY, +9%QoQ) ซึ่งมาจากราคาขายไก่ 3Q18 

อยู่ที่ 40.50 บาท ลดลงจาก 3Q17 ที่ 41.75 บาท จากปัญหาไก่ล้นตลาด และรายได้ธุรกิจสุกรเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 1,713 ล้านบาท (+37%YoY, +21%QoQ) จากการจ าหน่ายสกุร

ช าแหละมากขึ้น ราคาขายสุกร 3Q18 อยู่ที่ 64 บาท เพิ่มขึ้นจาก 3Q17 ที่ 56 บาท ในส่วนรายได้ธุรกิจอาหารสัตว์อยู่ที่ 969 ล้านบาท (+42%YoY, +6%QoQ) จากการ

จ าหน่ายภายนอกเพิ่มขึ้น โดยก าไรสุทธิสามไตรมาสแรกคิดเป็น 75% ของก าไรสุทธิทั้งปีเนื่องจากเป็นช่วง High season ซึ่งในช่วง Q4 บริษัทคาดว่าธุรกิจไก่จะทรงตัวจาก

รายได้ในประเทศลดลงจากราคาไก่ที่ไม่ฟื้นตัวแต่ชดเชยกับยอดส่งออกที่เพิ่มขึ้น ธุรกิจสุกรคาดว่าจะมียอดขายเพิ่มขึ้นจากสัดส่วนจ าหน่ายสุกรช าแหละที่เพิ่มขึ้น และคาดการณ์

รายได้อาหารสัตว์เพิ่มขึ้นจากการจ าหน่ายภายนอกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  
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สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมและขอรับหนังสอืชีช้วนไดท้ี่ 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แอสเซท พลัส จ ากดั 

Customer Care 02-672-1111 

โทรสาร 02-672-1180  

www.assetfund.co.th  

ผู้ลงทุน “โปรดท าความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไข

ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน” 

กองทุนรวมส าหรับผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย 

ผู้ลงทุนควรขอค าแนะน าเพ่ิมเติมก่อนลงทุน  

ชั้น 17 อาคารสาธรซติี้ทาวเวอร์  

เลขที่ 175 สาทรใต้  แขวงทุ่ง

มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 

10120 

ติดต่อเรา 

สถานการณ์ด าเนินการตอ่ต้านคอร์รัปชั่น : ได้รับการรับรอง CAC จาก

โครงการแนวร่วมปฏบิัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริตของสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 


