
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรพัย์ 6 เดือน 3

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

(ASP-TFIXED 6M3 Not For Retail Investor)

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วง 6 เดือนได้ และกองทุนน้ีลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและ

ตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่องดังนั้นหากมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว

ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจ านวนมาก
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Doha Bank (DHBK)

ข้อมูลพืน้ฐานของธนาคาร DHBK

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร A (FITCH International)

อันดับในประเทศ (ตามขนาดสินทรัพย์) 5

จ านวนสาขา 27

ขนาดสินทรัพย์ (ล้านบาท) ณ สิ้นปี 2018 858,462

การเติบโตของสินเชื่อ (Loan growth YoY) 3.8%

ส่วนต่างดอกเบี้ย (Net interest margin) 2.12%

ก าไรสุทธิปี 2018 (ล้านบาท) 7,414

ผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2018 8.9%

ระดับหน้ีเสียของธนาคารต่อสินเชื่อรวม (NPL ratio) 5.9%

ระดับเงินทุนของธนาคารต่อสินทรัพย์รวม (Capital ratio) 17.2%

สัดส่วนสินเชื่อรวมต่อเงินฝาก (Loan to Deposit ratio) 107.8%

ธนาคารพาณิชย์อันดับ 5 ของประเทศกาตาร์ ห้บริการธุรกรรมทางธนาคาร อาทิ สินเชื่อ ธุรกิจ 

สินเชื่อส่วนบุคคล ธุรกิจประกัน ธุรกิจบัตรเครดิต ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้รัฐบาลกาตาร์

ให้การสนับสนุน Doha Bank โดย Qatar Investment Authority ถือหุ้นในสัดส่วนเท่ากับ 16.7%

ที่มา : Doha Bank Annual report as of December 2018 , ประมาณการจาก Bloomberg Consensus , Asset Plus Fund Management
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บริษทัหลกัทรพัย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด (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 าเนินงานลา่สดุ

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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บริษทั แสนสริิ จ ากัด (มหาชน)  (SIRI)

บริษัท แสนสิร ิจ ากัด (มหาชน) (SIRI) ก่อตั้งขึ้นในปี 2527 เป็นกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรหลัก แบ่งเป็นประกอบธุรกิจประเภท

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขาย ประกอบด้วย บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ และคอนโดมิเนียม ซึ่งมีกลุ่มบริษัทภายใต้การท างาน

มากมาย รวมถึงมีการร่วมทุนกับกลุ่มบริษัทอื่นๆ อาทิ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ปโอลดิ้งส์ นอกจากนั้นยังประกอบธุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ เพื่อเช่า ประกอบด้วย อาคารส านักงาน และอาคารพาณิชย์ซึ่งเป็นโครงการที่ขายสิทธิการเช่าด้วย นอกจากธุรกิจ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แล้ว บริษัทยังประกอบธุรกิจบริการอสีงหาริมทรัพย์ รวมถึงธุรกิจการลงทุนในต่างประเทศอีกด้วย   

Rating : BBB+ (TRIS)

ผลการด าเนินงานลา่สดุ

ในไตรมาสที่ 2/2562 แสนสิริมีรายรับรวมทั้งสิ้น 4,285 ล้านบาท -23% YoY เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้จากการขายโครงการโดยปรับลดลงในเกือบทุกประเภท

ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการของรัฐที่จะผลักดันให้เกิดการโอนกรรมสิทธิ์ไปเป็นจ านวนมากในไตรมาสที่ 1 ประกอบกับในช่วงไตรมาสนี้ยังไม่ได้มีโครงการ

คอนโดมิเนียมสร้างเสร็จใหม่ รายได้อื่นจากโครงการเพื่อเช่าอยู่ที่ 22 ล้านบาท +6% YoY และรายรับค่าบริการธุรกิจจ านวน 1,362 ล้านบาท +30% YoY เป็นผลมาจากการ

เพิ่มขึ้นของรายได้จากการรับบริหารงานก่อสร้างให้แก่ Joint Venture ซึ่งบริษัทมีก าไรสุทธิในไตรมาสนี้รวมจ านวน 285 ล้านบาท -26% YoY อย่างไรก็ตาม เรามองผล

ประกอบการของแสนสิริยังไม่น่ากังวล เนื่องจากมี Backlog อยู่ค่อนข้างเยอะอยู่ที่ประมาณ 3 หมื่นล้านบาท และก าลังจะโอนรับรู้รายได้อีกในครึ่งปีหลังประมาณ 8 พันล้านบาท 

รวมถึงผู้ประกอบการเริ่มปรับตัวเข้าหาอุปสงค์ในตลาดเพื่อลดความเสี่ยงด้านสินค้าคงเหลือหลังอุปสงค์จากนักลงทุนจีนที่ลดลง

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



5ที่มา: www.ratchthani.com, SET, TRIS Rating, และ Asset Plus Fund Management

บริษัทราชธานลีิสซิง่ มีสถานะเป็นบริษัทลูกของธนาคารธนชาตมา

ต้ังแต่ปี 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 าเนินงานลา่สดุ

ก าไรสุทธิส าหรับไตรมาส 2Q62 อยู่ที่ 510.97 ล้านบาท โดยมีรายได้รวมเท่ากับ 1,063.06 ล้านบาท ในขณะที่ค่าใช้จ่ายทางการเงิน อยู่ที่ 247 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการ

ขายและบริหาร เท่ากับ 139 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ อยู่ที่ 40.81 ล้านบาท สินทรัพย์รวม จ านวน 50,047.26 ล้านบาท หนี้สินรวมจ านวน 42,720.92 

ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจ านวน 7,326.34 ล้านบาท จากการขยายสินเชื่อเช่าซื้อ และบริการที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่อง แนวโน้มธุรกิจในปี 2562 อาจต้องเผชิญปัจจัย

กดดันมากขึ้นโดยเฉพาะเศรษฐกิจหลังเลือกตั้งซึ่งยังไม่ชัดเจน ค่าเงินบาทแข็งค่าต่อเนื่อง สร้างแรงกดดันต่อสถานการณ์ส่งออกของประเทศ และส่งผลกระทบต่อความต้องการ

ใช้รถบรรทุก น าไปสู่การตั้งเป้าหมายธุรกิจที่ระมัดระวังมากขึ้น สะท้อนได้จากยอดปล่อยสินเชื่อใหม่ปี 2562 ที่เพิ่มขึ้นเพียง 5.2%YoY หรือ 2.64 หมื่นล้านบาท ชะลอตัวมาจาก

ที่เติบโตเชิงรุกถึง 20%YoY ในปีก่อนหน้า 

Rating : A- (TRIS)



บริษัท กันกุลเอน็จิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน) (GUNKUL)

6ที่มา: https://www.gunkul.com, SET, TRIS Rating  และ Asset Plus Fund Management

การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท กันกุลเอน็จเินียริ่ง จ ากัด (มหาชน) สามารถจ าแนกได้ดังนี้ :

• ธุรกิจผลิต จัดหา และจ าหน่ายอุปกรณ์ส าหรับระบบไฟฟ้าในประเทศและต่างประเทศ

• ธุรกิจผลิต จัดหา และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน รวมถึงพลังงานทางเลือกที่เหมาะสม

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

– ผลิตและจ าหน่ายแผงโซล่าร์เซลล์ 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 กันกุลเอน็จิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน) (GUNKUL)

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

ผลการด าเนินงานลา่สดุ

2Q19 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 679.15 ล้านบาท  +23.96% YoY เติบโตจากการได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนจ าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับภาครัฐเพิ่มขึ้น รายได้จาก

การขายไฟฟ้าและส่วนเพิ่มราคารับซื้ออยู่ที่ 917.41 ล้านบาท +108.53% YoY โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการจ าหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้ากังหันลมครบทั้ง 3 โครงการ 

รวม 170 เมกะวัตต์ รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างและให้บริการอยู่ที่ 373.40 ล้านบาท -69.88% YoY ลดลงค่อนข้างมากเนื่องจากรายได้ปีก่อนมีฐานที่ค่อนข้างสูงจาก

การก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้ากังหันลมและได้รับรู้รายได้เสร็จสิ้นแล้ว อย่างไรก็ตามปัจจุบันทางบริษัทฯ ได้เข้าซื้อกิจการบริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จ ากัด 

(“FEC”) ต้ังแต่เดือนกรกฎาคมในปีที่ผ่านมา โดยเข้าร่วมประมูลงานก่อสร้างจนถึงปัจจุบัน มี Backlog ประมาณ 7,000 ล้านบาท ซ่ึงจะทยอยรับรู้เป็นรายได้ต้ังแต่ไตรมาส 3 

ปี 2562 ไปจนถึงปี 2564 โดยผลการด าเนินงานในภาพรวมส าหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 มีผลก าไรสุทธิที่ 661.88 ล้านบาท



บริษัท มั่นคงเคหการ กลุ่มบริษัทด 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 ากัด (มหาชน) (MK)

Rating : BBB   (TRIS)

2Q19 มีรายได้ 1,049.76 ล้านบาท ลดลง 21.17% YoY โดยมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์มีจ านวน 929.57 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 24.78 YoY เป็นผลกระทบ

จากมาตรการ LTV ของ BOT อย่างไรก็ดี บริษัทได้มีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าโดยประสานงานกับธนาคารพาณิชย์เพื่อหาแนวทางลดภาระการจ่ายเงินดาวน์ เช่น การรี

ไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านเดิม หรือหาวงเงินสินเชื่อประเภทอื่น เป็นต้น จึงท าให้ผลกระทบดังกล่าวผ่อนคลายลงได้บ้าง รายได้จากการให้เช่าและบริการของกลุ่มบริษัทมีอัตราการ

เติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากทั้ง 2 โครงการหลักของกลุ่มบริษัทคือ โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน และ โครงการพาร์คคอร์ท รายได้จากกิจการสนามกอล์ฟ มีแนวโน้มการ

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยมีรายได้ครึ่งปีแรกเพิ่ม สูงขึ้นร้อยละ 22.34 จากรายได้ 49.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 60.50 ล้านบาท และสามารถรักษาระดับ อัตราก าไร

ขั้นต้นสูงกว่าร้อยละ 40 ท าให้โดยรวมแล้วบริษัทยังคงมีก าไรสุทธิส าหรับช่วง 6 เดือนแรกในปีนี้เท่ากับ 258.86 ล้านบาท (+51.45 YoY)

ผลการด าเนินงานลา่สดุ

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



บริษัท ไทยฟู๊ดส์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (TFG)

9ที่มา: http://www.tfg.co.th, TRIS Rating  และ Asset Plus Fund Management

บริษัทไทยฟูด๊ส ์กรุ๊ป เป็นผู้ผลิตอาหารแบบครบวงจรที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตไก่และสุกร 

โดยมีการด าเนินธุรกิจทั้งในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ซึ่งสามารถแบ่งสายผลิตภัณฑ์ได้

ดังนี้

• ธุรกิจไก่ ได้แก่ การเพาะพันธุ์ไก่ การผลิตและจ าหน่ายเนื้อไก่ ลูกไก่ ไก่พันธุ์เนื้อ ไก่พันธุ์ไข่ 

รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อไก่

• ธุรกิจสุกร ได้แก่ การเพาะพันธุ์สุกรและการจ าหน่ายสุกรมีชีวิต

• ธุรกิจอาหารสัตว์ได้แก่ การผลิตและการจ าหน่ายอาหารสัตว์ โดยมุ่งเน้นที่อาหารส าหรับ

ไก่และสุกร และ

• ธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งโดยหลัก ได้แก่ ให้บริการศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีนและเวชภัณฑ์ และ

จ าหน่ายเวชภัณฑ์ซึ่งวิจัยและพัฒนาโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ และการผลิตและ

จ าหน่ายบรรจุภัณฑ์ส าหรับอาหารสัตว์และอุปกรณ์การเกษตรที่ท าจากพลาสติก

Rating : BBB- (TRIS)

ผลการด าเนินงานลา่สดุ

2Q19 มีรายได้อยู่ที่ 7,223 ลบ. (+6.7% QoQ, +8.2% YoY) รายได้จากธุรกิจไก่เท่ากับ 4,064.38 ล้านบาท (-6.49% YoY) เนื่องจากวอลุ่มขายลดลงจาก 

103,030.43 ตันเป็น 83,518.12 ตัน (-18.94% YoY) เป็นผลมาจากราคาไก่เฉลี่ยสูงขึ้นเป็น 41.77 บาทต่อกิโลกรัม (+14.63% YoY) ส าหรับรายได้จากธุรกิจสุกรอยู่ที่ 

2,081.32 ล้านบาท (+47.43% YoY) ซึ่งโตจากทั้งวอลุ่มและราคาสุกรที่เกิดจากอุปสงค์ทั่วโลกที่สูงขึ้นเป็นผลจาก African Swine Fever อีกไตรมาส โดยวอลุ่มการขายสุกร

เพิ่มขึ้นจาก 19,950.79 ตัน เป็น 23,743.22 ตัน (+19.01 YoY) รวมถึงราคาสุกรสูงขึ้นจาก 63.27 บาทต่อกิโลกรัมเป็น 77.00 บาทต่อกิโลกรัม (+21.70% YoY) ซึ่งรวมแล้ว 

Gross margin สูงขึ้นจาก 10.2% เป็น 14.1% และ Net profit เติบโตอยู่ที่ 518 ล้านบาท (+254% QoQ, +233% YoY) ซึ่งเราคาดว่างบปีนี้ทั้งปีจะออกมาดีกว่าปีที่แล้ว

ค่อนข้างมาก
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สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิและขอรับหนงัสอืชีช้วนไดท้ี่

บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน แอสเซท พลัส จ ากัด

Customer Care 02-672-1111

โทรสาร 02-672-1180

www.assetfund.co.th

ผู้ลงทุน “โปรดท าความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไข

ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”

กองทุนรวมส าหรับผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย

ผู้ลงทุนควรขอค าแนะน าเพิ่มเติมก่อนลงทุน 

ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์  

เลขที่ 175 สาทรใต้  แขวงทุ่ง

มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 

10120

ติดต่อเรา

สถานการณ์ด าเนินการต่อต้านคอร์รัปชั่น : ได้รับการรับรอง CAC จาก

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นทจุริตของสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย


