
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนีท้วีทรัพย์ 6 เดือน 1 

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 

(ASP-TFIXED 6M1 Not For Retail Investor) 

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วง 6 เดือนได้ และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและ 

ตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่องดังนั้นหากมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว 

ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจ านวนมาก 



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

• ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ A- By TRIS Rating 

• บริษัทราชธานีลิสซิ่งมีสถานะเป็นบริษัทลูกของธนาคารธนชาตมาตั้งแต่ปี 2553 ธุรกิจหลักของบริษัทคือธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสองและ

รถ ยนต์ ใ ห ม่  เ น้ น ก ลุ่ ม ต ล า ดที่ ธ น า ค า ร ธ นช า ต ยั ง เ ข้ า ไ ม่ ถึ ง  น อ ก จ า กนี้  ธ น า ค า รธ น ช า ต ยั ง ไ ด้ ใ ห้ ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ แ ก่ บ ริ ษั ท 

ในการพัฒนากระบวนการอนุมัติสินเชื่อและการจัดเก็บหนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วย โดยมีการน านโยบายการบริหารความเส่ียงในด้าน

ต่าง ๆ มาใช้ในบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ของธนาคารธนชาต  

• ภาพรวมผลการด าเนินงาน ก าไรสุทธิส าหรับ ไตรมาส 2/2561 มีจ านวน 392 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน จ านวน 133.83 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 51.87 โดยมีรายได้รวมจ านวน 943.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 133.32 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.45 ส าหรับค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

มีจ านวน 114.07 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนจ านวน 32.51 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 22.18 เนื่องจากคุณภาพลูกหนี้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น

จากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง เมื่อท าการเปรียบเทียบฐานะการเงินของบริษัท ณ ส้ินไตรมาสที่สองของปี 2561 กับไตรมาสแรก

ของปี 2561 จะพบว่า บริษัทยังคงมีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยบริษัทมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจ านวน 2,116.60 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.05 โดยมี

สินเชื่อเช่าซื้อเพิ่มขึ้น 2,047.57 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.05 ในขณะที่หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจ านวน 1,797.26 ล้านบาทหรือร้อยละ 5.00 และส่วนของผู้ถือหุ้น

เพิ่มขึ้นจ านวน 319.34 ล้านบาทหรือร้อยละ 5.33 ตามล าดับ 

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง (มหาชน) (THANI) 



บริษัท ไทยฟู๊ดส์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (TFG)  

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

บริษัทฯ เปน็ผูผ้ลิตอาหารแบบครบวงจรทีม่ีความเชีย่วชาญในการผลิตไก่และสุกร โดยมีการด าเนินธุรกิจทั้งในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ซึ่งสามารถ

แบ่งสายผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้ 

• ธุรกจิไก ่ได้แก่ การเพาะพนัธุ์ไก่ การผลิตและจ าหน่ายเนื้อไก่ ลูกไก่ ไกพ่ันธุ์เนือ้ ไก่พนัธุ์ไข่ รวมถึงผลิตภณัฑ์แปรรูปจากเนือ้ไก่ 

• ธุรกจิสุกร ได้แก่ การเพาะพันธุ์สุกรและการจ าหน่ายสุกรมีชีวิต 

• ธุรกจิอาหารสัตว์ได้แก่ การผลิตและการจ าหน่ายอาหารสัตว์ โดยมุ่งเน้นทีอ่าหารส าหรับไก่และสุกร และ 

• ธุรกจิอืน่ ๆ ซึ่งโดยหลัก ได้แก่ ให้บริการศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซนีและเวชภัณฑ์ และจ าหน่ายเวชภัณฑ์ซึ่งวิจัยและพัฒนาโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาของ

บริษัทฯ และการผลิตและจ าหน่ายบรรจภุัณฑ์ส าหรับอาหารสัตว์และอุปกรณก์ารเกษตรทีท่ าจากพลาสติก 

• ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถอื BBB- By TRIS Rating 

 



• รายได้รวมของไตรมาส 1 ปี 2561 เท่ากบั 6,675.54 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 12.13 จาก 5,953.45 ล้านบาทในงวดเดียวกันของปีกอ่น ส่วนใหญ่เพิม่

ขึ้นมาจากรายได้ของธุรกจิไก่และธุรกจิอาหารสัตว์ แม้ว่าจะมีรายได้เพิ่มขึน้จากปริมาณการขายที่มากขึน้จากการขยายก าลังการผลิต แตอ่ย่างไรก็ตาม

บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จากดั (มหาชน)  ขาดทุนสุทธิในไตรมาส 1 ของปี 2561 เท่ากับ 110.76 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีกอ่น ที่มกีาไรสุทธิ

จานวน 136.05 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 181.41 จากงวดเดียวกันของปกี่อน สาเหตหุลักมาจากการลดลงของราคาไก่และสุกร โดยราคาไก่ ลดลง

ร้อยละ 7.54 จากในไตรมาส 1 ปี 2560 จาก 38.44บาทตอ่กิโลกรมั ลดลงเหลือ 35.54 บาทตอ่กิโลกรมั ในขณะเดียวกันราคาสุกรลดลงร้อยละ 6.38 จาก

ในไตรมาส 1 ของปี 2560 จาก 55.03 บาทตอ่กิโลกรัม ลดลงเหลือ 51.52 บาทตอ่กิโลกรัม 

 

 

 

 

 

 

 

 

• มุมมองการลงทุน : บริษัทมองว่าราคาไก่ตกต่ าเปน็ปัญหาชั่วคราวซึง่เริ่มเห็นแนวโน้มดีขึ้นหลังเห็นการลดก าลังผลิตลงของผู้ประกอบการ ขณะที่ราคาหมู

เริ่มกลับมาดีขึ้นซึ่งเห็นได้จากธุรกจิหมูกลับมาก าไร 81 ล้านบาทในไตรมาสนี้ โดยปีนี้บริษัทจะยังเน้นไปที่การส่งออกไก่ดิบแช่แข็งโดยเฉพาะยุโรปที่ให้มารจ์ิน้

ที่สูงกว่า ในปนีี้ประเทศไทยได้รับโควต้าเพิ่มขึ้นหลังบราซิลผู้ส่งออกไก่รายใหญ่ของโลกถกูห้ามส่งออก รวมถึงบรษิัทเน้นไปธุรกิจเพิ่มมูลค่าและมาร์จิน้ ได่

แก่ ไกป่รุงสุก ไส้กรอก สุกรช าแหละ และ food service ซึ่งจะช่วยลดปัญหาความผันผวนของราคาไก่และสุกรดิบได้  
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บริษัท ไทยฟู๊ดส์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (TFG)   

โครงสร้างรายได้ 

 

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



บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากดั (มหาชน) (TPIPL)  

บริษัททีพีไอ โพลีน ก่อตั้งในปี 2530 โดยครอบครัวตระกูลเลี่ยวไพรัตน์ ณ เดือนมีนาคม 2560 ตระกูลเลี่ยวไพรัตน์มีสัดส่วนการถือหุ้น

ในบริษัทคิดเป็นประมาณ 56% ของจ านวนหุ้นทั้งหมด บริษัทด าเนินธุรกิจหลากหลายประเภทได้แก่ 

• ธุรกจิปูนซีเมนต์ ปูนเมด็ และปูนส าเรจ็รูป 

• ธุรกจิผลิตกระแสไฟฟ้า 

• ธุรกจิผลิตแผ่นฟิล์ม POLENE SOLAR®   กาวน้ า และกาวผง 

• ธุรกจิกระเบื้องคอนกรีต และไฟเบอร์ซีเมนต ์

• ธุรกจิเม็ดพลาสติก LDPE / EVA 

• โรงงานแปรรปูขยะเป็นเชื้อเพลิงทดแทน RDF (REFUSE DERIVED FUEL) 

• ธุรกจิคอนกรีตผสมเสรจ็ 

• ธุรกจิอิฐมวลเบา 

• โรงงานผลิตเชื้อเพลิงเหลว (PYROLYSIS PLANT) 

• ธุรกจิสถานีให้บรกิารน้ ามนัและก๊าซธรรมชาติ (NGV) 

• โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (FERTILIZER PLANT) 

• ธุรกจิผลิตแอมโมเนียมไนเตรทและกรดไนตริก 

• ธุรกจิน้ าดื่มตราทีพีไอพีแอล 

• ธุรกจิรบัก าจดักากอุตสาหกรรม 

• ธุรกจิส ารวจปิโตรเลียม 

 

 

5 ที่มา: www.tpipolene.co.th, SET, TRIS Rating  และ Asset Plus Fund Management 



บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากดั (มหาชน) (TPIPL)  

• ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ BBB+ By TRIS Rating 

• ในไตรมาส 1 ปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย จ านวน 8,009 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.11 จากจ านวน 7,768 ล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 

2560 และมีรายได้รวมในไตรมาส 1 ปี 2561 จ านวน 8,772 ล้าน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.19 จากจ านวน 8,500 ล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2560 โดยมีก าไรส าหรับ

งวดจ านวน 175 ล้านบาท คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 17.20 เมื่อเทียบกับก าไรส าหรับงวดไตรมาส 1 ปี 2560 จ านวน 211 ล้านบาท โดยก าไรส าหรับงวด

ไตรมาส 1 ปี 2561 จ านวน 175 ล้านบาท ประกอบด้วยก าไรจากการด าเนินธุรกิจปกติจ านวน 17 ล้านบาท ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนสุทธิจ านวน 234 

ล้านบาท และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จ านวน 77 ล้านบาท ในขณะที่ก าไรส าหรับงวดไตรมาส 1 ปี 2560 จ านวน 211 ล้านบาท ประกอบด้วยขาดทุนจากการ

ด าเนินธุรกิจปกติจ านวน 146 ล้านบาท ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนสุทธิจ านวน 278 ล้านบาท และรายได้ภาษีเงินได้จ านวน 79 ล้านบาท 

 

 

6 ที่มา: www.tpipolene.co.th, SET, TRIS Rating  และ Asset Plus Fund Management 



บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน) (GUNKUL)  

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

การประกอบธรุกจิของกลุ่มบรษิัท กันกุลเอ็นจเินียริง่ จ ากดั (มหาชน) สามารถจ าแนกไดด้งันี้ : 

• ธุรกิจผลิต จัดหา และจ าหน่ายอุปกรณ์ส าหรับระบบไฟฟ้าในประเทศและต่างประเทศ 

• ธุรกิจผลิต จัดหา และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน รวมถึงพลังงานทางเลือกที่เหมาะสม 

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

– ผลิตและจ าหน่ายแผงโซลา่ร์เซลล์ รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบการผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์ 

• ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

– โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm) 

– โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) 

– โรงไฟฟ้าพลังงานลม (Wind Farm) 

– โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล (Biomass Energy) 

• ธุรกิจก่อสร้างโรงไฟฟา้พลังงานทดแทน 

• ธุรกิจการให้บริการบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า 
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บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน) (GUNKUL)  

บริษัทฯ มีผลการด าเนนิงานในภาพรวม ส าหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 มีผลขาดทุนตามการแบ่งก าไร(ขาดทุน) ส่วนที่เป็น

ของบริษัทฯปรากฎผลขาดทุนสุทธิ 109.11 ล้านบาท เปรียบเทยีบกับงวดเดียวกันกับปีก่อนแสดงผลก าไรสุทธิ 186.10 ล้านบาท โดยผล

ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นส าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 2561 นั้น บริษัทฯ มรีายไดแ้ละอัตราก าไรขั้นต้นที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าเป้าหมายแต่

ไดร้ับผลกระทบจากค่าใช้จ่ายด าเนินงานในส่วนของค่าธรรมเนียมการยกเลิกสัญญาสิทธิซ้ือขายเงินตราต่างประเทศและขาดทุนจากอัตรา

แลกเปล่ียนอันเป็นผลสืบเนื่องจากการน าเข้าอุปกรณ์เพื่อใช้ในการพฒันาโครงการโรงไฟฟา้กังหันลมจ านวน 3 โครงการ ในรูปสกุลเงินตรา

ต่างประเทศ (USD) ของบริษัทฯ ซึ่งการพัฒนาโครงการจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลานานและมีงบประมาณการน าเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศทั้ง 3 

โครงการกว่า 10,000 ล้านบาท โดยในระยะเวลาที่ผ่านมาดังกล่าวเกิดการแข็งค่าขึ้นของค่าเงินบาทอย่างรวดเร็วของประเทศไทย จากอัตรา 

36 บาท มาสู่ระดับ 31 บาทต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา  

ที่มา: https://www.gunkul.com, SET, TRIS Rating  และ Asset Plus Fund Management 
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บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน) (GUNKUL)  

• มุมมองการลงทุน :  

– GUNKUL ขาดทุน 109 ล้านบาทในไตรมาสนี้ สาเหตุหลักมาจากการขาดทุนอัตราแลกเปล่ียนและค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมยกเลิกสัญญาสิทธิซือ้

ขายเงินตราต่างประเทศทัง้หมดท่ีท าไว้ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้ากังหันลม 3 โครงการจ านวน 588 ล้านบาทด้วยอัตราเฉล่ีย 34.75 บาทต่อดอล

ล่าร์ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นครั้งเดียว หลังเงินบาทแข็งค่าอย่างรวดเร็ว 

– หากไม่รวมถึงผลกระทบขา้งต้น  บริษัทจะมกี าไรที่เปน็ของบริษัทใหญ่ดังนี้ 535.77 ล้านบาท  และเปรียบเทียบกนักบังวดเดียวกันกับปกี่อนที่แสดง

จ านวน 186.10 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 349.67 ล้านบาท คิดเป็นเพิม่ขึ้นร้อยละ 187.89 หากมองในส่วนของรายได้ ในสภาวะปกติ บรษิัทจะมี

รายได้รวม 1682.40 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกันกบัปกี่อน 729.47 ล้านบาท คิดเป็นรอ้ยละ 76.55 เกิดขึ้นการเตบิโตของรายได้การ

ก่อสร้างและการขายสินค้า โดยรายได้การก่อสร้างเพิ่มขึน้มาอยู่ที่ 961 ล้านบาทจากงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงาน 2 โครงการขนาด 110MW ที่

สร้างเสร็จสมบูรณ์  ในไตรมาสที่ 2 ปี 2018 รายได้การขายสินค้าอยู่ที่ 280 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 22.10 และรายได้ขายไฟฟา้เท่ากับ 384 ล้าน

บาท ลดลงร้อยละ 3.02 

(-3% YoY, -14% QoQ)  ลดลงจาก FT มีอตัราลดลง เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกันของปีกอ่นและตามฤดูกาล แต่เพิม่ขึ้นตั้งแตไ่ตรมาส 2 เปน็ตน้

ไปจากการจ าหน่ายไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้า 2 โรง  

– อัตราก าไรขั้นต้นรวม ปรบัตัวดีขึ้นเป็น 48% จาก 43% ใน 4Q17 จากก าไรขั้นต้นของธุรกจิกอ่สร้าง  

– บริษัทยังคงอยู่ในช่วงการลงทุนในโครงการโรงไฟฟา้อีก 2 โครงการในประเทศญี่ปุน่ทีจ่ะได้รับเงินกู้ระยะยาวจากธนาคารเรียบร้อยแล้ว ท าให้ 

จ านวนหนีต้่อก าไรกอ่นดอกเบี้ย ค่าเส่ือมและค่าตัดจ าหน่าย (net debt to EBITDA) ปรับตัวสูงขึ้น แตค่าดว่าจะปรับตัวลดลงในไตรมาส 2Q18 

เนื่องจากได้ ก าไรกอ่นดอกเบี้ย ค่าเส่ือมและค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA) เพิม่ขึ้นจากโรงไฟฟ้าพลังงานลม โดยไตรมาส 2Q18 บริษัทออกหุน้กู้เพิม่อกี 

1,518 ล้านบาท ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการออกหุ้นกู้เพิม่ได้อีก 

 

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


