
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรพัย์ 6 เดือน 7

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

(ASP-TFIXED 6M7 Not For Retail Investors)

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 30

ขนาดสินทรัพย์ (ล้านบาท) ณ สิ้นปี 2019 882,512

การเติบโตของสินเชื่อ (Loan growth YoY) 9.93%

ส่วนต่างดอกเบี้ย (Net interest margin) 1.98%

ก าไรสุทธิปี 2019 (ล้านบาท) 6,149

ผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2019 6.0%

ระดับหนี้เสียของธนาคารต่อสินเชื่อรวม (NPL ratio) 5.81%

ระดับเงินทุนของธนาคารต่อสินทรัพย์รวม (Capital ratio) 17.75%

สัดส่วนสินเชื่อรวมต่อเงินฝาก (Loan to Deposit ratio) 112.52%

ธนาคารพาณิชย์อันดับ 5 ของประเทศกาตาร์ ให้บริการธุรกรรมทางธนาคาร 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 2019 , ประมาณการจาก Bloomberg Consensus , Asset Plus Fund Management
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บริษัทหลกัทรพัย ์เมย์แบงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทหลักทรัพย์ชั้นน าของ

ประเทศไทยที่ครองส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดอย่างต่อเนื่องเป็นอันดับหนึ่งของประเทศต้ังแต่ปี 2545 เป็นต้นมา 

บริษัทฯให้บริการด้านซื้อขายหลักทรัพยแ์ละแนะน าการลงทุนในหลักทรัพย์แก่ลูกคา้ทั้งรายบุคคลทั่วไป และ

ลูกค้าสถาบัน บริษัทฯถือหุ้นใหญ่ โดยกลุ่มเมย์แบงก์ประเทศมาเลเซีย ซึ่งกลุ่มเมย์แบงก์เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีธุรกิจ

หลัก คือ ธนาคารเมย์แบงก์ (Malayan Banking Berhad หรือ Maybank) ซึ่งเป็นธนาคารขนาดใหญ่ที่สุดใน

ประเทศมาเลเซีย เป็นธนาคารอันดับหนึ่งของประเทศ และยังเป็นธนาคารใหญ่อันดับที่ 4 ในการจัดอันดับของ

ธนาคารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย ธนาคารเมย์แบงก์ด าเนินธุรกิจมายาวนานถึง 51 ปี มี

เครือข่ายสาขามากมายในประเทศศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ส าคัญต่างๆ อาทิ มาเลเซีย สิงคโปร์ ฮ่องกง อินโดนีเซีย 

ฟิลิปปินส์และเวียดนาม

บริษัทประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยได้รับในอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจ

หลักทรัพย์ 4 ประเภท ได้แก่ การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ 

และการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน อีกทั้งยังได้รับอนุญาตให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน นายทะเบียนธุรกิจการยืม

และการให้ยืมหลักทรัพย์ และยังประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นับได้ว่ามีการบริการ

ด้านการลงทุน ครบวงจร

บริษทัหลกัทรพัย์ เมย์แบงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)

Rating : AA(tha) ; FITCH(tha)
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บริษทัหลกัทรพัย์ เมย์แบงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)

ผลการด าเนินงานลา่สดุ

ในไตรมาส 2Q63 บริษัทรายได้ค่านายหน้าที่เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 542 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 63% ซึ่งมาจากรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ที่เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 505 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นราว 68% อันเป็นผลจากมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นจาก 53,799 ล้านบาทต่อวัน เป็น 

70,418 ล้านบาทต่อวัน หรือเพิ่มขึ้นราว 31% และสัดส่วนนักลงทุนบุคคลซึ่งเป็นส่วนรายได้หลักของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 33% เป็น 48% ท าให้มูลค่าการซื้อ

ขายเฉลี่ยของนักลงทุนบุคคลเพิ่มขึ้นจาก 17,701 ล้านบาทต่อวัน เป็น 33,809 ล้านบาทต่อวัน หรือเพิ่มขึ้นราว 91% ส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

ลดลงเหลือ 5.21 ล้านบาท หรือลดลง 76% เนื่องจากค่าธรรมเนียมจากที่ปรึกษาทางการเงินที่ลดลง 16.25 ล้านบาท ท าให้บริษัทมีก าไรสุทธิอยู่ที่ 107 ล้าน

บาท หรือเพิ่มขึ้น 1,437%YoY

ทั้งนี้ บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่แข็งแกร่ง คือ MALAYAN BANKING ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจสถาบันการเงินในประเทศมาเลเซีย โดยถือหุ้นผ่าน

บริษัท เมย์แบงก์ กิมเอ็ง โฮลดิ้งส์ จ ากัด ประเทศสิงคโปร์ ในสัดส่วนกว่าร้อยละ 83 ของหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมดของ MBKET ท าให้ฐานทุนมีความมั่นคง อีก

ทั้ง บริษัทยังมีแนวโน้มการเติบโตของรายได้ได้ในหลายช่องทาง ท าให้เรามีความเชื่อมั่นว่า บริษัทสามารถช าระเงินคืนให้แก่กองทุนได้



บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) (TPIPL)

บริษัททีพีไอ โพลีน ก่อตั้งในปี 2530 โดยครอบครัวตระกูลเล่ียวไพรัตน์ ณ เดือนมีนาคม 2560 ตระกูลเล่ียวไพรัตน์มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทคิดเป็น

ประมาณ 56% ของจ านวนหุ้นทั้งหมด บริษัทด าเนินธุรกิจหลากหลายประเภทได้แก่

• ธุรกิจปูนซีเมนต์ ปูนเม็ด และปูนส าเร็จรูป

• ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า

• ธุรกิจผลิตแผ่นฟิล์ม POLENE SOLAR® กาวน้ า และกาวผง

• ธุรกิจกระเบื้องคอนกรีต และไฟเบอร์ซีเมนต์

• ธุรกิจเม็ดพลาสติก LDPE / EVA

• โรงงานแปรรูปขยะเป็นเชื้อเพลิงทดแทน RDF (REFUSE DERIVED FUEL)

• ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ

• ธุรกิจอิฐมวลเบา

• โรงงานผลิตเชื้อเพลิงเหลว (PYROLYSIS PLANT)

• ธุรกิจสถานีให้บริการน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ (NGV)

• โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (FERTILIZER PLANT)

• ธุรกิจผลิตแอมโมเนียมไนเตรทและกรดไนตริก

• ธุรกิจน้ าดื่มตราทีพีไอพีแอล

• ธุรกิจรับก าจัดกากอุตสาหกรรม

• ธุรกิจส ารวจปิโตรเลียม

5
ที่มา: www.tpipolene.co.th, SET, TRIS Rating  และ Asset Plus Fund Management as of 21 Oct 2020

Rating : BBB+ ; TRIS



บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) (TPIPL)

• ไตรมาส 2Q63 TPIPL มีก าไรสุทธิ 663 ล้านบาท (+64% QoQ, +208%YoY) แม้ว่ายอดขายจะปรับลดลงเหลือ 7,977 ล้านบาท (-14% QoQ, -17%YoY) 

เพราะโรงปูนซีเมนต์มีการทยอยหยุดเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ และ ราคาปิโตรเคมีที่ลดลง โดยผลประกอบการได้แรงหนุนส าคัญจากอัตราก าไรขั้นตน้เพิ่มขึ้น

เป็น 27% และ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ลดลงเหลือ 1,195 ล้านบาท (-13%QoQ, -30%YoY)

• อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ TPIPL มีแผนที่จะปรับปรุงเตาเผาปูนทั้ง 4 สายการผลิต และเพื่อให้ใช้เชื้อเพลิง RDF ทดแทนถ่านหินประมาณ 30% โดยจะทยอย

ด าเนินการทีละสายการผลิต ใช้เวลาสายการผลิตละประมาณ 2 เดือน ซึ่งจะช่วยกลุ่มบริษัทให้สามารถลดต้นทุนได้เพิ่มเติม

• ส าหรับในช่วง 2H63 TPIPL จะได้รับอานิสงค์จากความร่วมมือในการปรับขึ้นราคาขายปูนซีเมนต์ของผู้ประกอบการรายใหญ่ และการท าก าไรของธุรกิจ

โรงไฟฟ้าที่ดีขึ้นหลังการติดต้ัง Boiler เพิ่มเติม ซึ่งท าให้โรงไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้ง ความสามารถในการออกตราสารหนี้ในตลาด

ทุนของบริษัทที่ยังดีอยู่ จึงท าให้เรายังมองเห็นความสามารถในการช าระเงินคืนให้แก่กองทุนได้

6ที่มา: www.tpipolene.co.th, SET, TRIS Rating  และ Asset Plus Fund Management as of 21 Oct 2020

Rating : BBB+ ; TRIS

ผลการด าเนินงานลา่สดุ
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บริษทั ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด (มหาชน)

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอรต์ี้ จ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ แบ่งเป็นการพัฒนาโครงการคอนโดมีเนียมและบ้านจัดสรร โดยประกอบไปด้วยคอนโดมี

เนียม 5 แบรนด์หลัก ได้แก่ Kensington (ระดับกลาง), Nothing Hill (ระดับกลาง-บน), The Origin ( ระดับกลาง-บน), Knightsbridge (ระดับกลาง-บน) และ Park Origin 

(ระดับบน) และบ้านจัดสรร 1 แบรนด์หลัก คือ Britania นอกจากนี้ยังประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ผ่านบริษัทย่อย คือ พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น ที่

ให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารนิติบุคคล การบริหารอาคารชุดต่าง ๆ

• ไตรมาส 2Q63 แม้ว่าจะมีสถานการณ์ COVID-19 ที่ท าใหธุ้รกรรมต่างๆ ชะลอตัว แต่ ORI ยังคงรักษาระดับ

ความสามารถในการท ารายได้ใกล้เคียงกับงวดเดียวกันของปีก่อน  โดยมีแรงหนุนจากการบันทึกรายได้จาก

การโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ 3,088 ล้านบาท (+9.3% YoY) แบ่งเป็นแนวราบ 759 ล้านบาท และ

คอนโดมิเนียม 2,330 ล้านบาท ซึ่งมาจากการโอนโครงการคอนโดมิเนียมและบ้านแนวราบต่อเนื่องจากปี 2562

และมีโครงการใหม่ที่เริ่มโอนกรรมสิทธิ์ในปี 2563 จ านวน 5 โครงการ นอกจากนี้ ยังมีการรับรู้ส่วนแบ่งก าไร

บริษัทร่วม 61 ล้านบาท ที่ดีขึ้นจาก 2Q62 ที่บันทึกส่วนแบ่งขาดทุน 69 ล้านบาทเนื่องจากช่วงปีก่อนไม่มีการ

โอนอาคารชุดในบริษัทร่วมทุน

• ORI มีก าไรสุทธิส าหรับไตรมาส 2Q63 ที่ 707 ล้านบาท (-4.1% YoY) หรือคิดเป็น 21.5% ของรายได้รวม 

จากการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทยังคงให้ความส าคัญกับการบริหารและควบคุม

ค่าใช้จ่ายให้คุ้มค่าและเกิด ประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง

• ทั้งนี้ จากการเติบโตของยอดขาย ความสามารถในการท าก าไรที่สูง (อัตราก าไรขั้นต้น 35% และอัตราก าไร

สุทธิ 22% ณ ไตรมาส 2Q63) และยอด Backlog ในมือที่สูง รวมถึงความสามารถในการกู้เงินหรือออกหุ้นกู้ 

โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ 2.04 ซึ่งลดลงจากสิ้นไตรมาส 1Q63 ที่ 2.12 เท่า ท าให้เราคาดว่าบริษัทจะมีเงิน

เพียงพอที่จะคืนเงินให้แก่กองทุนได้ Rating : BBB ; TRIS

ผลการด าเนินงานลา่สดุ

ที่มา: https://www.origin.co.th/, SET, TRIS Rating  และ Asset Plus Fund Management as of 21 Oct 2020
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บริษทั แกรนด ์คาแนล แลนด ์จ ากัด (มหาชน)

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการเชิงพาณิชย์ในรูปแบบอาคารส านักงานและพื้นที่การค้าปลีก เพื่อให้เช่า รวมถึงประกอบธุรกิจ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการที่พักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยวและอาคารชุดพักอาศัย เพื่อขายให้แก่กลุ่มเป้าหมายในหลายระดับ โดยในปัจจุบัน โครงการที่มีในมือ อาทิ The 

nine Towers , G Tower , Central Plaza Grand Rama 9 , Bell Grand Rama Condominium

• ไตรมาส 2Q63 GLAND มีรายได้รวมจ านวน 451 ล้านบาท ซึ่งน้อยกว่าไตรมาส 2Q62 ที่มีรายได้ 485 

ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากการให้เช่าและบริการ 281 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากไตรมาส 2Q62 ที่ 301 ล้าน

บาท เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 และมาตรการ Lockdown ท าให้บริษัทต้องก าหนดมาตรการ

ช่วยเหลือผู้เช่าและร้านค้าในโครงการ เช่น การให้ส่วนลดค่าเช่าแก่ผู้เช่า เป็นต้น

• ทั้งนี้ GLAND มีก าไรสุทธิ 203 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันในปีก่อนที่ 148 ล้านบาท โดยในไตร

มาสนี้มีอัตราก าไรขั้นต้นและอัตราก าไรสุทธิดีขึ้นเป็น 83% และ 45% ตามล าดับ จากไตรมาสเดียวกันในปี

ก่อนที่ 70% และ 30% ตามล าดับ เนื่องจากบริษัทสามารถลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายการบริหารได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

• ปัจจุบัน GLAND มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ 1.11 เท่า ซึ่งลดลงจากไตรมาส 1Q63 ที่ 1.13 เท่า (ไตรมาส 

4Q62 ที่ 1.24 เท่า) โดย GLAND มีที่ดินยังไม่ได้พัฒนาอีก 4 แปลง โดยแบ่งเป็น 2 แปลงส าหรับพัฒนา

โครงการรูปแบบผสม (Mixed-use development) และอีก 2 แปลงส าหรับพัฒนาโครงการที่พักอาศัย ซึ่ง

การมีผู้ถือหุ้นเป็นกลุ่ม CPN น่าจะท าให้ฐานทุนมีความมั่นคงขึ้นกว่าแต่ก่อน และเป็นการส่งเสริมให้ธุรกิจ

ของ GLAND มีพัฒนาการที่ดีขึ้นท าให้เราคาดว่าบริษัทจะมีเงินเพียงพอที่จะคืนเงินให้แก่กองทุนได้

Rating : BBB ; TRIS

ผลการด าเนินงานลา่สดุ

ที่มา: http://www.grandcanalland.com/, SET, TRIS Rating  และ Asset Plus Fund Management as of 21 Oct 2020
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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


