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ขอมูล ณ มีนาคม 2560

กองทุนเปดบัวหลวงโครงสรางพื้นฐาน (B-INFRA)

มุมมองตอตลาดหุนไทย ในเดือนกุมภาพันธที่ผานมา ตลาดหุนไทยปรับฐานลงเล็กนอย หลังดัชนี
เพิ่มขึ้นตอเนื่องกวา 2 เดือน โดย SET Index ลดลงจาก 1,577 จุด เหลือ 1,559 จุด หุนที่ปรับลดลง
สวนใหญเปนหุน ทีม่ มี ลู คาตลาดขนาดกลาง จนถึงหุน ขนาดเล็ก ซึง่ สวนใหญซอ้ื ขายในระดับ Valuation
คอนขางแพง สวนมูลคาหุนขนาดใหญมิไดปรับลดลงมากนัก
ทั้งนี้ผลประกอบของบริษัทจดทะเบียนไตรมาส 4/2559 ซึ่งประกาศเมื่อเดือนกุมภาพันธนั้น สวนใหญ
เปนไปตามที่ตลาดคาด แมประกอบการของหุนบางตัวจะชะลอลง แตนักลงทุนเขาใจไดวา นาจะเปน
ภาวะชะลอตัวเพียงชวงสั้นๆ
การปรับฐานในรอบเดือนกุมภาพันธนั้น นักลงทุนตางชาติขายหุนไทยไมมากนัก รวมขายสุทธิ 3,746
ลานบาท สะทอนวานักลงทุนตางชาติยังเชื่อมั่นตอแนวโนมเศรษฐกิจไทยในระยะยาว รวมถึงผลการ
ดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนไทย เพราะแมระดับ Valuation จะตึงตัวแลว แตก็เกิดแรงขายทำ
กำไรไมรุนแรงนัก
สวนการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯในเดือนมีนาคมอีก 0.25% เปน 0.75-1.00% ไมไดสงผล
ตอตลาดหุน ในเอเชียเทาใดนัก เนือ่ งจากมิไดอยูเ หนือเกินคาดการณของตลาด และหากเฟดจะปรับขึน้
อัตราดอกเบีย้ ภายในปนอ้ี กี 2 ครัง้ ก็จะไมสรางความกังวลใหตลาดเชนกัน นอกจากนี้ ประธานาธิบดี
โดนัลด ทรัมป ซึ่งเคยแสดงความแข็งกราวในดานนโยบายการคากับตางประเทศของสหรัฐฯ ก็มีทาที
ผอนคลายลง ประกอบกับตัวเลขสงออกของไทยซึง่ เติบโตดีขน้ึ จึงเชือ่ วาในชวงเวลาเฉพาะหนาตอจากนี้
ปจจัยจากตางประเทศไมนาจะเปนความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญตอตลาดหุนไทย
สำหรับปจจัยในประเทศนั้น รัฐบาลไดเรงรัดการลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศตามแผนนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ทำใหคาดการณการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
ในป 2560 เดิมประเมินไวท่ี 3.2% มีโอกาสทีจ่ ะถูกปรับใหมใหสงู ขึน้ เนือ่ งดวยการลงทุนภาครัฐคืบหนา
อยางชัดเจน นับไดวาปจจัยในประเทศจะชวยเสริมสรางบรรยากาศตลาดทุนไทยในเชิงบวก
ดวยปจจัยตางๆ ดังกลาว เชื่อไดวาการปรับฐานของตลาดหุนไทยในรอบนี้ ไมนารุนแรงแตอยางใด
และเกิดความเสี่ยงดานลบ (downside) อยางจำกัด ดัชนีตลาดอาจเคลื่อนตัวในแบบ Side-ways
ไปอีกสักระยะ จนกวาจะเกิดปจจัยใหมๆ มาชวยกระตุน ซึง่ คาดวาจะเปนชวงใกลกบั ประกาศผลประกอบ
การไตรมาส 1/2560 ทั้งนี้วิธีเลือกลงทุนหุนเปนรายตัวจะยังเปนหัวใจสำคัญ เพื่อสรางผลตอบแทนที่ดี
ในชวงเวลาเชนนี้
ปจจัยทั้งบวก/ลบตอกองทุน
ตลาดหุน ไทยปรับฐานเล็กนอย ตางชาติเชือ่ มัน่ ปจจัยกดดันภายนอกผอนคลาย ปจจัยภายในชวยหนุน
(+) แนวโนมเศรษฐกิจไทยในป 2560 นาจะเติบโตถึง 3.2% โดยไดปจ จัยบวกจากการสงออก ซึง่ นาจะ
กลับมาขยายตัวไดที่ 3% ประกอบกับราคาสินคาโภคภัณฑหลายประเภทปรับตัวดีขึ้น หนุนให
เกษตรกรมีรายไดสูงขึ้น จนสรางแรงอุปโภคบริโภคภายในประเทศตามมา
(+) นักลงทุนตางชาติขายหุนไทยไมมากนัก รวมสุทธิ 3,746 ลานบาท สะทอนวาตางชาติยังเชื่อมั่น
เศรษฐกิจไทยในระยะยาว รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนไทย เพราะแมวา
Valuation จะตึงตัวแลว แตแรงเทขายทำกำไรกลับไมรุนแรงนัก
(+) ภาครัฐเรงรัดการใชจาย โดยเฉพาะเรงเบิกจายงบลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน เพื่อพัฒนาประเทศ
ตามแผน “ประเทศไทย 4.0” และการเรงรัดลงทุนโครงสรางพืน้ ฐาน โดยเฉพาะระบบราง เม็ดเงิน
ลงทุนสวนนี้กวาแสนลานบาท จะเปนตัวจุดประกายเครื่องยนตเศรษฐกิจตัวอื่นๆ รวมทั้งเรียก
ความเชื่อมั่นจากภาคเอกชนไดเปนอยางดี
(+/-) ผลการประชุมของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ยังคงอัตราดอกเบีย้ นโยบายตามเดิม ผลการเลือก
ตัง้ ในเนเธอรแลนด เปนไปตามทีต่ ลาดคาดหมาย ประกอบกับชวงเดือนทีผ่ า นมา เงินดอลลารสหรัฐฯ
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ปรัชญาการลงทุน
ตลอด 24 ปที่ผานมา กองทุนบัวหลวงยึดมั่นในหลักปรัชญาบริหาร
กองทุน จนประสบความสำเร็จ และไดรบั รางวัลอยางตอเนือ่ ง นัน่ คือ
Good Stocks + Good Trades = Good Performances เราเฟนหา
และคัดเลือกตราสารลงทุน โดยมุง พิจารณาปจจัยพืน้ ฐานทีด่ ี มีความ
สามารถทำกำไรชัดเจน และยังลงทุนไดในระยะยาว (Good Stock)
รวมกับซื้อขายในจังหวะเวลาที่ถูกตองเหมาะสม (Good trade)
อีกทั้งยังบริหารจัดการดวยกลยุทธ โดยกำหนด Investment Theme
ไวอยางชัดเจน ทำใหเราแสวงหาผลตอบแทนในระยะยาวไดอยาง
สม่ำเสมอ ดวยการลงทุนอยางรอบคอบ ไมเสี่ยงจนเกินควร และ
เครงครัดตอวินัยในการจัดการกองทุน
Theme ลงทุนในปนี้ คือ…. “ชีวิตสบายดวยเทคโนโลยี ชีวิตดีดวย
พลังงานสะอาด”
ทุกวันนีเ้ ทคโนโลยีใหมๆ เกิดขึน้ อยางมากมาย และยังเปนเทรนดหลัก
ที่กำลังเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมทุก Sectors ในโลก อีกทั้งคานิยม
ของคนหนุม สาวปรารถนาจะเปนผูป ระกอบการ จึงเกิดสินคาและบริการ
รูปแบบใหมๆ หรือสรางสรรคชองทางเขาถึงสินคาใหมๆ ตลอดเวลา
นอกจากจะชวยสรางโมเดลธุรกิจใหมแลว เทคโนโลยียงั ชวยขจัดความ
ไรประสิทธิภาพของธุรกิจแบบเกาๆ ชวยลดตนทุนของบริษทั และของ
ลูกคา เพิ่มขอบเขตการประกอบธุรกิจและแสวงหาลูกคากลุมใหม
สุดทายแลวผูรับประโยชนก็คือผูบริโภคนั่นเอง
ในเทคโนโลยีใหมๆ ทั้งหมด ที่มาแรงและจับตองไดก็คือเทคโนโลยี
พลังงานสะอาด ซึง่ ในไมกป่ี ม านี้ ตนทุนผลิตไฟฟาจากพลังงานสะอาด
ทัง้ แสงอาทิตยหรือพลังลมนัน้ ถูกลงอยางเห็นไดชดั ประเทศตลาดเกิด
ใหมจงึ เรงลงทุนกอสรางโรงไฟฟาประเภทนี้ จนสุดทายแลว พลังงาน
สะอาดอาจมีตน ทุนทีแ่ ขงขันกับพลังงานแบบเดิมก็เปนได และยังเชือ่ วา
ภาครัฐจะปรับเปลีย่ นกฎระเบียบดานพลังงาน เพิม่ เปดโอกาสใหผปู ระกอบ
การที่มีความพรอมไดเติบโตกับธุรกิจพลังงานสะดวกอยางเต็มกำลัง
อยางไรก็ตาม เรายังคงลงทุนตอเนือ่ งใน Theme เดิม ของปทผ่ี า นมา
มิได Liquidate ไปทั้งหมด เชน กลุมโครงสรางพื้นฐานก็ยังคงอยู
โดยไดลงทุนไปกอนหนาแลว ไมตอ งรอจนอยูใ นชวงขาขึน้ ถึงคอยลงทุน
และเมื่อการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานเกิดขึ้นจริง ผลลัพธที่เกิดขึ้นก็
ไมใชเพียงแคปหรือสองป แตจะตอเนื่องไปอีกนาน
จุดเดนของกองทุน
เนนลงทุนในหุนซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐานในระบบ
เศรษฐกิจไทย เชน บริษัทกลุมพลังงานและสาธารณูปโภค พัฒนา
อสังหาริมทรัพย วัสดุกอสราง ขนสงและโลจิสติกส เทคโนโลยีสาร
สนเทศและสื่อสาร เปนตน การลงทุนในโครงสรางพื้นฐานเปนการ
ลงทุนในระยะยาว ซึ่งพรอมเติบโตไปกับการพัฒนาประเทศ รวมถึง
ความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในเอเชีย

เอกสารนีจ้ ดั ทำเพือ่ เผยแพรทว่ั ไป โดยการรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ ทีน่ า เชือ่ ถือ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มิอาจรับรองความถูกตอง ครบถวน หรือความสมบูรณของขอมูลดังกลาวได
และบริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงขอมูลไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา เอกสารนี้ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน มิไดมีวัตถุประสงคเพื่อชักชวนชี้นำ ใหความเห็น หรือคำแนะนำในการ
ตัดสินใจลงทุนทางการเงิน หรือการตัดสินใจในทางธุรกิจแตอยางใด ผูใ ชขอ มูลตองใชความระมัดระวังและวิจารณญาณในการใชขอ มูลตางๆ ดวยตนเอง บริษทั ฯ ไมมสี ว นเกีย่ วของ
และไมมีพันธะผูกพันหรือความรับผิดชอบใดๆ ในความเสียหายของผูใชขอมูลหรือบุคคลอื่นใดจากการใชขอมูลบางสวนหรือทั้งหมด
กองทุนบัวหลวง
ของเอกสารฉบับนี้ ผูลงทุนตองศึกษาและทำความเขาใจลักษณะสินคา เง่ือนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง กอนตัดสินใจลงทุน

ออนคาเล็กนอยมีนักลงทุนตางชาติเพียงบางสวนที่ยังเทขาย แตก็เชื่อวาจะชะลอลงเรื่อยๆ หลังจากไดปรับพอรตเรียบรอยแลว ตลาดฯ นาจะกลับมาอยูใน Sentiment ของ
การฟนตัวหรือรีบาวดได
(-) สภาพเศรษฐกิจในประเทศพัฒนาแลว เชน สหรัฐอเมริกา ฟน ตัวดีขน้ึ ตอเนือ่ ง เนือ่ งดวยนักลงทุนคาดหวังตอการบริหารจัดการและนโยบายของประธานาธิบดีคนใหม และเศรษฐกิจ
ในยุโรปยังฟน ตัวอยางตอเนือ่ ง โดยผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) โซนยุโรปจะปรับขึน้ 1.6% ในปน้ี ทำใหในระยะสัน้ นี้ เกิดโอกาสทีเ่ งินทุนจะไหลออกจากกลุม ประเทศ
กำลังพัฒนา (EM) กลับไปยังประเทศพัฒนาแลว (DM) เพิ่มขึ้น
มุมมองตอกองทุน ธุรกิจโครงสรางพืน้ ฐานเปนอีกทางเลือกทีน่ า สนใจ สำหรับนักลงทุนทีต่ อ งการสรางผลกำไรในระยะยาว รวมถึงเปดโอกาสเขาลงทุนในธุรกิจทีม่ รี ายไดมน่ั คง เนือ่ งจาก
ธุรกิจโครงสรางพืน้ ฐานเปนธุรกิจทีส่ ำคัญตอระบบเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ ทัง้ ยังเปนสิง่ จำเปนขัน้ พืน้ ฐานในชีวติ ประจำวัน อาทิ ระบบไฟฟา กาซธรรมชาติ ระบบขนสงมวลชน
และระบบสือ่ สารโทรคมนาคม ธุรกิจเหลานีส้ ามารถสรางรายได และทำกำไรตอเนือ่ ง แมในภาวะเศรษฐกิจถดถอย หรือในชวงเงินเฟออยูใ นระดับต่ำ เพราะเปนทีต่ อ งการของผูบ ริโภค
อยูตลอดเวลา ทำใหกลุมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐาน ผันผวนตอภาวะเศรษฐกิจต่ำกวากลุมอุตสาหกรรมอื่นๆ
นอกจากนีบ้ ริษทั ทีล่ งทุนในโครงสรางพืน้ ฐานสวนใหญ จะเปนภาคเอกชนทีถ่ อื สัญญาระยะยาว หรือไดรบั สัมปทานจากภาครัฐเปนเวลายาวนาน เชน 10 ปหรือ 20 ปขน้ึ ไป ทำใหบริษทั
มีรายไดคอนขางแนนอน จึงทำใหหุนในกลุมโครงสรางพื้นฐานมีโอกาสจายเงินปนผลไดอยางสม่ำเสมอ และยังจายในอัตราสูงกวาหุนทั่วไป รวมถึงหุนในกลุมอสังหาริมทรัพยดวย
(กองทุนไมมนี โยบายจายเงินปนผลแกผถู อื หนวยลงทุน เมือ่ หลักทรัพยทก่ี องทุนถือครองจายเงินปนผล กองทุนจะนำเงินปนผลทีไ่ ดรบั ไปลงทุนตอ) ขณะทีก่ ารแขงขันกันในอุตสาหกรรม
นี้คอนขางจำกัด เนื่องจากธุรกิจโครงสรางพื้นฐานตองใชเงินลงทุนสูง และมีขั้นตอนในการเจรจาทำสัญญากับหนวยงานภาครัฐอันซับซอน ยอมทำใหเกิดผูแขงขันนอยราย สงผลดี
ในดานการสรางอำนาจตอรอง โดยเฉพาะโอกาสที่จะปรับขึ้นราคาสินคาและบริการในวันขางหนา
การลงทุนในกองทุนที่เนนธุรกิจโครงสรางพื้นฐานของประเทศเวลานี้ จึงเปนจังหวะอันเหมาะสม เนื่องจากทั้งภาคเอกชนและรัฐบาลกำลังเพิ่มเม็ดเงินลงทุนอยางมหาศาล เพื่อเรง
การขยายตัวทางเศรษฐกิจใหตอ เนือ่ งและมัน่ คง การลงทุนโครงสรางพืน้ ฐานจะทำใหเกิด Productivity ในอนาคตอีกยาวไกล เมือ่ เปนเชนนี้ ธุรกิจทีส่ มั พันธกบั โครงสรางพืน้ ฐานตางๆ
ก็ยอมไดรับประโยชนตามไปดวย ทำใหนาสนใจเปนอยางยิ่งที่จะลงทุนในระยะยาว ทั้งนี้หากพิจารณาเปนรายอุตสาหกรรมจะพบวา:หุนกลุมพลังงาน/สาธารณูปโภค - ปจจัยบวกระยะสั้น หุนในกลุมพลังงานทดแทนราคาลดลงมาจนมีระดับราคาที่นาสนใจ อีกทั้งรายไดของบริษัทในกลุมเริ่มฟนตัว สะทอนผาน
การเติบโตจากการบันทึกรายไดโรงไฟฟา ในระยะยาว บริษทั กลุม นีม้ ฐี านะทางการเงินแข็งแกรง และถือเงินสดไวมาก ทัง้ ยังเฟนหาโอกาสลงทุนใหมอยางสม่ำเสมอทัง้ ในและตางประเทศ
เพื่อชวยหนุนแนวโนมการขยายตัวของเมือง และความตองการของชนชั้นกลางที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
หุนกลุมพัฒนาอสังหาริมทรัพย - ยังไดรับแรงหนุนจากธีมรายไดคนชั้นกลางที่เพิ่มขึ้น (Rising middle class) และการขยายตัวของชุมชนเมือง (Urbanization) ทำใหแนวโนมบาน
ระดับราคากลาง-สูง (5 ลานบาทขึ้นไป) ยังเติบโตไดดี นอกจากนี้กลุมที่เกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพยใหเชา เชน ศูนยการคา ยังไดรับประโยชนจากการฟนตัวของเศรษฐกิจ
หุนกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - ไลฟสไตลคนในวันนี้เปลี่ยนไปจากอดีต นิยมติดตอสื่อสารผาน Social Media และใชงานอินเทอรเน็ตมากขึ้น พรอมทั้งไดแรง
สนับสนุนจากภาครัฐในนโยบาย “เศรษฐกิจดิจิทัล” ทำใหการใชบริการดานขอมูลเติบโตสูงขึ้นตอเนื่อง ทั้งยังเปนกลุมธุรกิจที่จายเงินปนผลในอัตราที่ดีอยางสม่ำเสมอ
หุน กลุม วัสดุกอ สราง - ความตองการใชวสั ดุกอ สรางยังเติบโตอยางตอเนือ่ ง เพราะชุมชนเมืองกำลังเติบโต และยังไดแรงหนุนจากการลงทุนโครงการสรางพืน้ ฐานตางๆ ภายในประเทศ
โดยเฉพาะโครงการในแผน PPP Fast track ซึง่ ทยอยเขาสูก ารพิจารณาของรัฐบาล เชน โครงการรถไฟฟาสายสีชมพู เหลือง และน้ำเงินสวนตอขยาย โครงการทางหลวงพิเศษระหวาง
เมือง เปนตน หากโครงการเหลานีเ้ ดินหนาตามแผนงาน จะสงผลบวกตอกลุม ธุรกิจ นอกจากนี้ ความตองการลงทุนดานนีใ้ นกลุม ประเทศ Emerging Markets ก็มแี นวโนมสูงขึน้ อีกดวย
หุน กลุม ขนสงและโลจิสติกส - ธุรกิจขนสงมีแนวโนมเติบโตจาก 1) โครงสรางพืน้ ฐานซึง่ พัฒนาอยางตอเนือ่ ง 2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนชวยเพิม่ ตลาดของธุรกิจขนสง 3) การลด
ตนทุนของผูประกอบการและการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกสในหวงโซอุปทาน ซึ่งชวยเพิ่มความสามารถในการทำกำไร 4) การเปดเสนทางการบินใหมๆ
หุน 5 อันดับแรกที่กองทุนเปดบัวหลวงโครงสรางพื้นฐาน (B-INFRA) ลงทุน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2560
PTT: บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ดำเนินธุรกิจปโตรเลียมและปโตรเคมีครบวงจร ทั้งดำเนินงานเองและลงทุนผานบริษัทในกลุม ไดแก การสำรวจและผลิต
จัดหาและจัดจำหนาย ขนสงและแยกกาซธรรมชาติ กิจการคาน้ำมันและปโตรเคมีระหวางประเทศ รวมทัง้ ยังลงทุนในธุรกิจเกีย่ วของอืน่ ๆ ทัง้ ในและตางประเทศ จุดเดน 1) มีฐานะ
การเงินแข็งแกรง และถือเงินสดไวมาก จนงายตอการตอยอดธุรกิจ 2) เฟนหาโอกาสในการลงทุนใหมๆ อยางสม่ำเสมอทัง้ ในและตางประเทศตามความตองการพลังงาน (แผนลงทุน
3 ป (2559-2563) 297,000 ลานบาท เนนลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน ไดแก ทอกาซฯ และคลัง LNG กวา 70% สวนที่เหลือจะลงทุนในธุรกิจน้ำมัน โดยจะขยายไปยังตางประเทศ
ทั้งเรื่องคลังและสถานีบริการ) 4) ไดประโยชนจากแนวโนมราคาน้ำมันฟนตัว
SCC: บริษัท ปูนซิเมนตไทย จำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจดานลงทุน (Holding company) ใน 3 ธุรกิจหลัก ไดแก ซีเมนต-ผลิตภัณฑกอสราง เคมีภัณฑ
และกระดาษ-บรรจุภณั ฑ ดวยความหลากหลายของธุรกิจในเครือ จึงชวยกระจายความเสีย่ งดานรายได จุดเดน 1) ธุรกิจปูนซีเมนตไดแรงหนุนจากการลงทุนโครงสรางพืน้ ฐานภาครัฐ
และการลงทุนที่จะตามมาของภาคเอกชน 2) มีประวัติจายเงินปนผลสม่ำเสมอเฉลี่ยปละ 4-5% 3) พัฒนาผลิตภัณฑมูลคาเพิ่ม (HVA) เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไร และลด
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินคาโภคภัณฑ 4) ขยายการลงทุนอยางตอเนื่อง มีฐานการผลิตในหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียน พรอมรองรับความเติบโตในอนาคต
BAFS: บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ใหบริการจัดเก็บ และระบบเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน จุดเดน 1) เปนผูใหบริการจัดเก็บ
และระบบเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน เพียงรายเดียวในปจจุบัน 2) มีโอกาสเติบโตไปกับจำนวนเที่ยวบินที่มีแนวโนมสูงขึ้น ตามจำนวนนักทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้น 3) มีประวัติจายเงิน
ปนผลสม่ำเสมอเฉลี่ยปละ 3-4%
EA: บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
EA และบริษัทยอยดำเนินธุรกิจหลัก 2 ดาน คือ 1.ธุรกิจผลิตและจำหนายน้ำมันไบโอดีเซล ประกอบดวย ไบโอดีเซล
น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑพลอยได (กลีเซอรีนดิบและกรดไขมันอิสระ) 2.ธุรกิจผลิตและจำหนายกระแสไฟฟาจากพลังงานทดแทน ประกอบดวยโรงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตยในเชิงพาณิชยแลว 4 โครงการ และโรงไฟฟาพลังงานลม 8 โครงการ ซึง่ อยูร ะหวางการดำเนินงาน จุดเดน 1) ดำเนินธุรกิจดานผลิตและจำหนายกระแสไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลมทั้งหมด ใหแกการไฟฟาของภาครัฐ ซึ่งเปนธุรกิจที่รัฐบาลสนับสนุนอยางเต็มที่ นับเปนธุรกิจ “รักษโลก” ที่เหมาะกับปจจุบันและอนาคต 2) เปน
ผูประกอบการโรงไฟฟาพลังงานทดแทนรายใหญอันดับตนๆ ของประเทศ ซึ่งโรงไฟฟาพลังงานลมจะเริ่มใชกำลังการผลิตสูงขึ้นในอีก 2 ปขางหนา 3) เปนผูประกอบการโรงไฟฟา
พลังงานลม ซึ่งปจจุบันยังมีคูแขงไมมากนัก จึงนาจะมีโอกาสไดรับโครงการโรงไฟฟาพลังงานลมของรัฐบาล ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต
EGCO: บริษัท ผลิตไฟฟา จำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจดานลงทุนโดยถือหุนในบริษัทตางๆ (Holding company) ที่ประกอบธุรกิจ 1) ผลิตและจำหนาย
ไฟฟาทัง้ รายใหญ (IPP-Independent Power Producer) และรายเล็ก (SPP-Small Power Producer) 2) ธุรกิจใหบริการดานเทคนิคการจัดการแกโรงไฟฟาและโรงงานอุตสาหกรรม
ตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ และ 3) ธุรกิจผลิตและจำหนายน้ำประปาใหการประปาสวนภูมิภาค จุดเดน 1) กำลังการผลิตไฟฟาเติบโตเปนอันดับตนๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
2) เฟนหาโอกาสลงทุนใหมๆ อยางสม่ำเสมอทั้งในและตางประเทศ (ประเทศลาวและฟลิปปนส) เพื่อสรางความเติบโตอยางตอเนื่อง
กองทุนบัวหลวง
โดยมีโครงการไปจนถึงป 2562 3) มีประวัติจายเงินปนผลอยางสม่ำเสมอ

