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กองทุนเปดบัวแกว (BKA)

เลือกดูขอมูลกองทุนรวมบัวแกว

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
การปรับฐานในรอบเดือนกุมภาพันธนน้ั นักลงทุนตางชาติขายหุน ไทยไมมากนัก รวมขายสุทธิ 3,746 ลาน
บาท สะทอนวานักลงทุนตางชาติยงั เชือ่ มัน่ ตอแนวโนมเศรษฐกิจไทยในระยะยาว รวมถึงผลการดำเนินงาน
ของบริษทั จดทะเบียนไทย เพราะแมระดับ Valuation จะตึงตัวแลว แตกเ็ กิดแรงขายทำกำไรไมรนุ แรงนัก
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 ซึ่งคาดวาจะเปนชวงใกลกับประกาศ
ผลประกอบการไตรมาส 1/2560 ทั้งนี้วิธีเลือกลงทุนหุนเปนรายตัวจะยังเปนหัวใจสำคัญ เพื่อสราง
ผลตอบแทนที่ดีในชวงเวลาเชนนี้
ปจจัยทั้งบวก/ลบตอกองทุน
(+) 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
ออนคาเล็กนอย มีนกั ลงทุนตางชาติเพียงบางสวนทีย่ งั เทขาย แตกเ็ ชือ่ วาจะชะลอลงเรือ่ ยๆ หลังจาก
ไดปรับพอรตเรียบรอยแลว ตลาดฯนาจะกลับมาอยูใน Sentiment ของการฟนตัวหรือรีบาวดได

By Product Management
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
กองทุนเปดบัวแกว (BKA) เปนกองทุนที่ไดระดับเรตติ้ง 5 ดาว จาก
Morningstar เนนลงทุนระยะยาวในหุน ของบริษทั ทีม่ แี นวโนมจะเติบโต
ทางธุรกิจสูง หรือมีปจจัยพื้นฐานดี โดยจะตองลงทุนในหุน เฉลี่ยใน
แตละรอบปบัญชีไมนอยกวา 65% ของ NAV ดวยสไตลลงทุนแบบ
Value Investing ที่ชัดเจน

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

(-) สภาพเศรษฐกิจในประเทศพัฒนาแลว เชน สหรัฐอเมริกา ฟนตัวดีขึ้นตอเนื่อง เนื่องดวยนักลงทุนคาดหวังตอการบริหารจัดการและนโยบายของประธานาธิบดีคนใหม และ
เศรษฐกิจในยุโรปยังฟนตัวอยางตอเนื่อง โดยผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) โซนยุโรปจะปรับขึ้น 1.6% ในปนี้ ทำใหในระยะสั้นนี้ เกิดโอกาสที่เงินทุนจะไหลออกจาก
กลุมประเทศกำลังพัฒนา (EM) กลับไปยังประเทศพัฒนาแลว (DM) เพิ่มขึ้น
มุมมองตอกองทุน กองทุนเปดบัวแกว เปนกองทุนเรตติ้ง 5 ดาว จาก Morningstar ดวยสไตลลงทุนในแบบ Value Investing
ชื่อ 1 ป 3 ป 5 ป 10 ป
ที่ชัดเจน ประกอบกับการคัดเลือกหุนที่แมนยำ เชื่อมั่นในการลงทุนระยะยาว และทีมผูจัดการกองทุนที่มากประสบการณ โดย
บัวแกว 17.51 24.86 73.78 280.38
กองทุนวางกลยุทธบริหารกองทุนในแบบ Active Fund ขอมูลจากมอรนิ่งสตาร ณ 10 มีนาคม 2560 กองทุนเปดบัวแกว
SET (TRI) 11.47 18.35 49.60 214.72
สามารถสรางผลตอบแทนไดอยางนาพอใจ
ทั้งนี้การพิจารณาคัดเลือกหุนเขาสูพอรตลงทุน จะใชการวิเคราะหทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยทีมจัดการลงทุนจะมองหาแนวโนมที่มีตอธุรกิจตางๆ มากำหนดเปน Investment
Theme ใหชัดเจน และเฟนหาหุนที่ไดรับประโยชนจาก Theme นั้นๆ ในดานการพิจารณาคัดเลือกหุนเปนรายตัว ตองผานกระบวนการคิดวิเคราะหเชิงกวางและลึก เพื่อใหมั่นใจวา
หุนตัวนั้นมีศักยภาพที่จะเติบโต ความสามารถในการทำกำไรที่สม่ำเสมอ และมีความไดเปรียบในการแขงขัน ประกอบกับมีสวนตางของราคาหุนปจจุบันกับมูลคาที่แทจริง (Margin
of safety) สูง (ทำใหเราสามารถทำกำไรจากสวนตางของราคา อันเนือ่ งมาจากความผันผวนของตลาด ซึง่ สวนหนึง่ มาจากความไมมปี ระสิทธิภาพของตลาด) และเมือ่ พบหุน ทีม่ น่ั ใจ
แลว กองทุนจะใหน้ำหนักลงทุนมากกวาตลาด (Overweight) เพื่อสรางผลตอบแทนใหไดเปนน้ำเปนเนื้อ นอกจากนี้เราตองลงทุนถือครองอยางอดทน ผานความผันผวนของตลาด
เพื่อใหสรางความไดเปรียบของการลงทุนระยะยาว ทั้งนี้หากพิจารณาเปนรายอุตสาหกรรมจะพบวา:หุนกลุมพลังงาน/สาธารณูปโภค - ปจจัยบวกระยะสั้น หุนในกลุมพลังงานทดแทนราคาลดลงมาจนมีระดับราคาที่นาสนใจ อีกทั้งรายไดของบริษัทในกลุมเริ่มฟนตัว สะทอนผานการ
เติบโตจากการบันทึกรายไดโรงไฟฟา ในระยะยาว บริษทั กลุม นีม้ ฐี านะทางการเงินแข็งแกรง และถือเงินสดไวมาก ทัง้ ยังเฟนหาโอกาสลงทุนใหมอยางสม่ำเสมอทัง้ ในและตางประเทศ
เพื่อชวยหนุนแนวโนมการขยายตัวของเมือง และความตองการของชนชั้นกลางที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
หุน กลุม พาณิชย - ไดแรงบวกจากกำลังการบริโภคในประเทศ ทีแ่ มีแนวโนมฟน ตัวดีขน้ึ โดยเฉพาะกำลังซือ้ จากคนระดับกลางขึน้ ไป ซึง่ กำลังจะรับอานิสงสในโครงสรางภาษีเงินไดใหม
และภาระผอนรถยนตคันแรกเริ่มหมดไป ประกอบกับกลยุทธขยายสาขาของบริษัทในเครือ เพื่อใหงายตอการเขาถึงและอำนวยความสะดวกแกผูบริโภค ผลประกอบการของบริษัท
ยอมเติบโต
หุนกลุมธนาคาร - 1.ไดประโยชนชวงดอกเบี้ยขาขึ้น 2.ราคาหุนเริ่มฟนตอเนื่อง สวนหนึ่งเพราะราคาที่ลดลงกอนหนานี้ ทำใหมูลคาของกลุมโดยเฉพาะธนาคารขนาดใหญนาสนใจ
อีกทัง้ ภาวะเศรษฐกิจทีม่ แี นวโนมฟน ตัว จะชวยผลักดันผลกำไรใหเติบโต 3.หากการลงทุนภาครัฐเดินไปสูเ ปาหมาย จะชวยเรงยอดปลอยสินเชือ่ ใหสงู ขึน้ จนสงผลบวกตอกำไรในอนาคต
หุนกลุมอาหารและเครื่องดื่ม - คาดวายอดขายจะเพิ่มขึ้น เพราะเขาสูไฮซีซั่นของสงออก ขณะที่ธุรกิจสัตวบกเชนราคาไก คาดวาจะยืนระดับได จากความตองการในตางประเทศที่
สูงขึ้น หลังไขหวัดนกสายพันธุ H5N8 ระบาดใน 6 ประเทศในยุโรป เกาหลี และญี่ปุน ขณะที่ตนทุนราคาวัตถุดิบอาหารสัตว เชน ขาวโพดหรือกากถั่วเหลืองยังถูก นอกจากนี้ธุรกิจ
อาหารยังใชวิธีเขาซื้อกิจการและ/หรือขยายธุรกิจไปยังตางประเทศเพื่อขยายตลาด สวนกลุมเครื่องดื่มยังเติบโตตอเนื่องอยางแข็งแกรง จากสงออกที่เพิ่มขึ้นและตนทุนที่ลดลง
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 5 อันดับแรกที่กองทุนเปดบัวแกว (BKA) 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 เนนลงทุนในโครงสรางพืน้ ฐาน ไดแก ทอกาซฯ และคลัง LNG กวา 70% สวนทีเ่ หลือจะลงทุนในธุรกิจน้ำมัน โดยจะขยายไปยังตางประเทศทัง้
เรื่องคลังและสถานีบริการ) 4) ไดประโยชนจากแนวโนมราคาน้ำมันฟนตัว
BJC: บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จำกัด (มหาชน)
ดำเนินธุรกิจ 1. ผลิต ทำการตลาด และจัดจำหนาย (1) ผลิตภัณฑดานบรรจุภัณฑ ไดแก บรรจุภัณฑแกว กระปอง
อลูมิเนียม และบรรจุภัณฑพลาสติกแข็ง (2) ผลิตภัณฑดานอุปโภคบริโภค ไดแก ขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑจากนม สินคาเครื่องใชสวนตัว (สบู แชมพู และเครื่องสำอาง)
และสินคาเครื่องใชในครัวเรือน (กระดาษทิชชูและผลิตภัณฑทำความสะอาด) 2. นำเขาและจัดจำหนาย (1) ผลิตภัณฑดานเวชภัณฑ ไดแก เภสัชภัณฑ เวชภัณฑ และเครื่องมือ
ทางการแพทย (2) ผลิตภัณฑดานเทคนิค ไดแก เคมีภัณฑอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑเทคโนโลยีทางภาพ (3) ผลิตภัณฑดานหนังสือและนิตยสาร เครื่องเขียนและเครื่องใชสำนักงาน
3. ออกแบบ จัดหา และจัดจำหนายเครื่องมือและอุปกรณ ระบบควบคุมอัตโนมัติ เครื่องมือเพื่อการอุตสาหกรรม อุปกรณคลังสินคาและขนสงสินคา และโครงเหล็กเสาไฟฟาแรงสูง
ชุบสังกะสี 4. ใหบริการดานพิธกี ารออกสินคา คลังสินคา ขนสง และจัดสงสินคา (โลจิสติกส) 5. ใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจอืน่ ๆ จุดเดน 1) มีศนู ยกระจายสินคา
ครอบคลุมทั่วประเทศ 2) เปนผูนำตลาดในการผลิตและจัดจำหนายสินคาอุปโภคบริโภค 3) เปนเจาของแบรนดสินคาอุปโภคบริโภคที่ติดอันดับตนๆ ในหลากหลายอุตสาหกรรม
4) ขยายการลงทุนอยางตอเนื่อง มีฐานการผลิตในหลายประเทศของอาเซียน เพื่อรองรับความเติบโตในอนาคต
CPALL: บริษัท ซีพี ออลล จำกัด (มหาชน)
ดำเนินธุรกิจรานสะดวกซื้อภายใตเครื่องหมายการคา 7-Eleven และพรอมใหสิทธิแกผูคาปลีกรายอื่น ดำเนินธุรกิจใน
ประเทศไทย และลงทุนในธุรกิจสนับสนุนรานคาสะดวกซื้อ อาทิ ผลิตและจำหนายอาหารสำเร็จรูปและเบเกอรี่ ตัวแทนรับชำระเงิน รวมถึงลงทุนในธุรกิจศูนยจำหนายสินคาแบบ
ชำระเงินสดและบริการตนเองภายใตชื่อ "แม็คโคร" จุดเดน กำไรในปนี้ยังเติบโตอยางตอเนื่อง ในฐานะผูนำตลาดและเนนกลุมอาหารที่ผันผวนต่ำ
BBL: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจธนาคารพาณิชยทใ่ี หบริการทางการเงินครบวงจรแกธรุ กิจทัง้ ขนาดใหญและ SME ตลอดจนลูกคาบุคคล มีสาขากระจาย
ไปทัว่ ประเทศ และยังมีเครือขายในตางประเทศครอบคลุมเขตเศรษฐกิจสำคัญของโลก จุดเดน 1) ฐานะการเงินแข็งแกรง 2) มีลกู คารายใหญ (Corporate) มากกวาคูแ ขงในอุตสาหกรรม
3) มีเครือขายสาขาในตางประเทศครอบคลุม 15 เขตเศรษฐกิจสำคัญของโลก 4) ภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโนมฟนตัวตอเนื่องทำใหผลประกอบการเติบโต 5) ไดประโยชนจากอุปสงค
สินเชื่อโครงการภาครัฐที่สูงขึ้น 6) การตั้งสำรองเผื่อหนี้สูญลดลง ทำใหความกังวลตอคุณภาพสินทรัพยลดลงดวย 7) จายเงินปนผลดีและสม่ำเสมอเฉลี่ยปละ 3-4%
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 มีฐานการผลิตในหลายประเทศในภูมิภาค
กองทุนบัวหลวง
อาเซียน พรอมรองรับความเติบโตในอนาคต

