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เลือกดูขอ มูลกองทุน B-SENIOR

กองทุนผสมบีซเี นียรสำหรับวัยเกษียณ (B-SENIOR)
มุมมองตอตลาดหุนไทย
ในเดือนธันวาคม SET Index ขยับจาก 1,510 จุด ขึ้นเปน 1,542 จุด โดยเคลื่อนตัวในกรอบแคบๆ ตอนตนเดือน กอนจะ
ดีดตัวขึ้นในสัปดาหสุดทาย ดวยแรงซื้อจากนักลงทุนสถาบันในประเทศ
ในระหวางเดือนเกิดปจจัยบวกสำคัญ ไดแก ราคาน้ำมันเริม่ ฟน ตัว หลังประเทศผูผ ลิตน้ำมันทัง้ กลุม OPEC และ non-OPEC
บรรลุขอตกลงลดกำลังการผลิตลงวันละ 1.2 และ 0.6 ลานบารเรลตามลำดับ ขณะเดียวกันก็เกิดสัญญาณภายในประเทศ
ในเชิงบวก เชน ความคืบหนาของการลงทุนโครงสรางพืน้ ฐานทีจ่ ะเกิดขึน้ ตลอดทัง้ ป 2017 ราคาสินคาโภคภัณฑและสินคา
เกษตรบางประเภทที่ฟนตัว รวมถึงสิ้นสุดผลกระทบจากโครงการรถคันแรก ทั้งหมดนี้นาจะเกื้อหนุน SET Index ในเวลา
ตอไป
หากพิจารณาถึงปจจัยจากตางประเทศ นักลงทุนไดตั้งความคาดหวังตอนโยบายของทรัมปไปพอสมควรแลว ซึ่งหากเมื่อ
ชัดเจนยิ่งขึ้น อาจจะมีบางดานที่สรางความวิตกใหกับนักลงทุนก็เปนได ซึ่งจะกลายเปนความไมแนนอนรวมทั้งความเสี่ยง
ตอตลาดหุนทั่วโลกในอนาคต ขณะที่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) เริ่มมีแนวโนมวา อาจปรับ
ขึน้ ดอกเบีย้ ในป 2017 รวม 3 ครัง้ ซึง่ มากกวาทีต่ ลาดคาดไว แตประเด็นเหลานีก้ ลับสงผลกระทบตอตลาดหุน ไทย (รวมถึง
ตลาดหุน ในอีกหลายประเทศ) ไมมากนัก และเปนไปไดวา ตลาดหุน ไทยตอบสนองตอขาวลบจากตางประเทศไปแลวระดับ
หนึ่ง รวมทั้งกระแสเงินทุนจากภูมิภาคไหลกลับไปยังตลาดสหรัฐฯ ตั้งแตทราบผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ นาจะ
เริ่มชะลอตัวแลว
ประเทศไทยซึ่งมีสัดสวนการคากับสหรัฐฯ ไมสูงนัก จึงนาจะไดรับผลกระทบต่ำกวาประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค ประกอบกับ
ระดับ Valuation ของ SET Index ทีซ่ อ้ื ขายประมาณ P/E 14.6 เทาในป 2017 ซึง่ ต่ำกวาประเทศเพือ่ นบานในกลุม อาเซียน
(อินโดนีเซีย 14.9 เทา สวนฟลปิ ปนส 18.8 เทา) ซ้ำยังถูกกวาตลาดหุน สหรัฐฯ ที่ 17.5 เทา ตลาดหุน ไทยจึงมีราคาถูกกวา
ในขณะที่อัตราขยายตัวของผลประกอบการคาดวาจะอยูราว 12% ซึ่งเปนตัวเลขที่มิไดนอยไปกวาตลาดอื่นๆ ถือเปนจุด
ดึงดูดนักลงทุนของประเทศไทย อยางไรก็ตาม ดวย Valuation ในขณะนี้ ราคาหุนในบางกลุมอุตสาหกรรมคอนขาง
ตึงตัวแลว จึงควรเลือกลงทุนหุนรายตัวเปนหลัก
มุมมองตอตลาดตราสารหนี้ไทย
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยในเดือนธันวาคมปรับขึ้นในทุกชวงอายุ 0.10%-0.20% เนื่องดวยความกังวลตออัตรา
เงินเฟอที่มีแนวโนมเรงตัวขึ้นในอนาคต จากแผนกระตุนเศรษฐกิจของประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนใหมรวมทั้งผลการประชุม
ของกลุมโอเปกที่บรรลุขอตกลงปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันครั้งแรกในรอบ 8 ป ทำใหราคาน้ำมันกลับมายืนเหนือ 50
ดอลลารสหรัฐตอบารเรล ยิ่งกระตุนความวิตกตออัตราเงินเฟอในตลาดตราสารหนี้
ขณะทีท่ ป่ี ระชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินสหรัฐฯ (FOMC) เมือ่ 14 ธันวาคม 2559 มีมติขน้ึ อัตราดอกเบีย้ นโยบายจาก
0.25% เปน 0.50%-0.75% พรอมปรับคาดหมายโอกาสที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปหนาเปน 3 ครั้ง ครั้งละ 0.25% จากที่
คาดไวเดิมเพียง 2 ครัง้ เนือ่ งจากคณะกรรมการฯมองวา การกระตุน เศรษฐกิจผานนโยบายการคลังของประธานาธิบดีสหรัฐฯ
คนใหมจะเรงใหเศรษฐกิจขยายตัวสูงขึ้น และอาจทำใหตลาดแรงงานขยายตัวเร็วเกินไป
สำหรับประเทศไทย การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมือ่ 21 ธันวาคม 2559 ไดมมี ติเปนเอกฉันทใหคง
อัตราดอกเบี้ยนโยบายไวที่ 1.50% โดยเห็นวา เศรษฐกิจไทยในอนาคตตองเผชิญกับความไมแนนอนเพิ่มมากขึ้น จาก
เศรษฐกิจโลกอันเปราะบาง และการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของประเทศอุตสาหกรรมหลักยังขาดความแนนอน จนอาจ
สงผลใหเกิดความผันผวนของกระแสเงินจากตางชาติรวมทั้งอัตราแลกเปลี่ยนนโยบายการเงินจึงควรอยูในระดับผอนปรน
ตอไป เพื่อหนุนใหเศรษฐกิจไทยฟนตัวไปพรอมกับรักษาเสถียรภาพทางการเงินของประเทศ
ทั้งนี้ กนง.คงประมาณการอัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยในป 2560 ไวที่ 3.2% เนื่องจากการบริโภคภาคเอกชนและ
การสงออกเริม่ ดีขน้ึ รวมทัง้ มาตรการสนับสนุนตางๆ จากภาครัฐ ดานอัตราเงินเฟอทัว่ ไปนัน้ กนง.ประเมินวา อัตราเงินเฟอ
จะฟนกลับสูกรอบเปาหมาย (1% - 4%) ในไตรมาสแรกของป 2560 ทำใหอัตราเงินเฟอทั่วไปในป 2560 จะอยูที่ 1.5%
สำหรับแนวโนมของตราสารหนีไ้ ทยในอนาคตนัน้ คาดวาจะผันผวนตามทิศทางของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ
ซึ่งปรับเปลี่ยนไปตามความคืบหนาของการดำเนินนโยบายตางๆ ตามที่ประธานาธิบดีคนใหมไดหาเสียงไว อยางไรก็ตาม
นักลงทุนตางชาติถือครองตราสารหนี้ไทยในสัดสวนต่ำ หากเทียบกับตราสารหนี้ของมาเลเซียและอินโดนีเซีย ประกอบกับ
ภาวะเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตอยางตอเนื่อง และการดำเนินนโยบายการเงินแบบผอนปรนของ กนง. เพื่อพรอมรับความไม
แนนอนที่อาจเพิ่มขึ้นในวันขางหนา เงื่อนไขเหลานี้จะชวยบรรเทาความผันผวนที่เกิดในตลาดตราสารหนี้ไทยลงได

By Product Management
ปรัชญาการลงทุน
ตลอด 24 ปที่ผานมา กองทุนบัวหลวงยึดมั่นในหลักปรัชญาการบริหาร
กองทุน จนประสบความสำเร็จ และไดรับรางวัลอยางตอเนื่อง นั่นคือ
Good Stocks + Good Trades = Good Performances เราเฟนหา
และคัดเลือกตราสารลงทุน โดยมุงพิจารณาปจจัยพื้นฐานที่ดี มีความ
สามารถทำกำไรชัดเจน และยังลงทุนไดในระยะยาว (Good Stock)
รวมกับการซือ้ ขายในจังหวะทีถ่ กู ตองเหมาะสม (Good trade) รวมทัง้
บริหารจัดการภายใตกลยุทธ โดยกำหนด Investment Theme ไวชดั เจน
ทำใหเราแสวงหาผลตอบแทนในระยะยาวไดอยางสม่ำเสมอ ดวยการ
ลงทุนอยางรอบคอบ ไมเสี่ยงจนเกินควร และเครงครัดตอวินัยในการ
จัดการกองทุน
Theme ลงทุนในปนี้ คือ…. “ชีวิตสบายดวยเทคโนโลยี ชีวิตดีดวย
พลังงานสะอาด” มาจากการทำงานหนักทั้งชีวิต
ทุกวันนี้เกิดเทคโนโลยีใหมๆ มากมาย และเปนเทรนดหลักที่กำลัง
เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมทุก Sectors ในโลก อีกทั้งคานิยมของคน
หนุมสาวปรารถนาจะเปนผูประกอบการ จึงเกิดสินคาและบริการ
รูปแบบใหมๆ หรือสรางสรรคชองทางเขาถึงสินคาใหมๆ ตลอดเวลา
นอกจากจะชวยสรางโมเดลธุรกิจใหมแลว เทคโนโลยียังชวยขจัดความ
ไรประสิทธิภาพของธุรกิจแบบเกาๆ ชวยลดตนทุนของบริษัทและของ
ลูกคา เพิ่มขอบเขตการประกอบธุรกิจและแสวงหาลูกคากลุมใหม
สุดทายแลวผูรับประโยชนก็คือผูบริโภคนั่นเอง
ในเทคโนโลยีใหมๆ ทั้งหมด ที่มาแรงและจับตองไดก็คือเทคโนโลยี
พลังงานสะอาด ซึ่งในไมกี่ปมานี้ ตนทุนผลิตไฟฟาจากพลังงานสะอาด
ทัง้ แสงอาทิตยหรือพลังลมนัน้ ถูกลงอยางเห็นไดชดั ประเทศตลาดเกิดใหม
จึงเรงลงทุนกอสรางโรงไฟฟาประเภทนี้ จนสุดทายแลว พลังงานสะอาด
อาจมีตน ทุนทีแ่ ขงขันกับพลังงานแบบเดิมก็เปนได และยังเชือ่ วาภาครัฐ
จะปรับเปลีย่ นกฎระเบียบดานพลังงาน เพิม่ เปดโอกาสใหผปู ระกอบการ
ที่มีความพรอมไดเติบโตกับธุรกิจพลังงานสะดวกอยางเต็มกำลัง
อยางไรก็ตาม เรายังคงลงทุนตอเนื่องใน Theme เดิม ของปที่ผานมา
มิได Liquidate ไปทั้งหมด เชน กลุมโครงสรางพื้นฐานก็ยังคงอยู โดย
ไดลงทุนไปกอนหนาแลว ไมตองรอจนอยูในชวงขาาขึ้นถึงคอยลงทุน
และเมื่อการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานเกิดขึ้นจริง ผลลัพธที่เกิดขึ้นก็
ไมใชเพียงแคปหรือสองป แตจะตอเนื่องไปอีกนาน
จุดเดนของ B-SENIOR
ชวยผูลงทุนลดภาระการบริหารเงินกอนในวัยเกษียณ ผูลงทุน
สามารถวางแผนไถถอนเงินจาก B-SENIOR ใหพอเหมาะกับการ
ใชจายในแตละชวงได โดยแจงความประสงคขายคืนหนวยลงทุน
ลวงหนาเปนรายเดือน
เนนลงทุนในตราสารหนี้เปนหลัก แตยังแสวงหาโอกาสเพิ่ม
ผลตอบแทนผานการลงทุนในหุน และ/หรือสินทรัพยอน่ื ๆ ภายใต
ความเสี่ยงที่เหมาะสมกับนักลงทุนวัยเกษียณ
มีเงินนอยก็ลงทุนได และยังไดโอกาสรับผลตอบแทนสม่ำเสมอ
แมในภาวะเศรษฐกิจผันผวน เพราะกระจายลงทุนในหลากหลาย
สินทรัพย บริหารงานโดยมืออาชีพ และกำไรจากการซื้อขาย
หนวยลงทุนยังไมตองเสียภาษี

เอกสารนี้จัดทำเพื่อเผยแพรทั่วไป โดยการรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ ที่นาเชื่อถือ ทั้งนี้ บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกตอง ครบถวน หรือความสมบูรณของขอมูลดังกลาวได และบริษัทฯ อาจ
เปลีย่ นแปลงขอมูลไดโดยไมตอ งแจงใหทราบลวงหนา เอกสารนีไ้ มวา ทัง้ หมดหรือบางสวน มิไดมวี ตั ถุประสงคเพือ่ ชักชวนชีน้ ำ ใหความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจลงทุนทางการเงิน หรือการตัดสินใจ
ในทางธุรกิจแตอยางใด ผูใชขอมูลตองใชความระมัดระวังและวิจารณญาณในการใชขอมูลตางๆ ดวยตนเอง บริษัทฯ ไมมีสวนเกี่ยวของและไมมีพันธะผูกพันหรือความรับผิดชอบใดๆ ในความเสียหายของ
ผูใชขอมูลหรือบุคคลอื่นใดจากการใชขอมูลบางสวนหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ ผูลงทุนตองศึกษาและทำความเขาใจลักษณะสินคา เง่ือนไขผลตอบแทน
กองทุนบัวหลวง
และความเสี่ยง กอนตัดสินใจลงทุน

ปจจัยทั้งบวก/ลบตอกองทุน
(+) ธนาคารโลกไดปรับคาดการณการเติบโตเศรษฐกิจไทย หรือ GDP ป 2560 เปน 3.2% จากเดิมที่คาดวาจะเติบโตได 3.1% โดยไดรับปจจัยหนุนจากการบริโภค การลงทุนของภาคเอกชนในประเทศ
และการใชจายภาครัฐ ประกอบกับความสำเร็จในการเริ่มโครงการโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญ ที่จะชวยดึงดูดเงินลงทุนจากภาคเอกชนและเสริมสรางภาพลักษณทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น นอกจากนี้
ภาคการทองเที่ยวยังเติบโตไดอยางตอเนื่อง สวนภาคการเกษตรเริ่มฟนตัวหลังผานพนสถานการณภัยแลงที่รุนแรงและยาวนาน
(+) เศรษฐกิจไทยมีแนวโนมขยายตัวดีขึ้น โดยไดแรงสงจากการใชจายภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการลงทุนโครงสรางพื้นฐานทางคมนาคมใหมๆ ที่คาดวาจะเริ่มดำเนินการไดในครึ่งหลังของป 2560
(+/-) สภาพคลองทางการเงินที่ลนเกินจากอังกฤษ สหภาพยุโรป และญี่ปุน เปนไปไดอยางสูงที่จะไหลสูตลาดเอเชียรวมทั้งไทย เพราะเกิดเสถียรภาพในประเทศ ทั้งทางการเมืองและทางเศรษฐกิจ อีกทั้ง
แผนการลงทุนขนาดใหญของรัฐบาล ซึ่งเริ่มเห็นเปนรูปธรรมยิ่งขึ้น เปนปจจัยพื้นฐานที่เชื้อเชิญใหตางชาติกลับมามองตลาดหุนไทยอีกครั้ง
(-) ยังคงมีความเสี่ยงจากภาวะเงินทุนเคลื่อนยาย เพราะเกิดความคาดหวังวาเศรษฐกิจในประเทศพัฒนาแลว (Developed Market) โดยเฉพาะสหรัฐฯ อาจพลิกฟนตัวขึ้น ดวยนโยบายกระตุนเศรษฐกิจ
“America First” ของประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมป
(-) ตลาดหุน และตลาดตราสารหนีท้ ว่ั โลกจะผันผวนมากขึน้ เนือ่ งจากเห็นแนวโนมอัตราดอกเบีย้ ปรับขึน้ อยางชัดเจน แตหากประธานาธิบดีทรัมป ดำเนินนโยบายไมเปนไปตามทีต่ ลาดคาดหวัง อาจทำใหเฟด
ไมปรับขึ้นดอกเบี้ยตามแผน ความไมแนนอนตรงนี้ยอมกระทบตอตลาดหุนและตลาดตราสารหนี้ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย
มุมมองตอกองทุน
กองทุนบัวหลวงตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลรักษา “เงินตน” เพือ่ ใชจา ยในวัยเกษียณ แตในอีกมุมหนึง่ การพักเงินไวใน “ตราสารหนี”้ เพียงประเภทเดียว กลับเสียโอกาสลงทุนในตราสารประเภทอืน่ ๆ
ที่สำคัญก็คือ ผลตอบแทนที่ไดรับอาจไมชนะอัตราเงินเฟอในปจจุบัน B-SENIOR จึงเกิดขึ้นเพื่อทำหนาที่ดูแลและจัดสัดสวนลงทุนตางๆ ใหเหมาะสม แตยังเนนความมั่นคงของตราสารที่ลงทุน โดยกำหนด
ใหลงทุนใน “ตราสารหนี้” เฉลี่ยรอบปบัญชีไมเกิน 70 % ของ NAV พรอมกับจัดสรรเงินในสัดสวนที่เหมาะสม ไปลงทุนในตราสารอื่นๆ เพื่อสรางผลตอบแทนใหงอกเงยขึ้น ซึ่งบริษัทจะเปนผูพิจารณาถึง
ความเหมาะสมในแตชวงเวลา อาทิ ตราสารทุนในประเทศ หรือหนวยลงทุนกองทุนรวมทั้งในและตางประเทศ ไมวาจะเปนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย กองทรัสต กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน กองทุน
ทองคำ เปนตน ทัง้ นีก้ ำหนดใหลงทุนในตราสารหนีต้ า งประเทศไดไมเกิน 15% ของ NAV นอกจากนี้ B-SENIOR ยังมีบริการใหผถู อื หนวยลงทุนแจงความประสงคขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัตเิ ปนรายเดือน
ในปริมาณที่เหมาะตอการใชจาย จึงไมตองกังวลคอยจัดสัดสวนเงินลงทุนดวยตนเองใหยุงยากตอไป
ทั้งนี้หากพิจารณาการลงทุนในหุนเปนรายอุตสาหกรรมจะพบวา:หุน กลุม พลังงาน/สาธารณูปโภค - บริษทั ในกลุม นีม้ ฐี านะทางการเงินแข็งแกรง และถือเงินสดไวมาก พรอมทัง้ เฟนหาโอกาสการลงทุนใหมๆ ทัง้ ในและตางประเทศอยางสม่ำเสมอ ตามแนวโนมการขยายตัว
ของเมือง และความตองการของชนชั้นกลางที่เติบโตตอเนื่อง
หุนกลุมบริการ (การแพทย) - 1.กลุมโรงพยาบาลยังเติบโตตอเนื่องจากจำนวนผูปวยทั้งในและตางประเทศ โดยเฉพาะผูเดินทางเขามารักษาตัวจากกลุมประเทศอาเซียน 2.คารักษาพยาบาลยังเติบโตตาม
ความยากของการรักษา ทำใหแนวโนมกำไรของโรงพยาบาลสูงขึ้น
หุนกลุมพัฒนาอสังหาริมทรัพย - ยังไดรับผลบวกจากแนวโนมรายไดเฉลี่ยคนชั้นกลางที่สูงขึ้น (Rising middle class) และการขยายตัวของชุมชนเมือง (Urbanization) ทำใหทิศทางของบานราคาระดับ
กลาง-สูง (5 ลานบาทขึ้นไป) เติบโตไดดี นอกจากนี้กลุมธุรกิจดานอสังหาริมทรัพยใหเชา เชน ศูนยการคา ยังไดประโยชนจากเศรษฐกิจที่ฟนตัว มีลูกคาเขาใชบริการเพิ่มขึ้น
หุนกลุมอาหารและเครื่องดื่ม - จากเทคโนโลยีการเลี้ยงกุงดีขึ้น ทำใหอัตราการเลี้ยงรอดสูงขึ้นดวย สงผลใหปริมาณการผลิตกุงไทยฟนตัวตอเนื่องหลังเผชิญปญหาโรค EMS ทำใหปริมาณการผลิตลดลงใน
ชวง 2-3 ปที่ผานมา ขณะที่ธุรกิจสัตวบกนั้น คาดวาราคาจะฟนตัวดีกวาปกอน เพราะความตองการเนื้อหมูในหลายประเทศสูงขึ้น เชนในประเทศจีน ซึ่งราคาหมูแพงเปนประวัติการณ สวนราคาไกนั้น
คาดวาจะยืนระดับได เพราะขาดแคลนพอพันธุแมพันธุ และความรุนแรงในการแขงขันยังลดลง ขณะที่ตนทุนราคาวัตถุดิบอาหารสัตว เชน ขาวโพดหรือกากถั่วเหลืองยังถูก นอกจากนี้ธุรกิจอาหารยังใชวิธี
เขาซื้อกิจการและ/หรือขยายธุรกิจไปยังตางประเทศเพื่อขยายตลาด สวนกลุมเครื่องดื่มยังเติบโตตอเนื่องและแข็งแกรง จากสงออกที่สูงขึ้นและตนทุนที่ลดลง
หุน กลุม ประกันภัยและประกันชีวติ - การกระตุน เศรษฐกิจจากภาครัฐโดยเฉพาะในกลุม ผูม รี ายไดนอ ยและเกษตรกร การขยายตัวของชุมชนเมือง รวมถึงมาตรการประหยัดภาษี ชวยหนุนใหธรุ กิจประกันภัย
และประกันชีวิตขยายตัว
หุน 5 อันดับแรกที่กองทุนผสมบีซีเนียรสำหรับวัยเกษียณ (B-SENIOR) ลงทุน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559
TU: บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุป จำกัด (มหาชน)
ผลิตและสงออกอาหารสำเร็จรูปแชแข็งและบรรจุกระปอง พรอมทั้งขยายธุรกิจใหครบวงจร ดวยธุรกิจอาหารสำเร็จรูปและอาหารวางที่
เนนอาหารทะเล ทั้งยังมีธุรกิจบรรจุภัณฑและสิ่งพิมพ ธุรกิจตลาดภายในประเทศ ธุรกิจอาหารสัตว และธุรกิจพัฒนาสายพันธุกุงเพื่อจำหนาย จุดเดน 1) ดำเนินธุรกิจอาหารทะเลครบวงจร จึงมีตนทุนผลิต
ต่ำกวาคูแขงในอุตสาหกรรมเดียวกัน 2) ตนทุนวัตถุดิบลดลง เชน ราคาปลาทูนายังต่ำ ทําใหสินคาของบริษัทไดกําไรมากขึ้น 3) ราคากุงในสหรัฐฯ ฟนตัว 4) ขยายตลาดดวยวิธีเขาซื้อกิจการทั้งในและ
ตางประเทศ ซึ่งเปนหนึ่งในกลยุทธสรางยอดขายใหเติบโต
EA: บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
EA และบริษัทยอย ดำเนินธุรกิจหลัก 2 ธุรกิจ คือ 1. ธุรกิจผลิตและจำหนายน้ำมันไบโอดีเซล ประกอบดวย ไบโอดีเซล น้ำมันดีเซล
หมุนเร็ว กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑพลอยไดจากการผลิต (กลีเซอรีนดิบและกรดไขมันอิสระ) 2. ธุรกิจผลิตและจำหนายกระแสจากไฟฟาพลังงานทดแทน ประกอบดวยโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
ที่ดำเนินการเชิงพาณิชยรวม 4 โครงการ ที่ดำเนินการเชิงพาณิชยแลว และโรงไฟฟาพลังงานลม 8 โครงการ ซึ่งอยูระหวางการดำเนินงาน จุดเดน 1) ดำเนินธุรกิจดานผลิตและจำหนายกระแสไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลมทั้งหมด ใหแกการไฟฟาของภาครัฐ ซึ่งเปนธุรกิจที่รัฐบาลสนับสนุนอยางเต็มที่ นับเปนธุรกิจ “รักษโลก” ที่เหมาะกับปจจุบันและอนาคตอยางมาก 2) เปนผูประกอบ
โรงไฟฟาจากพลังงานทดแทนรายใหญอันดับตนๆ ของประเทศ ซึ่งโรงไฟฟาพลังงานลมจะเริ่มผลิตสูงขึ้นในอีก 2 ปขางหนา 3) เปนผูประกอบการโรงไฟฟาพลังงานลม ซึ่งปจจุบันยังมีคูแขงไมมากนัก
นาจะเปนโอกาสใหไดรับโครงการโรงไฟฟาพลังงานลมของรัฐบาล ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
GPSC: บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)
เปนบริษัทในกลุม ปตท.จัดตั้งเมื่อ 10 มกราคม 2556 จากการควบรวมระหวาง PTTUT กับ IPT เพื่อใหเปนแกน
ดำเนินธุรกิจไฟฟาในกลุม ปตท. ธุรกิจหลักของบริษัทคือผลิตและจำหนายไฟฟา ไอน้ำ และน้ำอุตสาหกรรม ใหกับลูกคาอุตสาหกรรมและ กฟผ. โดยมีกำลังผลิตไฟฟาทั้งสิ้น 1,038 เมกะวัตต กำลังผลิต
ไอน้ำทัง้ สิน้ 1,340 ตันตอชัว่ โมง และน้ำอุตสาหกรรม 850 ลูกบาศกเมตรตอชัว่ โมง จุดเดน 1) มีแผนลงทุนขยายธุรกิจไปยังตางประเทศ อาทิ พมา ลาว และอินโดนีเซีย โดยลงทุนในโรงไฟฟาประเภทตางๆ
อาทิ โรงไฟฟาพลังงานน้ำ โรงไฟฟาถานหิน และโรงไฟฟาพลังงานทดแทน นอกเหนือโรงไฟฟาที่ใชกาซเปนเชื้อเพลิง ซึ่งดำเนินการในประเทศ 2) มีรายไดจากธุรกิจที่เติบโตอยางสม่ำเสมอ โดยรายไดจาก
การจัดจำหนายไฟฟาใหแก กฟผ. กฟภ. และ กฟน.นั้น มาจากสัญญาซื้อขายระยะยาวที่กำหนดปริมาณและสูตรราคารับซื้อที่ตายตัว
BDMS: บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
เปนผูประกอบการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญของประเทศ มีโรงพยาบาลเครือขายในไทยและกัมพูชา ดำเนินธุรกิจในชื่อ
โรงพยาบาล 6 กลุม ไดแก กลุมโรงพยาบาลกรุงเทพ กลุมโรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบีเอ็นเอช กลุมโรงพยาบาลพญาไท กลุมโรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล และกลุมโรงพยาบาลรอยัล พรอมทั้งยัง
ประกอบธุรกิจสนับสนุนดานการแพทย ไดแก ธุรกิจหองปฏิบตั กิ ารทางการแพทย ธุรกิจผลิตยา ธุรกิจผลิตน้ำเกลือ และรานขายยา เปนตน จุดเดน 1) ความตองการใชบริการของผูป ว ยชาวไทยและตางชาติ
เพิ่มสูงขึ้น 2) เครือขายโรงพยาบาลเขมแข็ง โรงพยาบาลทั้ง 41 แหง กระจายในทำเลที่โดดเดนทั่วประเทศและตางประเทศ 3) มุงเนนรักษาโรคที่ซับซอนทำใหเกิดผลดีตอกำไรในอนาคต
PLAT: บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุป จำกัด (มหาชน)
พัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อใหเชาและดำเนินธุรกิจโรงแรม ประกอบดวย 1) ศูนยแฟชั่นคาสงเดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล (The
Platinum Fashion Mall) บริษัทเปนเจาของพื้นที่ชั้น 3-6 และชั้น 11 รวมถึงพื้นที่จอดรถบางสวน 2)โครงการเดอะ วอรฟ สมุย (The Wharf Samui) บริษัทไดเชาบริหารโครงการเปนเวลา 10 ป (ตั้งแต
1 มกราคม 2558-31 ธันวาคม 2567) 3)โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ จุดเดน 1) รายไดเติบโตอยางสม่ำเสมอจากธุรกิจใหเชา ที่ตองขึ้นคาเชาและเพิ่มพื้นที่เชา 2) รับประโยชนจากการ
จับจายใชสอย ทั้งการอุปโภคบริโภคและบริการที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หลังยานราชประสงคปลอดความวุนวายทางการเมือง 3) มีรายไดเพิ่มขึ้นจากโครงการใหมๆ
ใน 1-2 ปนี้
กองทุนบัวหลวง

