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กองทุนเปดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล (BSIRICG)

มุมมองตอตลาดหุนไทย
ในเดือนธันวาคม SET Index ขยับจาก 1,510 จุด ขึน้ เปน 1,542 จุด โดยเคลือ่ นตัวในกรอบแคบๆ
ตอนตนเดือน กอนจะดีดตัวขึ้นในสัปดาหสุดทาย ดวยแรงซื้อจากนักลงทุนสถาบันในประเทศ
ในระหวางเดือนเกิดปจจัยบวกสำคัญ ไดแก ราคาน้ำมันเริม่ ฟน ตัว หลังประเทศผูผ ลิตน้ำมันทัง้ กลุม
OPEC และ non-OPEC บรรลุขอตกลงลดกำลังการผลิตลงวันละ 1.2 และ 0.6 ลานบารเรล
ตามลำดับ ขณะเดียวกันก็เกิดสัญญาณภายในประเทศในเชิงบวก เชน ความคืบหนาของการลงทุน
โครงสรางพื้นฐานที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งป 2017 ราคาสินคาโภคภัณฑและสินคาเกษตรบางประเภท
ที่ฟนตัว รวมถึงสิ้นสุดผลกระทบจากโครงการรถคันแรก ทั้งหมดนี้นาจะเกื้อหนุน SET Index
ในเวลาตอไป
หากพิจารณาถึงปจจัยจากตางประเทศ นักลงทุนไดตั้งความคาดหวังตอนโยบายของทรัมปไป
พอสมควรแลว ซึ่งหากเมื่อชัดเจนยิ่งขึ้น อาจจะมีบางดานที่สรางความวิตกใหกับนักลงทุนก็เปนได
ซึ่งจะกลายเปนความไมแนนอนรวมทั้งความเสี่ยงตอตลาดหุนทั่วโลกในอนาคต ขณะที่การปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) เริ่มมีแนวโนมวา อาจปรับขึ้นดอกเบี้ยในป 2017
รวม 3 ครัง้ ซึง่ มากกวาทีต่ ลาดคาดไว แตประเด็นเหลานีก้ ลับสงผลกระทบตอตลาดหุน ไทย (รวมถึง
ตลาดหุนในอีกหลายประเทศ) ไมมากนัก และเปนไปไดวา ตลาดหุนไทยตอบสนองตอขาวลบจาก
ตางประเทศไปแลวระดับหนึ่ง รวมทั้งกระแสเงินทุนจากภูมิภาคไหลกลับไปยังตลาดสหรัฐฯ ตั้งแต
ทราบผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ นาจะเริ่มชะลอตัวแลว
ประเทศไทยซึ่งมีสัดสวนการคากับสหรัฐฯ ไมสูงนัก จึงนาจะไดรับผลกระทบต่ำกวาประเทศอื่นๆ
ในภูมิภาค ประกอบกับระดับ Valuation ของ SET Index ที่ซื้อขายประมาณ P/E 14.6 เทาในป
2017 ซึง่ ต่ำกวาประเทศเพือ่ นบานในกลุม อาเซียน (อินโดนีเซีย 14.9 เทา สวนฟลปิ ปนส 18.8 เทา)
ซ้ำยังถูกกวาตลาดหุนสหรัฐฯที่ 17.5 เทา ตลาดหุนไทยจึงมีราคาถูกกวา ในขณะที่อัตราขยายตัว
ของผลประกอบการคาดวาจะอยูราว 12% ซึ่งเปนตัวเลขที่มิไดนอยไปกวาตลาดอื่นๆ ถือเปนจุด
ดึงดูดนักลงทุนของประเทศไทย อยางไรก็ตาม ดวย Valuation ในขณะนี้ ราคาหุนในบางกลุม
อุตสาหกรรมคอนขางตึงตัวแลว จึงควรเลือกลงทุนหุนรายตัวเปนหลัก
ปจจัยทั้งบวก/ลบตอกองทุน
(+) ธนาคารโลกไดปรับคาดการณเศรษฐกิจไทย (GDP) ในป 2560 จากเติบโต จากเติบโต 3.1%
เปน 3.2% เนื่องดวยปจจัยหนุนจากการบริโภค การลงทุนของภาคเอกชนในประเทศ และ
การใชจา ยจากภาครัฐ ประกอบกับความสำเร็จของการเริม่ ตนโครงการกอสรางโครงสรางพืน้ ฐาน
ขนาดใหญ หรือ “เมกะโปรเจกต” ซึง่ ชวยดูดเงินลงทุนจากภาคเอกชน และเสริมสรางภาพลักษณ
ทางเศรษฐกิจใหนาเชื่อถือยิ่งขึ้น นอกจากนี้ภาคการทองเที่ยวยังเติบโตอยางตอเนื่อง สวนภาค
การเกษตรก็เริ่มฟนตัว หลังผานพนสถานการณภัยแลงอันรุนแรงและยาวนาน
(+) เศรษฐกิจไทยมีแนวโนมขยายตัวดีขึ้น โดยไดแรงสงของการใชจายจากภาครัฐ ที่มีแนวโนม
สูงขึน้ เรือ่ ยๆ โดยเฉพาะโครงการลงทุนโครงสรางพืน้ ฐานดานคมนาคมใหมๆ ซึง่ คาดวาจะเริม่
ดำเนินการไดในครึ่งหลังของป 2560
(+/-) สภาพคลองทางการเงินที่ลนเกินจากอังกฤษ กลุมสหภาพยุโรป และญี่ปุนนั้น เกิดความเปน
ไปไดสูงที่จะทะลักสูตลาดเอเชียรวมทั้งไทย เพราะเกิดเสถียรภาพในประเทศ ทั้งทางการเมือง
และทางเศรษฐกิจ รัฐบาลผลักดันแผนการลงทุนขนาดใหญตอเนื่อง และเริ่มเห็นเปนรูปธรรม
มากยิ่งขึ้น เปนปจจัยพื้นฐานสำคัญที่เชื้อเชิญใหตางชาติกลับมามองตลาดหุนไทยอีกครั้ง
(-) ยังคงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของการเคลื่อนยายเงินทุน เนื่องจากคาดหวังตอภาวะ

By Product Management
ปรัชญาการลงทุน
ตลอด 24 ปทผ่ี า นมา กองทุนบัวหลวงยึดมัน่ ในหลักปรัชญาการบริหาร
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 ไว
ชัดเจน ทำใหเราแสวงหาผลตอบแทนในระยะยาวไดอยางสม่ำเสมอ
ดวยการลงทุนอยางรอบคอบ ไมเสี่ยงจนเกินควร และเครงครัดตอ
วินัยในการจัดการกองทุน
Theme ลงทุนในปนี้ คือ…. “ชีวิตสบายดวยเทคโนโลยี ชีวิตดีดวย
พลังงานสะอาด”
ทุกวันนี้เกิดเทคโนโลยีใหมๆ มากมาย และเปนเทรนดหลักที่กำลัง
เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมทุก Sectors ในโลก อีกทั้งคานิยมของคน
หนุมสาวปรารถนาจะเปนผูประกอบการ จึงเกิดสินคาและบริการ
รูปแบบใหมๆ หรือสรางสรรคชองทางเขาถึงสินคาใหมๆ ตลอดเวลา
นอกจากจะชวยสรางโมเดลธุรกิจใหมแลว เทคโนโลยียังชวยขจัด
ความไรประสิทธิภาพของธุรกิจแบบเกาๆ ชวยลดตนทุนของบริษทั และ
ของลูกคา เพิม่ ขอบเขตการประกอบธุรกิจและแสวงหาลูกคากลุม ใหม
สุดทายแลวผูรับประโยชนก็คือผูบริโภคนั่นเอง
ในเทคโนโลยีใหมๆ ทั้งหมด ที่มาแรงและจับตองไดก็คือเทคโนโลยี
พลังงานสะอาด ซึง่ ในไมกป่ี ม านี้ ตนทุนผลิตไฟฟาจากพลังงานสะอาด
ทัง้ แสงอาทิตยหรือพลังลมนัน้ ถูกลงอยางเห็นไดชดั ประเทศตลาดเกิดใหม
จึงเรงลงทุนกอสรางโรงไฟฟาประเภทนี้ จนสุดทายแลว พลังงานสะอาด
อาจมีตน ทุนทีแ่ ขงขันกับพลังงานแบบเดิมก็เปนได และยังเชือ่ วาภาครัฐ
จะปรับเปลีย่ นกฎระเบียบดานพลังงาน เพือ่ เปดโอกาสใหผปู ระกอบการ
ที่มีความพรอมไดเติบโตกับธุรกิจพลังงานสะดวกอยางเต็มกำลัง
อยางไรก็ตาม เรายังคงลงทุนตอเนือ่ งใน Theme เดิม ของปทผ่ี า นมา
มิได Liquidate ไปทัง้ หมด เชน กลุม โครงสรางพืน้ ฐานก็ยงั คงอยู โดย
ไดลงทุนไปกอนหนาแลว ไมตองรอจนอยูในชวงขาาขึ้นถึงคอยลงทุน
และเมื่อการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานเกิดขึ้นจริง ผลลัพธที่เกิดขึ้นก็
ไมใชเพียงแคปหรือสองป แตจะตอเนื่องไปอีกนาน
จุดเดนของกองทุน
1. ลงทุนในหุน ทีจ่ า ยเงินปนผลสูงและสม่ำเสมอ แมในยามตลาดผันผวน
เงินปนผลทีไ่ ดจะชวยลดความเสีย่ งดานราคาขณะตลาดอยูใ นขาลง
2. เลือกลงทุนในบริษทั ทีม่ กี ารกำกับดูแลกิจการทีด่ *ี จึงมีโอกาสเติบโต
อยางยั่งยืน
3. ตั้งแตตนป 2560 BSIRICG จายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน
ครั้งที่ 1: 17 มกราคม 2560 ในอัตราหนวยละ 0.09 บาท และ
ตัง้ แตจดั ตัง้ กองทุนเมือ่ ป 2555 จายเงินปนผลใหผถู อื หนวยทัง้ หมด
15 ครั้ง รวมเปนเงินปนผลสะสมหนวยละ 5.34 บาท
*การกำกับดูแลกิจการที่ดีอาจพิจารณาจากทำเนียบ CG Scoring ของสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือหนวยงานอื่นใด หรือตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

เอกสารนีจ้ ดั ทำเพือ่ เผยแพรทว่ั ไป โดยการรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ ทีน่ า เชือ่ ถือ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มิอาจรับรองความถูกตอง ครบถวน หรือความสมบูรณของขอมูลดังกลาวได และบริษทั ฯ
อาจเปลีย่ นแปลงขอมูลไดโดยไมตอ งแจงใหทราบลวงหนา เอกสารนีไ้ มวา ทัง้ หมดหรือบางสวน มิไดมวี ตั ถุประสงคเพือ่ ชักชวนชีน้ ำ ใหความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจลงทุนทางการเงิน
หรือการตัดสินใจในทางธุรกิจแตอยางใด ผูใ ชขอ มูลตองใชความระมัดระวังและวิจารณญาณในการใชขอ มูลตางๆ ดวยตนเอง บริษทั ฯ ไมมสี ว นเกีย่ วของและไมมพี นั ธะผูกพันหรือความรับผิดชอบ
ใดๆ ในความเสียหายของผูใ ชขอ มูลหรือบุคคลอืน่ ใดจากการใชขอ มูลบางสวนหรือทัง้ หมดของเอกสารฉบับนี้ ผูล งทุนตองศึกษาและทำความเขาใจลักษณะ
กองทุนบัวหลวง
สินคา เง่อื นไขผลตอบแทน และความเสีย่ ง กอนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิไดเปนสิง่ ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เศรษฐกิจในฝงประเทศพัฒนาแลว (Developed Market) โดยเฉพาะสหรัฐฯ จะพลิกกลับมาฟนตัว เพราะนโยบายกระตุนเศรษฐกิจภายในสหรัฐฯ หรือ “America First”
ของประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมป
(-) ตลาดหุนและตลาดตราสารหนี้ทั่วโลกจะผันผวนมากขึ้น เนื่องจากเห็นแนวโนมการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอยางชัดเจน และหากทรัมปกระตุนเศรษฐกิจไมไดตามที่ตลาด
คาดหวัง อาจทำใหเฟดไมไดปรับขึ้นดอกเบี้ยตามแผน ความไมแนนอนตรงนี้จะสงผลกระทบตอตลาดหุนและตลาดตราสารหนี้ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย
มุมมองตอกองทุน
ในปจจุบันนักลงทุนทั้งบุคคลและสถาบันตางๆ ทั้งในและนอกประเทศ รวมถึงกองทุนบัวหลวงเอง มุงเนนใสใจและใหความสำคัญกับบริษัทจดทะเบียนที่มี CG มากยิ่งขึ้น
เพราะนอกจาก Business Model และความสามารถทางการแขงขันแลว ผูลงทุนยังตองพิจารณาความสามารถที่จะเติบโต หรือความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจระยะยาวอีกดวย
บริษทั ทีม่ กี ารกำกับดูแลกิจการทีด่ ี จะมีวสิ ยั ทัศนอนั ยาวไกล และคำนึงถึงประโยชนของผูม สี ว นไดสว นเสียกับกิจการของบริษทั ในระยะยาว ทำใหธรุ กิจเติบโตอยางยาวนานและ
มั่นคง สำหรับนักลงทุนที่สนใจในเงินปนผลและความเติบโตอยางยั่งยืนไปพรอมกัน ควรเลือกลงทุนในบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เราจึงเสนอกองทุนเปดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล (BSIRICG) เปนอีกทางเลือกในการลงทุน เพื่อเพิ่มโอกาสรับเงินปนผลจากหุนคุณภาพ โดยกองทุนฯจะลงทุนหุนใน SET และ
MAI ที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี* โดยจะเนนหลักทรัพยที่มีมูลคาตามราคาตลาดสูง (Market Capitalization) หรือมีสภาพคลองสูงอยางสม่ำเสมอ หรือมีอัตราผลตอบแทน
จากเงินปนผลสูงและตอเนื่อง สวนที่เหลือจะลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารการเงิน และ/หรือเงินฝาก
ทั้งนี้หากพิจารณาเปนรายอุตสาหกรรมจะพบวา:หุน กลุม พลังงาน/สาธารณูปโภค - บริษทั ในกลุม นีม้ ฐี านะทางการเงินแข็งแกรง และถือเงินสดไวมาก พรอมทัง้ เฟนหาโอกาสการลงทุนใหมๆ ทัง้ ในและตางประเทศอยางสม่ำเสมอ
ตามแนวโนมการขยายตัวของเมือง และความตองการของชนชั้นกลางที่เติบโตตอเนื่อง
หุนกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - เทคโนโลยีที่กาวล้ำนำสมัยมากขึ้น ชวยหนุนใหเกิดความตองการชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสมากตามไปดวย และยังไดแรงสนับสนุน
ภาครัฐจากนโยบาย Digital Economy อีกทั้งยังเปนกลุมบริษัทที่จายเงินปนผลอยางสม่ำเสมอ
หุนกลุมธนาคาร - 1.ราคาหุนของกลุมฟนตัวดีตอเนื่องตั้งแตตนป อาจเปนเพราะราคาลดลงต่ำมากแลว จนมูลคาของกลุมโดยเฉพาะธนาคารขนาดใหญเริ่มนาสนใจ รวมทั้ง
แนวโนมเศรษฐกิจทีส่ ดใสในปน้ี นาจะชวยใหผลกำไรของกลุม เติบโต 2.หากการลงทุนภาครัฐเปนไปตามเปาหมาย จะชวยเรงการปลอยสินเชือ่ ใหเร็วขึน้ ซึง่ จะสงผลบวกตอกำไร
ของกลุมในวันขางหนา
หุนกลุมวัสดุกอสราง - ความตองการปูนซีเมนตยังเติบโตอยางตอเนื่อง ดวยการขยายตัวของชุมชนเมือง อีกทั้งไดแรงหนุนจากการลงทุนโครงการสรางพื้นฐานภายในประเทศ
ซึ่งจะเห็นเปนรูปธรรมมากขึ้น รวมทั้งความตองการลงทุนดานนี้ในกลุมประเทศ Emerging Markets มีแนวโนมสูงขึ้น
หุน กลุม เงินทุนและหลักทรัพย - การขยายตัวของชนชัน้ กลางและชุมชนเมืองทำใหความตองการสินเชือ่ เติบโต โดยเฉพาะสินเชือ่ เชาซือ้ ยานพาหนะ สวนสินเชือ่ เชาซือ้ รถบรรทุก
นั้น จะปรับเพิ่มอยางชาๆในครึ่งปหลัง ควบคูไปกับความคืบหนาของเมกะโปรเจ็กตตางๆ ประกอบกับบริษัทในอุตสาหกรรมนี้มีอัตราจายเงินปนผลที่ดีตอเนื่องปละ 5-6%
หุน 5 อันดับแรกที่กองทุนเปดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล (BSIRICG) ลงทุน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559
SCC: บริษัท ปูนซิเมนตไทย จำกัด(มหาชน)
ประกอบธุรกิจดานลงทุน (Holding company) ใน 3 ธุรกิจหลัก ไดแก ซีเมนต-ผลิตภัณฑกอ สราง เคมีภณั ฑ
และกระดาษ-บรรจุภณั ฑ ดวยธุรกิจในเครือนัน้ หลากหลาย จึงชวยกระจายความเสีย่ งดานรายได จุดเดน 1) ธุรกิจปูนซีเมนตไดแรงหนุนจากการลงทุนโครงสรางพืน้ ฐานภาครัฐ
และการลงทุนที่จะตามมาของภาคเอกชน 2) มีประวัติจายเงินปนผลสม่ำเสมอเฉลี่ยปละ 4-5% 3) พัฒนาผลิตภัณฑมูลคาเพิ่ม (HVA) เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไร
และลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินคาโภคภัณฑ 4) ขยายการลงทุนอยางตอเนื่อง มีฐานการผลิตในหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียน พรอมรองรับความเติบโต
ในอนาคต
EGCO: บริษทั ผลิตไฟฟา จำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจดานลงทุนโดยถือหุน ในบริษทั ตางๆ (Holding company) ทีป่ ระกอบธุรกิจ 1) ผลิตและจำหนาย
ไฟฟาทัง้ ในฐานะรายใหญ (IPP-Independent Power Producer) และรายเล็ก (SPP-Small Power Producer) 2) ธุรกิจใหบริการดานเทคนิคการจัดการแกโรงไฟฟาและโรงงาน
อุตสาหกรรมตางๆ ทั้งในและตางประเทศ และ 3) ธุรกิจผลิตและจำหนายน้ำประปาใหการประปาสวนภูมิภาค จุดเดน 1) กำลังการผลิตไฟฟาเติบโตมากที่สุดเปนอันดับตนๆ
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน 2) บริษัทเฟนหาโอกาสลงทุนใหมๆ อยางสม่ำเสมอทั้งในและตางประเทศ (ประเทศลาวและฟลิปปนส) เพื่อสรางความเติบโตอยางตอเนื่อง โดยมี
โครงการไปจนถึงป 2562 3) มีประวัติจายเงินปนผลอยางสม่ำเสมอ
ธุรกิจปโตรเลียมและปโตรเคมีครบวงจร ที่ทั้งดำเนินงานเองและลงทุนผานบริษัทในกลุม ไดแก การสำรวจและผลิต
PTT: บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
จัดหาและจัดจำหนาย ขนสงและแยกกาซธรรมชาติ กิจการคาน้ำมันและปโตรเคมีระหวางประเทศ และยังลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวของอื่นๆ ทั้งในและตางประเทศ จุดเดน 1) มี
ฐานะการเงินแข็งแกรงและถือเงินสดไวมาก จนงายตอการตอยอดธุรกิจ 2) เฟนหาโอกาสในการลงทุนใหมๆ อยางสม่ำเสมอทั้งในและตางประเทศตามความตองการพลังงาน
(แผนการลงทุน 3 ป (2559-2563) 297,000 ลานบาท เนนลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน ไดแก ทอกาซฯ และคลัง LNG กวา 70% สวนที่เหลือจะลงทุนในธุรกิจน้ำมัน โดยจะ
ขยายไปยังตางประเทศทั้งในเรื่องคลังและสถานีบริการ) 4) ไดรับประโยชนจากแนวโนมวาน้ำมันจะฟนตัว
ธุรกิจใหบริการ 1) สินเชือ่ (เชาซือ้ รถยนตทกุ ประเภท สินเชือ่ สวนบุคคล สินเชือ่ ทะเบียนรถยนต สินเชือ่ แก
ASK: บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ผูจ ดั จำหนายรถยนต) 2) ประกันภัย 3) จด/โอนทะเบียนและตอภาษีรถยนต และบริษทั ยอยยังดำเนินธุรกิจบริการสินเชือ่ ลีสซิง่ สินเชือ่ เชาซือ้ เครือ่ งจักรและยานพาหนะ สินเชือ่
แฟคตอริ่งภายในประเทศและระหวางประเทศ และบริการดานประกันภัย จุดเดน 1) เปนผูนำดานสินเชื่อเชาซื้อรถ เนนกลุมรถบรรทุก ซึ่งยังแขงขันกันต่ำ 2) แนวโนมความ
ตองการรถบรรทุกสูงขึ้น จากโครงการกอสรางสาธารณูปโภคภาครัฐ พรอมกับการคาตามแนวชายแดนกัมพูชา ลาว และพมาที่เพิ่มขึ้น ทำใหการขอสินเชื่อเพื่อลงทุนเพิ่มขึ้น
3) ไดประโยชนจากอัตราดอกเบี้ยต่ำ ทำใหตนทุนเงินกูจากการออกตราสารหนี้ใหมลดลง 4) จายเงินปนผลสม่ำเสมอเฉลี่ยปละ 7%
เปนรัฐวิสาหกิจในรูปสถาบันการเงิน ประเภทธนาคารพาณิชย ทีก่ ระทรวงการคลังคอยกำกับดูแล มีสาขาทัว่ ประเทศ
KTB: ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ไทยและในบางภูมิภาคของโลก จุดเดน 1) เปนธนาคารที่มีขนาดสินเชื่อใหญที่สุดในไทย ถือหุนโดยกระทรวงการคลัง 55% พอรตสินเชื่อของธนาคารแบงเปนเอกชน 35%
รายยอย 37% ผูป ระกอบธุรกิจขนาดกลางและเล็ก 22% รัฐวิสาหกิจ 6% 2) มีเครือขายใหบริการลูกคาเปนจำนวนมาก ทัง้ ในสวนสาขาทีม่ ถี งึ 1,214 สาขา และตูเ อทีเอ็ม 9,277
ตู (ไตรมาส 1/2016) 3) เปนผูนำดานบริหารจัดการเงินสดของรัฐวิสาหกิจ มีธุรกิจหลักที่สรางความตางจากคูแขงก็คือ
กองทุนบัวหลวง
สินเชื่อสำหรับขาราชการที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคาร 4) จายเงินปนผลสม่ำเสมอเฉลี่ยปละ 3-4%

