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กองทุนเปดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ (BSIRIRMF)
มุมมองตอตลาดหุนไทย
ในเดือนธันวาคม SET Index ขยับจาก 1,510 จุด ขึน้ เปน 1,542 จุด โดยเคลือ่ นตัวในกรอบแคบๆ
ตอนตนเดือน กอนจะดีดตัวขึ้นในสัปดาหสุดทาย ดวยแรงซื้อจากนักลงทุนสถาบันในประเทศ
ในระหวางเดือนเกิดปจจัยบวกสำคัญ ไดแก ราคาน้ำมันเริ่มฟนตัว หลังประเทศผูผลิตน้ำมัน
ทั้งกลุม OPEC และ non-OPEC บรรลุขอตกลงลดกำลังการผลิตลงวันละ 1.2 และ 0.6
ลานบารเรลตามลำดับ ขณะเดียวกันก็เกิดสัญญาณภายในประเทศในเชิงบวก เชน ความคืบหนา
ของการลงทุนโครงสรางพื้นฐานที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งป 2017 ราคาสินคาโภคภัณฑและสินคา
เกษตรบางประเภทที่ฟนตัว รวมถึงสิ้นสุดผลกระทบจากโครงการรถคันแรก ทั้งหมดนี้นาจะ
เกื้อหนุน SET Index ในเวลาตอไป
หากพิจารณาถึงปจจัยจากตางประเทศ นักลงทุนไดตั้งความคาดหวังตอนโยบายของทรัมปไป
พอสมควรแลว ซึ่งหากเมื่อชัดเจนยิ่งขึ้น อาจจะมีบางดานที่สรางความวิตกใหกับนักลงทุน
ก็เปนได ซึง่ จะกลายเปนความไมแนนอนรวมทัง้ ความเสีย่ งตอตลาดหุน ทัว่ โลกในอนาคต ขณะที่
การปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) เริม่ มีแนวโนมวา อาจปรับขึน้ ดอกเบีย้
ในป 2017 รวม 3 ครั้ง ซึ่งมากกวาที่ตลาดคาดไว แตประเด็นเหลานี้กลับสงผลกระทบตอ
ตลาดหุน ไทย (รวมถึงตลาดหุน ในอีกหลายประเทศ) ไมมากนัก และเปนไปไดวา ตลาดหุน ไทย
ตอบสนองตอขาวลบจากตางประเทศไปแลวระดับหนึง่ รวมทัง้ กระแสเงินทุนจากภูมภิ าคไหลกลับ
ไปยังตลาดสหรัฐฯ ตั้งแตทราบผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ นาจะเริ่มชะลอตัวแลว
ประเทศไทยซึง่ มีสดั สวนการคากับสหรัฐฯ ไมสงู นัก จึงนาจะไดรบั ผลกระทบต่ำกวาประเทศอืน่ ๆ
ในภูมภิ าค ประกอบกับระดับ 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 สหรัฐฯที่ 17.5 เทา ตลาดหุน ไทยจึงมีราคาถูกกวา ในขณะทีอ่ ตั ราขยายตัว
ของผลประกอบการคาดวาจะอยูราว 12% ซึ่งเปนตัวเลขที่มิไดนอยไปกวาตลาดอื่นๆ ถือเปน
จุดดึงดูดนักลงทุนของประเทศไทย อยางไรก็ตาม ดวย Valuation ในขณะนี้ ราคาหุน ในบางกลุม
อุตสาหกรรมคอนขางตึงตัวแลว จึงควรเลือกลงทุนหุนรายตัวเปนหลัก
ปจจัยทั้งบวก/ลบตอกองทุน
(+) ธนาคารโลกไดปรับคาดการณเศรษฐกิจไทย (GDP) ในป 2560 จากเติบโต จากเติบโต 3.1%
เปน 3.2% เนือ่ งดวยปจจัยหนุนจากการบริโภค การลงทุนของภาคเอกชนในประเทศ และ
การใชจายจากภาครัฐ ประกอบกับความสำเร็จของการเริ่มตนโครงการกอสรางโครงสราง
พืน้ ฐานขนาดใหญ หรือ “เมกะโปรเจกต” ซึง่ ชวยดูดเงินลงทุนจากภาคเอกชน และเสริมสราง
ภาพลักษณทางเศรษฐกิจใหนา เชือ่ ถือยิง่ ขึน้ นอกจากนีภ้ าคการทองเทีย่ วยังเติบโตอยางตอเนือ่ ง
สวนภาคการเกษตรก็เริ่มฟนตัว หลังผานพนสถานการณภัยแลงอันรุนแรงและยาวนาน
(+) เศรษฐกิจไทยมีแนวโนมขยายตัวดีขน้ึ โดยไดแรงสงของการใชจา ยจากภาครัฐ ทีม่ แี นวโนม
สูงขึน้ เรือ่ ยๆ โดยเฉพาะโครงการลงทุนโครงสรางพืน้ ฐานดานคมนาคมใหมๆ ซึง่ คาดวาจะ
เริ่มดำเนินการไดในครึ่งหลังของป 2560
(+/-) สภาพคลองทางการเงินทีล่ น เกินจากอังกฤษ กลุม สหภาพยุโรป และญีป่ นุ นัน้ เกิดความเปน
ไปไดสงู ทีจ่ ะทะลักสูต ลาดเอเชียรวมทัง้ ไทย เพราะเกิดเสถียรภาพในประเทศ ทัง้ ทางการเมือง
และทางเศรษฐกิจ รัฐบาลผลักดันแผนการลงทุนขนาดใหญตอ เนือ่ ง และเริม่ เห็นเปนรูปธรรม
มากยิ่งขึ้น เปนปจจัยพื้นฐานสำคัญที่เชื้อเชิญใหตางชาติกลับมามองตลาดหุนไทยอีกครั้ง
(-) ยังคงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของการเคลื่อนยายเงินทุน เนื่องจากคาดหวังตอภาวะ
เศรษฐกิจในฝง ประเทศพัฒนาแลว (Developed Market) โดยเฉพาะสหรัฐฯ จะพลิกกลับ

ปรัชญาการลงทุน ตลอด 24 ปทผ่ี า นมา กองทุนบัวหลวงยึดมัน่ ในหลักปรัชญา
การบริหารกองทุน จนประสบความสำเร็จ และไดรบั รางวัลอยางตอเนือ่ ง นัน่ คือ
Good Stocks + Good Trades = Good Performances เราเฟนหาและ
คัดเลือกตราสารลงทุน โดยมุงพิจารณาปจจัยพื้นฐานที่ดี มีความสามารถทำ
กำไรชัดเจน และยังลงทุนไดในระยะยาว (Good Stock) รวมกับการซือ้ ขาย
ในจังหวะที่ถูกตองเหมาะสม (Good trade) รวมทั้งบริหารจัดการภายใต
กลยุทธ โดยกำหนด Investment Theme ไวชัดเจน ทำใหเราแสวงหา
ผลตอบแทนในระยะยาวไดอยางสม่ำเสมอ ดวยการลงทุนอยางรอบคอบ
ไมเสี่ยงจนเกินควร และเครงครัดตอวินัยในการจัดการกองทุน
Theme ลงทุนในปนี้ คือ…. “ชีวิตสบายดวยเทคโนโลยี ชีวิตดีดวยพลังงาน
สะอาด”
ทุกวันนีเ้ กิดเทคโนโลยีใหมๆ มากมาย และเปนเทรนดหลักทีก่ ำลังเปลีย่ นแปลง
อุตสาหกรรมทุก Sectors ในโลก อีกทั้งคานิยมของคนหนุมสาวปรารถนา
จะเปนผูประกอบการ จึงเกิดสินคาและบริการรูปแบบใหมๆ หรือสรางสรรค
ชองทางเขาถึงสินคาใหมๆ ตลอดเวลา นอกจากจะชวยสรางโมเดลธุรกิจ
ใหมแลว เทคโนโลยียังชวยขจัดความไรประสิทธิภาพของธุรกิจแบบเกาๆ
ชวยลดตนทุนของบริษัทและของลูกคาเพิ่มขอบเขตการประกอบธุรกิจและ
แสวงหาลูกคากลุมใหม สุดทายแลวผูรับประโยชนก็คือผูบริโภคนั่นเอง
ในเทคโนโลยีใหมๆ ทั้งหมด ที่มาแรงและจับตองไดก็คือเทคโนโลยีพลังงาน
สะอาด ซึ่งในไมกี่ปมานี้ ตนทุนผลิตไฟฟาจากพลังงานสะอาดทั้งแสงอาทิตย
หรือพลังลมนัน้ ถูกลงอยางเห็นไดชดั ประเทศตลาดเกิดใหมจงึ เรงลงทุนกอสราง
โรงไฟฟาประเภทนี้ จนสุดทายแลว พลังงานสะอาดอาจมีตนทุนที่แขงขันกับ
พลังงานแบบเดิมก็เปนได และยังเชือ่ วาภาครัฐจะปรับเปลีย่ นกฎระเบียบดาน
พลังงาน เพิ่มเปดโอกาสใหผูประกอบการที่มีความพรอมไดเติบโตกับธุรกิจ
พลังงานสะดวกอยางเต็มกำลัง
อยางไรก็ตาม เรายังคงลงทุนตอเนื่องใน Theme เดิม ของปที่ผานมา มิได
Liquidate ไปทั้งหมด เชน กลุมโครงสรางพื้นฐานก็ยังคงอยู โดยไดลงทุนไป
กอนหนาแลว ไมตองรอจนอยูในชวงขาาขึ้นถึงคอยลงทุน และเมื่อการลงทุน
ในโครงสรางพื้นฐานเกิดขึ้นจริง ผลลัพธที่เกิดขึ้นก็ไมใชเพียงแคปหรือสองป
แตจะตอเนื่องไปอีกนาน
จุดเดนของกองทุน
1. มีโอกาสรับผลตอบแทนอยางสม่ำเสมอ แมในยามตลาดผันผวนสูง ชวยให
เกิดการลงทุนอยางตอเนื่อง**
2. ในภาวะตลาดผันผวน (ขาลง) เงินปนผลที่กองทุนฯไดรับจะชวยลดความ
เสี่ยงดานราคา
3. เลือกลงทุนในหุนของบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี* มีโอกาสเติบโต
อยางยั่งยืน
*การพิจารณาการกำกับดูแลกิจการทีด่ อี าจพิจารณาจากการจัดอันดับ CG Scoring ของสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือหนวยงานอื่นใด หรือตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
**เนื่องจากกองทุนประเภท RMF ไมมีนโยบายจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน เมื่อหุนที่
กองทุนฯ ถืออยูจายเงินปนผล กองทุนเปดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพจะนำ
เงินปนผลที่ไดรับนั้นไปใชเพื่อลงทุนตอไป

เอกสารนี้จัดทำเพื่อเผยแพรทั่วไป โดยการรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ ที่นาเชื่อถือ ทั้งนี้ บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกตอง ครบถวน หรือความสมบูรณของขอมูลดังกลาวได
และบริษทั ฯ อาจเปลีย่ นแปลงขอมูลไดโดยไมตอ งแจงใหทราบลวงหนา เอกสารนีไ้ มวา ทัง้ หมดหรือบางสวน มิไดมวี ตั ถุประสงคเพือ่ ชักชวนชีน้ ำ ใหความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจ
ลงทุนทางการเงิน หรือการตัดสินใจในทางธุรกิจแตอยางใด ผูใชขอมูลตองใชความระมัดระวังและวิจารณญาณในการใชขอมูลตางๆ ดวยตนเอง บริษัทฯ ไมมีสวนเกี่ยวของและไมมี
พันธะผูกพันหรือความรับผิดชอบใดๆ ในความเสียหายของผูใชขอมูลหรือบุคคลอื่นใดจากการใชขอมูลบางสวนหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้
กองทุนบัวหลวง
ผูล งทุนตองศึกษาและทำความเขาใจลักษณะสินคา เง่อื นไขผลตอบแทน ความเสีย่ ง และสิทธิประโยชนทางภาษีทร่ี ะบุในคูม อื RMF กอนตัดสินใจลงทุน

มาฟนตัว เพราะนโยบายกระตุนเศรษฐกิจภายในสหรัฐฯ หรือ “America First” ของประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมป
(-) ตลาดหุนและตลาดตราสารหนี้ทั่วโลกจะผันผวนมากขึ้น เนื่องจากเห็นแนวโนมการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอยางชัดเจน และหากทรัมปกระตุนเศรษฐกิจไมไดตามที่ตลาดคาดหวัง
อาจทำใหเฟดไมไดปรับขึ้นดอกเบี้ยตามแผน ความไมแนนอนตรงนี้จะสงผลกระทบตอตลาดหุนและตลาดตราสารหนี้ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย
มุมมองตอกองทุน
ในปจจุบันนักลงทุนทั้งบุคคลและสถาบันตางๆ ทั้งในและนอกประเทศ รวมถึงกองทุนบัวหลวงเอง มุงเนนใสใจและใหความสำคัญกับบริษัทจดทะเบียนที่มี CG มากยิ่งขึ้น เพราะ
นอกจาก Business Model และความสามารถทางการแขงขันแลว ผูลงทุนยังตองพิจารณาความสามารถที่จะเติบโต หรือความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจระยะยาวอีกดวย บริษัทที่มี
การกำกับดูแลกิจการที่ดี จะมีวิสัยทัศนอันยาวไกล และคำนึงถึงประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียกับกิจการของบริษัทในระยะยาว ทำใหธุรกิจเติบโตอยางยาวนานและมั่นคง ดังนั้น
เพือ่ การออมแบบผูกพันระยะยาวเพือ่ เลีย้ งชีพหลังเกษียณอายุของผูถ อื หนวยลงทุน และตอบสนองผูล งทุนทีม่ งุ หวังผลตอบแทนทีจ่ ะไดจากการลงทุนใน SET และ/หรือ MAI ของบริษทั
จดทะเบียนไทย ที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เราจึงเสนอกองทุนเปดบัวหลวงสิรผิ ลบรรษัทภิบาลเพือ่ การเลีย้ งชีพ (BSIRIRMF) เปนอีกทางเลือกในการลงทุน เพือ่ เพิม่ โอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุน ทีม่ คี ณุ ภาพ โดยกองทุน
จะลงทุนหุน ทีม่ ี CG Scoring โดยเนนลงทุนในกลุม หลักทรัพยหนุ ทีม่ มี ลู คาตามราคาตลาดสูง (Market Capitalization) หรือมีสภาพคลองสูงอยางสม่ำเสมอ หรือมีอตั ราผลตอบแทน
จากเงินปนผลสูงและตอเนื่อง โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV
ทั้งนี้หากพิจารณาเปนรายอุตสาหกรรมจะพบวา:หุนกลุมพลังงาน/สาธารณูปโภค - บริษัทในกลุมนี้มีฐานะทางการเงินแข็งแกรง และถือเงินสดไวมาก พรอมทั้งเฟนหาโอกาสการลงทุนใหมๆ ทั้งในและตางประเทศอยางสม่ำเสมอ
ตามแนวโนมการขยายตัวของเมือง และความตองการของชนชั้นกลางที่เติบโตตอเนื่อง
หุน กลุม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร - เทคโนโลยีทก่ี า วล้ำนำสมัยมากขึน้ ชวยหนุนใหเกิดความตองการชิน้ สวนอิเล็กทรอนิกสมากตามไปดวย และยังไดแรงสนับสนุนภาครัฐ
จากนโยบาย Digital Economy อีกทั้งยังเปนกลุมบริษัทที่จายเงินปนผลอยางสม่ำเสมอ
หุน กลุม ธนาคาร - 1.ราคาหุน ของกลุม ฟน ตัวดีตอ เนือ่ งตัง้ แตตน ป อาจเปนเพราะราคาลดลงต่ำมากแลว จนมูลคาของกลุม โดยเฉพาะธนาคารขนาดใหญเริม่ นาสนใจ รวมทัง้ แนวโนม
เศรษฐกิจที่สดใสในปนี้ นาจะชวยใหผลกำไรของกลุมเติบโต 2.หากการลงทุนภาครัฐเปนไปตามเปาหมาย จะชวยเรงการปลอยสินเชื่อใหเร็วขึ้น ซึ่งจะสงผลบวกตอกำไรของกลุมใน
วันขางหนา
หุนกลุมวัสดุกอสราง - ความตองการปูนซีเมนตยังเติบโตอยางตอเนื่อง ดวยการขยายตัวของชุมชนเมือง อีกทั้งไดแรงหนุนจากการลงทุนโครงการสรางพื้นฐานตางๆ ภายในประเทศ
ซึ่งจะเห็นเปนรูปธรรมมากขึ้น รวมทั้งความตองการลงทุนดานนี้ของกลุมประเทศ Emerging Markets มีแนวโนมสูงขึ้น
หุน กลุม เงินทุนและหลักทรัพย - การขยายตัวของชนชัน้ กลางและชุมชนเมืองทำใหความตองการสินเชือ่ ขยายตัว โดยเฉพาะสินเชือ่ เชาซือ้ ยานพาหนะ สวนสินเชือ่ เชาซือ้ รถบรรทุกนัน้
จะปรับเพิ่มอยางชาๆในครึ่งปหลัง ควบคูไปกับความคืบหนาของเมกะโปรเจ็กตตางๆ กอปรกับบริษัทในอุตสาหกรรมนี้มีอัตราจายเงินปนผลที่ดีตอเนื่องปละ 5-6%
หุน 5 อันดับแรกที่กองทุนเปดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ (BSIRIRMF) ลงทุน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559
EGCO: บริษัท ผลิตไฟฟา จำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจดานลงทุนโดยถือหุนในบริษัทตางๆ (Holding company) ที่ประกอบธุรกิจ 1) ผลิตและจำหนาย
ไฟฟาทั้งในฐานะรายใหญ (IPP-Independent Power Producer) และรายเล็ก (SPP-Small Power Producer) 2) ธุรกิจใหบริการดานเทคนิคการจัดการแกโรงไฟฟาและโรงงาน
อุตสาหกรรมตางๆ ทั้งในและตางประเทศ และ 3) ธุรกิจผลิตและจำหนายน้ำประปาใหการประปาสวนภูมิภาค จุดเดน 1) กำลังการผลิตไฟฟาเติบโตมากที่สุดเปนอันดับตนๆ ใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน 2) บริษัทเฟนหาโอกาสลงทุนใหมๆ อยางสม่ำเสมอทั้งในและตางประเทศ (ประเทศลาวและฟลิปปนส) เพื่อสรางความเติบโตอยางตอเนื่อง โดยมีโครงการไป
จนถึงป 2562 3) มีประวัติจายเงินปนผลอยางสม่ำเสมอ
SCC: บริษทั 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 และ
การลงทุนที่จะตามมาของภาคเอกชน 2) มีประวัติจายเงินปนผลสม่ำเสมอเฉลี่ยปละ 4-5% 3) พัฒนาผลิตภัณฑมูลคาเพิ่ม (HVA) เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไร และลด
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินคาโภคภัณฑ 4) ขยายการลงทุนอยางตอเนื่อง มีฐานการผลิตในหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียน พรอมรองรับความเติบโตในอนาคต
PTT: บริษทั ปตท. จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจปโตรเลียมและปโตรเคมีครบวงจร ทีท่ ง้ั ดำเนินงานเองและลงทุนผานบริษทั ในกลุม ไดแก การสำรวจและผลิต จัดหา
และจัดจำหนาย ขนสงและแยกกาซธรรมชาติ กิจการคาน้ำมันและปโตรเคมีระหวางประเทศ และยังลงทุนในธุรกิจทีเ่ กีย่ วของอืน่ ๆ ทัง้ ในและตางประเทศ จุดเดน 1) มีฐานะการเงิน
แข็งแกรงและถือเงินสดไวมาก จนงายตอการตอยอดธุรกิจ 2) เฟนหาโอกาสในการลงทุนใหมๆ อยางสม่ำเสมอทัง้ ในและตางประเทศตามความตองการพลังงาน (แผนการลงทุน 3 ป
(2559-2563) 297,000 ลานบาท เนนลงทุนในโครงสรางพืน้ ฐาน ไดแก ทอกาซฯ และคลัง LNG กวา 70% สวนทีเ่ หลือจะลงทุนในธุรกิจน้ำมัน โดยจะขยายไปยังตางประเทศทัง้ ในเรือ่ ง
คลังและสถานีบริการ) 4) ไดรับประโยชนจากแนวโนมวาน้ำมันจะฟนตัว
ASK: บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจใหบริการ 1) สินเชื่อ (เชาซื้อรถยนตทุกประเภท สินเชื่อสวนบุคคล สินเชื่อทะเบียนรถยนต สินเชื่อแก
ผูจัดจำหนายรถยนต) 2) ประกันภัย 3) จด/โอนทะเบียนและตอภาษีรถยนต และบริษัทยอยยังดำเนินธุรกิจบริการสินเชื่อลีสซิ่ง สินเชื่อเชาซื้อเครื่องจักรและยานพาหนะ สินเชื่อ
แฟคตอริง่ ภายในประเทศและระหวางประเทศ และบริการดานประกันภัย จุดเดน 1) เปนผูน ำดานสินเชือ่ เชาซือ้ รถ เนนกลุม รถบรรทุก ซึง่ ยังแขงขันกันต่ำ 2) แนวโนมความตองการ
รถบรรทุกสูงขึ้น จากโครงการกอสรางสาธารณูปโภคภาครัฐ พรอมกับการคาตามแนวชายแดนกัมพูชา ลาว และพมาที่เพิ่มขึ้น ทำใหการขอสินเชื่อเพื่อลงทุนเพิ่มขึ้น 3) ไดประโยชน
จากอัตราดอกเบี้ยต่ำ ทำใหตนทุนเงินกูจากการออกตราสารหนี้ใหมลดลง 4) จายเงินปนผลสม่ำเสมอเฉลี่ยปละ 7%
KTB: ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เปนรัฐวิสาหกิจในรูปสถาบันการเงิน ประเภทธนาคารพาณิชย ทีก่ ระทรวงการคลังคอยกำกับดูแล มีสาขาทัว่ ประเทศไทย
และในบางภูมิภาคของโลก 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 สินเชื่อสำหรับขาราชการที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคาร
4) จายเงินปนผลสม่ำเสมอเฉลี่ยปละ 3-4%

กองทุนบัวหลวง

