Product Update
ขอมูล ณ กุมภาพันธ 2560

เลือกดูขอมูลกองทุนรวม IN-RMF

กองทุนเปดบัวหลวงโครงสรางพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ (IN-RMF)

มุมมองตอตลาดหุนไทย
นับแตสัปดาหแรกของป 2560 ตลาดหุนไทยปรับตัวขึ้นตอเนื่องจากปลายปที่แลว และเคลื่อนตัวแบบ
Side-ways ตอมา โดย SET Index ในเดือนมกราคม เพิ่มจาก 1,542 จุด เปน 1,577 จุด ปจจัยที่
ทำใหนักลงทุนตางชาติเริ่มกลับมาซื้อหุนไทยสุทธิในเดือนแรกของป 6,200 ลานบาท ไดแก ความ
เชือ่ มัน่ ตอเศรษฐกิจไทย วาไมนา จะไดรบั ผลกระทบจากสถานการณในตางประเทศมากนัก และคาเงิน
บาทก็ถอื วามีเสถียรภาพมาก เมือ่ เทียบกับคาเงินสกุลอืน่ ๆ ในภูมภิ าค อีกทัง้ ยังเกิดสัญญาณฟน ตัวของ
เศรษฐกิจอีกดวย ทำใหเกิดแรงซื้อในหุนบางกลุมที่เคยเปน Laggard ในป 2559 เชนกลุมธนาคาร
พาณิชย กลุมสื่อสาร หรือกลุมอสังหาริมทรัพย หุนของกลุมอุตสาหกรรมเหลานี้ ปรับสูงขึ้นโดดเดน
กวากลุมอื่นๆ
อยางไรก็ตาม SET Index ซึ่งปรับขึ้น ณ เวลานี้ เทียบเปน P/E มากกวา 15 เทาของคาดการณกำไร
ของบริษัทจดทะเบียนในป 2560 ทำให Upside เริ่มจำกัด ประกอบกับหุนมูลคาตลาดขนาดใหญ
(Big cap) บางกลุม ยังปรับตัวขึน้ อยางรวดเร็วในชวง 1-2 เดือนนี้ แมวา ความคืบหนาเกีย่ วกับตัวเลข
ผลประกอบการจะยังไมมีสัญญาณขยายตัวอยางชัดเจน แตก็มีโอกาสที่อาจจะมีแรงขายทำกำไรขึ้น
ในตลาดหุนไทยไดในระยะสั้น
ปจจัยสำคัญที่จะสงผลตอตลาดตอไปนี้ นาจะมาจากตางประเทศมากกวาในประเทศ ซึ่งยังไมไดเกิด
ปจจัยบวกหรือลบใหมๆ ภายใน ขณะทีเ่ กิดเรือ่ งราวมากมายจากภายนอก ไดแก นโยบายของโดนัลด
ทรัมป ซึ่งทยอยประกาศเปนระยะ รวมทั้งเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่กำลังขยายตัวดี จนเฟดอาจตองปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในไมกี่เดือนขางหนา แมวาความเสี่ยงตอตลาดในการขึ้นดอกเบี้ยครั้งถัดไปนั้น
อาจไมหนักเทากับการปรับขึน้ เมือ่ เดือนธันวาคมทีผ่ า นมา แตกอ็ าจทำใหตลาดเกิดภาวะผันผวนไดบา ง
ปจจัยทั้งบวก/ลบตอกองทุน
แนะนักลงทุนติดตามปจจัยเสี่ยงจากภายนอก ทั้งนโยบายสหรัฐฯ-เลือกตั้งในยุโรป เพราะกระทบตอ
ตลาดเงินตลาดทุนไทย ขณะที่ตางชาติกลับคืนตลาดหุน หลังเศรษฐกิจสดใส
(+) สถานการณการคาระหวางประเทศตลอดป 2559 มีมูลคาสงออกทั้งสิ้น 2.15 แสนลานดอลลาร
สหรัฐขยายตัว 0.45% และยังเปนการขยายตัวสูงสุดในรอบ 4 ป ทำใหการสงออกของไทยสูงเปน
อันดับ 8 ของโลก ขยับขึ้นจากอันดับ 11 (จาก 30 ประเทศแรกที่มีสัดสวนสงออกสูงสุด)
(+) ในระยะสั้น การประกาศผลประกอบการไตรมาส 4/2559 รวมทั้งเงินปนผล (Dividend Yield)
ของบริษัทจดทะเบียนในป 2559 ออกมาดี และสูงกวาประเทศเพื่อนบานในเอเชีย ยิ่งชวยหนุน
นักลงทุนใหเกิดความเชื่อมั่น
(+) การลงทุนภาครัฐยังเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง พรอมทั้งประกาศแผนลงทุนในโครงการตางๆ ไวอยาง
ชัดเจน ทำใหเชื่อมั่นวา จะเปนเครื่องยนตหลักขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในปนี้
(+) ภาครัฐเรงรัดการใชจาย โดยเฉพาะเรงเบิกจายงบลงทุน ซึ่งชวยจุดประกายไปยังเครื่องยนต
เศรษฐกิจตัวอื่นๆ รวมทั้งเรียกความเชื่อมั่นจากภาคเอกชน
(+/-) สภาพคลองทางการเงินที่ลนเกินจากอังกฤษ สหภาพยุโรป และญี่ปุนนั้น เปนไปไดอยางสูงที่จะ
ไหลมายังตลาดเอเชียรวมทัง้ ไทย โดยไดซอ้ื สุทธิหนุ ไทยตัง้ แตตน ป (จนถึง 10 ก.พ. 2560) ไปแลว
4,903.80 ลานบาท
(-) ความผันผวนของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลก อาทิ นโยบายดานการคาของนายโดนัลด ทรัมป
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่ยังปรับเปลี่ยนตลอดเวลา ทิศทางนโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ผล
การเลือกตัง้ ของหลายประเทศในยุโรป เชน อิตาลี ฝรัง่ เศส และเยอรมนี สหราชอาณาจักรถอนตัว
จากสหภาพยุโรป ความออนแอของสถาบันการเงินในยุโรป และปญหาในภาคการเงินและภาค
อสังหาริมทรัพยในจีน ซึ่งประเมินกันวาจะกระทบตอการขยายตัวของเศรษฐกิจจีน

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
ไวชดั เจน ทำใหเราแสวงหาผลตอบแทนในระยะยาวไดอยางสม่ำเสมอ
ดวยการลงทุนอยางรอบคอบ ไมเสีย่ งจนเกินควร และเครงครัดตอวินยั
ในการจัดการกองทุน
Theme ลงทุนในปนี้ คือ…. “ชีวิตสบายดวยเทคโนโลยี ชีวิตดีดวย
พลังงานสะอาด”
ทุกวันนี้เกิดเทคโนโลยีใหมๆ มากมาย และเปนเทรนดหลักที่กำลัง
เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมทุก Sectors ในโลก อีกทั้งคานิยมของคน
หนุม สาวปรารถนาจะเปนผูป ระกอบการ จึงเกิดสินคาและบริการรูปแบบ
ใหมๆ หรือสรางสรรคชอ งทางเขาถึงสินคาใหมๆ ตลอดเวลา นอกจาก
จะชวยสรางโมเดลธุรกิจใหมแลว เทคโนโลยียังชวยขจัดความไร
ประสิทธิภาพของธุรกิจแบบเกาๆ ชวยลดตนทุนของบริษัทและของ
ลูกคา เพิ่มขอบเขตการประกอบธุรกิจและแสวงหาลูกคากลุมใหม
สุดทายแลวผูรับประโยชนก็คือผูบริโภคนั่นเอง
ในเทคโนโลยีใหมๆ ทั้งหมด ที่มาแรงและจับตองไดก็คือเทคโนโลยี
พลังงานสะอาด ซึง่ ในไมกป่ี ม านี้ ตนทุนผลิตไฟฟาจากพลังงานสะอาด
ทัง้ แสงอาทิตยหรือพลังลมนัน้ ถูกลงอยางเห็นไดชดั ประเทศตลาดเกิด
ใหมจึงเรงลงทุนกอสรางโรงไฟฟาประเภทนี้ จนสุดทายแลวพลังงาน
สะอาดอาจมีตน ทุนทีแ่ ขงขันกับพลังงานแบบเดิมก็เปนได และยังเชือ่ วา
ภาครัฐจะปรับเปลีย่ นกฎระเบียบดานพลังงานเพิม่ เปดโอกาสใหผปู ระกอบ
การที่มีความพรอมไดเติบโตกับธุรกิจพลังงานสะดวกอยางเต็มกำลัง
อยางไรก็ตาม เรายังคงลงทุนตอเนือ่ งใน Theme เดิม ของปทผ่ี า นมา
มิได Liquidate ไปทั้งหมด เชน กลุมโครงสรางพื้นฐานก็ยังคงอยู
โดยไดลงทุนไปกอนหนาแลว ไมตองรอจนอยูในชวงขาขึ้นถึงคอย
ลงทุน และเมื่อการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานเกิดขึ้นจริง ผลลัพธที่
เกิดขึ้นก็ไมใชเพียงแคปหรือสองป แตจะตอเนื่องไปอีกนาน
จุดเดนของกองทุน
เนนลงทุนในหุนซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐานในระบบ
เศรษฐกิจไทย เชน บริษัทกลุมพลังงานและสาธารณูปโภค พัฒนา
อสังหาริมทรัพย วัสดุกอสราง ขนสงและโลจิสติกส เทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสาร เปนตน การลงทุนในโครงสรางพื้นฐานเปน
การลงทุนในระยะยาว ซึ่งพรอมเติบโตไปกับการพัฒนาประเทศ
รวมถึงความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในเอเชีย

เอกสารนี้จัดทำเพื่อเผยแพรทั่วไป โดยการรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ ที่นาเชื่อถือ ทั้งนี้ บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกตอง ครบถวน หรือความสมบูรณของขอมูลดังกลาวได และ
บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงขอมูลไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา เอกสารนี้ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน มิไดมีวัตถุประสงคเพื่อชักชวนชี้นำ ใหความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจลงทุน
ทางการเงิน หรือการตัดสินใจในทางธุรกิจแตอยางใด ผูใชขอมูลตองใชความระมัดระวังและวิจารณญาณในการใชขอมูลตางๆ ดวยตนเอง บริษัทฯ ไมมีสวนเกี่ยวของและไมมีพันธะผูกพัน
หรือความรับผิดชอบใดๆ ในความเสียหายของผูใชขอมูลหรือบุคคลอื่นใดจากการใชขอมูลบางสวนหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ ผูลงทุนตองศึกษา
กองทุนบัวหลวง
และทำความเขาใจลักษณะสินคา เง่ือนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และสิทธิประโยชนทางภาษีที่ระบุในคูมือการลงทุน RMF กอนตัดสินใจลงทุน

มุมมองตอกองทุน
ธุรกิจโครงสรางพื้นฐานเปนอีกทางเลือกที่นาสนใจ สำหรับนักลงทุนที่ตองการสรางผลกำไรในระยะยาว รวมถึงเปดโอกาสเขาลงทุนในธุรกิจที่มีรายไดมั่นคง เนื่องจากธุรกิจโครงสราง
พื้นฐานเปนธุรกิจที่สำคัญตอระบบเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ ทั้งยังเปนสิ่งจำเปนขั้นพื้นฐานในชีวิตประจำวัน อาทิ ระบบไฟฟา กาซธรรมชาติ ระบบขนสงมวลชน และระบบ
สื่อสารโทรคมนาคม ธุรกิจเหลานี้สามารถสรางรายได และทำกำไรตอเนื่อง แมในภาวะเศรษฐกิจถดถอย หรือในชวงเงินเฟออยูในระดับต่ำ เพราะเปนที่ตองการของผูบริโภคอยู
ตลอดเวลา ทำใหกลุมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐาน ผันผวนตอภาวะเศรษฐกิจต่ำกวากลุมอุตสาหกรรมอื่นๆ
นอกจากนีบ้ ริษทั ทีล่ งทุนในโครงสรางพืน้ ฐานสวนใหญ จะเปนภาคเอกชนทีถ่ อื สัญญาระยะยาว หรือไดรบั สัมปทานจากภาครัฐเปนเวลายาวนาน เชน 10 ปหรือ 20 ปขน้ึ ไป ทำใหบริษทั
มีรายไดคอนขางแนนอน จึงทำใหหุนในกลุมโครงสรางพื้นฐานมีโอกาสจายเงินปนผลไดอยางสม่ำเสมอ และยังจายในอัตราสูงกวาหุนทั่วไป รวมถึงหุนในกลุมอสังหาริมทรัพยดวย
(กองทุน RMF ไมมีนโยบายจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน ดังนั้นเมื่อหลักทรัพยที่กองทุนถือครองจายเงินปนผล กองทุนจะนำเงินปนผลที่ไดรับไปลงทุนตอ) ขณะที่การแขงขันกัน
ในอุตสาหกรรมนี้คอนขางจำกัด เนื่องจากธุรกิจโครงสรางพื้นฐานตองใชเงินลงทุนสูง และมีขั้นตอนในการเจรจาทำสัญญากับหนวยงานภาครัฐอันซับซอน ยอมทำใหเกิดผูแขงขัน
นอยราย สงผลดีในดานการสรางอำนาจตอรอง 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 เกิดจากราคาน้ำมันเริ่มทรงตัวตัวขึ้นในเดือน ธ.ค. 2559 หลังกลุมโอเปกและนอกโอเปก (11 ประเทศ) มีมติลดการผลิตใน
1H60 ลงรวม 1.8 ลานบารเรลตอวัน ทำใหแนวโนมผลประกอบการ 4Q59 ของกลุมพลังงาน มีแนวโนมปรับตัวขึ้น กำไรจากธุรกิจโรงกลั้นที่คาดเพิ่มขึ้นตามคาการกลั้นฟนตัวและ
กำไรสตอกตามราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้น ในระยะยาวบริษัทในกลุมนี้มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกรง และถือเงินสดในมือมาก ทั้งยังเฟนหาโอกาสลงทุนใหมอยางสม่ำเสมอทั้งในและ
ตางประเทศ เพื่อชวยหนุนแนวโนมการขยายตัวของเมืองและความตองการของชนชั้นกลางที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
หุน กลุม พัฒนาอสังหาริมทรัพย - ยังไดรบั ผลเชิงบวกจากธีมรายไดคนชัน้ กลางทีเ่ พิม่ ขึน้ (Rising middle class) และการขยายตัวของชุมชนเมือง (Urbanization) ทำใหแนวโนมบาน
ระดับราคากลาง-สูง (5 ลานบาทขึ้นไป) ยังเติบโตไดดี นอกจากนี้กลุมที่เกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพยใหเชา เชน ศูนยการคา ยังไดรับประโยชนจากการฟนตัวของเศรษฐกิจ ทำให
อัตราการใชบริการเพิ่มขึ้น
หุน กลุม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร - ไลฟสไตลทเ่ี ปลีย่ นไปของคนในปจจุบนั ซึง่ อาศัยการติดตอสือ่ สารทาง Social Media และมีใชงานอินเทอรเน็ตมากขึน้ พรอมทัง้ แรง
สนับสนุนจากภาครัฐดวยนโยบาย “เศรษฐกิจดิจิทัล” สงผลการใชบริการดานขอมูลเติบโตสูงขึ้นตอเนื่อง ทั้งยังเปนกลุมธุรกิจที่จายเงินปนผลในอัตราที่ดีอยางสม่ำเสมอ
หุน กลุม วัสดุกอ สราง - ความตองการใชวสั ดุกอ สรางยังเติบโตอยางตอเนือ่ ง เนือ่ งการชุมชนเมืองเติบโต และยังไดแรงหนุนจากการลงทุนโครงการสรางพืน้ ฐานตางๆ ภายในประเทศ
โดยเฉพาะโครงการในแผน PPP Fast track ซึง่ กำลังเขาสูก 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 จะชวยเพิ่มความสามารถในการทำกำไร 4) การเปดเสนทางการบินใหมๆ
หุน 5 อันดับแรกที่กองทุนเปดบัวหลวงโครงสรางพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ (IN-RMF) ลงทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2560
PTT: บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ดำเนินธุรกิจปโตรเลียมและปโตรเคมีครบวงจร ทั้งดำเนินงานเองและลงทุนผานบริษัทในกลุม ไดแก การสำรวจและผลิต
จัดหาและจัดจำหนาย ขนสงและแยกกาซธรรมชาติ กิจการคาน้ำมันและปโตรเคมีระหวางประเทศ รวมทั้งยังลงทุนในธุรกิจเกี่ยวของอื่นๆ ทั้งในและตางประเทศ 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
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 ซึ่งอยูระหวางการดำเนินงาน จุดเดน 1) ดำเนินธุรกิจดานผลิตและจำหนายกระแสไฟฟา
จากพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลมทั้งหมด ใหแกการไฟฟาของภาครัฐ ซึ่งเปนธุรกิจที่รัฐบาลสนับสนุนอยางเต็มที่ นับเปนธุรกิจ “รักษโลก” ที่เหมาะกับปจจุบันและอนาคต
2) เปนผูป ระกอบการโรงไฟฟาพลังงานทดแทนรายใหญอนั ดับตนๆ ของประเทศ ซึง่ โรงไฟฟาพลังงานลมจะเริม่ กำลังการผลิตสูงขึน้ ในอีก 2 ปขา งหนา 3) เปนผูป ระกอบการโรงไฟฟา
พลังงานลม ซึ่งปจจุบันยังมีคูแขงไมมากนัก จึงนาจะมีโอกาสไดรับโครงการโรงไฟฟาพลังงานลมของรัฐบาล ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต
ประกอบธุรกิจดานลงทุน (Holding company) ใน 3 ธุรกิจหลัก ไดแก ซีเมนต-ผลิตภัณฑกอสราง เคมีภัณฑ
SCC: บริษัท ปูนซิเมนตไทย จำกัด (มหาชน)
และกระดาษ-บรรจุภณั ฑ ดวยความหลากหลายของธุรกิจในเครือ จึงชวยกระจายความเสีย่ งดานรายได จุดเดน 1) ธุรกิจปูนซีเมนตไดแรงหนุนจากการลงทุนโครงสรางพืน้ ฐานภาครัฐ
และการลงทุนทีจ่ ะตามมาของภาคเอกชน 2) มีประวัตจิ า ยเงินปนผลสม่ำเสมอเฉลีย่ ปละ 4-5% 3) พัฒนาผลิตภัณฑมลู คาเพิม่ (HVA) เพือ่ เพิม่ ความสามารถในการทำกำไร และลด
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินคาโภคภัณฑ 4) ขยายการลงทุนอยางตอเนื่อง มีฐานการผลิตในหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียน พรอมรองรับความเติบโตในอนาคต
BAFS: บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ใหบริการจัดเก็บ และระบบเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน จุดเดน 1) เปนผูใหบริการจัดเก็บ
และระบบเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานเพียงรายเดียวในปจจุบัน 2) มีโอกาสเติบโตไปกับจำนวนเที่ยวบินที่มีแนวโนมสูงขึ้น ตามจำนวนนักทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้น 3) มีประวัติจายเงิน
ปนผลสม่ำเสมอเฉลี่ยปละ 3-4%
ประกอบธุรกิจดานลงทุนโดยถือหุนในบริษัทตางๆ (Holding company) ที่ประกอบธุรกิจ 1) ผลิตและจำหนาย
EGCO: บริษัท ผลิตไฟฟา จำกัด (มหาชน)
ไฟฟาทั้งในฐานะรายใหญ (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 โดยมีโครงการ
ไปจนถึงป 2562 3) มีประวัติจายเงินปนผลอยางสม่ำเสมอ

กองทุนบัวหลวง

