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รายงานผลการดําเนิ นงานกองทุน / Quarterly Report / ณ วันที! 30 กันยายน 2560 / As of September 30, 2017
Q3 / 2017
เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ - ตราสารหนี? ระยะสัน? ภาครัฐ สถาบันการเงิน /
กองทุนสํารองเลี?ยงชีพ / Provident Fund
K Master Pooled Fund - Short Term Fixed Income Gov. and Fin.Inst. / PF1103
นโยบายการลงทุน / Investment Policy

แผนการลงทุน / Investment Plan

กองทุนจะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล / ตัวเงินคลัง / พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย /
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ / เงินฝาก / บัตรเงินฝาก / ตราสารหนี'ท(ธี นาคารหรือสถาบันการเงินเป็ น
ผูอ้ อก ผูร้ บั รอง ผูอ้ าวัล เป็ นต้น และมีอายุครบกําหนดเฉลีย( ของตราสารข้างต้นไม่เกิน 1 ปี

เงินฝาก ตราสารหนี'ภาครัฐ และสถาบันการเงิน
Deposit, Bonds issued by Government and
Financial Institutions

The fund shall invest in government bond, Treasury bills, BoT bond,
debt instruments issued by state enterprises, bank deposits/bank notes,
debt instrument issueds or certified, avaled, endorsed by bank or
financial institution. The average portfolio duration of all instruments
listed above is restricted to less than 1 year.

100%

สถานภาพกองทุน / Fund Status
ทรัพย์สนิ สุทธิ / Net Asset Value
สมาชิก / Member
นายจ้าง / Employer

ล้านบาท / million baht
ราย / persons
ราย / companies
(31-Dec-2016)
(30-Sep-2017)

10,714.26
81,329
1,242
14.8408
15.0195

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่ วย / NAV per unit
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่ วย / NAV per unit

หมายเหตุ / Remarks
แผนการลงทุนเปลีย( นแปลงได้ภายใต้นโยบายและข้อตกลงระหว่างกองทุนกับบริษทั จัดการ
Investment plan can be subjected to change upon the agreement between
the fund and management company.

สัดส่วนการลงทุน / Portfolio Allocation
ประเภทตราสาร - Types of Instrument
พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
Government Bond /Treasury Bill / BOT Bond
เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื(นที(มกี ฎหมายเฉพาะจัดตัง' ขึ'น - Bank Deposit
บัตรเงินฝากที(ธนาคารพาณิชย์เป็ นผูอ้ อก
Negotiable Certificate of Deposit (NCD) : Issued by Bank
ตราสารแห่งหนี'ท(ธี นาคารเป็ นผูอ้ อก - Bank Note
รวมเงินลงทุน - Total Investment
ลูกหนี'อ(นื ๆ - Other Receivable
เงินสะสมสมทบรับล่วงหน้ารอการจัดสรร - Unallocated Contribution
เจ้าหนี'อ(นื ๆ - Other Liabilities

บาท - Baht
2,161,923,710.45

รวมทรัพย์สินสุทธิ - Net Asset Value (NAV)

19.33%
13.46%

5,157,238,859.79
10,831,549,488.45
4,806.37
-41,709,440.04
-75,588,306.29
10,714,256,548.49

48.13%
101.09%
0.00%
-0.39%
-0.71%
100.00%

ผลตอบแทนกองทุน : Fund Return (%)

3.20
2.84

3.00

2.64
2.28

2.50
2.00
1.50

1.21

1.20

2016

2017

1.00
0.50
0.00
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: Year

20.18%

2,070,726,349.73
1,441,660,568.48

ผลการดําเนิ นงานของกองทุนย้อนหลัง / Past Performance
3.50
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รายงานผลการดําเนิ นงานกองทุน / Quarterly Report / ณ วันที! 30 กันยายน 2560 / As of September 30, 2017
Q3 / 2017
เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ - ตราสารหนีH /
กองทุนสํารองเลีHยงชีพ / Provident Fund
K Master Pooled Fund - Fixed Income / PF2103
นโยบายการลงทุน / Investment Policy

แผนการลงทุน / Investment Plan

กองทุนจะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล / ตัวเงินคลัง / พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย / พันธบัตร
รัฐวิสาหกิจ / เงินฝาก / บัตรเงินฝาก / ตราสารหนี'ท(ธี นาคารหรือสถาบันการเงินเป็ นผูอ้ อก
ผูร้ บั รอง ผูอ้ าวัล / ตราสารหนี'ท(บี ริษทั เป็ นผูอ้ อก และหน่วยลงทุน ที(ลงทุนในตราสารดังกล่าว
เป็ นต้น

ตราสารหนี'ภาคเอกชน
Corporate Bonds

ไม่เกิน (not more than)

ไม่นอ้ ยกว่า

40%

(not less than)
60%

The fund shall invest in government bonds, Treasury bills, BoT bonds and debt
instruments issued by state enterprises, bank deposits, bank notes, debt instruments
issued, certified, avaled or endorsed by banks or financial institutions, corporate
bonds and unit trust that in such investments.

เงินฝาก ตราสารหนี'ภาครัฐ และสถาบันการเงิน
Deposit, Bonds Issued by Government, BOT and Financial Institutions

สถานภาพกองทุน / Fund Status

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่ วย / NAV per unit
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่ วย / NAV per unit

12,692.84
66,629
986
15.1635
15.3971

ล้านบาท / million baht
ราย / persons
ราย / companies
(31-Dec-2016)
(30-Sep-2017)

สัดส่วนการลงทุน / Portfolio Allocation

กองทุนกับบริษทั จัดการ / Investment plan can be subjected to change upon the
agreement between the fund and management company.

ผลการดําเนิ นงานของกองทุนย้อนหลัง / Past Performance
4.50
4.00

ผลตอบแทนกองทุน : Fund Return
(%)

ทรัพย์สนิ สุทธิ / Net Asset Value
สมาชิก / Member
นายจ้าง / Employer

หมายเหตุ / Remarks : แผนการลงทุนเปลีย( นแปลงได้ภายใต้นโยบายและข้อตกลงระหว่าง

3.84
3.51

3.39

3.50

ประเภทตราสาร / Types of Instrument
พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
Government Bond /Treasury Bill / BOT Bond
เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอืน( ทีม( กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง' ขึ'น - Bank Deposit
บัตรเงินฝากทีธ( นาคารพาณิชย์เป็ นผูอ้ อก
Negotiable Certificate of Deposit (NCD) : Issued by Bank
ตราสารแห่งหนี'ทธ(ี นาคารเป็ นผูอ้ อก - Bank Note
ตราสารแห่งหนี'ทร(ี ฐั วิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
Other State Enterprises Notes
ตราสารแห่งหนี'ทบ(ี ริษทั จํากัดเป็ นผูอ้ อก - Notes : Issued by Corporate
รวมเงินลงทุน - Total Investment
ลูกหนี'อน(ื ๆ - Other Receivable
เจ้าหนี'จากการซื'อหลักทรัพย์ - Securities Trading Payable
เงินสะสมสมทบรับล่วงหน้ารอการจัดสรร - Unallocated Contribution
เจ้าหนี'อน(ื ๆ - Other Liabilities
รวมทรัพย์สนิ สุทธิ - Net Asset Value (NAV)

บาท - Baht
2,730,019,494.13

%
21.51%

2.63

3.00
2.50
2.00

1,806,939,595.75
1,635,927,024.66

14.24%
12.89%

1,738,604,588.93
406,770.18

13.70%
0.00%

1.59

1.54

1.50
1.00
0.50
0.00
2012

2013

2014

2015

2017

2016

: Year

Sep

10 อันดับตราสารทีล! งทุนสูงสุด / Top 10 Portfolio Holding (%)

4,867,007,961.69 38.34%
12,778,905,435.34 100.68% หุน้ กูบ้ ริษทั เอกชน - Corporate Debenture
บมจ. เบอร์ล(ี ยุคเกอร์ - Berli Jucker Plc.
65,500,157.82 0.52%
บมจ. ซีพ ี ออลล์ - CP ALL Plc.
-113,005,971.77 -0.89%
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร - Charoen Pokphand Foods Plc.
-25,677,547.60 -0.20%
บจก. นํา' ตาลมิตรผล - Mitr Phol Sugar Co.,Ltd.
-12,881,608.77 -0.10%
บมจ. เอ็ม บี เค - MBK Plc.
12,692,840,465.02 100.00%
บจก.เงินติดล ้อ - Ngern Tid Lor Company Limited
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ - Land And House Plc.
บมจ.บัตรกรุงไทย - Krungthai Card Plc.
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) - AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บมจ.ภัทรลิสซิง( - Phatra Leasing Public Company Limited

สัดส่วน / Holding(%)
4.51
3.22
2.27
2.05
1.80
1.74
1.74
1.70
1.32
1.26
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รายงานผลการดําเนิ นงานกองทุน / Quarterly Report / ณ วันที! 30 กันยายน 2560 / As of September 30, 2017
Q3 / 2017
เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ - ผสม หุน้ ไม่เกินร้อยละ 10 /
กองทุนสํารองเลี@ยงชีพ / Provident Fund
K Master Pooled Fund - Mixed Equity not greater than 10 percent / PF3103
นโยบายการลงทุน / Investment Policy

แผนการลงทุน / Investment Plan

กองทุนจะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล / ตัวเงินคลัง / พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย / พันธบัตร
รัฐวิสาหกิจ / เงินฝาก / บัตรเงินฝาก / ตราสารหนี'ท(ธี นาคารหรือสถาบันการเงินเป็ นผูอ้ อก
ผูร้ บั รอง ผูอ้ าวัล / ตราสารหนี'ท(บี ริษทั เป็ นผูอ้ อก / หุน้ สามัญ / หุน้ บุริมสิทธิ2 / หน่วยลงทุน /
สินทรัพย์ทางเลือก (กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื'นฐาน กองทุนรวมทองคํา)
เป็ นต้น
The fund shall invest in government bonds, Treasury bills, BoT bonds, debt
instruments issued by state enterprises, bank deposits/bank notes, debt instruments
issued, certified, avaled or endorsed by banks or financial institutions, debt
instruments issued by corporates, common stock, preferred stock, unit trust,
alternative investment (property fund, infrastructure fund, REITs and gold fund).

เงินฝาก ตราสารหนี"ภาครัฐ และ สถาบันการเงิน
Deposit, Bonds issued by Government and
Financial Institutions

สถานภาพกองทุน / Fund Status

หมายเหตุ / Remarks : แผนการลงทุนเปลีย( นแปลงได้ภายใต้นโยบายและข้อตกลงระหว่าง

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่ วย / NAV per unit
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่ วย / NAV per unit

4,736.94
28,317
810
12.0574
12.3135

ไม่น้อยกว่า
(not less than)
55%

ล้านบาท / million baht
ราย / persons
ราย / companies
(31-Dec-2016)
(30-Sep-2017)

สัดส่วนการลงทุน / Portfolio Allocation

ไม่เกิ น (not more than)
30%
ไม่เกิ น (not more than)
ไม่เกิ น 10%
(not more than)
5%

สินทรัพย์ทางเลือก
Alternative Investment

ตราสารทุน
Equities

กองทุนกับบริษทั จัดการ / Investment plan can be subjected to change upon the
agreement between the fund and management company.

ผลการดําเนิ นงานของกองทุนย้อนหลัง / Past Performance
6.00

5.67

5.50

ผลตอบแทนกองทุน : Fund Return
(%)

ทรัพย์สนิ สุทธิ / Net Asset Value
สมาชิก / Member
นายจ้าง / Employer

ตราสารหนี"ภาคเอกชน

4.59

5.00
4.50

ประเภทตราสาร / Types of Instrument
พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
Government Bond /Treasury Bill / BOT Bond
เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอืน( ทีม( กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง' ขึ'น - Bank Deposit
บัตรเงินฝากทีธ( นาคารพาณิชย์เป็ นผูอ้ อก
Negotiable Certificate of Deposit (NCD) : Issued by Bank
ตราสารแห่งหนี'ทธ(ี นาคารเป็ นผูอ้ อก - Bank Note
ตราสารแห่งหนี'ทร(ี ฐั วิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
Other State Enterprises Notes
ตราสารแห่งหนี'ทบ(ี ริษทั จํากัดเป็ นผูอ้ อก - Notes : Issued by Corporate
หุน้ และใบสําคัญแสดงสิทธิทจ(ี ะซื'อหุน้ - Stock & Warrant
รวมเงินลงทุน - Total Investment
ลูกหนี'จากการขายหลักทรัพย์ - Securities Trading Receivable
เงินปันผลค้างรับ - Dividend Receivable
ลูกหนี'อน(ื ๆ - Other Receivable
เจ้าหนี'จากการซื'อหลักทรัพย์ - Securities Trading Payable
เงินสะสมสมทบรับล่วงหน้ารอการจัดสรร - Unallocated Contribution
เจ้าหนี'อน(ื ๆ - Other Liabilities
รวมทรัพย์สนิ สุทธิ - Net Asset Value (NAV)

บาท - Baht
1,861,599,236.24

%
39.30%

744,666,342.67
497,525,958.91

15.72%
10.50%

3.65

4.00
3.50
3.00
2.50

2.12

1.97

2.00

1.12

1.50
1.00
0.50
0.00

173,216,908.05
28,316,352.84

3.66%
0.60%

2012

2013

2014

2015

2017

2016

: Year

Sep

10 อันดับตราสารทีล! งทุนสูงสุด / Top 10 Portfolio Holding (%)

1,006,328,630.40 21.24%
442,937,587.16 9.35% หุน้ กูบ้ ริษทั เอกชน - Corporate Debenture
บมจ. เบอร์ล(ี ยุคเกอร์ - Berli Jucker Plc.
4,754,591,016.27 100.37%
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ - Land And House Plc.
25,995,896.06 0.55%
บจก. โตโยต้า ลีสซิง( (ประเทศไทย) - Toyota Leasing (Thailand) Co., Ltd.
72,600.00 0.00%
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ - Home Product Center Plc.
44,000,000.00 0.93%
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน( แนล - Minor International Plc.
-60,651,349.21 -1.28%
บจก.เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) - Mercedes-Benz (Thailand) Limited
-19,621,814.28 -0.41%
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย - The Siam Cement Plc.
-7,445,641.90 -0.16%
บมจ.ซีพเี อฟ (ประเทศไทย) - CPF (Thailand) PLC.
4,736,940,706.94 100.00%
บมจ.บัตรกรุงไทย - Krungthai Card Plc.
บมจ.ไทยยูเนี(ยน กรุป๊ - Thai Union Group Plc.
หุน้ - Stock
บมจ.ปตท. - PTT PLC.
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย - THE SIAM CEMENT PLC.
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา - CENTRAL PATTANA PLC.
บมจ.ปตท.สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม - PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PLC.
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด(มหาชน) - THE SIAM COMMERCIAL BANK PLC.
บมจ. ซีพ ี ออลล์ - CP ALL PLC.
บมจ.บ้านปู - BANPU PLC.
บมจ.พรีเชียสชิพปิ' ง - PRECIOUS SHIPPING PLC.
บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี - SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PLC.
บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ(ง - SINO-THAI ENGINEERING AND CONSTRUCTION PLC.

สัดส่วน / Holding(%)
4.06
3.98
2.08
1.70
1.10
0.96
0.85
0.84
0.72
0.72
สัดส่วน / Holding(%)
1.14
0.59
0.54
0.49
0.42
0.40
0.40
0.30
0.29
0.28
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รายงานผลการดําเนิ นงานกองทุน / Quarterly Report / ณ วันที! 30 กันยายน 2560 / As of September 30, 2017
Q3 / 2017
เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ - ผสม หุน้ ไม่เกินร้อยละ 25 /
กองทุนสํารองเลีSยงชีพ / Provident Fund
K Master Pooled Fund - Mixed Equity not greater than 25 percent / PF4103
นโยบายการลงทุน / Investment Policy

แผนการลงทุน / Investment Plan

กองทุนจะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล / ตัวเงินคลัง / พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย / พันธบัตร
รัฐวิสาหกิจ / เงินฝาก / บัตรเงินฝาก / ตราสารหนี'ท(ธี นาคารหรือสถาบันการเงินเป็ นผูอ้ อก
ผูร้ บั รอง ผูอ้ าวัล / ตราสารหนี'ท(บี ริษทั เป็ นผูอ้ อก / หุน้ สามัญ / หุน้ บุริมสิทธิ2 / หน่วยลงทุน /
สินทรัพย์ทางเลือก (กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื'นฐาน กองทุนรวมทองคํา)
เป็ นต้น
The fund shall invest in government bonds, Treasury bills, BoT bonds, debt
instruments issued by state enterprises, bank deposits/bank notes, debt instruments
issued, certified, avaled or endorsed by banks or financial institutions, debt
instruments issued by corporates, common stock, preferred stock, unit trust,
alternative investment (property fund, infrastructure fund, REITs and gold fund).

เงินฝาก ตราสารหนี"ภาครัฐ และ สถาบันการเงิน
Deposit, Bonds issued by Government and
Financial Institutions

สถานภาพกองทุน / Fund Status

หมายเหตุ / Remarks : แผนการลงทุนเปลีย( นแปลงได้ภายใต้นโยบายและข้อตกลงระหว่าง

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่ วย / NAV per unit
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่ วย / NAV per unit

35,682.14
151,147
1,549
21.5309
22.2275

Corporate Bonds

ไม่เกิน (not more than)
ไม่นอ้ ยกว่า

25%

ไม่เกิน
(not more than)
5%

ล้านบาท / million baht
ราย / persons
ราย / companies
(31-Dec-2016)
(30-Sep-2017)
บาท - Baht
9,291,157,774.96

%
26.04%

5,319,297,293.07
3,929,096,915.07

14.91%
11.01%

1,126,569,326.68
179,190,379.45

ไม่เกิน (not more than)

40%

สัดส่วนการลงทุน / Portfolio Allocation
ประเภทตราสาร / Types of Instrument
พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
Government Bond /Treasury Bill / BOT Bond
เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอืน( ทีม( กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง' ขึ'น - Bank Deposit
บัตรเงินฝากทีธ( นาคารพาณิชย์เป็ นผูอ้ อก
Negotiable Certificate of Deposit (NCD) : Issued by Bank
ตราสารแห่งหนี'ทธ(ี นาคารเป็ นผูอ้ อก - Bank Note
ตราสารแห่งหนี'ทร(ี ฐั วิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
Other State Enterprises Notes
ตราสารแห่งหนี'ทบ(ี ริษทั จํากัดเป็ นผูอ้ อก - Notes : Issued by Corporate
หุน้ และใบสําคัญแสดงสิทธิทจ(ี ะซื'อหุน้ - Stock & Warrant
รวมเงินลงทุน - Total Investment
ลูกหนี'จากการขายหลักทรัพย์ - Securities Trading Receivable
เงินปันผลค้างรับ - Dividend Receivable
ลูกหนี'อน(ื ๆ - Other Receivable
เจ้าหนี'จากการซื'อหลักทรัพย์ - Securities Trading Payable
เงินสะสมสมทบรับล่วงหน้ารอการจัดสรร - Unallocated Contribution
เจ้าหนี'อน(ื ๆ - Other Liabilities
รวมทรัพย์สนิ สุทธิ - Net Asset Value (NAV)

30%

(not less than)

3.16%
0.50%

ตราสารทุน
Equities

สินทรัพย์ทางเลือก
Alternative Investment

กองทุนกับบริษทั จัดการ / Investment plan can be subjected to change upon the
agreement between the fund and management company.

ผลการดําเนิ นงานของกองทุนย้อนหลัง / Past Performance
10.00

ผลตอบแทนกองทุน : Fund Return (%)

ทรัพย์สนิ สุทธิ / Net Asset Value
สมาชิก / Member
นายจ้าง / Employer

ตราสารหนี'ภาคเอกชน

9.46

8.00

7.08

6.87

6.00

3.24

4.00

2.00

0.68

-1.09

0.00
2012
-2.00

2013

2014

2015

2017

2016

: Year

Sep

10 อันดับตราสารทีล! งทุนสูงสุด / Top 10 Portfolio Holding (%)

7,379,144,835.99 20.68%
8,394,224,383.41 23.53% หุน้ กูบ้ ริษทั เอกชน - Corporate Debenture
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ - Land And House Plc.
35,618,680,908.63 99.82%
บมจ. เบอร์ล(ี ยุคเกอร์ - Berli Jucker Plc.
452,766,783.21 1.27%
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ - Home Product Center Plc.
1,375,500.00 0.00%
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน( แนล - Minor International Plc.
325,825,546.41 0.91%
บจก.เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) - Mercedes-Benz (Thailand) Limited
-641,215,766.04 -1.80%
บมจ.ซีพเี อฟ (ประเทศไทย) - CPF (Thailand) PLC.
-19,964,377.96 -0.06%
บจก. โตโยต้า ลีสซิง( (ประเทศไทย) - Toyota Leasing (Thailand) Co., Ltd.
-55,328,824.19 -0.16%
บมจ.ไทยยูเนี(ยน กรุป๊ - Thai Union Group Plc.
35,682,139,770.06 100.00%
บจก.ดีแทค ไตรเน็ต - DTAC TRINET COMPANY LIMITED
บมจ. เบทาโกร - Betagro PLC.
หุน้ - Stock
บมจ.ปตท. - PTT PLC.
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย - THE SIAM CEMENT PLC.
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา - CENTRAL PATTANA PLC.
บมจ.ปตท.สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม - PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PLC.
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด(มหาชน) - THE SIAM COMMERCIAL BANK PLC.
บมจ. ซีพ ี ออลล์ - CP ALL PLC.
บมจ.บ้านปู - BANPU PLC.
บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี - SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PLC.
บมจ.พรีเชียสชิพปิ' ง - PRECIOUS SHIPPING PLC.
บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ(ง - SINO-THAI ENGINEERING AND CONSTRUCTION PLC.

สัดส่วน / Holding(%)
4.12
4.10
1.92
1.17
1.07
0.94
0.80
0.79
0.73
0.66
สัดส่วน / Holding(%)
2.84
1.49
1.36
1.23
1.04
1.01
1.00
0.76
0.75
0.70

1
1
P

รายงานผลการดําเนิ นงานกองทุน / Quarterly Report / ณ วันที! 30 กันยายน 2560 / As of September 30, 2017
Q3 / 2017
เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ - ผสม หุน้ และ FIF ไม่เกินร้อยละ 25 /
กองทุนสํารองเลี@ยงชีพ / Provident Fund
K Master Pooled Fund - Mixed Equity and FIF not greater than 25 percent / PF5103
นโยบายการลงทุน / Investment Policy

แผนการลงทุน / Investment Plan

กองทุนจะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล / ตัวเงินคลัง / พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย / พันธบัตร
รัฐวิสาหกิจ / เงินฝาก / บัตรเงินฝาก / ตราสารหนี&ท'ธี นาคารหรือสถาบันการเงินเป็ นผูอ้ อก
ผูร้ บั รอง ผูอ้ าวัล / ตราสารหนี&ท'บี ริษทั เป็ นผูอ้ อก / หุน้ สามัญ / หุน้ บุริมสิทธิ1 / หน่วยลงทุน /
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที'ลงทุนในต่างประเทศ / สินทรัพย์ทางเลือก (กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมโครงสร้างพื&นฐาน กองทุนรวมทองคํา) เป็ นต้น
The fund shall invest in government bonds, Treasury bills, BoT bonds, debt
instruments issued by state enterprises, bank deposits/bank notes, debt instruments
issued, certified, avaled or endorsed by banks or financial institutions, debt
instruments issued by corporates, common stock, preferred stock, unit trust,
foreign investment fund unit trust, alternative investment (property fund,
infrastructure fund, REITs and gold fund).

สถานภาพกองทุน / Fund Status

มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิต่อหน่ วย / NAV per unit
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิต่อหน่ วย / NAV per unit

Corporate Bonds

ไม่เกิน (not more than)
30%

ไม่นอ้ ยกว่า

ไม่เกิน (not more than)

(not less than)
40%

25%

ไม่เกิน
(not more than)
5%

ตราสารทุน + หน่วยลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกิน 10%

เงินฝาก ตราสารหนี&ภาครัฐ และ สถาบันการเงิน

Equities + Foreign Investment Fund not more than 10%

Deposit, Bonds issued by Government and
Financial Institutions

สินทรัพย์ทางเลือก
Alternative Investment

หมายเหตุ / Remarks : แผนการลงทุนเปลีย' นแปลงได้ภายใต้นโยบายและข้อตกลงระหว่าง

1,591.40
6,098
304
19.6646
20.2468

ล้านบาท / million baht
ราย / persons
ราย / companies
(31-Dec-2016)
(30-Sep-2017)

สัดส่วนการลงทุน / Portfolio Allocation
ประเภทตราสาร / Types of Instrument
พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
Government Bond /Treasury Bill / BOT Bond
เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอืน' ทีม' กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง& ขึ&น - Bank Deposit
บัตรเงินฝากทีธ' นาคารพาณิชย์เป็ นผูอ้ อก
Negotiable Certificate of Deposit (NCD) : Issued by Bank
ตราสารแห่งหนี&ทธ'ี นาคารเป็ นผูอ้ อก - Bank Note
ตราสารแห่งหนี&ทบ'ี ริษทั จํากัดเป็ นผูอ้ อก - Notes : Issued by Corporate
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิทจ'ี ะซื&อหน่วยลงทุน
Unit Trust &Warrant
หุน้ และใบสําคัญแสดงสิทธิทจ'ี ะซื&อหุน้ - Stock & Warrant
รวมเงินลงทุน - Total Investment
ลูกหนี&จากการขายหลักทรัพย์ - Securities Trading Receivable
เงินปันผลค้างรับ - Dividend Receivable
ลูกหนี&อน'ื ๆ - Other Receivable
เจ้าหนี&จากการซื&อหลักทรัพย์ - Securities Trading Payable
เงินสะสมสมทบรับล่วงหน้ารอการจัดสรร - Unallocated Contribution
เจ้าหนี&อน'ื ๆ - Other Liabilities
รวมทรัพย์สนิ สุทธิ - Net Asset Value (NAV)

กองทุนกับบริษทั จัดการ / Investment plan can be subjected to change upon the
agreement between the fund and management company.

ผลการดําเนินงานของกองทุนย้อนหลัง / Past Performance
10.00
9.00

8.67

ผลตอบแทนกองทุน : Fund Return
(%)

ทรัพย์สนิ สุทธิ / Net Asset Value
สมาชิก / Member
นายจ้าง / Employer

ตราสารหนี&ภาคเอกชน

8.00

บาท - Baht %
397,673,015.76 24.99%

6.51

7.00
6.00

4.75

5.00
4.00

292,645,515.28 18.39%
165,675,595.90 10.41%

2.96

3.00
2.00

1.13

0.57

1.00

87,450,395.36 5.50%
285,092,939.01 17.91%
93,650,790.45 5.88%

0.00
2012

2013

2014

2015

2017

2016

: Year

Sep

10 อันดับตราสารที!ลงทุนสูงสุด / Top 10 Portfolio Holding (%)

264,201,862.01 16.60% หุน้ กูบ้ ริษทั เอกชน - Corporate Debenture
บมจ. เบอร์ล'ี ยุคเกอร์ - Berli Jucker Plc.
1,586,390,113.77 99.69%
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ - Land And House Plc.
26,124,079.27 1.64%
บจก. โตโยต้า ลีสซิง' (ประเทศไทย) - Toyota Leasing (Thailand) Co., Ltd.
43,000.00 0.00%
บจก.เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) - Mercedes-Benz (Thailand) Limited
21,000,000.00 1.32%
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย - The Siam Cement Plc.
-35,313,761.48 -2.22%
บมจ.ไทยยูเนี'ยน กรุป๊ - Thai Union Group Plc.
-5,336,827.19 -0.34%
บมจ. เอสพีซจี ี - SPCG PLC.
-1,511,278.19 -0.09%
บมจ.ซีพเี อฟ (ประเทศไทย) - CPF (Thailand) PLC.
1,591,395,326.18 100.00%
บจก.ดีแทค ไตรเน็ต - DTAC TRINET COMPANY LIMITED
บจก. ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิง' - Tisco Yokyo Leasing Co.,Ltd.
หุน้ - Stock
บมจ.ปตท. - PTT PLC.
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย - THE SIAM CEMENT PLC.
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา - CENTRAL PATTANA PLC.
บมจ.ปตท.สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม - PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PLC.
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด(มหาชน) - THE SIAM COMMERCIAL BANK PLC.
บมจ. ซีพ ี ออลล์ - CP ALL PLC.
บมจ.บ้านปู - BANPU PLC.
บมจ.พรีเชียสชิพปิ& ง - PRECIOUS SHIPPING PLC.
บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ'ง - SINO-THAI ENGINEERING AND CONSTRUCTION PLC.
บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี - SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PLC.
หน่ วยลงทุนต่างประเทศ - Foreign Investment Fund
กองทุนเปิ ด เค โกลบอล อิควิ ตี& - THE K GLOBAL EQUITY FUND
กองทุนเปิ ดเค โกลบอล แอลโลเคชัน' - K Global Allocation Fund

สัดส่วน / Holding(%)
3.89
2.82
2.46
1.66
0.90
0.70
0.60
0.59
0.48
0.48
สัดส่วน / Holding(%)
2.04
1.04
0.98
0.89
0.73
0.72
0.72
0.53
0.49
0.48
สัดส่วน / Holding(%)
5.61
0.27
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รายงานผลการดําเนิ นงานกองทุน / Quarterly Report / ณ วันที! 30 กันยายน 2560 / As of September 30, 2017
Q3 / 2017
เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ - ตราสารทุน /
กองทุนสํารองเลีKยงชีพ / Provident Fund
K Master Pooled Fund - Equity Fund / PF6103
นโยบายการลงทุน / Investment Policy

แผนการลงทุน / Investment Plan

กองทุนจะลงทุนในตราสารทุน เช่น หุน้ สามัญ หุน้ บุริมสิทธิ หน่วยลงทุนที"ลงทุนในหุน้ สามัญ เป็ นต้น
โดยเฉลียไม่นอ้ ยกว่า 80% และลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก ได้แก่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมโครงสร้างพื-นฐาน และกองทุนรวมทองคํา ไม่เกิน 5%

ก

ก

(not more than)

(not less than)
80%

5%

ก

Invest in equity such as common stock, preferred stock, unit trust that invest
in stock. The average portion not less than 80 percent. And invest in alternative
investment such as property fund, infrastructure fund, REITs and gold fund
not more than 5%

ตราสารทุน

เงินฝาก ตราสารหนี-ภาครัฐ และ สถาบันการเงิน

Equities

Deposit, Bonds issued by Government and
Financial Institutions

หมายเหตุ / Remarks : แผนการลงทุนเปลีย" นแปลงได้ภายใต้นโยบายและข้อตกลงระหว่าง

3,196.68
16,325
282
15.9564
17.1968

ล้านบาท / million baht
ราย / persons
ราย / companies
(31-Dec-2016)
(30-Sep-2017)

กองทุนกับบริษทั จัดการ / Investment plan can be subjected to change upon the
agreement between the fund and management company.

ผลการดําเนินงานของกองทุนย้อนหลัง / Past Performance
50.00

สัดส่วนการลงทุน / Portfolio Allocation
ประเภทตราสาร / Types of Instrument
พันธบัตร ตัวเงิ
s นคลัง หรือ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
Government Bond /Treasury Bill / BOT Bond
เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอืน" ทีม" กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง- ขึ-น - Bank Deposit
หุน้ และใบสําคัญแสดงสิทธิทจ"ี ะซื-อหุน้ - Stock & Warrant
รวมเงินลงทุน - Total Investment
ลูกหนี-จากการขายหลักทรัพย์ - Securities Trading Receivable
เงินปันผลค้างรับ - Dividend Receivable
ลูกหนี-อน"ื ๆ - Other Receivable
เจ้าหนี-จากการซื-อหลักทรัพย์ - Securities Trading Payable
เงินสะสมสมทบรับล่วงหน้ารอการจัดสรร - Unallocated Contribution
เจ้าหนี-อน"ื ๆ - Other Liabilities
รวมทรัพย์สนิ สุทธิ - Net Asset Value (NAV)

ผลตอบแทนกองทุน : Fund Return
(%)

มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิต่อหน่ วย / NAV per unit
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิต่อหน่ วย / NAV per unit

(not more than)
15%

สถานภาพกองทุน / Fund Status
ทรัพย์สนิ สุทธิ / Net Asset Value
สมาชิก / Member
นายจ้าง / Employer

สินทรัพย์ทางเลือก
Alternative Investment

40.00

บาท - Baht
59,729,279.09

%
1.87%

35.88
25.62

30.00

14.83

20.00

7.77

10.00

-3.59

-12.09

151,132,116.36 4.73%
0.00
2017
2012
2013
2014
2015
2016
2,972,209,389.00 92.98%
-10.00
Sep
3,183,070,784.45 99.57%
-20.00
130,940,301.34 4.10%
: Year
*
July 2011
-30.00
466,000.00 0.01%
1,355,522.08 0.04% 10 อันดับตราสารที!ลงทุ นสูงสุด / Top 10 Portfolio Holding (%)
-112,291,899.87 -3.51%
สัดส่วน / Holding(%)
-1,287,351.21 -0.04% หุน้ - Stock
บมจ.ปตท. - PTT PLC.
11.35
-5,571,339.27 -0.17%
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย - THE SIAM CEMENT PLC.
5.64
3,196,682,017.52 100.00%
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา - CENTRAL PATTANA PLC.
5.13
บมจ.ปตท.สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม - PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PLC.
4.92
บมจ. ซีพ ี ออลล์ - CP ALL PLC.
4.02
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด(มหาชน) - THE SIAM COMMERCIAL BANK PLC.
4.01
บมจ.บ้านปู - BANPU PLC.
3.99
บมจ.พรีเชียสชิพปิ- ง - PRECIOUS SHIPPING PLC.
2.90
บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ"ง - SINO-THAI ENGINEERING AND CONSTRUCTION PLC.
2.65
บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี - SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PLC.
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3Q17 Quarterly Market Review
Economy
The U.S. 2Q 2017 GDP growth was 3.1% from improvement of private consumption, however the economic data was
soften in August. The U.S. Federal Reserve kept the interest rates unchanged at 1.00-1.25% and affirmed the guidance of
another rate hike this year. The Fed also announced the plan to reduce its balance sheet in October by USD 10bn per month for
the first quarter, and subsequently increase the monthly reduction by USD 10bn per quarter until the amount reach USD 50bn
per month. In Europe, growth continued to recover with improving manufacturing sector and business confidence. ECB kept its
monetary policy unchanged in the September meeting. In Asia, Japan economic growth was 4% in 2Q17, better than market
expectation of 2.5% and the highest growth in more than two years, thanks to improvements from both consumption and
investment which reflected better domestic demand. China continued to grow at 6.9% in 2Q17 supported by strong external
demand but the high level of private debt caused S&P…s to cut its credit rating from AA- to A+ (1 step) with outlook changed
from XNegative† to XStable†. Thai economy grew 3.7% in the 2Q17, the highest in 17 quarters. The NESDB revised up the GDP
growth projection from 3.3-3.8% to 3.5-4.0% this year, supported by the better-than-expected export growth.
Fixed Income Investment
In 3Q17, returns from Thai government bond investment, measured by the 2-year ZRR index, was 0.58%. The
government bond yields decreased 0.06%-0.26% and caused the short term government/BOT bond yield which already under
the policy rate to become lower further. For example, 3 months term government bond closed at 1.21% even though MPC have
maintained their policy at 1.5%. Many factors contributed to this included low level of inflation, strong Thai Baht from high
current account surplus which attract foreign investment inflow to Thai Bond market. In 3Q17, foreign investors net bought Thai
bond about 92.3 billion Baht. Meanwhile, domestic liquidity remained high and loan growth remained sluggish hence there were
no deposit rate competition.
Fixed Income investment strategy maintain near benchmark duration, as the bond yield has been significantly
decreased and is at the low level. However, the high level of liquidity and investment demand will continue to support the
domestic bond market.
Equity Investment Strategy
SET index increased significantly in the latter half of the 3rd quarter after moving in range followed 2nd quarter. At the
end of quarter, index closed at 1,673.16 or increase 6.25%. Market was supported by internal factors such as Q2 GDP growth
of 3.7%, higher than market expectations of 3.2%. Export sector and tourism sector continue to perform well. Together with the
removal of political uncertainty situation and North Korea caused foreign investors to come back to Thai equity market.
The strategy for equity remains Œoverweight… supported by very low interest rate and foreign fund flow as Thai stock
market remain laggard compared to regional peers. We expected the economy to continue recovery which market attention
now turn to private consumption and private investment recovery. Furthermore, we need to monitor the progress of US tax
reform which should provide positive sentiment to the equity market. Our main overweight sectors are energy and property
sector.

