
ลําดับที่
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (มี.ค.62)

1 นโยบายที่ 1 ตราสารหนี้ระยะสั้นภาครัฐ สถาบันการเงิน 2.64% 2.28% 1.21% 1.50% 0.98% 0.41%
2 นโยบายที่ 2 ตราสารหนี้ 3.84% 3.39% 1.59% 1.91% 0.93% 0.42%
3 นโยบายที่ 3 ผสมหุ้นไม่เกิน 10% 4.59% 1.12% 3.65% 2.76% -0.43% 0.60%
4 นโยบายที่ 4 ผสมหุ้นไม่เกิน 25% 6.87% -1.09% 7.08% 4.41% -2.35% 0.95%
5 นโยบายที่ 5 ผสมหุ้นและ FIF ไม่เกิน 25% 6.51% 0.57% 4.75% 4.04% -2.26% 1.36%
6 นโยบายที่ 6 ตราสารทุน 14.83% -12.09% 25.62% 11.74% -12.42% 2.59%

สรุปอัตราผลการดําเนินงานย้อนหลัง 6 ปี แยกตามนโยบายการลงทุน
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ในส่วนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
นโยบายการลงทุน อัตราผลการดําเนินงานย้อนหลัง / Past Performance
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รายงานผลการดาํเนินงานกองทุน / Quarterly Report / ณ วนัที! 31 มนีาคม 2562 / As of March 31, 2019 Q1 / 2019

นโยบายการลงทุน / Investment Policy แผนการลงทุน / Investment Plan
กองทุนจะลงทุนในพนัธบตัรรฐับาล / ต ั �วเงนิคลงั / พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย /
พนัธบตัรรฐัวสิาหกิจ / เงนิฝาก / บตัรเงนิฝาก / ตราสารหนี'ที(ธนาคารหรือสถาบนัการเงนิเป็น
ผูอ้อก ผูร้บัรอง ผูอ้าวลั เป็นตน้ และมอีายุครบกาํหนดเฉลี(ยของตราสารขา้งตน้ไมเ่กิน 1 ปี 

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.

สถานภาพกองทุน / Fund Status
ทรพัยส์นิสุทธิ / Net Asset Value 11,771.20 ลา้นบาท / million baht  หมายเหต ุ/ Remarks

สมาชิก / Member 81,339 ราย / persons  แผนการลงทนุเปลี(ยนแปลงไดภ้ายใตน้โยบายและขอ้ตกลงระหวา่งกองทนุกบับรษิทัจดัการ
นายจา้ง / Employer 1,349 ราย / companies  Investment plan can be subjected to change upon the agreement between
มูลค่าทรพัยส์ินสุทธิต่อหน่วย / NAV per unit 15.2104 (31-Dec-2018)  the fund and management company.
มูลค่าทรพัยส์ินสุทธิต่อหน่วย / NAV per unit 15.2729 (31-Mar-2019)

บาท - Baht %

5,766,688,657.41 48.99%

1,816,345,327.39 15.43%
505,169,863.01 4.29%

3,983,060,791.48 33.84%
12,071,264,639.29 102.55%

2,749.99 0.00%
-189,602,872.73 -1.61%
-110,464,722.59 -0.94%

11,771,199,793.96 100.00%

รวมเงนิลงทุน - Total Investment

รวมทรพัยส์ินสุทธิ - Net Asset Value (NAV)

เจา้หนี'อื(นๆ - Other Liabilities

กองทุนสาํรองเลีBยงชีพ / Provident Fund

ผลการดาํเนินงานของกองทุนยอ้นหลงั / Past Performance

สดัสว่นการลงทุน / Portfolio Allocation

ประเภทตราสาร - Types of Instrument

พนัธบตัร ต ั �วเงนิคลงั หรือ พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย
Government Bond /Treasury Bill / BOT Bond
เงนิฝากในธนาคารพาณิชย ์หรือธนาคารอื(นที(มกีฎหมายเฉพาะจดัตั'งขึ'น - Bank Deposit
บตัรเงนิฝากที(ธนาคารพาณิชยเ์ป็นผูอ้อก
Negotiable Certificate of Deposit (NCD) : Issued by Bank
ตราสารแห่งหนี'ที(ธนาคารเป็นผูอ้อก - Bank Note

เค มาสเตอร ์พูล ฟนัด ์- ตราสารหนีBระยะส ัBนภาครฐั สถาบนัการเงิน / 
K Master Pooled Fund - Short Term Fixed Income Gov. and Fin.Inst. / PF1103

ลูกหนี'อื(นๆ - Other Receivable
เงนิสะสมสมทบรบัลว่งหนา้รอการจดัสรร - Unallocated Contribution

2.64

2.28

1.21
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0.98

0.41

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Mar

ผล
ตอ

บแ
ทน

กอ
งท

ุน 
: F

un
d 

Re
tu

rn
 (%

)

�� : Year

100%

เงนิฝาก ตราสารหนี'ภาครฐั และสถาบนัการเงนิ 
Deposit, Bonds issued by Government and

Financial Institutions      
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รายงานผลการดาํเนินงานกองทุน / Quarterly Report / ณ วนัที! 31 มนีาคม 2562 / As of March 31, 2019

นโยบายการลงทุน / Investment Policy แผนการลงทุน / Investment Plan
กองทุนจะลงทุนในพนัธบตัรรฐับาล / ต ั �วเงนิคลงั / พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย / พนัธบตัร
รฐัวสิาหกิจ / เงนิฝาก / บตัรเงนิฝาก / ตราสารหนี'ที(ธนาคารหรือสถาบนัการเงนิเป็นผูอ้อก
ผูร้บัรอง ผูอ้าวลั / ตราสารหนี'ที(บริษทัเป็นผูอ้อก และหน่วยลงทุน ที(ลงทุนในตราสารดงักลา่ว
เป็นตน้

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.

สถานภาพกองทุน / Fund Status  หมายเหต ุ/ Remarks : แผนการลงทนุเปลี(ยนแปลงไดภ้ายใตน้โยบายและขอ้ตกลงระหวา่ง

ทรพัยส์นิสุทธิ / Net Asset Value 15,949.59 ลา้นบาท / million baht  กองทนุกบับรษิทัจดัการ / Investment plan can be subjected to change upon the 
สมาชิก / Member 82,019 ราย / persons  agreement between the fund and management company.
นายจา้ง / Employer 1,230 ราย / companies
มูลค่าทรพัยส์ินสุทธิต่อหน่วย / NAV per unit 15.5969 (31-Dec-2018)
มูลค่าทรพัยส์ินสุทธิต่อหน่วย / NAV per unit 15.6622 (31-Mar-2019)

สดัสว่นการลงทุน / Portfolio Allocation
บาท - Baht %

5,633,849,142.68 35.32%

2,689,117,262.18 16.86%
2,082,411,070.69 13.06%

9,637,993.84 0.06%

5,620,156,635.83 35.24%

16,035,172,105.22 100.54%

81,279,204.80 0.51%
337,667,749.44 2.12%
-433,349,481.25 -2.72%
-19,956,494.83 -0.13%
-51,220,592.54 -0.32%

15,949,592,490.84 100.00%

ประเภทตราสาร / Types of Instrument

พนัธบตัร ต ั �วเงนิคลงั หรอื พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย
Government Bond /Treasury Bill / BOT Bond

เจา้หนี'จากการซื'อหลกัทรพัย ์- Securities Trading Payable

เงนิฝากในธนาคารพาณิชย ์หรอืธนาคารอื(นที(มกีฎหมายเฉพาะจดัต ั'งขึ'น - Bank Deposit

Other State Enterprises Notes 

ลูกหนี'จากการขายหลกัทรพัย ์- Securities Trading Receivable

ตราสารแห่งหนี'ที(รฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่าดว้ยวธิีการงบประมาณ
ตราสารแห่งหนี'ที(ธนาคารเป็นผูอ้อก - Bank Note

ตราสารแห่งหนี'ที(บรษิทัจาํกดัเป็นผูอ้อก - Notes : Issued by Corporate

รวมเงนิลงทนุ - Total Investment

1.00
0.96

1.30
   บมจ.บตัรกรงุไทย - Krungthai Card Plc.
   บมจ.เอพ ี(ไทยแลนด)์ - AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
   บมจ.ซพีเีอฟ (ประเทศไทย) - CPF (Thailand) PLC.

ผลการดาํเนินงานของกองทุนยอ้นหลงั / Past Performance

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

หุน้กูบ้รษิทัเอกชน - Corporate Debenture สดัสว่น / Holding(%)

   บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ - Thai Beverages Plc. 7.08
   บมจ. เบอรล์ ี( ยุคเกอร ์- Berli Jucker Plc. 2.89
   บมจ.เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร - Charoen Pokphand Foods Plc. 2.47
   บจก. นํ 'าตาลมติรผล - Mitr Phol Sugar Co.,Ltd. 2.27
   บมจ.พฤกษา โฮลดิ'ง - Pruksa Holding Plc. 2.02

ลูกหนี'อื(นๆ - Other Receivable

เงนิสะสมสมทบรบัลว่งหนา้รอการจดัสรร - Unallocated Contribution

รวมทรพัยส์นิสทุธิ - Net Asset Value (NAV)

เจา้หนี'อื(นๆ - Other Liabilities

Q1 / 2019

   บมจ. ซพี ีออลล ์- CP ALL Plc.

1.83

เค มาสเตอร ์พูล ฟนัด ์- ตราสารหนีQ  / 
K Master Pooled Fund - Fixed Income / PF2103

กองทุนสาํรองเลีQยงชีพ / Provident Fund

1.06

   บมจ.ฐติกิร - Thitikorn Plc.

3.84
3.39

1.59
1.91
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เงนิฝาก ตราสารหนี'ภาครฐั และสถาบนัการเงนิ  
Deposit, Bonds Issued by Government, BOT and Financial Institutions

ตราสารหนี'ภาคเอกชน  
Corporate Bonds

ไม่นอ้ยกว่า
)not less than(

60%

ไม่เกิน (not more than (

40%
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รายงานผลการดาํเนินงานกองทุน / Quarterly Report / ณ วนัที! 31 มนีาคม 2562 / As of March 31, 2019

นโยบายการลงทุน / Investment Policy แผนการลงทุน / Investment Plan
กองทุนจะลงทุนในพนัธบตัรรฐับาล / ต ั �วเงนิคลงั / พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย / พนัธบตัร
รฐัวสิาหกิจ / เงนิฝาก / บตัรเงนิฝาก / ตราสารหนี'ที(ธนาคารหรือสถาบนัการเงนิเป็นผูอ้อก
ผูร้บัรอง ผูอ้าวลั / ตราสารหนี'ที(บริษทัเป็นผูอ้อก / หุน้สามญั / หุน้บุริมสทิธิ2 / หน่วยลงทุน /
สนิทรพัยท์างเลอืก (กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์กองทุนรวมโครงสรา้งพื'นฐาน กองทุนรวมทองคาํ) 
เป็นตน้
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).

สถานภาพกองทุน / Fund Status  หมายเหต ุ/ Remarks : แผนการลงทนุเปลี(ยนแปลงไดภ้ายใตน้โยบายและขอ้ตกลงระหวา่ง

ทรพัยส์นิสุทธิ / Net Asset Value 6,061.91 ลา้นบาท / million baht  กองทนุกบับรษิทัจดัการ / Investment plan can be subjected to change upon the 
สมาชิก / Member 41,386 ราย / persons  agreement between the fund and management company.
นายจา้ง / Employer 1,062 ราย / companies
มูลค่าทรพัยส์ินสุทธิต่อหน่วย / NAV per unit 12.3378 (31-Dec-2018)

มูลค่าทรพัยส์ินสุทธิต่อหน่วย / NAV per unit 12.4121 (31-Mar-2019)

สดัสว่นการลงทุน / Portfolio Allocation
บาท - Baht %

3,441,158,478.24 56.77%

521,460,850.81 8.60%
196,523,735.76 3.24%
17,865,705.81 0.29%

1,545,952,267.56 25.50%
368,380,408.00 6.08%

6,091,341,446.18 100.49%

6,127,300.00 0.10%
3,751,825.00 0.06%

42,500,000.00 0.70%
-42,500,000.00 -0.70%
-29,662,005.64 -0.49%
-9,650,231.15 -0.16%

6,061,908,334.39 100.00%

เจา้หนี'อื(นๆ - Other Liabilities

   บมจ.ปูนซเิมนตไ์ทย - THE SIAM CEMENT PLC.

0.32

0.65
สดัสว่น / Holding(%)

0.62
0.40

0.27

   บมจ. ท่าอากาศยานไทย - AIRPORTS  OF THAILAND PLC.

0.66

รวมทรพัยส์นิสทุธิ - Net Asset Value (NAV)

   บมจ.โรงพยาบาลบาํรงุราษฎร ์- BUMRUNGRAD HOSPITAL PLC.

เค มาสเตอร ์พูล ฟนัด ์- ผสม หุน้ ไม่เกนิรอ้ยละ 10 / 
K Master Pooled Fund - Mixed Equity not greater than 10 percent / PF3103

หุน้ - Stock

ตราสารแห่งหนี'ที(บรษิทัจาํกดัเป็นผูอ้อก - Notes : Issued by Corporate
หุน้และใบสาํคญัแสดงสทิธิที(จะซื'อหุน้ - Stock  & Warrant

เงนิปนัผลคา้งรบั - Dividend Receivable
ลูกหนี'อื(นๆ - Other Receivable

Government Bond /Treasury Bill / BOT Bond

ประเภทตราสาร / Types of Instrument

พนัธบตัร ต ั �วเงนิคลงั หรอื พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย

รวมเงนิลงทนุ - Total Investment

ลูกหนี'จากการขายหลกัทรพัย ์- Securities Trading Receivable

   บมจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์- Land And House Plc.
   บมจ.โฮม โปรดกัส ์เซน็เตอร ์- Home Product Center Plc.
   บจก. โตโยตา้ ลสีซิ(ง (ประเทศไทย) - Toyota Leasing (Thailand) Co., Ltd.

เงนิสะสมสมทบรบัลว่งหนา้รอการจดัสรร - Unallocated Contribution

ผลการดาํเนินงานของกองทุนยอ้นหลงั / Past Performance

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

หุน้กูบ้รษิทัเอกชน - Corporate Debenture สดัสว่น / Holding(%)

   บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ - Thai Beverages Plc. 6.85
   บมจ. เบอรล์ ี( ยุคเกอร ์- Berli Jucker Plc.

ตราสารแห่งหนี'ที(ธนาคารเป็นผูอ้อก - Bank Note
เงนิฝากในธนาคารพาณิชย ์หรอืธนาคารอื(นที(มกีฎหมายเฉพาะจดัต ั'งขึ'น - Bank Deposit

3.85
3.43
1.67
1.42

   บมจ. เบทาโกร - Betagro PLC.
   บมจ.ซพีเีอฟ (ประเทศไทย) - CPF (Thailand) PLC.

   บมจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์- LAND AND HOUSES PLC.

   บมจ.ปตท. - PTT PLC.

0.26

Q1 / 2019

   บมจ.เอพ ี(ไทยแลนด)์ - AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
   บมจ.บตัรกรงุไทย - Krungthai Card Plc.
   บมจ.ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นช ั (นแนล - Minor International Plc.

1.01
0.84
0.83

กองทุนสาํรองเลีWยงชีพ / Provident Fund

0.34

ตราสารแห่งหนี'ที(รฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่าดว้ยวธิีการงบประมาณ
Other State Enterprises Notes 

เจา้หนี'จากการซื'อหลกัทรพัย ์- Securities Trading Payable

   บมจ. ซพี ีออลล ์- CP ALL PLC.
   ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) - KASIKORNBANK PLC.
   บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรงุเทพ - BANGKOK EXPR4ESSWAY AND METRO PLC.

0.25
0.23

   บมจ.แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ - ADVANCED INFO SERVICE PLC.

   บมจ.กรงุเทพดสุติเวชการ - BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PLC.

0.34

0.23
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ไม่เกิน 

(not more than)

5%

สนิทรพัยท์างเลอืก   
Alternative Investment

เงนิฝาก ตราสารหนี"ภาครฐั และ สถาบนัการเงนิ
Deposit, Bonds issued by Government and 
Financial Institutions      

ไม่น้อยกว่า

(not less than)

55%

ไม่เกิน (not more than (

30%

ตราสารหนี"ภาคเอกชน  

ไม่เกิน (not more than)

10%

ตราสารทนุ  
Equities    
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รายงานผลการดาํเนินงานกองทุน / Quarterly Report / ณ วนัที! 31 มนีาคม 2562 / As of March 31, 2019

นโยบายการลงทุน / Investment Policy แผนการลงทุน / Investment Plan
กองทุนจะลงทุนในพนัธบตัรรฐับาล / ต ั �วเงนิคลงั / พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย / พนัธบตัร
รฐัวสิาหกิจ / เงนิฝาก / บตัรเงนิฝาก / ตราสารหนี'ที(ธนาคารหรือสถาบนัการเงนิเป็นผูอ้อก
ผูร้บัรอง ผูอ้าวลั / ตราสารหนี'ที(บริษทัเป็นผูอ้อก / หุน้สามญั / หุน้บุริมสทิธิ2 / หน่วยลงทุน /
สนิทรพัยท์างเลอืก (กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์กองทุนรวมโครงสรา้งพื'นฐาน กองทุนรวมทองคาํ)
เป็นตน้
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).

สถานภาพกองทุน / Fund Status  หมายเหต ุ/ Remarks : แผนการลงทนุเปลี(ยนแปลงไดภ้ายใตน้โยบายและขอ้ตกลงระหวา่ง

ทรพัยส์นิสุทธิ / Net Asset Value 39,717.81 ลา้นบาท / million baht  กองทนุกบับรษิทัจดัการ / Investment plan can be subjected to change upon the 
สมาชิก / Member 153,200 ราย / persons  agreement between the fund and management company.
นายจา้ง / Employer 1,819 ราย / companies
มูลค่าทรพัยส์ินสุทธิต่อหน่วย / NAV per unit 21.9538 (31-Dec-2018)
มูลค่าทรพัยส์ินสุทธิต่อหน่วย / NAV per unit 22.1617 (31-Mar-2019)

สดัสว่นการลงทุน / Portfolio Allocation
บาท - Baht %

18,074,228,891.99 45.51%

3,247,429,257.28 8.18%
1,470,070,909.57 3.70%

51,868,060.72 0.13%

10,734,583,390.90 27.03%
6,158,506,477.00 15.51%

39,736,686,987.46 100.05%

110,937,500.00 0.28%
64,631,870.00 0.16%

278,905,572.87 0.70%
-278,900,000.00 -0.70%
-90,349,107.82 -0.23%

-104,099,599.59 -0.26%
39,717,813,222.92 100.00%

2.04
   บมจ.เอพ ี(ไทยแลนด)์ - AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 1.14

ผลการดาํเนินงานของกองทุนยอ้นหลงั / Past Performance

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

หุน้กูบ้รษิทัเอกชน - Corporate Debenture สดัสว่น / Holding(%)

   บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ - Thai Beverages Plc. 7.30
   บมจ. เบอรล์ ี( ยุคเกอร ์- Berli Jucker Plc. 3.69
   บมจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์- Land And House Plc. 3.54

Government Bond /Treasury Bill / BOT Bond

ตราสารแห่งหนี'ที(รฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่าดว้ยวธิีการงบประมาณ

เงนิสะสมสมทบรบัลว่งหนา้รอการจดัสรร - Unallocated Contribution
เจา้หนี'อื(นๆ - Other Liabilities
รวมทรพัยส์นิสทุธิ - Net Asset Value (NAV)

ลูกหนี'จากการขายหลกัทรพัย ์- Securities Trading Receivable

   บมจ.กรงุเทพดสุติเวชการ - BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PLC.
   บมจ. ซพี ีออลล ์- CP ALL PLC.
   ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) - KASIKORNBANK PLC.
   บมจ.เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร - CHAROEN POKPHAND FOODS PLC.

   บมจ.ปูนซเิมนตไ์ทย - THE SIAM CEMENT PLC.

   บมจ. เบทาโกร - Betagro PLC.

   บมจ.โฮม โปรดกัส ์เซน็เตอร ์- Home Product Center Plc.

   บจก.ดแีทค ไตรเน็ต - DTAC Trinet Company Limited
หุน้ - Stock

   บมจ.ปตท. - PTT PLC.

   บมจ. ท่าอากาศยานไทย - AIRPORTS  OF THAILAND PLC.

   บมจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์- LAND AND HOUSES PLC.

   บมจ.แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ - ADVANCED INFO SERVICE PLC.
   บมจ.โรงพยาบาลบาํรงุราษฎร ์- BUMRUNGRAD HOSPITAL PLC.

ตราสารแห่งหนี'ที(บรษิทัจาํกดัเป็นผูอ้อก - Notes : Issued by Corporate
หุน้และใบสาํคญัแสดงสทิธิที(จะซื'อหุน้ - Stock  & Warrant

Q1 / 2019

   บมจ.ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นช ั (นแนล - Minor International Plc.
   บมจ.บตัรกรงุไทย - Krungthai Card Plc.
   บมจ.ซพีเีอฟ (ประเทศไทย) - CPF (Thailand) PLC.

1.01
0.90

เค มาสเตอร ์พูล ฟนัด ์- ผสม หุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 25 / 
K Master Pooled Fund - Mixed Equity not greater than 25 percent / PF4103

กองทุนสาํรองเลีXยงชีพ / Provident Fund

Other State Enterprises Notes 

0.84

ประเภทตราสาร / Types of Instrument

พนัธบตัร ต ั �วเงนิคลงั หรอื พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย

ตราสารแห่งหนี'ที(ธนาคารเป็นผูอ้อก - Bank Note
เงนิฝากในธนาคารพาณิชย ์หรอืธนาคารอื(นที(มกีฎหมายเฉพาะจดัต ั'งขึ'น - Bank Deposit

เจา้หนี'จากการซื'อหลกัทรพัย ์- Securities Trading Payable

เงนิปนัผลคา้งรบั - Dividend Receivable
ลูกหนี'อื(นๆ - Other Receivable

รวมเงนิลงทนุ - Total Investment

0.82

0.85
0.84
0.84

0.65
สดัสว่น / Holding(%)

0.57

0.69

1.01

0.61

0.66
0.61

1.56

6.87

-1.09

7.08

4.41

-2.35
0.95

-4.00

-2.00

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00
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สนิทรพัยท์างเลอืก 
Alternative Investment

ไม่เกิน
)not more than(

5%

เงนิฝาก ตราสารหนี"ภาครฐั และ สถาบนัการเงนิ
Deposit, Bonds issued by Government and 
Financial Institutions

ไม่นอ้ยกว่า
)not less than(

40%

ไม่เกิน (not more than (

30%

ไม่เกิน (not more than (

25%

ตราสารทนุ  
Equities 

ตราสารหนี'ภาคเอกชน 
Corporate Bonds
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รายงานผลการดาํเนินงานกองทุน / Quarterly Report / ณ วนัที! 31 มนีาคม 2562 / As of March 31, 2019

นโยบายการลงทุน / Investment Policy แผนการลงทุน / Investment Plan
กองทนุจะลงทนุในพนัธบตัรรฐับาล / ต ั �วเงนิคลงั / พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย / พนัธบตัร
รฐัวสิาหกิจ / เงนิฝาก / บตัรเงนิฝาก / ตราสารหนี&ที'ธนาคารหรือสถาบนัการเงนิเป็นผูอ้อก
ผูร้บัรอง ผูอ้าวลั / ตราสารหนี&ที'บริษทัเป็นผูอ้อก / หุน้สามญั / หุน้บรุิมสทิธิ1 / หน่วยลงทนุ /
หน่วยลงทนุของกองทนุรวมที'ลงทนุในต่างประเทศ / สนิทรพัยท์างเลอืก (กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัย์
กองทนุรวมโครงสรา้งพื&นฐาน กองทนุรวมทองคาํ) เป็นตน้
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  หมายเหต ุ/ Remarks : แผนการลงทนุเปลี'ยนแปลงไดภ้ายใตน้โยบายและขอ้ตกลงระหว่าง

ทรพัยส์นิสุทธ ิ/ Net Asset Value 1,998.05 ลา้นบาท / million baht  กองทนุกบับริษทัจดัการ / Investment plan can be subjected to change upon the 
สมาชิก / Member 7,094 ราย / persons  agreement between the fund and management company.
นายจา้ง / Employer 365 ราย / companies
มูลคา่ทรพัยส์นิสุทธิตอ่หน่วย / NAV per unit 19.9981 (31-Dec-2018)
มูลคา่ทรพัยส์นิสุทธิตอ่หน่วย / NAV per unit 20.2698 (31-Mar-2019)

สดัส่วนการลงทุน / Portfolio Allocation
บาท - Baht %

587,776,551.05 29.42%

406,613,961.93 20.35%
20,238,684.93 1.01%

169,661,302.95 8.49%
470,669,595.31 23.56%
136,687,639.85 6.84%

218,772,441.00 10.95%
2,010,420,177.02 100.62%

3,656,500.00 0.18%
2,224,612.00 0.11%

16,300,000.00 0.82%
-16,300,000.00 -0.82%
-15,445,322.50 -0.77%
-2,802,986.64 -0.14%

1,998,052,979.88 100.00%

   กองทนุเปิดเค โกลบอล แอลโลเคช ั 'น - K Global Allocation Fund 0.21

   บมจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์- Land And House Plc. 4.28
   บจก. โตโยตา้ ลสีซิ'ง (ประเทศไทย) - Toyota Leasing (Thailand) Co., Ltd. 3.58

เงนิสะสมสมทบรบัล่วงหนา้รอการจดัสรร - Unallocated Contribution
เจา้หนี&อื'นๆ - Other Liabilities

หุน้และใบสาํคญัแสดงสทิธิที'จะซื&อหุน้ - Stock  & Warrant

เจา้หนี&จากการซื&อหลกัทรพัย ์- Securities Trading Payable

รวมทรพัยส์นิสุทธิ - Net Asset Value (NAV)

เงนิปนัผลคา้งรบั - Dividend Receivable
ลูกหนี&อื'นๆ - Other Receivable

กองทุนสาํรองเลีCยงชีพ / Provident Fund
เค มาสเตอร ์พูล ฟนัด ์- ผสม หุน้ และ FIF ไม่เกนิรอ้ยละ 25 / 
K Master Pooled Fund - Mixed Equity and FIF not greater than 25 percent / PF5103

เงนิฝากในธนาคารพาณิชย ์หรอืธนาคารอื'นที'มกีฎหมายเฉพาะจดัต ั&งขึ&น - Bank Deposit

พนัธบตัร ต ั �วเงนิคลงั หรอื พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย
Government Bond /Treasury Bill / BOT Bond

Negotiable Certificate of Deposit (NCD) : Issued by Bank
บตัรเงนิฝากที'ธนาคารพาณิชยเ์ป็นผูอ้อก

ลูกหนี&จากการขายหลกัทรพัย ์- Securities Trading Receivable

ประเภทตราสาร / Types of Instrument

ตราสารแห่งหนี&ที'บรษิทัจาํกดัเป็นผูอ้อก - Notes : Issued by Corporate
ตราสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุและใบสาํคญัแสดงสทิธิที'จะซื&อหน่วยลงทนุ

รวมเงนิลงทนุ - Total Investment

ตราสารแห่งหนี&ที'ธนาคารเป็นผูอ้อก - Bank Note

ผลการดาํเนินงานของกองทุนยอ้นหลงั / Past Performance

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

หุน้กูบ้รษิทัเอกชน - Corporate Debenture สดัสว่น / Holding(%)

Unit Trust &Warrant

   บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ - Thai Beverages Plc. 4.29

   บมจ. ซพี ีออลล ์- CP ALL PLC. 0.44

0.48
0.59   บมจ.โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร ์- BUMRUNGRAD HOSPITAL PLC.

   บมจ. เบอรล์ี' ยุคเกอร ์- Berli Jucker Plc.
   บจก.บตัรกรุงศรอียุธยา - Krungsriayudhya Card Co.,Ltd.
   บมจ.ปูนซเิมนตไ์ทย - The Siam Cement Plc.
   บมจ.อนิโดรามา เวนเจอรส์ - Indorama Ventures Plc.

2.88
1.20
0.70
0.64

0.47
   บมจ.กรุงเทพดุสติเวชการ - BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PLC.
   บมจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์- LAND AND HOUSES PLC.

0.61
0.61

0.58
0.55
0.54

สดัสว่น / Holding(%)

   บมจ. เบทาโกร - Betagro PLC.
   บมจ.ไทยยูเนี'ยน กรุป๊ - Thai Union Group Plc.
   บมจ.บตัรกรุงไทย - Krungthai Card Plc.
หุน้ - Stock

Q1 / 2019

   บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ - BANGKOK EXPR4ESSWAY AND METRO PLC. 0.41
0.41

สดัสว่น / Holding(%)

6.63

   บมจ.เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร - CHAROEN POKPHAND FOODS PLC.
หน่วยลงทนุตา่งประเทศ - Foreign Investment Fund

   กองทนุเปิด เค โกลบอล อคิวิตี& - THE K GLOBAL EQUITY FUND

   บมจ.ปตท. - PTT PLC.
   บมจ.ปูนซเิมนตไ์ทย - THE SIAM CEMENT PLC.
   บมจ. ท่าอากาศยานไทย - AIRPORTS  OF THAILAND PLC.
   บมจ.แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ - ADVANCED INFO SERVICE PLC.

1.12
0.73

6.51

0.57

4.75
4.04

-2.26

1.36
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สนิทรพัยท์างเลอืก 
Alternative Investment

เงนิฝาก ตราสารหนี&ภาครฐั และ สถาบนัการเงนิ
Deposit, Bonds issued by Government and 
Financial Institutions      

ไม่นอ้ยกว่า
(not less than)

40%

ไม่เกิน (not more than) 

30%

ตราสารหนี&ภาคเอกชน 
Corporate Bonds

ไม่เกิน (not more than) 

25%

ตราสารทนุ + หน่วยลงทนุในต่างประเทศ ไม่เกิน 10% 
Equities + Foreign Investment Fund not more than 10%
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รายงานผลการดาํเนินงานกองทุน / Quarterly Report / ณ วนัที! 31 มนีาคม 2562 / As of March 31, 2019

นโยบายการลงทุน / Investment Policy แผนการลงทุน / Investment Plan
กองทนุจะลงทนุในตราสารทนุ เช่น หุน้สามญั หุน้บรุิมสทิธิ� หน่วยลงทนุที"ลงทนุในหุน้สามญั เป็นตน้
โดยเฉลี�ยไม่นอ้ยกว่า 80% และลงทนุในสนิทรพัยท์างเลอืก ไดแ้ก่ กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัย์
กองทนุรวมโครงสรา้งพื-นฐาน และกองทนุรวมทองคาํ ไม่เกนิ 5%

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%

สถานภาพกองทุน / Fund Status  หมายเหต ุ/ Remarks : แผนการลงทนุเปลี"ยนแปลงไดภ้ายใตน้โยบายและขอ้ตกลงระหว่าง

ทรพัยส์นิสุทธ ิ/ Net Asset Value 5,047.37 ลา้นบาท / million baht  กองทนุกบับริษทัจดัการ / Investment plan can be subjected to change upon the 
สมาชิก / Member 23,873 ราย / persons  agreement between the fund and management company.
นายจา้ง / Employer 416 ราย / companies
มูลคา่ทรพัยส์นิสุทธิตอ่หน่วย / NAV per unit 15.6141 (31-Dec-2018)
มูลคา่ทรพัยส์นิสุทธิตอ่หน่วย / NAV per unit 16.0183 (31-Mar-2019)

สดัส่วนการลงทุน / Portfolio Allocation
บาท - Baht %

644,128,925.73 12.76%

76,900,029.46 1.52%
4,235,880,019.00 83.92%
4,956,908,974.19 98.21%

51,851,300.00 1.03%
34,066,609.00 0.67%
11,688,707.38 0.23%
-7,143,534.20 -0.14%

5,047,372,056.37 100.00%

4.35

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

หุน้ - Stock สดัสว่น / Holding(%)
   บมจ.ปตท. - PTT PLC. 6.86
   บมจ.ปูนซเิมนตไ์ทย - THE SIAM CEMENT PLC. 5.54
   บมจ. ท่าอากาศยานไทย - AIRPORTS  OF THAILAND PLC. 4.90

เจา้หนี-อื"นๆ - Other Liabilities
รวมทรพัยส์นิสุทธิ - Net Asset Value (NAV)

Q1 / 2019

   ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) - KASIKORNBANK PLC.
   ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั(มหาชน) - THE SIAM COMMERCIAL BANK PLC.
   บมจ.โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร ์- BUMRUNGRAD HOSPITAL PLC.

3.37
3.27

เค มาสเตอร ์พูล ฟันด ์- ตราสารทุน / 
K Master Pooled Fund - Equity Fund / PF6103

กองทุนสาํรองเลีQยงชีพ / Provident Fund

เงนิปนัผลคา้งรบั - Dividend Receivable
เงนิสะสมสมทบรบัล่วงหนา้รอการจดัสรร - Unallocated Contribution

ประเภทตราสาร / Types of Instrument
พนัธบตัร ต ั tวเงนิคลงั หรอื พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย
Government Bond /Treasury Bill / BOT Bond

รวมเงนิลงทนุ - Total Investment
หุน้และใบสาํคญัแสดงสทิธิที"จะซื-อหุน้ - Stock  & Warrant
เงนิฝากในธนาคารพาณิชย ์หรอืธนาคารอื"นที"มกีฎหมายเฉพาะจดัต ั-งขึ-น - Bank Deposit

ผลการดาํเนินงานของกองทุนยอ้นหลงั / Past Performance

   บมจ.แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ - ADVANCED INFO SERVICE PLC. 4.42
   บมจ. ซพี ีออลล ์- CP ALL PLC.

2.97
   บมจ.เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร - CHAROEN POKPHAND FOODS PLC.
   บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ - BANGKOK EXPR4ESSWAY AND METRO PLC.

2.95

ลูกหนี-จากการขายหลกัทรพัย ์- Securities Trading Receivable

3.22

14.83
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80%  

ตราสารทนุ   
Equities  

*���������	� July 2011

ไม่เกิน (not more than)

15%

เงนิฝาก ตราสารหนี-ภาครฐั และ สถาบนัการเงนิ   
Deposit, Bonds issued by Government and
Financial Institutions

ไม่เกิน (not more than) 

5%

สนิทรพัยท์างเลอืก   
Alternative Investment
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1Q19 Quarterly Market Review 

Economy 

Global economy tends to slowdown. IMF has revised down the 2019 global growth projection -0.2% from previous 
projection to 3.3%, which was the lowest level since the latest financial crisis. The downward revision was driven mainly by weak 
Eurozone economy and the impact of U.S. government shutdown on the U.S. 1Q19 GDP growth. Anyway IMF expects that the global 
economy will recover in the second half of the year supported by postponed fed fund rate hike and Chinese government�s economic 
stimulus policies, while the global major risks are the uncertainties about the trade deals between U.S.-China and the Brexit.  

As the global economy slowed down, the major central banks were more dovish.  The U.S. FOMC revised down GDP 
forecast for 2019 to 2.1% (down 0.2% from the previous forecast), while kept the policy rate unchanged at 2.25-2.50% and also 
expected no more rate hike in 2019 (from 2 hikes previously expected). Fed also planned to end the balance sheet reduction in 
September. In Europe, ECB hold the monetary policies and reaffirmed that it would keep the interest rate until the end of 2019,at 
least, and provide stimulus measures to support growth. Chinese government reduced the 2019 GDP growth target to 6.0-6.5% from 
6.5% in 2018. The Chinese government also launched many economic stimulus policies such as step up fiscal expenditure, 
implement larger tax and fee cut, increasing lending facility to support liquidity and the reserve requirement ratio cut.  In Thailand, 
the MPC hold the policy rate at 1.75% and revised down 2019 GDP growth to 3.8% (down 0.2% from previous projection) due mainly 
to the export slowdown and slower than expected government investment. 

Fixed Income Investment  
In 1Q19, returns from Thai government bond investment, measured by the 2-year ZRR index, was 0.39%.  The short-term 

government bond yields increased 0.05-0.12%, while longer term government bonds yield increased 0.01-0.13%. the flatten Thai 
government bond yield curve reflects the expectation of slowdown economy and also the dovish guidance of the central banks. 
Foreign investors holding in Thai government bond decreased 41,229 million baht from the end of 2018. 
 Fixed Income investment strategy is to maintain portfolio duration near or slightly higher benchmark duration (Neutral to slightly 
overweight). The yield curve was expected to slowly steepen from the current level but the Thai bond market remains supported by 
limit long-term bond supply and high liquidity. 
Equity Investment Strategy 

 SET index raised the highest point at 1,674.54 on 25 February and closed ending the 1st quarter Y2019 at 1,638.65, 
changed 4.78% from 2018. Thailand�s economy is expected to grow 3.2 -3.9 % in 2019. On support of an ongoing economic 
recovery, equity market looks positive. We expect the relatively smooth political transition will support the equity market after the 
official election result on 9 May. Whereas the key global concerns such as the trade negotiations between the United States and 
China, have continued to evolve in a positive direction, which should provide support for the Thai market as well. 

  SET Index, in short term, remains volatile from concern over Q4/2018 disappointed corporate earnings momentum and 
unclear on election result, while concerns on global risk factors are more comfortable.  Nevertheless, corporate earnings are 
expected to be better in 1Q/2019. Thai equity market valuation remains attractive. Our SET Index target for Y2019 range is 1,700-
1,800. 

 


