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หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ 

คุณก ำลังจะลงทนุอะไร? 

กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร? 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทนุ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ค่ำธรรมเนียม 

ข้อมูลอื่นๆ 

กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใชก่ำรฝำกเงนิ  

      ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 

บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ทิสโก้  จ ำกัด 
กำรเข้ำร่วมกำรต่อต้ำนทุจริต 
ได้รับกำรรับรอง CAC* 

  

กองทุนเปิด ทิสโก ้พันธบัตรระยะสั้น 
TISCO Short Term Government Bond Fund 

(TISCOSTF)  
กองทุนรวมตรำสำรหนี้ 

กองทุนรวมตลำดเงิน 
กองทุนรวมทีไ่มม่ีกำรลงทุนในต่ำงประเทศ 
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 ผู้ลงทุนท่ีคาดหวังผลตอบแทนท่ีใกล้เคียงเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนท่ีอาจต่่ากว่ากองทุนรวม     
ตราสารหนี้ท่ัวไปได้ 

 ผู้ลงทุนท่ีต้องการสภาพคล่องสูง 
 ผู้ลงทุนท่ีต้องการการลงทุนท่ีมีความเสี่ยงต่่า 

กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร? 

กองทุนรวมนี้ไม่เหมำะกับใคร 

 ผู้ลงทุนท่ีคาดหวังผลตอบแทนสูง 
 

 

ท ำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้ 

   อ่ำนหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม  หรือสอบถำมผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ  

        อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ 

คุณก ำลังจะลงทุนอะไร? 

 นโยบำยกำรลงทุน: กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ภาครัฐ และ/หรือเงินฝาก โดยท่ีกองทุนจะด่ารง
อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้่าหนักของกระแสเงินสดท่ีจะได้รับจากทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมลงทุน (portfolio 
duration) ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 92 วัน  
ท้ังนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่ลงทุนในตราสารหนี้ท่ีมีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร 
(Structured Notes) และไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
 

 กลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำรลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด และ 
ในบางโอกาสอาจสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าดัชนีชี้วัด 
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คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

 ค ำเตือนที่ส ำคัญ 
 แม้ว่ากองทุนรวมตลาดเงินลงทุนได้เฉพาะทรัพย์สินท่ีมีความเสี่ยงต่่า แต่ก็มีโอกาสขาดทุนได้ 
 ผู้ลงทุนสามารถซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit Linked) ของกองทุนนี้ได้โดยติดต่อกับ

บริษัทประกันชีวิตท่ีบริษัทจัดการก่าหนด ท้ังนี้ การซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมี
ข้อก่าหนดและวิธีปฏิบัติท่ีแตกต่างไปจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนจึงควร
ศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนให้เข้าใจก่อนการ
ตัดสินใจลงทุน 

 ในกรณีท่ีมีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ่านวนหน่วยลงทุนท่ีจ่าหน่าย  
ได้แล้วท้ังหมด บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกค่าสั่งซื้อขายหน่วย
ลงทุนท่ีได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับค่าสั่งดังกล่าวได้ 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน 
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมส่าหรับผู้ลงทุนท่ีเป็นบุคคลอเมริกัน (US Person) 

 แผนภำพแสดงต ำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม 

ต่ ำ สูง 

1 8 

7 2 

3 
4 5 6 

เส่ียงต่ ำ 

เสี่ยงปำนกลำง 
ค่อนข้ำงต่ ำ 

เสี่ยงปำนกลำง 
ค่อนข้ำงสูง 

เสี่ยงสูง 

เสี่ยงสูงมำก 

TISCOSTF 

โอกำสขำดทุนเงินต้น 
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 ความเสี่ยงจากการผิดนัดช่าระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)  
 
 
 
 
 
 
 ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)  
 

 

 

 

 

 

 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) 
 
 
 
 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (High Sector 

Concentration Risk) 
 
 
 

 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (High Country Concentration Risk) 
 

 

 ปัจจัยควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ 

อายเุฉล่ียของทรัพยสิ์นทีล่งทนุ ต่่า สูง
ต ำ่กวำ่ 3 เดือน 3 เดือนถึง 1 ปี 1 ปถึีง 3 ปี 3 ปถึีง 5 ปี มำกกวำ่ 5 ปี

Credit Rating ตาม ต่่า สูง
National Credit Rating Gov.bond/AAA AA, A BBB ต ่ำกว่ำ BBB Unrated

อนัดับความนา่เชือ่ถอืส่วนใหญข่องกองทนุ

Credit Rating ตาม ต่่า สูง
International Credit Rating Gov.bond/AAA AA, A BBB ต ่ำกว่ำ BBB Unrated

อนัดับความนา่เชือ่ถอืส่วนใหญข่องกองทนุ

ความผันผวนของ ต่่า สูง
ผลการด่าเนนิงาน (SD) ต่อปี < 5% 5-10% 10-15% 15-25% > 25%

การลงทนุกระจกุตัว ต่่า สูง
ในผู้ออกตราสารรวม ≤ 10% 10-20% 20-50% 50-80% > 80%

การลงทนุกระจกุตัว ต่่า สูง
ในหมวดอตุสาหกรรมรวม ≤ 20% 20-50% 50-80% > 80%

การลงทนุกระจกุตัว ต่่า สูง
รายประเทศรวม ≤ 20% 20-50% 50-80% > 80%
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ชื่อทรัพย์สิน 

อันดับควำม
น่ำเชื่อถือ/สถำบัน

กำรจัดอันดับ 
% ของ NAV 

1. พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 29/182/63                                                          AAA 7.60% 
2. พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 27/91/63                                                           AAA 6.40% 
3. พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 38/182/63                                                          AAA 6.17% 
4. พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 17/182/63                                                          AAA 5.88% 
5. พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 33/182/63                                                          AAA 5.87% 

 

 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน 

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 ทั้งนี้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.tiscoasset.com 

1. สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% ของ NAV) 
 

2. ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อนัดบัแรก  
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3. น้ ำหนักกำรลงทนุตำมอันดับควำมน่ำเชื่อถือ (% ของ NAV) 
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*  ค่าใช้จ่ายอื่นและรวมค่าใช้จ่ายเป็นข้อมูลของรอบปีบัญชี 1 มิ.ย. 62 - 31 พ.ค. 63 
** ตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 มีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการจัดการจาก 0.1926% เป็น 0.1070% และเปลีย่นแปลง 
    ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนจาก 0.133750% เป็น 0.1070% 
 
 
 
 

รำยกำร สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 

ค่ำธรรมเนียมกำรขำย ไม่มี ไม่มี 

ค่ำธรรมเนียมกำรรับซื้อคืน ไม่มี ไม่มี 

ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ำ* ไม่มี ไม่มี 

ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก* ไม่มี ไม่มี 

ค่ำธรรมเนียมกำรโอน 
30 บำทต่อ 10,000 หน่วย 
หรือเศษของ 10,000 หน่วย 

ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ 

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกลา่วรวมภาษีมูลคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว 
* การสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุน กรณีเป็นกองทุนตน้ทาง บริษัทจัดการจะใช้ราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีเป็นกองทนุปลายทาง 
บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหนว่ยลงทนุ ซึ่งจะมีคา่ธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนค่านวณอยูใ่นราคาดังกลา่วแล้ว 

 * ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คณุจะได้รับ  
  ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน * 
 

ค่ำธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 

ค่ำธรรมเนียม 

ค่ำธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจำกผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่ำซื้อขำย) 
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3.  กองทุนนีเ้คยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คอื -0.041% 

4.  ควำมผนัผวนของผลกำรด ำเนนิงำน (standard deviation) คือ 0.06% ต่อป ี

 * ผลการดา่เนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถงึผลการด่าเนินงานในอนาคต * 

ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต 

* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุน 
   อาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจ่านวน 

2. ผลกำรด ำเนินงำนและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตำมปีปฏิทิน 
1.  

 1. ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวม 
ดัชนีชี้วัดท่ี 1 : อัตราผลตอบแทนของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย = 100% 
ดัชนีชี้วัดท่ี 2 : อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจ่าเฉลี่ยของ BBL, KBANK, SCB ส่าหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน   
                  1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี = 100% 
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ตัง้แตต่น้ปี 3 เดอืน Percentile 6 เดอืน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile 10 ปี Percentile ตัง้แตจ่ดัตัง้

0.33% 0.04% 75th 0.12% 75th 0.59% 75th 0.87% 75th 0.92% 75th 1.45% 95th 1.69%

0.68% 0.11% 5th 0.31% 5th 1.07% 5th 1.35% 5th 1.28% 5th 1.36% 95th 1.58%

0.54% 0.12% 5th 0.27% 5th 0.90% 5th 1.27% 5th 1.32% 5th 1.71% 5th 1.90%

0.08% 0.02% 75th 0.04% 95th 0.07% 95th 0.07% 5th 0.06% 5th 0.09% 5th 0.12%

0.08% 0.01% 5th 0.03% 75th 0.07% 95th 0.06% 5th 0.05% 5th 0.04% 5th 0.04%

ผลกำรดำ่เนินงำนและดชันีชีว้ัดยอ้นหลัง

% ตำมช่วงเวลำ % ตอ่ปี

ผลตอบแทนกองทนุ

ผลตอบแทนตวัชีว้ัด

ควำมผันผวนของผลกำรดำ่เนินงำน

ควำมผันผวนของตวัชีว้ัด

อัตรำดอกเบีย้เงินฝำก 1 ป ีเฉลี ยของ 

BBL / KBANK / SCB*

3 เดอืน 6 เดอืน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 3 เดอืน 6 เดอืน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี

5th Percentile 0.10% 0.26% 0.81% 1.11% 1.16% 1.68% 0.01% 0.01% 0.03% 0.09% 0.08% 0.19%

25th Percentile 0.07% 0.20% 0.71% 1.03% 1.07% 1.57% 0.01% 0.02% 0.04% 0.10% 0.08% 0.20%

50th Percentile 0.05% 0.14% 0.66% 0.95% 0.95% 1.51% 0.01% 0.02% 0.04% 0.11% 0.09% 0.20%

75th Percentile 0.04% 0.12% 0.55% 0.86% 0.92% 1.46% 0.02% 0.03% 0.05% 0.11% 0.09% 0.21%

95th Percentile 0.02% 0.08% 0.49% 0.82% 0.89% 1.41% 0.02% 0.04% 0.07% 0.13% 0.10% 0.22%

Peer Percentile
Return (%) Standard Deviation (%)

6.  ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลงัแบบปกัหมุดและควำมผันผวนของ 
    ผลกำรด ำเนินงำน 

 

5.  ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเ้ปรียบเทียบผลกำรด ำเนนิงำน ณ จดุขำย คือ 
    Money Market Government 

   ตารางแสดงผลการด่าเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
 

 ตารางแสดงผลการด่าเนินงานของกลุ่ม Money Market Government ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 

*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ท่ี www.tiscoasset.com 

* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจ   
  ไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจ่านวน 
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นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล ไม่จ่ำย   
ผู้ดูแลผลประโยชน ์ ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน)    
วันที่จดทะเบียน 25 พ.ค. 48   
อำยุโครงกำร ไม่ก ำหนดอำยุโครงกำร   
ซื้อและขำยคืนหน่วยลงทุน วันท ำกำรซื้อ  ระหว่ำงเวลำ 8.30 น. ถึง 15.00 น. :  ทุกวันท ำกำร 
  มูลค่ำขั้นต่ ำของกำรซื้อครั้งแรก :  ไม่ก ำหนด 
  มูลค่ำขั้นต่ ำของกำรซื้อครั้งถัดไป :  ไม่ก ำหนด 
  วันท ำกำรขำยคืน ระหว่ำงเวลำ 8.30 น. ถึง 15.00 น.                         :  ทุกวันท ำกำร 
  มูลค่ำขั้นต่ ำของกำรขำยคืน :  ไม่ก ำหนด 
  ยอดคงเหลือขั้นต่ ำ :  ไม่ก ำหนด 
  ระยะเวลำกำรรับเงินค่ำขำยคืน     :  ภำยใน 5 วันท ำกำรถัดจำกวันที่ค ำนวณ NAV 

                                            (ปัจจบุัน 1 วันท ำกำร เฉพำะบัญชี ธ.ทิสโก้) 
ประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ คุณสำมำรถตรวจสอบมูลค่ำทรัพย์สินรำยวันได้ที ่เว็บไซต์ของบริษัทจดักำร 
  (http://www.tiscoasset.com)   
รำยชื่อผู้จัดกำรกองทุน        ชื่อ-นำมสกุล                                   วันที่เริ่มบริหำรกองทุนนี้ 
  1.  นำยนรำธร จำรุกุลวนิช         1 ส.ค. 54 
  2.  นำยเอกพจน์ ภู่วิบูลย์พำณิชย์ 17 เม.ย. 60 
อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุน 3.48   
ของกองทุนรวม (PTR)     
ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือ ธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2633-6000 กด 4 
รับซื้อคืน ท่ำนสำมำรถตรวจสอบรำยชื่อผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนเพ่ิมเติมได้ที่ 
  หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม   
ติดต่อสอบถำม บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทนุ ทิสโก ้ จ ำกัด   
รับหนังสือชี้ชวน ที่อยู:่ 48/16-17 อำคำรทิสโกท้ำวเวอร์ ชั้น 9  ถ.สำทรเหนือ เขตบำงรัก      
ร้องเรียน กรุงเทพฯ 10500    
  โทรศัพท์: 0-2633-6000 กด 4   
  website: www.tiscoasset.com  email: tiscoasset@tisco.co.th 
ธุรกรรมที่อำจก่อให้เกิด คุณสำมำรถตรวจสอบธุรกรรมที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน ์ ได้ที่ เว็บไซต์ของบรษิัทจัดกำร (http://www.tiscoasset.com)   

 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลอื่นๆ 
 

*CAC คือ โครงกำรแนวร่วมปฏบิตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ตำ้นกำรทจุริต (Thailand’s Private Sector Collective Action 

against Corruption: “CAC”) ของสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย
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 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมท้ังไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 
จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจ่านวน 

 ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภ่ายใต้การก่ากับดูแลของส่านักงาน ก.ล.ต 
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าส่านักงาน 

ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือ
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนั้น  ท้ังนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือ  
ชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส่าคัญ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบ     
ในการด่าเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ท่าให้ผู้อื่น
ส่าคัญผิด 
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 ความเสี่ยงจากการผิดนัดช่าระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือของตรา
สารที่ลงทุน (Credit Rating) ซึ่งเป็นข้อมูลบอกระดับความสามารถในการช่าระหนี้ โดยพิจารณาจากผลการด่าเนินงานที่ผ่าน
มาและฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร Credit Rating ของหุ้นกู้ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดังต่อไปนี้ 

 
ระดับ 

กำรลงทุน 
TRIS Fitch Moody’s S&P ค ำอธิบำย 

ระดับที่น่า
ลงทุน 

AAA AAA(tha) Aaa AAA อันดับเครดิตสูงทีสุ่ด มีความเสีย่งต่่าที่สุดที่จะไมส่ามารถช่าระหนี้
ได้ตามก่าหนด 

AA AA(tha) Aa AA อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่ามคีวามเสีย่งต่่ามากที่จะไม่
สามารถช่าระหนีไ้ดต้ามก่าหนด 

A A(tha) A A ความเสีย่งต่่าที่จะไมส่ามารถช่าระหนี้ได้ตามก่าหนด 
BBB BBB(tha) Baa BBB ความเสีย่งปานกลางที่จะไมส่ามารถช่าระหนี้ได้ตามกา่หนด 

ระดับที่ต่า่กว่า
น่าลงทุน 

ต่่ากว่า 
BBB 

ต่่ากว่า 
BBB(tha) 

ต่่ากว่า 
Baa 

ต่่ากว่า 
BBB 

ความเสีย่งสูงที่จะไม่สามารถช่าระหนี้ได้ตามก่าหนด 

 

 ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยซึ่งขึ้นกับ
ปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น โดยราคาตราสารหนี้จะ
เปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เช่น หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัว
สูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ออกใหม่ก็จะสูงขึ้นด้วย ดังนั้น ราคาตราสารหนี้ที่ออกมาก่อนหน้าจะมีการซื้อขายใน
ระดับราคาที่ต่่าลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน (Portfolio Duration) สูง จะมีโอกาสเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมที่มี Portfolio Duration ต่่ากว่า 

 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว  (High Concentration Risk) 
(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในผู้ออกตราสารรายใด ๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการด่าเนินงาน 
ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการด่าเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่
กระจายการลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร  
(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
นั้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการด่าเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม  
(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนใน
ประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น 
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการด่าเนินงานที่ผันผวนมากกว่า กองทุนที่กระจายการลงทุนใน
หลายประเทศ 

 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายท่า

ค ำอธิบำยเพิ่มเติม 
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ก่าไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุน ในช่วงที่บาทแข็งและ
ขายท่าก่าไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือส่าคัญในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งท่าได้ดังต่อไปนี้  

 - ป้องกันควำมเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 - ป้องกันควำมเสี่ยงบำงส่วน โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตรา

แลกเปลี่ยน 
 - อำจป้องกันควำมเสี่ยงตำมดุลยพินิจของผู้จัดกำรกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจาก

การป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่ 
- ไม่ป้องกันควำมเสี่ยงเลย : ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) ค่านวณจากมูลค่าที่ต่่ากวา่ระหว่างผลรวม
ของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี 
หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขาย
ทรัพย์สินของกองทุน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนได้ดียิ่งขึ้น 



�瓠 ̰̯̱̭�̭�̭�ન̲̭̰̲̭̇� 㱨̯̰̰䝀ɣ ̯̭푨̯ʕ ̰  ˠ瓠�. i̭ˤ L̰ �̱̰ݳ
નL̲ 瓠 � 㱨̰ݳ �ݳ̰ ̰䝀 30�ݳ ̰̰� 2563

̰̲̭̇�̭浔̭ �瓠��푨��㱨̰瓠̭̰̇ݳ
�瓠 ̰̯̱̭��̭̭� L̲̰ �푨瓠 ̭ݳ

% �̰〮�㱨 ̭̭㱨瓠 % ��̲ 浔̰
㠠̭ݳ� 㤲���L�浔̰ 1 ̭�̲ � 3 ̭�̲ � 6 ̭�̲ � 1 浔̰ 3 浔̰ 5 浔̰ 10 浔̰ 㠠̭ݳ� 㤲��� 㠠̭ݳ�ݳ ̰̲̭̇�

̰̲̭̇� 㱨̯̰�瓠̭̭�̭
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ ݳ���ˠ̯̯�ݳ � �̰i �㠠ݳ 12.9344 0.33% 0.02% 0.04% 0.12% 0.59% 0.87% 0.92% 1.45% 1.69%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  1 0.68% 0.04% 0.11% 0.31% 1.07% 1.35% 1.28% 1.36% 1.58%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  39 0.54% 0.04% 0.12% 0.27% 0.90% 1.27% 1.32% 1.71% 1.90%
̰̲̭̇�� ̯i̯푨�̰㠠
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ ݳ���ˠ1 ̯�ݳ 浔̰ 11.7377 0.84% 0.01% 0.02% 0.29% 1.34% 1.37% 1.32% n.a. 1.92%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  7 0.84% -0.05% -0.13% 0.24% 1.31% 1.51% 1.51% n.a. 2.09%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ �̭̰篿� ̲�̭̰ݳ�  篿̰̭瓠�� 10.7107 0.65% 0.22% 0.16% 0.04% 1.24% 1.59% n.a. n.a. 1.69%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  40 0.94% 0.04% 0.07% 0.39% 1.48% 1.71% n.a. n.a. 1.76%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ ݳ���ˠ1 ̯�ݳ 浔̰ i̱푨̯ݳɣ ̰̲̭̇�i̱̯̲ ̭̭瓠̰㠠̰ ̭̰〮� 10.2145 1.03% 0.02% 0.03% 0.47% 1.56% n.a. n.a. n.a. 1.80%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  56 1.08% 0.02% 0.09% 0.46% 1.56% n.a. n.a. n.a. 1.79%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ �̭̰篿� ̲�̭̰ݳ�  篿̰̭瓠�� i̱푨̯ݳɣ ̰̲̭̇�i̱̯̲ ̭̭瓠̰㠠̰ ̭̰〮� 10.2218 0.95% 0.25% 0.24% 0.51% 1.57% n.a. n.a. n.a. 1.86%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  57 0.94% 0.08% 0.21% 0.40% 1.45% n.a. n.a. n.a. 1.67%
̰̲̭̇��ḭ
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ 㤲 �̲ ̭̰ ̯̰i篿̰� ˤ ̯̰ ݳ��� 77.0556 1.45% -3.05% 3.55% 21.91% 3.88% 7.15% 8.78% 8.53% 10.96%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  4 -8.84% -2.76% -3.55% 6.36% -10.00% -1.16% 2.75% 4.93% n.a.
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ ̭�瓠�̰篿̭̭ˠ̭㠠瓠 ݳ��� 31.6067 -18.95% -5.53% -7.79% 10.24% -20.40% -6.47% 0.64% 4.08% 5.69%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  4 -8.84% -2.76% -3.55% 6.36% -10.00% -1.16% 2.75% 4.93% n.a.
̰̲̭̇�̭浔̭ 篿̰̰̭ �̲̰ �瓠̯ݳ� �̰ 37.9517 12.23% -2.27% 7.86% 62.95% 12.93% 6.88% 8.79% 8.49% 5.63%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  4 -8.84% -2.76% -3.55% 6.36% -10.00% -1.16% 2.75% 4.93% n.a.
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ ̲�̭̰ݳ�  �瓠ݳi (Class R) 11.0242 -8.60% -2.64% -3.66% 2.55% -10.52% 0.43% n.a. n.a. 2.19%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  36 -3.80% -1.16% -1.91% 2.71% -4.68% 2.54% n.a. n.a. 4.08%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ ̲�̭̰ݳ�  �瓠ݳi (Class A) 11.0450 -8.54% -2.64% -3.64% 2.60% -10.43% n.a. n.a. n.a. -1.86%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  36 -3.80% -1.16% -1.91% 2.71% -4.68% n.a. n.a. n.a. 0.85%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ �̲�̭篿̲̭㱨�̰ ̲�̭̰ݳ�  �瓠ݳi (Class R) 10.5612 -5.58% -1.52% -2.14% 1.70% -6.75% 0.61% n.a. n.a. 1.39%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  38 -2.62% -0.82% -1.27% 1.99% -3.13% 1.76% n.a. n.a. 2.60%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ �̲�̭篿̲̭㱨�̰ ̲�̭̰ݳ�  �瓠ݳi (Class A) 10.5811 -5.51% -1.52% -2.12% 1.74% -6.66% n.a. n.a. n.a. -0.91%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  38 -2.62% -0.82% -1.27% 1.99% -3.13% n.a. n.a. n.a. 0.57%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ ̭㱨瓠�� ˠ瓠�篿� 26.7802 -13.07% -3.87% -5.68% 4.91% -13.81% -3.76% 0.33% 2.39% 5.89%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  4 -8.84% -2.76% -3.55% 6.36% -10.01% -2.11% 2.16% 4.63% 6.53%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ ̭㱨瓠�� �̲�̭篿̲̭㱨�̰ E20 14.0996 -3.99% -1.12% -1.71% 0.74% -3.88% -0.11% 1.58% 2.85% 3.28%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  6 -0.91% -0.56% -0.76% 1.65% -0.80% 0.96% 2.63% 4.00% 4.80%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ ̭㱨瓠�� ˤ ̯̰ E70 7.8536 -17.84% -4.91% -4.73% 8.36% -21.52% n.a. n.a. n.a. -13.50%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  52 -13.10% -3.84% -4.90% 8.60% -14.86% n.a. n.a. n.a. -8.32%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ �̲�̭篿̲̭㱨�̰ ̲�̭̰ݳ� 9.9753 -3.41% -0.97% -1.34% 0.70% -3.91% n.a. n.a. n.a. -0.16%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  53 -1.08% -0.46% -0.76% 1.29% -1.22% n.a. n.a. n.a. 0.94%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ �̲�̭篿̲̭㱨�̰ ̲�̭̰ݳ�  - ̲�̭㱨�̭̰㠠 Zero 9.5739 -3.32% -0.85% -1.07% -0.21% n.a. n.a. n.a. n.a. -4.26%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  60 -1.25% -0.30% -0.64% 0.89% n.a. n.a. n.a. n.a. -1.68%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ � �̯̲�̭�̲ �̯�̰㠠 㤲̲�� ̲�̭� ̯i�̯̲�̭�ݳ �̯ ̭�瓠�̰篿̭̭ˠ̭㠠瓠 8.6383 n.a. -4.07% -6.87% 2.65% n.a. n.a. n.a. n.a. -13.62%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀� 63 n.a. -2.71% -5.52% 3.97% n.a. n.a. n.a. n.a. -13.49%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ �〮�� 瓠̭㠠̭ �� �̲ ̭̰�瓠�̰篿� ̯̰̭ ̭̯ �� 8 푨L̰ન̰ݳ� L瓠̭̇� ̯̰ �̲̰ ̰ 9.6642 -4.77% -0.34% 0.32% -2.68% -2.68% n.a. n.a. n.a. -2.52%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ �〮�� 瓠̭㠠̭ �� �̲ ̭̰�瓠�̰篿� ̯̰̭ ̭̯ �� 9 9.7104 -3.36% -0.23% 0.40% -1.44% -1.55% n.a. n.a. n.a. -2.36%
̰̲̭̇�� ̯i̯̇�
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ i㤲�̯�̭̭̰ ��ݳ�  52.7673 -2.32% -3.45% 2.26% 39.74% 1.68% 7.65% 9.81% 8.63% 10.57%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  2 -19.27% -5.47% -7.02% 12.06% -21.72% -6.67% 1.47% 5.93% 7.81%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ 㱨̰̇� 39.6051 -16.06% -5.26% -5.45% 17.94% -18.15% -4.95% 2.41% 5.63% 5.07%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  2 -19.27% -5.47% -7.02% 12.06% -21.72% -6.67% 1.47% 5.93% n.a.
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰푨̇L�̇�浔ݳ��瓠 0.9595 -18.38% -5.42% -8.11% 14.70% -20.40% -5.73% 0.66% 3.91% 3.15%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  2 -19.27% -5.47% -7.02% 12.06% -21.72% -6.67% 1.47% 5.93% n.a.
̰̲̭̇�̭浔̭ 篿̰̰̭ �̲̰ 푨̇L�̇� 2.2112 -18.66% -5.77% -2.75% 16.37% -20.65% -5.76% 0.68% 3.83% 4.07%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  2 -19.27% -5.47% -7.02% 12.06% -21.72% -6.67% 1.47% 5.93% n.a.
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ Mid/Small Cap ̲�̭㱨�̭̰㠠 15.3764 4.28% -2.82% 4.69% 50.80% 4.19% -2.36% 3.21% n.a. 6.13%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  2 -19.27% -5.47% -7.02% 12.06% -21.72% -6.67% 1.47% n.a. 1.10%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ ESG 푨̇L��̰̰ݳ䝀̭ �̰� (Class D) 8.4929 -25.36% -8.07% -7.76% 11.68% -26.75% -10.39% n.a. n.a. -0.99%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  2 -19.27% -5.47% -7.02% 12.06% -21.72% -6.67% n.a. n.a. 0.49%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ ESG 푨̇L��̰̰ݳ䝀̭ �̰� (Class A) 9.5127 -25.37% -8.07% -7.76% 11.68% -26.76% -10.41% n.a. n.a. -9.01%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  2 -19.27% -5.47% -7.02% 12.06% -21.72% -6.67% n.a. n.a. -5.43%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ �谀 㱨̭̭̭ �� 푨̇L�̇� 11.8077 -21.04% -7.59% -7.06% 12.10% -20.91% -7.39% 1.22% n.a. 2.04%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  3 -27.12% -9.52% -10.54% 7.54% -27.57% -9.53% 0.44% n.a. 0.18%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ 㱨̭̭̭ �� 篿̰̭瓠�� ̲�̭㱨�̭̰㠠 7.7312 -19.17% -6.78% -5.74% 14.06% -19.69% -6.89% n.a. n.a. -1.85%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  41 -19.27% -5.47% -7.02% 12.06% -21.72% -5.88% n.a. n.a. -1.40%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ 푨̇L��  ̰Well-being 8.8897 -8.13% -5.90% -3.12% 23.94% -12.83% n.a. n.a. n.a. -8.17%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  54 -12.36% -5.73% -5.93% 18.10% -15.09% n.a. n.a. n.a. -8.82%
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̰̲̭̇�̭浔̭ �瓠��푨��㱨̰瓠̭̰̇ݳ
�瓠 ̰̯̱̭��̭̭� L̲̰ �푨瓠 ̭ݳ

% �̰〮�㱨 ̭̭㱨瓠 % ��̲ 浔̰
㠠̭ݳ� 㤲���L�浔̰ 1 ̭�̲ � 3 ̭�̲ � 6 ̭�̲ � 1 浔̰ 3 浔̰ 5 浔̰ 10 浔̰ 㠠̭ݳ� 㤲��� 㠠̭ݳ�ݳ ̰̲̭̇�

̰̲̭̇�� ̯i̯̇�
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ 푨̇L�ˠ̭̰ݳ 7.8274 -26.28% -7.55% -12.61% 2.57% -28.14% -9.84% n.a. n.a. -7.04%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  44 -24.89% -7.35% -11.21% 4.99% -26.06% -7.27% n.a. n.a. -4.14%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ �  ̰̲�̭㱨�̭̰㠠 ̯̭̰ ̭̰̲ �̯ 5M#1 7.3438 -19.79% -6.82% -8.84% 11.99% -21.68% n.a. n.a. n.a. -12.19%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  2 -19.27% -5.47% -7.02% 12.06% -21.72% n.a. n.a. n.a. -10.91%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ �  ̰̲�̭㱨�̭̰㠠 ̯̭̰ ̭̰̲ �̯ 5M#3 7.5483 -19.91% -6.81% -8.65% 11.50% -21.95% n.a. n.a. n.a. -13.39%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  2 -19.27% -5.47% -7.02% 12.06% -21.72% n.a. n.a. n.a. -11.70%
̰̲̭̇� 㱨̯̰푨̇L� �̯ �̰ ̰㱨
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ 푨̇L� �̯ �̰ ̰㱨 (Class A) 30.9216 -15.99% -5.23% -5.39% 18.15% -18.04% -5.03% 1.25% 4.41% 7.38%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  2 -19.27% -5.47% -7.02% 12.06% -21.72% -6.67% 1.47% 5.93% 8.17%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ 푨̇L� �̯ �̰ ̰㱨 (Class B) 31.9668 -15.65% -5.19% -5.27% 18.47% -17.60% -4.53% 1.79% n.a. 0.64%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  2 -19.27% -5.47% -7.02% 12.06% -21.72% -6.67% 1.47% n.a. 0.47%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ 푨̇L� �̯ �̰ ̰㱨浔ݳ��瓠 16.5975 -15.93% -5.24% -5.41% 18.13% -17.99% -5.04% 1.98% 4.95% 6.97%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  2 -19.27% -5.47% -7.02% 12.06% -21.72% -6.67% 1.47% 5.93% 7.97%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ Mid/Small Cap 푨̇L� �̯ �̰ ̰㱨 (Class A) 12.5077 6.41% -1.04% 9.71% 53.24% 6.16% 0.32% n.a. n.a. 5.74%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  2 -19.27% -5.47% -7.02% 12.06% -21.72% -6.67% n.a. n.a. -1.31%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ Mid/Small Cap 푨̇L� �̯ �̰ ̰㱨 (Class B) 12.7847 6.92% -0.98% 9.88% 53.74% 6.81% 0.88% n.a. n.a. 6.32%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  2 -19.27% -5.47% -7.02% 12.06% -21.72% -6.67% n.a. n.a. -1.31%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ 㱨̭̭̭ �� 篿̰̭瓠�� 푨̇L� �̯ �̰ ̰㱨 (Class A) 8.5383 -18.97% -6.69% -5.75% 14.00% -19.52% -6.88% n.a. n.a. -2.07%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  41 -19.27% -5.47% -7.02% 12.06% -21.72% -5.88% n.a. n.a. -1.48%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ 㱨̭̭̭ �� 篿̰̭瓠�� 푨̇L� �̯ �̰ ̰㱨 (Class B) 8.7269 -18.64% -6.65% -5.63% 14.31% -19.09% -6.38% n.a. n.a. -1.55%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  41 -19.27% -5.47% -7.02% 12.06% -21.72% -5.88% n.a. n.a. -1.48%
̰̲̭̇� 㱨̯ ̭̰��䝀̲ ̰̯̲ ̲̰
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ 푨̇L�̇� ̭��䝀̲ ̰̯̲ ̲̰ 〮�̭̭��䝀̲ ̰̯̲ ̲̰ 10.3430 n.a. -5.24% -5.65% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 3.43%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  50 n.a. -4.39% -5.64% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 3.76%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ 푨̇L�̇� ̭��䝀̲ ̰̯̲ ̲̰ 〮�̭̭��䝀̲ ̰̯̲ ̲̰�̭̭䁡� 10.3430 n.a. -5.24% -5.65% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 3.43%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  50 n.a. -4.39% -5.64% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 3.76%
̰̲̭̇� 㱨̯ ̭̰��䝀̲ ̰̯̭ 瓠̰㠠̰ ̭̰〮�
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰� ̯i̯푨�̰㠠̰ ��䝀ݳ ̭̭��䝀̲ ̰̯̭ 瓠̰㠠̰ ̭̰〮� 13.9855 0.98% 0.22% 0.16% 0.65% 1.49% 1.38% 1.34% 1.86% 1.80%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  5 0.96% 0.05% 0.13% 0.42% 1.40% 1.66% 1.96% 2.52% 2.94%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰� ̯i̯푨�̰㠠̭ ��䝀̲ ̰̯̭ 瓠̰㠠̰ ̭̰〮�  (Class A) 15.0532 0.85% 0.22% 0.13% 0.44% 1.37% 1.38% 1.46% 2.15% 2.30%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  8 0.98% 0.08% 0.21% 0.41% 1.50% 1.77% 2.05% 2.57% 2.85%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰� ̯i̯푨�̰㠠̭ ��䝀̲ ̰̯̭ 瓠̰㠠̰ ̭̰〮�  (Class B) 15.2446 0.97% 0.23% 0.17% 0.52% 1.54% 1.54% 1.65% n.a. 2.03%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  8 0.98% 0.08% 0.21% 0.41% 1.50% 1.77% 2.05% n.a. 2.49%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰� ̯i̯푨�̰㠠̭ ��䝀̲ ̰̯̭ 瓠̰㠠̰ ̭̰〮�  (Class PVD) 15.0537 0.85% 0.22% 0.13% 0.44% 1.37% 1.38% n.a. n.a. 1.44%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  8 0.98% 0.08% 0.21% 0.41% 1.50% 1.77% n.a. n.a. 2.01%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰�瓠̯ݳ� �̭̰ ��䝀̲ ̰̯̭ 瓠̰㠠̰ ̭̰〮�  (Class A) 48.6432 -19.21% -5.98% -8.79% 9.47% -20.87% -8.70% -1.02% 3.77% 9.17%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  9 -8.75% -2.75% -3.52% 6.43% -9.87% -1.11% 2.78% 4.95% 7.85%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰�瓠̯ݳ� �̭̰ ��䝀̲ ̰̯̭ 瓠̰㠠̰ ̭̰〮�  (Class PVD) 48.6433 -19.21% -5.98% -8.79% 9.47% -20.87% -8.70% n.a. n.a. -0.47%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  9 -8.75% -2.75% -3.52% 6.43% -9.87% -1.11% n.a. n.a. 3.15%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ 푨̇L�̇�̭��䝀̲ ̰̯̭ 瓠̰㠠̰ ̭̰〮� (Class A) 57.8706 -16.05% -5.24% -5.42% 18.01% -18.06% -4.88% 2.47% 4.83% 10.23%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  2 -19.27% -5.47% -7.02% 12.06% -21.72% -6.67% 1.47% 5.93% 11.60%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ 푨̇L�̇�̭��䝀̲ ̰̯̭ 瓠̰㠠̰ ̭̰〮� (Class B) 59.8268 -15.71% -5.20% -5.29% 18.33% -17.62% -4.37% 3.02% n.a. 1.61%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  2 -19.27% -5.47% -7.02% 12.06% -21.72% -6.67% 1.47% n.a. 0.47%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ 푨̇L�̇�̭��䝀̲ ̰̯̭ 瓠̰㠠̰ ̭̰〮� (Class PVD) 57.8708 -16.05% -5.24% -5.42% 18.01% -18.06% -4.88% n.a. n.a. 3.15%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  2 -19.27% -5.47% -7.02% 12.06% -21.72% -6.67% n.a. n.a. 2.17%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ �谀 㱨̭̭̭ �� 푨̇L�̇� ̭��䝀̲ ̰̯̭ 瓠̰㠠̰ ̭̰〮� 10.5727 -21.71% -7.58% -7.00% 10.94% -21.50% -7.76% 1.14% n.a. 0.71%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  3 -27.12% -9.52% -10.54% 7.54% -27.57% -9.53% 0.44% n.a. -0.49%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ �〮�� ̲�̭̭̰̰  ̭��䝀̲ ̰̯̭ 瓠̰㠠̰ ̭̰〮� 6.4600 -5.42% -2.21% 9.39% 21.97% 2.33% -2.03% 2.31% -0.43% -3.36%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  10 3.95% -0.09% 12.90% 22.29% 11.84% 1.63% 4.53% 3.04% 0.67%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  10 (Hedging) -1.14% -1.61% 10.32% 26.23% 8.00% 3.14% 7.13% 3.73% 3.75%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ ̭̲̭̰̰〮  㤲浔篿̭�̭̰ ̭ �̲̰篿� ̭�㤲浔� ̭��䝀̲ ̰̯̭ 瓠̰㠠̰ ̭̰〮� 11.3057 -0.92% -2.17% 9.18% 26.66% 9.02% -0.55% 5.16% 1.64% 1.14%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  11 7.89% -0.62% 12.29% 25.01% 17.64% 2.60% 7.18% 5.55% 5.38%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  11 (Hedging) 2.79% -2.12% 9.73% 29.15% 14.00% 4.21% 9.84% 5.81% 5.62%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ ˤ̰瓠� ̭��䝀̲ ̰̯̭ 瓠̰㠠̰ ̭̰〮� 9.4193 21.91% -3.61% 5.84% 14.54% 21.99% 9.73% 7.81% n.a. -0.67%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  17 31.50% -2.05% 9.12% 13.20% 31.12% 11.57% 7.92% n.a. 1.18%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  17 (Hedging) 25.29% -3.54% 6.64% 16.95% 27.07% 13.32% 10.60% n.a. 1.12%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ �〮�� H-Shares ̲�̭㱨�̭̰㠠 ̭��䝀̲ ̰̯̭ 瓠̰㠠̰ ̭̰〮� 8.4988 -15.11% -5.69% -2.52% -0.23% -7.44% -5.55% -0.41% n.a. -2.10%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  13 -8.09% -3.96% 0.39% -1.98% -0.34% -3.20% 0.26% n.a. 0.65%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  13 (Hedging) -12.56% -5.34% -1.78% 1.08% -4.22% -1.97% 2.63% n.a. 0.95%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ ̭�㤲浔� ̲�̭㱨�̭̰㠠 ̭��䝀̲ ̰̯̭ 瓠̰㠠̰ ̭̰〮� 13.8746 -1.36% 1.10% 4.89% 21.97% 7.17% 4.72% 5.62% n.a. 4.90%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  19 6.86% 2.13% 8.76% 21.38% 12.71% 4.82% 5.77% n.a. 5.19%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  19 (Hedging) -1.11% 0.39% 4.49% 22.46% 7.21% 4.49% 5.94% n.a. 5.77%
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̰̲̭̇�̭浔̭ �瓠��푨��㱨̰瓠̭̰̇ݳ
�瓠 ̰̯̱̭��̭̭� L̲̰ �푨瓠 ̭ݳ

% �̰〮�㱨 ̭̭㱨瓠 % ��̲ 浔̰
㠠̭ݳ� 㤲���L�浔̰ 1 ̭�̲ � 3 ̭�̲ � 6 ̭�̲ � 1 浔̰ 3 浔̰ 5 浔̰ 10 浔̰ 㠠̭ݳ� 㤲��� 㠠̭ݳ�ݳ ̰̲̭̇�

̰̲̭̇� 㱨̯ ̭̰��䝀̲ ̰̯̭ 瓠̰㠠̰ ̭̰〮�
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ ̰̭ݳ ̲i ̲�̭㱨�̭̰㠠 ̭��䝀̲ ̰̯̭ 瓠̰㠠̰ ̭̰〮� 16.6536 3.32% -3.61% 8.53% 27.98% 11.10% 7.81% 9.71% n.a. 7.74%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  12 11.75% -2.15% 11.75% 26.64% 19.25% 10.34% 11.01% n.a. 11.49%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  12 (Hedging) 6.53% -3.63% 9.22% 30.91% 15.63% 12.10% 13.84% n.a. 11.86%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ Mid/Small Cap ̲�̭㱨�̭̰㠠 ̭��䝀̲ ̰̯̭ 瓠̰㠠̰ ̭̰〮� (Class A) 12.2960 6.53% -1.03% 9.75% 54.28% 6.11% -0.14% 4.94% n.a. 3.47%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  2 -19.27% -5.47% -7.02% 12.06% -21.72% -6.67% 1.47% n.a. -0.89%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ Mid/Small Cap ̲�̭㱨�̭̰㠠 ̭��䝀̲ ̰̯̭ 瓠̰㠠̰ ̭̰〮� (Class B) 12.6076 7.05% -0.98% 9.93% 54.77% 6.79% 0.51% n.a. n.a. 8.02%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  2 -19.27% -5.47% -7.02% 12.06% -21.72% -6.67% n.a. n.a. -0.14%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ Mid/Small Cap ̲�̭㱨�̭̰㠠 ̭��䝀̲ ̰̯̭ 瓠̰㠠̰ ̭̰〮� (Class PVD) 12.2960 6.53% -1.03% 9.75% 54.28% 6.11% -0.14% n.a. n.a. 4.68%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  2 -19.27% -5.47% -7.02% 12.06% -21.72% -6.67% n.a. n.a. 2.17%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ ˤ̰瓠ˠ̲瓠 ̭谀瓠��㤲� �̯ ̭��䝀̲ ̰̯̭ 瓠̰㠠̰ ̭̰〮� 11.7573 4.04% -1.61% 4.70% 20.81% 17.35% 4.85% 4.88% n.a. 3.23%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  30 12.39% 0.31% 7.49% 15.77% 25.12% 8.73% 6.88% n.a. 6.49%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  30 (Hedging) 7.11% -1.21% 5.06% 19.63% 21.28% 10.45% 9.59% n.a. 8.84%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ ̰̇ˤ̯浔 ̲�̭㱨�̭̰㠠 ̭��䝀̲ ̰̯̭ 瓠̰㠠̰ ̭̰〮� 10.5742 -11.96% -1.54% 1.46% 13.75% -5.89% -0.08% 1.12% n.a. 1.12%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  15 -2.46% -1.38% 7.76% 17.48% 4.10% -1.71% 1.57% n.a. 1.58%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  15 (Hedging) -10.71% -1.40% 1.34% 14.59% -5.12% 0.05% 3.42% n.a. 3.43%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ ̲�̭̰ݳ�  �瓠ݳi ̭��䝀̲ ̰̯̭ 瓠̰㠠̰ ̭̰〮� (Class A) 9.5706 -8.19% -2.40% -3.31% 2.20% -10.08% n.a. n.a. n.a. -2.09%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  61 -3.56% -1.13% -1.83% 2.87% -4.35% n.a. n.a. n.a. 1.22%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ ̲�̭̰ݳ�  �瓠ݳi ̭��䝀̲ ̰̯̭ 瓠̰㠠̰ ̭̰〮� (Class PVD) 9.5707 -8.19% -2.40% -3.31% 2.19% -10.08% n.a. n.a. n.a. -2.09%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  61 -3.56% -1.13% -1.83% 2.87% -4.35% n.a. n.a. n.a. 1.22%
̰̲̭̇� 㱨̯̰̰䝀瓠̭̇�ј���̭浔 �̯̭䁡
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ �〮�� ̲�̭̭̰̰  㱨̭̭̭ �� ݳ��� 4.2601 -5.43% -2.37% 9.27% 21.56% 2.62% -1.24% 3.26% 0.76% -2.30%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  10 3.95% -0.09% 12.90% 22.29% 11.84% 1.63% 4.53% 3.04% 0.23%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  10 (Hedging) -1.14% -1.61% 10.32% 26.23% 8.00% 3.14% 7.13% 3.73% 3.69%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ ̲̲̰瓠� ݳ��� 2.4829 -34.40% -6.26% 2.70% 15.39% -25.24% -8.51% -10.27% -12.37% -11.38%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  16 -27.91% -4.63% 5.29% 12.65% -18.73% -6.42% -9.85% -10.27% -8.86%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  16 (Hedging) -31.14% -6.01% 3.02% 16.20% -21.11% -5.02% -7.67% -10.36% -8.94%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ ˤ̰瓠� ݳ��� 14.9411 22.59% -3.54% 5.91% 14.98% 22.48% 10.14% 8.15% 2.45% 3.61%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  17 31.50% -2.05% 9.12% 13.20% 31.12% 11.57% 7.92% 4.11% 5.45%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  17 (Hedging) 25.29% -3.54% 6.64% 16.95% 27.07% 13.32% 10.60% 3.98% 5.34%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ ̭̲̭̰̰〮  㤲浔篿̭�̭̰ ̭ �̲̰篿� ̭�㤲浔� 15.5329 -1.07% -2.19% 9.29% 26.68% 9.02% -0.39% 5.20% 2.32% 3.99%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  11 7.89% -0.62% 12.29% 25.01% 17.64% 2.60% 7.18% 5.55% 7.24%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  11 (Hedging) 2.79% -2.12% 9.73% 29.15% 14.00% 4.21% 9.84% 5.81% 7.48%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ ̰̭ݳ ̲i ̲�̭㱨�̭̰㠠 ݳ��� 30.2553 3.18% -3.70% 8.40% 28.56% 11.27% 8.54% 10.90% 11.50% 10.46%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  12 11.75% -2.15% 11.75% 26.64% 19.25% 10.34% 11.01% 14.26% 13.21%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  12 (Hedging) 6.53% -3.63% 9.22% 30.91% 15.63% 12.10% 13.84% 14.53% 13.44%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ 瓠���̭ ̲̭̰̯̭̰  3.8131 -37.92% -4.35% -2.14% 15.72% -32.93% -16.70% -2.33% -8.50% -8.76%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  14 -33.88% -3.01% 0.73% 12.40% -29.24% -14.94% -1.80% -5.89% -5.80%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  14 (Hedging) -37.00% -4.48% -1.56% 16.13% -31.42% -13.60% 0.64% -5.65% -5.58%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ �〮�� H-Shares ̲�̭㱨�̭̰㠠 8.2212 -16.06% -5.78% -2.65% -0.68% -8.22% -4.83% 0.52% n.a. -1.95%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  13 -8.09% -3.96% 0.39% -1.98% -0.34% -3.20% 0.26% n.a. 0.06%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  13 (Hedging) -12.56% -5.34% -1.78% 1.08% -4.22% -1.97% 2.63% n.a. 0.29%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ ̰̭ݳ ̲i ̯̰ 13.2017 -13.95% -2.59% 1.15% 13.04% -14.79% -0.85% 2.29% n.a. 3.87%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  18 -7.13% -0.96% 3.97% 10.95% -8.96% 0.71% 2.44% n.a. 6.43%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  18 (Hedging) -11.51% -2.46% 1.61% 14.62% -11.78% 2.29% 5.04% n.a. 6.13%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ ̭�㤲浔� ̲�̭㱨�̭̰㠠 15.9655 -2.54% 0.85% 4.30% 21.09% 5.70% 4.38% 5.89% n.a. 6.75%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  19 6.86% 2.13% 8.76% 21.38% 12.71% 4.82% 5.77% n.a. 6.13%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  19 (Hedging) -1.11% 0.39% 4.49% 22.46% 7.21% 4.49% 5.94% n.a. 6.86%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ �〮�� A-Shares ̲�̭㱨�̭̰㠠 11.6393 13.35% -3.80% 14.10% 27.44% 21.21% n.a. n.a. n.a. 12.95%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  58 21.39% -2.18% 16.82% 24.44% 29.06% n.a. n.a. n.a. 18.64%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  58 (Hedging) 15.48% -3.58% 14.29% 28.32% 24.04% n.a. n.a. n.a. 15.66%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ ̰̇ˤ̯浔 ̲�̭㱨�̭̰㠠 11.0019 -14.37% -2.25% 0.12% 16.46% -9.15% -1.97% 2.81% n.a. 1.45%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  20 -4.18% -2.30% 6.19% 19.72% 1.35% -3.34% 1.40% n.a. 0.29%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  20 (Hedging) -12.26% -2.32% -0.14% 16.79% -7.61% -1.59% 3.09% n.a. 1.91%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ �̲ �̯� ̭̲̭̰̰〮  ̲�̭㱨�̭̰㠠 13.8420 0.72% -1.66% 8.92% 22.86% 13.44% 1.08% 7.73% n.a. 5.08%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  21 10.14% 0.55% 12.23% 21.29% 23.37% 3.07% 7.96% n.a. 7.32%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  21 (Hedging) 4.83% -0.97% 9.68% 25.30% 19.25% 4.62% 10.64% n.a. 7.73%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ ̭̰̲̯̰ 㱨�̭̰㠠̭�̲ �ݳ 12.1048 -5.36% -1.43% 3.93% 27.28% 1.01% -1.60% 4.27% n.a. 3.17%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  22 6.31% -1.40% 11.00% 32.10% 13.89% -2.10% 3.84% n.a. 3.01%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  22 (Hedging) -2.65% -1.42% 4.38% 28.89% 3.83% -0.33% 5.57% n.a. 4.81%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ ˤ̰瓠ˠ̲瓠 i� �̯ �瓠ݳi 14.4749 13.09% -2.09% 11.04% 36.44% 21.77% 7.31% 8.26% n.a. 6.31%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  24 7.14% -1.57% 10.93% 24.33% 14.38% 5.28% 7.14% n.a. 7.35%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  24 (Hedging) 2.09% -3.06% 8.41% 28.45% 10.84% 6.93% 10.00% n.a. 7.73%
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̰̲̭̇�̭浔̭ �瓠��푨��㱨̰瓠̭̰̇ݳ
�瓠 ̰̯̱̭��̭̭� L̲̰ �푨瓠 ̭ݳ

% �̰〮�㱨 ̭̭㱨瓠 % ��̲ 浔̰
㠠̭ݳ� 㤲���L�浔̰ 1 ̭�̲ � 3 ̭�̲ � 6 ̭�̲ � 1 浔̰ 3 浔̰ 5 浔̰ 10 浔̰ 㠠̭ݳ� 㤲��� 㠠̭ݳ�ݳ ̰̲̭̇�

̰̲̭̇� 㱨̯̰̰䝀瓠̭̇�ј���̭浔 �̯̭䁡
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ ̭�㤲浔� ̯̰ 10.1662 -19.54% -0.56% 5.19% 10.94% -20.54% 3.18% 2.25% n.a. 0.29%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  27 -9.82% 0.90% 9.47% 9.19% -13.18% 5.35% 3.46% n.a. 3.15%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  27 (Hedging) -16.84% -0.83% 4.97% 9.87% -17.61% 4.78% 3.55% n.a. 1.88%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ �〮�� i� �̯ �瓠ݳi 12.0090 12.20% -3.44% 10.14% 24.46% 25.98% 4.38% 9.41% n.a. 3.37%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  28 22.37% -1.07% 15.41% 25.09% 38.34% 6.01% 10.27% n.a. 8.22%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  28 (Hedging) 16.64% -2.56% 12.81% 29.29% 34.12% 7.71% 13.22% n.a. 8.75%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ ˤ̰瓠ˠ̲瓠 ̭谀瓠��㤲� �̯ i� �̯ �瓠ݳi 11.5988 7.75% -1.37% 4.91% 22.41% 24.56% 7.70% 5.95% n.a. 2.80%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  30 12.39% 0.31% 7.49% 15.77% 25.12% 8.73% 6.75% n.a. 5.79%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  30 (Hedging) 7.11% -1.21% 5.06% 19.63% 21.28% 10.45% 9.59% n.a. 6.74%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ ̰̭ݳ ̲i ̲̲̰瓠� 2.0746 -71.66% -7.24% 0.86% -12.92% -68.13% -31.18% -25.61% n.a. -26.11%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  31 -68.59% -5.59% 3.31% -17.00% -65.14% -29.51% -25.12% n.a. -25.00%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  31 (Hedging) -70.00% -6.95% 1.08% -14.39% -66.16% -28.46% -23.35% n.a. -23.86%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ ˤ̰瓠ˠ̲瓠 i� �̯ �瓠ݳi ̲ݳ�̭谀�� 12.7067 20.83% -0.55% 13.89% 33.29% 27.95% 7.20% n.a. n.a. 5.05%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  34 7.14% -1.57% 10.93% 24.33% 14.38% 5.28% n.a. n.a. 6.35%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ ̰̭ݳ ̲i ̲�̭㱨�̭̰㠠 ̲ݳ�̭谀�� 15.6893 10.17% -2.24% 10.95% 24.46% 17.02% 8.55% n.a. n.a. 10.06%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  12 11.75% -2.15% 11.75% 26.64% 19.25% 10.34% n.a. n.a. 12.41%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ ̲�̭̭̰̰  ̲�̭㱨�̭̰㠠 11.7689 1.11% 3.01% 19.48% 34.36% 3.62% -1.28% n.a. n.a. 3.58%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  35 -0.12% 2.35% 17.93% 33.69% 4.13% 0.36% n.a. n.a. 6.52%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ ̰̭ݳ ̲i � ̯i̯푨�̰㠠̯ � �̰i �㠠ݳ 9.2616 5.70% 1.63% 2.88% -3.47% 3.98% -0.69% n.a. n.a. -1.79%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  37 6.09% 1.72% 2.62% -3.50% 4.56% -0.13% n.a. n.a. -1.22%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ ˤ̰瓠ˠ̲瓠 �̲�篿̲̰̭ݳ �̯ 11.9073 -0.71% -1.31% 6.92% 15.18% 0.77% 2.37% n.a. n.a. 4.66%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  42 6.31% 0.35% 10.13% 12.61% 6.90% 3.46% n.a. n.a. 4.86%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  42 (Hedging) 1.30% -1.17% 7.63% 16.34% 3.60% 5.08% n.a. n.a. 7.87%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ ˤ̰瓠ˠ̲瓠 ̲̰̭ ̰̲ �̯�̭㠠̭  ̰ �̭̯ �̰� 10.4967 -3.91% -1.19% 9.72% 27.60% 5.90% -1.21% n.a. n.a. 1.40%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  43 3.44% -0.43% 11.79% 25.06% 13.40% 0.74% n.a. n.a. 2.50%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  43 (Hedging) -1.45% -1.94% 9.24% 29.21% 9.89% 2.32% n.a. n.a. 4.89%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ ̭�㤲浔� 㤲̲��̰ ̲�̭㱨�̭̰㠠 12.0925 11.52% 4.79% 9.63% 29.31% 20.76% 4.34% n.a. n.a. 5.72%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  45 3.92% 3.12% 9.81% 15.70% 9.61% 0.73% n.a. n.a. 2.30%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  45 (Hedging) -3.83% 1.36% 5.51% 16.73% 4.25% 0.41% n.a. n.a. 3.00%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ ˤ̰瓠ˠ̲瓠 ̲�̭� ̯i�̯̲�̭�ݳ �̯ ̲�̭㱨�̭̰㠠 (Class R) 9.4940 -13.44% -1.15% -1.43% 6.50% -11.41% -1.94% n.a. n.a. -1.64%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  46 -6.15% 1.43% 4.45% 6.95% -5.66% 1.81% n.a. n.a. 1.66%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  46 (Hedging) -10.58% -0.11% 2.08% 10.49% -8.58% 3.40% n.a. n.a. 3.11%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ ˤ̰瓠ˠ̲瓠 ̭�ˤ�ˤ瓠̰̰ ̲�̭㱨�̭̰㠠 (Class A) 16.7780 38.73% -1.76% 14.46% 48.82% 53.39% 18.65% n.a. n.a. 18.73%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  47 34.56% -2.39% 15.46% 41.18% 51.02% 21.54% n.a. n.a. 21.89%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  47 (Hedging) 28.21% -3.88% 12.83% 45.86% 46.35% 23.44% n.a. n.a. 23.74%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ ̰̭ݳ ̲i ��㤲��̭̰̰〮 瓠 (Class A) 8.1357 -23.45% -3.47% 4.08% 14.50% -16.47% n.a. n.a. n.a. -7.06%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  48 -15.55% -1.83% 7.15% 13.02% -8.73% n.a. n.a. n.a. -4.05%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  48 (Hedging) -19.54% -3.32% 4.72% 16.77% -11.55% n.a. n.a. n.a. -3.07%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ ̭̲̭̰̰〮 � ̯̰ 9.0641 -10.51% 1.49% 7.77% 11.09% -9.84% n.a. n.a. n.a. -7.33%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  55 -8.76% 1.56% 7.83% 11.46% -7.53% n.a. n.a. n.a. -4.67%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ ̲�̭̭̰̰  㤲̲��̰ ̲�̭㱨�̭̰㠠 (Class A) 8.8380 -3.58% 1.11% 16.77% 28.11% -2.01% n.a. n.a. n.a. -4.69%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  35 -0.12% 2.35% 17.93% 33.69% 4.13% n.a. n.a. n.a. 0.89%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ ˤ̰瓠ˠ̲瓠 ̲�̭̰ݳ�  �瓠ݳi (Class R) 11.3280 2.09% -1.84% 4.02% 16.19% 4.13% n.a. n.a. n.a. 5.35%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  49 5.45% -0.10% 4.64% 8.47% 5.79% n.a. n.a. n.a. 5.70%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  49 (Hedging) 0.94% -1.47% 2.49% 11.69% 2.82% n.a. n.a. n.a. 5.92%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ ˤ̰瓠ˠ̲瓠 ̲�̭̰ݳ�  �瓠ݳi (Class A) 11.3285 2.09% -1.84% 4.02% 16.19% 4.13% n.a. n.a. n.a. 5.12%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  49 5.45% -0.10% 4.64% 8.47% 5.79% n.a. n.a. n.a. 4.92%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  49 (Hedging) 0.94% -1.47% 2.49% 11.69% 2.82% n.a. n.a. n.a. 6.06%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ 푨̇L�ˤ瓠̰̰ݳ䝀̭ �̰� 11.1186 0.03% -1.95% 8.22% 27.77% 8.86% n.a. n.a. n.a. 5.51%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  64 7.57% -1.80% 10.73% 24.25% 14.34% n.a. n.a. n.a. 7.73%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  64 (Hedging) 2.49% -3.28% 8.21% 28.36% 10.81% n.a. n.a. n.a. 9.50%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ ˤ̰瓠ˠ̲瓠 ̯̰ 8.8983 -14.19% -2.01% 3.78% 14.02% -12.28% n.a. n.a. n.a. -10.45%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  59 -6.05% -0.38% 6.52% 11.66% -4.89% n.a. n.a. n.a. -3.06%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  59 (Hedging) -10.04% -1.75% 4.34% 14.99% -7.53% n.a. n.a. n.a. -5.54%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ ˤ̰瓠ˠ̲瓠 �̭�̭̲瓠 ̭谀瓠�� ̲�̭㱨�̭̰㠠 15.4329 43.51% 3.82% 14.92% 54.04% 67.63% n.a. n.a. n.a. 31.40%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  51 53.99% 5.00% 17.19% 50.90% 77.10% n.a. n.a. n.a. 33.67%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  51 (Hedging) 47.09% 3.48% 14.66% 55.65% 71.91% n.a. n.a. n.a. 33.81%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ �ˠˤ̲̭�ˤ�ˤ瓠̰̰ ̭谀瓠��㤲� �̯ 16.1903 n.a. 6.31% 9.54% 39.76% n.a. n.a. n.a. n.a. 61.90%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  33 n.a. 7.85% 12.02% 36.38% n.a. n.a. n.a. n.a. 59.45%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀� 33 (Hedging) n.a. 6.37% 9.72% 40.46% n.a. n.a. n.a. n.a. 60.47%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ �〮�� ̭�ˤ�ˤ瓠̰̰ ̲�̭㱨�̭̰㠠 11.7650 n.a. -2.32% 8.11% 40.28% n.a. n.a. n.a. n.a. 17.65%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  62 n.a. -0.74% 11.22% 37.18% n.a. n.a. n.a. n.a. 20.79%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  62 (Hedging) n.a. -2.10% 8.93% 41.28% n.a. n.a. n.a. n.a. 19.30%
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̰̲̭̇�̭浔̭ �瓠��푨��㱨̰瓠̭̰̇ݳ
�瓠 ̰̯̱̭��̭̭� L̲̰ �푨瓠 ̭ݳ

% �̰〮�㱨 ̭̭㱨瓠 % ��̲ 浔̰
㠠̭ݳ� 㤲���L�浔̰ 1 ̭�̲ � 3 ̭�̲ � 6 ̭�̲ � 1 浔̰ 3 浔̰ 5 浔̰ 10 浔̰ 㠠̭ݳ� 㤲��� 㠠̭ݳ�ݳ ̰̲̭̇�

̰̲̭̇� 㱨̯̰̰䝀瓠̭̇�ј���̭浔 �̯̭䁡
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ �〮�� ̯̭̰ ̭̰̲ �̯ 8% #19 6.9543 -15.84% -5.80% -2.55% -0.14% -7.98% -4.69% 0.62% n.a. -6.47%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  13 -8.09% -3.96% 0.39% -1.98% -0.34% -3.20% 0.26% n.a. -4.90%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  13 (Hedging) -12.56% -5.34% -1.78% 1.08% -4.22% -1.97% 2.63% n.a. -4.29%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ �〮�� ̯̭̰ ̭̰̲ �̯ 8% #20 6.9435 -16.11% -5.68% -2.54% -0.13% -8.25% -4.93% 0.57% n.a. -6.57%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  13 -8.09% -3.96% 0.39% -1.98% -0.34% -3.20% 0.26% n.a. -4.83%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  13 (Hedging) -12.56% -5.34% -1.78% 1.08% -4.22% -1.97% 2.63% n.a. -4.00%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ �〮�� ̯̭̰ ̭̰̲ �̯ 8% #21 6.9564 -16.04% -5.66% -2.35% -0.14% -8.12% -4.80% 0.61% n.a. -6.54%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  13 -8.09% -3.96% 0.39% -1.98% -0.34% -3.20% 0.26% n.a. -4.83%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  13 (Hedging) -12.56% -5.34% -1.78% 1.08% -4.22% -1.97% 2.63% n.a. -4.00%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ �〮�� ̲�̭㱨�̭̰㠠 ̯̭̰ ̭̰̲ �̯ 5M#2 7.5974 -14.93% -5.66% -2.52% 0.06% -7.04% n.a. n.a. n.a. -10.01%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  13 -8.09% -3.96% 0.39% -1.98% -0.34% n.a. n.a. n.a. -6.85%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  13 (Hedging) -12.56% -5.34% -1.78% 1.08% -4.22% n.a. n.a. n.a. -7.31%
̰̲̭̇�̭浔̭ i̭ˤ L̰ ̲̲̰瓠� ̯̭̰ ̭̰̲ �̯ 8% #6 1.8998 -72.97% -7.05% 0.94% -17.05% -69.54% -31.91% -26.12% n.a. -27.27%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  31 -68.59% -5.59% 3.31% -17.00% -65.14% -29.51% -25.12% n.a. -25.47%
�㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�  31 (Hedging) -70.00% -6.95% 1.08% -14.39% -66.16% -28.46% -23.35% n.a. -24.52%
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�̱̲�̭ɣ  ̭̰̰�‰�̰ � 橔̯�
1. �瓠൮��㜵��̭뻀̭ �̭ન�쪸㜵 3 ���� �轸Գ̭Գ̭ Գ�̭Գ�̭Գ�靜�㜵�Ա̭ �靜Ա Գ�靜�㜵�ન㜵��靜̭ �Գ㘶Գ�靜��靜̭Աㄮન㐴̭敲  �Գ㘶��Գ̭Գ̭ ���� � �瓠൮�Գ൮���靜�Գ�̭瓠㐴�Ա̭瓠�Գ�瓠൮��瓠쀀�Գ�㘶̭㘶�瓠 뻀�Գ�̭�圍靜圍൮Գ൮���㡀�̭뻀�靜̭ �圍�Գ�浔瓠�靜̭Գ 1 Գ瓠�浔靜圍 2559
2. 瓠㐴�̭Գ൮���靜��浔圍൮Գ㡀Գ瓠㜵靜�瓠Ա̭敲�㡀�̭ ��㘶�靜��靜̭ (SET TRI)
3. 瓠㐴�̭Գ൮���靜��浔圍 SET High Dividend 30 (SETHD TRI)
4. 靜��轸Գ̭Գ̭ �㘶㡀浔�̭ 1) 瓠㐴�̭Գ൮���靜��浔圍൮Գ㡀Գ瓠㜵靜�瓠Ա̭敲�㡀�̭ ��㘶�靜��靜̭ (SET TRI) ���瓠��浔� 50% 2) Գ൮���靜��浔圍�Ա靜ԳનԳ�̭瓠㐴�Ա̭瓠�Գ�瓠൮��瓠쀀�Գ�̭Ա 1 - 3 �̭ Գ�̭�圍靜圍൮Գ൮���㡀�̭뻀�靜̭ ���瓠��浔� 25% 3) �瓠൮��㜵��̭뻀̭ �̭ન�쪸㜵��㘶�� 1 �̭ 浔̭�̭ન�� ว�̭㜵浔� 5 Գ ว��靜 �轸Գ̭Գ̭ Գ�̭ 3 
Գ�靜�Աㄮન㐴̭敲Գ��㡀ⴠ� � ว�㜵� Գ�靜�㜵�Ա̭ �靜Ա Գ�靜�㜵�ન㜵��靜̭ �Գ㘶Գ�靜��靜̭Աㄮન㐴̭敲 㡀Գ瓠̭ 㡀瓠㜵дҕ̭ ���瓠��浔� 25% (1) (2)

5. 靜��轸Գ̭Գ̭ �㘶㡀浔�̭ 1) �瓠൮��㜵��̭뻀̭ �̭ન�쪸㜵��㘶�� 1 �̭ 浔̭�̭ન�� ว�̭㜵浔� 5 Գ ว��靜 �轸Գ̭Գ̭ Գ�̭ 3 Գ�靜�Աㄮન㐴̭敲Գ��㡀ⴠ� � ว�㜵� Գ�靜�㜵�Ա̭ �靜Ա Գ�靜�㜵�ન㜵��靜̭ �Գ㘶Գ�靜��靜̭Աㄮન㐴̭敲 ���瓠��浔� 40% 2) 瓠㐴��̭瓠൮�Գ൮���靜�Գ�̭㜵�Գ̭靜Ա� ��Ա瓠�Գ�瓠൮�靜̭Գ圍�̭̭Ա 1 �̭ (Zero Rate Return Index) 
���瓠��浔� 55% 3) 瓠㐴�൮̭���㡀�̭뻀д靜��㜵㐴� Mark-to-Market 靜̭Գ圍�̭瓠�瓠�靜浔圍���㐴�Գ�ё��Գ�̭� ว��㜵൮����̭�����㘶瓠� A- Գ 뻀��� �̭Ա 1-3 �̭ ���瓠��浔� 5% (1) 
6. 靜��轸Գ̭Գ̭ �㘶㡀浔�̭ 1) 瓠㐴�̭Գ൮���靜��浔圍൮Գ㡀Գ瓠㜵靜�瓠Ա̭敲�㡀�̭ ��㘶�靜��靜̭ (SET TRI) ���瓠��浔� 10% 2) Գ൮���靜��浔圍�Ա靜ԳનԳ�̭瓠㐴�Ա̭瓠�Գ�瓠൮��瓠쀀�Գ�̭Ա 1 - 3 �̭ Գ�̭�圍靜圍൮Գ൮���㡀�̭뻀�靜̭ ���瓠��浔� 45% 3) �瓠൮��㜵��̭뻀̭ �̭ન�쪸㜵��㘶�� 1 �̭ 浔̭�̭ન�� ว�̭㜵浔� 5 Գ ว��靜 �轸Գ̭Գ̭ Գ�̭ 3 
Գ�靜�Աㄮન㐴̭敲Գ��㡀ⴠ� � ว�㜵� Գ�靜�㜵�Ա̭ �靜Ա Գ�靜�㜵�ન㜵��靜̭ �Գ㘶Գ�靜��靜̭Աㄮન㐴̭敲 㡀Գ瓠̭ 㡀瓠㜵дҕ̭ ���瓠��浔� 45% (1) (2)  
7. 瓠㐴��̭瓠൮�Գ൮���靜�Գ�̭㜵�Գ̭靜Ա� ��Ա瓠�Գ�瓠൮�靜̭Գ圍�̭̭Ա 1 �̭ (Zero Rate Return Index) �Գ㘶��Գ̭Գ̭ ���� � 靜��轸Գ̭Գ̭ �㘶㡀浔�̭ 1) 瓠㐴��̭瓠൮�Գ൮���靜�Գ�̭㜵�Գ̭靜Ա���Ա瓠�Գ�瓠൮�靜̭Գ圍�̭̭Ա 1 �̭ (Zero Rate Return Index) ���瓠��浔� 80% 2) �瓠൮��㜵��̭뻀̭ �̭ન�쪸㜵��㘶�� 1 �̭ 浔̭�̭ન�� ว�̭㜵浔� 5 Գ ว��靜 
�轸Գ̭Գ̭ Գ�̭ 3 Գ�靜�Աㄮન㐴̭敲Գ��㡀ⴠ� � ว�㜵� Գ�靜�㜵�Ա̭ �靜Ա Գ�靜�㜵�ન㜵��靜̭ �Գ㘶Գ�靜��靜̭Աㄮન㐴̭敲 㡀Գ瓠̭ 㡀瓠㜵дҕ̭ ���瓠��浔� 20% �圍�Գ�浔瓠�靜̭Գ 28 ൮ԱԳ靜圍 2562 �Գ㘶��Գ̭Գ̭ ���� � Գ൮���靜��浔圍�Ա靜ԳનԳ�̭瓠㐴�Ա̭瓠�Գ�瓠൮��瓠쀀�Գ�̭Ա�圍��㜵ન� 1 �̭ Գ�̭�圍靜圍൮Գ൮���㡀�̭뻀�靜̭ ���瓠��浔� 100%                 
�圍�Գ�浔瓠�靜̭Գ 1 㜵�㜵a靜圍 2563 (2) 

8. 瓠㐴�㐴̭̭뻀浔瓠Գ�̭㜵�̭靜Ա� � ว�㜵� 靜��轸Գ̭Գ̭ �㘶㡀浔�̭ 1) �瓠൮��㜵��̭뻀̭ �̭ન�쪸㜵��㘶�� 1 �̭ 浔̭�̭ન�� ว�̭㜵浔� 5 Գ ว��靜 �轸Գ̭Գ̭ Գ�̭ 3 Գ�靜�Աㄮન㐴̭敲Գ��㡀ⴠ� � ว�㜵� Գ�靜�㜵�Ա̭ �靜Ա Գ�靜�㜵�ન㜵��靜̭ �Գ㘶Գ�靜��靜̭Աㄮન㐴̭敲 ���瓠��浔� 40% 2) 瓠㐴��̭瓠൮�Գ൮���靜�Գ�̭㜵�Գ̭靜Ա���Ա瓠�Գ�瓠൮�靜̭Գ圍�̭̭Ա 1 �̭ 
(Zero Rate Return Index) ���瓠��浔� 40% 3) 瓠㐴�൮̭���㡀�̭뻀д靜��㜵㐴� Mark-to-Market 靜̭Գ圍�̭瓠�瓠�靜浔圍���㐴�Գ�ё��Գ�̭� ว��㜵൮����̭�����㘶瓠�  A- Գ 뻀��� �̭Ա 1-3 �̭ ���瓠��浔� 20% (1)  

9. 靜��轸Գ̭Գ̭ �㘶㡀浔�̭ 1) 瓠㐴�̭Գ൮���靜��浔圍൮Գ㡀Գ瓠㜵靜�瓠Ա̭敲�㡀�̭ ��㘶�靜��靜̭ (SET TRI) ���瓠��浔� 50% 2) 瓠㐴�Ա̭瓠�Գ�瓠൮��瓠쀀�Գ�̭Ա 1 - 3 �̭ Գ�̭�圍靜圍൮Գ൮���㡀�̭뻀�靜̭ ���瓠��浔� 25% 3) �瓠൮��㜵��̭뻀̭ �̭ન�쪸㜵��㘶�� 1 �̭ 浔̭�̭ન�� ว�̭㜵浔� 5 Գ ว��靜 �轸Գ̭Գ̭ Գ�̭ 3 Գ�靜�Աㄮન㐴̭敲Գ��㡀ⴠ� 
� ว�㜵� Գ�靜�㜵�Ա̭ �靜Ա Գ�靜�㜵�ન㜵��靜̭ �Գ㘶Գ�靜��靜̭Աㄮન㐴̭敲 ���瓠��浔� 25% (1) 

10. 靜��轸Գ̭Գ̭ ё�浔̭��뻀㡀�瓠㜵Գ�̭ 1) 瓠㐴� ̭MSCI China ���瓠��浔� 25% 2) 瓠㐴�̭ Hang Seng China Enterprise ���瓠��浔� 25% 3) 瓠㐴�̭ MSCI India ���瓠��浔� 50% � Գ̭ � ว靜��浔ㄮ�㡀 ว�̭��������̭ન��㜵ԱԳ�靜�Գ ว浔
11. 瓠㐴�̭ MSCI AC Asia-Pacific ex Japan Net Total Return � Գ̭ �㘶ё�㜵靜��浔ㄮ�㡀 ว�̭��������̭ન��㜵ԱԳ�靜 ㄮ 浔瓠�靜̭Գ靜��浔ㄮԳ൮���靜� 
12. 瓠㐴�̭ S&P 500 � Գ̭ �㘶ё�㜵靜��浔ㄮ�㡀 ว�̭��������㜵ԱԳ�̭ન��靜 ㄮ 浔瓠�靜̭Գ靜��浔ㄮԳ൮���靜�
13. 靜��轸Գ̭Գ̭ �㘶㡀浔�̭ 1) Գ㜵����ન�̭�Գ�̭㜵�̭靜Ա��浔圍㡀Գ瓠㜵 (Hang Seng China Enterprises Index ETF) ��瓠� ว浔̭�瓠൮��Գ㜵��Գ̭Գ̭ � �Ա�Գ�靜��浔ㄮԳ൮���靜��㡀 ว�̭��������㜵ԱԳ�̭ન��靜 ㄮ 浔瓠�靜̭Գ靜��浔ㄮԳ൮���靜� ���瓠��浔� 95% 2) �瓠൮��㜵��̭뻀̭ �̭ન�쪸㜵��㘶�� 1 �̭ 浔̭�̭ન�� ว�̭㜵浔� 5 Գ ว��靜 �轸Գ̭Գ̭
Գ�̭ 3 Գ�靜�Աㄮન㐴̭敲Գ��㡀ⴠ� � ว�㜵� Գ�靜�㜵�Ա̭ �靜Ա Գ�靜�㜵�ન㜵��靜̭ �Գ㘶Գ�靜��靜̭Աㄮન㐴̭敲 㡀Գ瓠̭ 㡀瓠㜵дҕ̭���瓠��浔� 5%
14. 瓠㐴�̭ MSCI EM Latin America � Գ̭ � ว靜��浔ㄮ�㡀 ว�̭��������̭ન��㜵ԱԳ�靜�Գ ว浔 �Գ㘶��Գ̭Գ̭ ���� � 瓠㐴�̭ S&P Latin America 40 � Գ̭ � ว靜��浔ㄮ�㡀 ว�̭��������̭ન��㜵ԱԳ�靜 ㄮ 浔瓠�靜̭Գ靜��浔ㄮԳ൮���靜� �圍�Գ�浔瓠�靜̭Գ 1 圍નёԱ�̭� 2561
15. 瓠㐴�̭ STOXX Europe 600 ��瓠� ว浔̭�瓠൮��Գ㜵��Գ̭Գ̭ � �Ա�Գ�靜��浔ㄮԳ൮���靜��㡀 ว�̭��������㜵ԱԳ�̭ન��靜 ㄮ 浔瓠�靜̭Գ靜��浔ㄮԳ൮���靜� 
16. 靜��轸Գ̭Գ̭ �㘶㡀浔�̭ 1) Գ㜵����ન�̭�Գ�̭㜵�̭靜Ա��浔圍㡀Գ瓠㜵 (PowerShares DB Oil Fund) ��瓠� ว浔̭�瓠൮��Գ㜵��Գ̭Գ̭ � �Ա�Գ�靜��浔ㄮԳ൮���靜��㡀 ว�̭��������㜵ԱԳ�̭ન��靜 ㄮ 浔瓠�靜̭Գ靜��浔ㄮԳ൮���靜� ���瓠��浔� 95% 2) �瓠൮��㜵��̭뻀̭ �̭ન�쪸㜵��㘶�� 1 �̭ 浔̭�̭ન�� ว�̭㜵浔� 5 Գ ว��靜 �轸Գ̭Գ̭ Գ�̭ 3 Գ�靜�
Աㄮન㐴̭敲Գ��㡀ⴠ� � ว�㜵� Գ�靜�㜵�Ա̭ �靜Ա Գ�靜�㜵�ન㜵��靜̭ �Գ㘶Գ�靜��靜̭Աㄮન㐴̭敲 㡀Գ瓠̭ 㡀瓠㜵дҕ̭���瓠��浔� 5%
17. 瓠㐴�㐴̭̭뻀浔瓠Գ�̭㜵�̭靜Ա� � ว�㜵� 瓠㐴��̭靜靜�̭靜� London Gold AM Fixing  � Գ̭ � ว靜��浔ㄮ�㡀 ว�̭��������̭ન��㜵ԱԳ�靜�Գ ว浔 �Գ㘶��Գ̭Գ̭ ���� � LBMA Gold Price 靜̭Գ��㘶㜵��浔Գ 10.30 �. (�浔Գ�圍��̭Գ����) ��瓠� ว浔̭�瓠൮��Գ㜵��Գ̭Գ̭ � �Ա�Գ�靜��浔ㄮԳ൮���靜��㡀 ว�̭��������㜵ԱԳ�̭ન��靜 ㄮ 浔瓠�靜̭Գ靜��浔ㄮ
Գ൮���靜� �圍�Գ�浔瓠�靜̭Գ 20 圍�̭靜圍 2558
18. 瓠㐴�̭ MSCI US REIT � Գ̭ � ว靜��浔ㄮ�㡀 ว�̭��������̭ન��㜵ԱԳ�靜�Գ ว浔 �Գ㘶��Գ̭Գ̭ ���� � 瓠㐴� ̭MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Transition � Գ̭ � ว靜��浔ㄮ�㡀 ว�̭��������̭ન��㜵ԱԳ�靜�Գ ว浔 �圍�Գ�浔瓠�靜̭Գ 1 㜵Ա圍дԱ瓠�Գ敲 2561 �Գ㘶��Գ̭Գ̭ ���� � 瓠㐴�̭ MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 
� Գ̭ � ว靜��浔ㄮ�㡀 ว�̭��������̭ન��㜵ԱԳ�靜�Գ ว浔 �圍�Գ�浔瓠�靜̭Գ 24 Գ瓠�浔靜圍 2561
19. 瓠㐴�̭ Nikkei 225 ��瓠� ว浔̭�瓠൮��Գ㜵��Գ̭Գ̭ � �Ա�Գ�靜��浔ㄮԳ൮���靜��㡀 ว�̭��������㜵ԱԳ�̭ન��靜 ㄮ 浔瓠�靜̭Գ靜��浔ㄮԳ൮���靜�
20. 瓠㐴�̭ EURO STOXX 50 ��瓠� ว浔̭�瓠൮��Գ㜵��Գ̭Գ̭ � �Ա�Գ�靜��浔ㄮԳ൮���靜��㡀 ว�̭��������㜵ԱԳ�̭ન��靜 ㄮ 浔瓠�靜̭Գ靜��浔ㄮԳ൮���靜�
21. 靜��轸Գ̭Գ̭ �㘶㡀浔�̭ 1) 瓠㐴� ̭MSCI Korea TRN ���瓠��浔� 25% 2) 瓠㐴�̭ MSCI Taiwan TRN ���瓠��浔� 25% 3) 瓠㐴� ̭MSCI China TRN ���瓠��浔� 25% 4) 瓠㐴�̭ Hang Seng ���瓠��浔� 25% 靜瓠 뻀̭ �̭뻀瓠㐴�̭瓠̭ 㜵Գ�浔�㘶ё�㜵��瓠� ว浔̭�瓠൮��Գ㜵��Գ̭Գ̭ � �Ա�Գ�靜��浔ㄮԳ൮���靜��㡀 ว�̭��������㜵ԱԳ�̭ન��靜 ㄮ 浔瓠�靜̭Գ
靜��浔ㄮԳ൮���靜�
22. 瓠㐴�̭ DAX ��瓠� ว浔̭�瓠൮��Գ㜵��Գ̭Գ̭ � �Ա�Գ�靜��浔ㄮԳ൮���靜��㡀 ว�̭��������㜵ԱԳ�̭ન��靜 ㄮ 浔瓠�靜̭Գ靜��浔ㄮԳ൮���靜�
23. 瓠㐴�̭ MSCI Korea TRN � Գ̭ � ว靜��浔ㄮ�㡀 ว�̭��������̭ન��㜵ԱԳ�靜�Գ ว浔
24. 靜��轸Գ̭Գ̭ �㘶㡀浔�̭ 1) 瓠㐴� ̭Barclays Capital Global Aggregate Bond � Գ̭ � ว靜��浔ㄮ�㡀 ว�̭��������㜵ԱԳ�̭ન��靜 ㄮ 浔瓠�靜̭Գ靜��浔ㄮԳ൮���靜� ���瓠��浔� 50% 2) 瓠㐴� ̭MSCI AC World � Գ̭ � ว靜��浔ㄮ�㡀 ว�̭��������㜵ԱԳ�̭ન��靜 ㄮ 浔瓠�靜̭Գ靜��浔ㄮԳ൮���靜� ���瓠��浔� 50% �Գ㘶��Գ̭Գ̭ ���� � 瓠㐴�̭ MSCI AC 
World ��瓠� ว浔̭�瓠൮��Գ㜵��Գ̭Գ̭ � �Ա�Գ�靜��浔ㄮԳ൮��靜��㡀 ว�̭��������㜵ԱԳ�̭ન��靜 ㄮ 浔瓠�靜̭Գ靜��浔ㄮԳ൮���靜� �圍�Գ�浔瓠�靜̭Գ 16 ൮ԱԳ靜圍 2557
25. 瓠㐴�̭ MSCI Taiwan TRN � Գ̭ � ว靜��浔ㄮ�㡀 ว�̭��������̭ન��㜵ԱԳ�靜�Գ ว浔
26. 瓠㐴�̭ Dow Jones Industrial Average � Գ̭ � ว靜��浔ㄮ�㡀 ว�̭��������̭ન��㜵ԱԳ�靜�Գ ว浔 
27. 瓠㐴�̭ Tokyo Stock Exchange REIT ��瓠� ว浔̭�瓠൮��Գ㜵��Գ̭Գ̭ � �Ա�Գ�靜��浔ㄮԳ൮���靜��㡀 ว�̭��������㜵ԱԳ�̭ન��靜 ㄮ 浔瓠�靜̭Գ靜��浔ㄮԳ൮���靜�
28. 瓠㐴�̭ MSCI Daily Total Return Net China USD  ��瓠� ว浔̭�瓠൮��Գ㜵��Գ̭Գ̭ ��Ա�Գ�靜��浔ㄮ�㡀 ว�̭��������㜵ԱԳ�̭ન��靜 ㄮ 浔瓠�靜̭Գ靜��浔ㄮԳ൮���靜�
29. 靜��轸Գ̭Գ̭ �㘶㡀浔�̭ 1) �瓠൮�Գ൮���靜�Գ�̭Ա瓠�Գ�瓠൮��瓠쀀�Գ�靜̭�̭Ա��㘶圍ㄮ 1 �̭ �浔㜵 ว浔̭��浔�൮�̭Գ�̭൮���㡀�̭뻀д靜��㜵㐴�靜̭Գ� ว�瓠�㜵��瓠�瓠�瓠�靜浔圍���㐴�Գ�ё���̭�����㘶瓠� BBB 靜̭Գ圍靜̭浔圍��̭Գ̭ ̭�靜̭̭ �㜵瓠�Ա瓠�Գ�瓠൮� (spread) �̭Ա��㘶圍ㄮ 1 �̭ ㄮ 浔瓠�靜̭ԳԳ̭靜Ա����瓠��浔� 21% 2) �瓠൮��㜵��̭뻀̭ � ว̭�ન̭ �㘶̭㘶
�瓠 뻀� LIBOR 1 �̭�浔㜵 ว浔̭��浔�൮�̭Գ�̭൮���㡀�̭뻀д靜��㜵㐴�൮�̭��㘶�靜�靜̭Գ� ว�瓠�㜵��瓠�瓠�瓠�靜浔圍���㐴�Գ�ё���̭�����㘶瓠� BBB 靜̭Գ圍靜̭浔圍��̭Գ̭ ̭�靜̭̭ �㜵瓠�Ա瓠�Գ�瓠൮� (spread) ��瓠� ว浔̭൮ ว�靜Ա��ว�̭㜵瓠�靜浔圍��̭Գ̭ ̭ ว��瓠൮��Գ㜵��Գ̭Գ̭ � �Ա�Գ�靜��浔ㄮԳ൮���靜��㡀 ว�̭��������㜵ԱԳ�̭ન��靜 ㄮ 浔瓠�靜̭ԳԳ̭靜Ա����瓠��浔� 54% 
3) 瓠㐴� ̭Hang Seng China Enterprises ��瓠� ว浔̭൮ ว�靜Ա��ว�̭㜵瓠�靜浔圍��̭Գ̭ ̭ ว��瓠൮��Գ㜵��Գ̭Գ̭ � �Ա�Գ�靜��浔ㄮԳ൮���靜��㡀 ว�̭��������㜵ԱԳ�̭ન��靜 ㄮ 浔瓠�靜̭ԳԳ̭靜Ա� 㡀���浔瓠�靜̭Գ靜��浔ㄮԳ൮���靜� ���瓠��浔� 25%
30. 瓠㐴�̭ MSCI World Health Care NR USD ��瓠� ว浔̭�瓠൮��Գ㜵��Գ̭Գ̭ � �Ա�Գ�靜��浔ㄮԳ൮���靜��㡀 ว�̭��������㜵ԱԳ�̭ન��靜 ㄮ 浔瓠�靜̭Գ靜��浔ㄮԳ൮���靜�
31. 靜��轸Գ̭Գ̭ �㘶㡀浔�̭ 1) Գ㜵����ન�̭�Գ�̭㜵�̭靜Ա��浔圍㡀Գ瓠㜵 (United States Oil Fund) ��瓠� ว浔̭�瓠൮��Գ㜵��Գ̭Գ̭ � �Ա�Գ�靜��浔ㄮԳ൮���靜��㡀 ว�̭��������㜵ԱԳ�̭ન��靜 ㄮ 浔瓠�靜̭Գ靜��浔ㄮԳ൮���靜� ���瓠��浔� 95% 2) �瓠൮��㜵��̭뻀̭ �̭ન�쪸㜵��㘶�� 1 �̭ 浔̭�̭ન�� ว�̭㜵浔� 5 Գ ว��靜 �轸Գ̭Գ̭ Գ�̭ 3 Գ�靜�
Աㄮન㐴̭敲Գ��㡀ⴠ� � ว�㜵� Գ�靜�㜵�Ա̭ �靜Ա Գ�靜�㜵�ન㜵��靜̭ �Գ㘶Գ�靜��靜̭Աㄮન㐴̭敲 㡀Գ瓠̭ 㡀瓠㜵дҕ̭���瓠��浔� 5%
32. 瓠㐴�̭ FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate Net Return � Գ̭ � ว靜��浔ㄮ�㡀 ว�̭��������̭ન��㜵ԱԳ�靜�Գ ว浔 
33. 靜��轸Գ̭Գ̭ �㘶㡀浔�̭ 1) Գ㜵����ન�̭�Գ�̭㜵�̭靜Ա��浔圍㡀Գ瓠㜵 ( Polar Capital Funds plc -Biotechnology 㐴�ન㡀��浔̭Գ̭靜Ա� I US Dollar ) ��瓠� ว浔̭�瓠൮��Գ㜵��Գ̭Գ̭ � �Ա�Գ�靜��浔ㄮԳ൮���靜��㡀 ว�̭��������㜵ԱԳ�̭ન��靜 ㄮ 浔瓠�靜̭Գ靜��浔ㄮԳ൮���靜� ���瓠��浔� 95% 2) �瓠൮��㜵��̭뻀̭ �̭ન�쪸㜵��㘶�� 1 �̭ 
浔̭�̭ન�� ว�̭㜵浔� 5 Գ ว��靜 �轸Գ̭Գ̭ Գ�̭ 3 Գ�靜�Աㄮન㐴̭敲Գ��㡀ⴠ� � ว�㜵� Գ�靜�㜵�Ա̭ �靜Ա Գ�靜�㜵�ન㜵��靜̭ �Գ㘶Գ�靜��靜̭Աㄮન㐴̭敲 㡀Գ瓠̭ 㡀瓠㜵дҕ̭���瓠��浔� 5%
34. 瓠㐴�̭ MSCI AC World  ��瓠� ว浔̭�瓠൮��Գ㜵��Գ̭Գ̭ � �Ա�Գ�靜��浔ㄮԳ൮���靜��㡀 ว�̭��������㜵ԱԳ�̭ન��靜 ㄮ 浔瓠�靜̭Գ靜��浔ㄮԳ൮���靜�
35. 瓠㐴�̭ MSCI India Total Return � Գ̭ ��� �൮瓠浔㐴̭뻀浔瓠Գ�̭㜵�̭靜Ա�㡀Գ瓠㜵 ��瓠� ว浔̭�瓠൮��Գ㜵��Գ̭Գ̭ ��Ա�Գ�靜��浔ㄮԳ൮���靜��㡀 ว�̭��������㜵ԱԳ�̭ન��靜 ㄮ 浔瓠�靜̭Գ靜��浔ㄮԳ൮���靜�
36. 靜��轸Գ̭Գ̭ �㘶㡀浔�̭ 1) Գ൮���靜��浔圍�Ա靜ԳનԳ�̭瓠㐴�Ա̭瓠�Գ�瓠൮��瓠쀀�Գ�̭Ա 1 - 3 �̭ Գ�̭�圍靜圍൮Գ൮���㡀�̭뻀�靜̭ ���瓠��浔� 75% 2) 瓠㐴�̭Գ൮���靜��浔圍൮Գ㡀Գ瓠㜵靜�瓠Ա̭敲�㡀�̭ ��㘶�靜��靜̭ (SET TRI) ���瓠��浔� 12.50% 3) 瓠㐴�̭Գ൮���靜��浔圍㜵�̭靜Ա��浔圍��瓠̭ 㡀�ન圍靜�瓠Ա̭敲�Գ㘶㜵�̭靜�瓠�൮敲�Ա�Գ�㜵�
Գ̭靜Ա�����瓠̭ 㡀�ન圍靜�瓠Ա̭敲 (PF&REIT Total Return Index) Գ�̭൮Գ㡀Գ瓠㜵靜�瓠Ա̭敲�㡀�̭ ��㘶�靜��靜̭ ���瓠��浔� 12.50% (1) (2)

37. 瓠㐴�̭ Barclays 1-3 Month U.S. Treasury Bill � Գ̭ ��� �൮瓠浔㐴̭뻀浔瓠Գ�̭㜵�̭靜Ա�㡀Գ瓠㜵 ��瓠� ว浔̭�瓠൮��Գ㜵��Գ̭Գ̭ � �Ա�Գ�靜��浔ㄮԳ൮���靜��㡀 ว�̭��������㜵ԱԳ�̭ન��靜 ㄮ 浔瓠�靜̭Գ靜��浔ㄮԳ൮���靜�
38. 靜��轸Գ̭Գ̭ �㘶㡀浔�̭ 1) �瓠൮��㜵��̭뻀̭ �̭ન�쪸㜵��㘶�� 1 �̭ 浔̭�̭ન�� ว�̭㜵浔� 5 Գ ว��靜 �轸Գ̭Գ̭ Գ�̭ 3 Գ�靜�Աㄮન㐴̭敲Գ��㡀ⴠ� � ว�㜵� Գ�靜�㜵�Ա̭ �靜Ա Գ�靜�㜵�ન㜵��靜̭ �Գ㘶Գ�靜��靜̭Աㄮન㐴̭敲 㡀Գ瓠̭ 㡀瓠㜵дҕ̭ ���瓠��浔� 43.75% 2) Գ൮���靜��浔圍�Ա靜ԳનԳ�̭瓠㐴�Ա̭瓠�Գ�瓠൮��瓠쀀�Գ�̭Ա 1 - 3 �̭ Գ�̭�圍靜圍
൮Գ൮���㡀�̭뻀�靜̭ ���瓠��浔� 38.75% 3) 瓠㐴�̭Գ൮���靜��浔圍൮Գ㡀Գ瓠㜵靜�瓠Ա̭敲�㡀�̭ ��㘶�靜��靜̭ (SET TRI) ���瓠��浔� 10% 4) 瓠㐴�̭Գ൮���靜��浔圍㜵�̭靜Ա��浔圍��瓠̭ 㡀�ન圍靜�瓠Ա̭敲�Գ㘶㜵�̭靜�瓠�൮敲�Ա�Գ�㜵�Գ̭靜Ա�����瓠̭ 㡀�ન圍靜�瓠Ա̭敲 (PF&REIT Total Return Index) Գ�̭൮Գ㡀Գ瓠㜵靜�瓠Ա̭敲�㡀�̭ ��㘶�靜��靜̭ 
���瓠��浔� 7.50% (1) (2)

39. 靜��轸Գ̭Գ̭ Գ�̭�瓠൮��㜵��̭뻀̭ �̭ન�쪸㜵 1 �̭ �轸Գ̭Գ̭ Գ�̭Գ�靜�㜵�Ա̭ �靜Ա Գ�靜�㜵�ન㜵��靜̭ �Գ㘶Գ�靜��靜̭Աㄮન㐴̭敲
40. 靜��轸Գ̭Գ̭ �㘶㡀浔�̭ 1) �瓠൮��㜵��̭뻀̭ �̭ન�쪸㜵��㘶�� 1 �̭ 浔̭�̭ન�� ว�̭㜵浔� 5 Գ ว��靜 �轸Գ̭Գ̭ Գ�̭ 3 Գ�靜�Աㄮન㐴̭敲Գ��㡀ⴠ� � ว�㜵� Գ�靜�㜵�Ա̭ �靜Ա Գ�靜�㜵�ન㜵��靜̭ �Գ㘶Գ�靜��靜̭Աㄮન㐴̭敲 㡀Գ瓠̭ 㡀瓠㜵дҕ̭ ���瓠��浔� 35% 2) Գ൮���靜��浔圍�Ա靜ԳનԳ�̭瓠㐴�Ա̭瓠�Գ�瓠൮��瓠쀀�Գ�̭Ա 1 - 3 �̭ Գ�̭�圍靜圍൮Գ
൮���㡀�̭뻀�靜̭ ���瓠��浔� 35% 3) Գ൮���靜��浔圍�Ա靜ԳનԳ�̭瓠㐴�൮̭���㡀�̭뻀д靜��㜵㐴� Mark-to-Market 靜̭Գ圍�̭瓠�瓠�靜浔圍���㐴�Գ�ё��Գ�̭� ว��㜵൮����̭�����㘶瓠�  A- Գ 뻀��� �̭Ա 1-3 �̭ Գ�̭�圍靜圍൮Գ൮���㡀�̭뻀�靜̭ ���瓠��浔� 20% 4) �瓠൮��㜵��̭뻀̭ � ว̭�ન̭  (THBFIX) ��㡀�瓠�����㘶̭㘶 �浔Գ 6 ���� 
㡀Գ瓠̭ 㡀瓠㜵дҕ̭ ���瓠��浔� 10% (1) (2)

41. 瓠㐴�̭Գ൮���靜��浔圍 SET High Dividend 30 (SETHD TRI) �Գ㘶��Գ̭Գ̭ ���� � 瓠㐴�̭Գ൮���靜��浔圍൮Գ㡀Գ瓠㜵靜�瓠Ա̭敲�㡀�̭ ��㘶�靜��靜̭ (SET TRI) �圍�Գ�浔瓠�靜̭Գ 1 圍�̭靜圍 2562
42. 瓠㐴�̭ S&P Global 1200 Consumer Staples Sector � Գ̭ ��� �൮瓠浔㐴̭뻀浔瓠Գ�̭㜵�̭靜Ա�㡀Գ瓠㜵 ��瓠� ว浔̭�瓠൮��Գ㜵��Գ̭Գ̭ ��Ա�Գ�靜��浔ㄮԳ൮���靜��㡀 ว�̭��������㜵ԱԳ�̭ન��靜 ㄮ 浔瓠�靜̭Գ靜��浔ㄮԳ൮���靜�
43. 瓠㐴�̭ FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion � Գ̭ ��� �൮瓠浔㐴̭뻀浔瓠Գ�̭㜵�̭靜Ա�㡀Գ瓠㜵 ��瓠� ว浔̭�瓠൮��Գ㜵��Գ̭Գ̭ ��Ա�Գ�靜��浔ㄮԳ൮���靜��㡀 ว�̭��������㜵ԱԳ�̭ન��靜 ㄮ 浔瓠�靜̭Գ靜��浔ㄮԳ൮���靜�
44. 瓠㐴�̭Գ൮���靜��浔圍 SET50 (SET50 TRI)



�瓠 ̰̯̱̭��̭̭�ન̲̭̰̲̭�̇ 㱨̯̰̰䝀ɣ ̯̭푨̯ʕ   ̰ˠ瓠�. i̭ˤ L̰ �̱̰ݳ
નL̲ 瓠 � 㱨̰ݳ �ݳ̰ ̰䝀 30�ݳ ̰̰� 2563

45. 靜��轸Գ̭Գ̭ �㘶㡀浔�̭瓠㐴�̭ TOPIX Net Total Return ���瓠��浔� 50% �Գ㘶瓠㐴� ̭Russell/Nomura Mid-Small Cap Index with Dividend ���瓠��浔� 50% � Գ̭ � ว靜��浔ㄮ�㡀 ว�̭��������̭ન��㜵ԱԳ�靜�Գ ว浔 �Գ㘶��Գ̭Գ̭ ���� � 瓠㐴�̭ TOPIX Net Total Return ��瓠� ว浔̭�瓠൮��Գ㜵��Գ̭Գ̭ � �Ա�Գ�靜��浔ㄮԳ൮���靜��㡀 ว�̭��
������㜵ԱԳ�̭ન��靜 ㄮ 浔瓠�靜̭Գ靜��浔ㄮԳ൮���靜� �圍�Գ�浔瓠�靜̭Գ 17 㜵Ա圍дԱ瓠�Գ敲 2563
46. 靜��轸Գ̭Գ̭ �㘶㡀浔�̭瓠㐴�̭ FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 ��瓠� ว浔̭�瓠൮��Գ㜵��Գ̭Գ̭ � �Ա�Գ�靜��浔ㄮԳ൮���靜��㡀 ว�̭��������㜵ԱԳ�̭ન��靜 ㄮ 浔瓠�靜̭Գ靜��浔ㄮԳ൮���靜� ���瓠��浔� 70% �Գ㘶瓠㐴� ̭FTSE Global Core Infrastructure 50/50 ��瓠� ว浔̭�瓠൮��Գ㜵��Գ̭Գ̭ � �Ա�Գ�靜��浔ㄮԳ൮���靜��㡀 ว
�̭��������㜵ԱԳ�̭ન��靜 ㄮ 浔瓠�靜̭Գ靜��浔ㄮԳ൮���靜� ���瓠��浔� 30%
47. 靜��轸Գ̭Գ̭ �㘶㡀浔�̭瓠㐴�̭ MSCI All Country World Information Technology ���瓠��浔� 70% �Գ㘶瓠㐴� ̭S&P Global 1200 Information Technology Sector ���瓠��浔� 30% � Գ̭ � ว靜��浔ㄮ�㡀 ว�̭��������̭ન��㜵ԱԳ�靜�Գ ว浔  �Գ㘶��Գ̭Գ̭ ���� � 靜��轸Գ̭Գ̭ �㘶㡀浔�̭ 1) 瓠㐴� ̭MSCI All Country World Information 
Technology � Գ̭ � ว靜��浔ㄮ�㡀 ว�̭��������̭ન��㜵ԱԳ�靜�Գ ว浔 ���瓠��浔� 70% 2) 瓠㐴�̭ Dow Jones World Technology � Գ̭ � ว靜��浔ㄮ�㡀 ว�̭��������̭ન��㜵ԱԳ�靜�Գ ว浔 ���瓠��浔� 30% �圍�Գ�浔瓠�靜̭Գ 21 㜵瓠�̭̭� 2561 �Գ㘶��Գ̭Գ̭ ���� � 靜��轸Գ̭Գ̭ �㘶㡀浔�̭ 1) 瓠㐴� ̭MSCI All Country World Information Technology � Գ̭
� ว靜��浔ㄮ�㡀 ว�̭��������̭ન��㜵ԱԳ�靜�Գ ว浔 ���瓠��浔� 50% 2) 瓠㐴� ̭Dow Jones World Technology � Գ̭ � ว靜��浔ㄮ�㡀 ว�̭��������̭ન��㜵ԱԳ�靜�Գ ว浔 ���瓠��浔� 50% �圍�Գ�浔瓠�靜̭Գ 11 圍�̭靜圍 2562
48. 瓠㐴�̭ Financial Select Sector ��瓠� ว浔̭�瓠൮��Գ㜵��Գ̭Գ̭ � �Ա�Գ�靜��浔ㄮԳ൮���靜��㡀 ว�̭��������㜵ԱԳ�̭ન��靜 ㄮ 浔瓠�靜̭Գ靜��浔ㄮԳ൮���靜�
49. 靜��轸Գ̭Գ̭ �㘶㡀浔�̭ 1) 瓠㐴� ̭Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD ���瓠��浔� 50% 2) 瓠㐴�̭ MSCI AC World Daily Total Return Net USD ���瓠��浔� 30% 3) 瓠㐴� ̭FTSE EPRA/NAREIT Developed - USD Net ���瓠��浔� 10% (瓠㐴��̭�Գ ว� 1) 2) 3) �㘶ё�㜵
��瓠� ว浔̭�瓠൮��Գ㜵��Գ̭Գ̭ � �Ա�Գ�靜��浔ㄮԳ൮���靜��㡀 ว�̭��������㜵ԱԳ�̭ન��靜 ㄮ 浔瓠�靜̭Գ靜��浔ㄮԳ൮���靜�) �Գ㘶 4) 瓠㐴�̭Գ൮���靜��浔圍㜵�̭靜Ա��浔圍��瓠̭ 㡀�ન圍靜�瓠Ա̭敲�Գ㘶㜵�̭靜�瓠�൮敲�Ա�Գ�㜵�Գ̭靜Ա�����瓠̭ 㡀�ન圍靜�瓠Ա̭敲 (PF&REIT) Գ�̭൮Գ㡀Գ瓠㜵靜�瓠Ա̭敲�㡀�̭ ��㘶�靜��靜̭ ���瓠��浔� 10%
50. 靜��轸Գ̭Գ̭ �㘶㡀浔�̭ 1) 瓠㐴�̭Գ൮���靜��浔圍൮Գ㡀Գ瓠㜵靜�瓠Ա̭敲�㡀�̭ ��㘶�靜��靜̭ (SET TRI) ���瓠��浔� 80% 2) Գ൮���靜��浔圍�Ա靜ԳનԳ�̭瓠㐴�Ա̭瓠�Գ�瓠൮��瓠쀀�Գ�̭Ա 1 - 3 �̭ Գ�̭�圍靜圍൮Գ൮���㡀�̭뻀�靜̭ ���瓠��浔� 10% 3) �瓠൮��㜵��̭뻀̭ �̭ન�쪸㜵��㘶�� 1 �̭ 浔̭�̭ન�� ว�̭㜵浔� 5 Գ ว��靜 �轸Գ̭Գ̭ Գ�̭ 3 
Գ�靜�Աㄮન㐴̭敲Գ��㡀ⴠ� � ว�㜵� Գ�靜�㜵�Ա̭ �靜Ա Գ�靜�㜵�ન㜵��靜̭ �Գ㘶Գ�靜��靜̭Աㄮન㐴̭敲 㡀Գ瓠̭ 㡀瓠㜵дҕ̭ ���瓠��浔� 10%
51. 靜��轸Գ̭Գ̭ �㘶㡀浔�̭ 1) Գ㜵����ન�̭�Գ�̭㜵�̭靜Ա��浔圍㡀Գ瓠㜵 (CS (Lux) Global Digital Health Equity Fund IB USD) ��瓠� ว浔̭�瓠൮��Գ㜵��Գ̭Գ̭ � �Ա�Գ�靜��浔ㄮԳ൮���靜��㡀 ว�̭��������㜵ԱԳ�̭ન��靜 ㄮ 浔瓠�靜̭Գ靜��浔ㄮԳ൮���靜� ���瓠��浔� 95% 2) �瓠൮��㜵��̭뻀̭ �̭ન�쪸㜵��㘶�� 1 �̭ 浔̭�̭ન�� ว�̭㜵浔� 5 Գ ว�
�靜 �轸Գ̭Գ̭ Գ�̭ 3 Գ�靜�Աㄮન㐴̭敲Գ��㡀ⴠ� � ว�㜵� Գ�靜�㜵�Ա̭ �靜Ա Գ�靜�㜵�ન㜵��靜̭ �Գ㘶Գ�靜��靜̭Աㄮન㐴̭敲 㡀Գ瓠̭ 㡀瓠㜵дҕ̭���瓠��浔� 5%
52. 靜��轸Գ̭Գ̭ �㘶㡀浔�̭ 1) 瓠㐴�̭Գ൮���靜��浔圍൮Գ㡀Գ瓠㜵靜�瓠Ա̭敲�㡀�̭ ��㘶�靜��靜̭ (SET TRI) ���瓠��浔� 70% 2) �瓠൮��㜵��̭뻀̭ �̭ન�쪸㜵��㘶�� 1 �̭ 浔̭�̭ન�� ว�̭㜵浔� 5 Գ ว��靜 �轸Գ̭Գ̭ Գ�̭ 3 Գ�靜�Աㄮન㐴̭敲Գ��㡀ⴠ� � ว�㜵� Գ�靜�㜵�Ա̭ �靜Ա Գ�靜�㜵�ન㜵��靜̭ �Գ㘶Գ�靜��靜̭Աㄮન㐴̭敲 㡀Գ瓠̭ 㡀瓠㜵дҕ̭ ��
�瓠��浔� 30% (1) (2) 

53. 瓠㐴�㐴̭̭뻀浔瓠Գ�̭㜵�̭靜Ա� � ว�㜵�  靜��轸Գ̭Գ̭ �㘶㡀浔�̭ 1) Գ൮���靜��浔圍�Ա靜ԳનԳ�̭瓠㐴�Ա̭瓠�Գ�瓠൮��瓠쀀�Գ�̭Ա 1-3 �̭ Գ�̭�圍靜圍൮Գ൮���㡀�̭뻀�靜̭ ���瓠��浔� 45% 2) �瓠൮��㜵��̭뻀̭ �̭ન�쪸㜵��㘶�� 1 �̭ 浔̭�̭ન�� ว�̭㜵浔� 5 Գ ว��靜 �轸Գ̭Գ̭ Գ�̭ 3 Գ�靜�Աㄮન㐴̭敲Գ��㡀ⴠ� � ว�㜵� Գ�靜�㜵�Ա̭ �靜Ա Գ�靜�㜵�ન㜵�
�靜̭ �Գ㘶Գ�靜��靜̭Աㄮન㐴̭敲 㡀Գ瓠̭ 㡀瓠㜵дҕ̭ ���瓠��浔� 45% 3) 瓠㐴�̭Գ൮���靜��浔圍൮Գ㡀Գ瓠㜵靜�瓠Ա̭敲�㡀�̭ ��㘶�靜��靜̭ (SET TRI) ���瓠��浔� 5% 4) 瓠㐴�̭Գ൮���靜��浔圍㜵�̭靜Ա��浔圍��瓠̭ 㡀�ન圍靜�瓠Ա̭敲�Գ㘶㜵�̭靜�瓠�൮敲�Ա�Գ�㜵�Գ̭靜Ա�����瓠̭ 㡀�ન圍靜�瓠Ա̭敲 (PF&REIT Total Return Index) Գ�̭൮Գ㡀Գ瓠㜵靜�瓠Ա̭敲
�㡀�̭ ��㘶�靜��靜̭ ���瓠��浔� 5% (1) (2)

54. 瓠㐴�̭Գ൮���靜��浔圍 SET Well-being (SETWB TRI)
55. 靜��轸Գ̭Գ̭ �㘶㡀浔�̭ 1) Գ㜵����ન�̭�Գ�̭㜵�̭靜Ա��浔圍㡀Գ瓠㜵 (B&I Asian Real Estate Securities (UCITS) Class A Reinvesting) ��瓠� ว浔̭�瓠൮��Գ㜵��Գ̭Գ̭ � �Ա�Գ�靜��浔ㄮԳ൮���靜��㡀 ว�̭��������㜵ԱԳ�̭ન��靜 ㄮ 浔瓠�靜̭Գ靜��浔ㄮԳ൮���靜� ���瓠��浔� 95% 2) �瓠൮��㜵��̭뻀̭ �̭ન�쪸㜵��㘶�� 1 �̭ 浔̭�̭ન�
� ว�̭㜵浔� 5 Գ ว��靜 �轸Գ̭Գ̭ Գ�̭ 3 Գ�靜�Աㄮન㐴̭敲Գ��㡀ⴠ� � ว�㜵� Գ�靜�㜵�Ա̭ �靜Ա Գ�靜�㜵�ન㜵��靜̭ �Գ㘶Գ�靜��靜̭Աㄮન㐴̭敲 㡀Գ瓠̭ 㡀瓠㜵дҕ̭���瓠��浔� 5%
56. 靜��轸Գ̭Գ̭ �㘶㡀浔�̭ 1) �瓠൮�Գ൮���靜�Գ�̭Ա瓠�Գ�瓠൮��瓠쀀�Գ�靜̭ (Zero Rate Return) �̭Ա��㘶圍ㄮ 1 �̭ ���瓠��浔� 80% 2) �瓠൮��㜵��̭뻀̭ �̭ન�쪸㜵��㘶���轸Գ̭Գ̭ Գ�̭Գ�靜�㜵�Ա̭ �靜Ա Գ�靜�㜵�ન㜵��靜̭ �Գ㘶Գ�靜��靜̭Աㄮન㐴̭敲 ��㡀�瓠��Ա靜靜ԳԳ��圍浔̭�̭ન� 1 Գ ว��靜 Գ�̭�㘶̭㘶�浔Գ㜵�쪸㜵 1 �̭ ��
�瓠��浔� 20% �Գ㘶��Գ̭Գ̭ ���� � 瓠㐴�Ա̭瓠�Գ�瓠൮��瓠쀀�Գ�̭Ա�圍��㜵ન� 1 �̭ Գ�̭�圍靜圍൮Գ൮���㡀�̭뻀�靜̭ ���瓠��浔� 100% �圍�Գ�浔瓠�靜̭Գ 1 㜵�㜵a靜圍 2563
57. 靜��轸Գ̭Գ�㘶㡀浔�̭ 1) �瓠൮��㜵��̭뻀̭ �̭ન�쪸㜵��㘶���轸Գ̭Գ̭ Գ�̭Գ�靜�㜵�Ա̭ �靜Ա Գ�靜�㜵�ન㜵��靜̭ �Գ㘶Գ�靜��靜̭Աㄮન㐴̭敲  ��㡀�瓠��Ա靜靜ԳԳ��圍浔̭�̭ન� 1 Գ ว��靜 Գ�̭�㘶̭㘶�浔Գ㜵�쪸㜵 1 �̭ ���瓠��浔� 35% 2) �瓠൮�Գ൮���靜�Գ�̭Ա瓠�Գ�瓠൮��瓠쀀�Գ�靜̭ (Zero Rate Return) �̭Ա��㘶圍ㄮ 1 �̭ ��
�瓠��浔� 35% 3) 瓠㐴�൮̭���㡀�̭뻀д靜��㜵㐴� Mark-to-Market 靜̭Գ圍�̭瓠�瓠�靜浔圍���㐴�Գ�ё��Գ�̭� ว��㜵൮��� �̭�����㘶瓠� A- Գ 뻀��� �̭Ա 1-3 �̭ ���瓠��浔� 20% 4) �瓠൮�Գ൮���靜�Գ�̭ THBFIX 6 ���� ���瓠��浔� 10%
58. 靜��轸Գ̭Գ̭ �㘶㡀浔�̭ 1) Գ㜵����ન�̭�Գ�̭㜵�̭靜Ա��浔圍㡀Գ瓠㜵 (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ��瓠� ว浔̭�瓠൮��Գ㜵��Գ̭Գ̭ � �Ա�Գ�靜��浔ㄮԳ൮���靜��㡀 ว�̭��������㜵ԱԳ�̭ન��靜 ㄮ 浔瓠�靜̭Գ靜��浔ㄮԳ൮���靜� ���瓠��浔� 95% 2) �瓠൮��㜵��̭뻀̭ �̭ન�쪸㜵��㘶�� 1 �̭ 浔̭�̭ન�� ว�̭㜵浔� 5 Գ ว��靜 �轸Գ̭Գ̭ Գ�̭ 3 
Գ�靜�Աㄮન㐴̭敲Գ��㡀ⴠ� � ว�㜵� Գ�靜�㜵�Ա̭ �靜Ա Գ�靜�㜵�ન㜵��靜̭ �Գ㘶Գ�靜��靜̭Աㄮન㐴̭敲 㡀Գ瓠̭ 㡀瓠㜵дҕ̭���瓠��浔� 5%
59. 靜��轸Գ̭Գ̭ �㘶㡀浔�̭ 1) Գ㜵����ન�̭�Գ�̭㜵�̭靜Ա��浔圍㡀Գ瓠㜵 (B&I Global Real Estate Securities Fund (UCITS) 㐴�ન㡀��浔̭Գ̭靜Ա� s) ��瓠� ว浔̭�瓠൮��Գ㜵��Գ̭Գ̭ � �Ա�Գ�靜��浔ㄮԳ൮���靜��㡀 ว�̭��������㜵ԱԳ�̭ન��靜 ㄮ 浔瓠�靜̭Գ靜��浔ㄮԳ൮���靜� ���瓠��浔� 95% 2) �瓠൮��㜵��̭뻀̭ �̭ન�쪸㜵��㘶�� 1 �̭ 浔̭�̭ન�
� ว�̭㜵浔� 5 Գ ว��靜 �轸Գ̭Գ̭ Գ�̭ 3 Գ�靜�Աㄮન㐴̭敲Գ��㡀ⴠ�
 � ว�㜵� Գ�靜�㜵�Ա̭ �靜Ա Գ�靜�㜵�ન㜵��靜̭ �Գ㘶Գ�靜��靜̭Աㄮન㐴̭敲 㡀Գ瓠̭ 㡀瓠㜵дҕ̭���瓠��浔� 5%60. 靜��轸Գ̭Գ̭ �㘶㡀浔�̭ 1) Գ൮���靜��浔圍�Ա靜ԳનԳ�̭瓠㐴�Ա̭瓠�Գ�瓠൮��瓠쀀�Գ�̭Ա 1-3 �̭ Գ�̭�圍靜圍൮Գ൮���㡀�̭뻀�靜̭ ���瓠��浔� 35% 2) �瓠൮��㜵��̭뻀̭ �̭ન�쪸㜵��㘶�� 1 �̭ 浔̭�̭ન�� ว�̭㜵浔� 5 Գ ว��靜 �轸Գ̭Գ̭ Գ�̭ 3 Գ�靜�Աㄮન㐴̭敲Գ��㡀ⴠ� � ว�㜵� Գ�靜�㜵�Ա̭ �靜Ա Գ�靜�㜵�ન㜵��靜̭ Գ�靜��靜̭Աㄮન㐴̭敲 
㡀Գ瓠̭ 㡀瓠㜵дҕ̭ ���瓠��浔� 35% 3) Գ൮���靜��浔圍�Ա靜ԳનԳ�̭瓠㐴�൮̭���㡀�̭뻀д靜��㜵㐴� Mark-to-Market 靜̭Գ圍�̭瓠�瓠�靜浔圍���㐴�Գ�ё��Գ�̭� ว��㜵൮����̭�����㘶瓠� A- Գ 뻀��� �̭Ա 1-3 �̭ Գ�̭�圍靜圍൮Գ൮���㡀�̭뻀�靜̭ ���瓠��浔� 20% 4) 瓠㐴�̭Գ൮���靜��浔圍Գ�̭㜵�̭靜Ա��浔圍��瓠̭ 㡀�ન圍靜�瓠Ա̭敲�Գ㘶㜵�̭靜�瓠�൮敲
�Ա�Գ�㜵�Գ̭靜Ա�����瓠̭ 㡀�ન圍靜�瓠Ա̭敲 (PF&REIT Total Return Index) Գ�̭൮Գ㡀Գ瓠㜵靜�瓠Ա̭敲�㡀�̭ ��㘶�靜��靜̭ ���瓠��浔� 10%
61. 靜��轸Գ̭Գ̭ �㘶㡀浔�̭ 1) 瓠㐴�Ա̭瓠�Գ�瓠൮��瓠쀀�Գ�̭Ա 1 - 3 �̭ Գ�̭�圍靜圍൮Գ൮���㡀�̭뻀�靜̭ ���瓠��浔� 75% 2) 瓠㐴�̭Գ൮���靜��浔圍൮Գ㡀Գ瓠㜵靜�瓠Ա̭敲�㡀�̭ ��㘶�靜��靜̭ (SET TRI) ���瓠��浔� 12.50% 3) 瓠㐴�̭Գ൮���靜��浔圍㜵�̭靜Ա��浔圍��瓠̭ 㡀�ન圍靜�瓠Ա̭敲�Գ㘶㜵�̭靜�瓠�൮敲�Ա�Գ�㜵�Գ̭靜Ա�����瓠̭ 㡀�ન圍靜�瓠Ա̭敲 
(PF&REIT Total Return Index) Գ�̭൮Գ㡀Գ瓠㜵靜�瓠Ա̭敲�㡀�̭ ��㘶�靜��靜̭ ���瓠��浔� 12.50% (1) 

62.靜��轸Գ̭Գ̭ �㘶㡀浔�̭ 1) Գ㜵����ન�̭�Գ�̭㜵�̭靜Ա��浔圍㡀Գ瓠㜵 (Invesco China Technology ETF) ��瓠� ว浔̭�瓠൮��Գ㜵��Գ̭Գ̭ � �Ա�Գ�靜��浔ㄮԳ൮���靜��㡀 ว�̭��������㜵ԱԳ�̭ન��靜 ㄮ 浔瓠�靜̭Գ靜��浔ㄮԳ൮���靜� ���瓠��浔� 95% 2) �瓠൮��㜵��̭뻀̭ �̭ન�쪸㜵��㘶�� 1 �̭ 浔̭�̭ન�� ว�̭㜵浔� 5 Գ ว��靜 �轸Գ̭Գ̭ Գ�̭ 3 
Գ�靜�Աㄮન㐴̭敲Գ��㡀ⴠ� � ว�㜵� Գ�靜�㜵�Ա̭ �靜Ա Գ�靜�㜵�ન㜵��靜̭ �Գ㘶Գ�靜��靜̭Աㄮન㐴̭敲 㡀Գ瓠̭ 㡀瓠㜵дҕ̭���瓠��浔� 5%
63. 靜��轸Գ̭Գ̭ �㘶㡀浔�̭ 1) 瓠㐴�̭Գ൮���靜��浔圍㜵�̭靜Ա��浔圍��瓠̭ 㡀�ન圍靜�瓠Ա̭敲�Գ㘶㜵�̭靜�瓠�൮敲�Ա�Գ�㜵�Գ̭靜Ա�����瓠̭ 㡀�ન圍靜�瓠Ա̭敲 (PF&REIT Total Return Index) Գ�̭൮Գ㡀Գ瓠㜵靜�瓠Ա̭敲�㡀�̭ ��㘶�靜��靜̭ ���瓠��浔� 80% 2) �瓠൮��㜵��̭뻀̭ �̭ન�쪸㜵��㘶�� 1 �̭ 浔̭�̭ન�� ว�̭㜵浔� 5 Գ ว��靜 �轸Գ̭Գ̭ Գ�̭ 3 Գ�靜�
Աㄮન㐴̭敲Գ��㡀ⴠ� � ว�㜵� Գ�靜�㜵�Ա̭ �靜Ա Գ�靜�㜵�ન㜵��靜̭ �Գ㘶Գ�靜��靜̭Աㄮન㐴̭敲 㡀Գ瓠̭ 㡀瓠㜵дҕ̭���瓠��浔� 20%
64. 瓠㐴�̭ MSCI World Net Total Return ��瓠� ว浔̭�瓠൮��Գ㜵��Գ̭Գ̭ � �Ա�Գ�靜��浔ㄮԳ൮���靜��㡀 ว�̭��������㜵ԱԳ�̭ન��靜 ㄮ 浔瓠�靜̭Գ靜��浔ㄮԳ൮���靜� ���瓠��浔� 100% 

(1)   � วԳ̭靜Ա��圍�ё��̭Գ㘶��̭̭ 㜵���Գ̭Գ̭ ���Գ̭瓠㐴�㐴̭̭뻀浔瓠 (Benchmark) � ว靜̭Գ㡀�瓠̭���㐴̭뻀㐴浔���浔���Ա�Գ ว�圍�Գ��靜瓠ⴠ
(2)   㜵���Գ̭Գ̭ ��㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�靜̭Գ�㐴 ว浔瓠Գ㜵����ન�̭���㐴�浔̭��㜵��靜��㡀 วԳ㜵����ન�̭�Գ�̭㜵�̭靜Ա��浔圍Գ̭ 뻀��圍�Գ����̭̭ ��靜̭̭ �൮瓠浔㐴̭뻀浔瓠圍൮�쀀� ���Գ�̭�㜵൮���㡀�̭뻀靜̭Գ㜵�̭靜Ա�Գ̭靜Ա��̭��浔��圍�圍д̭�㘶дҕ̭ Գㄮ㘶靜̭Գ൮瓠浔㐴̭뻀浔瓠圍൮�쀀��㡀圍�靜��浔ㄮ�㜵�圍圍൮ન쀀�൮���㡀�̭뻀靜瓠 뻀̭ 㡀圍��̭̭ дҕ̭

*  㜵�Գ̭靜Ա���㡀��浔̭Գ̭靜Ա�Գ�̭㜵�̭靜Ա��浔圍൮Գ�̭ન��圍��㐴�㜵�쪸㜵�̭ન� �Գ㘶圍靜̭浔圍��̭Գ̭ ̭�㜵㜵�Գ̭靜Ա� � Գ̭ � วԳ̭靜Ա����圍�� ว�瓠��̭ન�Գ̭靜Ա�靜���൮�圍���浔�
** �㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀� (Hedging) Գ�̭�൮�Գ㘶㜵�̭靜Ա� 㡀圍̭ё ̭  �㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�Գ�̭㜵�̭靜Ա��瓠 뻀� � Գ̭ 靜��浔ㄮ������㜵ԱԳ�̭ન�Գ�̭�൮�Գ㘶瓠㐴��̭��瓠��浔�靜̭Գ㜵�̭靜Ա�靜�㜵��ว�̭㜵瓠�靜浔圍��̭Գ̭ ̭ ว��瓠൮��Գ㜵��Գ̭Գ̭ � �Գ㘶靜��浔ㄮ������̭ન��㜵ԱԳ�靜���瓠��浔�靜̭Գ㜵�̭靜Ա��圍�� ว靜�㜵��ว�̭㜵瓠�靜浔圍��̭Գ̭ ̭ ว��瓠൮��Գ㜵��Գ̭Գ̭ � 
�̭浔瓠�靜̭Գ��નԳ圍靜��浔ㄮ൮圍�瓠��浔�瓠̭ 㜵Գ�浔 �㘶��નԳ圍靜��浔ㄮ൮圍浔瓠�靜̭Գ靜̭Գ �Գ�. ��નԳ圍靜�㜵��ว�̭㜵瓠�靜浔圍��̭Գ̭ ̭ ว��瓠൮��Գ㜵��Գ̭Գ̭ �㡀���圍㜵̭���Գ̭Գ̭ ���Գ̭�瓠��浔���㜵��ว�̭㜵瓠�靜浔圍��̭Գ̭ ̭ ว��瓠൮��Գ㜵��Գ̭Գ̭ �Գ�̭㜵�̭靜Ա��瓠 뻀�� 靜瓠 뻀̭ �̭뻀 �㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀� (Hedging) ��� ��㜵ㄮ‶敲圍൮�쀀�靜̭Գ �Գ�. 靜ન��㜵 ว �瓠靜�Գ 뻀��ԱનԳ圍�൮ન圍
�Ա�Գ��㐴 ว浔瓠Գ㜵����ન�̭�Գ�̭㜵�̭靜Ա��㡀 ว圍靜̭浔圍㐴瓠���圍㜵̭નԳ̭ Գ 뻀�

푨̰ ̭̰푨�̇: 
(1) ̭̲̰i̯̰  㱨̯ �瓠ݳ ̰̯̱̭��̭̭�ન̲̭̰̲̭̇� 㱨̯̰ьˠݳɣ �̰㠠�L� �̱ન�㠠��̰̰ݳ 橔̯� ̰ 㱨̯ 㤲瓠��̱̭i�̲�瓠ݳ ̰̯̱̭��̭̭�ન̲̭̰̲̭̇� 㱨̯̰ન̲̭ḭ�̰ˠ̯̭� ݳ�ݳ ̰̯瓠̭̇�
(2) �瓠 ̰̯̱̭��̭̭�ન̲̭̰̲̭̇� 㱨̯ ̭̰浔� ��瓠 ̰̯̱̭��̭̭�푨瓠 ̭ݳ 푨 ̰ݳ ���̯̯ ̭̰�̰̰̰ ̰ �̯ ݳ ̰  ̯���̯̯ ݳ�̰̰̰�̰̭ L̯ ɣݳ �̰̯ݳ� �̰i�̭ 푨 �̲̯ ��ј〮L��̰��̭橔
(3) �瓠 ̰̯̱̭��̭̭�ј�̲�̰ન̲̭̰̲̭̇� 㱨̯̰̰�̭Ḽ 浔� �i̭䝀̭ ̭���ݳ̰�̰� �瓠 ̰̯̱̭��̭̭�ј�̲���
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