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 หนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
กำรเข้ำร่วมกำรต่อต้ำนทุจริต: ได้ประกำศเจตนำรมณ์ 
เข้ำร่วม CAC 

  
  
  
  
  
  
  

กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงนิ 

 ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ก้ำวกระโดด 
Manulife NextStep Dynamic Growth FIF (MN-DYNAMIC) 

กองทนุรวมผสม 
กองทนุรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) 

กองทนุรวมท่ีเน้นลงทนุแบบมีความเส่ียงต่างประเทศ 
 

คุณก ำลังจะลงทุนอะไร? 

กองทุนรวมนีเ้หมำะกับใคร? 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพเิศษ? 

ค่ำธรรมเนียม 

ข้อมูลอ่ืนๆ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน 
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 นโยบำยกำรลงทุน 
 

 กองทนุเปิด แมนไูลฟ์ก้าวกระโดด เน้นลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - 
Franklin NextStep Dynamic Growth Fund (Class A (USD)) (กองทนุหลกั) เพียงกองทนุเดียวโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชีไมน้่อย
กวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

 

 กองทนุ Franklin NextStep Dynamic Growth Fund (Class A (USD)) (กองทนุหลกั) มีนโยบายลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ 
UCITS และ Undertaking for Collective Investment (“UCIs”) ทัง้ประเภทกองทนุปิดและกองทนุเปิด (รวมถึงกองทนุรวมอีทีเอฟ) 
ซึง่ลงทนุในตราสารทนุ ตราสารหนี ้ และ/หรือหลกัทรัพย์อื่น โดยจะด ารงสดัสว่นการลงทนุ ตัง้แต่ร้อยละ 60 ถึงร้อยละ 80 ในตราสาร
ทนุและหลกัทรัพย์ที่อ้างอิงกบัตราสารทนุทัว่โลก และตัง้แตร้่อยละ 20 ถึงร้อยละ 40 ในตราสารหนีซ้ึ่งมีอตัราดอกเบีย้คงที่หรืออตัรา
ดอกเบีย้ลอยตวั โดยการจดัสรรการลงทนุตามประเภททรัพย์สนิดงักลา่วนีอ้าจเปลี่ยนแปลงได้ในบางช่วงเวลาขึน้อยู่กบัสภาวการณ์
ตลาด มมุมองของผู้จดัการกองทนุด้านกลยทุธ์การลงทนุ และการปรับสดัสว่นการลงทนุระยะสัน้ (Tactical asset allocation) ใน
ทรัพย์สนิแตล่ะประเภท 

 

 หนว่ยลงทนุและ/หรือกองทนุรวมอีทีเอฟที่กองทนุหลกัลงทนุอาจลงทนุในตราสารหนีซ้ึ่งมีอตัราดอกเบีย้คงที่หรืออตัราดอกเบีย้
ลอยตวัของผู้ออกตราสารที่อยู่ในทุกภูมิภาคทัว่โลก รวมถึงตลาดเกิดใหม่ ทัง้นี ้ตราสารหนีด้งักล่าวรวมถึงตราสารที่มีอนัดบั
ความน่าเช่ือถือที่สามารถลงทุนได้ ( investment grade) ตราสารที่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-
investment grade) หรือตราสารที่ไมไ่ด้รับการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ (unrated securities) ที่ออกหรือรับประกนัโดยภาครัฐ
และบริษัท โดยกองทนุจะลงทุนไม่เกินร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุในหลกัทรัพย์ที่ออก และ/หรือรับประกนัโดย
ภาครัฐใดภาครัฐหนึ่งหรือผู้ออกที่เก่ียวข้องกบัภาครัฐใดๆ ซึ่งมีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากว่าอนัดบัที่สามารถลงทุนได้ 
ในขณะท่ีเข้าลงทนุ   

 

 กองทนุหลกัอาจมีการลงทนุผ่านกองทุนต่างๆ ที่มีการลงทนุในตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ หลกัทรัพย์ที่มีลกัษณะของสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าแฝง (Credit-linked securities) ตราสารหนีท้ี่ผู้ออก (ในขณะที่เข้าซือ้) อาจไม่สามารถช าระคืนเงินต้นหรือดอกเบีย้ 
(ตราสารผิดนดัช าระหนี)้ รวมถึงหลกัทรัพย์ของบริษัทท่ีมีหรือก าลงัจะมีการปรับโครงสร้างองค์กร โครงสร้างทางการเงิน หรือการ
ล้มละลาย (ปรับโครงสร้างบริษัท) 

 

 กองทนุหลกัอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (derivatives) โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน
เงินตราตา่งประเทศ (FX hedging) เทา่นัน้ 

 

 ทัง้นี ้กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ (FX hedging) หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทนุ (Efficient Portfolio Management) ในบางขณะได้ 
โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ 

คุณสำมำรถศึกษำข้อมูลของกองทุนหลักได้จำก http://www.nextstepfunds.com/nextstep-en-sg/investor/home 

 กลยุทธ์กำรลงทุน 

 กองทนุเปิด แมนไูลฟ์ก้าวกระโดด มุง่หวงัให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทนุหลกั (Passive Management)  
 กองทนุหลกัมุง่หวงัให้ผลประกอบการสงูกวา่ดชันีชีว้ดั (Active management) 

คุณก ำลังจะลงทุนอะไร? 

http://www.nextstepfunds.com/nextstep-en-sg/investor/home
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 ผู้ลงทนุท่ีสามารถรับความผนัผวนทางด้านราคาของกองทนุรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทนุรวมอีทีเอฟต่างประเทศที่กองทนุไป
ลงทนุ ซึง่อาจจะปรับตวัเพิ่มขึน้หรือลดลงจนต ่ากวา่มลูคา่ที่ลงทนุและท าให้ขาดทนุได้ 

 ผู้ที่สามารถลงทนุในระยะยาว โดยคาดหวงัผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกวา่การลงทนุในตราสารหนีท้ัว่ไป 
 ผู้ลงทนุทีม่ีความเข้าใจและสามารถยอมรับความเสีย่งของการลงทนุในตา่งประเทศได้ 
 ผู้ลงทนุท่ีประสงค์จะลงทนุเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวและสามารถยอมรับความผนัผวนในระดบัสงูได้ 

 
 

กองทุนรวมนีเ้หมำะกับใคร? 

กองทุนรวมนีไ้ม่เหมำะกับใคร 

 ผู้ลงทนุท่ีเน้นการได้รับผลตอบแทนในจ านวนเงินท่ีแนน่อน หรือรักษาเงินต้นให้อยูค่รบ 
 

 

 

 

ท ำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเส่ียงของกองทุนนี ้

 อ่ำนหนงัสือชีช้วนฉบบัเตม็ หรือสอบถำมผู้สนบัสนนุการขายและบริษัทจดัการ 

อย่ำลงทุนหำกไม่เข้ำใจลักษณะและควำมเส่ียงของกองทุนรวมนีด้ีพอ 
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คุณต้องระวังอะไรเป็นพเิศษ? 

ค ำเตือนที่ส ำคัญ 
 ผลตอบแทนของกองทุนรวมจะขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงานของกองทุน Franklin NextStep Dynamic Growth Fund (Class A 

(USD)) (กองทนุหลกั) 

 หนว่ยลงทนุและ/หรือกองทนุรวมอีทีเอฟที่กองทนุหลกัลงทนุอาจลงทนุในตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความนา่เช่ือถือต ่ากวา่อนัดบัที่สามารถ
ลงทนุได้ (Non-Investment Grade) หรือที่ไม่มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated Securities) โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผู้จดัการ
กองทนุ  

 กองทนุเปิด แมนูไลฟ์ก้าวกระโดด อาจพิจารณาลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสี่ยงจาก
อตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX hedging) บางส่วน โดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งอาจมีต้นทนุส าหรับการท าธุรกรรมป้องกนัความเสี่ยง โดยท าให้ผลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจาก
ต้นทุนที่เพิ่มขึน้ได้ นอกจากนี ้กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทนุ (Efficient Portfolio 
Management) ในบางขณะได้โดยขึน้อยู่กับดลุยพินิจของผู้จดัการกองทุน โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดและสภาวะทางเศรษฐกิจใน
ขณะนัน้ รวมถึงปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น แนวโน้มราคาหลกัทรัพย์ ทิศทางอตัราดอกเบีย้ อตัราแลกเปลี่ยน เป็นต้น กองทนุจึงอาจมี
ความเสีย่งมากกวา่กองทนุทัว่ไปซึง่เหมาะกบัผู้ลงทนุที่คาดหวงัผลตอบแทนสงูและสามารถรับความเสีย่งสงูได้ 

 กองทนุหลกัมีนโยบายลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมและ/หรือกองทนุรวมอีทีเอฟ จึงมีความเสีย่งจากการท่ีผลการด าเนินงาน
ของกองทุนหลกัอาจได้รับผลกระทบโดยตรงจากผลการด าเนินงานของกองทนุรวมต่างๆ ที่กองทุนหลักได้ลงทุนหรือถือครองไว้ 
นอกจากนี ้การลงทุนในกองทุนรวมต่างๆ อาจท าให้กองทนุมีความเสี่ยงเพิ่มขึน้กว่าการลงทนุโดยตรงในหลกัทรัพย์ เช่น กองทุน
รวมอีทีเอฟอาจประสบภาวะขาดสภาพคลอ่งซึง่อาจสง่ผลให้เกิดความผนัผวนมากกวา่หลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมเหลา่นัน้ลงทนุ เป็นต้น 

 กองทนุหลกัมีการลงทนุผา่นกองทนุรวมอื่นๆ ท าให้กองทนุหลกัมีค่าใช้จ่ายสงูกว่าการลงทนุในหลกัทรัพย์โดยตรง โดยกองทนุเปิด 
แมนไูลฟ์ก้าวกระโดดจะต้องรับภาระคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายทางอ้อม (ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมการจดัการและค่าธรรมเนียมที่
ปรึกษาการลงทุนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ของกองทุนรวมต่างๆ ที่กองทุนหลกัลงทุน  เนื่องจากกองทุนหลกัมีการเปลี่ยนแปลงการ
จดัสรรการลงทนุในกองทนุรวมตา่งๆ เป็นครัง้คราว หรืออตัราสว่นคา่ใช้จ่ายของกองทนุรวมตา่งๆ ท่ีลงทนุไว้มีการเปลีย่นแปลง เป็น
ผลให้ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนหลกัอาจเพิ่มขึน้หรือลดลงได้ นอกจากนี ้การค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของบางกองทุนที่
กองทนุหลกัลงทนุอาจถกูระงบัภายใต้เง่ือนไขบางประการตามที่ระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนของกองทนุหลกั ในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์
เช่นนีอ้าจสง่ผลกระทบตอ่ความสามารถในการช าระเงินคา่ขายคืนของกองทนุหลกัได้ 

 กองทนุหลกัมีการลงทนุกระจกุตวัในประเทศสหรัฐอเมริกา และทวีปเอเชีย (ไมร่วมญ่ีปุ่ น) 

 เนื่องจากกองทนุหลกัอาจมีการลงทนุผ่านกองทนุต่างๆ ในหลกัทรัพย์ที่มีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝงที่เป็น Credit-
linked ซึ่งผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ดังกล่าวอ้างอิงกับความสามารถในการช าระหนีข้องสินทรัพย์อ้างอิง (Credit-Linked 
Securities) กองทนุจึงมีความเสี่ยงที่ผู้ออก Credit-Linked Security อาจผิดนดัช าระหนีห้รือล้มละลาย  ซึ่งในกรณีเช่นนี ้กองทนุ
อาจประสบปัญหาในการได้รับช าระคืนหรือไมส่ามารถได้รับช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

 กองทนุหลกัอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (derivatives) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน
เงินตราตา่งประเทศ (FX hedging) โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุหลกัจึงมีความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่นเงิน 
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ควำมเส่ียงจำกควำมผันผวนของรำคำหลักทรัพย์ (market risk)  

 

 

ควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำแลกเปล่ียน (exchange rate risk) 

 

 

ควำมเส่ียงจำกกำรกระจุกตัวลงทุน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนภำพแสดงต ำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทนุรวม 

ต ่ำ สูง 

High Country 
Concentration Risk 

 

20-50% > 80% < 20% 50-80% 

ต ่ำ สูง 

High Sector 
Concentration Risk 

 

20-50% > 80% < 20% 50-80% 

 ปัจจัยควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ 

ความผนัผวนของ 
ผลการด าเนินงาน (SD) 

5-10% 15-25% > 25% 

ต ่ำ สูง 

< 5% 10-15% 

High Issuer 
Concentration Risk 

 

10-20% 50-80% > 80% 

ต ่ำ สูง 
<= 10% 20-55% 

การป้องกนัความเสีย่ง FX บำงส่วน ดุลยพนิิจ ไม่ป้องกัน 

ต ่ำ สูง 

ทัง้หมด/ เกือบทัง้หมด 

หมายเหต:ุ กองทนุรวมมีการลงทนุกระจกุตวัในประเทศสหรัฐอเมริกา (United States) 



กองทนุเปิด แมนูไลฟ์กา้วกระโดด                                                                                                                                                  6 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือทรัพย์สินท่ีลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก : MN-DYNAMIC 

ชื่อทรัพย์สนิ % ของ NAV 

1. หนว่ยลงทนุกองทนุ Franklin NextStep Dynamic Growth Fund A (acc) USD 92.14 

2. เงินฝากธนาคาร 4.66 

3. ทรัพย์สนิและหนีส้นิอื่น 3.20 

     หมายเหต:ุ ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 ทัง้นี ้คณุสามารถดขู้อมลูท่ีเป็นปัจจบุนัได้ท่ี www.manulife-asset.co.th 
 

ช่ือทรัพย์สินท่ีลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก : Franklin NextStep Dynamic Growth Fund 

Geographic % ของ NAV 

INVESTEC GLOBAL STRATERGY FUND LTD-ASIAN EQUITY 11.99 

FIDELITY FUNDS - ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND  10.02 

ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF  9.43 

AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF  9.30 

FTIF-TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND  7.58 

     หมายเหต:ุ ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 ทัง้นี ้คณุสามารถดขู้อมลูท่ีเป็นปัจจบุนัได้ท่ี www.manulife-asset.co.th 
 

 

 

 

 

% ของ NAV 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน 

หน่วยลงทนุ
กองทนุ 
Franklin 
NextStep 
Dynamic 
Growth 
Fund A 

(acc) USD 
92.14% 

เงนิฝาก
ธนาคาร 
4.66% 

ทรัพยส์นิและ
หนีส้นิอืน่ 
3.20% 

Equity 
76.25 

Fixed 
Income 
22.09 

Cash & Cash 
Equivalents 

1.67 

http://www.manulife-asset.co.th/
http://www.manulife-asset.co.th/


กองทนุเปิด แมนูไลฟ์กา้วกระโดด                                                                                                                                                  7 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหต:ุ   
(1) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ข้างต้น อตัราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 0.6420 ต่อปี เป็นอตัราท่ีประมาณการจากกรณีท่ีกองทุนมีมูลค่า

ทรัพย์สินตัง้แต ่100 ล้านบาทขึน้ไป โดยค านวณจากอตัราค่าธรรมเนียมขัน้ต ่า 53,500 บาทต่อเดือน (ปัจจุบนัยกเว้นค่าธรรมเนียมขัน้
ต ่าต่อเดือนดงักล่าว โดยจะเรียกเก็บในอตัราขัน้ต ่าร้อยละ 0.0642 ต่อปี) ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถดรูายละเอียดอตัราการเก็บ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเพิ่มเติมได้จากหนังสือชีช้วนส่วนรายละเอียดโครงการหรือส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ ได้ท่ี  www.manulife-
asset.co.th  

(2) เป็นอตัราท่ีรวมภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดแล้ว 
 

 

 
 
 

รำยกำร สูงสุดไม่เกนิ เก็บจริง 

ค่ำธรรมเนียมกำรขำย 1.50% 1.50%  

ค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้คนื ไมม่ี ไมม่ี 

ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ำ ไมม่ี ไมม่ี 

ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ไมม่ี ไมม่ี 

ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วย ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ไมเ่กิน 200 บาท ตอ่รายการ 

ค่ำธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ไมเ่กิน 50 บาท ตอ่รายการ 

ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ตามทีจ่่ายจริง ตามทีจ่่ายจริง 

หมายเหต ุ:  
(1) คา่ธรรมเนียมดงักล่าวรวมภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดแล้ว 
(2) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุจากผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุแต่ละกลุ่ม และ/หรือแตล่ะรายใน

อตัราท่ีไม่เท่ากนัได้ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 
 

 

1.1771 

0.0642 0.0642 0.1135 

1.4190 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

การจดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ นายทะเบียน คา่ใช้จา่ยอ่ืน รวมคา่ใช้จา่ย 

ค่ำ
ธร

รม
เนี
ยม

ที่เ
รีย

กเ
ก็บ

จริ
ง 

%
 ต่
อปี

ขอ
ง N

AV
 

สงูสดุไม่เกิน 0.6420 สงูสดุไม่เกิน 0.1070 

สงูสดุไม่เกิน 2.1400 

สงูสดุไม่เกิน 6.4200 

สงูสดุไม่เกิน 1.6050 

*คา่ธรรมเนียมมีผลกระทบตอ่ผลตอบแทนท่ีคณุจะได้รับ ดงันัน้ คณุควรพิจารณาการเรียกเก็บ 
คา่ธรรมเนียมดงักลา่วก่อนการลงทนุ* 

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่ำซือ้ขำย) 

ค่ำธรรมเนียม 
 

http://www.manulife-asset.co.th/
http://www.manulife-asset.co.th/
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หมายเหต ุ:  
(1) กองทนุ Franklin NextStep Dynamic Growth Fund (Class A (USD)) (“กองทนุหลกั”)  มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการใน
อตัราร้อยละ 0.85 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ และ Maintenance Charges ในอตัราร้อยละ 0.50 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทนุ โดยจะคืน (rebate) ค่าธรรมเนียมการจดัการและ Maintenance Charges ให้แก่กองทนุเปิด แมนไูลฟ์ก้าวกระโดด รวมกนัใน
อตัราร้อยละ 0.675 ต่อปีของมูลค่าเงินลงทนุในกองทนุหลักโดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทนุเปิด แมนไูลฟ์ก้าวกระโดด ทัง้นี ้ อัตรา
ค่าธรรมเนียมและการคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจปรับเปล่ียนได้ตามการเปล่ียนแปลงอตัราค่าธรรมเนียมการจดัการและ Maintenance 
Charges ของกองทุนหลัก (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปรับปรุงรายละเอียดโครงการให้สอดคล้องกับอตัราค่าธรรมเนียมการ
จดัการ Maintenance Charges และการคืนคา่ธรรมเนียม (rebate) ของกองทนุหลกั โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
และบริษัทจดัการจะเปิดเผยการปรับปรุงรายละเอียดโครงการดงักล่าวให้ผู้ลงทนุรับทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
(2) ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ รวมผู้ รับฝากทรัพย์สิน (custodian) นายทะเบียนและผู้ โอนหน่วยลงทนุ (registrar and transfer) ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกบั 
corporate และตวัแทนปฏิบตักิารด้านกองทนุ 
(3) ค่าใช้จ่ายรวม (Total Expense Ratio) ในอตัราร้อยละ 2.12 ค านวณจากรอบปีบญัชี ณ 31 ธ.ค. 62 ได้รวมค่าธรรมเนียมการจดัการ 
Maintenance Charges และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ แล้ว ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปรับปรุงรายละเอียดโครงการให้สอดคล้องกับ
คา่ใช้จ่าย Ongoing Charges ท่ีเปล่ียนแปลงโดยกองทนุหลกัในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว และบริษัท
จดัการจะเปิดเผยการปรับปรุงรายละเอียดโครงการดงักล่าวให้ผู้ลงทนุรับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
 

 
 

ค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกผู้ถอืหน่วย (% ของมูลค่ำหน่วยลงทุน) สูงสุดไม่เกนิ เก็บจริง 

คา่ธรรมเนียมการขาย* 5.75% 5.00% 

คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืน ไมม่ี         ไมม่ี 

คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่น 1.00% 1.00% 
 

หมายเหต ุ: กองทนุหลกัจะยกเว้นคา่ธรรมเนียมการซือ้หน่วยลงทนุให้กบักองทนุเปิด แมนไูลฟ์ก้าวกระโดด 
 

 

 

 

0.425 
0.25 

2.12 

0.00
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0.40
0.60
0.80
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1.60
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การจดัการ Maintenance Charge รวมคา่ใช้จา่ย 
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ก็บ

จริ
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สงูสดุไม่เกิน 0.85 

สงูสดุไม่เกิน 0.50 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยของกองทุนหลัก 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยของกองทุนหลัก 
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1. ดัชนีชีวั้ดของกองทุน (Benchmark) คือ 

ผลการด าเนินงานของกองทนุหลกั (past performance of master fund) สดัส่วน 100% ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียนเป็นสกลุเงินบาท ณ 
วนัท่ีค านวณผลตอบแทน    

 

2. ผลกำรด ำเนินงำนแบบย้อนหลังตำมปีปฏิทิน 

 

หมายเหต:ุ ผลการด าเนินงานย้อนหลงัของปี 2561 เร่ิมตัง้แตว่นัท่ีจดทะเบียนจดัตัง้กองทนุ (26 ก.ค.61) ถงึวนัท าการสดุท้ายของปีปฏิทิน   
 

3. กองทุนนีเ้คยมีผลขำดทุนสูงสุด (Maximum Drawdown) ในช่วงเวลำ 5 ปี คือ -26.22%  
     * กรณีกองทนุจดัตัง้ไมค่รบ 5 ปีจะแสดงคา่ที่เกิดขึน้นบัตัง้แตจ่ดัตัง้กองทนุ 
 

4. ควำมผันผวนของผลกำรด ำเนินงำน (standard deviation) คือ 13.39% ต่อปี 
     * กรณีกองทนุจดัตัง้ไมค่รบ 5 ปีจะแสดงคา่ที่เกิดขึน้นบัตัง้แตจ่ดัตัง้กองทนุ 
 

5. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน ณ จุดขำย คือ  
Foreign Investment Allocation 

 

6. ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด 

กองทุน 3 เดือน Percentile 6 เดือน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile 10 ปี Percentile YTD ตัง้แต่
จัดตัง้ 

MN-DYNAMIC 10.67 50th -6.78 75th -3.50 75th N/A N/A N/A N/A N/A N/A -6.78 -2.80 

เกณฑ์มาตรฐาน 6.23 95th -2.43 50th -0.38 50th N/A N/A N/A N/A N/A N/A -2.43 -4.27 

ความผนัผวนของกองทนุ 18.50 95th 22.80 75th 16.86 95th N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22.80 13.39 
ความผนัผวนของตวัชีว้ดั 16.75 75th 19.89 75th 14.99 75th N/A N/A N/A N/A N/A N/A 19.89 12.12 
 
 

 

  Return (%) Standard Deviation (%) 

AIMC Category Peer Percentile 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 

 

Foreign 
Investment 
Allocation 

5th Percentile 20.48 4.84 11.42 7.37 6.33 8.49 4.58 7.63 6.03 6.27 7.14 8.56 

25th Percentile 12.09 -1.18 2.63 2.57 2.12 6.52 7.50 12.75 9.54 8.65 7.97 9.02 

50th Percentile 8.17 -5.52 -2.18 0.89 1.42 4.02 11.59 17.73 12.96 9.24 8.91 10.50 

75th Percentile 6.67 -8.42 -5.20 -1.32 0.41 3.16 18.43 22.80 16.75 11.40 12.21 13.08 

95th Percentile 1.56 -14.21 -10.68 -3.21 -2.09 2.03 29.22 37.55 26.83 16.62 15.46 14.71 

 

-10.10% 

12.95% 
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MS-DYNAMIC
Benchmark

หมำยเหตุ : ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ทัง้นีค้ณุสามารถดขู้อมลูที่เป็นปัจจบุนัได้ท่ี www.manulife-asset.co.th   

ท่ีมาของข้อมลูในข้อ 2, 3, 4 และ 6 : Morningstar 

ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต 
 

* ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต * 

http://www.manulife-asset.co.th/
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7. ผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนหลัก  

ผลการด าเนินงานย้อนหลงัแบบปักหมดุ* 
 

Fund /Benchmark (USD) YTD 3 mth 1 yr 3 yr^ 
Since Launch^ 

(05/02/2016) 

Franklin NextStep Dynamic Growth Fund A (acc) USD -5.44 12.80 -1.15 1.72 5.90 

Benchmark** -3.49 15.06 2.73 5.31 9.60 

หมายเหต:ุ 
*แสดงผลการด าเนินงานย้อนหลงัในรูปสกลุเงินของกองทนุหลกั 
**Blended FTIF-Franklin NextStep Dynamic Growth Fund Index 
^ผลการด าเนินงานย้อนหลงัส าหรับระยะเวลาเกิน 1 ปี จะแสดงเป็นอตัราผลตอบแทนเฉลี่ยตอ่ปี (Annualised Return) 
ที่มา: Franklin Templeton Investments ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2563 
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นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผล ไมจ่่าย  
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 
วันที่จดทะเบียน 26 กรกฎาคม 2561 
อำยุโครงกำร ไมก่ าหนดอายโุครงการ 
ซือ้และขำยคนืหน่วยลงทุน 

 

วันท ำกำรซือ้:  ทกุวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ  
ตัง้แตเ่วลาเร่ิมท าการถึง 15.30 น. 

มูลค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งซือ้ครัง้แรก :  
มูลค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งซือ้ครัง้ถดัไป :  

10,000 บำท 
ไม่ก ำหนด 

วันท ำกำรขำยคืน:  ทกุวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ  
ตัง้แตเ่วลาเร่ิมท าการถึง 15.30 น. 

มูลค่ำขัน้ต ่ำของกำรขำยคนื :  
ยอดคงเหลอืขัน้ต ่ำ :  

ไม่ก ำหนด 
ไม่ก ำหนด 

ระยะเวลำกำรรับเงนิค่ำขำยคนื:  ภายใน 5 วนัท าการ  
ถดัจากวนัท่ีค านวณมลูคา่หนว่ยลงทนุ (T+5) 

คณุสามารถตรวจสอบมลูคา่ทรัพย์สนิรายวนัได้ที่ 
 เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ www.manulife-asset.co.th 

รำยชื่อผู้จัดกำรกองทุน  
(กำรลงทุนในประเทศ) 

ชื่อ - นำมสกุล ขอบเขตหน้ำที่ วันที่เร่ิมบริหำรกองทุน 
นางสาว จินตนา เมฆินทรางกรู ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ 26 กรกฎาคม 2561 
นาย วส ุสทุธิพงษ์ชยั ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี ้ 26 กรกฎาคม 2561 

อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุนของ 
กองทุนรวม (PTR) 

- 

ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืน รำยชื่อ โทรศัพท์ 

ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 0-2081-0999 

หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีได้รับแตง่ตัง้จากบริษัทจดัการ 
ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายช่ือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุเพิม่เตมิได้ที่ 
www.manulife-asset.co.th 

ติดต่อสอบถำมรับหนังสือชีช้วน
ร้องเรียน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
1788 ชัน้ 18 อาคารสงิห์ คอมเพลก็ซ์ ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่ 
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท์:  0-2844-0123     โทรสาร:  0-2056-9747 
Website: www.manulife-asset.co.th  Email: mamt_marketing@manulife.com 

ธุรกรรมที่อำจก่อให้เกดิควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 

คณุสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอ่าจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ได้ที ่www.manulife-asset.co.th 

 
 
 
 
 

ข้อมูลอ่ืนๆ  
 

http://www.manulife-asset.co.th/
http://www.manulife-asset.co.th/
http://www.manulife-asset.co.th/
mailto:mamt_marketing@manulife.com
http://www.manulife-asset.co.th/
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 ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำหลักทรัพย์ (Market Risk) : ความเสี่ยงที่มลูค่าของหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุ
จะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้หรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทัง้ในและ
ตา่งประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทนุรวม หากกองทนุรวมมีค่า SD สงูแสดงว่า
กองทนุรวมมีความผนัผวนจากการเปลีย่นแปลงของราคาหลกัทรัพย์สงู 

 

 ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (Currency Risk) : การเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนมี
ผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทนุด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายท าก าไรในช่วงที่
บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลบัมาน้อยลง ในทางกลบักันหากกองทนุรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายท าก าไร
ในช่วงที่บาทออ่นก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึน้กวา่เดิมด้วยเช่นกนั ดงันัน้ การป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนจึงเป็น
เคร่ืองมือส าคญัในการบริหารความเสีย่งจากดงักลา่ว ซึง่ท าได้ดงัตอ่ไปนี ้

 

- อำจป้องกันควำมเสี่ยงตำมดุลยพินิจของผู้จัดกำรกองทุนรวม : ผู้ลงทนุอาจมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน 
ทัง้นี ้กองทนุเปิด แมนไูลฟ์ก้าวกระโดด มีการป้องกนัความเสีย่งโดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุตามความ
เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในแตล่ะขณะ 

 อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) : ค านวณจากมลูค่าที่ต ่ากว่าระหว่าง
ผลรวมของมูลค่าการซือ้ทรัพย์สินกบัผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบญัชีที่ผ่านมา หาร
ด้วยมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิเฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกนั เพื่อให้ผู้ลงทนุทราบถึงมลูค่าการซือ้ขายทรัพย์สินและ
สะท้อนกลยทุธ์การลงทนุของกองทนุ ทัง้นี ้กรณีกองทนุ Feeder Fund บริษัทจดัการจะซือ้หรือไถ่ถอนหน่วยลงทนุของกองทนุหลกั
สอดคล้องกบัการซือ้หรือไถ่ถอนหนว่ยลงทนุของผู้ลงทนุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การลงทนุในหน่วยลงทนุไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบนัคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการ
ลงทนุซึง่ผู้ลงทนุอาจไมไ่ด้รับเงินลงทนุคืนเต็มจ านวน 

 ได้รับอนมุตัิจดัตัง้ และอยูภ่ายใต้การก ากบัดแูลของส านกังาน ก.ล.ต 

 การพิจารณาร่างหนงัสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่าส านกังาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความ
ถูกต้องของข้อมูลในหนงัสือชีช้วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้ ทัง้นี ้บริษัท
จดัการกองทนุรวม ได้สอบทานข้อมลูในหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญั ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2563 แล้วด้วยความระมดัระวงัในฐานะ
ผู้ รับผิดชอบในการด าเนินการของกองทนุรวมและขอรับรองวา่ข้อมลูดงักลา่วถกูต้อง ไมเ่ป็นเท็จ และไมท่ าให้ผู้อื่นส าคญัผิด  

ค ำอธิบำยเพิ่มเตมิ 
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ชื่อ :  Franklin NextStep Dynamic Growth Fund (Class A (USD)) 
วันเร่ิมโครงกำร: วนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2559 
ประเภท: กองทนุรวมผสม 
อำยุโครงกำร: ไมก่ าหนด 
วัตถุประสงค์และนโยบำยกำรลงทุน:  วตัถปุระสงค์ในการลงทุนของกองทนุคือการแสวงหาผลตอบแทนรวมจากการลงทนุใน

ระยะยาว จากการเติบโตของเงินลงทนุและรายได้ให้อยูใ่นระดบัสงู 
 กองทนุมีเป้าหมายในการบรรลวุตัถปุระสงค์โดยจะลงทนุอย่างน้อยสองในสามของทรัพย์สิน

สทุธิของกองทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน UCITS และ UCIs ทัง้ประเภทกองทุนปิดและ
กองทุนเปิด (รวมถึงกองทุนอีทีเอฟ) ซึ่งบริหารจัดการโดยกลุ่ม Franklin Templeton 
Investments และบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุนอื่น (“กองทนุต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การลงทุน
ของกองทุนนี”้ หรือ “Underlying Funds”) โดยมีการลงทุนในตราสารทุนที่มีมูลค่าตลาด
ขนาดใดก็ได้ (ทัง้บริษัทขนาดกลางและขนาดเลก็) และลงทนุในตราสารหนีซ้ึ่งมีอตัราดอกเบีย้
คงที่หรืออัตราดอกเบีย้ลอยตัวที่ออกโดยผู้ ออกตราสารท่ีอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วโลก รวมถึง
ตลาดเกิดใหม ่

 ตราสารหนีด้งักลา่วรวมถึงตราสารที่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือที่สามารถลงทนุได้ (investment 
grade) ตราสารท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถือต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment 
grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (unrated securities) ที่ออกหรือ
รับประกันโดยภาครัฐและบริษัท  โดยกองทนุจะลงทนุไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ของกองทุนในหลกัทรัพย์ที่ออก และ/หรือรับประกันโดยภาครัฐใดภาครัฐหนึ่งหรือผู้ออกที่
เก่ียวข้องกบัภาครัฐใดๆ ที่ได้รับการจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากว่าอนัดบัที่สามารถลงทุน
ได้ ในขณะที่เข้าลงทนุ 

 กองทนุจะด ารงสดัสว่นโดยกระจายการลงทนุ ตัง้แตร้่อยละ 60 ถึงร้อยละ 80 ในตราสาร
ทนุและหลกัทรัพย์ที่อ้างอิงกบัตราสารทนุทัว่โลก และตัง้แต่ร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 40  ใน
ตราสารหนีซ้ึ่งมีอตัราดอกเบีย้คงที่หรืออตัราดอกเบีย้ลอยตวั โดยการจัดสรรการลงทุน
ดงักล่าวนีอ้าจเปลี่ยนแปลงได้ในบางช่วงเวลาขึน้อยู่กบัสภาวการณ์ตลาดและมุมมอง
ของผู้ จัดการกองทุนด้านกลยุทธ์การลงทุน และการปรับสัดส่วนการลงทุนระยะสัน้ 
(Tactic asset allocation) ในทรัพย์สนิแตล่ะประเภท 

 การลงทนุผ่านกองทนุต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การลงทนุของกองทนุนี ้(Underlying Funds) 
อาจท าให้กองทนุมีการลงทนุในตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ หลกัทรัพย์ที่มีลกัษณะของสญัญา
ซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Credit-linked securities) ตราสารหนีท้ี่ผู้ออก (ในขณะที่เข้าซือ้) 
อาจไมส่ามารถช าระคืนเงินต้นหรือดอกเบีย้ (ตราสารผิดนดัช าระหนี)้ รวมถึงหลกัทรัพย์
ของบริษัทที่มีหรือก าลงัจะมีการปรับโครงสร้างองค์กร โครงสร้างทางการเงิน หรือการ
ล้มละลาย (ปรับโครงสร้างบริษัท)  

 กองทนุอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (derivatives) โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อป้องกนั
ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ (FX hedging) เทา่นัน้ 

 (ผู้ ลงทุนสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมที่ 
www.manulife-asset.co.th) 

ดัชนีเกณฑ์มำตรฐำน: MSCI All Country Asia Pacific Ex-Japan Index 40% + MSCI All Country World Index 35%  
+ Bloomberg Barclays Multiverse (hedged to USD) Index 20% + JPM GBI-EM Broad 
Diversified Asia Index 5% 

สกุลเงนิ: ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) 
ผู้บริหำรจัดกำรลงทุน: Franklin Advisers, Inc. , Franklin Templeton Investments Corp. and  

Franklin Templeton Investments (Asia) Limited 
ผู้รับฝำกทรัพย์สิน (Custodian) J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 

 

ข้อมูลกองทุนหลัก (Master Fund) 
 

http://www.manulife-asset.co.th/

