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คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
 นโยบำยกำรลงทุน
 กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ ก้ าวกระโดด เน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS -

Franklin NextStep Dynamic Growth Fund (Class A (USD)) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียวโดยเฉลีย่ ในรอบปี บัญชีไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
 กองทุน Franklin NextStep Dynamic Growth Fund (Class A (USD)) (กองทุนหลัก) มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน
UCITS และ Undertaking for Collective Investment (“UCIs”) ทังประเภทกองทุ
้
นปิ ดและกองทุนเปิ ด (รวมถึงกองทุนรวมอีทีเอฟ)
ซึง่ ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี ้ และ/หรื อหลักทรัพย์อื่น โดยจะดารงสัดส่วนการลงทุน ตังแต่
้ ร้อยละ 60 ถึงร้ อยละ 80 ในตราสาร
ทุนและหลักทรัพย์ที่อ้างอิงกับตราสารทุนทัว่ โลก และตังแต่
้ ร้อยละ 20 ถึงร้ อยละ 40 ในตราสารหนี ้ซึ่งมีอตั ราดอกเบี ้ยคงที่หรื ออัตรา
ดอกเบี ้ยลอยตัว โดยการจัดสรรการลงทุนตามประเภททรัพย์สนิ ดังกล่าวนี ้อาจเปลี่ยนแปลงได้ ในบางช่วงเวลาขึ ้นอยู่กบั สภาวการณ์
ตลาด มุมมองของผู้จดั การกองทุนด้ านกลยุทธ์ การลงทุน และการปรับสัดส่วนการลงทุนระยะสัน้ (Tactical asset allocation) ใน
ทรัพย์สนิ แต่ละประเภท
 หน่วยลงทุนและ/หรื อกองทุนรวมอีทีเอฟที่กองทุนหลักลงทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ้ซึ่งมีอตั ราดอกเบี ้ยคงที่หรื ออัตราดอกเบี ้ย
ลอยตัวของผู้ออกตราสารที่อยู่ในทุกภูมิภาคทัว่ โลก รวมถึงตลาดเกิดใหม่ ทังนี
้ ้ ตราสารหนี ้ดังกล่าวรวมถึงตราสารที่มีอนั ดับ
ความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ตราสารที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (noninvestment grade) หรื อตราสารที่ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated securities) ที่ออกหรื อรับประกันโดยภาครัฐ
และบริ ษัท โดยกองทุนจะลงทุนไม่เกินร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนในหลักทรัพย์ที่ออก และ/หรื อรับประกันโดย
ภาครัฐใดภาครัฐหนึ่งหรื อผู้ออกที่เกี่ ยวข้ องกับภาครัฐใดๆ ซึ่งมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้
ในขณะที่เข้ าลงทุน
 กองทุนหลักอาจมีการลงทุนผ่านกองทุนต่างๆ ที่มีการลงทุนในตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน หลักทรัพย์ที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขาย
ล่วงหน้ าแฝง (Credit-linked securities) ตราสารหนี ้ที่ผ้ อู อก (ในขณะที่เข้ าซื ้อ) อาจไม่สามารถชาระคืนเงินต้ นหรื อดอกเบี ้ย
(ตราสารผิดนัดชาระหนี ้) รวมถึงหลักทรัพย์ของบริ ษัทที่มีหรื อกาลังจะมีการปรับโครงสร้ างองค์กร โครงสร้ างทางการเงิน หรื อการ
ล้ มละลาย (ปรับโครงสร้ างบริ ษัท)
 กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (derivatives) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ (FX hedging) เท่านัน้
 ทังนี
้ ้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ (FX hedging) หรื อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริ หารกองทุน (Efficient Portfolio Management) ในบางขณะได้
โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน
คุณสำมำรถศึกษำข้ อมูลของกองทุนหลักได้ จำก http://www.nextstepfunds.com/nextstep-en-sg/investor/home

 กลยุทธ์ กำรลงทุน
 กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ ก้ าวกระโดด มุง่ หวังให้ ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management)
 กองทุนหลักมุง่ หวังให้ ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี ้วัด (Active management)
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กองทุนรวมนีเ้ หมำะกับใคร?
 ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนทางด้ านราคาของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรื อกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศที่กองทุนไป
ลงทุน ซึง่ อาจจะปรับตัวเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงจนต่ากว่ามูลค่าที่ลงทุนและทาให้ ขาดทุนได้
 ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี ้ทัว่ ไป
 ผู้ลงทุนทีม่ ีความเข้ าใจและสามารถยอมรับความเสีย่ งของการลงทุนในต่างประเทศได้
 ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะลงทุนเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวและสามารถยอมรับความผันผวนในระดับสูงได้

กองทุนรวมนีไ้ ม่ เหมำะกับใคร
 ผู้ลงทุนที่เน้ นการได้ รับผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่นอน หรื อรักษาเงินต้ นให้ อยูค่ รบ

ทำอย่ ำงไรหำกยังไม่ เข้ ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี ้
 อ่ ำนหนังสือชี ้ชวนฉบับเต็ม หรื อสอบถำมผู้สนับสนุนการขายและบริ ษัทจัดการ
อย่ ำลงทุนหำกไม่ เข้ ำใจลักษณะและควำมเสี่ยงของกองทุนรวมนีด้ ีพอ
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คุณต้ องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
คำเตือนที่สำคัญ
 ผลตอบแทนของกองทุนรวมจะขึ ้นอยู่กบั ผลการดาเนินงานของกองทุน Franklin NextStep Dynamic Growth Fund (Class A
(USD)) (กองทุนหลัก)
 หน่วยลงทุนและ/หรื อกองทุนรวมอีทีเอฟที่กองทุนหลักลงทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ้ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าอันดับที่สามารถ
ลงทุนได้ (Non-Investment Grade) หรื อที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้จดั การ
กองทุน
 กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ ก้ าวกระโดด อาจพิจารณาลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX hedging) บางส่วน โดยขึ ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งอาจมีต้นทุนสาหรับการทาธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทาให้ ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจาก
ต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้นได้ นอกจากนี ้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริ หารกองทุน (Efficient Portfolio
Management) ในบางขณะได้ โดยขึ ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดและสภาวะทางเศรษฐกิจใน
ขณะนัน้ รวมถึงปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง เช่น แนวโน้ มราคาหลักทรัพย์ ทิศทางอัตราดอกเบี ้ย อัตราแลกเปลี่ยน เป็ นต้ น กองทุนจึงอาจมี
ความเสีย่ งมากกว่ากองทุนทัว่ ไปซึง่ เหมาะกับผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสีย่ งสูงได้
 กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมและ/หรื อกองทุนรวมอีทีเอฟ จึงมีความเสีย่ งจากการที่ผลการดาเนินงาน
ของกองทุนหลักอาจได้ รับผลกระทบโดยตรงจากผลการดาเนินงานของกองทุนรวมต่างๆ ที่กองทุนหลั กได้ ลงทุนหรื อถือครองไว้
นอกจากนี ้ การลงทุนในกองทุนรวมต่างๆ อาจทาให้ กองทุนมีความเสี่ยงเพิ่มขึ ้นกว่าการลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ เช่น กองทุน
รวมอีทีเอฟอาจประสบภาวะขาดสภาพคล่องซึง่ อาจส่งผลให้ เกิดความผันผวนมากกว่าหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมเหล่านันลงทุ
้ น เป็ นต้ น
 กองทุนหลักมีการลงทุนผ่านกองทุนรวมอื่นๆ ทาให้ กองทุนหลักมีค่าใช้ จ่ายสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์โดยตรง โดยกองทุนเปิ ด
แมนูไลฟ์ ก้ าวกระโดดจะต้ องรับภาระค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายทางอ้ อม (ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียมที่
ปรึ กษาการลงทุนและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ) ของกองทุนรวมต่างๆ ที่กองทุนหลักลงทุน เนื่องจากกองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงการ
จัดสรรการลงทุนในกองทุนรวมต่างๆ เป็ นครัง้ คราว หรื ออัตราส่วนค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวมต่างๆ ที่ลงทุนไว้ มีการเปลีย่ นแปลง เป็ น
ผลให้ ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ของกองทุนหลักอาจเพิ่มขึน้ หรื อลดลงได้ นอกจากนี ้ การคานวณมูลค่าทรั พย์สินสุทธิ ของบางกองทุนที่
กองทุนหลักลงทุนอาจถูกระงับภายใต้ เงื่อนไขบางประการตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนของกองทุนหลัก ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์
เช่นนี ้อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชาระเงินค่าขายคืนของกองทุนหลักได้
 กองทุนหลักมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริ กา และทวีปเอเชีย (ไม่รวมญี่ปน)
ุ่
 เนื่องจากกองทุนหลัก อาจมีการลงทุนผ่านกองทุนต่างๆ ในหลักทรัพย์ที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝงที่เป็ น Creditlinked ซึ่ง ผลตอบแทนของหลัก ทรั พ ย์ ดัง กล่า วอ้ า งอิง กับ ความสามารถในการชาระหนี ข้ องสิน ทรั พ ย์ อ้า งอิง (Credit-Linked
Securities) กองทุนจึงมีความเสี่ยงที่ผ้ อู อก Credit-Linked Security อาจผิดนัดชาระหนี ้หรื อล้ มละลาย ซึ่งในกรณีเช่นนี ้ กองทุน
อาจประสบปั ญหาในการได้ รับชาระคืนหรื อไม่สามารถได้ รับชาระคืนเงินต้ นและดอกเบี ้ยตามระยะเวลาที่กาหนดไว้
 กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (derivatives) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ (FX hedging) โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุนหลักจึงมีความเสีย่ งด้ านอัตราแลกเปลีย่ นเงิน

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ ก้าวกระโดด

4

แผนภำพแสดงตำแหน่ งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม

ปั จจัยควำมเสี่ยงที่สำคัญ
ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำหลักทรัพย์ (market risk)
ความผันผวนของ
ผลการดาเนินงาน (SD)

< 5%

5-10%

10-15%

15-25%

> 25%
สูง

ต่ำ

ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)
การป้องกันความเสีย่ ง FX

ทัง้ หมด/ เกือบทัง้ หมด

บำงส่ วน

ดุลยพินิจ

ไม่ ป้องกัน
สูง

ต่ำ

ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุน
High Issuer
Concentration Risk

High Sector
Concentration Risk
High Country
Concentration Risk

<= 10%

10-20%

20-55%

50-80%

> 80%
สูง

ต่ำ

< 20%

20-50%

50-80%

> 80%
สูง

ต่ำ

< 20%

20-50%

50-80%

> 80%
สูง

ต่ำ
หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริ กา (United States)

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ ก้าวกระโดด
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สัดส่ วนของประเภททรั พย์ สินที่ลงทุน
% ของ NAV

เงินฝาก
ธนาคาร
4.66%

ิ และ
ทรัพย์สน
ิ อืน
หนีส
้ น
่
3.20%
หน่วยลงทุน
กองทุน
Franklin
NextStep
Dynamic
Growth
Fund A
(acc) USD
92.14%

Fixed
Income
22.09

Cash & Cash
Equivalents
1.67

Equity
76.25

ชื่อทรั พย์ สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก : MN-DYNAMIC
ชื่อทรัพย์ สนิ
% ของ NAV
1. หน่วยลงทุนกองทุน Franklin NextStep Dynamic Growth Fund A (acc) USD
92.14
2. เงินฝากธนาคาร
4.66
3. ทรัพย์สนิ และหนี ้สินอื่น
3.20
หมายเหตุ: ข้ อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2563 ทังนี
้ ้ คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ www.manulife-asset.co.th

ชื่อทรั พย์ สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก : Franklin NextStep Dynamic Growth Fund
Geographic
INVESTEC GLOBAL STRATERGY FUND LTD-ASIAN EQUITY
FIDELITY FUNDS - ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF
FTIF-TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND

% ของ NAV
11.99
10.02
9.43
9.30
7.58

หมายเหตุ: ข้ อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2563 ทังนี
้ ้ คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ www.manulife-asset.co.th

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ ก้าวกระโดด
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ค่ ำธรรมเนียม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คณ
ุ จะได้ รับ ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรี ยกเก็บ

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน*

ค่ ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง
% ต่ อปี ของ NAV

ค่ ำธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่ อปี ของ NAV)
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

สูงสุดไม่เกิน 6.4200

สูงสุดไม่เกิน 2.1400

สูงสุดไม่เกิน 1.6050

1.1771
การจัดการ

1.4190

สูงสุดไม่เกิน 0.6420

สูงสุดไม่เกิน 0.1070

0.0642

0.0642

0.1135

ผู้ดแู ลผลประโยชน์

นายทะเบียน

ค่าใช้ จา่ ยอื่น

รวมค่าใช้ จา่ ย

หมายเหตุ:

(1) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ข้างต้ น อัตราสูงสุดไม่เกินร้ อยละ 0.6420 ต่อปี เป็ นอัตราที่ประมาณการจากกรณีที่กองทุนมีมูลค่า
ทรัพย์สินตังแต่
้ 100 ล้ านบาทขึ ้นไป โดยคานวณจากอัตราค่าธรรมเนียมขันต
้ ่า 53,500 บาทต่อเดือน (ปั จจุบนั ยกเว้ นค่าธรรมเนียมขัน้
ต่าต่อเดือนดังกล่าว โดยจะเรี ยกเก็บในอัตราขันต
้ ่าร้ อยละ 0.0642 ต่อปี ) ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดอัตราการเก็บ
ค่าธรรมเนี ย มดังกล่ าวเพิ่ มเติม ได้ จากหนังสื อ ชี ช้ วนส่วนรายละเอี ยดโครงการหรื อ ส่วนสรุ ปข้ อ มูลสาคัญ ได้ ที่ www.manulifeasset.co.th
(2) เป็ นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษีอื่นใดแล้ ว

ค่ ำธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจำกผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่ ำซือ้ ขำย)
รำยกำร

สูงสุดไม่ เกิน

เก็บจริง

1.50%

1.50%

ค่ ำธรรมเนียมกำรรับซือ้ คืน

ไม่มี

ไม่มี

ค่ ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้ ำ

ไม่มี

ไม่มี

ค่ ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก

ไม่มี

ไม่มี

ค่ ำธรรมเนียมกำรโอนหน่ วย

ตามที่นายทะเบียนเรี ยกเก็บ

ไม่เกิน 200 บาท ต่อรายการ

ค่ ำธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน

ตามที่นายทะเบียนเรี ยกเก็บ

ไม่เกิน 50 บาท ต่อรายการ

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ค่ ำธรรมเนียมกำรขำย

ค่ ำใช้ จ่ำยอื่นๆ
หมายเหตุ :

(1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษีอื่นใดแล้ ว
(2) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่ม และ/หรื อแต่ละรายใน
อัตราที่ไม่เท่ากันได้ โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ ก้าวกระโดด
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ค่ ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง
% ต่ อปี ของ NAV

ค่ ำธรรมเนียมและค่ ำใช้ จ่ำยของกองทุนหลัก
2.20
2.00
1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00

2.12

สูงสุดไม่เกิน 0.85
สูงสุดไม่เกิน 0.50

0.425

การจัดการ

0.25
Maintenance Charge

รวมค่าใช้ จา่ ย

หมายเหตุ :

(1) กองทุน Franklin NextStep Dynamic Growth Fund (Class A (USD)) (“กองทุนหลัก”) มีการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการใน
อัตราร้ อยละ 0.85 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ Maintenance Charges ในอัตราร้ อยละ 0.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน โดยจะคืน (rebate) ค่าธรรมเนียมการจัดการและ Maintenance Charges ให้ แก่กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ก้ าวกระโดด รวมกันใน
อัตราร้ อยละ 0.675 ต่อปี ของมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนหลักโดยเก็บเข้ าเป็ นทรัพย์สินของกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ก้ าวกระโดด ทังนี
้ ้ อัตรา
ค่าธรรมเนียมและการคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจปรั บเปลี่ยนได้ ตามการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการและ Maintenance
Charges ของกองทุนหลัก (ถ้ ามี) โดยบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิปรั บปรุ งรายละเอียดโครงการให้ สอดคล้ องกับอัตราค่าธรรมเนียมการ
จัดการ Maintenance Charges และการคืนค่าธรรมเนียม (rebate) ของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
และบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยการปรับปรุ งรายละเอียดโครงการดังกล่าวให้ ผ้ ลู งทุนรับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
(2) ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ รวมผู้รับฝากทรัพย์สิน (custodian) นายทะเบียนและผู้โอนหน่วยลงทุน (registrar and transfer) ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับ
corporate และตัวแทนปฏิบตั กิ ารด้ านกองทุน
(3) ค่าใช้ จ่ายรวม (Total Expense Ratio) ในอัตราร้ อยละ 2.12 คานวณจากรอบปี บัญชี ณ 31 ธ.ค. 62 ได้ รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ
Maintenance Charges และค่าธรรมเนี ยมอื่นๆ แล้ ว ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิปรั บปรุ งรายละเอียดโครงการให้ สอดคล้ องกับ
ค่าใช้ จ่าย Ongoing Charges ที่เปลี่ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว และบริ ษัท
จัดการจะเปิ ดเผยการปรับปรุ งรายละเอียดโครงการดังกล่าวให้ ผ้ ลู งทุนรับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ

ค่ ำธรรมเนียมและค่ ำใช้ จ่ำยของกองทุนหลัก
ค่ ำใช้ จ่ำยที่เรียกเก็บจำกผู้ถอื หน่ วย (% ของมูลค่ ำหน่ วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการขาย*
ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ น

สูงสุดไม่ เกิน

เก็บจริง

5.75%
ไม่มี
1.00%

5.00%
ไม่มี
1.00%

หมายเหตุ : กองทุนหลักจะยกเว้ นค่าธรรมเนียมการซื ้อหน่วยลงทุนให้ กบั กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ก้ าวกระโดด

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ ก้าวกระโดด
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ผลกำรดำเนินงำนในอดีต
* ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต *
1. ดัชนีชีว้ ัดของกองทุน (Benchmark) คือ
ผลการดาเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้ วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็ นสกุลเงินบาท ณ
วันที่คานวณผลตอบแทน

2. ผลกำรดำเนินงำนแบบย้ อนหลังตำมปี ปฏิทิน
15.00%

12.95%

% ต่อปี ของ NAV

10.00%

MS-DYNAMIC
Benchmark

7.11%

5.00%
0.00%
-5.00%

-2.43%
-6.78%

-10.00%
-10.10%

-12.03%
2561

-15.00%

2562

2563

หมายเหตุ: ผลการดาเนินงานย้ อนหลังของปี 2561 เริ่ มตังแต่
้ วนั ที่จดทะเบียนจัดตังกองทุ
้
น (26 ก.ค.61) ถึงวันทาการสุดท้ ายของปี ปฏิทิน

3. กองทุนนีเ้ คยมีผลขำดทุนสูงสุด (Maximum Drawdown) ในช่ วงเวลำ 5 ปี คือ -26.22%
* กรณีกองทุนจัดตังไม่
้ ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ ้นนับตังแต่
้ จดั ตังกองทุ
้
น

4. ควำมผันผวนของผลกำรดำเนินงำน (standard deviation) คือ 13.39% ต่ อปี
* กรณีกองทุนจัดตังไม่
้ ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ ้นนับตังแต่
้ จดั ตังกองทุ
้
น

5. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้ เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน ณ จุดขำย คือ
Foreign Investment Allocation
6. ผลกำรดำเนินงำนย้ อนหลังแบบปั กหมุด
กองทุน

3 เดือน Percentile 6 เดือน Percentile 1 ปี

MN-DYNAMIC
เกณฑ์มาตรฐาน
ความผันผวนของกองทุน
ความผันผวนของตัวชี ้วัด

10.67
6.23
18.50
16.75

50th
95th
95th
75th

-6.78
-2.43
22.80
19.89

75th
50th
75th
75th

-3.50
-0.38
16.86
14.99

Percentile

3 ปี

Percentile

5 ปี

75th
50th
95th
75th

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

Percentile 10 ปี

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

Percentile YTD

N/A
N/A
N/A
N/A

ตัง้ แต่
จัดตัง้

-6.78 -2.80
-2.43 -4.27
22.80 13.39
19.89 12.12

หมำยเหตุ : ข้ อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ทังนี
้ ้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ www.manulife-asset.co.th
Return (%)
AIMC Category
Foreign
Investment
Allocation

Standard Deviation (%)

Peer Percentile

3M

6M

1Y

3Y

5Y

10Y

3M

6M

1Y

3Y

5Y

10Y

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

ที่มาของข้ อมูลในข้ อ 2, 3, 4 และ 6 : Morningstar

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ ก้าวกระโดด
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7. ผลกำรดำเนินงำนของกองทุนหลัก
ผลการดาเนินงานย้ อนหลังแบบปั กหมุด*
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

Fund /Benchmark (USD)

หมายเหตุ:
*แสดงผลการดาเนินงานย้ อนหลังในรูปสกุลเงินของกองทุนหลัก
**Blended FTIF-Franklin NextStep Dynamic Growth Fund Index
^ผลการดาเนินงานย้ อนหลังสาหรับระยะเวลาเกิน 1 ปี จะแสดงเป็ นอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (Annualised Return)
ที่มา: Franklin Templeton Investments ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2563

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ ก้าวกระโดด
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ข้ อมูลอื่นๆ
นโยบำยกำรจ่ ำยเงินปั นผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อำยุโครงกำร
ซือ้ และขำยคืนหน่ วยลงทุน

รำยชื่อผู้จัดกำรกองทุน
(กำรลงทุนในประเทศ)
อัตรำส่ วนหมุนเวียนกำรลงทุนของ
กองทุนรวม (PTR)
ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน

ไม่จ่าย
ธนาคารซิตี ้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ
26 กรกฎาคม 2561
ไม่กาหนดอายุโครงการ
วันทำกำรซือ้ :

ทุกวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน
ตังแต่
้ เวลาเริ่ มทาการถึง 15.30 น.

มูลค่ ำขัน้ ต่ำของกำรสั่งซือ้ ครัง้ แรก :
มูลค่ ำขัน้ ต่ำของกำรสั่งซือ้ ครัง้ ถัดไป :
วันทำกำรขำยคืน:

10,000 บำท
ไม่ กำหนด

มูลค่ ำขัน้ ต่ำของกำรขำยคืน :
ยอดคงเหลือขัน้ ต่ำ :
ระยะเวลำกำรรับเงินค่ ำขำยคืน:

ไม่ กำหนด
ไม่ กำหนด

ทุกวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน
ตังแต่
้ เวลาเริ่ มทาการถึง 15.30 น.

ภายใน 5 วันทาการ
ถัดจากวันทีค่ านวณมูลค่าหน่วยลงทุน (T+5)

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สนิ รายวันได้ ที่
 เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ www.manulife-asset.co.th
ชื่อ - นำมสกุล
ขอบเขตหน้ ำที่
นางสาว จินตนา เมฆินทรางกูร ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
นาย วสุ สุทธิพงษ์ ชยั
ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี ้

วันที่เริ่มบริหำรกองทุน
26 กรกฎาคม 2561
26 กรกฎาคม 2561

รำยชื่อ
ธนาคารซิตี ้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

โทรศัพท์
0-2081-0999

หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้ รับแต่งตังจากบริ
้
ษัทจัดการ
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติมได้ ที่
www.manulife-asset.co.th
ติดต่ อสอบถำมรับหนังสือชีช้ วน
ร้ องเรียน

ธุรกรรมที่อำจก่ อให้ เกิดควำม
ขัดแย้ งทำงผลประโยชน์

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ ก้าวกระโดด

บริษัทหลักทรัพย์ จัดกำรกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด
1788 ชัน้ 18 อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์ ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2844-0123 โทรสาร: 0-2056-9747
Website: www.manulife-asset.co.th Email: mamt_marketing@manulife.com
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ได้ ที่ www.manulife-asset.co.th
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 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทังไม่
้ ได้ อยู่ภายใต้ ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการ
ลงทุนซึง่ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้ รับเงินลงทุนคืนเต็มจานวน
 ได้ รับอนุมตั ิจดั ตัง้ และอยูภ่ ายใต้ การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต
 การพิจารณาร่างหนังสือชี ้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้มิได้ เป็ นการแสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต. ได้ รับรองถึงความ
ถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม หรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้ ทังนี
้ ้ บริ ษัท
จัดการกองทุนรวม ได้ สอบทานข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุ ปข้ อมูลสาคัญ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2563 แล้ วด้ วยความระมัดระวังในฐานะ
ผู้รับผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด

คำอธิบำยเพิ่มเติม
 ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำหลักทรัพย์ (Market Risk) : ความเสี่ยงที่มลู ค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน
จะเปลี่ย นแปลงเพิ่ ม ขึน้ หรื อ ลดลงจากปั จ จัย ภายนอก เช่ น สภาวะเศรษฐกิ จ การลงทุน ปั จ จัยทางการเมื อ งทัง้ ในและ
ต่างประเทศ เป็ นต้ น ซึ่งพิจารณาได้ จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูงแสดงว่า
กองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลีย่ นแปลงของราคาหลักทรัพย์สงู
 ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (Currency Risk) : การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมี
ผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้ วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทากาไรในช่วงที่
บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้ เงินบาทกลับมาน้ อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทากาไร
ในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ ผลตอบแทนมากขึ ้นกว่าเดิมด้ วยเช่นกัน ดังนัน้ การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็ น
เครื่ องมือสาคัญในการบริ หารความเสีย่ งจากดังกล่าว ซึง่ ทาได้ ดงั ต่อไปนี ้
- อำจป้องกันควำมเสี่ยงตำมดุลยพินิจของผู้จัดกำรกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ทังนี
้ ้ กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ ก้ าวกระโดด มีการป้องกันความเสีย่ งโดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุนตามความ
เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ
 อัตรำส่ วนหมุนเวียนกำรลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) : คานวณจากมูลค่าที่ต่ากว่าระหว่าง
ผลรวมของมูลค่าการซื ้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา หาร
ด้ วยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเฉลีย่ ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนทราบถึงมูลค่าการซื ้อขายทรัพย์สินและ
สะท้ อนกลยุทธ์ การลงทุนของกองทุน ทังนี
้ ้ กรณีกองทุน Feeder Fund บริ ษัทจัดการจะซื ้อหรื อไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
สอดคล้ องกับการซื ้อหรื อไถ่ถอนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ ก้าวกระโดด
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ข้ อมูลกองทุนหลัก (Master Fund)
ชื่อ :
วันเริ่มโครงกำร:
ประเภท:
อำยุโครงกำร:
วัตถุประสงค์ และนโยบำยกำรลงทุน:

ดัชนีเกณฑ์ มำตรฐำน:
สกุลเงิน:
ผู้บริหำรจัดกำรลงทุน:
ผู้รับฝำกทรัพย์ สิน (Custodian)
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ ก้าวกระโดด

Franklin NextStep Dynamic Growth Fund (Class A (USD))
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
กองทุนรวมผสม
ไม่กาหนด
 วัตถุประสงค์ในการลงทุนของกองทุนคือการแสวงหาผลตอบแทนรวมจากการลงทุนใน
ระยะยาว จากการเติบโตของเงินลงทุนและรายได้ ให้ อยูใ่ นระดับสูง
 กองทุนมีเป้าหมายในการบรรลุวตั ถุประสงค์โดยจะลงทุนอย่างน้ อยสองในสามของทรัพย์สิน
สุทธิ ของกองทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน UCITS และ UCIs ทังประเภทกองทุ
้
นปิ ดและ
กองทุนเปิ ด (รวมถึ งกองทุนอี ที เอฟ) ซึ่ งบริ หารจัดการโดยกลุ่ม Franklin Templeton
Investments และบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนอื่น (“กองทุนต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ การลงทุน
ของกองทุนนี ้” หรื อ “Underlying Funds”) โดยมีการลงทุนในตราสารทุนที่มีมูลค่าตลาด
ขนาดใดก็ได้ (ทังบริ
้ ษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก) และลงทุนในตราสารหนี ้ซึ่งมีอตั ราดอกเบี ้ย
คงที่หรื ออัตราดอกเบีย้ ลอยตัวที่ออกโดยผู้ออกตราสารที่อยู่ในทุกภูมิภาคทั่วโลก รวมถึง
ตลาดเกิดใหม่
 ตราสารหนี ้ดังกล่าวรวมถึงตราสารที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (investment
grade) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่ อถื อต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment
grade) หรื อตราสารที่ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated securities) ที่ออกหรื อ
รับประกันโดยภาครัฐและบริ ษัท โดยกองทุนจะลงทุนไม่เกินร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ของกองทุนในหลักทรั พย์ที่ออก และ/หรื อรั บประกันโดยภาครัฐใดภาครั ฐหนึ่งหรื อผู้ออกที่
เกี่ยวข้ องกับภาครัฐใดๆ ที่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุน
ได้ ในขณะที่เข้ าลงทุน
 กองทุนจะดารงสัดส่วนโดยกระจายการลงทุน ตังแต่
้ ร้อยละ 60 ถึงร้ อยละ 80 ในตราสาร
ทุนและหลักทรัพย์ที่อ้างอิงกับตราสารทุนทัว่ โลก และตังแต่
้ ร้อยละ 20 ถึงร้ อยละ 40 ใน
ตราสารหนี ้ซึ่ง มีอตั ราดอกเบี ้ยคงที่หรื ออัตราดอกเบี ้ยลอยตัว โดยการจัดสรรการลงทุน
ดังกล่าวนี ้อาจเปลี่ยนแปลงได้ ในบางช่วงเวลาขึ ้นอยู่กบั สภาวการณ์ ตลาดและมุมมอง
ของผู้จัด การกองทุน ด้ า นกลยุท ธ์ ก ารลงทุน และการปรั บสัด ส่วนการลงทุน ระยะสัน้
(Tactic asset allocation) ในทรัพย์สนิ แต่ละประเภท
 การลงทุนผ่านกองทุนต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ การลงทุนของกองทุนนี ้ (Underlying Funds)
อาจทาให้ กองทุนมีการลงทุนในตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน หลักทรัพย์ที่มีลกั ษณะของสัญญา
ซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (Credit-linked securities) ตราสารหนี ้ที่ผ้ อู อก (ในขณะที่เข้ าซื ้อ)
อาจไม่สามารถชาระคืนเงินต้ นหรื อดอกเบี ้ย (ตราสารผิดนัดชาระหนี ้) รวมถึงหลักทรัพย์
ของบริ ษัทที่มีหรื อกาลังจะมีการปรับโครงสร้ างองค์กร โครงสร้ างทางการเงิน หรื อการ
ล้ มละลาย (ปรับโครงสร้ างบริ ษัท)
 กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (derivatives) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกัน
ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ (FX hedging) เท่านัน้
(ผู้ลงทุน สามารถอ่า นรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ใ นหนัง สือชี ช้ วนส่ว นข้ อ มูลกองทุน รวมที่
www.manulife-asset.co.th)
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%
ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา (USD)
Franklin Advisers, Inc. , Franklin Templeton Investments Corp. and
Franklin Templeton Investments (Asia) Limited
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
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