แจ้ งการปรับปรุงแก้ ไขหนังสือชีช้ วนของกองทุนหลัก (Manulife Global Fund)
โดยเกี่ยวข้ องกับกองทุนรวมภายใต้ การจัดการของ บลจ. แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จากัด
จานวน 8 กองทุน
1. กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อเมริกัน โกรท เอฟไอเอฟ (MS-AMERICAN)
2. กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ (MS-ASIAN SM)
3. กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี ้ เพื่อการเลี ้ยงชีพ (MS-ASM RMF)
4. กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ (MS-CHINA VALUE)
5. กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อิเมอร์ จิ ้ง อีสเทอร์ น ยุโรป เอฟไอเอฟ (MS-EE EURO)
6. กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ยูโรเปี ย้ น โกรท เอฟไอเอฟ (MS-EUROPE)
7. กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ (MS-HCARE)
8. กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ (MS-INDIA)
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จากัด (“บริษัท”) ขอแจ้ งให้ ทราบว่าหนังสือชี ้ชวนของกองทุนหลักได้ มีการปรับปรุ งแก้ ไข
รายละเอียดโครงการของ Manulife Global Fund (MGF) ซึ่งจดทะเบียนในรูปแบบบริษัท (Company) ในประเทศลักเซมเบิร์ก โดยมีกองทุนย่อย
(Sub-Funds) ที่อยู่ภายใต้ MGF ซึ่งในปั จจุบนั เป็ นกองทุนหลัก (Master Fund) ของกองทุนรวมภายใต้ การจัดการของบริ ษัท จานวน 8 กองทุน
ตามที่ระบุข้างต้ น (โดยรวมเรียกว่า “กองทุน”) โดยการปรับปรุงแก้ ไขหนังสือชี ้ชวนของ MGF ดังกล่าว มีสาระสาคัญสรุปได้ ดงั นี ้


การแต่ งตัง้ บริ ษัทจัดการ (Management Company)
Manulife Global Fund (MGF) ได้ ปรับโครงสร้ างจากการเป็ นบริษัทที่มกี ารบริหารจัดการตัวเอง (Self-managed Investment Company)
โดยได้ แต่งตัง้ Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. ("Carne Luxembourg") เป็ น “บริ ษัทจัดการ (Management
Company)” ของ MGF แทน โดย Carne Luxembourg จะรับผิดชอบด้ านการบริ หารการลงทุน การจัดจาหน่าย และการบริ หารงาน
ทัว่ ไปของบริษัท ซึ่งสามารถมอบหมายหน้ าที่ดงั กล่าวต่อได้ โดยอยู่ภายใต้ การควบคุมและดูแลของคณะกรรมการ (Board) ของ MGF
ทังนี
้ ้ Carne Luxembourg จะทาการแต่งตังและมอบหมายหน้
้
าที่ให้ แก่บคุ คลอื่นที่เกี่ยวข้ องในทุกช่วงเวลา เช่นเดียวกับการปฏิบัติที่ผ่าน
มาของคณะกรรมการ (Board) ของ MGF ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
(i) หน้ าที่ด้านการจัดการลงทุน (Investment Management) ในส่วนที่เกี่ยวกับกองทุนย่อยต่างๆ ให้ แก่ผ้ จู ัดการการลงทุน (Investment
Manager) เดิม
(ii) หน้ าที่ด้านการจัดจาหน่าย (Distribution) ให้ แก่ผ้ จู ดั จาหน่ายกองทุน
(iii) หน้ าที่ด้านการบริ หารงานทั่วไป (Administrative) ที่เกี่ ยวข้ องกับ MGF ให้ แก่ Citibank Europe plc. (Luxembourg Branch)
ผู้ปฏิบตั ิการด้ านกองทุน นายทะเบียนกองทุน และตัวแทนการชาระเงิน
นอกเหนือจากการแต่งตัง้ Carne Luxembourg ในฐานะบริ ษัทจัดการแล้ ว ในส่วนของผู้จัดการการลงทุน (Investment Manager) และ
ผู้จดั การการลงทุน ย่อย (Sub-Investment Manager) ที่ได้ รับมอบหมายหน้ าที่ด้านการจัดการลงทุนทุกรายในปั จจุบันนัน้ จะยังคงไม่
เปลี่ยนแปลงจากการแต่งตังบริ
้ ษัทจัดการในครัง้ นี ้
ทังนี
้ ้ การแต่งตังบริ
้ ษัทจัดการในครัง้ นี ้เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์สงู สุดของผู้ลงทุน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการกากับดูแลและ
การบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการดาเนินงานด้ านการปฏิบตั ิการของ MGF ให้ สงู ขึ ้น ขณะเดียวกันโครงสร้ างการจัดการในรูปแบบใหม่นี ้
สอดคล้ องกับแนวโน้ มด้ านกฎระเบียบล่าสุดและเป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิของอุตสาหกรรม
ข้ อมูลเกี่ยวกับ Carne Luxembourg:
Carne Luxembourg ก่อตังขึ
้ ้นในปี 2552 โดยเป็ นบริษัทจัดการที่ได้ รับอนุญาตตามหมวดที่ 15 ของกฏหมายปี 2010 (Chapter 15 of the 2010
Law) ของคณะกรรมการกากับดูแลตลาดการเงิน ประเทศลักเซมเบิร์ก (Commission de Surveillance du Secteur Financier หรื อ CSSF) โดย
เป็ นบริษัทจัดการอิสระที่มงุ่ เน้ นการให้ บริการตามบทบัญญัติของบริษัทจัดการภายใต้ UCITS และผู้จดั การกองทุนการลงทุนทางเลือกโดยเฉพาะ
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ค่ าธรรมเนียมบริ ษัทจัดการ (Management Company Fee) และค่ าใช้ จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้ องเพิ่มเติม
การแต่งตังบริ
้ ษัทจัดการ (Management Company) ข้ างต้ นมีผลให้ กองทุนย่อย (Sub-Funds) แต่ละกองทุนมีภาระค่าธรรมเนียมบริ ษัท
จัดการ (Management Company Fee) เพิ่มเติมในอัตราสูงสุดไม่เกิ น 0.015% ต่อปี โดยจะคานวณจากมูลค่าสินทรัพย์ สุทธิเฉลี่ยของ
กองทุนย่อยในเดือนนันๆ
้ และเรียกเก็บจากกองทุนย่อยเป็ นรายเดือน ทัง้ นี ้ MGF อาจจะมีการจ่ายค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับ Carne
Luxembourg ในฐานะบริษัทจัดการซึ่งเป็ นค่าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บนอกกองทุน (out-of-pocket) และค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการอื่นใดตาม
สมควร โดยค่าใช้ จ่ายดังกล่าวจะถูกจัดสรรให้ กองทุนย่อยตามมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของกองทุนย่อยแต่ละกองทุน



การยกเลิกที่ปรึ กษาทั่วไป (General Adviser)
ในปั จจุบนั Manulife Asset Management International Holdings Limited ทาหน้ าที่เป็ นทังที
้ ่ปรึกษาและผู้จดั จาหน่ายทั่วไป (General
Adviser and Distributor) ของ MGF โดยการแต่งตังบริ
้ ษัทจัดการ (Management Company) ข้ างต้ นจะมีผลทาให้ บทบาทหน้ าที่ของที่
ปรึ ก ษาทั่ว ไป (General Adviser) ไม่จ าเป็ นสาหรั บ MGF อี ก ต่ อ ไปและได้ มีก ารยกเลิ ก หน้ า ที่ ดัง กล่ า ว ทัง้ นี ้ Manulife Asset
Management International Holdings Limited จะยังคงทาหน้ าที่เป็ นผู้จดั จาหน่ายทัว่ ไป (Distributor) ของ MGF

โดยการเปลี่ยนแปลงทุกประการดังกล่ าว จะมีผลตัง้ แต่ วันที่ 30 เมษายน 2562 เป็ นต้ นไป
การปรับปรุงข้ อมูลโครงการของ MGF ดังกล่าวข้ างต้ น (1) จะไม่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และกลยุทธ์การลงทุน รวมถึ ง ระดับความเสี่ยงของ
กองทุนหลัก (2) จะไม่ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในการดาเนินงานและ/ หรือกระบวนการในการบริหารจัดการ MGF และกองทุนย่อยต่างๆ
(3) จะไม่มกี ารปรับขึ ้นของค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เรียกเก็บจากกองทุนย่อยหรือผู้ลงทุน และ (4) จะไม่ทาให้ เกิดการเสียสิทธิหรื อผลประโยชน์ ของ
ผู้ลงทุนเดิมในกองทุนหลักอย่างมีนยั สาคัญ ทัง้ นี ้ การประมาณการต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายเกี่ ยวกับการแต่งตัง้ Carne Luxembourg เป็ นบริ ษัท
จัดการ (Management Company ของ MGF นัน้ เป็ นจานวนเงินประมาณ 100,000 ยูโร หรื อ ประมาณ 3.6 ล้ านบาท โดย MGF จะเป็ นผู้
รับภาระที่เกิดขึ ้นดังกล่าวและจัดสรรให้ แก่กองทุนย่อยที่เกี่ยวข้ องตามมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของกองทุน
อนึ่ง ประมาณการต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายข้ างต้ นที่จะจัดสรรให้ แก่กองทุนรวมภายใต้ การจัดการของ บลจ. แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จากัด จานวน
8 กองทุน ตามสัดส่วนการลงทุนในกองทุนย่อยของ MGF ในฐานะกองทุนหลักนัน้ มิได้ มีนัยสาคัญต่อกองทุน ไทยแต่อย่างใด นอกจากนี ้ การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวมิได้ กระทบต่อรายละเอียดหลักทัง้ ในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุ ปข้ อมูลสาคัญ หนังสือชีช้ วนส่วนข้ อมูลกองทุนรวมและส่วน
รายละเอียดโครงการจัดการ
หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้ องการสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ ายการตลาด โทรศัพท์ 0-2844-0111

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จากัด

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จากัด
1788 ชัน้ 18 อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์ ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310 โทรศัพท์: 0-2844-0123 โทรสาร: 0-2056-9747
Website: www.manulife-asset.co.th Email: mamt_marketing@manulife.com
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Manulife Global Fund
Société d’investissement à capital variable
Registered office: 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange
Grand Duchy of Luxembourg
This document is important and requires your immediate attention. If in doubt, you should seek
independent professional advice.
Notice to Shareholders
(“Notice”)
25 March 2019
Dear Shareholder
We are writing to inform you of certain changes to Manulife Global Fund (the "Company").
These changes will be reflected in the revised prospectus of the Company (the “Revised Prospectus”) to be
dated April 2019. This Notice, which summarizes the changes for your ease of reference, should be read in
conjunction with the current Prospectus of the Company (the “Prospectus”) and, when available, the full text of
the Revised Prospectus (which contains full and complete information about these changes).
Words and phrases used in this Notice shall, unless otherwise provided, have the same meanings as are
ascribed to them in the Prospectus.
The board of directors of the Company (the “Directors” or the “Board”) has decided that it is appropriate to
implement the following changes in order to optimize the management of the Company and its sub-funds (each
a “Sub-Fund”, collectively, the “Sub-Funds”) and to better meet the needs of investors:1.

Appointment of Management Company
The Company is currently a self-managed open-ended investment company under Luxembourg law.
The Board has decided that in order to optimize the overall management of the Company and the SubFunds, Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. ("Carne Luxembourg") will be appointed as the
management company of the Company and as a result the Company will cease to be a self-managed
open-ended investment company.
The Board is of the view that this appointment is in the best interest of the Shareholders of the Company,
as the appointment of Carne Luxembourg as the management company will provide significant additional
fund governance resources appropriate to an investment company such as the Company, thereby
enhancing the governance and risk management processes and operational efficiency of the Company,
while aligning with latest regulatory trends and market practice.
Carne Luxembourg was incorporated in 2009 and is a management company authorized under Chapter
15 of the 2010 Law by the CSSF. Carne Luxembourg is an independent management company that
focuses exclusively on the provision of UCITS management company and alternative investment fund
manager services.
Once appointed, Carne Luxembourg will be responsible for the investment management, distribution and
general administration functions of the Company with power to delegate such functions. In this capacity,
Carne Luxembourg will be subject to the overall supervision and control of the Directors of the Company.
Similar to the existing arrangement with the Board, Carne Luxembourg will appoint and delegate at all
times (i) its investment management functions in respect of the Sub-Funds to the respective existing
Investment Managers, (ii) its function in respect of the distribution of Shares to the Distributor, and (iii) its
administrative functions in respect of the Company to Citibank Europe plc, Luxembourg Branch, the
Administrator, Registrar and Paying Agent. Except for the appointment of Carne Luxembourg as the
management company, all existing Investment Managers and, where applicable, Sub-Investment
Managers to whom investment management functions in respect of the Company have been delegated
will remain unchanged upon the appointment of the management company.

2.

Imposition of the management company fee and additional other expenses
In connection with the aforementioned appointment, each Sub-Fund will additionally bear a management
company fee of a maximum of 0.015% per annum, which is payable monthly and calculated on the
average net assets of the Sub-Fund for the relevant month. The Company will also pay any reasonable
out-of-pocket expenses and other incidental operating expenses of Carne Luxembourg as the
management company, which amount will be apportioned as between and borne by the Sub-Funds pro
rata to the Net Asset Value of each Sub-Fund.

3.

Termination of the General Adviser
Currently, Manulife Asset Management International Holdings Limited is the General Adviser and
Distributor of the Company.
As a result of the aforementioned appointment, the role of General Adviser will no longer be required by
the Company and will therefore be terminated. Manulife Asset Management International Holdings
Limited will continue to be the Distributor of the Company.

All the above changes will take effect as of 30 April 2019.
4.

General and Administrative Updates
The Prospectus will also be updated to reflect general and administrative updates including the following:
(a)
(b)
(c)

Updated disclosures on FATCA and PRC taxation;
Updated disclosures on the risk management process in respect of the Sub-Funds as a result of
the appointment of Carne Luxembourg as the management company; and
Other miscellaneous formatting, administrative and/or clarificatory updates.

As a result of the appointment of Carne Luxembourg as the management company and the termination of
Manulife Asset Management International Holdings Limited’s role of General Adviser, an updated privacy notice
regarding the collection, recording, adaptation, transfer and other processing and use of personal data by and
on behalf of the Company will be issued to reflect such changes (including that personal information may be
received from and disclosed to Carne Luxembourg) and made available under “Privacy Notice” on the website
www.manulifeglobalfund.com with effect from the date of the Revised Prospectus.
If you do not agree with the appointment of Carne Luxembourg as the new management company of the
Company, you may apply to redeem or to switch your holding in the Sub-Fund to Shares of the same Class or
category in any other Sub-Fund(s) free of any switching or redemption charges until 29 April 2019.
You can only switch your holding into Shares of the same Class or category (provided that Shares of Classes
AA, AA (AUD Hedged), AA (CAD Hedged), AA (CAD), AA (HKD), AA Inc, AA (AUD Hedged) Inc, AA (CAD
Hedged) Inc, AA (HKD) Inc, AA (SGD Hedged) Inc, AA (USD) MDIST (G), AA (AUD Hedged) MDIST (G), AA
(CAD Hedged) MDIST (G), AA (HKD) MDIST (G) and/or AA (SGD Hedged) MDIST (G) (collectively, the “AA
Classes”) and Shares of Classes P (USD) Inc, P (AUD Hedged) Inc, P (SGD Hedged) Inc, P (USD) MDIST
(G), P (AUD Hedged) MDIST (G) and P (SGD Hedged) MDIST (G) (collectively, the “P Classes”) in any SubFund shall, for the purposes of switching, be deemed to be within the same category) and may be switched to
Shares of any of the AA Classes and P Classes, respectively, whether in the same Sub-Fund or another SubFund, which is offered or sold in your jurisdiction pursuant to the provisions of the relevant offering documents,
and such a conversion is subject to all applicable minimum initial investment amount and minimum holding
requirements as well as investor eligibility criteria being complied with.
In the case of redemption, the redemption proceeds will be paid to you in accordance with the provisions of the
Prospectus. In the case of a switch, the conversion proceeds will be utilised to purchase Shares of Sub-Fund(s)
specified by you at the share price(s) applicable in accordance with the provisions of the Prospectus. A switch
or redemption of your Shares may affect your tax position. You should therefore seek independent professional
advice on any applicable tax in the country of your respective citizenship, domicile or residence.
Please note that, except as otherwise described above, the above changes (i) will have no effect on the
investment objective, strategy and risk profiles of the Sub-Funds, (ii) will not result in any change in the
operations and/or manner in which the Company and the Sub-Funds are being managed, (iii) will not lead to an
increase in the fees to be borne by any of the Sub-Funds or their investors, and (iv) will not materially prejudice
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any of the rights or interests of the existing investors of the Sub-Funds. The costs and expenses relating to the
appointment of Carne Luxembourg as the new management company of the Company are estimated to be
approximately EUR 100,000 and will be borne by the Company. Such costs and expenses will be allocated to
the Sub-Funds by reference to their Net Asset Values.
General
For Hong Kong Shareholders Only: The Company's Prospectus, the Hong Kong Covering Document and the
Product Key Facts Statement of each Sub-Fund are available from the office of the Hong Kong Representative
and are also available at www.manulifefunds.com.hk1.
Shareholders requiring further information about any of the matters set out in this Notice may contact the
Administrator of the Company, Citibank Europe plc, Luxembourg Branch, at telephone number (352) 45 14 14
316 or fax number (352) 45 14 14 850 or the Hong Kong Distributor, Manulife Asset Management (Hong Kong)
Limited, at telephone number (852) 2108 1110 or fax number (852) 2810 9510 at any time during normal
business hours.
To the best of the knowledge and belief of the Directors (who have taken all reasonable care to ensure that
such is the case), the information contained in this Notice is in accordance with the facts and does not omit
anything likely to affect the import of such information as at the date of this Notice. The Directors accept
responsibility for the accuracy of the contents of this Notice accordingly.

For and on behalf of the Board

1

This website has not been reviewed by the SFC.
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