
 
 

 

ประกาศเรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน จ านวน 15 กองทุน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) ขอแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการจ านวน 15 กองทุน  
เกี่ยวกับการขยายอัตราส่วนการลงทุนของหน่วยลงทุนส าหรับ single fund limit และ การขยายอัตราส่วนการลงทุน product limit  

ในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs และกองทุนรวมไทย เพื่อเป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นในการลงทุน  
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

1. การขยายอัตราส่วนการลงทุนของหน่วยลงทุนส าหรับ single fund limit 
หัวข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วนเดิม อัตราส่วนใหม่ 
1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมไทย 

(หน่วย CIS ท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย) 
ไม่เกิน10%  

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมไทย
และต่างประเทศ (หน่วย CIS) 

ไม่จ ากัดอัตราส่วน 
2 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ 

(หน่วย CIS ต่างประเทศ) 
 

ไม่เกินอัตราดังน้ี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 
(1) 10%  หรือ 
(2) น้ าหนักของทรัพย์สินท่ีลงทุนใน benchmark + 5% 

       กองทุนท่ีแก้ไข : I-10, I-15, I-20, I-ASEAN STAR 10, I-DEVELOP, I-EMERGING 10S2, I-REITs, M-FLEX, MG-LTF, M-INNO1, MMM-PLUS, 
MULTI1, MWELL1, SI5E2, SI5E3 

     ท้ังน้ี ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 15 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป (เมื่อบริษัทจัดการได้แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน) โดยก่อนหน้าการมีผล
บังคับใช้ บริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดท่ีเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืน (exit without fee)  

  2. การขยายอัตราส่วนการลงทุน product limit ในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs และกองทุนรวมไทย 
หัวข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วนเดิม อัตราส่วนใหม่ 

1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมไทย 
(หน่วย CIS ท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย) 

ไม่เกิน 20% หน่วยลงทุนของกองทุนรวมไทยและต่างประเทศ (หน่วย CIS) 
ไม่จ ากัดอัตราส่วน 

2 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs * ไม่เกิน 15% ไม่เกิน 20% 
     กองทุนท่ีแก้ไข : I-10, I-15, I-20, I-ASEAN STAR 10, I-DEVELOP, I-EMERGING 10S2, I-REITs, M-FLEX, MG-LTF, M-INNO1, MMM-PLUS, 
MULTI1, MWELL1, SI5E2, SI5E3 

             * อัตราส่วนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs แก้ไขเฉพาะกองทุน I-15, I-20, MG-LTF 
    ท้ังน้ี ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 15 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป (เมื่อบริษัทจัดการได้แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วัน) โดยก่อนหน้าการมีผล
บังคับใช้ บริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดท่ีเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืน (exit without fee) 

 โดยท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีเวปไซด์ของบริษัทจัดการ  www.mfcfund.com  
รายชื่อกองทุนรวม จ านวน 15 กองทุน ดังนี้ 
1. กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทน (I-10)             9. กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีโกลบอลหุ้นระยะยาว (MG-LTF)  
2. กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ฟิฟทีน (I-15)             10. กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท อินโนเวชั่น ซีร่ีส์ 1 (M-INNO1) 
3. กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ทเวนตี้ (I-20)              11. กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น พลสั (MMM-PLUS) 
4. กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล อาเซียน สตาร์ 10 (I-ASEAN STAR 10)               12. กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มัลติ แอสเซ็ท 5 ซีรี่ส์ 1 (MULTI1) 
5. กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ดีเวลลอป มาร์เก็ต (I-DEVELOP)           13. กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท เวลเนส ซีรี่ส์ 1 (MWELL1) 
6. กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล อีเมอร์จิ้ง 10 ซีรี่ส์ 2 (I-EMERGING 10S2)               14. กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท อินเวสเมนท์ ซีรี่ส์ 5 อี 2 (SI5E2) 
7. กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลเอสเตท ฟันด์ (I-REITs)                15. กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท อินเวสเมนท์ ซีรี่ส์ 5 อี 3 (SI5E3) 
8. กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เฟล็กซิเบิล อินเวสเมนท์ (M-FLEX) 

หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนมีข้อสอบถามประการใดสามารถติดต่อได้ท่ีผู้ดูแลบัญชีของท่าน โทร. 0-2649-2000 กด 2 หรือ MFC Contact Center  
โทร. 0-2649-2000 กด 0 ตั้งแต่เวลา 8.30-17.00 น. 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 
       ประกาศ ณ วันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 

    บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) 
         ในฐานะบริษัทจัดการ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107536001371 
199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ช้ัน จี และชั้น 21-23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทร. 02-649-2000 โทรสาร 02-649-2100 
www.mfcfund.com 


