ประกาศ
เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน) ขอแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล
เอนเนอร์จี (MRENEW) ในประเด็ น ที่ เกี่ย วกับ การเพิ่ ม หน่ วยลงทุน ชนิ ด เพื่ อการออม และแก้ ไขให้ สอดคล้อ งกับ หนั งสือ เวีย นสานั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เลขที่ นจ.(ว) 5/2564 เรื่องนาส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลใน
โครงการจัดการกองทุนรวม ฉบับลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป
สรุปสาระสาคัญของการแก้ไขเพิ่มเติม ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการ มีดังนี้
1. คาจากัดความ / คานิยาม - เพิ่มนิยามของกองทุนรวมเพื่อการออม
2. มูลค่าขั้นต่าของการสั่งซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป – กาหนดมูลค่าขั้นต่าของการสั่งซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไปของหน่วยลงทุนชนิดเพื่อ
การออมเป็น 1,000 บาท
3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ – เพิ่มประเภทของกองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund : SSF)
4. ประเภทและอั ต ราส่ ว นการลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ ทรั พ ย์ สิ น อื่ น เพื่ อ เป็ น ทรั พ ย์ สิ น ของกองทุ น รวมในประเทศและ
ต่างประเทศ – ปรับปรุงข้อความให้สอดคล้องกับหนังสือเวียนสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เลขที่ นจ.(ว) 5/2564
5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน – เพิ่มหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ดังนี้
รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ชื่อย่อ
คาอธิบายเพิม่ เติม
1. ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล
MRENEW -D
สาหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทั่วไปที่ต้องการรับผลตอบแทนจากเงินปันผล
2. ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล
MRENEW-A
สาหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทั่วไปที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างการลงทุน
3. ชนิดกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
MRENEW-PVD สาหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
4. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
MRENEW-IA
สาหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันที่ต้องการรับรายได้จาก
ส่วนต่างการลงทุน
5. ชนิดเพื่อการออม
MRENEW-SSF สาหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการลงทุนเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษี โดยผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ต้ องลงทุ น ให้ ค รบ ตาม เงื่ อ นไขที่
กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องประกาศหรือกาหนด
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก, การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และการหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน –
ปรับปรุงข้อความให้สอดคล้องกับหนังสือเวียนสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เลขที่ นจ.(ว) 5/2564
7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน – ปรับปรุงข้อความให้ครอบคลุมการขายคืนหน่วยลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
8. เงื่อนไขและข้อจากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน – ปรับปรุงข้อความการห้ามนาหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไปโอน
หรือจานา
9. การจ่ายเงินปันผล – ปรับเพิ่มข้อความให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมเพื่อการออม
10. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน – ปรับปรุงข้อความให้ครอบคลุมการทา
รายการของหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และให้สอดคล้องกับหนังสือเวียนสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เลขที่ นจ.(ว) 5/2564

11. หลั ก เกณฑ์ และวิธี ก ารด าเนิ น การในกรณี ที่ มู ลค่ าหน่ ว ยลงทุ น ไม่ ถูก ต้ อ ง – ปรับ ปรุงข้อ ความให้ สอดคล้อ งกับ หนั งสือ เวีย น
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เลขที่ นจ.(ว) 5/2564
12. ข้อกาหนดอื่นๆ – ปรับเพิ่มข้อความที่เกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมาย
ประกาศกาหนด
สรุปสาระสาคัญของการแก้ไขเพิ่มเติม ส่วนที่ 2 ข้อผูกพัน มีดังนี้
1. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน – ปรับปรุงข้อความให้สอดคล้องกับสิทธิในการโอนของหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
2. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน – ปรับเพิ่มข้อความการออกและจัดส่งหนังสือรับรองการโอนย้ายหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมเพื่อการออม
3. การเลิกกองทุ นรวม – ปรับปรุงข้อความให้สอดคล้องกับการดาเนินการเมื่อเลิกกองทุน ของหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และให้
สอดคล้องกับหนังสือเวียนสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เลขที่ นจ.(ว) 5/2564
ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุน ชนิดเพื่อการออม ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป อนึ่ง สาหรับท่านผู้ถือหน่วย
ลงทุนกองทุน MRENEW ก่อนหน้าการเพิ่มหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม หน่วยลงทุนของท่านจะยังคงอยู่ในหน่วยลงทุนชนิดเดิมต่อไป
หากท่านผู้ถื อหน่วยลงทุ นมี ข้อ สอบถามประการใดสามารถติด ต่ อได้ ที่ผู้ดูแ ลบั ญ ชีข องท่าน โทร. 0-2649-2000 กด 2 หรือ MFC
Contact Center โทร. 0-2649-2000 กด 0 ได้ทุกวันทาการ ตั้งแต่เวลา 8.30-17.00 น.
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
ในฐานะบริษัทจัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107536001371
199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น จี และชั้น 21-23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-649-2000 โทรสาร 02-649-2100
www.mfcfund.com

