ประกาศ
่ ั แนล โกลด์ สปอท 7 ซีรส
เรือ
่ งการแก้ไขเพิม
่ เติมโครงการจ ัดการกองทุนเปิ ดเอ็ มเอฟซี อินเตอร์เนชน
ี่ ์ 2,
่ ั แนล โกลด์ สปอท 7 ซีรส
่ ั แนล ออยล์ ฟันด์
กองทุนเปิ ดเอ็ มเอฟซี อินเตอร์เนชน
ี่ ์ 3, กองทุนเปิ ดเอ็ มเอฟซี อินเตอร์เนชน
และกองทุนเปิ ดเอ็ มเอฟซี สมาร์ท ฟิ กซ ์ อินค ัม พล ัส
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน) ขอแจ ้งการแก ้ไขเพิม
่ เติมโครงการจัดการกองทุนเปิ ด
เอ็ มเอฟซี อิน เตอร์เนชั่น แนล โกลด์ สปอท 7 ซีรี่ส ์ 2 (I-GOLD7S2) กองทุน เปิ ดเอ็ม เอฟซี อิน เตอร์เนชั่น แนล โกลด์
่ แนล ออยล์ ฟั นด์ (I-OIL) และกองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี
สปอท 7 ซีรส
ี่ ์ 3 (I-GOLD7S3) กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชัน
สมาร์ท ฟิ กซ์ อินคัม พลัส (SMART-PLUS) ในประเด็นทีเ่ กีย
่ วกับการขายคืน หน่ วยลงทุน ของกองทุนข ้างต ้น ทัง้ นี้เพื่อ
อานวยความสะดวกให ้กับผู ้ถือหน่วยลงทุนในการทารายการขายคืนหน่วยลงทุน โดยการแก ้ไขเพิม
่ เติมโครงการดังกล่าว
ได ้รับความเห็นชอบจากสานั กงาน ก.ล.ต. แล ้ว เมือ
่ วันที่ 23 ธันวาคม 2563
สรุปสาระสาค ัญของการแก้ไขเพิม
่ เติมโครงการจ ัดการกองทุน ดังนี้
กองทุน I-GOLD7S2 กองทุน I-GOLD7S3 และกองทุน I-OIL
้ คืนและสบเปลี
ั
1. การขยายเวลาร ับซือ
ย
่ นหน่วยลงทุน
เดิม
ใหม่
ขายคืน และสับเปลีย
่ นหน่ วยลงทุนได ้
ขายคืนและสับเปลีย
่ นหน่ วยลงทุนได ้
ตัง้ แต่เวลา 08.30 น. - 13.00 น.
ตัง้ แต่เวลา 08.30 น. - 15.00 น.
2. การร ับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน – ปรับปรุงข ้อความให ้กองทุนสามารถชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให ้ผู ้ถือ
้ ขายหน่วยลงทุน ซึง่ ไม่ให ้นั บรวมวันหยุดทาการใน
หน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วน
ั ถัดจากวันทาการซือ
ต่างประเทศ
กองทุน SMART-PLUS
้ คืนและสบเปลี
ั
1. การปร ับว ันร ับซือ
ย
่ นหน่วยลงทุน
เดิม
ขายคืนและสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุนได ้
ทุกวันทาการสุดท ้ายของสัปดาห์
ตัง้ แต่เวลา 08.30 น. - 15.00 น.

ใหม่
ขายคืนและสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุนได ้
ทุกว ันทาการ
ตัง้ แต่เวลา 08.30 น. - 15.00 น.

ทัง้ นี้ บริษัทจะเปิ ดให ้ผู ้ถือหน่ วยลงทุนสามารถทารายการขายคืน หรือสับเปลีย
่ นหน่ วยลงทุนได ้ตามวันและเวลา
ดังกล่าว ตัง้ แต่วน
ั ที่ 4 มกราคม 2564 เป็ นต ้นไป
หากท่านผู ้ถือหน่ วยลงทุนมีข ้อสอบถามประการใดสามารถติดต่อได ้ทีผ
่ ู ้ดูแลบัญ ชีของท่าน โทร. 0-2649-2000
กด 2 หรือ MFC Contact Center โทร. 0-2649-2000 กด 0 ได ้ทุกวันทาการ ตัง้ แต่เวลา 8.30-17.00 น.
จึงประกาศมาให ้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2563
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
ในฐานะบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107536001371
้ จี และชัน
้ 21-23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชัน
โทร. 02-649-2000 โทรสาร 02-649-2100 www.mfcfund.com

