
 
ประกาศบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จ ากัด 

 
เรียน     ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
เรื่อง ผลส ารวจความคดิเห็นและผลการอนุมัติของส านักงาน ก.ล.ต. ต่อแนวทางในการช าระบัญชี 4 กองทุนรวมตราสารหน้ี 

ในระยะต่อไป 
 
ภายหลังจากที่มีการยกเลิก 4 กองทุนตราสารหน้ี อันได้แก ่กองทุนเปิดทหารไทย ธนพลัส ธนไพศาล ธนเพิ่มพูนและธนไพบูลย์ ไป

ในช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมานั้น  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย ("บริษัทฯ") ได้พยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้การช าระ
บัญชีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดย ณ วันที่ 25 กันยายน 2563 บริษัทท าการช าระ
บัญชีและจ่ายเงินคืนให้ผู้ถือหนว่ยลงทุนของทั้ง 4 กองทุนไปได้แล้วในช่วงร้อยละ 73 ถึงร้อยละ 99 ขณะที่ยังรักษามูลค่าหน่วยลงทุนไว้ใน
ระดับใกล้เคียงกับ NAV ณ วันปิดกองทุนได้ทุกกองทุน  

 
             บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ให้ขยายระยะเวลา
ช าระบัญชีกองทุนรวมโดยก าหนดระยะเวลาช าระบัญชีรวมทั้งสิ้น 180 วันนับจากเริ่มช าระบัญชี หรอืภายในวันที ่7 ตุลาคม 2563 อยา่งไรก็
ตาม บริษัทฯ ประเมินว่าสภาวะตลาดตราสารหน้ีทั้งในและต่างประเทศยังคงมีความผันผวน เมื่อได้ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุนและ
ขนาดของสินทรัพย์ในกองทุนท่ีเหลืออยู่แล้ว บริษัทฯเห็นว่าการขยายระยะเวลาช าระบัญชีออกไปอีกจะท าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีโอกาสได้รับ
ช าระเงินสูงกว่าการเร่งขายตราสารภายใน 180 วัน ดังนั้น เพื่อสร้างความเป็นธรรมและเท่าเทยีมให้กับผู้ถือหน่วยฯ ทุกท่านส าหรับการ
พิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมที่สดุ บริษัทฯจึงได้ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นเกีย่วกับแนวทางในการช าระบัญชีกองทุนจากผู้ถือหน่วยฯ 
ทุกท่านในช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา และลงประกาศผลส ารวจความคิดเห็นในเว็บไซต์บริษัทฯ เมื่อวันที ่28 สิงหาคม 2563ทีผ่่านมา 
(ปรากฏตามเอกสารแนบ)  

 
บริษัทฯได้น าผลส ารวจที่ได้รับเพือ่แจ้งและเพื่อขออนุมัติขยายระยะเวลาการช าระเงินคืนเพิ่มเติมกับส านักงานก.ล.ต. โดยผลการ

พิจารณาของส านักงาน ก.ล.ต.ตามหนังสือลงวันที ่ 29 กันยายน 2563 ให้มีการผ่อนผันระยะเวลาการช าระบัญชีกองทุนรวมตราสารหน้ี
ออกไปอีกตามผลการส ารวจ ซึ่งโดยสรุปได้แก่ 

 

1. กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล ขยายระยะเวลาการช าระบัญชกีองทุนถึงวันที ่5 มกราคม 2564 
2. กองทุนเปิดทหารไทย ธนพลสั ขยายระยะเวลาการช าระบัญชีกองทุนถึงวันที ่3 กุมภาพันธ์ 2566 
3. กองทุนเปิดทหารไทย ธนเพิ่มพูน ขยายระยะเวลาการช าระบัญชีกองทุน ถึงวันที ่ 17 กุมภาพันธ ์2566 
4. กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบูลย ์ขยายระยะเวลาการช าระบัญชีกองทุนถึงวันที ่19 กุมภาพันธ์ 2566 
 
ท้ายสุดนี้ บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านมั่นใจได้ว่าบริษัทฯจะด าเนินการเยี่ยงมืออาชีพเช่นที่ผ่านมา  เพื่อรักษา

ผลประโยชน์สูงสุดของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน และเพื่อให้การช าระบัญชีเสร็จสิ้นโดยเร็ว  ส าหรับแนวทางเบื้องต้นในการพิจารณา
การจ่ายเงินคืนในแต่ละครั้งจะยังคงใช้วิธีการเช่นเดียวกับการปฏิบัติในช่วง 180 วันแรก (ระหว่างวันที่ 10 เมษายน – 7 ตุลาคม  2563) 
ได้แก ่

 



 TMBAM Eastspring มีความต้ังใจที่จะจ่ายเงินคืนในจ านวนไม่นอ้ยกว่า 0.5 บาทต่อหน่วยต่อครั้ง เฉพาะในสัปดาห์ที่
กองทุนสามารถด าเนินการได้ (ในวันท าการสุดท้ายของสัปดาห์นั้น) 

 การจ่ายเงินคืนจะท ารายการเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในบัญชีหลกัหรือวิธีรับเงินอื่นตามที่ผู้ถือหนว่ยลงทุนได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้ ทั้งนี ้ หากจ านวนเงินที่จะจ่ายคืนเข้าบัญชีให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนแต่ละรายในแต่ละครั้งรวมแล้วน้อยกว่า
หนึ่งบาท กองทุนจะสะสมยอดเงินคืนดังกล่าวและจะจ่ายคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อจ านวนเงินรวมต้ังแต่หนึ่งบาทขึ้นไป 

 TMBAM Eastspring จะมีการแจ้งรายละเอียดการจ่ายเงินคนืในแต่ละครั้ง ความคืบหน้าในการช าระบัญชีกองทุน   
ต่างๆ หรือการสอบถามความคิดเห็นต่อการช าระบัญชีในระยะต่อไป(ถ้ามี)ให้แก่ผู้ถือหนว่ยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ 
https://www.tmbameastspring.com/funds/fund-payments 

 
บริษัทฯ ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยฯ เป็นอย่างสูง ส าหรับความร่วมมือของท่านในการตอบแบบสอบถามที่ผ่านมา หากท่านมีข้อ

สงสัยประการใดเพิ่มเติม กรุณาสอบถาม ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1725 หรือที่ตัวแทนการสนับสนุนการขาย
และรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งต้ัง           

 
ขอแสดงความนับถือ 

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จ ากัด 
2 ตุลาคม 2563 

 

เอกสารแนบ: ผลการส ารวจความคิดเห็น ส าหรับแนวทางในการช าระบัญชี 4 กองทุนรวมตราสารหน้ี ตามประกาศบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 
สิงหาคม 2563 

 ธนพลสั ธนไพศาล ธนเพิม่พนู ธนไพบลูย ์

จ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมด (หน่วย)  6,182,073,576.4801 813,608,935.9936 2,386,929,727.7109 3,410,826,963.4778 

จ านวนหน่วยลงทุนที่ท าแบบส ารวจ (หน่วย) 3,884,105,707.3504 552,264,587.8318 1,164,709,235.4100 2,045,517,027.3824 

การท าแบบส ารวจ (ร้อยละ) 62.829 67.88 48.80 59.97 
ผลการส ารวจความคดิเหน็ 

ทางเลือกที่1(ร้อยละ) 2.49 3.16 6.31 4.99 
ทางเลือกที่2 (ร้อยละ) 25.57 53.71 20.34 7.22 
ทางเลือกที่3 (ร้อยละ) 71.94 43.13 73.34 87.80 
ทางเลอืกทีไ่ดร้บั 
ผลลงคะแนนมากทีส่ดุ ทางเลอืก 3 ทางเลอืก 2 ทางเลอืก 3 ทางเลอืก 3 
*บริษัทฯพิจารณาผลการลงคะแนนจากจ านวนหน่วยลงทุน ทางเลือกที่ได้รับคะแนนมากที่สุดจะเป็นทางเลือกที่บริษัทฯน าเสนอเพื่อขออนุมัติจาก
ส านักงานก.ล.ต. 
 
 
 
 
 

https://www.tmbameastspring.com/funds/fund-payments


สรปุผลการท าแบบส ารวจ 
 

กองทนุทหารไทย ธนพลสั : ทางเลอืกที ่3   
 ขยายเวลาช าระบัญชีใหเ้สร็จสิ้นออกไปอีก จนถึงวันที ่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ซ่ึงเป็นวันสุดท้ายที่ตราสารคงเหลือในกองทุนจะครบอายุ โดยหลังจาก

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ให้กองทุนถือสินทรัพย์ต่อไป จนกว่าสินทรัพย์ในกองทุนธนพลัสจะครบอายุ หรือสามารถขายสินทรัพย์ในกองทุนได้ทั้งหมด 
 ประมาณการเงินคืนเมื่อเทียบกับ NAV ณ วันท าการสุดท้ายของกองทุน ร้อยละ 99.96 – 100.45 
กองทนุทหารไทย ธนไพศาล: ทางเลอืกที ่2  
 ขยายเวลาช าระบัญชีใหเ้สร็จสิ้นออกไปอีก 90 วัน จนถึงวันที่ 5 มกราคม 2564 (270 วันนับจากวันเริ่มช าระบญัชี) แต่หากบริษัทฯเล็งเห็นว่ามี

เหตุขัดข้องใดๆ ท าให้อาจไม่สามารถช าระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ้นได้ภายในวันดังกล่าว บริษัทฯจะท าการขอขยายเวลาการช าระบัญชีอีกครั้งก่อนจะ
สิ้นสุดวันที ่5 มกราคม 2564 

 ประมาณการเงินคืนเมื่อเทียบกับ NAV ณ วันท าการสุดท้ายของกองทุน ร้อยละ 95.00 – 100.03 
กองทนุทหารไทย ธนเพิม่พนู: ทางเลอืกที ่3   
 ขยายเวลาช าระบัญชีใหเ้สร็จสิ้นออกไปอีก จนถึงวันที ่17 กุมภาพันธ์ 2566 ซ่ึงเป็นวันสุดท้ายที่ตราสารคงเหลือในกองทุนจะครบอายุ โดยหลังจาก

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ให้กองทุนถือสินทรัพย์ต่อไป จนกว่าสินทรัพย์ในกองทุน จะครบอายุ หรือสามารถขายสินทรัพย์ในกองทุนได้ทั้งหมด 
 ประมาณการเงินคืนเมื่อเทียบกับ NAV ณ วันท าการสุดท้ายของกองทุน ร้อยละ 99.99 – 102.08 
กองทนุทหารไทย ธนไพบลูย:์ ทางเลอืกที ่3  
 ขยายเวลาช าระบัญชีใหเ้สร็จสิ้นออกไปอีก จนถึงวันที ่19 กุมภาพันธ์ 2566 ซ่ึงเป็นวันสุดท้ายที่ตราสารคงเหลือในกองทุนจะครบอายุ โดยหลังจาก

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ให้กองทุน ถือสินทรัพย์ต่อไป จนกว่าสินทรัพย์ในกองทุน จะครบอายุ หรือสามารถขายสินทรัพย์ในกองทุนได้ทั้งหมด 
 ประมาณการเงินคืนเมื่อเทียบกับ NAV ณ วันท าการสุดท้ายของกองทุน ร้อยละ 99.97 – 102.28 
หมายเหตุ  
1. ทุกทางเลือกข้างต้น จะมีการทยอยคืนเงินระหว่างทางเมื่อมีตราสารครบอายุและ / หรือเมื่อได้รับดอกเบี้ยรับสะสมถึงระดับที่สามารถจ่ายคืนได้หรือ

เมื่อขายสินทรัพย์ได้ 
2. ข้อมูลประมาณการ  ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 โดยประมาณการเงินคืนที่ทา่นอาจได้รับส าหรับแต่ละทางเลือกข้างต้นโดยพิจารณาจากสภาพ

ตลาดในปัจจุบัน ทั้งนี้สภาพตลาดอาจมีการเปลี่ยนแปลงอันอาจกระทบกับเงินที่ท่านจะได้รับคืนต่ าหรือสูงกว่าประมาณการข้างต้น บริษัทฯ ไม่ขอรับ
ประกันว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินคืนเท่ากับตัวเลขประมาณการเงินคืนขา้งต้น 


