
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ประกาศบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั 

   
เรื่อง การจ่ายเงินคืนครั้งสุดท้ายของกองทุนเปิดทหารไทย ธนพลัส 
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน  

 

ภายหลังจากทีบ่ริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย ("บริษัท") ไดย้กเลิก กองทุนเปิดทหารไทย ธนพลสั 
(ธนพลัส) ในช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เนื่องด้วยสถานการณ์ความผันผวนที่เกิดขึ้นในตลาดทุนทั่วโลก 
รวมถึงตลาดตราสารหนี้ที่เกิดการเทขายอย่างรุนแรง อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน และเพื่อค านึงถึงประสิทธิภาพ
ในการซื้อ-ขาย ตราสารหนี้ที่มีคุณภาพในพอร์ตการลงทุน โดยไม่ให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงด้านราคา และเพื่อ
คุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้น   

 

บริษัทได้พยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้การช าระบัญชีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ และเป็นไปตามเกณฑ์การเลิกกองทุนรวมในหนังสือชี้ชวนโครงการ และประกาศของ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ต้ังแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 ซึ่งเป็นวันเลิกกองทุนเป็นต้น
มา โดย ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 บริษัทได้ท าการช าระบัญชีและจ่ายเงินคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไปได้แล้วทั้งสิ้น 
14 ครั้ง รวมจ านวนการช าระเงินคืนเท่ากับ 12.0795 บาทต่อหน่วยลงทุน คิดเป็นร้อยละ 99.17 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน ณ วันท าการซื้อขายสุดท้ายของกองทุน (วันท าการซื้อขายสุดท้ายของกองทุน คือวันที่ 25 มีนาคม 2563 ซึ่ง
หน่วยลงทุนมีมูลค่าเท่ากับ 12.1812 บาทต่อหน่วย)  

 

ทั้งนี้ บริษัทขอเรียนว่ากองทุนได้ด าเนินการขายตราสารทั้งหมดในกองทุนเรียบร้อยแล้ว  และจะด าเนินการ
จ่ายเงินคืนครั้งที่ 15 ครั้งสุดท้ายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 โดยมีมูลค่า 0.1096 บาทต่อหน่วยลงทุน รวม
จ านวนทั้งหมดในการช าระเงินคืนผู้ถือหน่วยลงทุน เท่ากับ 12.1891บาทต่อหน่วยลงทุน  โดยกองทุนสามารถ
รักษามูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายช าระเงินคืนผู้ถือหน่วยลงทุนในระดับราคาใกล้เคียงกับมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วัน
ท าการซื้อขายสุดท้ายได้ (คิดเป็นร้อยละ 100.06 เมื่อเทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันท าการซื้อขายสุดท้ายที่ 
12.1812 บาทต่อหน่วยลงทุน) โดยภายหลังการจ่ายเงินคืนครั้งสุดท้าย และถือเป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการช าระ
เงินคืนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจะเร่งด าเนินการตามขั้นตอนการช าระบัญชี (Liquidation) ตามเกณฑ์ให้เสร็จ
สิ้นเรียบร้อยต่อไป 

 

อย่างไรก็ดี ส าหรับความคืบหน้าในการจ่ายเงินคืนของ กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล กองทุนเปิดทหาร
ไทย ธนเพิ่มพูน และกองทุนเปิดทหารไทยธนไพบูลย์นั้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการตามแนวทางที่ได้รับจากผล
ส ารวจความเห็นของผู้ถือหน่วยลงทุนส่วนใหญ่โดยสินทรัพย์ในกองทุนทั้ง 3 กองทุนเป็นตราสารหนี้คุณภาพดี 
ไม่ได้มีปัญหาผิดนัดช าระหนี้ และบริษัทได้ด าเนินการจ่ายเงินคืนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนไปแล้วร้อยละ 88-94 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันท าการซื้อขายสุดท้ายของกองทุน  

 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความไว้วางใจ และใช้บริการด้วยดีเสมอมา ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ที่ เว็บไซต์ บลจ. (https://www.tmbameastspring.com/funds/fund-payments) หรือติดต่อ ส่วนลูกค้า
สัมพันธ์ โทร.1725 ในวันท าการ ต้ังแต่เวลา 8.30 น.–20.00 น. และวันหยุดท าการ ต้ังแต่เวลา 9.00 น – 17.00 น. 
(จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง)   

       ขอแสดงความนับถือ 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จ ากัด 

   12 พฤศจิกายน 2563 
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ประกาศบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั 

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
เร่ือง ประกาศการจ่ายเงินคืนผู้ถือหน่วยลงทุน ของกองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จ ากัด ขอประกาศจ่ายเงินคืน ของกองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส โดย
มีรายละเอียด ดังนี้   

ข้อมลู  (บาท/หน่วย) 
มูลค่าหนว่ยลงทุน* 
ณ วันที่ 25 มี.ค. 63 

12.1812 

จ่ายเงินคืน 
ณ วันที่ 30 มี.ค.63 

1.0956 

จ่ายเงินคืน  
ณ วันที่ 10 เม.ย. 63 

0.3652 

จ่ายเงินคืน  
ณ วันที่ 24 เม.ย. 63 

0.6087 

จ่ายเงินคืน  
ณ วันที่ 8 พ.ค. 63 

1.1000 

จ่ายเงินคืน  
ณ วันที่ 22 พ.ค. 63 

0.7500 

จ่ายเงินคืน  
ณ วันที่ 5 มิ.ย. 63 

0.7500 

จ่ายเงินคืน  
ณ วันที่ 19 มิ.ย. 63 

0.6100 

จ่ายเงินคืน  
ณ วันที่ 3 ก.ค. 63 

1.4000 

จ่ายเงินคืน  
ณ วันที่ 17 ก.ค. 63 

0.5000 

จ่ายเงินคืน  
ณ วันที่ 24 ก.ค. 63 

1.9000 

จ่ายเงินคืน  
ณ วันที่ 31 ก.ค. 63 

1.1000 

จ่ายเงินคืน  
ณ วันที่ 14 ส.ค. 63 

0.9000 

จ่ายเงินคืน  
ณ วันที่ 28 ส.ค. 63 

0.5000 

จ่ายเงินคืน  
ณ วันที่ 18 ก.ย. 63 

0.5000 

จา่ยเงนิคนื ครัง้สดุทา้ย  
ณ วนัที ่13 พ.ย. 63 

0.1096 

รวมจา่ยเงนิคนืทัง้สิน้ 12.1891 
หมายเหตุ*  :  มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน ณ วันที่รับค าสั่งซ้ือขายสุดท้าย ก่อนวันที่ที่กองทุนได้ประกาศการไม่ขาย    
ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสั่งซ้ือ ค าสั่งขายคืน หรือค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้ และ
ขอยกเลิกโครงการกองทุนดังกล่าว มูลค่าดังกล่าวเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น ผู้ลงทุนอาจได้เงินลงทุนคืนมากกว่าหรือ
น้อยกว่าตามสภาวะตลาดและสถานการณ์โควิด19             
บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความไว้วางใจ และใช้บริการด้วยดีเสมอมา ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม

ได้ที่ เว็บไซต์ บลจ. (https://www.tmbameastspring.com/funds/fund-payments) หรือติดต่อ ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ 
โทร.1725 ในวันท าการ ตั้งแต่เวลา 8.30 น.–20.00 น. และวันหยุดท าการ ตั้งแต่เวลา 9.00 น – 17.00 น. (จนกว่าจะมี
ประกาศเปลี่ยนแปลง) 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ ทหารไทย จ ากัด 
                                                                                                                   ประกาศ ณ วนัที่ 12 พฤศจิกายน 2563 

ท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงือ่นไขผลตอบแทนและความเสีย่งกอ่นตดัสนิใจลงทนุ 
 


