กองทุนเปิ ดทหารไทย ธนพลัส (TMBTHANAPLUS)
ตารางประมาณการขัน้ ตา่ การจ่ายเงิ นคืนผู้ถือหน่ วยลงทุน
วันที่จ่ายเงิ นคืนให้แก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน
ประมาณการขัน้ ตา่ การจ่ายเงิ นคืน* (บาทต่อหน่ วย)
วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563
1.0956
วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563
0.3652
วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563
0.6087
วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563
0.6087
วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563
0.6087
วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563
0.6087
วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563
0.6087
วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563
0.6087
วันเสร็จสิน้ การชาระบัญชี**
ชาระคืนส่วนทีเ่ หลือ
* ประมาณการจ่ายเงินคืนดังกล่าว จัดทาขึน้ โดยพิ จารณาจากสิ นทรัพย์ที่กองทุนลงทุนและครบกาหนดอายุเท่านัน้ บลจ.
อาจพิ จารณาจ่ายเงิ นคืนในจานวนที่มากกว่าตารางข้างต้น หากในช่วงระยะเวลาดังกล่าว บลจ.สามารถขายสิ นทรัพย์ที่
กองทุนถือไว้ในราคาที่เหมาะสมและยุติธรรม
** ภายใต้กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสานักงาน ก.ล.ต. บลจ. จะดาเนินการชาระบัญชีกองทุนและจ่ายเงินส่วนที่เหลือคืนให้ผถู้ อื
หน่ วยลงทุนให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับจากวันเลิกกองทุน อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์การเงินในช่วงวิกฤต COVID -19
และตลาดการเงินยังไม่กลับสู่ภาวะปกติ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถ้ ือหน่วยลงทุน บลจ. อาจดาเนินการขอขยายระยะเวลาการ
ชาระบัญชีต่อสานักงาน ก.ล.ต.ต่อไปอีกระยะเวลาหนึ่งตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ บลจ. จะมีการแจ้งข่าวสารและความคืบหน้าต่ าง
ๆ ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบเป็ นประจาทุกสองสัปดาห์ทางเว็บไซต์ บลจ. (www.tmbameastspring.com)
หมายเหตุ
1. ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุ นเปิ ดทหารไทย ธนพลัส หมายถึง ผู้ถือหน่ วยลงทุนที่มีหน่ วยลงทุน คงเหลือ อยู่ใ นสมุ ด
ทะเบียน ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563
2. อย่างไรก็ตามแผนการจ่ายเงินคืนข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ต ามสภาวะตลาดการเงิน รวมทัง้ ความเสี่ยงที่ทางการ
ต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะวิกฤตที่ไม่ปกติทาให้กองทุนไม่สามารถนาเงินกลับเข้ามาในประเทศได้ ทัง้ นี้
บริษทั จัดการ (บลจ.) จะใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้ผลู้ งทุนได้รบั เงินคืนตามประมาณการจ่ายเงิน
คืนข้างต้น
3. กองทุ น จะจ่ายเงิน คืนเข้าบัญชีเ งินฝากธนาคารในบัญ ชีห ลัก หรือ วิธีร ับเงิน อื่น ตามที่ผู้ถือ หน่ วยลงทุ นได้แจ้ง ความ
ประสงค์ไว้ที่ บลจ. ทัง้ นี้ หากกองทุนคานวณจานวนเงินรวมทีจ่ ะจ่ายคืนให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนแต่ละรายในแต่ละครัง้ รวม
แล้วน้อยกว่า 1 บาท กองทุนจะสะสมยอดเงินคืนดังกล่าวและจะจ่ายคืนให้ผู้ถอื หน่วยลงทุนเมื่อจานวนเงินรวมตัง้ แต่ 1
บาทขึน้ ไป
4. กรณีที่มีข้อสงสัยหรือติดขัดประการใดสามารถติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ : 1725 ทุกวันทาการ ตัง้ แต่เวลา 8.30 น. –
20.00 น. และวันหยุดทาการ ตัง้ แต่เวลา 9.00 น – 17.00 น. จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ทาความเข้าใจลักษณะสิ นค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสิ นใจลงทุน

กองทุนเปิ ดทหารไทย ธนไพศาล (TMBBF)
ตารางประมาณการขัน้ ตา่ การจ่ายเงิ นคืนผู้ถือหน่ วยลงทุน
กองทุนเปิ ด
ทหารไทย

ประมาณการจ่ายเงิ นคืน
(บาทต่อหน่ วย)*
ณ 30 มีนาคม 2563

ประมาณการขัน้ ตา่ การจ่ายเงิ น
คืนรวม
ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 3
กรกฎาคม 2563**
(บาทต่อหน่ วย)

วันเสร็จสิน้ การชาระบัญชี***

ชาระคืนส่วนทีเ่ หลือ
ธนไพศาล
0.8841
1.2630
(TMBBF)
* ประมาณการจ่ายเงินคืนดังกล่าว จัดทาขึน้ โดยพิ จารณาจากสิ นทรัพย์ที่กองทุนลงทุนและครบกาหนดอายุเท่านัน้ บลจ. อาจ
พิ จารณาจ่ายเงิ นคืนในจานวนที่มากกว่าตารางข้างต้น หากในช่วงระยะเวลาดังกล่าว บลจ.สามารถขายสิ นทรัพย์ที่กองทุน
ถือไว้ในราคาที่เหมาะสมและยุติธรรม
** ทัง้ นี้ บลจ.มีความตัง้ ใจที่จะจ่ายเงินคืน ในจานวนไม่ น้อ ยกว่ า 0.50 บาทต่ อ หน่ ว ยต่ อครัง้ เฉพาะในสัปดาห์ ที่กองทุน สามารถ
ดาเนินการได้ (ในวันทาการสุดท้ายของสัปดาห์นัน้ )
*** ภายใต้กฎเกณฑ์ทเี่ กี่ยวข้องของสานักงาน ก.ล.ต. บลจ. จะดาเนินการชาระบัญชีกองทุนและจ่ายเงินส่วนทีเ่ หลือคืนให้ผถู้ อื หน่ วย
ลงทุนให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับจากวันเลิกกองทุน อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์การเงินในช่วงวิกฤต COVID -19 และตลาด
การเงินยังไม่กลับสู่ภาวะปกติ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถ้ ือหน่วยลงทุน บลจ. อาจดาเนินการขอขยายระยะเวลาการชาระบัญชีต่อ
สานักงาน ก.ล.ต.ต่อไปอีกระยะเวลาหนึ่งตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ บลจ. จะมีการแจ้งข่าวสารและความคืบหน้าต่าง ๆ ให้แก่ผู้ถอื
หน่วยลงทุนทราบเป็ นประจาทุกสองสัปดาห์ทางเว็บไซต์ บลจ. (www.tmbameastspring.com)
หมายเหตุ
1. ผูถ้ อื หน่วยลงทุนของของกองทุนเปิ ดทหารไทย ธนไพศาล หมายถึง ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ หี น่วยลงทุนคงเหลืออยู่ในสมุด
ทะเบียน ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563
2. อย่างไรก็ตามแผนการจ่ายเงินคืนข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาดการเงิน รวมทัง้ ความเสีย่ งทีท่ างการ
ต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะวิกฤตทีไ่ ม่ปกติทาให้กองทุนไม่สามารถนาเงินกลับเข้ามาในประเทศได้ ทัง้ นี้ บริษทั
จัดการ(บลจ.) จะใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้ผลู้ งทุนได้รบั เงินคืนตามประมาณการจ่ายเงินคืนข้างต้น
3. กองทุนจะจ่ายเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในบัญชีหลัก หรือวิธรี บั เงินอื่นตามทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
ที่ บลจ. ทัง้ นี้ หากกองทุนคานวณจานวนเงินรวมทีจ่ ะจ่ายคืนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนแต่ละรายในแต่ละครัง้ รวมแล้วน้อยกว่า 1
บาท กองทุนจะสะสมยอดเงินคืนดังกล่าวและจะจ่ายคืนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนเมื่อจานวนเงินรวมตัง้ แต่ 1 บาทขึน้ ไป
4. กรณีทมี่ ขี อ้ สงสัยหรือติดขัดประการใดสามารถติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ : 1725 ทุกวันทาการ ตัง้ แต่เวลา 8.30 น. –
20.00 น. และวันหยุดทาการ ตัง้ แต่เวลา 9.00 น – 17.00 น. จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ทาความเข้าใจลักษณะสิ นค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสิ นใจลงทุน

กองทุนเปิ ดทหารไทย ธนเพิ่ มพูน (TMBUSB) / ธนไพบูลย์ (TMBABF)
ตารางประมาณการขัน้ ตา่ การจ่ายเงิ นคืนผู้ถือหน่ วยลงทุน
ประมาณการขัน้ ตา่ การจ่ายเงิ น
วันเสร็จสิน้ การ
ชาระบัญชี***
คืนรวม
ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 3
กรกฎาคม 2563**
(บาทต่อหน่ วย)
ธนเพิม่ พูน (TMBUSB)
0.4163
2.4982
ชาระคืนส่วนทีเ่ หลือ
ธนไพบูลย์ (TMBABF)
0.8911
0.8911
ชาระคืนส่วนทีเ่ หลือ
* ประมาณการจ่ายเงินคืนดังกล่าว จัดทาขึ้น โดยพิ จารณาจากสิ นทรัพย์ที่กองทุนลงทุนและครบกาหนดอายุเท่ านัน้ บลจ.
อาจพิ จารณาจ่ายเงิ นคืนในจานวนที่มากกว่าตารางข้างต้น หากในช่วงระยะเวลาดังกล่าว บลจ.สามารถขายสิ นทรัพย์ที่
กองทุนถือไว้ในราคาที่เหมาะสมและยุติธรรม
** ทัง้ นี้บลจ.มีความตัง้ ใจที่จะจ่ายเงินคืนในจานวนไม่น้อยกว่า 0.50 บาทต่อหน่ วยต่อครัง้ เฉพาะในสัปดาห์ที่กองทุนสามารถ
ดาเนินการได้ (ในวันทาการสุดท้ายของสัปดาห์นัน้ )
กองทุนเปิ ด
ทหารไทย

ประมาณการจ่ายเงิ นคืน
(บาทต่อหน่ วย)*
ณ 30 มีนาคม 2563

*** ภายใต้กฎเกณฑ์ทเี่ กี่ยวข้องของสานักงาน ก.ล.ต. บลจ. จะดาเนินการชาระบัญชีกองทุนและจ่ายเงินส่วนที่เหลือคืนให้ ผู้
ถือหน่วยลงทุนให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับจากวันเลิกกองทุน อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์การเงินในช่วงวิกฤต COVID 19 และตลาดการเงินยังไม่กลับสู่ภาวะปกติ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถอื หน่ วยลงทุน บลจ. อาจดาเนินการขอขยายระยะเวลา
การชาระบัญชีต่อสานักงาน ก.ล.ต.ต่อไปอีกระยะเวลาหนึ่งตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ บลจ. จะมีการแจ้งข่าวสารและความคืบหน้ า
ต่าง ๆ ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบเป็ นประจาทุกสองสัปดาห์ทางเว็บไซต์ บลจ. (www.tmbameastspring.com)
หมายเหตุ
2. ผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดทหารไทย ธนเพิม่ พูน และกองทุนเปิ ดทหารไทย ธนไพบูลย์ หมายถึง ผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนทีม่ หี น่วยลงทุนคงเหลืออยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563
5. อย่างไรก็ตามแผนการจ่ายเงินคืนข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาดการเงิน รวมทัง้ ความเสี่ยงทีท่ างการ
ต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะวิกฤตทีไ่ ม่ปกติทาให้กองทุนไม่สามารถนาเงินกลับเข้ามาในประเทศได้ ทัง้ นี้
บริษทั จัดการ(บลจ.) จะใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้ผลู้ งทุนได้รบั เงินคืนตามประมาณการจ่ายเงิน
คืนข้างต้น
6. กองทุนจะจ่ายเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในบัญชีหลัก หรือวิธรี บั เงินอื่นตามทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนได้แจ้งความ
ประสงค์ไว้ที่ บลจ. ทัง้ นี้ หากกองทุนคานวณจานวนเงินรวมทีจ่ ะจ่ายคืนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนแต่ละรายในแต่ละครัง้ รวม
แล้วน้อยกว่า 1 บาท กองทุนจะสะสมยอดเงินคืนดังกล่าวและจะจ่ายคืนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนเมื่อจานวนเงินรวมตัง้ แต่ 1
บาทขึน้ ไป
7. กรณีทมี่ ขี อ้ สงสัยหรือติดขัดประการใดสามารถติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ : 1725 ทุกวันทาการ ตัง้ แต่เวลา 8.30 น. –
20.00 น. และวันหยุดทาการ ตัง้ แต่เวลา 9.00 น – 17.00 น. จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ทาความเข้าใจลักษณะสิ นค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสิ นใจลงทุน

