ประกาศบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ทหารไทย จากัด
เรื่ อง
เรี ยน

การสารวจความคิดเห็น สาหรับแนวทางในการชาระบัญชี 4 กองทุนรวมตราสารหนี ้
ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิ ดทหารไทย ธนพลัส ธนไพศาล ธนเพิ่มพูนและธนไพบูลย์
ภายหลังจากที่มีการยกเลิก 4 กองทุนตราสารหนี ้ อันได้ แก่ กองทุนเปิ ดทหารไทย ธนพลัส ธนไพศาล ธน
เพิ่มพูนและธนไพบูลย์ ไปในช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผา่ นมา นัน้ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนทหารไทย ("บริ ษัทฯ")
ได้ พยายามอย่างดีที่สดุ เพื่อให้ การชาระบัญชีเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน โดย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 บริ ษัททาการชาระบัญชีและจ่ายเงินคืนให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนของทัง้ 4 กองทุนไป
ได้ แล้ วกว่าครึ่ งหนึ่งหรื อมากกว่า คืออยู่ในช่วงร้ อยละ 46 ถึงร้ อยละ 84 ขณะที่ยงั รักษามูลค่าหน่วยลงทุนไว้ ในระดับ
ใกล้ เ คี ย งกับ NAV ณ วัน ปิ ดกองทุน ได้ ทุก กองทุน ทัง้ นี ้ บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ อนุมัติ จ ากสานัก งานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ให้ ขยายระยะเวลาชาระบัญชี
กองทุนเป็ นครัง้ ที่ 2 จากกาหนดเดิม วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ต่อไปอีก 90 วันเป็ นภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2563 (180 วัน
นับจากเริ่ มชาระบัญชี)
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ประเมินว่าสภาวะตลาดตราสารหนี ้ทังในและต่
้
างประเทศยังคงมีความผันผวน ทาให้ มี
ความเป็ นไปได้ ที่จะขออนุมตั ิขยายระยะเวลาการชาระเงินคืนเพิ่มเติมกับสานักงาน ก.ล.ต. ต่อไป บริ ษัทฯ เชื่อว่าการถือ
ครองสินทรั พย์ และทยอยขายสินทรั พย์ อย่างค่อยเป็ นไปจะเป็ นประโยชน์ ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าการเร่ งขาย
สินทรัพย์ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2563 และการถือครองสินทรัพย์ (ตราสาร) จนครบกาหนด (ตราสารตัวสุดท้ ายจะครบ
กาหนดในเดือนกุมภาพันธ์ 2566) น่าจะทาให้ มูลค่าจากการชาระบัญชีที่คาดว่าผู้ถือหน่วยฯ จะได้ รับเงินคืนสูงสุด
(โปรดดูรายละเอียดของตารางประมาณการเงินคืนที่คาดว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับในแต่ละทางเลือกในแบบสอบถาม
ออนไลน์เพิ่มเติม)
เพื่อสร้ างความเป็ นธรรมและเท่าเทียมให้ กับผู้ถือหน่วยฯ ทุกท่านสาหรับการพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสม
ที่ สุด เพราะอาจยัง คงมี ปั จ จัย เฉพาะอื่ น ที่ น อกเหนื อ จากปั จ จัย ระยะเวลาที่ ผ้ ูถื อ หน่ว ยฯ แต่ละท่า นต้ อ งการเพื่ อ
ประกอบการพิจารณา บริ ษัทฯ จึงใคร่ขอสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการชาระบัญชีกองทุนจากผู้ถือหน่วยฯ
ทุกท่าน โดยบริ ษัทฯ จะส่งหนังสือแจ้ งช่องทางการเข้ าร่วมทาแบบสารวจความคิดเห็นในรู ปแบบออนไลน์ให้ ท่านต่อไป
โดยท่านสามารถเข้ าร่ วมแสดงความคิดเห็น ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. จนถึงวันที่ 21 สิงหาคม
2563 เวลา 17.00 น. (ระยะเวลา 5 วันทาการ) โดยบริ ษัทฯ จะถือเอาความคิดเห็นตามทางเลือกที่ได้ รับคะแนนสูงสุด
โดยพิจารณาจากจานวนหน่วยลงทุน เป็ นแนวทางดาเนินการในการชาระบัญชี เพื่อขออนุมตั ิจากสานักงานก.ล.ต. ซึ่ง
บริ ษัทฯ จะแจ้ งผลการอนุมตั ิให้ ผ้ ถู ือหน่วยฯ ทราบต่อไปทางจดหมายและเว็บไซต์ www.tmbameastspring.com
บริ ษัทฯ ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยฯ เป็ นอย่างสูง สาหรั บความร่ วมมือของท่านในครั ง้ นี ้ หากมีข้อสงสัย
ประการใดเพิ่มเติม กรุ ณาสอบถามศูนย์ลกู ค้ าสัมพันธ์ ของบริ ษัทฯ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1725 หรื อที่ตวั แทนสนับสนุน
การขายและรับซื ้อคืนที่ได้ รับการแต่งตัง้
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด
4 สิงหาคม 2563

