การสารวจความคิดเห็นเกีย่ วกับแนวทางในการชาระบัญชีกองทุนเปิ ดทหารไทยธนพลัส
(“กองทุนธนพลัส”)
ภายหลังจากที่มีการยกเลิกกองทุนธนพลัสไปเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนทหารไทย ("
บริ ษทั ฯ") ได้พยายามอย่างดี ที่สุดเพื่อให้การชาระบัญชี เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและคานึ งถึงผลประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือ
หน่วยลงทุน โดย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ทาการจ่ายเงินคืนไปได้แล้วกว่าร้อยละ 84 ขณะที่ยงั รักษามูลค่าหน่วยลงทุนไว้ใน
ระดับใกล้เคียงกับ NAV ณ วันปิ ดกองทุน ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้รับอนุมตั ิจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ให้ขยายระยะเวลาชาระบัญชี กองทุนธนพลัส เป็ นครั้งที่ 2 จาก
กาหนดเดิม วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ต่อไปอีก 90 วันเป็ นภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2563 (180 วันนับจากเริ่ มชาระบัญชี)
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ประเมินว่าสภาวะตลาดตราสารหนี้ ท้ งั ในและต่างประเทศยังคงมีความผันผวน ทาให้มีความ
เป็ นไปได้ที่จะขออนุมตั ิขยายระยะเวลาการชาระเงินคืนเพิ่มเติมกับสานักงาน ก.ล.ต. ต่อไป บริ ษทั ฯ เชื่อว่าการถือครองสิ นทรัพย์
และทยอยขายสิ นทรัพย์อย่างค่อยเป็ นไปจะเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนมากกว่าการเร่ งขายสิ นทรัพย์ภายในวันที่ 7 ตุลาคม
2563 และการถือครองสิ นทรัพย์ (ตราสาร) จนครบกาหนด (ตราสารตัวสุดท้ายจะครบกาหนดในเดือนกุมภาพันธ์ 2566) น่าจะทา
ให้มูลค่าจากการชาระบัญชีที่คาดว่าผูถ้ ือหน่วยฯ จะได้รับเงินคืนสูงสุด (ตามตารางที่ 1)
เพื่อสร้างความเป็ นธรรมและเท่าเทียมให้กบั ผูถ้ ือหน่วยฯ ทุกท่านสาหรับการพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด เพราะ
อาจยังคงมีปัจจัยเฉพาะอื่นที่นอกเหนือจากปั จจัยระยะเวลาที่ผถู ้ ือหน่วยฯ แต่ละท่านต้องการเพื่อประกอบการพิจารณา บริ ษทั ฯ
จึงใคร่ ขอสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการชาระบัญชี กองทุนธนพลัส จากผูถ้ ือหน่วยฯ ทุกท่าน โดยท่านสามารถทา
แบบสารวจความคิดเห็นและส่ งกลับตามขั้นตอนในเอกสารแนบภายในวันที่ 21 สิ งหาคม 2563 เวลา 17.00 น. โดยบริ ษทั ฯ จะ
ถือเอาความคิดเห็นตามทางเลือกที่ได้รับคะแนนสูงสุดโดยพิจารณาจากจานวนหน่วยลงทุน เป็ นแนวทางดาเนินการในการชาระ
บัญชี เพื่อขออนุมตั ิจากสานักงานก.ล.ต. ซึ่ งบริ ษทั ฯ จะแจ้งผลการอนุมตั ิให้ผถู ้ ือหน่วยฯ ทราบต่อไปทางจดหมายและเว็บไซต์
www.tmbameastspring.com
บริ ษทั ฯ ขอขอบพระคุณผูถ้ ือหน่วยฯ เป็ นอย่างสู ง สาหรับความร่ วมมือของท่านในครั้งนี้ หากมีขอ้ สงสัยประการใด
เพิ่มเติม กรุ ณาสอบถามศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของบริ ษทั ฯ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1725 หรื อที่ตวั แทนการสนับสนุนการขายและรับ
ซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้ง
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด
7 สิ งหาคม 2563

แบบสารวจความคิดเห็นเกีย่ วกับแนวทางในการชาระบัญชีกองทุนธนพลัส
โปรดทาเครื่ องหมาย X ในช่อง  หน้าทางเลือกที่ 1 2 หรื อ 3 ตามที่ท่านต้องการมากที่สุดเพียงทางเลือกเดียว (หากท่าน
เลือกมากกว่า 1 ทางเลือก จะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ในการเลือกหรื อให้ความเห็นในครั้งนี้)
ทางเลือกที่ 1 : ดาเนิ นการชาระบัญชีให้เสร็ จสิ้ นภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2563 (180 วันนับจากวันเริ่ มชาระบัญชี) โดยมี
รายละเอียดประมาณการเงินคืนตามตารางที่ 1
ทางเลือกที่ 2 : ขยายเวลาชาระบัญชีให้เสร็ จสิ้ นออกไปอีก 90 วัน จนถึงวันที่ 5 ม.ค. 2564 (270 วันนับจากวันเริ่ มชาระ
บัญชี) โดยมีรายละเอียดประมาณการเงินคืนตามตารางที่ 1
ทางเลือกที่ 3 : ขยายเวลาชาระบัญชีให้เสร็ จสิ้ นออกไปอีก จนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่ งเป็ นวันสุ ดท้ายที่ตราสาร
คงเหลือในกองทุนจะครบอายุ โดยหลังจากวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ให้กองทุนธนพลัสถือสิ นทรัพย์ต่อไป จนกว่าสิ นทรัพย์
ในกองทุนธนพลัสจะครบอายุ หรื อสามารถขายสิ นทรัพย์ในกองทุนธนพลัสได้ท้ งั หมด (รายละเอียดประมาณการเงินคืน
ตามตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ประมาณการเงินคืนที่คาดว่าผูถ้ ือหน่วยฯ น่าจะได้รับสาหรับแต่ละทางเลือก
(ตัวเลขประมาณการ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563)
NAV ณ วันทาการสุดท้าย 12.1812 บาทต่อหน่วย
กองทุนธนพลัส
ทางเลือกที่ 1
ทางเลือกที่ 2
ทางเลือกที่ 3
% ประมาณการเงินคืน
96.44 – 97.35%
97.00 – 100.30%
99.96 – 100.45%
เทียบกับ NAV ณ วันทาการ
สุดท้ายของกองทุน
เทียบเป็ นมูลค่า บาท/หน่วย
11.7476 – 11.8584
11.8158 – 12.2177
12.1763 – 12.2360
 ทุกทางเลือกข้างต้น จะมีการทยอยคืนเงินระหว่างทางเมื่อมีตราสารครบอายุและ / หรื อเมื่อได้รับดอกเบี้ยรับสะสมถึง
ระดับที่สามารถจ่ายคืนได้หรื อเมื่อขายสิ นทรัพย์ได้
ชื่อ
เลขที่ผถู ้ ือหน่วย
กองทุน
จานวนหน่วยลงทุน
โปรดลงนามรับรองความเห็น
ชื่อ - นามสกุล
วันที่ตอบแบบสารวจ

ลายเซ็น
_____________________________________
(...........................................................................)

หมายเหตุ
- บริ ษทั ฯ ประมาณการเงินคืนที่ท่านอาจได้รับสาหรับแต่ละทางเลือกข้างต้นโดยพิจารณาจากสภาพตลาดในปัจจุบนั ทั้งนี้สภาพตลาดอาจมี
การเปลี่ยนแปลงอันอาจกระทบกับเงินที่ท่านจะได้รับคืนต่าหรื อสู งกว่าประมาณการข้างต้น บริ ษทั ฯ ไม่ขอรับประกันว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุน
จะได้รับเงินคืนเท่ากับตัวเลขประมาณการเงินคืนข้างต้น
- สาหรับทางเลือกที่2 บริ ษทั ฯ จะพยายามดาเนินการใดๆ ให้การชาระบัญชีกองทุนแล้วเสร็ จภายในวันที่ 5 มกราคม 2564 แต่หากบริ ษทั ฯ
เล็งเห็นว่ามีเหตุขดั ข้องใดๆ ทาให้อาจไม่สามารถชาระบัญชีกองทุนให้เสร็ จสิ้ นได้ภายในวันดังกล่าว บริ ษทั ฯจะทาการขอขยายเวลาการ
ชาระบัญชีอีกครั้งก่อนจะสิ้ นสุ ดวันที่ 5 มกราคม 2564
- ประมาณการเงินคืนของทางเลือกที่ 3 เกิดจากสมมติฐานที่วา่ ไม่มีเหตุการณ์ผดิ นัดชาระหนี้ท้ งั เงินต้นและ / หรื อดอกเบี้ยหรื อเหตุผดิ นัด
อื่นใดของตราสารที่กองทุนถืออยู่ และกองทุนจะถือตราสารที่กองทุนถือครองอยูใ่ นปัจจุบนั จนครบอายุ
- การสารวจความคิดเห็นครั้งนี้จดั ทากับผูถ้ ือหน่วยทุกราย บริ ษทั ฯ จะสรุ ปผลการนับคะแนนตามจานวนหน่วยของผูถ้ ือหน่ วยที่ตอบ
กลับมายังบริ ษทั ฯ ภายใน 17.00 น.ของวันที่ 21 ส.ค. 2563
- หลังจากประมวลข้อคิดเห็นจากผูถ้ ือหน่วยเสร็ จสิ้ น ทางเลือกที่ได้รับคะแนนมากที่สุดจะเป็ นทางเลือกที่บริ ษทั ฯ นาเสนอเพื่อขออนุมตั ิ
จากสานักงานก.ล.ต. ให้บริ ษทั ฯ ดาเนินการชาระบัญชีกองทุนให้แล้วเสร็ จตามทางเลือกดังกล่าวต่อไป เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันของผู้
ถือหน่วยทุกคน ทั้งนี้เมื่อสานักงานก.ล.ต.อนุมตั ิทางเลือกดังกล่าวแล้วบริ ษทั ฯ จะทาการแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทุกท่านทราบผ่านทาง
จดหมายและเว็บไซต์ของบริ ษทั
- การสารวจความคิดเห็นในครั้งนี้เป็ นการดาเนินการโดยสมัครใจอย่างไม่เป็ นทางการที่มิได้มีกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรื อระเบียบใดๆ
กาหนดให้ตอ้ งดาเนินการ
- สามารถดูคลิปวิดีโอ “เข้าใจง่ายๆ กับทางเลือกในการยืดระยะเวลา การจ่ายเงินคืนของกองทุนเปิ ดทหารไทย ธนพลัส” หรื อข้อมูลที่
เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ที่ www.tmbameastspring.com
โปรดทาความเข้ าใจลักษณะผลิตภัณฑ์ /ตราสาร เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ ยงก่อนตัดสิ นใจ
ขั้นตอนการส่ งคืนแบบสารวจความคิดเห็นเกีย่ วกับแนวทางในการชาระบัญชีกองทุนธนพลัส
-

ผูถ้ ือหน่วยลงทุนกรุ ณาสแกน (Scan) 1. หน้าแบบสารวจความคิดเห็นพร้อมเลือกทางเลือกที่ท่านเห็นสมควรพร้อมลงนามใน
แบบฟอร์ม 2. เอกสารประกอบอื่น ที่มีการลงลงนามเรี ยบร้อยทั้งหมด โดยส่ งมาที่ E-mail: marketing@tmbameastspring.com
หรื อผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถส่ งแบบสารวจความเห็นผ่านทางโทรสาร (Fax) เบอร์: 0-2838-1704-5

หมายเหตุ
เอกสารประกอบสาหรับบุคคลธรรมดา
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ที่มีการลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
เอกสารประกอบอื่นสาหรับการสารวจความคิดเห็นผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่เป็ นนิติบุคคลมีดงั นี้
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ ีอานาจ ที่มีการลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
(2) สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนของบริ ษทั ตามกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ฉบับปัจจุบนั (ไม่เกิน 6 เดือน)
(3) หนังสื อมอบอานาจ

หนังสือมอบอานาจ
เขียนที่ ………………………………………………
วันที่ ……………………………….………...
(1) ข้า พเจ้ า ………………………………………………………….... สั ญ ชาติ …………………………. อยู่ บ้ า นเลขที่
.………………………………………..........................................................……….. เป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด
ทหารไทยธนพลัส ตามที่ปรากฏในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(2) ขอมอบอานาจให้ ……………………….…………………...………………………… อายุ ……………… ปี อยู่
บ้านเลขที่……………… ถนน …………………….….………….. ตาบล/แขวง……………………..……..………….
อาเภอ/เขต ……………………………………… จังหวัด ……………………………. รหัสไปรษณี ย ์ ……………… เป็ น
ผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการชาระบัญชีของกองทุนเปิ ดทหารไทยธนพลัส
(3) จานวนเสี ยงที่ ขา้ พเจ้าได้มอบอานาจให้ ผรู ้ ับมอบอานาจ ในการออกเสี ยงในครั้งนี้ มีจานวนเท่ากับจานวนหน่ วยลงทุน
ทั้งหมดที่ขา้ พเจ้าถือตามที่ปรากฏในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน ณ วันทาการสุดท้ายของกองทุน
(4) ในการลงมติครั้งนี้ขา้ พเจ้าประสงค์จะให้ผรู ้ ับมอบอานาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
(5) คาแถลงหรื อเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผูร้ ับมอบอานาจ ………………………………….………..……………….
………………………………………………………………………………………………………………………
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบอานาจได้ให้ความเห็น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ

ลงชื่อ …………………………………….. ผูม้ อบอานาจ
( .…………………………………….. )

ลงชื่อ …………………………………..…. ผูร้ ับมอบอานาจ
( …………………………………….. )

