การสํารวจความคิดเห็นเกียวกับแนวทางในการชําระบัญชีกองทุนเปิ ดทหารไทยธนเพิมพูน
(“กองทุนธนเพิมพูน”)
ภายหลังจากทีมีการยกเลิกกองทุนธนเพิมพูนไปเมือวันที 26 มีนาคม 2563 บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนทหารไทย
("บริ ษทั ฯ") ได้พยายามอย่างดีทีสุ ดเพือให้การชําระบัญชีเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและคํานึ งถึงผลประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือ
หน่วยลงทุน โดย ณ วันที 9 สิ งหาคม 2563 ทําการจ่ายเงินคืนไปได้แล้วกว่าร้อยละ :; ขณะทียังรักษามูลค่าหน่วยลงทุนไว้ใน
ระดับใกล้เคียงกับ NAV ณ วันปิ ดกองทุน ทั?งนี? บริ ษทั ฯ ได้รับอนุมตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) เมือวันที 30 มิถุนายน EF:G ให้ขยายระยะเวลาชําระบัญชีกองทุนธนเพิมพูนเป็ นครั?งที E จาก
กําหนดเดิม วันที ; กรกฎาคม EF:G ต่อไปอีก 90 วันเป็ นภายในวันที 9 ตุลาคม EF:G (JKL วันนับจากเริ มชําระบัญชี)
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ประเมินว่าสภาวะตลาดตราสารหนี? ท? งั ในและต่างประเทศยังคงมีความผันผวน ทําให้มีความ
เป็ นไปได้ทีจะขออนุมตั ิขยายระยะเวลาการชําระเงินคืนเพิมเติมกับสํานักงาน ก.ล.ต. ต่อไป บริ ษทั ฯ เชือว่าการถือครองสิ นทรัพย์
และทยอยขายสิ นทรัพย์อย่างค่อยเป็ นไปจะเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนมากกว่าการเร่ งขายสิ นทรัพย์ภายในวันที 9 ตุลาคม
EF:G และการถือครองสิ นทรัพย์ (ตราสาร) จนครบกําหนด (ตราสารตัวสุดท้ายจะครบกําหนดในเดือนกุมภาพันธ์ EF::) น่าจะทํา
ให้มูลค่าจากการชําระบัญชีทีคาดว่าผูถ้ ือหน่วยฯ จะได้รับเงินคืนสูงสุด (ตามตารางที J)
เพือสร้างความเป็ นธรรมและเท่าเทียมให้กบั ผูถ้ ือหน่วยฯ ทุกท่านสําหรับการพิจารณาทางเลือกทีเหมาะสมทีสุด เพราะ
อาจยังคงมีปัจจัยเฉพาะอืนทีนอกเหนือจากปั จจัยระยะเวลาทีผูถ้ ือหน่วยฯ แต่ละท่านต้องการเพือประกอบการพิจารณา บริ ษทั ฯ
จึงใคร่ ขอสํารวจความคิดเห็นเกียวกับแนวทางในการชําระบัญชีกองทุนธนเพิมพูน จากผูถ้ ือหน่วยฯ ทุกท่าน โดยท่านสามารถทํา
แบบสํารวจความคิดเห็นและส่ งกลับตามขั?นตอนในเอกสารแนบภายในวันที 21 สิ งหาคม EF:G เวลา J9.LL น. โดยบริ ษทั ฯ จะ
ถือเอาความคิดเห็นตามทางเลือกทีได้รับคะแนนสูงสุดโดยพิจารณาจากจํานวนหน่วยลงทุน เป็ นแนวทางดําเนินการในการชําระ
บัญชี เพือขออนุมตั ิจากสํานักงานก.ล.ต. ซึ งบริ ษทั ฯ จะแจ้งผลการอนุมตั ิให้ผถู ้ ือหน่วยฯ ทราบต่อไปทางจดหมายและเว็บไซต์
www.tmbameastspring.com
บริ ษทั ฯ ขอขอบพระคุณผูถ้ ือหน่วยฯ เป็ นอย่างสู ง สําหรับความร่ วมมือของท่านในครั?งนี? หากมีขอ้ สงสัยประการใด
เพิมเติม กรุ ณาสอบถามศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของบริ ษทั ฯ ทีหมายเลขโทรศัพท์ J9EF หรื อทีตัวแทนการสนับสนุนการขายและรับ
ซื?อคืนทีได้รับการแต่งตั?ง

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จํากัด
7 สิ งหาคม EF:G

แบบสํารวจความคิดเห็นเกียวกับแนวทางในการชําระบัญชีกองทุนธนเพิมพูน
โปรดทําเครื องหมาย X ในช่อง  หน้าทางเลือกที J E หรื อ G ตามทีท่านต้องการมากทีสุดเพียงทางเลือกเดียว (หากท่าน
เลือกมากกว่า J ทางเลือก จะถือว่าท่านสละสิ ทธิaในการเลือกหรื อให้ความเห็นในครั?งนี?)
 ทางเลือกที J : ดําเนิ นการชําระบัญชีให้เสร็ จสิ? นภายในวันที 9 ตุลาคม EF:G (JKL วันนับจากวันเริ มชําระบัญชี) โดยมี
รายละเอียดประมาณการเงินคืนตามตารางที J
 ทางเลือกที E : ขยายเวลาชําระบัญชีให้เสร็ จสิ?นออกไปอีก จนถึงวันที J9 กุมภาพันธ์ EF:: ซึงเป็ นวันสุดท้ายทีตราสาร
คงเหลือในกองทุนจะครบอายุ โดยหลังจากวันที 9 ตุลาคม EF:G ให้บริ ษทั ฯ เร่ งขายสิ นทรัพย์กองทุนธนเพิมพูน โดยเร็ ว
ทีสุ ด และสามารถจะมีผลขาดทุนโดยประมาณทีไม่เกินร้อยละ F ของ NAV ณ วันทําการสุ ดท้ายของกองทุนธนเพิมพูน
เพือให้การชําระบัญชีเสร็ จสิ?นก่อนวันที J9 กุมภาพันธ์ EF:: (รายละเอียดประมาณการเงินคืนตามตารางที J)
 ทางเลือกที G : ขยายเวลาชําระบัญชีให้เสร็ จสิ?นออกไปอีก จนถึงวันที J9 กุมภาพันธ์ EF:: ซึงเป็ นวันสุดท้ายทีตราสาร
คงเหลื อในกองทุ นจะครบอายุ โดยหลังจากวันที 9 ตุลาคม EF:G ให้กองทุ นธนเพิมพูน ถื อสิ นทรั พย์ต่อไป จนกว่า
สิ นทรั พย์ในกองทุนธนเพิมพูน จะครบอายุ หรื อสามารถขายสิ นทรั พย์ในกองทุนธนเพิมพูนได้ท? งั หมด (รายละเอียด
ประมาณการเงินคืนตามตารางที J)
ตารางที J ประมาณการเงินคืนทีคาดว่าผูถ้ ือหน่วยฯ น่าจะได้รับสําหรับแต่ละทางเลือก
(ตัวเลขประมาณการ ณ วันที EL กรกฎาคม EF:G)
NAV ณ วันทําการสุดท้าย JL.FFGK บาทต่อหน่วย
กองทุนธนเพิมพูน
ทางเลือกที J
ทางเลือกที E
ทางเลือกที G
% ประมาณการเงินคืน
84.26 – 94.93%
95.00 – 100.88%
99.99 – 102.08%
เทียบกับ NAV ณ วันทําการ
สุดท้ายของกองทุน
เทียบเป็ นมูลค่า บาท/หน่วย
8.8926 – 10.0187
10.0261 – 10.6467
10.5527 – 10.7733


ทุกทางเลือกข้างต้น จะมีการทยอยคืนเงินระหว่างทางเมือมีตราสารครบอายุและ / หรื อเมือได้รับดอกเบี?ยรับสะสมถึ งระดับทีสามารถจ่ายคืนได้
หรื อเมือขายสิ นทรัพย์ได้

ชือ
เลขทีผูถ้ ือหน่วย
กองทุน
จํานวนหน่วยลงทุน
โปรดลงนามรับรองความเห็น
ชือ - นามสกุล
วันทีตอบแบบสํารวจ

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

หมายเหตุ
- บริ ษทั ฯ ประมาณการเงินคืนทีท่านอาจได้รับสําหรับแต่ละทางเลือกข้างต้นโดยพิจารณาจากสภาพตลาดในปัจจุบนั ทั?งนี?สภาพ
ตลาดอาจมีการเปลียนแปลงอันอาจกระทบกับเงินทีท่านจะได้รับคืนตําหรื อสูงกว่าประมาณการข้างต้น บริ ษทั ฯ ไม่ขอรับประกัน
ว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินคืนเท่ากับตัวเลขประมาณการเงินคืนข้างต้น
- ประมาณการเงินคืนของทางเลือกที 3 เกิดจากสมมติฐานทีว่าไม่มีเหตุการณ์ผิดนัดชําระหนี?ท? งั เงินต้นและ / หรื อดอกเบี?ยหรื อ
เหตุผิดนัดอืนใดของตราสารทีกองทุนถืออยู่ และกองทุนจะถือตราสารทีกองทุนถือครองอยูใ่ นปัจจุบนั จนครบอายุ
- การสํารวจความคิดเห็นครั?งนี?จดั ทํากับผูถ้ ือหน่วยทุกราย บริ ษทั ฯ จะสรุ ปผลการนับคะแนนตามจํานวนหน่วยของผูถ้ ือหน่วยที
ตอบกลับมายังบริ ษทั ฯ ภายใน J9.LL น.ของวันที EJ ส.ค. EF:G
- หลังจากประมวลข้อคิดเห็นจากผูถ้ ือหน่วยเสร็ จสิ?น ทางเลือกทีได้รับคะแนนมากทีสุดจะเป็ นทางเลือกทีบริ ษทั ฯ นําเสนอเพือ
ขออนุมตั ิจากสํานักงานก.ล.ต. ให้บริ ษทั ฯ ดําเนินการชําระบัญชีกองทุนให้แล้วเสร็ จตามทางเลือกดังกล่าวต่อไป เพือให้เกิดความ
เท่าเทียมกันของผูถ้ ือหน่วยทุกคน ทั?งนี?เมือสํานักงานก.ล.ต.อนุมตั ิทางเลือกดังกล่าวแล้วบริ ษทั ฯ จะทําการแจ้งให้ผถู ้ ือหน่วย
ลงทุนทุกท่านทราบผ่านทางจดหมายและเว็บไซต์ของบริ ษทั
- การสํารวจความคิดเห็นในครั?งนี?เป็ นการดําเนินการโดยสมัครใจอย่างไม่เป็ นทางการทีมิได้มีกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรื อระเบียบ
ใดๆ กําหนดให้ตอ้ งดําเนินการ
- สามารถดูคลิปวิดีโอ “เข้าใจง่ายๆ กับทางเลือกในการยืดระยะเวลา การจ่ายเงินคืนของกองทุนเปิ ดทหารไทย ธนเพิมพูน” หรื อ
ข้อมูลทีเกียวข้องเพิมเติมได้ที www.tmbameastspring.com
โปรดทําความเข้ าใจลักษณะผลิตภัณฑ์ /ตราสาร เงือนไขผลตอบแทน และความเสียงก่ อนตัดสินใจ
ขั6นตอนการส่ งคืนแบบสํารวจความคิดเห็นเกียวกับแนวทางในการชําระบัญชีกองทุนธนเพิมพูน
-

ผูถ้ ือหน่วยลงทุนกรุ ณาสแกน (Scan) J. หน้าแบบสํารวจความคิดเห็นพร้อมเลือกทางเลือกทีท่านเห็นสมควรพร้อมลงนามใน
แบบฟอร์ม E. เอกสารประกอบอืน ทีมีการลงลงนามเรี ยบร้อยทั?งหมด โดยส่ งมาที E-mail: marketing@tmbameastspring.com
หรื อผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถส่ งแบบสํารวจความเห็นผ่านทางโทรสาร (Fax) เบอร์: 0-2838-1704-5

หมายเหตุ
เอกสารประกอบสําหรับบุคคลธรรมดา
(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ทีมีการลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
เอกสารประกอบอืนสําหรับการสํารวจความคิดเห็นผูถ้ ือหน่วยลงทุนทีเป็ นนิติบุคคลมีดงั นี?
(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูม้ ีอาํ นาจ ทีมีการลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
(2) สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนของบริ ษทั ตามกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ฉบับปั จจุบนั (ไม่เกิน 6 เดือน)
(3) หนังสื อมอบฉันทะ

หนังสือมอบอํานาจ
เขียนที ………………………………………………
วันที ……………………………….………...
(1) ข้า พเจ้ า ………………………………………………………….... สั ญ ชาติ …………………………. อยู่ บ้ า นเลขที
.………………………………………..........................................................……….. เป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด
ทหารไทยธนเพิมพูน ตามทีปรากฏในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(2) ขอมอบอํานาจให้ ……………………….…………………...………………………… อายุ ……………… ปี อยู่
บ้านเลขที……………… ถนน …………………….….………….. ตําบล/แขวง……………………..……..………….
อําเภอ/เขต ……………………………………… จังหวัด ……………………………. รหัสไปรษณี ย ์ ……………… เป็ น
ผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพือให้ความเห็นเกียวกับแนวทางในการชําระบัญชีของกองทุนเปิ ดทหารไทยธนเพิมพูน
(3) จํานวนเสี ยงที ข้าพเจ้าได้มอบอํานาจให้ผูร้ ับมอบอํานาจ ในการออกเสี ยงในครั?งนี? มีจาํ นวนเท่ากับจํานวนหน่ วยลงทุน
ทั?งหมดทีข้าพเจ้าถือตามทีปรากฏในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน ณ วันทําการสุดท้ายของกองทุน
(4) ในการลงมติครั?งนี?ขา้ พเจ้าประสงค์จะให้ผรู ้ ับมอบอํานาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี?
(5) คําแถลงหรื อเอกสารหลักฐานอืนๆ (ถ้ามี) ของผูร้ ับมอบอํานาจ ………………………………….………..……………….
………………………………………………………………………………………………………………………
กิจการใดทีผูร้ ับมอบอํานาจได้ให้ความเห็น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ

ลงชือ …………………………………….. ผูม้ อบอํานาจ
( .…………………………………….. )

ลงชือ …………………………………..…. ผูร้ ับมอบอํานาจ
( …………………………………….. )

