
 

 
 

 

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทนุ 
 

เร่ือง  ขอยกเลิกโครงการกองทุนเปิดทหารไทย ธนเพิ่มพูน และกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบูลย์ 
 
เอกสารแนบ  ตารางประมาณการข้ันต่่าการจ่ายเงินคืนผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

  ตามที่เกิดภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจทั่วโลกอย่างรุนแรงในตลาดการเงินตลาดทุนทั่วโลกรวมถึงตลาดตรา
สารหนี้ด้วยนั้น ส่าหรับกองทุนเปิดทหารไทย ธนเพิ่มพูน และกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบูลย์ ซึ่งเป็นกองทุนตราสารหนี้ที่มี
ความแตกต่างจากกองทุนตราสารหนี้อื่นๆ ในอุตสาหกรรม โดยมีสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศสูงตามที่ระบุในหนังสือช้ีชวน
โครงการ (ไม่เกินร้อยละ79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน) แต่การเร่งตัวขึ้นของวิกฤตการณ์ไวรัสในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
จนถึงปัจจุบัน ท่าให้เกิดแรงเทขายอย่างรุนแรงอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนจากผู้ถือหน่วยลงทุนในทั้งสองกองทุนเพื่อถือเงินสด
โดยเร็ว โดยยอดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของทั้งสองกองทุนนับแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมีจ่านวนเกินกว่าคร่ึงหนึ่งของ
จ่านวนหน่วยลงทุนที่จ่าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของแต่ละกองทุน ขณะที่สภาพตลาดตราสารหนี้กลับเบาบางและมีสภาพคล่องเบา
บาง และเป็นที่เช่ือได้ว่าการเทขายอย่างรุนแรงจะยังคงมีได้ต่อเนื่องซึ่งการเร่งการขายสินทรัพย์ในตลาดตราสารหนี้ต่อไปจะท่าให้
เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ในช่วงที่ผ่านมาทางบริษัทฯ ได้ด่าเนินมาตรการเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน อาทิ 
การชะลอระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน จาก T+1 และ T+2 ของทั้งสองกองทุนตามล่าดับเป็น T+5 เพื่อให้ทาง
ผู้จัดการกองทุนสามารถรักษาประสิทธิภาพในการซื้อ-ขาย ตราสารหนี้ต่างประเทศที่มีคุณภาพในพอร์ตการลงทุนภายใต้
สภาวะที่สภาพคล่องเบาบางทั่วโลก เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบด้านราคาแก่ผู้ถือหน่วยล งทุน แม้ว่า กองทุนได้ด่าเนินการแก้ไข
โครงการเพื่อให้อาจกู้ยืมเงินหรือท่าธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนรวมได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส่านักงานคณะกรรมการก่ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศก่าหนด เพื่อ
บริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม แต่ก็ยังคงไม่สามารถชะลอแรงขายกองทุนได้ ดังนั้น  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหาร
ไทย จ่ากัด (TMBAM Eastspring) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุน จึงมีความจ่าเป็นต้องด่าเนินการเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี้  
 

        1.ยกเลิกธุรกรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมดส่าหรับรายการที่มีผลในวันที่ 25 มีนาคม 2563 โดยไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับ
สับเปลี่ยน หน่วยลงทุนตามค่าสั่งซื้อ ค่าสั่งขายคืน หรือค่าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้ ทั้งหมดของ กองทุนเปิดทหาร
ไทยธนเพิ่มพูน และกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบูลย์ ตามประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยค่าสั่งและรายการที่มีผลในวัน
ก่อนหน้าทั้งหมดจะยังคงได้รับการด่าเนินการ และได้รับเงินค่าขายคืนตามก่าหนด ทั้งนี้ การยกเลิกค่าสั่งโดยการไม่ขาย ไม่รับ
ซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค่าสั่งซื้อ ค่าสั่งขายคืน หรือค่าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของบริษัทฯ เป็นไปเพื่อ
คุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามข้อก่าหนดของประกาศส่านักงานคณะกรรมการก่ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์และโครงการจัดการกองทุนรวม โดยบริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนแล้ว 

 
 
 
 
 
       



 

 
 
   
 
 
  2.การเกิดแรงเทขายอย่างรุนแรงจากผู้ถือหน่วยลงทุนในทั้งสองกองทุนเพื่อถือเงินสดโดยเร็ว และสภาพตลาดตรา

สารหนี้ในปัจจุบัน ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส่าคัญท่าให้บริษัทฯ ไม่สามารถน่าเงินลงทุนใหม่ที่ได้รับจากผู้ลงทุนในกองทุน
รวมทั้งสองกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ 
ดังนั้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมข้อ 22.1 ข้อ 6 ซึ่งให้สิทธิแก่บริษัท
จัดการในการพิจารณาเลิกโครงการในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถน่าเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการได้ บริษัทฯ จึงมีความจ่าเป็นต้องเลิกกองทุนเปิดทหารไทย ธน
เพิ่มพูน และกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบูลย์  

 
        3.บริษัทจัดการจะด่าเนินการตามขั้นตอนการเลิกกองทุนรวม ระยะเวลาการเลิกกองทุน และการช่าระบัญชีกองทุน

ทั้งสองซึ่งเป็นไปตามหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการ และประกาศของคณะกรรมการก่ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ได้แก่  

           3.1 จ่าหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันท่าการ เพื่อรวบรวมเงิน
เท่าที่สามารถกระท่าได้เพื่อช่าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 

           3.2 ช่าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจ่านวนเงินที่รวบรวมได้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันท่าการ และ
เมื่อได้ด่าเนินการช่าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วจะถือว่าเป็นการเลิกกองทุน 

           3.3 หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่บริษัทจัดการจะด่าเนินการช่าระบัญชีกองทุน และช่าระเงินคืนให้แก่
ท่านซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก่ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อไป 

 
               อนึ่ง บริษัทฯ ขอเน้นย้่าว่าการด่าเนินการดังกล่าว บริษัทฯ กระท่าการเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 

โดยทั้งสองกองทุนรวมตราสารหนี้มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นในอุตสาหกรรม ส่าหรับการ
ด่าเนินการตามขั้นตอนเลิกกองทุนรวมบริษัทฯจะบริหารกองทุนเยี่ยงมืออาชีพและจะยกเว้นค่าบริหารจัดการกองทุน 
(Management Fee) ในขั้นตอนดังกล่าวจนกระบวนการเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์  

 
          อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความชัดเจนและสนับสนุนสภาพคล่องให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่อาจมีความจ่าเป็นที่ต้องใช้

เงินในระยะเวลาอันใกล้ บริษัทฯ จึงได้จัดท่าแผนประมาณการขั้นต่่าการจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างวันที่ 30 
มีนาคม – 3 กรกฎาคม 2563 โดยพิจารณาจากสินทรัพย์ที่ครบก่าหนดอายุในช่วงเวลาดังกล่าว โดยเป็นไปตามรายละเอียด
ในเอกสารแนบ 

 
  ท้ายสุดนี้ บริษัทจัดการขออภัยเป็นอย่างยิ่งส่าหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และใคร่ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความ

ไว้วางใจ และใช้บริการด้วยดีเสมอมา หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมู ลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ศูนย์ลูกค้า
สัมพันธ์ : 1725 ทุกวันท่าการ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 20.00 น. และวันหยุดท่าการ ตั้งแต่เวลา 9.00 น – 17.00 น. จนกว่าจะมี
ประกาศเปลี่ยนแปลง 

 
 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ ทหารไทย จ่ากัด (TMBAM Eastspring) 
 ในฐานะบริษัทจัดการกองทุน 

 



 

 
 

กองทนุเปดิทหารไทย ธนเพิม่พนู (TMBUSB) / ธนไพบลูย ์(TMBABF) 
ตารางประมาณการขัน้ต่่าการจา่ยเงนิคนืผูถ้อืหนว่ยลงทนุ 

 

กองทุนเปิด 
ทหารไทย 

ประมาณการจา่ยเงนิคนื (บาท
ตอ่หนว่ย)* 

ณ  30 มนีาคม 2563 
 

ประมาณการขัน้ต่า่การจา่ยเงนิคนื
รวม 

ระหวา่งวนัที ่ 31 มนีาคม – 3 
กรกฎาคม 2563**  

(บาทตอ่หนว่ย)  

วันเสร็จสิ้นการ 
ช่าระบัญชี*** 

ธนเพิ่มพูน (TMBUSB) 0.4163 2.4982  ช่าระคืนสว่นที่เหลือ 
ธนไพบูลย์ (TMBABF) 0.8911 0.8911  ช่าระคืนสว่นที่เหลือ 
* ประมาณการจ่ายเงินคืนดังกล่าว จัดท่าขึ้นโดยพิจารณาจากสินทรัพย์ที่กองทุนลงทุนและครบก่าหนดอายุเท่านั้น  บลจ. อาจ
พิจารณาจ่ายเงินคืนในจา่นวนที่มากกว่าตารางข้างต้น หากในช่วงระยะเวลาดังกล่าว บลจ.สามารถขายสินทรัพยท์ี่กองทุนถือไวใ้น
ราคาที่เหมาะสมและยุติธรรม  
** ทั้งนี้บลจ.มีความต้ังใจที่จะจ่ายเงินคืนในจ่านวนไม่น้อยกว่า 0.50 บาทต่อหน่วยต่อครั้ง เฉพาะในสัปดาห์ที่กองทุนสามารถ
ด่าเนินการได้ (ในวันท่าการสุดท้ายของสัปดาห์นั้น) 

*** ภายใต้กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของส่านักงาน ก.ล.ต. บลจ. จะด่าเนินการช่าระบัญชีกองทุนและจ่ายเงินส่วนที่เหลือคืนให้      ผู้ถือ
หน่วยลงทุนให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับจากวันเลิกกองทุน อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์การเงินในช่วงวิกฤต COVID -19 และ
ตลาดการเงินยังไม่กลับสู่ภาวะปกติ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน บลจ. อาจด่าเนินการขอขยายระยะเวลาการช่าระบัญชี
ต่อส่านักงาน ก.ล.ต.ต่อไปอีกระยะเวลาหนึ่งตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บลจ. จะมีการแจ้งข่าวสารและความคืบหน้าต่าง ๆ ให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบเป็นประจ่าทุกสองสัปดาห์ทางเว็บไซต์ บลจ. (www.tmbameastspring.com) 
 

หมายเหต ุ 
1. ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทย ธนเพิ่มพูน และกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบูลย์ หมายถงึ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มี

หน่วยลงทุนคงเหลืออยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 25  มีนาคม 2563 
2. อย่างไรก็ตามแผนการจ่ายเงินคืนข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาดการเงิน รวมทั้งความเสี่ยงท่ีทางการ

ต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะวิกฤตที่ไม่ปกติท่าให้กองทุนไม่สามารถน่าเงินกลับเข้ามาในประเทศได้ ทั้งนี้ บริษัท
จัดการ(บลจ.) จะใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถเพื่อใหผู้้ลงทุนได้รับเงินคืนตามประมาณการจ่ายเงินคืนข้างต้น 

3. กองทุนจะจ่ายเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในบัญชีหลัก หรือวธิีรับเงินอื่นตามที่ผู้ถือหน่วยลงทนุได้แจ้งความประสงค์ไว้
ที่ บลจ. ทั้งนี้ หากกองทุนค่านวณจ่านวนเงินรวมที่จะจ่ายคืนให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนแต่ละรายในแต่ละครั้งรวมแล้วน้อยกว่า 1 
บาท กองทุนจะสะสมยอดเงินคืนดังกล่าวและจะจ่ายคืนใหผู้้ถือหน่วยลงทุนเมื่อจ่านวนเงินรวมต้ังแต่ 1 บาทขึ้นไป 

4. กรณีที่มีข้อสงสัยหรือติดขัดประการใดสามารถติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ : 1725 ทุกวันท่าการ ต้ังแต่เวลา 8.30 น. – 
20.00 น. และวันหยุดท่าการ ต้ังแต่เวลา 9.00 น – 17.00 น. จนกวา่จะมีประกาศเปลี่ยนแปลง 

 

http://www.tmbameastspring.com/

