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ประกาศบรษิทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ อสีทส์ปรงิ (ประเทศไทย) จำกดั 
 

เรือ่ง วนัรบัคำสัง่ซือ้กองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี  / กองทนุรวมเพือ่การออม และการสงวนสทิธ ิ
ไมร่บัคำสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุจากกองทนุตน้ทางมายงักองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี /  

กองทนุรวมเพือ่การออม ในชว่งปลายป ี
  

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทฯ) ขอแจ้งวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทินที่
สามารถรับคำสั่งซื้อของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ / กองทุนรวมเพื่อการออม ในช่วงปลายปี และการสงวนสิทธิไม่รับ
คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่าง ๆ เพื่อรักษาประโยชน์ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 

         1.รายช่ือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) / กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน    
ที่สามารถรับคำสั่งซื้อ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) / กองทุนรวมเพื่อ
การออม (SSF) ได้ทันภายในปี 2565 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 

 

2.ขอสงวนสิทธิไม่รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่าง ๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทฯ และภายใต้
การจัดการของบริษัทจัดการอื่น มายังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) / กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ภายใต้การ
จัดการของบริษัทฯ หากผลของการสับเปลี่ยนนั้น ทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุนรวมปลายทาง คือ 
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) / กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ได้ทันภายในวันทำการสุดท้ายของปีนั้น             
ตามเงื่อนไขการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนตามที่กำหนดในหนังสือช้ีชวน 

 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความไว้วางใจ และใช้บริการด้วยดีเสมอมา  หากท่านมีข้อสงสัย หรือ
ประสงค์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร.1725 ในวันทำการ เวลา 8.30-17.00 น. 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม  2565 
 
 
 
 
 
 

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสีย่งก่อนตัดสินใจลงทุน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



เอกสารแนบ 
        

 
รายช่ือกองทนุรวมเพือ่การเลี้ยงชีพ (RMF) / กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และวันทำการสดุท้ายของปีปฏิทิน             
ที่สามารถรับคำสั่งซื้อ เพือ่ให้ผู้ถอืหน่วยลงทนุสามารถเขา้ลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ (RMF) /  

กองทุนรวมเพือ่การออม (SSF) ได้ทันภายในปี 2565  
 

ช่ือกองทุน วันทีส่ามารถรับคำสั่งซ้ือ   
เป็นวันทำการสุดท้าย 

1. กองทุนเปิดธนชาต Global Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ 

2. กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Technology เพือ่การออม 

3. กองทนุเปิด ttb smart port 3 balancer เพื่อการออม 

4. กองทุนเปิด ttb smart port 4 explorer เพือ่การออม 

5. กองทุนเปิด ttb smart port 2 nurturer เพือ่การออม 

6. กองทุนเปิด ttb smart port 1 preserver เพือ่การออม 

 

 

  

    21 ธนัวาคม 2565 

7. กองทุนเปิด ttb smart port 5 go-getter เพื่อการออม         28 ธนัวาคม 2565 

8. กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ 

9. กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

10. กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ 

11. กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

12. กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

13. กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ 

14. กองทุนเปิดทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ 

15. กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 

16. กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Capital Growth เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

17. กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

18. กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Income เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

19. กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

20. กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

21. กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ 

22. กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Innovation เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

23. กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลี้ยงชีพ 

24. กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Vietnam Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ 

25. กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A เพ่ือการออม 

26. กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Capital Growth เพ่ือการออม 

27. กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Innovation เพ่ือการออม 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

           29 ธนัวาคม 2565 

 

 
 
 



เอกสารแนบ 

ช่ือกองทุน 
วันทีส่ามารถรับคำสั่งซ้ือ    

เป็นวันทำการสุดท้าย 

28.กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่งเพ่ือการเลี้ยงชีพ-H 

29.กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่งเพ่ือการเลี้ยงชีพ-UH 

30.กองทุนเปิดธนชาต SET50 เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

31.กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

32.กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 

33.กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

34.กองทุนเปิดทหารไทย SET50 เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

35.กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส    

เฟล็กซิเบิ้ล เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

36.กองทุนเปิด JUMBO 25 เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

37.กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

38.กองทุนเปิดทหารไทยธนไพศาล  เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

39.กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่่ำ เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

40.กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 

41.กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรเพ่ือการเลี้ยงชีพ 

42.กองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

43.กองทุนเปิดธนชาต Low Beta เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

44.กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ 

45.กองทุนเปิดธนชาตมิกซ์ ฟันด์ เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

46.กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ 

47.กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้เพื่อการออม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          30 ธนัวาคม 2565 
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