
ตารางการขายคืนหน่วยลงทุน 
ภายใต้การจัดการของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อสีท์สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 

ประเภทกองทุน 
 
 
 
 
 
 

 

ช่ือกองทุน วนัที่จะได้รับเงินคืน 
กองทุนเปิดทหารไทย อสีท์สปริง กองทุนเปิดธนชาต อสีท์สปริง ธ.ทหารไทยธนชาต 

 
ธ. ไทยพาณิชย์ 
ธ. กรุงเทพ 
ธ. กสิกรไทย 
ธ. กรุงไทย 
ธ. ยูโอบี   
ธ. กรุงศรีอยุธยา   
ธ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 
ธ.ทิสโก้ 
และ ธ.ซีไอเอม็บี ไทย 

ตราสารตลาดเงิน/ 
ตราสารหนี ้
ระยะส้ัน 

 ธนรัฐ 
 ธนบดี 
 ชอร์ทเทอม อินคมั พลสั 
 ธนบดี RMF1 
 
 
 

 ตลาดเงิน 
 บริหารเงิน 
 เดล่ี อินคมั พลสั  
 อินคมั พลสั 
 ธีรสมบติั  
ตราสารหน้ี 3 เดือน#34 
 ตลาดเงิน RMF1 
 ตราสารหน้ี RMF1 
 พนัธบตัร RMF1 

 ตราสารหน้ี SSF2 

ปัจจุบนัในภาวะปกติ 
T+1 วนัท าการ 

(หลงัเวลา 10.00 น.) 

ปัจจุบนัในภาวะปกติ  
T+1 วนัท าการ 
(หลงั 12.00 น.) 

ตราสารหนี ้  ธนวฒัน ์
 ธนไพศาล RMF1 

 ธนไพบูลย ์RMF1 

 ธนสาร  ปัจจุบนัในภาวะปกติ 
T+2 วนัท าการ 

(หลงัเวลา 10.00 น.) 

ปัจจุบนัในภาวะปกติ  
T+2 วนัท าการ 

(หลงัเวลา 12.00 น.) 
กองทุนรวมผสม  จดัทพัลงทุน ระยะสั้น                             

 จดัทพัลงทุน ระยะปานกลาง                  
 จดัทพัลงทุน ระยะยาว 

 เจริญทรัพยปั์นผล  
 ไดนามิก มิกซ์  
 ออพพอร์ทูนิต้ีส์ มิกซ์ 70/30  
 มลัติ อินคมั  
 เสถียรทรัพยปั์นผล  
 ทุนทวี 1  
 มิกซ์ ฟันด ์RMF1 

ปัจจุบนัในภาวะปกติ 
T+2 วนัท าการ 

(หลงัเวลา 10.00 น.) 

ปัจจุบนัในภาวะปกติ  
T+2 วนัท าการ 

(หลงัเวลา 12.00 น.) 

 อินคมัพลสั 
 ปัจจุบนัในภาวะปกติ 

T+3 วนัท าการ 
(หลงัเวลา 10.00 น.) 

ปัจจุบนัในภาวะปกติ  
T+3 วนัท าการ 

(หลงัเวลา 12.00 น.) 
 Thai Mid Small Minimum Variance 
 ไทย มิด สมอล ผนัผวนต ่า RMF1 

 
 

ปัจจุบนัในภาวะปกติ 
T+4 วนัท าการ 

(หลงัเวลา 10.00 น.) 

ปัจจุบนัในภาวะปกติ  
T+4 วนัท าการ 

(หลงัเวลา 12.00 น.) 



ตารางการขายคืนหน่วยลงทุน 
ภายใต้การจัดการของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อสีท์สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 

ประเภทกองทุน 
 
 
 
 
 
 

 

ช่ือกองทุน วนัที่จะได้รับเงินคืน 
กองทุนเปิดทหารไทย อสีท์สปริง กองทุนเปิดธนชาต อสีท์สปริง ธ.ทหารไทยธนชาต 

(หลงัเวลา 10.00 น.) 
ธ. ไทยพาณิชย์ 
ธ. กรุงเทพ 
ธ. กสิกรไทย 
ธ. กรุงไทย 
ธ. ยูโอบี   
ธ. กรุงศรีอยุธยา   
ธ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 

ธ.ทิสโก้ 
และ ธ.ซีไอเอม็บี ไทย 

ตราสารทุน (หุ้น)  SET50 
 SET50 ปันผล 
 JUMBO 25 
 ทีเอม็บี ธรรมาภิบาลไทย 
 SET50 RMF1 
 JUMBO 25 RMF1 
 JUMBO PLUS ปันผล LTF2 

 JUMBO 25 ปันผล LTF2 

 หุน้ปันผล  
 หุน้ปันผล 2  
 หุน้ทุน  
 หุน้ไทยไฟแนนเชียลเช็คเตอร์  
 LowBeta  
 ฟันดาเมนทอล พลสั  
 เพ่ิมพนูทรัพยปั์นผล  
 Prime Low Beta  
 Prime Plus หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย4 
 พริวิเลจ  
 SET50  
 SET50 สะสมมูลค่า  
 Small Medium Cap  
 Smart Beta  
 Low Beta RMF1 
 SE T50 RMF1 
 หุน้ทุน RMF1  

 หุน้ทุนปันผล SSFX2 
 Big Cap หุน้ระยะยาว2 
 Low Beta หุน้ระยะยาวปันผล2 
 หุน้ระยะยาวปันผล2  
 Small Medium Cap หุน้ระยะยาว2  

ปัจจุบนัในภาวะปกติ 
T+2 วนัท าการ 

(หลงัเวลา 10.00 น.) 

ปัจจุบนัในภาวะปกติ  
T+2 วนัท าการ 

(หลงัเวลา 12.00 น.) 

 ไทย มิด สมอล ผนัผวนต ่า LTF2  ปัจจุบนัในภาวะปกติ 
T+4 วนัท าการ 

(หลงัเวลา 10.00 น.) 

ปัจจุบนัในภาวะปกติ  
T+4 วนัท าการ 

(หลงัเวลา 12.00 น.) 



ตารางการขายคืนหน่วยลงทุน 
ภายใต้การจัดการของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อสีท์สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 

ประเภทกองทุน ช่ือกองทุน วนัที่จะได้รับเงินคืน 
กองทุนเปิดทหารไทย อสีท์สปริง กองทุนเปิดธนชาต อสีท์สปริง ธ.ทหารไทยธนชาต 

 
ธ. ไทยพาณิชย์ 
ธ. กรุงเทพ 
ธ. กสิกรไทย 
ธ. กรุงไทย 
ธ. ยูโอบี   
ธ. กรุงศรีอยุธยา   
ธ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 
ธ.ทิสโก้ 
และ ธ.ซีไอเอม็บี ไทย 

ทรัพย์สินทางเลือก 
(อสังหาริมทรัพย์) 

  พร๊อพเพอร์ต้ีเซ็คเตอร์ฟันด ์ 
 พร็อพเพอร์ต้ี แอนด ์อินฟราสตรัค
เจอร์ เฟลก็ซิเบิล  
 พร๊อพเพอร์ต้ีเซ็คเตอร์ฟันด ์RMF1  

ปัจจุบนัในภาวะปกติ 
T+4 วนัท าการ 

(หลงัเวลา 10.00 น.) 

ปัจจุบนัในภาวะปกติ  
T+4 วนัท าการ 

(หลงัเวลา 12.00 น.) 
 พร็อพเพอร์ต้ี แอนด ์อินฟราสตรัค
เจอร์ อินคมั พลสั เฟลก็ซิเบ้ิล 
 พร็อพเพอร์ต้ี แอนด ์อินฟราสตรัค
เจอร์ อินคมั พลสั เฟลก็ซิเบ้ิล RMF1 

 ปัจจุบนัในภาวะปกติ 
T+5 วนัท าการ 

(หลงัเวลา 10.00 น.) 

ปัจจุบนัในภาวะปกติ  
T+5 วนัท าการ 

(หลงัเวลา 12.00 น.) 
กองทุนรวม FIF 
 

  ทองค าแท่ง-UH  
 ทองค าแท่ง-H  
 ทองค าแท่ง-UH RMF1 
 ทองค าแท่ง-H RMF1 

ปัจจุบนัในภาวะปกติ 
T*+1 วนัท าการซ้ือขาย
(หลงัเวลา 10.00 น.) 

ปัจจุบนัในภาวะปกติ 
T*+1 วนัท าการซ้ือขาย 

(หลงั 12.00 น.) 

 China Equity Index  ปัจจุบนัในภาวะปกติ 
T*+2 วนัท าการซ้ือขาย
(หลงัเวลา 10.00 น.) 

ปัจจุบนัในภาวะปกติ 
T*+2 วนัท าการซ้ือขาย 

(หลงั 12.00 น.) 
 Global Bond Fund 
 โกลบอล บอนด ์ปันผล 
 Global Income 
 World Equity Index 
 Emerging Markets Equity Index  
 German Equity 
 US500 Equity Index 
 Dynamic Leisure and Entertainment 
 โกลด ์สิงคโปร์ 
 โกลด ์ฟันด ์
 ออยลฟั์นด ์
  Global Bond Fund RMF1 
 Global Income RMF1 
 US500 RMF1 
 โกลด ์สิงคโปร์ RMF1 

 GIS Global Bond  
 
 

ปัจจุบนัในภาวะปกติ 
T*+3 วนัท าการซ้ือขาย
(หลงัเวลา 10.00 น.) 

ปัจจุบนัในภาวะปกติ 
T*+3 วนัท าการซ้ือขาย 

(หลงั 12.00 น.) 



ตารางการขายคืนหน่วยลงทุน 
ภายใต้การจัดการของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อสีท์สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 

ประเภทกองทุน ช่ือกองทุน วนัที่จะได้รับเงินคืน 
กองทุนเปิดทหารไทย อสีท์สปริง กองทุนเปิดธนชาต อสีท์สปริง ธ.ทหารไทยธนชาต 

 
ธ. ไทยพาณิชย์ 
ธ. กรุงเทพ 
ธ. กสิกรไทย 
ธ. กรุงไทย 
ธ. ยูโอบี   
ธ. กรุงศรีอยุธยา   
ธ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 
ธ.ทิสโก้ 
และ ธ.ซีไอเอม็บี ไทย 

กองทุนรวม FIF 
 

 Asian Bond 
 Emerging Bond 
 Global Smart Bond 
โกลบอล เรียล รีเทิร์น 
 Income Allocation 
US Blue Chip Equity 
 ยโูรเป้ียน โกรท 
 Emerging Active Equity 
Asia Active Equity   
 China Opportunity 
 China A Active 
 India Active Equity 
 Japan Equity 
 Japan Active Equity 
 Global Quality Growth 
 Global Capital Growth 
 Global Core Equity 
 Autonomous Technology and 
Robotics 
 Fintech Innovation 
 Genomic Revolution 
 Next Generation Internet 
 Star50 Chinese Technology 
 ยโูรเป้ียน โกรท RMF1 
Asia Active Equity RMF1 
 China Opportunity RMF1 
 Japan Equity RMF1 
 Global Quality Growth RMF1 
 Emerging Active Equity RMF1 

 Star50 Chinese Technology RMF1 

 โกลบอล บอนด ์ฟันด์  
 โกลบอลเฮลธ์แคร์  
 อินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ 
แน็ชเชอรัล รีซอร์ส ฟันด ์ออฟ ฟันด์  
 โกลบอล เอน็เนอร์จี ฟันด ์ 
 Global Equity Fund  
 Multi Asset Portfolio  
โกลบอล แวย ูฟันด ์ 
 เจแปน อิคิวต้ี  
 China A Acitve 
 ยโุรป อิคิวต้ี  
โกลบอลอินคมั หา้มขายผูล้งทุนราย
ยอ่ย  
 เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี  
โกลบอล อินคมั พร็อพเพอร์ต้ี หา้ม
ขายผูล้งทุนรายยอ่ย  
ไชน่าชาเลนจ#์1  
พรีเมียมแบรนดส์ฟันด ์ 
 หุน้โลกยัง่ยนื  
  อีสทส์ปริง โกลบอล เทคโนโลยี  
 Global Green Energy 
 Global Smart Bond  
 Global Capital Growth  
 Active Bond Plus  
 โกลบอล บอนด ์RMF1 
 โกลบอลเฮลธ์แคร์ RMF1 
 Global Equity RMF1  
 Global Capital Growth RMF1 
 China A RMF1 
 China A SSF2 
 Global Capital Growth SSF2 
 Global Technology SSF2 

ปัจจุบนัในภาวะปกติ 
T*+4 วนัท าการซ้ือขาย
(หลงัเวลา 10.00 น.) 

ปัจจุบนัในภาวะปกติ 
T*+4 วนัท าการซ้ือขาย 

(หลงั 12.00 น.) 



ตารางการขายคืนหน่วยลงทุน 
ภายใต้การจัดการของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อสีท์สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 

ประเภทกองทุน ช่ือกองทุน วนัที่จะได้รับเงินคืน 
กองทุนเปิดทหารไทย อสีท์สปริง กองทุนเปิดธนชาต อสีท์สปริง ธ.ทหารไทยธนชาต 

 
ธ. ไทยพาณิชย์ 
ธ. กรุงเทพ 
ธ. กสิกรไทย 
ธ. กรุงไทย 
ธ. ยูโอบี   
ธ. กรุงศรีอยุธยา   
ธ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 
ธ.ทิสโก้ 
และ ธ.ซีไอเอม็บี ไทย 

กองทุนรวม FIF 
  Asia Pacific Property Flexible 

 Global Property 
 Global Infrastructure Equity 
 Global Innovation 
 Global Property RMF1 

  Global Innovation RMF1 
 

 Global Innovation  
 Global Convertible Bond  
 ttb smart port 1 preserver  
 ttb smart port 2 nurturer  
 ttb smart port 3 balancer  
 ttb smart port 4 explorer  
 ttb smart port 5 go-getter  
 Global Innovation SSF2 
 Global Innovation RMF1 

ปัจจุบนัในภาวะปกติ 
T*+5 วนัท าการซ้ือขาย
(หลงัเวลา 10.00 น.) 

ปัจจุบนัในภาวะปกติ 
T*+5 วนัท าการซ้ือขาย 

(หลงั 12.00 น.) 

 Vietnam Active Equity 
 Vietnam Active Equity RMF1 

 ttb smart port 1 preserver SSF2 
 ttb smart port 2 nurturer SSF2 
 ttb smart port 3 balancer SSF2 
 ttb smart port 4 explorer SSF2 
 ttb smart port 5 go-getter SSF2 

ปัจจุบนัในภาวะปกติ 
T*+6 วนัท าการซ้ือขาย
(หลงัเวลา 10.00 น.) 

ปัจจุบนัในภาวะปกติ 
T*+6 วนัท าการซ้ือขาย 

(หลงั 12.00 น.) 

T    =   วนัท าการ (ภายในเวลาที่ก าหนดของแต่ละกองทุน) 
T*  =   วันท าการซ้ือขาย (ภายในเวลาท่ีก าหนดของแต่ละกองทุน) ทั้งน้ี วนัท าการซ้ือขาย หมายถึง  วนัท่ีตามปฏิทินท่ีเป็นวนัท าการตามปกติของทั้ง

บริษทัจดัการและของกองทุนหลกั  หรือตามท่ีบริษทัจดัการประกาศก าหนดเพ่ิมเติม หรือ วนัท าการท่ีมิใหน้บัรวมวนัหยดุท าการในต่างประเทศ
ของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศท่ีมีลกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทุนรวมและผูป้ระกอบธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง
ในต่างประเทศ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา ซ่ึงบริษทัจดัการกองทุนรวมไดร้ะบุเก่ียวกบัวนัหยุดท าการในต่างประเทศดงักล่าวไวใ้น
หนงัสือช้ีชวน หรือ เวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ 

 
บริษัทขอสงวนสิทธิส าหรับระยะเวลาการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน (วันที่จะได้รับเงินคืน) ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากตารางข้างต้นเป็นการ
ช่ัวคราวหรือตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยอาจมิได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า ทั้งนีจ้ะไม่เกนิก าหนดระยะเวลาสูงสุดที่ก าหนดในโครงการกองทุนรวม  
 
 
หมายเหตุ : 



1. การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพนั้นอาจส่งผลให้ผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งช าระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดงันั้น 
ผูถื้อหน่วยลงทุนมีหนา้ท่ีตอ้งศึกษาและปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในกฎหมายภาษีอากรอยา่งละเอียด ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถกระท า
การขายคืนหน่วยลงทุนไดต้ามเวลาท่ีก าหนดในหนงัสือช้ีชวนเท่านั้น 

2. การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ระยะยาว / กองทุนรวมเพื่อการออม / กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษนั้นอาจส่งผลให้ผูถื้อ
หน่วยลงทุนตอ้งช าระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดงันั้นผูถื้อหน่วยลงทุนมีหนา้ท่ีตอ้งศึกษาและปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในกฎหมายภาษี
อากรอยา่งละเอียด ทั้งน้ี เพ่ือสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีความประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุน กรุณาตรวจสอบจ านวน
หน่วยลงทุนท่ีสามารถขายได ้และท ารายการขายได ้ท่ี บลจ.อีสทส์ปริง (ประเทศไทย)  หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนทุกแห่ง 

3. การน าเงินเขา้ 
 กรณีท่ีเป็นธนาคาร ทหารไทยธนชาต จะน าเงินเขา้ภายในเวลา 10.00 น. 
 กรณีท่ีเป็น ธนาคารไทยพาณิชย,์ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารยโูอบี, ธนาคารกรุงศรีอยธุยา, 

ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์, ธนาคารทิสโก ้ และ ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จะไดรั้บเงินหลงั 12.00 น. วนันั้น  
 กรณีท่ีเป็นธนาคารอ่ืนๆ ทาง บลจ. จะน าเช็คเขา้ใหภ้ายในส้ินวนันั้น 

4. ทุกๆ 3 เดือนของรอบการรับค าสัง่รับซ้ือขายคืนหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุน 
4.1 กองทุนเปิดธนชาตตราสารหน้ี 3 เดือน#3 รอบรับค าสัง่ซ้ือขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหนา้ เดือน กมุภาพนัธ์ พฤษภาคม สิงหาคม

พฤศจิกายน 
4.2 กองทุนเปิดธนชาต Prime Plus ห้ามขายผูล้งทุนรายยอ่ย รอบรับค าสัง่ซ้ือขายคืนหน่วยลงทุน ทุก 5 วนัท าการแรกของเดือน 

มกราคม เมษายน กรกฎาคม ตุลาคม 
 


