


  

ตารางแสดงวันหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี (LHDIGITAL) 

(ประจ าปี 2562) 
(ประเทศไทย และประเทศที่เกี่ยวข้อง) 

  วนัท่ี วนัหยุด 

วันท่ี 1 มกราคม 2562 วันข้ึนปีใหม่ 
วันท่ี 21 มกราคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 

วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2562 วันมาฆบูชา 

วันท่ี 8 เมษายน 2562 
วันหยุดชดเชยวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ วันท่ีระลึกมหาจักรี
บรมราชวงศ์  

วันท่ี 15 เมษายน 2562 วันสงกรานต ์
วันท่ี 16 เมษายน 2562 วันหยุดชดเชยวันสงกรานต ์
วันท่ี 19 เมษายน 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 22 เมษายน 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 วันแรงงานแห่งชาติ 
วันท่ี 6 พฤษภาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 20 พฤษภาคม 2562 วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา 
วันท่ี 27 พฤษภาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 30 พฤษภาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 10 มิถุนายน 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 4 กรกฎาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 16 กรกฎาคม 2562 วันอาสาฬหบูชา 

วันท่ี 29 กรกฎาคม 2562 
วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพ
ยวรางกูร 

วันท่ี 12 สิงหาคม 2562 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร 

วันท่ี 15 สิงหาคม 2562 วันหยดุกองทุนหลัก 
วันท่ี 26 สิงหาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 2 กันยายน 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 

วันท่ี 14 ตุลาคม 2562 
วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช บรม
นาถบพิตร 

วันท่ี 23 ตุลาคม 2562 วันปิยมหาราช 
วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 

วันท่ี 5 ธันวาคม 2562 
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถ
บพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาต ิ

วันท่ี 10 ธันวาคม 2562 วันพระราชทานรัฐธรรมนญู 
วันท่ี 24 ธันวาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 25 ธันวาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 26 ธันวาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 วันสิ้นป ี



 

ตารางแสดงวันหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต-E (LHEM-E) 

(ประจ าปี 2562) 
(ประเทศไทย และประเทศที่เกี่ยวข้อง) 

  วันที ่ วันหยุด 

วันท่ี 1 มกราคม 2562 วันข้ึนปีใหม่ 
วันท่ี 21 มกราคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2562 วันมาฆบูชา 

วันท่ี 8 เมษายน 2562 
วันหยุดชดเชยวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ วันท่ีระลึกมหาจักรี
บรมราชวงศ์  

วันท่ี 15 เมษายน 2562 วันสงกรานต ์
วันท่ี 16 เมษายน 2562 วันหยุดชดเชยวันสงกรานต ์
วันท่ี 19 เมษายน 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 22 เมษายน 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 วันแรงงานแห่งชาติ 
วันท่ี 20 พฤษภาคม 2562 วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา 
วันท่ี 27 พฤษภาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 30 พฤษภาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 10 มิถุนายน 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 4 กรกฎาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 16 กรกฎาคม 2562 วันอาสาฬหบูชา 

วันท่ี 29 กรกฎาคม 2562 
วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพ
ยวรางกูร 

วันท่ี 12 สิงหาคม 2562 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร 

วันท่ี 15 สิงหาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 2 กันยายน 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 

วันท่ี 14 ตุลาคม 2562 
วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถ
บพิตร 

วันท่ี 23 ตุลาคม 2562 วันปิยมหาราช 
วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 

วันท่ี 5 ธันวาคม 2562 
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถ
บพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาต ิ

วันท่ี 10 ธันวาคม 2562 วันพระราชทานรัฐธรรมนญู 
วันท่ี 24 ธันวาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 25 ธันวาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 26 ธันวาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 วันสิ้นป ี

 

 

 



ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี (LHGEQ) 

(ประจ าปี 2562) 
(ประเทศไทย และประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง) 

  วนัท่ี วนัหยุด 

วนัที ่ 1 มกราคม 2562 วนัขึน้ปีใหม ่
วนัที ่ 21 มกราคม 2562 วนัหยุดกองทุนหลกั 
วนัที ่ 18 กมุภาพนัธ ์2562 วนัหยุดกองทุนหลกั 
วนัที ่ 19 กมุภาพนัธ ์2562 วนัมาฆบชูา 
วนัที ่ 19 เมษายน 2562 วนัหยุดกองทุนหลกั 

วนัที ่ 8 เมษายน 2562 
วนัหยุดชดเชยวนัพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ วนัทีร่ะลกึมหา
จกัรบีรมราชวงศ ์ 

วนัที ่ 15 เมษายน 2562 วนัสงกรานต ์
วนัที ่ 16 เมษายน 2562 วนัหยุดชดเชยวนัสงกรานต ์
วนัที ่ 22 เมษายน 2562 วนัหยุดกองทุนหลกั 
วนัที ่ 1 พฤษภาคม 2562 วนัแรงงานแหง่ชาต ิ
วนัที ่ 20 พฤษภาคม 2562 วนัหยุดชดเชยวนัวสิาขบชูา 
วนัที ่ 27 พฤษภาคม 2562 วนัหยุดกองทุนหลกั 
วนัที ่ 30 พฤษภาคม 2562 วนัหยุดกองทุนหลกั 
วนัที ่ 10 มถุินายน 2562 วนัหยุดกองทุนหลกั 
วนัที ่ 4 กรกฎาคม 2562 วนัหยุดกองทุนหลกั 
วนัที ่ 16 กรกฎาคม 2562 วนัอาสาฬหบชูา 

วนัที ่ 29 กรกฎาคม 2562 
วนัหยุดชดเชยวนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมหาวชริาลงกรณบดนิทร
เทพยวรางกรู 

วนัที ่ 12 สงิหาคม 2562 
วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนิีนาถในพระบาทสมเดจ็พระ
ปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร 

วนัที ่ 15 สงิหาคม 2562 วนัหยุดกองทุนหลกั 
วนัที ่ 2 กนัยายน 2562 วนัหยุดกองทุนหลกั 

วนัที ่ 14 ตุลาคม 2562 
วนัหยุดชดเชยวนัคลา้ยวนัสวรรคตพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช 
บรมนาถบพติร 

วนัที ่ 23 ตุลาคม 2562 วนัปิยมหาราช 
วนัที ่ 1 พฤศจกิายน 2562 วนัหยุดกองทุนหลกั 
วนัที ่ 11 พฤศจกิายน 2562 วนัหยุดกองทุนหลกั 
วนัที ่ 28 พฤศจกิายน 2562 วนัหยุดกองทุนหลกั 

วนัที ่ 5 ธนัวาคม 2562 
วนัคลา้ยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรม
นาถบพติร วนัชาต ิและวนัพ่อแห่งชาต ิ

วนัที ่ 10 ธนัวาคม 2562 วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่ 24 ธนัวาคม 2562 วนัหยุดกองทุนหลกั 
วนัที ่ 25 ธนัวาคม 2562 วนัหยุดกองทุนหลกั 
วนัที ่ 26 ธนัวาคม 2562 วนัหยุดกองทุนหลกั 
วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2562 วนัสิน้ปี 



 

ตารางแสดงวันหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม (LHGINCOME) 

(ประจ าปี 2562) 
(ประเทศไทย และประเทศที่เกี่ยวข้อง) 

  วันที ่ วันหยุด 

วันท่ี 1 มกราคม 2562 วันข้ึนปีใหม่ 
วันท่ี 21 มกราคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2562 วันมาฆบูชา 

วันท่ี 8 เมษายน 2562 
วันหยุดชดเชยวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ วันท่ีระลึกมหาจักรี
บรมราชวงศ์  

วันท่ี 15 เมษายน 2562 วันสงกรานต ์

วันท่ี 16 เมษายน 2562 วันหยุดชดเชยวันสงกรานต ์

วันท่ี 19 เมษายน 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 

วันท่ี 22 เมษายน 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 

วันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 วันแรงงานแห่งชาติ 

วันท่ี 20 พฤษภาคม 2562 วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา 

วันท่ี 27 พฤษภาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 

วันท่ี 30 พฤษภาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 

วันท่ี 10 มิถุนายน 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 

วันท่ี 4 กรกฎาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 

วันท่ี 16 กรกฎาคม 2562 วันอาสาฬหบูชา 

วันท่ี 29 กรกฎาคม 2562 
วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพ
ยวรางกูร 

วันท่ี 12 สิงหาคม 2562 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร 

วันท่ี 15 สิงหาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 2 กันยายน 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 

วันท่ี 14 ตุลาคม 2562 
วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถ
บพิตร 

วันท่ี 23 ตุลาคม 2562 วันปิยมหาราช 
วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 

วันท่ี 5 ธันวาคม 2562 
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถ
บพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาต ิ

วันท่ี 10 ธันวาคม 2562 วันพระราชทานรัฐธรรมนญู 
วันท่ี 24 ธันวาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 25 ธันวาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 26 ธันวาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 วันสิ้นป ี

 



 
ตารางแสดงวันหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม เพ่ือการเลี้ยงชีพ (LHGINCOMRMF) 
(ประจ าปี 2562) 

(ประเทศไทย และประเทศที่เกี่ยวข้อง) 

  วันที ่ วันหยุด 

วันท่ี 1 มกราคม 2562 วันข้ึนปีใหม่ 
วันท่ี 21 มกราคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 

วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2562 วันมาฆบูชา 

วันท่ี 8 เมษายน 2562 
วันหยุดชดเชยวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ วันท่ีระลึกมหาจักรี
บรมราชวงศ์  

วันท่ี 15 เมษายน 2562 วันสงกรานต ์
วันท่ี 16 เมษายน 2562 วันหยุดชดเชยวันสงกรานต ์
วันท่ี 19 เมษายน 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 22 เมษายน 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 วันแรงงานแห่งชาติ 
วันท่ี 20 พฤษภาคม 2562 วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา 
วันท่ี 27 พฤษภาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 30 พฤษภาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 10 มิถุนายน 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 4 กรกฎาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 16 กรกฎาคม 2562 วันอาสาฬหบูชา 

วันท่ี 29 กรกฎาคม 2562 
วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพ
ยวรางกูร 

วันท่ี 12 สิงหาคม 2562 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร 

วันท่ี 15 สิงหาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 2 กันยายน 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 

วันท่ี 14 ตุลาคม 2562 
วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถ
บพิตร 

วันท่ี 23 ตุลาคม 2562 วันปิยมหาราช 
วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 

วันท่ี 5 ธันวาคม 2562 
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถ
บพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาต ิ

วันท่ี 10 ธันวาคม 2562 วันพระราชทานรัฐธรรมนญู 
วันท่ี 24 ธันวาคม 2562 วันหยุดกองทนุหลัก 
วันท่ี 25 ธันวาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 26 ธันวาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 วันสิ้นป ี

 

 



ตารางแสดงวันหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อิควิต้ี (LHGLIFE-E) 

(ประจ าปี 2562) 
(ประเทศไทย และประเทศที่เกี่ยวข้อง) 

  วันที ่ วันหยุด 

วันท่ี 1 มกราคม 2562 วันข้ึนปีใหม่ 
วันท่ี 21 มกราคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2562 วันมาฆบูชา 

วันท่ี 8 เมษายน 2562 
วันหยุดชดเชยวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ วันท่ีระลึกมหาจักรีบรม
ราชวงศ์  

วันท่ี 15 เมษายน 2562 วันสงกรานต ์
วันท่ี 16 เมษายน 2562 วันหยุดชดเชยวันสงกรานต ์
วันท่ี 19 เมษายน 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 22 เมษายน 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 วันแรงงานแห่งชาติ 
วันท่ี 20 พฤษภาคม 2562 วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา 
วันท่ี 27 พฤษภาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 30 พฤษภาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 10 มิถุนายน 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 4 กรกฎาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 16 กรกฎาคม 2562 วันอาสาฬหบูชา 

วันท่ี 29 กรกฎาคม 2562 
วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวราง
กูร 

วันท่ี 12 สิงหาคม 2562 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร 

วันท่ี 15 สิงหาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 2 กันยายน 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 

วันท่ี 14 ตุลาคม 2562 
วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถ
บพิตร 

วันท่ี 23 ตุลาคม 2562 วันปิยมหาราช 
วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 วันหยดุกองทุนหลัก 
วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 

วันท่ี 5 ธันวาคม 2562 
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถ
บพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาต ิ

วันท่ี 10 ธันวาคม 2562 วันพระราชทานรัฐธรรมนญู 
วันท่ี 24 ธันวาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 25 ธันวาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 26 ธันวาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 วันสิ้นป ี

 
 
 



ตารางแสดงวันหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท (LHGMA) 

(ประจ าปี 2562) 
(ประเทศไทย และประเทศที่เกี่ยวข้อง) 

  วันที ่ วันหยุด 
วันท่ี 1 มกราคม 2562 วันข้ึนปีใหม่ 
วันท่ี 21 มกราคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2562 วันมาฆบูชา 
วันท่ี 19 เมษายน 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 

วันท่ี 8 เมษายน 2562 
วันหยุดชดเชยวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ วันท่ีระลึกมหาจักรีบรม
ราชวงศ์  

วันท่ี 15 เมษายน 2562 วันสงกรานต ์
วันท่ี 16 เมษายน 2562 วันหยุดชดเชยวันสงกรานต ์
วันท่ี 22 เมษายน 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 วันแรงงานแห่งชาติ 
วันท่ี 6 พฤษภาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 20 พฤษภาคม 2562 วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา 
วันท่ี 27 พฤษภาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 30 พฤษภาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 10 มิถนุายน 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 4 กรกฎาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 16 กรกฎาคม 2562 วันอาสาฬหบูชา 

วันท่ี 29 กรกฎาคม 2562 
วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวราง
กูร 

วันท่ี 12 สิงหาคม 2562 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร 

วันท่ี 15 สิงหาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 26 สิงหาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 2 กันยายน 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 

วันท่ี 14 ตุลาคม 2562 
วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถ
บพิตร 

วันท่ี 23 ตุลาคม 2562 วันปิยมหาราช 
วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 

วันท่ี 5 ธันวาคม 2562 
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถ
บพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาต ิ

วันท่ี 10 ธันวาคม 2562 วันพระราชทานรัฐธรรมนญู 
วันท่ี 24 ธันวาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 25 ธันวาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 26 ธันวาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 วันสิ้นป ี

 



ตารางแสดงวันหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E (LHINDIA-E) 

(ประจ าปี 2562) 
(ประเทศไทย และประเทศที่เกี่ยวข้อง) 

  วันที ่ วันหยุด 

วันท่ี 1 มกราคม 2562 วันข้ึนปีใหม่ 
วันท่ี 21 มกราคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2562 วันมาฆบูชา 
วันท่ี 18 มีนาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 

วันท่ี 8 เมษายน 2562 
วันหยุดชดเชยวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ วันท่ีระลึกมหาจักรีบรม
ราชวงศ์  

วันท่ี 15 เมษายน 2562 วันสงกรานต ์
วันท่ี 16 เมษายน 2562 วันหยุดชดเชยวันสงกรานต ์
วันท่ี 19 เมษายน 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 22 เมษายน 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 วันแรงงานแห่งชาติ 
วันท่ี 6 พฤษภาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 20 พฤษภาคม 2562 วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา 
วันท่ี 27 พฤษภาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 30 พฤษภาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 3 มิถุนายน 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 5 มิถุนายน 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 10 มิถุนายน 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 4 กรกฎาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 16 กรกฎาคม 2562 วันอาสาฬหบูชา 

วันท่ี 29 กรกฎาคม 2562 
วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวราง
กูร 

วันท่ี 5 สิงหาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 

วันท่ี 9 สิงหาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 

วันท่ี 12 สิงหาคม 2562 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร 

วันท่ี 15 สิงหาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 

วันท่ี 26 สิงหาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 

วันท่ี 2 ตุลาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 



  วันที ่ วันหยุด 

วันท่ี 2 กันยายน 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 

วันท่ี 14 ตุลาคม 2562 
วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถ
บพิตร 

วันท่ี 23 ตุลาคม 2562 วันปิยมหาราช 

วันท่ี 28 ตุลาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 

วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 

วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 

วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 

วันท่ี 5 ธันวาคม 2562 
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถ
บพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาต ิ

วันท่ี 10 ธันวาคม 2562 วันพระราชทานรัฐธรรมนญู 

วันท่ี 24 ธันวาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 

วันท่ี 25 ธันวาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 

วันท่ี 26 ธันวาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 

วันท่ี 27 ธันวาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 วันสิ้นป ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางแสดงวันหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E (LHJAP-E) 

(ประจ าปี 2562) 
(ประเทศไทย และประเทศทีเ่กี่ยวข้อง) 

  วันที ่ วันหยุด 

วันท่ี 1 มกราคม 2562 วันข้ึนปีใหม่ 
วันท่ี 2 มกราคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 3 มกราคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 14 มกราคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 21 มกราคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2562 วันมาฆบูชา 
วันท่ี 21 มีนาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 

วันท่ี 8 เมษายน 2562 
วันหยุดชดเชยวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ วันท่ีระลึกมหาจักรีบรม
ราชวงศ์  

วันที ่ 15 เมษายน 2562 วันสงกรานต ์
วันท่ี 16 เมษายน 2562 วันหยุดชดเชยวันสงกรานต ์
วันท่ี 19 เมษายน 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 22 เมษายน 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 29 เมษายน 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 30 เมษายน 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 วันแรงงานแห่งชาติ 
วันท่ี 2 พฤษภาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 3 พฤษภาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 6 พฤษภาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 20 พฤษภาคม 2562 วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา 
วันท่ี 27 พฤษภาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 30 พฤษภาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 10 มิถุนายน 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 4 กรกฎาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 15 กรกฎาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 16 กรกฎาคม 2562 วันอาสาฬหบูชา 

วันท่ี 29 กรกฎาคม 2562 
วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวราง
กูร 

วันท่ี 12 สิงหาคม 2562 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร 

วันท่ี 15 สิงหาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 2 กันยายน 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 16 กันยายน 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 23 กันยายน 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 

วันท่ี 14 ตุลาคม 2562 
วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถ
บพิตร 

วันท่ี 22 ตุลาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 



  วันที ่ วันหยุด 

วันท่ี 23 ตุลาคม 2562 วันปิยมหาราช 

วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 

วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 

วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 

วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 

วันท่ี 5 ธันวาคม 2562 
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถ
บพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาต ิ

วันท่ี 10 ธันวาคม 2562 วันพระราชทานรัฐธรรมนญู 

วันท่ี 24 ธันวาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 

วันท่ี 25 ธันวาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 

วันท่ี 26 ธันวาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 วันสิ้นป ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางแสดงวันหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ต้ี พลัส A (LHPROP-A) 

(ประจ าปี 2562) 
(ประเทศไทย และประเทศที่เกี่ยวข้อง) 

  วันที ่ วันหยุด 

วันท่ี 1 มกราคม 2562 วันข้ึนปีใหม่ 

วันท่ี 2 มกราคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 

วันท่ี 3 มกราคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 

วันท่ี 14 มกราคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 

วันท่ี 21 มกราคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 

วันท่ี 28 มกราคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 

วันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 

วันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 

วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 

วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 

วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 

วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2562 วันมาฆบูชา 

วันท่ี 21 มีนาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 

วันท่ี 5 เมษายน 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 

วันท่ี 8 เมษายน 2562 
วันหยุดชดเชยวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ วันท่ีระลึกมหาจักรีบรม
ราชวงศ์  

วันท่ี 15 เมษายน 2562 วันสงกรานต ์

วันท่ี 16 เมษายน 2562 วันหยุดชดเชยวันสงกรานต ์

วันท่ี 19 เมษายน 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 

วันท่ี 22 เมษายน 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 

วันท่ี 25 เมษายน 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 

วันท่ี 29 เมษายน 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 

วันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 วันแรงงานแห่งชาติ 

วันท่ี 3 พฤษภาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 

วันท่ี 6 พฤษภาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 

วันท่ี 13 พฤษภาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 

วันท่ี 20 พฤษภาคม 2562 วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา 

วันท่ี 27 พฤษภาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 

วันท่ี 5 มิถุนายน 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 

วันท่ี 7 มิถุนายน 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 

วันท่ี 1 กรกฎาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 

วันท่ี 4 กรกฎาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 

วันท่ี 15 กรกฎาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 

วันท่ี 16 กรกฎาคม 2562 วันอาสาฬหบูชา 



  วันที ่ วันหยุด 

วันท่ี 29 กรกฎาคม 2562 
วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวราง
กูร 

วันท่ี 9 สิงหาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 

วันท่ี 12 สิงหาคม 2562 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร 

วันท่ี 2 กันยายน 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 

วันท่ี 16 กันยายน 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 

วันท่ี 23 กันยายน 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 

วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 

วันท่ี 7 ตุลาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 

วันท่ี 14 ตุลาคม 2562 
วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถ
บพิตร 

วันท่ี 22 ตุลาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 

วันท่ี 23 ตุลาคม 2562 วันปิยมหาราช 

วันท่ี 28 ตุลาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 

วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 

วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 

วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 

วันท่ี 5 ธันวาคม 2562 
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถ
บพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาต ิ

วันท่ี 10 ธันวาคม 2562 วันพระราชทานรัฐธรรมนญู 

วันท่ี 25 ธันวาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 

วันท่ี 26 ธันวาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 วันสิ้นป ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางแสดงวันหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิด แอล เอช โรโบติกส์-E (LHROBOT-E) 

(ประจ าปี 2562) 
(ประเทศไทย และประเทศที่เกี่ยวข้อง) 

  วันที ่ วันหยุด 
วันท่ี 1 มกราคม 2562 วันข้ึนปีใหม่ 
วันท่ี 21 มกราคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2562 วันมาฆบูชา 

วันท่ี 8 เมษายน 2562 
วันหยุดชดเชยวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ วันท่ีระลึกมหาจักรีบรม
ราชวงศ์  

วันท่ี 15 เมษายน 2562 วันสงกรานต ์
วันท่ี 16 เมษายน 2562 วันหยุดชดเชยวันสงกรานต ์
วันท่ี 19 เมษายน 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 22 เมษายน 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 วันแรงงานแห่งชาติ 
วันท่ี 20 พฤษภาคม 2562 วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา 
วันท่ี 27 พฤษภาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 30 พฤษภาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 10 มิถุนายน 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 4 กรกฎาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 16 กรกฎาคม 2562 วันอาสาฬหบูชา 

วันท่ี 29 กรกฎาคม 2562 
วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวราง
กูร 

วันท่ี 12 สิงหาคม 2562 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร 

วันท่ี 15 สิงหาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 2 กันยายน 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 

วันท่ี 14 ตุลาคม 2562 
วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถ
บพิตร 

วันท่ี 23 ตุลาคม 2562 วันปิยมหาราช 
วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 

วันท่ี 5 ธันวาคม 2562 
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถ
บพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาต ิ

วันท่ี 10 ธันวาคม 2562 วันพระราชทานรัฐธรรมนญู 
วันท่ี 24 ธันวาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 25 ธันวาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 26 ธันวาคม 2562 วันหยุดกองทุนหลัก 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 วันสิ้นป ี

 


