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ตารางแสดงวนัหยุดทาํการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 

กองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคมั อิควิต้ี 

กองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคมั อิควิต้ีเพ่ือการเลีย้งชีพ 

กองทุนเปิดซีแพม เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อิควิต้ี 

(ประจาํปี 2562) 

(TH, MALAYSIA, US) 

 

วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม,่ วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และมาเลเซยี 

วนัที ่21 มกราคม   วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และมาเลเซยี 

วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุทําการของประเทศมาเลเซยี 

วนัที ่5 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุทําการของประเทศมาเลเซยี 

วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุทําการของประเทศมาเลเซยี 

วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์ วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์ วนัมาฆบูชา   

วนัที ่8 เมษายน   วนัจกัร ี

วนัที ่15 เมษายน   วนัสงกรานต์ 

วนัที ่16 เมษายน  วนัหยดุชดเชยวนัสงกรานต์ 

วนัที ่19 เมษายน  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่1 พฤษภาคม   วนัแรงงานแหง่ชาต,ิ วนัหยดุทําการของประเทศมาเลเซยี 

วนัที ่6 พฤษภาคม   วนัพระราชพธิบีรมราชาภเิษก 

วนัที ่20 พฤษภาคม  วนัหยดุชดเชยวนัวสิาขบูชา, วนัหยดุทําการของประเทศมาเลเซยี 

วนัที ่22 พฤษภาคม  วนัหยดุทาํการของประเทศมาเลเซยี 

วนัที ่27 พฤษภาคม  วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่3 มถุินายน  วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สทุดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนีิ 

วนัที ่5 มถุินายน  วนัหยดุทาํการของประเทศมาเลเซยี 

วนัที ่6 มถุินายน  วนัหยดุทาํการของประเทศมาเลเซยี 

วนัที ่3 กรกฎาคม  วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่4 กรกฎาคม  วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่16 กรกฎาคม   วนัอาสาฬหบูชา 

วนัที ่29 กรกฎาคม  วนัหยดุชดเชยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ  

บดนิทรเทพยวรางกูร 

วนัที ่12 สงิหาคม  วนัหยดุวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ในพระบาทสมเดจ็พระ 

ปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร, วนัหยุดทําการของประเทศมาเลเซยี 

วนัที ่2 กนัยายน  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และมาเลเซยี 

วนัที ่9 กนัยายน  วนัหยดุทําการของประเทศมาเลเซยี 

วนัที ่16 กนัยายน  วนัหยดุทําการของประเทศมาเลเซยี 

วนัที ่14 ตุลาคม วนัหยดุชดเชยวนัคลา้ยวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรม

นาถบพติร, วนัหยุดทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่23 ตุลาคม  วนัปิยมหาราช 

วนัที ่28 ตุลาคม  วนัหยดุทําการของประเทศมาเลเซยี 

วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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ตารางแสดงวนัหยุดทาํการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 

กองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคมั อิควิต้ี 

กองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคมั อิควิต้ีเพ่ือการเลีย้งชีพ 

กองทุนเปิดซีแพม เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อิควิต้ี 

(ประจาํปี 2562) 

(TH, MALAYSIA, US) 

-ต่อ- 

 

วนัที ่28 พฤศจกิายน วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่29 พฤศจกิายน วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่5 ธนัวาคม  วนัคล้ายวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถ

บพติร วนัชาต ิและวนัพอ่แหง่ชาต ิ

วนัที ่10 ธนัวาคม  วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 

วนัที ่24 ธนัวาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่25 ธนัวาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และมาเลเซยี 

วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิน้ปี 
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ตารางแสดงวนัหยุดทาํการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 

กองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล เดล่ี ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิต้ี 

(ประจาํปี 2562) 

(TH, MALAYSIA, US) 

 

วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม,่ วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และมาเลเซยี 

วนัที ่21 มกราคม   วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และมาเลเซยี 

วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุทําการของประเทศมาเลเซยี 

วนัที ่5 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุทําการของประเทศมาเลเซยี 

วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุทําการของประเทศมาเลเซยี 

วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์ วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์ วนัมาฆบูชา   

วนัที ่8 เมษายน   วนัจกัร ี

วนัที ่15 เมษายน   วนัสงกรานต์ 

วนัที ่16 เมษายน  วนัหยดุชดเชยวนัสงกรานต์ 

วนัที ่19 เมษายน  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่1 พฤษภาคม   วนัแรงงานแหง่ชาต,ิ วนัหยดุทําการของประเทศมาเลเซยี 

วนัที ่6 พฤษภาคม   วนัพระราชพธิบีรมราชาภเิษก 

วนัที ่20 พฤษภาคม  วนัหยดุชดเชยวนัวสิาขบูชา, วนัหยดุทําการของประเทศมาเลเซยี 

วนัที ่22 พฤษภาคม  วนัหยดุทําการของประเทศมาเลเซยี 

วนัที ่27 พฤษภาคม  วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่3 มถุินายน  วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สทุดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนีิ 

วนัที ่5 มถุินายน  วนัหยดุทาํการของประเทศมาเลเซยี 

วนัที ่6 มถุินายน  วนัหยดุทําการของประเทศมาเลเซยี 

วนัที ่3 กรกฎาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่4 กรกฎาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่16 กรกฎาคม   วนัอาสาฬหบูชา 

วนัที ่29 กรกฎาคม  วนัหยดุชดเชยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ  

บดนิทรเทพยวรางกูร 

วนัที ่12 สงิหาคม  วนัหยดุวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ในพระบาทสมเดจ็พระ 

ปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร, วนัหยุดทําการของประเทศมาเลเซยี 

วนัที ่2 กนัยายน  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และมาเลเซยี 

วนัที ่9 กนัยายน  วนัหยดุทําการของประเทศมาเลเซยี 

วนัที ่16 กนัยายน  วนัหยดุทําการของประเทศมาเลเซยี 

วนัที ่14 ตุลาคม วนัหยดุชดเชยวนัคลา้ยวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรม

นาถบพติร, วนัหยุดทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่23 ตุลาคม  วนัปิยมหาราช 

วนัที ่28 ตุลาคม  วนัหยดุทําการของประเทศมาเลเซยี 

วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่28 พฤศจกิายน วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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กองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล เดล่ี ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิต้ี 

(ประจาํปี 2562) 

(TH, MALAYSIA, US) 

-ต่อ- 

 

วนัที ่29 พฤศจกิายน วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่5 ธนัวาคม  วนัคล้ายวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถ

บพติร วนัชาต ิและวนัพอ่แหง่ชาต ิ

วนัที ่10 ธนัวาคม  วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 

วนัที ่24 ธนัวาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่25 ธนัวาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และมาเลเซยี 

วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิน้ปี 
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ตารางแสดงวนัหยุดทาํการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 

กองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล ยโูร ไฮ ยิลด ์ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 

กองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล โกลบอล บาลานซ ์ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 

(ประจาํปี 2562) 

(LUX, US, TH, SG, EUR) 

 

วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม,่ วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา สงิคโปร ์ยโุรป และลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่21 มกราคม   วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่4 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุทําการของประเทศสงิคโปร ์

วนัที ่5 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุทําการของประเทศสงิคโปร ์

วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุทําการของประเทศสงิคโปร ์

วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์ วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์ วนัมาฆบูชา   

วนัที ่8 เมษายน   วนัจกัร ี

วนัที ่15 เมษายน   วนัสงกรานต์ 

วนัที ่16 เมษายน  วนัหยดุชดเชยวนัสงกรานต์ 

วนัที ่19 เมษายน  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา สงิคโปร ์ยุโรป และลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่22 เมษายน  วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ และยโุรป 

วนัที ่1 พฤษภาคม   วนัแรงงานแหง่ชาต,ิ วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ ยโุรป และสงิคโปร ์

วนัที ่6 พฤษภาคม   วนัพระราชพธิบีรมราชาภเิษก 

วนัที ่9 พฤษภาคม  วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่20 พฤษภาคม  วนัหยดุชดเชยวนัวสิาขบูชา, วนัหยดุทําการของประเทศสงิคโปร ์

วนัที ่27 พฤษภาคม  วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่30 พฤษภาคม  วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่3 มถุินายน  วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สทุดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนีิ 

วนัที ่5 มถุินายน  วนัหยดุทําการของประเทศสงิคโปร ์

วนัที ่10 มถิุนายน  วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่3 กรกฎาคม  วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่4 กรกฎาคม  วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่16 กรกฎาคม   วนัอาสาฬหบูชา 

วนัที ่29 กรกฎาคม  วนัหยดุชดเชยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ  

บดนิทรเทพยวรางกูร 

  วนัที ่9 สงิหาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสงิคโปร ์

วนัที ่12 สงิหาคม  วนัหยดุวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ในพระบาทสมเดจ็พระ 

ปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร, วนัหยุดทําการของประเทศสงิคโปร ์

วนัที ่15 สงิหาคม  วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่2 กนัยายน  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่14 ตุลาคม วนัหยดุชดเชยวนัคลา้ยวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรม

นาถบพติร, วนัหยุดทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่23 ตุลาคม  วนัปิยมหาราช 

วนัที ่28 ตุลาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสงิคโปร ์
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ตารางแสดงวนัหยุดทาํการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 

กองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล ยโูร ไฮ ยิลด ์ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 

กองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล โกลบอล บาลานซ ์ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 

(ประจาํปี 2562) 

(LUX, US, TH, SG, EUR) 

-ต่อ- 

 

วนัที ่1 พฤศจกิายน  วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่28 พฤศจกิายน วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่29 พฤศจกิายน วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่5 ธนัวาคม  วนัคล้ายวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถ

บพติร วนัชาต ิและวนัพอ่แหง่ชาต ิ

วนัที ่10 ธนัวาคม  วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 

วนัที ่24 ธนัวาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา สงิคโปร ์ยุโรป และลกัเซมเบริก์  

วนัที ่25 ธนัวาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา สงิคโปร ์ยุโรป และลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่26 ธนัวาคม  วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ และยโุรป 

วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิน้ปี, วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ ยโุรป และสงิคโปร ์
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ตารางแสดงวนัหยุดทาํการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 

กองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซีเพิล เยอรมนั อิควิต้ี 

(ประจาํปี 2562) 

(TH, GER, LUX, US, EUR) 

 

วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม,่ วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา เยอรมนั ยุโรป และลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่21 มกราคม   วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์ วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์ วนัมาฆบูชา   

วนัที ่8 เมษายน   วนัจกัร ี

วนัที ่15 เมษายน   วนัสงกรานต์ 

วนัที ่16 เมษายน  วนัหยดุชดเชยวนัสงกรานต์ 

วนัที ่19 เมษายน  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา เยอรมนั ยโุรป และลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่22 เมษายน  วนัหยดุทําการของประเทศเยอรมนั ยโุรป และลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่1 พฤษภาคม   วนัแรงงานแหง่ชาต,ิ วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ ยโุรป และเยอรมนั 

วนัที ่6 พฤษภาคม   วนัพระราชพธิบีรมราชาภเิษก 

วนัที ่9 พฤษภาคม  วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่20 พฤษภาคม  วนัหยดุชดเชยวนัวสิาขบูชา 

วนัที ่27 พฤษภาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่30 พฤษภาคม  วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ และเยอรมนั 

วนัที ่3 มถุินายน  วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สทุดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนีิ 

วนัที ่10 มถิุนายน  วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ และเยอรมนั 

วนัที ่3 กรกฎาคม  วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่4 กรกฎาคม  วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่16 กรกฎาคม   วนัอาสาฬหบูชา 

วนัที ่29 กรกฎาคม  วนัหยดุชดเชยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ  

บดนิทรเทพยวรางกูร 

วนัที ่12 สงิหาคม   วนัหยดุวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ในพระบาทสมเดจ็พระ 

ปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร 

วนัที ่15 สงิหาคม  วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่2 กนัยายน  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่3 ตุลาคม  วนัหยดุทําการของประเทศเยอรมนั 

วนัที ่14 ตุลาคม วนัหยดุชดเชยวนัคลา้ยวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรม

นาถบพติร, วนัหยุดทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่23 ตุลาคม  วนัปิยมหาราช 

วนัที ่1 พฤศจกิายน  วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่28 พฤศจกิายน วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่29 พฤศจกิายน วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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(ประจาํปี 2562) 

(TH, GER, LUX, US, EUR) 

-ต่อ- 

 

วนัที ่5 ธนัวาคม  วนัคล้ายวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถ

บพติร วนัชาต ิและวนัพอ่แหง่ชาต ิ

วนัที ่10 ธนัวาคม  วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 

วนัที ่24 ธนัวาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา เยอรมนั ยโุรป และลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่25 ธนัวาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา เยอรมนั ยโุรป และลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่26 ธนัวาคม  วนัหยดุทําการของประเทศเยอรมนั ยโุรป และลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่30 ธนัวาคม  วนัหยดุทําการของประเทศเยอรมนั 

วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิน้ปี, วนัหยดุทําการของประเทศเยอรมนั ยุโรป และลกัเซมเบริก์ 
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กองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรคัเจอร ์อิควิต้ี 

(ประจาํปี 2562) 

(TH, US, UK, IRL, AUS) 

 

วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม,่ วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา องักฤษ ออสเตรเลยี และไอรแ์ลนด ์

วนัที ่21 มกราคม   วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่28 มกราคม  วนัหยดุทําการของประเทศออสเตรเลยี 

วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์ วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์ วนัมาฆบูชา 

วนัที ่18 มนีาคม  วนัหยดุทําการของประเทศไอรแ์ลนด ์

วนัที ่8 เมษายน   วนัจกัร ี

วนัที ่15 เมษายน   วนัสงกรานต์ 

วนัที ่16 เมษายน  วนัหยดุชดเชยวนัสงกรานต์ 

วนัที ่19 เมษายน  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา องักฤษ ออสเตรเลยี และไอรแ์ลนด ์

วนัที ่22 เมษายน  วนัหยดุทําการของประเทศองักฤษ ออสเตรเลยี และไอรแ์ลนด ์

วนัที ่25 เมษายน  วนัหยดุทําการของประเทศออสเตรเลยี 

วนัที ่1 พฤษภาคม   วนัแรงงานแหง่ชาต,ิ วนัหยดุทําการของประเทศไอรแ์ลนด ์

วนัที ่6 พฤษภาคม  วนัพระราชพธิบีรมราชาภเิษก, วนัหยดุทําการของประเทศองักฤษ และไอรแ์ลนด ์  

วนัที ่20 พฤษภาคม  วนัหยดุชดเชยวนัวสิาขบูชา 

วนัที ่27 พฤษภาคม  วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และองักฤษ 

วนัที ่3 มถุินายน วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สทุดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนีิ, วนัหยุด

ทําการของประเทศไอรแ์ลนด ์

วนัที ่10 มถิุนายน  วนัหยดุทําการของประเทศออสเตรเลยี 

วนัที ่3 กรกฎาคม  วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่4 กรกฎาคม  วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่16 กรกฎาคม   วนัอาสาฬหบูชา 

วนัที ่29 กรกฎาคม  วนัหยดุชดเชยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ  

บดนิทรเทพยวรางกูร 

  วนัที ่5 สงิหาคม  วนัหยดุทําการของประเทศออสเตรเลยี และไอรแ์ลนด ์

วนัที ่12 สงิหาคม   วนัหยดุวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ในพระบาทสมเดจ็พระ 

ปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร 

วนัที ่26 สงิหาคม  วนัหยดุทําการของประเทศองักฤษ 

วนัที ่2 กนัยายน  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่7 ตุลาคม  วนัหยดุทําการของประเทศออสเตรเลยี 

วนัที ่14 ตุลาคม วนัหยดุชดเชยวนัคลา้ยวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรม

นาถบพติร, วนัหยุดทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่23 ตุลาคม  วนัปิยมหาราช 

วนัที ่28 ตุลาคม  วนัหยดุทําการของประเทศไอรแ์ลนด ์

วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่28 พฤศจกิายน วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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กองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรคัเจอร ์อิควิต้ี 

(ประจาํปี 2562) 

(TH, US, UK, IRL, AUS) 

-ต่อ- 

 

วนัที ่29 พฤศจกิายน วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่5 ธนัวาคม  วนัคล้ายวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถ

บพติร วนัชาต ิและวนัพอ่แหง่ชาต ิ

วนัที ่10 ธนัวาคม  วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 

วนัที ่24 ธนัวาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา องักฤษ ออสเตรเลยี และไอรแ์ลนด ์

วนัที ่25 ธนัวาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา องักฤษ ออสเตรเลยี และไอรแ์ลนด ์

วนัที ่26 ธนัวาคม  วนัหยดุทําการของประเทศองักฤษ ออสเตรเลยี และไอรแ์ลนด ์

วนัที ่27 ธนัวาคม  วนัหยดุทําการของประเทศไอรแ์ลนด ์

วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิน้ปี, วนัหยดุทําการของประเทศองักฤษ ออสเตรเลยี และไอรแ์ลนด ์
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(ประจาํปี 2562) 

(TH, LUX, US, SG) 

 

วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม,่ วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา สงิคโปร ์และลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่21 มกราคม   วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่4 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุทําการของประเทศสงิคโปร ์

วนัที ่5 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุทําการของประเทศสงิคโปร ์

วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุทําการของประเทศสงิคโปร ์

วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์ วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์ วนัมาฆบูชา   

วนัที ่8 เมษายน   วนัจกัร ี

วนัที ่15 เมษายน   วนัสงกรานต์ 

วนัที ่16 เมษายน  วนัหยดุชดเชยวนัสงกรานต์ 

วนัที ่19 เมษายน  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา สงิคโปร ์และลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่22 เมษายน  วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่1 พฤษภาคม   วนัแรงงานแหง่ชาต,ิ วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ และสงิคโปร ์

วนัที ่6 พฤษภาคม   วนัพระราชพธิบีรมราชาภเิษก 

วนัที ่9 พฤษภาคม  วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่20 พฤษภาคม  วนัหยดุชดเชยวนัวสิาขบูชา, วนัหยดุทําการของประเทศสงิคโปร ์

วนัที ่27 พฤษภาคม  วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่30 พฤษภาคม  วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่3 มถุินายน  วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สทุดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนีิ 

วนัที ่5 มถุินายน  วนัหยดุทําการของประเทศสงิคโปร ์

วนัที ่10 มถิุนายน  วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่3 กรกฎาคม  วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่4 กรกฎาคม  วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่16 กรกฎาคม   วนัอาสาฬหบูชา 

วนัที ่29 กรกฎาคม  วนัหยดุชดเชยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ  

บดนิทรเทพยวรางกูร 

  วนัที ่9 สงิหาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสงิคโปร ์

วนัที ่12 สงิหาคม  วนัหยดุวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ในพระบาทสมเดจ็พระ 

ปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร, วนัหยุดทําการของประเทศสงิคโปร ์

วนัที ่15 สงิหาคม  วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่2 กนัยายน  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่14 ตุลาคม วนัหยดุชดเชยวนัคลา้ยวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรม

นาถบพติร, วนัหยุดทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่23 ตุลาคม  วนัปิยมหาราช 

วนัที ่28 ตุลาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสงิคโปร ์

วนัที ่1 พฤศจกิายน  วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
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(ประจาํปี 2562) 

(TH, LUX, US, SG) 

-ต่อ- 

 

วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่28 พฤศจกิายน วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่29 พฤศจกิายน วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่5 ธนัวาคม  วนัคล้ายวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถ

บพติร วนัชาต ิและวนัพอ่แหง่ชาต ิ

วนัที ่10 ธนัวาคม  วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 

วนัที ่24 ธนัวาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา สงิคโปร ์และลกัเซมเบริก์  

วนัที ่25 ธนัวาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา สงิคโปร ์และลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่26 ธนัวาคม  วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิน้ปี, วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ และสงิคโปร ์
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กองทุนเปิดซีแพม โกลบอล สมอล แคพ็ อิควิต้ี 

 (ประจาํปี 2562) 

(TH, IRL, US) 

 

วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม,่ วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และไอรแ์ลนด ์

วนัที ่21 มกราคม   วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์ วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์ วนัมาฆบูชา  

วนัที ่18 มนีาคม   วนัหยดุทําการของประเทศไอรแ์ลนด ์

วนัที ่8 เมษายน   วนัจกัร ี

วนัที ่15 เมษายน   วนัสงกรานต์ 

วนัที ่16 เมษายน  วนัหยดุชดเชยวนัสงกรานต์ 

วนัที ่19 เมษายน  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และไอรแ์ลนด ์

วนัที ่22 เมษายน  วนัหยดุทําการของประเทศไอรแ์ลนด ์

วนัที ่1 พฤษภาคม   วนัแรงงานแหง่ชาต,ิ วนัหยดุทําการของประเทศไอรแ์ลนด ์

วนัที ่6 พฤษภาคม   วนัพระราชพธิบีรมราชาภเิษก, วนัหยดุทําการของประเทศไอรแ์ลนด ์

วนัที ่20 พฤษภาคม  วนัหยดุชดเชยวนัวสิาขบูชา 

วนัที ่27 พฤษภาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่3 มถุินายน  วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สทุดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนีิ 

, วนัหยุดทาํการของประเทศไอรแ์ลนด ์

วนัที ่3 กรกฎาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่4 กรกฎาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่16 กรกฎาคม   วนัอาสาฬหบูชา 

วนัที ่29 กรกฎาคม  วนัหยดุชดเชยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ  

บดนิทรเทพยวรางกูร 

  วนัที ่5 สงิหาคม  วนัหยดุทําการของประเทศไอรแ์ลนด ์

วนัที ่12 สงิหาคม   วนัหยดุวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ในพระบาทสมเดจ็พระ 

ปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร 

วนัที ่2 กนัยายน  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่14 ตุลาคม วนัหยดุชดเชยวนัคลา้ยวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรม

นาถบพติร, วนัหยุดทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่23 ตุลาคม  วนัปิยมหาราช 

วนัที ่28 ตุลาคม  วนัหยดุทําการของประเทศไอรแ์ลนด ์

วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่28 พฤศจกิายน วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่29 พฤศจกิายน วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่5 ธนัวาคม  วนัคล้ายวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถ

บพติร วนัชาต ิและวนัพอ่แหง่ชาต ิ
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ตารางแสดงวนัหยุดทาํการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 

กองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล โกลบอล รีทส ์

กองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร ์ซิเคียวริต้ี 

กองทุนเปิดซีแพม โกลบอล สมอล แคพ็ อิควิต้ี 

(ประจาํปี 2562) 

(TH, US, IRL) 

-ต่อ- 

 

วนัที ่10 ธนัวาคม  วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 

วนัที ่24 ธนัวาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และไอรแ์ลนด ์

วนัที ่25 ธนัวาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และไอรแ์ลนด ์

วนัที ่26 ธนัวาคม  วนัหยดุทําการของประเทศไอรแ์ลนด ์

วนัที ่27 ธนัวาคม  วนัหยดุทําการของประเทศไอรแ์ลนด ์

วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิน้ปี วนัหยุดทําการของประเทศไอรแ์ลนด ์
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(ประจาํปี 2562) 

(TH, US, HK, LUX, FR) 

 

วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม,่ วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ฮ่องกง ฝรัง่เศส และลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่21 มกราคม   วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่4 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุทําการของประเทศฮ่องกง 

วนัที ่5 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุทําการของประเทศฮ่องกง 

วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุทําการของประเทศฮ่องกง 

วนัที ่7 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุทําการของประเทศฮ่องกง 

วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์ วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์ วนัมาฆบูชา  

วนัที ่5 เมษายน  วนัหยดุทําการของประเทศฮ่องกง 

วนัที ่8 เมษายน   วนัจกัร ี

วนัที ่15 เมษายน   วนัสงกรานต์ 

วนัที ่16 เมษายน  วนัหยดุชดเชยวนัสงกรานต์ 

วนัที ่19 เมษายน  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ฮ่องกง ฝรัง่เศส และลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่22 เมษายน  วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ ฝรัง่เศส และฮ่องกง 

วนัที ่1 พฤษภาคม   วนัแรงงานแหง่ชาต,ิ วนัหยดุทาํการของประเทศลกัเซมเบริก์ ฝรัง่เศส และฮ่องกง 

วนัที ่6 พฤษภาคม   วนัพระราชพธิบีรมราชาภเิษก 

วนัที ่8 พฤษภาคม  วนัหยดุทําการของประเทศฝรัง่เศส 

วนัที ่9 พฤษภาคม  วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่13 พฤษภาคม  วนัหยดุทําการของประเทศฮ่องกง 

วนัที ่20 พฤษภาคม  วนัหยดุชดเชยวนัวสิาขบูชา 

วนัที ่27 พฤษภาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่30 พฤษภาคม  วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ และฝรัง่เศส 

วนัที ่3 มถุินายน  วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สทุดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนีิ 

วนัที ่7 มถุินายน  วนัหยดุทําการของประเทศฮ่องกง 

วนัที ่10 มถิุนายน  วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ และฝรัง่เศส 

วนัที ่1 กรกฎาคม  วนัหยดุทําการของประเทศฮ่องกง 

วนัที ่3 กรกฎาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่4 กรกฎาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่16 กรกฎาคม   วนัอาสาฬหบูชา 

วนัที ่29 กรกฎาคม  วนัหยดุชดเชยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ  

บดนิทรเทพยวรางกูร 

วนัที ่12 สงิหาคม   วนัหยดุวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ในพระบาทสมเดจ็พระ 

ปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร 

วนัที ่15 สงิหาคม  วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ และฝรัง่เศส 

วนัที ่26 สงิหาคม  วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่2 กนัยายน  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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(ประจาํปี 2562) 

(TH, US, HK, LUX, FR) 

-ต่อ- 

 

วนัที ่1 ตุลาคม  วนัหยดุทําการของประเทศฮ่องกง 

วนัที ่7 ตุลาคม  วนัหยดุทําการของประเทศฮ่องกง 

วนัที ่14 ตุลาคม วนัหยดุชดเชยวนัคลา้ยวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรม

นาถบพติร, วนัหยุดทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่23 ตุลาคม  วนัปิยมหาราช 

วนัที ่1 พฤศจกิายน  วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ และฝรัง่เศส 

วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และฝรัง่เศส 

วนัที ่28 พฤศจกิายน วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่29 พฤศจกิายน วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่5 ธนัวาคม  วนัคล้ายวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถ

บพติร วนัชาต ิและวนัพอ่แหง่ชาต ิ

วนัที ่10 ธนัวาคม  วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 

วนัที ่24 ธนัวาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ฮ่องกง ฝรัง่เศส และลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่25 ธนัวาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ฮ่องกง ฝรัง่เศส และลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่26 ธนัวาคม  วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ ฝรัง่เศส และฮ่องกง 

วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิน้ปี, วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ ฝรัง่เศส และฮ่องกง 
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(ประจาํปี 2562) 

(TH, US, IRL, EUR) 

 

วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม,่ วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ยุโรป และไอรแ์ลนด ์

วนัที ่21 มกราคม   วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์ วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์ วนัมาฆบูชา  

วนัที ่18 มนีาคม   วนัหยดุทําการของประเทศไอรแ์ลนด ์

วนัที ่8 เมษายน   วนัจกัร ี

วนัที ่15 เมษายน   วนัสงกรานต์ 

วนัที ่16 เมษายน  วนัหยดุชดเชยวนัสงกรานต์ 

วนัที ่19 เมษายน  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ยุโรป และไอรแ์ลนด ์

วนัที ่22 เมษายน  วนัหยดุทําการของประเทศไอรแ์ลนด ์และยโุรป 

วนัที ่1 พฤษภาคม   วนัแรงงานแหง่ชาต,ิ วนัหยดุทําการของประเทศไอรแ์ลนด ์และยโุรป 

วนัที ่6 พฤษภาคม   วนัพระราชพธิบีรมราชาภเิษก, วนัหยดุทําการของประเทศไอรแ์ลนด ์

วนัที ่20 พฤษภาคม  วนัหยดุชดเชยวนัวสิาขบูชา 

วนัที ่27 พฤษภาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่3 มถุินายน วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สทุดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนีิ, วนัหยุด

ทําการของประเทศไอรแ์ลนด ์  

วนัที ่3 กรกฎาคม  วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่4 กรกฎาคม  วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่16 กรกฎาคม   วนัอาสาฬหบูชา 

วนัที ่29 กรกฎาคม  วนัหยดุชดเชยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ  

บดนิทรเทพยวรางกูร 

  วนัที ่5 สงิหาคม  วนัหยดุทําการของประเทศไอรแ์ลนด ์

วนัที ่12 สงิหาคม   วนัหยดุวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ในพระบาทสมเดจ็พระ 

ปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร 

วนัที ่2 กนัยายน  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่14 ตุลาคม วนัหยดุชดเชยวนัคลา้ยวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรม

นาถบพติร, วนัหยุดทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่23 ตุลาคม  วนัปิยมหาราช 

วนัที ่28 ตุลาคม  วนัหยดุทําการของประเทศไอรแ์ลนด ์

วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่28 พฤศจกิายน วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่29 พฤศจกิายน วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่5 ธนัวาคม  วนัคล้ายวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถ

บพติร วนัชาต ิและวนัพอ่แหง่ชาต ิ

วนัที ่10 ธนัวาคม  วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 

วนัที ่24 ธนัวาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ยุโรป และไอรแ์ลนด ์
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(ประจาํปี 2562) 

(TH, US, IRL, EUR) 

-ต่อ- 

 

วนัที ่25 ธนัวาคม  วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ยุโรป และไอรแ์ลนด ์

วนัที ่26 ธนัวาคม  วนัหยดุทําการของประเทศไอรแ์ลนด ์และยโุรป 

วนัที ่27 ธนัวาคม  วนัหยดุทําการของประเทศไอรแ์ลนด ์

วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิน้ปี วนัหยุดทําการของประเทศไอรแ์ลนด ์และยโุรป 
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(ประจาํปี 2562) 

(LUX, US, TH, SG) 

 

วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม,่ วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา สงิคโปร ์และลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่21 มกราคม   วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่4 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุทําการของประเทศสงิคโปร ์

วนัที ่5 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุทําการของประเทศสงิคโปร ์

วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุทําการของประเทศสงิคโปร ์

วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์ วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์ วนัมาฆบูชา   

วนัที ่8 เมษายน   วนัจกัร ี

วนัที ่15 เมษายน   วนัสงกรานต์ 

วนัที ่16 เมษายน  วนัหยดุชดเชยวนัสงกรานต์ 

วนัที ่19 เมษายน  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา สงิคโปร ์และลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่22 เมษายน  วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่1 พฤษภาคม   วนัแรงงานแหง่ชาต,ิ วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ และสงิคโปร ์

วนัที ่6 พฤษภาคม   วนัพระราชพธิบีรมราชาภเิษก 

วนัที ่9 พฤษภาคม  วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่20 พฤษภาคม  วนัหยดุชดเชยวนัวสิาขบูชา, วนัหยดุทําการของประเทศสงิคโปร ์

วนัที ่27 พฤษภาคม  วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่30 พฤษภาคม  วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่3 มถุินายน  วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สทุดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนีิ 

วนัที ่5 มถุินายน  วนัหยดุทําการของประเทศสงิคโปร ์

วนัที ่10 มถิุนายน  วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่3 กรกฎาคม  วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่4 กรกฎาคม  วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่16 กรกฎาคม   วนัอาสาฬหบูชา 

วนัที ่29 กรกฎาคม  วนัหยดุชดเชยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ  

บดนิทรเทพยวรางกูร 

  วนัที ่9 สงิหาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสงิคโปร ์

วนัที ่12 สงิหาคม  วนัหยดุวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ในพระบาทสมเดจ็พระ 

ปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร, วนัหยุดทําการของประเทศสงิคโปร ์

วนัที ่15 สงิหาคม  วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่2 กนัยายน  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่14 ตุลาคม วนัหยดุชดเชยวนัคลา้ยวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรม

นาถบพติร, วนัหยุดทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่23 ตุลาคม  วนัปิยมหาราช 

วนัที ่28 ตุลาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสงิคโปร ์

วนัที ่1 พฤศจกิายน  วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
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(ประจาํปี 2562) 

(LUX, US, TH, SG) 

-ต่อ- 

 

วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่28 พฤศจกิายน วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่29 พฤศจกิายน วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่5 ธนัวาคม  วนัคล้ายวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถ

บพติร วนัชาต ิและวนัพอ่แหง่ชาต ิ

วนัที ่10 ธนัวาคม  วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 

วนัที ่24 ธนัวาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา สงิคโปร ์และลกัเซมเบริก์  

วนัที ่25 ธนัวาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา สงิคโปร ์และลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่26 ธนัวาคม  วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิน้ปี, วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ และสงิคโปร ์
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กองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล โกลด ์8 เปอรเ์ซน็ต ์ทริกเกอร ์2 

(ประจาํปี 2562) 

(TH, US, SG) 

 

วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม,่ วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา สงิคโปร ์

วนัที ่21 มกราคม   วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่4 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุทําการของประเทศสงิคโปร ์

วนัที ่5 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุทําการของประเทศสงิคโปร ์

วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุทําการของประเทศสงิคโปร ์

วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์ วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์ วนัมาฆบูชา   

วนัที ่8 เมษายน   วนัจกัร ี

วนัที ่15 เมษายน   วนัสงกรานต์ 

วนัที ่16 เมษายน  วนัหยดุชดเชยวนัสงกรานต์ 

วนัที ่19 เมษายน  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา สงิคโปร ์

วนัที ่1 พฤษภาคม   วนัแรงงานแหง่ชาต,ิ วนัหยดุทําการของประเทศสงิคโปร ์

วนัที ่6 พฤษภาคม   วนัพระราชพธิบีรมราชาภเิษก 

วนัที ่20 พฤษภาคม  วนัหยดุชดเชยวนัวสิาขบูชา, วนัหยดุทําการของประเทศสงิคโปร ์

วนัที ่27 พฤษภาคม  วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่3 มถุินายน  วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สทุดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนีิ 

วนัที ่5 มถุินายน  วนัหยดุทําการของประเทศสงิคโปร ์

วนัที ่3 กรกฎาคม  วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่4 กรกฎาคม  วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่16 กรกฎาคม   วนัอาสาฬหบูชา 

วนัที ่29 กรกฎาคม  วนัหยดุชดเชยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ  

บดนิทรเทพยวรางกูร 

  วนัที ่9 สงิหาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสงิคโปร ์

วนัที ่12 สงิหาคม  วนัหยดุวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ในพระบาทสมเดจ็พระ 

ปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร, วนัหยุดทําการของประเทศสงิคโปร ์

วนัที ่2 กนัยายน  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่14 ตุลาคม วนัหยดุชดเชยวนัคลา้ยวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรม

นาถบพติร, วนัหยุดทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่23 ตุลาคม  วนัปิยมหาราช 

วนัที ่28 ตุลาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสงิคโปร ์

วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่28 พฤศจกิายน วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่29 พฤศจกิายน วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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กองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล โกลด ์8 เปอรเ์ซน็ต ์ทริกเกอร ์

กองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล โกลด ์8 เปอรเ์ซน็ต ์ทริกเกอร ์2 

(ประจาํปี 2562) 

(TH, US, SG) 

-ต่อ- 

 

วนัที ่5 ธนัวาคม  วนัคล้ายวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถ

บพติร วนัชาต ิและวนัพอ่แหง่ชาต ิ

วนัที ่10 ธนัวาคม  วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 

วนัที ่24 ธนัวาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และสงิคโปร ์

วนัที ่25 ธนัวาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และสงิคโปร ์

วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิน้ปี, วนัหยดุทําการของประเทศสงิคโปร ์
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(ประจาํปี 2562) 

(TH, US, LUX, JP) 

 

วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม,่ วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ญี่ปุ่ น และลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่2 มกราคม   วนัหยดุทําการของประเทศญี่ปุ่ น 

วนัที ่3 มกราคม   วนัหยดุทําการของประเทศญี่ปุ่ น 

วนัที ่14 มกราคม   วนัหยดุทําการของประเทศญี่ปุ่ น 

วนัที ่21 มกราคม   วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่11 กุมภาพนัธ ์ วนัหยดุทําการของประเทศญี่ปุ่ น 

วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์ วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์ วนัมาฆบูชา 

วนัที ่21 มนีาคม   วนัหยดุทําการของประเทศญี่ปุ่ น 

วนัที ่8 เมษายน   วนัจกัร ี

วนัที ่15 เมษายน   วนัสงกรานต์ 

วนัที ่16 เมษายน  วนัหยดุชดเชยวนัสงกรานต์ 

วนัที ่19 เมษายน  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่22 เมษายน  วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่26 เมษายน  วนัหยดุทําการของประเทศญี่ปุ่ น 

วนัที ่29 เมษายน  วนัหยดุทําการของประเทศญี่ปุ่ น 

วนัที ่30 เมษายน  วนัหยดุทําการของประเทศญี่ปุ่ น 

วนัที ่1 พฤษภาคม   วนัแรงงานแหง่ชาต,ิ วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ และญี่ปุ่ น 

วนัที ่2 พฤษภาคม  วนัหยดุทําการของประเทศญี่ปุ่ น 

วนัที ่3 พฤษภาคม   วนัหยดุทําการของประเทศญี่ปุ่ น 

วนัที ่6 พฤษภาคม   วนัพระราชพธิบีรมราชาภเิษก, วนัหยดุทําการของประเทศญี่ปุ่ น 

วนัที ่9 พฤษภาคม  วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่20 พฤษภาคม  วนัหยดุชดเชยวนัวสิาขบูชา 

วนัที ่27 พฤษภาคม  วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา, และลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่30 พฤษภาคม  วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่3 มถุินายน  วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สทุดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนีิ 

วนัที ่10 มถิุนายน  วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่3 กรกฎาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่4 กรกฎาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่15 กรกฎาคม   วนัหยดุทําการของประเทศญี่ปุ่ น 

วนัที ่16 กรกฎาคม   วนัอาสาฬหบูชา 

วนัที ่29 กรกฎาคม  วนัหยดุชดเชยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ  

บดนิทรเทพยวรางกูร 

วนัที ่12 สงิหาคม   วนัหยดุวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ในพระบาทสมเดจ็พระ 

ปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร, วนัหยุดทําการของประเทศญี่ปุ่ น 

วนัที ่15 สงิหาคม  วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
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(ประจาํปี 2562) 

 (TH, US, LUX, JP) 

-ต่อ- 

 

วนัที ่2 กนัยายน  วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่16 กนัยายน  วนัหยดุทําการของประเทศญี่ปุ่ น 

วนัที ่23 กนัยายน  วนัหยดุทําการของประเทศญี่ปุ่ น 

วนัที ่14 ตุลาคม วนัหยดุชดเชยวนัคลา้ยวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรม

นาถบพติร, วนัหยุดทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และญี่ปุ่ น 

วนัที ่22 ตุลาคม วนัหยดุทําการของประเทศญี่ปุ่ น 

วนัที ่23 ตุลาคม  วนัปิยมหาราช 

วนัที ่1 พฤศจกิายน  วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่4 พฤศจกิายน  วนัหยดุทําการของประเทศญี่ปุ่ น 

วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่28 พฤศจกิายน วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่29 พฤศจกิายน วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่5 ธนัวาคม  วนัคล้ายวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถ

บพติร วนัชาต ิและวนัพอ่แหง่ชาต ิ

วนัที ่10 ธนัวาคม  วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 

วนัที ่24 ธนัวาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่25 ธนัวาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่26 ธนัวาคม  วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิน้ปี, วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ และญี่ปุ่ น 
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 (ประจาํปี 2562) 

(TH, LUX, US, HK) 

 

วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม,่ วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ฮ่องกง และลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่21 มกราคม   วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่4 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุทําการของประเทศฮ่องกง 

วนัที ่5 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุทําการของประเทศฮ่องกง 

วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุทําการของประเทศฮ่องกง 

วนัที ่7 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุทําการของประเทศฮ่องกง 

วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์ วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์ วนัมาฆบูชา 

วนัที ่5 เมษายน   วนัหยดุทําการของประเทศฮ่องกง 

วนัที ่8 เมษายน   วนัจกัร ี

วนัที ่15 เมษายน   วนัสงกรานต์ 

วนัที ่16 เมษายน  วนัหยดุชดเชยวนัสงกรานต์ 

วนัที ่19 เมษายน  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ฮ่องกง และลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่22 เมษายน  วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ และฮ่องกง 

วนัที ่1 พฤษภาคม   วนัแรงงานแหง่ชาต,ิ วนัหยดุทาํการของประเทศลกัเซมเบริก์ และฮ่องกง 

วนัที ่6 พฤษภาคม   วนัพระราชพธิบีรมราชาภเิษก 

วนัที ่9 พฤษภาคม  วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่13 พฤษภาคม  วนัหยดุทําการของประเทศฮ่องกง 

วนัที ่20 พฤษภาคม  วนัหยดุชดเชยวนัวสิาขบูชา 

วนัที ่27 พฤษภาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา, และลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่30 พฤษภาคม  วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่3 มถุินายน  วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สทุดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนีิ 

วนัที ่7 มถุินายน  วนัหยดุทําการของประเทศฮ่องกง 

วนัที ่10 มถิุนายน  วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่1 กรกฎาคม  วนัหยดุทําการของประเทศฮ่องกง 

วนัที ่3 กรกฎาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่4 กรกฎาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่16 กรกฎาคม   วนัอาสาฬหบูชา 

วนัที ่29 กรกฎาคม  วนัหยดุชดเชยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ  

บดนิทรเทพยวรางกูร 

วนัที ่12 สงิหาคม   วนัหยดุวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ในพระบาทสมเดจ็พระ 

ปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร 

วนัที ่15 สงิหาคม  วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่2 กนัยายน  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่1 ตุลาคม  วนัหยดุทําการของประเทศฮ่องกง 
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 (ประจาํปี 2562) 

(TH, LUX, US, HK) 

-ต่อ- 

 

วนัที ่7 ตุลาคม  วนัหยดุทําการของประเทศฮ่องกง 

วนัที ่14 ตุลาคม วนัหยดุชดเชยวนัคลา้ยวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรม

นาถบพติร, วนัหยุดทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่23 ตุลาคม  วนัปิยมหาราช 

วนัที ่1 พฤศจกิายน  วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่28 พฤศจกิายน วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่29 พฤศจกิายน วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่5 ธนัวาคม  วนัคล้ายวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถ

บพติร วนัชาต ิและวนัพอ่แหง่ชาต ิ

วนัที ่10 ธนัวาคม  วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 

วนัที ่24 ธนัวาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ฮ่องกง และลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่25 ธนัวาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ฮ่องกง และลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่26 ธนัวาคม  วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ และฮ่องกง 

วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิน้ปี, วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ และฮ่องกง 
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(ประจาํปี 2562) 

(VN, TH, US) 

 

วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม,่ วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และเวยีดนาม 

วนัที ่21 มกราคม   วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่4 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุทําการของประเทศเวยีดนาม 

วนัที ่5 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุทําการของประเทศเวยีดนาม 

วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุทําการของประเทศเวยีดนาม 

วนัที ่7 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุทําการของประเทศเวยีดนาม 

วนัที ่8 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุทําการของประเทศเวยีดนาม 

วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์ วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์ วนัมาฆบูชา   

วนัที ่8 เมษายน   วนัจกัร ี

วนัที ่15 เมษายน   วนัสงกรานต,์ วนัหยดุทําการของประเทศเวยีดนาม 

วนัที ่16 เมษายน  วนัหยดุชดเชยวนัสงกรานต์ 

วนัที ่19 เมษายน  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่29 เมษายน  วนัหยดุทําการของประเทศเวยีดนาม 

วนัที ่30 เมษายน  วนัหยดุทําการของประเทศเวยีดนาม 

วนัที ่1 พฤษภาคม   วนัแรงงานแหง่ชาต,ิ วนัหยดุทาํการของประเทศเวยีดนาม 

วนัที ่6 พฤษภาคม   วนัพระราชพธิบีรมราชาภเิษก 

วนัที ่20 พฤษภาคม  วนัหยดุชดเชยวนัวสิาขบูชา 

วนัที ่27 พฤษภาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่3 มถุินายน  วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สทุดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนีิ 

วนัที ่3 กรกฎาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่4 กรกฎาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่16 กรกฎาคม   วนัอาสาฬหบูชา 

วนัที ่29 กรกฎาคม  วนัหยดุชดเชยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ  

บดนิทรเทพยวรางกูร 

วนัที ่12 สงิหาคม  วนัหยดุวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ในพระบาทสมเดจ็พระ 

ปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร 

วนัที ่2 กนัยายน  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และเวยีดนาม 

วนัที ่14 ตุลาคม วนัหยดุชดเชยวนัคลา้ยวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรม

นาถบพติร, วนัหยุดทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่23 ตุลาคม  วนัปิยมหาราช 

วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่28 พฤศจกิายน วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่29 พฤศจกิายน วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่5 ธนัวาคม  วนัคล้ายวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถ

บพติร วนัชาต ิและวนัพอ่แหง่ชาต ิ
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(ประจาํปี 2562) 

(VN, TH, US) 

-ต่อ- 

 

วนัที ่10 ธนัวาคม  วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 

วนัที ่24 ธนัวาคม  วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่25 ธนัวาคม  วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิน้ปี 
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กองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิต้ี อิควิต้ี  

 (ประจาํปี 2562) 

(TH, US, UK, IRL) 

 

วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม,่ วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา องักฤษ และไอรแ์ลนด ์

วนัที ่21 มกราคม   วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์ วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์ วนัมาฆบูชา 

วนัที ่18 มนีาคม  วนัหยดุทําการของประเทศไอรแ์ลนด ์

วนัที ่8 เมษายน   วนัจกัร ี

วนัที ่15 เมษายน   วนัสงกรานต์ 

วนัที ่16 เมษายน  วนัหยดุชดเชยวนัสงกรานต์ 

วนัที ่19 เมษายน  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา องักฤษ และไอรแ์ลนด ์

วนัที ่22 เมษายน  วนัหยดุทําการของประเทศไอรแ์ลนด ์และองักฤษ 

วนัที ่1 พฤษภาคม   วนัแรงงานแหง่ชาต,ิ วนัหยดุทําการของประเทศไอรแ์ลนด ์

วนัที ่6 พฤษภาคม   วนัพระราชพธิบีรมราชาภเิษก, วนัหยดุทําการของประเทศไอรแ์ลนด ์และองักฤษ 

วนัที ่20 พฤษภาคม  วนัหยดุชดเชยวนัวสิาขบูชา 

วนัที ่27 พฤษภาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และองักฤษ 

วนัที ่3 มถุินายน วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สทุดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนีิ, วนัหยุด

ทําการของประเทศไอรแ์ลนด ์

วนัที ่3 กรกฎาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่4 กรกฎาคม  วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่16 กรกฎาคม   วนัอาสาฬหบูชา 

วนัที ่29 กรกฎาคม  วนัหยดุชดเชยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ  

บดนิทรเทพยวรางกูร 

วนัที ่12 สงิหาคม   วนัหยดุวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ในพระบาทสมเดจ็พระ 

ปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร 

  วนัที ่5 สงิหาคม  วนัหยดุทําการของประเทศไอรแ์ลนด ์

วนัที ่26 สงิหาคม  วนัหยดุทําการของประเทศองักฤษ 

วนัที ่2 กนัยายน  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่14 ตุลาคม วนัหยดุชดเชยวนัคลา้ยวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรม

นาถบพติร, วนัหยุดทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่23 ตุลาคม  วนัปิยมหาราช 

วนัที ่28 ตุลาคม  วนัหยดุทําการของประเทศไอรแ์ลนด ์

วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่28 พฤศจกิายน วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่29 พฤศจกิายน วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่5 ธนัวาคม  วนัคล้ายวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถ

บพติร วนัชาต ิและวนัพอ่แหง่ชาต ิ

วนัที ่10 ธนัวาคม  วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 
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 (ประจาํปี 2562) 

(TH, US, UK, IRL) 

-ต่อ- 

 

วนัที ่24 ธนัวาคม  วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา องักฤษ และไอรแ์ลนด ์

วนัที ่25 ธนัวาคม  วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา องักฤษ และไอรแ์ลนด ์

วนัที ่26 ธนัวาคม  วนัหยดุทําการของประเทศไอรแ์ลนด ์และองักฤษ 

วนัที ่27 ธนัวาคม  วนัหยดุทําการของประเทศไอรแ์ลนด ์

วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิน้ปี วนัหยุดทําการของประเทศไอรแ์ลนด ์และองักฤษ 
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(TH, MALAYSIA, CH, HK, US) 

 

วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม,่ วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา จนี ฮ่องกง และมาเลเซยี 

วนัที ่21 มกราคม   วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และมาเลเซยี 

วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุทําการของประเทศมาเลเซยี 

วนัที ่4 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุทําการของประเทศจนี และฮ่องกง 

วนัที ่5 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุทําการของประเทศมาเลเซยี ฮ่องกง และจนี 

วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุทําการของประเทศมาเลเซยี ฮ่องกง และจนี 

วนัที ่7 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุทําการของประเทศจนี และฮ่องกง 

วนัที ่8 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุทําการของประเทศจนี 

วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์ วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์ วนัมาฆบูชา   

วนัที ่5 เมษายน  วนัหยดุทําการของประเทศจนี และฮ่องกง 

วนัที ่8 เมษายน   วนัจกัร ี

วนัที ่15 เมษายน   วนัสงกรานต์ 

วนัที ่16 เมษายน  วนัหยดุชดเชยวนัสงกรานต์ 

วนัที ่19 เมษายน  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และฮ่องกง 

วนัที ่22 เมษายน  วนัหยดุทําการของประเทศฮ่องกง 

วนัที ่1 พฤษภาคม   วนัแรงงานแหง่ชาต,ิ วนัหยดุทาํการของประเทศมาเลเซยี ฮ่องกง และจนี 

วนัที ่2 พฤษภาคม   วนัหยดุทําการของประเทศจนี 

วนัที ่3 พฤษภาคม   วนัหยดุทําการของประเทศจนี 

วนัที ่6 พฤษภาคม   วนัพระราชพธิบีรมราชาภเิษก 

วนัที ่13 พฤษภาคม  วนัหยดุทําการของประเทศฮ่องกง 

วนัที ่20 พฤษภาคม  วนัหยดุชดเชยวนัวสิาขบูชา, วนัหยดุทําการของประเทศมาเลเซยี 

วนัที ่22 พฤษภาคม  วนัหยดุทาํการของประเทศมาเลเซยี 

วนัที ่27 พฤษภาคม  วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่3 มถุินายน  วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สทุดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนีิ 

วนัที ่5 มถุินายน  วนัหยดุทําการของประเทศมาเลเซยี 

วนัที ่6 มถุินายน  วนัหยดุทําการของประเทศมาเลเซยี 

วนัที ่7 มถุินายน  วนัหยดุทําการของประเทศจนี และฮ่องกง 

วนัที ่1 กรกฎาคม  วนัหยดุทําการของประเทศฮ่องกง 

วนัที ่3 กรกฎาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่4 กรกฎาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่16 กรกฎาคม   วนัอาสาฬหบูชา 

วนัที ่29 กรกฎาคม  วนัหยดุชดเชยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ  

บดนิทรเทพยวรางกูร 

วนัที ่12 สงิหาคม  วนัหยดุวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ในพระบาทสมเดจ็พระ 

ปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร, วนัหยุดทําการของประเทศมาเลเซยี 
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(ประจาํปี 2562) 

(TH, MALAYSIA, CH, HK, US) 

-ต่อ- 

 

วนัที ่2 กนัยายน  วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และมาเลเซยี 

วนัที ่9 กนัยายน  วนัหยดุทําการของประเทศมาเลเซยี 

วนัที ่13 กนัยายน  วนัหยดุทําการของประเทศจนี 

วนัที ่16 กนัยายน  วนัหยดุทําการของประเทศมาเลเซยี 

วนัที ่1 ตุลาคม  วนัหยดุทําการของประเทศจนี และฮ่องกง 

วนัที ่2 ตุลาคม  วนัหยดุทําการของประเทศจนี 

วนัที ่3 ตุลาคม  วนัหยดุทําการของประเทศจนี 

วนัที ่4 ตุลาคม  วนัหยดุทําการของประเทศจนี 

วนัที ่7 ตุลาคม  วนัหยดุทําการของประเทศจนี และฮ่องกง 

วนัที ่14 ตุลาคม วนัหยดุชดเชยวนัคลา้ยวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรม

นาถบพติร, วนัหยุดทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่23 ตุลาคม  วนัปิยมหาราช 

วนัที ่28 ตุลาคม  วนัหยดุทําการของประเทศมาเลเซยี 

วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่28 พฤศจกิายน วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่29 พฤศจกิายน วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่5 ธนัวาคม  วนัคล้ายวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถ

บพติร วนัชาต ิและวนัพอ่แหง่ชาต ิ

วนัที ่10 ธนัวาคม  วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 

วนัที ่24 ธนัวาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และฮ่องกง 

วนัที ่25 ธนัวาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ฮ่องกง และมาเลเซยี 

วนัที ่26 ธนัวาคม  วนัหยดุทําการของประเทศฮ่องกง 

วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิน้ปี วนัหยุดทําการของประเทศฮ่องกง 
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(ประจาํปี 2562) 

(TH, US, UK, LUX) 

 

วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม,่ วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา องักฤษ และลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่21 มกราคม   วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์ วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์ วนัมาฆบูชา   

วนัที ่8 เมษายน   วนัจกัร ี

วนัที ่15 เมษายน   วนัสงกรานต์ 

วนัที ่16 เมษายน  วนัหยดุชดเชยวนัสงกรานต์ 

วนัที ่19 เมษายน  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา องักฤษ และลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่22 เมษายน  วนัหยดุทําการของประเทศองักฤษ และลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่1 พฤษภาคม   วนัแรงงานแหง่ชาต,ิ วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่6 พฤษภาคม  วนัพระราชพธิบีรมราชาภเิษก, วนัหยดุทําการของประเทศองักฤษ 

วนัที ่9 พฤษภาคม  วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่20 พฤษภาคม  วนัหยดุชดเชยวนัวสิาขบูชา 

วนัที ่27 พฤษภาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และองักฤษ 

วนัที ่30 พฤษภาคม  วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่3 มถุินายน  วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สทุดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนีิ 

วนัที ่10 มถิุนายน  วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่3 กรกฎาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่4 กรกฎาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่16 กรกฎาคม   วนัอาสาฬหบูชา 

วนัที ่29 กรกฎาคม  วนัหยดุชดเชยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ  

บดนิทรเทพยวรางกูร 

วนัที ่12 สงิหาคม  วนัหยดุวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ในพระบาทสมเดจ็พระ 

ปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร 

วนัที ่15 สงิหาคม  วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่26 สงิหาคม  วนัหยดุทําการของประเทศองักฤษ 

วนัที ่2 กนัยายน  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่14 ตุลาคม วนัหยดุชดเชยวนัคลา้ยวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรม

นาถบพติร, วนัหยุดทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่23 ตุลาคม  วนัปิยมหาราช 

วนัที ่1 พฤศจกิายน  วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่28 พฤศจกิายน วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่29 พฤศจกิายน วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่5 ธนัวาคม  วนัคล้ายวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถ

บพติร วนัชาต ิและวนัพอ่แหง่ชาต ิ
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ตารางแสดงวนัหยุดทาํการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 

กองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล (แฟม) โกลบอล คอมมอดิต้ี 

(ประจาํปี 2562) 

(TH, US, UK, LUX) 

-ต่อ- 

 

วนัที ่10 ธนัวาคม  วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 

วนัที ่24 ธนัวาคม  วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา องักฤษ และลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่25 ธนัวาคม  วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา องักฤษ และลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่26 ธนัวาคม  วนัหยดุทําการของประเทศองักฤษ และลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิน้ปี, วนัหยดุทําการของประเทศองักฤษ และลกัเซมเบริก์ 
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ตารางแสดงวนัหยุดทาํการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 

กองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล (แฟม) โกลบอล เอควิต้ีส ์

(ประจาํปี 2562) 

(TH, UK, US, LUX) 

 

วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม,่ วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา องักฤษ และลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่21 มกราคม   วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์ วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์ วนัมาฆบูชา   

วนัที ่8 เมษายน   วนัจกัร ี

วนัที ่15 เมษายน   วนัสงกรานต์ 

วนัที ่16 เมษายน  วนัหยดุชดเชยวนัสงกรานต์ 

วนัที ่19 เมษายน  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา องักฤษ และลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่22 เมษายน  วนัหยดุทําการของประเทศองักฤษ และลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่1 พฤษภาคม   วนัแรงงานแหง่ชาต,ิ วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่6 พฤษภาคม  วนัพระราชพธิบีรมราชาภเิษก, วนัหยดุทําการของประเทศองักฤษ 

วนัที ่9 พฤษภาคม  วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่20 พฤษภาคม  วนัหยดุชดเชยวนัวสิาขบูชา 

วนัที ่27 พฤษภาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และองักฤษ 

วนัที ่30 พฤษภาคม  วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่3 มถุินายน  วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สทุดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนีิ 

วนัที ่10 มถิุนายน  วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่3 กรกฎาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่4 กรกฎาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่16 กรกฎาคม   วนัอาสาฬหบูชา 

วนัที ่29 กรกฎาคม  วนัหยดุชดเชยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ  

บดนิทรเทพยวรางกูร 

วนัที ่12 สงิหาคม   วนัหยดุวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ในพระบาทสมเดจ็พระ 

ปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร 

วนัที ่15 สงิหาคม  วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่26 สงิหาคม  วนัหยดุทําการของประเทศองักฤษ 

วนัที ่2 กนัยายน  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่14 ตุลาคม วนัหยดุชดเชยวนัคลา้ยวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรม

นาถบพติร, วนัหยุดทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่23 ตุลาคม  วนัปิยมหาราช 

วนัที ่1 พฤศจกิายน  วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่28 พฤศจกิายน วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่29 พฤศจกิายน วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่5 ธนัวาคม  วนัคล้ายวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถ

บพติร วนัชาต ิและวนัพอ่แหง่ชาต ิ
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ตารางแสดงวนัหยุดทาํการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 

กองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล (แฟม) โกลบอล เอควิต้ีส ์

(ประจาํปี 2562) 

(TH, UK, US, LUX) 

 -ต่อ- 

 

วนัที ่10 ธนัวาคม  วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 

วนัที ่24 ธนัวาคม  วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา องักฤษ และลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่25 ธนัวาคม  วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา องักฤษ และลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่26 ธนัวาคม  วนัหยดุทําการของประเทศองักฤษ และลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิน้ปี, วนัหยดุทําการของประเทศองักฤษ และลกัเซมเบริก์ 
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ตารางแสดงวนัหยุดทาํการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 

กองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล (แฟม) เพ่ือการเลีย้งชีพ 

(ประจาํปี 2562) 

(TH, US, GER, UK, LUX) 

 

วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม,่ วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา องักฤษ เยอรมนั และลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่21 มกราคม   วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์ วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์ วนัมาฆบูชา   

วนัที ่8 เมษายน   วนัจกัร ี

วนัที ่15 เมษายน   วนัสงกรานต์ 

วนัที ่16 เมษายน  วนัหยดุชดเชยวนัสงกรานต์ 

วนัที ่19 เมษายน  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา องักฤษ เยอรมนั และลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่22 เมษายน  วนัหยดุทําการของประเทศองักฤษ เยอรมนั และลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่1 พฤษภาคม   วนัแรงงานแหง่ชาต,ิ วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ และเยอรมนั 

วนัที ่6 พฤษภาคม  วนัพระราชพธิบีรมราชาภเิษก, วนัหยดุทําการของประเทศองักฤษ 

วนัที ่9 พฤษภาคม  วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่20 พฤษภาคม  วนัหยดุชดเชยวนัวสิาขบูชา 

วนัที ่27 พฤษภาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และองักฤษ 

วนัที ่30 พฤษภาคม  วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์  และเยอรมนั 

วนัที ่3 มถุินายน  วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สทุดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนีิ 

วนัที ่10 มถิุนายน  วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ และเยอรมนั 

วนัที ่3 กรกฎาคม  วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่4 กรกฎาคม  วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่16 กรกฎาคม   วนัอาสาฬหบูชา 

วนัที ่29 กรกฎาคม  วนัหยดุชดเชยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ  

บดนิทรเทพยวรางกูร 

วนัที ่12 สงิหาคม   วนัหยดุวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ในพระบาทสมเดจ็พระ 

ปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร  

วนัที ่15 สงิหาคม  วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่26 สงิหาคม  วนัหยดุทําการของประเทศองักฤษ 

วนัที ่2 กนัยายน  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่3 ตุลาคม  วนัหยดุทําการของประเทศเยอรมนั 

วนัที ่14 ตุลาคม วนัหยดุชดเชยวนัคลา้ยวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรม

นาถบพติร, วนัหยุดทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่23 ตุลาคม  วนัปิยมหาราช 

วนัที ่1 พฤศจกิายน  วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่28 พฤศจกิายน วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่29 พฤศจกิายน วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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กองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล (แฟม) เพ่ือการเลีย้งชีพ 

(ประจาํปี 2562) 

(TH, US, GER, UK, LUX) 

-ต่อ- 

 

วนัที ่5 ธนัวาคม  วนัคล้ายวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถ

บพติร วนัชาต ิและวนัพอ่แหง่ชาต ิ

วนัที ่10 ธนัวาคม  วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 

วนัที ่24 ธนัวาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา องักฤษ เยอรมนั และลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่25 ธนัวาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา องักฤษ เยอรมนั และลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่26 ธนัวาคม  วนัหยดุทําการของประเทศองักฤษ เยอรมนั และลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่30 ธนัวาคม  วนัหยดุทําการของประเทศเยอรมนั 

วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิน้ปี, วนัหยดุทําการของประเทศองักฤษ เยอรมนั และลกัเซมเบริก์ 
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วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม,่ วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และองักฤษ  

วนัที ่21 มกราคม   วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์ วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์ วนัมาฆบูชา 

วนัที ่8 เมษายน   วนัจกัร ี

วนัที ่15 เมษายน   วนัสงกรานต์ 

วนัที ่16 เมษายน  วนัหยดุชดเชยวนัสงกรานต์ 

วนัที ่19 เมษายน  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และองักฤษ  

วนัที ่22 เมษายน  วนัหยดุทําการของประเทศองักฤษ 

วนัที ่1 พฤษภาคม   วนัแรงงานแหง่ชาต ิ

วนัที ่6 พฤษภาคม   วนัหยดุทําการของประเทศองักฤษ 

วนัที ่20 พฤษภาคม  วนัหยดุชดเชยวนัวสิาขบูชา 

วนัที ่27 พฤษภาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และองักฤษ 

วนัที ่3 มถุินายน  วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สทุดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนีิ 

วนัที ่3 กรกฎาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่4 กรกฎาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่16 กรกฎาคม   วนัอาสาฬหบูชา 

วนัที ่29 กรกฎาคม  วนัหยดุชดเชยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ  

บดนิทรเทพยวรางกูร 

วนัที ่12 สงิหาคม  วนัหยดุวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ในพระบาทสมเดจ็พระ

ปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร 

วนัที ่26 สงิหาคม  วนัหยดุทําการของประเทศองักฤษ 

วนัที ่2 กนัยายน  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่14 ตุลาคม วนัหยดุชดเชยวนัคลา้ยวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรม

นาถบพติร, วนัหยุดทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่23 ตุลาคม  วนัปิยมหาราช 

วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่28 พฤศจกิายน วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่29 พฤศจกิายน วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

  



 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด  44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย  ชัน้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 
โทรศัพท ์0 2686 9500  โทรสาร 0 2657  3167  

Principal Asset Management Company Limited  44 CIMB THAI Building, 16th  Floor, Langsuan Road, Lumpini, Pathumwan,  Bangkok 10330 
Telephone 0 2686 9500  Facsimile 0 2657 3167  www.principal.th 

ตารางแสดงวนัหยุดทาํการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 

กองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล โกลบอล อิโนเวชัน่ 

 (ประจาํปี 2562) 
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-ต่อ- 

 

วนัที ่5 ธนัวาคม  วนัคล้ายวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถ

บพติร วนัชาต ิและวนัพอ่แหง่ชาต ิ

วนัที ่10 ธนัวาคม  วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 

วนัที ่24 ธนัวาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และองักฤษ  

วนัที ่25 ธนัวาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และองักฤษ  

วนัที ่26 ธนัวาคม  วนัหยดุทําการของประเทศองักฤษ 

วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิน้ปี วนัหยุดทําการของประเทศองักฤษ 
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