
 

 

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จ ากัด  44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย  ชัน้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 

โทรศัพท์ 0 2686 9500  โทรสาร 0 2657  3167  

ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคมั อิควิต้ี 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคมั อิควิต้ีเพ่ือการเลีย้งชีพ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิต้ี 

 (ประจ าปี 2562) 
(TH, MALAYSIA, US) 

 
วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม,่ วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และมาเลเซยี 
วนัที ่21 มกราคม   วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และมาเลเซยี 
วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่5 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์ วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์ วนัมาฆบูชา   
วนัที ่8 เมษายน   วนัจกัร ี
วนัที ่15 เมษายน   วนัสงกรานต์ 
วนัที ่16 เมษายน  วนัหยดุชดเชยวนัสงกรานต์ 
วนัที ่19 เมษายน  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่1 พฤษภาคม   วนัแรงงานแหง่ชาต,ิ วนัหยดุท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่6 พฤษภาคม   วนัพระราชพธิบีรมราชาภเิษก 
วนัที ่20 พฤษภาคม  วนัหยดุชดเชยวนัวสิาขบูชา, วนัหยดุท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่22 พฤษภาคม  วนัหยดุท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่27 พฤษภาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่3 มถิุนายน  วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สทุดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนีิ 
วนัที ่4 มถิุนายน  วนัหยดุท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่5 มถิุนายน  วนัหยดุท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่6 มถิุนายน  วนัหยดุท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่3 กรกฎาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่4 กรกฎาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่16 กรกฎาคม   วนัอาสาฬหบูชา 
วนัที ่29 กรกฎาคม  วนัหยดุชดเชยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ  

บดนิทรเทพยวรางกูร 
วนัที ่30 กรกฎาคม  วนัหยดุท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่12 สงิหาคม  วนัหยดุวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ในพระบาทสมเดจ็พระ 

ปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร, วนัหยุดท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่2 กนัยายน  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และมาเลเซยี 
วนัที ่9 กนัยายน  วนัหยดุท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่16 กนัยายน  วนัหยดุท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่14 ตุลาคม วนัหยดุชดเชยวนัคลา้ยวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรม

นาถบพติร, วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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โทรศัพท์ 0 2686 9500  โทรสาร 0 2657  3167  

ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคมั อิควิต้ี 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคมั อิควิต้ีเพ่ือการเลีย้งชีพ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิต้ี 

 (ประจ าปี 2562) 
(TH, MALAYSIA, US) 

-ต่อ- 
 
วนัที ่23 ตุลาคม  วนัปิยมหาราช 
วนัที ่28 ตุลาคม  วนัหยดุท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่28 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่29 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่5 ธนัวาคม  วนัคล้ายวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถ

บพติร วนัชาต ิและวนัพอ่แหง่ชาติ 
วนัที ่10 ธนัวาคม  วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่24 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่25 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และมาเลเซยี 
วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิน้ปี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ: กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอเชยี แปซฟิิก ไดนามกิ อนิคมั อคิวติี้ (เดมิชื่อ : กองทุนเปิดซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ เอเชยี แปซฟิิก ไดนามกิ   

อนิคมั อคิวติี้), กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอเชยี แปซฟิิก ไดนามกิ อนิคมั อคิวติีเ้พื่อการเลีย้งชพี (เดมิชื่อ : กองทุนเปิดซไีอเอม็บ-ีพรนิซิ
เพลิ เอเชยี แปซฟิิก ไดนามกิ อนิคมั อคิวติีเ้พื่อการเลีย้งชพี), กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอเชยี แปซฟิิก อคิวติี้ (เดมิชื่อ : กองทุนเปิดซี
แพม เอเชยี แปซฟิิก ไดนามกิ อคิวติี)้ โดยการเปลีย่นชื่อกองทุนมผีลตัง้แต่วนัที ่10 มถิุนายน 2562 เป็นตน้ไป 
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ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดล่ี ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิต้ี 

(ประจ าปี 2562) 
(TH, MALAYSIA, US) 

 
วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม,่ วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และมาเลเซยี 
วนัที ่21 มกราคม   วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และมาเลเซยี 
วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่5 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์ วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์ วนัมาฆบูชา   
วนัที ่8 เมษายน   วนัจกัร ี
วนัที ่15 เมษายน   วนัสงกรานต์ 
วนัที ่16 เมษายน  วนัหยดุชดเชยวนัสงกรานต์ 
วนัที ่19 เมษายน  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่1 พฤษภาคม   วนัแรงงานแหง่ชาต,ิ วนัหยดุท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่6 พฤษภาคม   วนัพระราชพธิบีรมราชาภเิษก 
วนัที ่20 พฤษภาคม  วนัหยดุชดเชยวนัวสิาขบูชา, วนัหยดุท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่22 พฤษภาคม  วนัหยดุท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่27 พฤษภาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่3 มถิุนายน  วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สทุดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนีิ 
วนัที ่4 มถิุนายน  วนัหยดุท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่5 มถิุนายน  วนัหยดุท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่6 มถิุนายน  วนัหยดุท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่3 กรกฎาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่4 กรกฎาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่16 กรกฎาคม   วนัอาสาฬหบูชา 
วนัที ่29 กรกฎาคม  วนัหยดุชดเชยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ  

บดนิทรเทพยวรางกูร 
วนัที ่30 กรกฎาคม  วนัหยดุท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่12 สงิหาคม  วนัหยดุวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ในพระบาทสมเดจ็พระ 

ปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร, วนัหยุดท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่2 กนัยายน  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และมาเลเซยี 
วนัที ่9 กนัยายน  วนัหยดุท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่16 กนัยายน  วนัหยดุท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่14 ตุลาคม วนัหยดุชดเชยวนัคลา้ยวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรม

นาถบพติร, วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่23 ตุลาคม  วนัปิยมหาราช 
วนัที ่28 ตุลาคม  วนัหยดุท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่28 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดล่ี ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิต้ี 

(ประจ าปี 2562) 
(TH, MALAYSIA, US) 

-ต่อ- 
 

วนัที ่29 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่5 ธนัวาคม  วนัคล้ายวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถ

บพติร วนัชาต ิและวนัพอ่แหง่ชาติ 
วนัที ่10 ธนัวาคม  วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่24 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่25 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และมาเลเซยี 
วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิน้ปี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ไชน่า-อนิเดยี-อนิโด อคิวติี ้(เดมิชื่อ : กองทุนเปิดซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ เดลี ่ไชน่า-อนิเดยี-อนิโด อคิวติี)้ โดย
การเปลี่ยนชื่อกองทุนมผีลตัง้แต่วนัที ่10 มถิุนายน 2562 เป็นตน้ไป 
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ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยโูร ไฮ ยิลด ์ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล บาลานซ ์ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 
(ประจ าปี 2562) 

(LUX, US, TH, SG, EUR) 
 

วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม,่ วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา สงิคโปร ์ยโุรป และลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่21 มกราคม   วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่4 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุท าการของประเทศสงิคโปร ์
วนัที ่5 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุท าการของประเทศสงิคโปร ์
วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุท าการของประเทศสงิคโปร ์
วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์ วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์ วนัมาฆบูชา   
วนัที ่8 เมษายน   วนัจกัร ี
วนัที ่15 เมษายน   วนัสงกรานต์ 
วนัที ่16 เมษายน  วนัหยดุชดเชยวนัสงกรานต์ 
วนัที ่19 เมษายน  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา สงิคโปร ์ยุโรป และลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่22 เมษายน  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ และยโุรป 
วนัที ่1 พฤษภาคม   วนัแรงงานแหง่ชาต,ิ วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ ยโุรป และสงิคโปร ์
วนัที ่6 พฤษภาคม   วนัพระราชพธิบีรมราชาภเิษก 
วนัที ่9 พฤษภาคม  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่20 พฤษภาคม  วนัหยดุชดเชยวนัวสิาขบูชา, วนัหยดุท าการของประเทศสงิคโปร ์
วนัที ่27 พฤษภาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่30 พฤษภาคม  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่3 มถิุนายน  วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สทุดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนีิ 
วนัที ่5 มถิุนายน  วนัหยดุท าการของประเทศสงิคโปร ์
วนัที ่10 มถิุนายน  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่3 กรกฎาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่4 กรกฎาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่16 กรกฎาคม   วนัอาสาฬหบูชา 
วนัที ่29 กรกฎาคม  วนัหยดุชดเชยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ  

บดนิทรเทพยวรางกูร 
  วนัที ่9 สงิหาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสงิคโปร ์

วนัที ่12 สงิหาคม  วนัหยดุวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ในพระบาทสมเดจ็พระ 
ปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร, วนัหยุดท าการของประเทศสงิคโปร ์

วนัที ่15 สงิหาคม  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่2 กนัยายน  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่14 ตุลาคม วนัหยดุชดเชยวนัคลา้ยวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรม

นาถบพติร, วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่23 ตุลาคม  วนัปิยมหาราช 
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ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยโูร ไฮ ยิลด ์ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล บาลานซ ์ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 
(ประจ าปี 2562) 

(LUX, US, TH, SG, EUR) 
-ต่อ- 

 
วนัที ่28 ตุลาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสงิคโปร ์
วนัที ่1 พฤศจกิายน  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่28 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่29 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่5 ธนัวาคม  วนัคล้ายวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถ

บพติร วนัชาต ิและวนัพอ่แหง่ชาต ิ
วนัที ่10 ธนัวาคม  วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่24 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา สงิคโปร ์ยุโรป และลกัเซมเบริก์  
วนัที ่25 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา สงิคโปร ์ยุโรป และลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่26 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ และยโุรป 
วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิน้ปี, วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ ยโุรป และสงิคโปร ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ยโูร ไฮ ยลิด ์หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย (เดมิชื่อ : กองทุนเปิดซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ ยโูร ไฮ ยลิด ์หา้มขายผูล้งทุน
รายยอ่ย), กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล บาลานซ ์หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย (เดมิชื่อ : กองทุนเปิดซไีอเอม็บี-พรนิซเิพลิ โกลบอล บา
ลานซ ์หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย) โดยการเปลีย่นชื่อกองทุนมผีลตัง้แต่วนัที ่10 มถิุนายน 2562 เป็นต้นไป 
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ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดพรินซีเพิล เยอรมนั อิควิต้ี 

(ประจ าปี 2562) 
(TH, GER, LUX, US, EUR) 

 
วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม,่ วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา เยอรมนั ยุโรป และลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่21 มกราคม   วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์ วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์ วนัมาฆบูชา   
วนัที ่8 เมษายน   วนัจกัร ี
วนัที ่15 เมษายน   วนัสงกรานต์ 
วนัที ่16 เมษายน  วนัหยดุชดเชยวนัสงกรานต์ 
วนัที ่19 เมษายน  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา เยอรมนั ยโุรป และลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่22 เมษายน  วนัหยดุท าการของประเทศเยอรมนั ยโุรป และลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่1 พฤษภาคม   วนัแรงงานแหง่ชาต,ิ วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ ยโุรป และเยอรมนั 
วนัที ่6 พฤษภาคม   วนัพระราชพธิบีรมราชาภเิษก 
วนัที ่9 พฤษภาคม  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่20 พฤษภาคม  วนัหยดุชดเชยวนัวสิาขบูชา 
วนัที ่27 พฤษภาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่30 พฤษภาคม  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ และเยอรมนั 
วนัที ่3 มถิุนายน  วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สทุดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนีิ 
วนัที ่10 มถิุนายน  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ และเยอรมนั 
วนัที ่3 กรกฎาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่4 กรกฎาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่16 กรกฎาคม   วนัอาสาฬหบูชา 
วนัที ่29 กรกฎาคม  วนัหยดุชดเชยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ  

บดนิทรเทพยวรางกูร 
วนัที ่12 สงิหาคม   วนัหยดุวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ในพระบาทสมเดจ็พระ 

ปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร 
วนัที ่15 สงิหาคม  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่2 กนัยายน  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่3 ตุลาคม  วนัหยดุท าการของประเทศเยอรมนั 
วนัที ่14 ตุลาคม วนัหยดุชดเชยวนัคลา้ยวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรม

นาถบพติร, วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่23 ตุลาคม  วนัปิยมหาราช 
วนัที ่1 พฤศจกิายน  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่28 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่29 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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(ประจ าปี 2562) 
(TH, GER, LUX, US, EUR) 

-ต่อ- 
 
วนัที ่5 ธนัวาคม  วนัคล้ายวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถ

บพติร วนัชาต ิและวนัพอ่แหง่ชาติ 
วนัที ่10 ธนัวาคม  วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่24 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา เยอรมนั ยโุรป และลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่25 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา เยอรมนั ยโุรป และลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่26 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศเยอรมนั ยโุรป และลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่30 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศเยอรมนั 
วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิน้ปี, วนัหยดุท าการของประเทศเยอรมนั ยุโรป และลกัเซมเบริก์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: กองทุนเปิดพรนิซเีพลิ เยอรมนั อคิวติี้ (เดมิชื่อ : กองทุนเปิดซไีอเอม็บี-พรนิซเีพลิ เยอรมนั อคิวติี้) โดยการเปลีย่นชื่อกองทุนมผีลตัง้แต่
วนัที ่10 มถิุนายน 2562 เป็นตน้ไป 
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 (ประจ าปี 2562) 
(TH, US, UK, IRL, AUS) 

 
วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม,่ วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา องักฤษ ออสเตรเลยี และไอรแ์ลนด ์
วนัที ่21 มกราคม   วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่28 มกราคม  วนัหยดุท าการของประเทศออสเตรเลยี 
วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์ วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์ วนัมาฆบูชา 
วนัที ่18 มนีาคม  วนัหยดุท าการของประเทศไอรแ์ลนด ์
วนัที ่8 เมษายน   วนัจกัร ี
วนัที ่15 เมษายน   วนัสงกรานต์ 
วนัที ่16 เมษายน  วนัหยดุชดเชยวนัสงกรานต์ 
วนัที ่19 เมษายน  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา องักฤษ ออสเตรเลยี และไอรแ์ลนด ์
วนัที ่22 เมษายน  วนัหยดุท าการของประเทศองักฤษ ออสเตรเลยี และไอรแ์ลนด ์
วนัที ่25 เมษายน  วนัหยดุท าการของประเทศออสเตรเลยี 
วนัที ่1 พฤษภาคม   วนัแรงงานแหง่ชาต,ิ วนัหยดุท าการของประเทศไอรแ์ลนด์ 
วนัที ่6 พฤษภาคม  วนัพระราชพธิบีรมราชาภเิษก, วนัหยดุท าการของประเทศองักฤษ และไอรแ์ลนด ์ 
วนัที ่20 พฤษภาคม  วนัหยดุชดเชยวนัวสิาขบูชา 
วนัที ่27 พฤษภาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และองักฤษ 
วนัที ่3 มถิุนายน วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สทุดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนีิ, วนัหยุด

ท าการของประเทศไอรแ์ลนด ์
วนัที ่10 มถิุนายน  วนัหยดุท าการของประเทศออสเตรเลยี 
วนัที ่3 กรกฎาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่4 กรกฎาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่16 กรกฎาคม   วนัอาสาฬหบูชา 
วนัที ่29 กรกฎาคม  วนัหยดุชดเชยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ  

บดนิทรเทพยวรางกูร 
  วนัที ่5 สงิหาคม  วนัหยดุท าการของประเทศออสเตรเลยี และไอรแ์ลนด ์

วนัที ่12 สงิหาคม   วนัหยดุวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ในพระบาทสมเดจ็พระ 
ปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร 

วนัที ่26 สงิหาคม  วนัหยดุท าการของประเทศองักฤษ 
วนัที ่2 กนัยายน  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่7 ตุลาคม  วนัหยดุท าการของประเทศออสเตรเลยี 
วนัที ่14 ตุลาคม วนัหยดุชดเชยวนัคลา้ยวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรม

นาถบพติร, วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่23 ตุลาคม  วนัปิยมหาราช 
วนัที ่28 ตุลาคม  วนัหยดุท าการของประเทศไอรแ์ลนด ์
วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่28 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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 (ประจ าปี 2562) 
(TH, US, UK, IRL, AUS) 

-ต่อ- 
 
วนัที ่29 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่5 ธนัวาคม  วนัคล้ายวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถ

บพติร วนัชาต ิและวนัพอ่แหง่ชาติ 
วนัที ่10 ธนัวาคม  วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่24 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา องักฤษ ออสเตรเลยี และไอรแ์ลนด ์
วนัที ่25 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา องักฤษ ออสเตรเลยี และไอรแ์ลนด ์
วนัที ่26 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศองักฤษ ออสเตรเลยี และไอรแ์ลนด ์
วนัที ่27 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศไอรแ์ลนด ์
วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิน้ปี, วนัหยดุท าการของประเทศองักฤษ ออสเตรเลยี และไอรแ์ลนด ์

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อนิฟราสตรคัเจอร ์อคิวติี้ (เดมิชื่อ : กองทุนเปิดซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ โกลบอล อนิฟราสตรคัเจอร ์อคิ
วติี)้ โดยการเปลีย่นชื่อกองทุนมผีลตัง้แต่วนัที ่10 มถิุนายน 2562 เป็นตน้ไป 
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 (ประจ าปี 2562) 
(TH, LUX, US, SG) 

 
วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม,่ วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา สงิคโปร ์และลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่21 มกราคม   วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่4 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุท าการของประเทศสงิคโปร ์
วนัที ่5 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุท าการของประเทศสงิคโปร ์
วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุท าการของประเทศสงิคโปร ์
วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์ วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์ วนัมาฆบูชา   
วนัที ่8 เมษายน   วนัจกัร ี
วนัที ่15 เมษายน   วนัสงกรานต์ 
วนัที ่16 เมษายน  วนัหยดุชดเชยวนัสงกรานต์ 
วนัที ่19 เมษายน  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา สงิคโปร ์และลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่22 เมษายน  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่1 พฤษภาคม   วนัแรงงานแหง่ชาต,ิ วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ และสงิคโปร์ 
วนัที ่6 พฤษภาคม   วนัพระราชพธิบีรมราชาภเิษก 
วนัที ่9 พฤษภาคม  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่20 พฤษภาคม  วนัหยดุชดเชยวนัวสิาขบูชา, วนัหยดุท าการของประเทศสงิคโปร ์
วนัที ่27 พฤษภาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่30 พฤษภาคม  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่3 มถิุนายน  วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สทุดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนีิ 
วนัที ่5 มถิุนายน  วนัหยดุท าการของประเทศสงิคโปร ์
วนัที ่10 มถิุนายน  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่3 กรกฎาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่4 กรกฎาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่16 กรกฎาคม   วนัอาสาฬหบูชา 
วนัที ่29 กรกฎาคม  วนัหยดุชดเชยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ  

บดนิทรเทพยวรางกูร 
  วนัที ่9 สงิหาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสงิคโปร ์

วนัที ่12 สงิหาคม  วนัหยดุวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ในพระบาทสมเดจ็พระ 
ปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร, วนัหยุดท าการของประเทศสงิคโปร ์

วนัที ่15 สงิหาคม  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่2 กนัยายน  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่14 ตุลาคม วนัหยดุชดเชยวนัคลา้ยวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรม

นาถบพติร, วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่23 ตุลาคม  วนัปิยมหาราช 
วนัที ่28 ตุลาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสงิคโปร ์
วนัที ่1 พฤศจกิายน  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
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 (ประจ าปี 2562) 
(TH, LUX, US, SG) 

-ต่อ- 
 
วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่28 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่29 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่5 ธนัวาคม  วนัคล้ายวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถ

บพติร วนัชาต ิและวนัพอ่แหง่ชาติ 
วนัที ่10 ธนัวาคม  วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่24 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา สงิคโปร ์และลกัเซมเบริก์  
วนัที ่25 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา สงิคโปร ์และลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่26 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิน้ปี, วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ และสงิคโปร ์

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล ออพพอรท์ูนิตี้ (เดมิชื่อ : กองทุนเปิดซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ โกลบอล ออพพอรท์ูนิตี)้ โดยการเปลีย่นชื่อ
กองทุนมผีลตัง้แต่วนัที ่10 มถิุนายน 2562 เป็นตน้ไป 
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ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน /  สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส ์

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร ์ซิเคียวริต้ี 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แคพ็ อิควิต้ี 

(ประจ าปี 2562) 
(TH, IRL, US) 

 
วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม,่ วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และไอรแ์ลนด ์
วนัที ่21 มกราคม   วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์ วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์ วนัมาฆบูชา  
วนัที ่18 มนีาคม   วนัหยดุท าการของประเทศไอรแ์ลนด ์
วนัที ่8 เมษายน   วนัจกัร ี
วนัที ่15 เมษายน   วนัสงกรานต์ 
วนัที ่16 เมษายน  วนัหยดุชดเชยวนัสงกรานต์ 
วนัที ่19 เมษายน  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และไอรแ์ลนด ์
วนัที ่22 เมษายน  วนัหยดุท าการของประเทศไอรแ์ลนด ์
วนัที ่1 พฤษภาคม   วนัแรงงานแหง่ชาต,ิ วนัหยดุท าการของประเทศไอรแ์ลนด ์
วนัที ่6 พฤษภาคม   วนัพระราชพธิบีรมราชาภเิษก, วนัหยดุท าการของประเทศไอรแ์ลนด ์
วนัที ่20 พฤษภาคม  วนัหยดุชดเชยวนัวสิาขบูชา 
วนัที ่27 พฤษภาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่3 มถิุนายน  วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สทุดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนีิ 

, วนัหยุดท าการของประเทศไอรแ์ลนด ์
วนัที ่3 กรกฎาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่4 กรกฎาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่16 กรกฎาคม   วนัอาสาฬหบูชา 
วนัที ่29 กรกฎาคม  วนัหยดุชดเชยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ  

บดนิทรเทพยวรางกูร 
  วนัที ่5 สงิหาคม  วนัหยดุท าการของประเทศไอรแ์ลนด ์

วนัที ่12 สงิหาคม   วนัหยดุวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ในพระบาทสมเดจ็พระ 
ปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร 

วนัที ่2 กนัยายน  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่14 ตุลาคม วนัหยดุชดเชยวนัคลา้ยวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรม

นาถบพติร, วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่23 ตุลาคม  วนัปิยมหาราช 
วนัที ่28 ตุลาคม  วนัหยดุท าการของประเทศไอรแ์ลนด ์
วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่28 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่29 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร ์ซิเคียวริต้ี 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แคพ็ อิควิต้ี 

(ประจ าปี 2562) 
(TH, IRL, US) 

-ต่อ- 
 
วนัที ่5 ธนัวาคม  วนัคล้ายวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถ

บพติร วนัชาต ิและวนัพอ่แหง่ชาต ิ
วนัที ่10 ธนัวาคม  วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่24 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และไอรแ์ลนด ์
วนัที ่25 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และไอรแ์ลนด ์
วนัที ่26 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศไอรแ์ลนด ์
วนัที ่27 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศไอรแ์ลนด ์
วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิน้ปี วนัหยุดท าการของประเทศไอรแ์ลนด ์

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล รทีส ์(เดมิชื่อ : กองทุนเปิดซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ โกลบอล รทีส)์, กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล พรี
เฟอร ์ซเิคยีวรติี ้(เดมิชื่อ : กองทุนเปิดซไีอเอม็บี-พรนิซเิพลิ โกลบอล พรเีฟอร ์ซเิคยีวรติี้), กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล สมอล แคพ็ 
อคิวติี ้(เดมิชื่อ : กองทุนเปิดซแีพม โกลบอล สมอล แคพ็ อคิวติี้) โดยการเปลีย่นชื่อกองทุนมผีลตัง้แต่วนัที ่10 มถิุนายน 2562 เป็นตน้
ไป 
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 (ประจ าปี 2562) 
(TH, US, HK, LUX, FR) 

 
วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม,่ วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ฮ่องกง ฝรัง่เศส และลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่21 มกราคม   วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่4 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุท าการของประเทศฮ่องกง 
วนัที ่5 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุท าการของประเทศฮ่องกง 
วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุท าการของประเทศฮ่องกง 
วนัที ่7 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุท าการของประเทศฮ่องกง 
วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์ วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์ วนัมาฆบูชา  
วนัที ่5 เมษายน  วนัหยดุท าการของประเทศฮ่องกง 
วนัที ่8 เมษายน   วนัจกัร ี
วนัที ่15 เมษายน   วนัสงกรานต์ 
วนัที ่16 เมษายน  วนัหยดุชดเชยวนัสงกรานต์ 
วนัที ่19 เมษายน  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ฮ่องกง ฝรัง่เศส และลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่22 เมษายน  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ ฝรัง่เศส และฮ่องกง 
วนัที ่1 พฤษภาคม   วนัแรงงานแหง่ชาต,ิ วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ ฝรัง่เศส และฮ่องกง 
วนัที ่6 พฤษภาคม   วนัพระราชพธิบีรมราชาภเิษก 
วนัที ่8 พฤษภาคม  วนัหยดุท าการของประเทศฝรัง่เศส 
วนัที ่9 พฤษภาคม  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่13 พฤษภาคม  วนัหยดุท าการของประเทศฮ่องกง 
วนัที ่20 พฤษภาคม  วนัหยดุชดเชยวนัวสิาขบูชา 
วนัที ่27 พฤษภาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่30 พฤษภาคม  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ และฝรัง่เศส 
วนัที ่3 มถิุนายน  วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สทุดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนีิ 
วนัที ่7 มถิุนายน  วนัหยดุท าการของประเทศฮ่องกง 
วนัที ่10 มถิุนายน  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ และฝรัง่เศส 
วนัที ่1 กรกฎาคม  วนัหยดุท าการของประเทศฮ่องกง 
วนัที ่3 กรกฎาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่4 กรกฎาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่16 กรกฎาคม   วนัอาสาฬหบูชา 
วนัที ่29 กรกฎาคม  วนัหยดุชดเชยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ  

บดนิทรเทพยวรางกูร 
วนัที ่12 สงิหาคม   วนัหยดุวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ในพระบาทสมเดจ็พระ 

ปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร 
วนัที ่15 สงิหาคม  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ และฝรัง่เศส 
วนัที ่26 สงิหาคม  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่2 กนัยายน  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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(TH, US, HK, LUX, FR) 

-ต่อ- 
 

วนัที ่1 ตุลาคม  วนัหยดุท าการของประเทศฮ่องกง 
วนัที ่7 ตุลาคม  วนัหยดุท าการของประเทศฮ่องกง 
วนัที ่14 ตุลาคม วนัหยดุชดเชยวนัคลา้ยวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรม

นาถบพติร, วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่23 ตุลาคม  วนัปิยมหาราช 
วนัที ่1 พฤศจกิายน  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ และฝรัง่เศส 
วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และฝรัง่เศส 
วนัที ่28 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่29 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่5 ธนัวาคม  วนัคล้ายวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถ

บพติร วนัชาต ิและวนัพอ่แหง่ชาติ 
วนัที ่10 ธนัวาคม  วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่24 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ฮ่องกง ฝรัง่เศส และลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่25 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ฮ่องกง ฝรัง่เศส และลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่26 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ ฝรัง่เศส และฮ่องกง 
วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิน้ปี, วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ ฝรัง่เศส และฮ่องกง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล ซลิเวอร ์เอจ (เดมิชื่อ : กองทุนเปิดซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ โกลบอล ซลิเวอร ์เอจ) โดยการเปลีย่นชื่อ
กองทุนมผีลตัง้แต่วนัที ่10 มถิุนายน 2562 เป็นตน้ไป 
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กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยโูรเป้ียน อิควิต้ี 

 (ประจ าปี 2562) 
(TH, US, IRL, EUR) 

 
วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม,่ วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ยุโรป และไอรแ์ลนด ์
วนัที ่21 มกราคม   วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์ วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์ วนัมาฆบูชา  
วนัที ่18 มนีาคม   วนัหยดุท าการของประเทศไอรแ์ลนด ์
วนัที ่8 เมษายน   วนัจกัร ี
วนัที ่15 เมษายน   วนัสงกรานต์ 
วนัที ่16 เมษายน  วนัหยดุชดเชยวนัสงกรานต์ 
วนัที ่19 เมษายน  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ยุโรป และไอรแ์ลนด ์
วนัที ่22 เมษายน  วนัหยดุท าการของประเทศไอรแ์ลนด ์และยโุรป 
วนัที ่1 พฤษภาคม   วนัแรงงานแหง่ชาต,ิ วนัหยดุท าการของประเทศไอรแ์ลนด ์และยโุรป 
วนัที ่6 พฤษภาคม   วนัพระราชพธิบีรมราชาภเิษก, วนัหยดุท าการของประเทศไอรแ์ลนด ์
วนัที ่20 พฤษภาคม  วนัหยดุชดเชยวนัวสิาขบูชา 
วนัที ่27 พฤษภาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่3 มถิุนายน วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สทุดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนีิ, วนัหยุด

ท าการของประเทศไอรแ์ลนด ์  
วนัที ่3 กรกฎาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่4 กรกฎาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่16 กรกฎาคม   วนัอาสาฬหบูชา 
วนัที ่29 กรกฎาคม  วนัหยดุชดเชยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ  

บดนิทรเทพยวรางกูร 
  วนัที ่5 สงิหาคม  วนัหยดุท าการของประเทศไอรแ์ลนด ์

วนัที ่12 สงิหาคม   วนัหยดุวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ในพระบาทสมเดจ็พระ 
ปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร 

วนัที ่2 กนัยายน  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่14 ตุลาคม วนัหยดุชดเชยวนัคลา้ยวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรม

นาถบพติร, วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่23 ตุลาคม  วนัปิยมหาราช 
วนัที ่28 ตุลาคม  วนัหยดุท าการของประเทศไอรแ์ลนด ์
วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่28 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่29 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่5 ธนัวาคม  วนัคล้ายวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถ

บพติร วนัชาต ิและวนัพอ่แหง่ชาติ 
วนัที ่10 ธนัวาคม  วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่24 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ยุโรป และไอรแ์ลนด ์
 



 

 

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จ ากัด  44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย  ชัน้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 

โทรศัพท์ 0 2686 9500  โทรสาร 0 2657  3167  

ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยโูรเป้ียน อิควิต้ี 

 (ประจ าปี 2562) 
(TH, US, IRL, EUR) 

-ต่อ- 
 

วนัที ่25 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ยุโรป และไอรแ์ลนด ์
วนัที ่26 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศไอรแ์ลนด ์และยโุรป 
วนัที ่27 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศไอรแ์ลนด ์
วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิน้ปี วนัหยุดท าการของประเทศไอรแ์ลนด ์และยโุรป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ยโูรเป้ียน อคิวติี้ (เดมิชื่อ : กองทุนเปิดซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ ยโูรเป้ียน อคิวติี้) โดยการเปลี่ยนชื่อกองทุนมผีล
ตัง้แต่วนัที ่10 มถิุนายน 2562 เป็นตน้ไป 



 

 

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จ ากัด  44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย  ชัน้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 

โทรศัพท์ 0 2686 9500  โทรสาร 0 2657  3167  

ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล โทเทิล รีเทิรน์ 

 (ประจ าปี 2562) 
(LUX, US, TH, SG) 

 
วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม,่ วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา สงิคโปร ์และลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่21 มกราคม   วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่4 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุท าการของประเทศสงิคโปร ์
วนัที ่5 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุท าการของประเทศสงิคโปร ์
วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุท าการของประเทศสงิคโปร ์
วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์ วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์ วนัมาฆบูชา   
วนัที ่8 เมษายน   วนัจกัร ี
วนัที ่15 เมษายน   วนัสงกรานต์ 
วนัที ่16 เมษายน  วนัหยดุชดเชยวนัสงกรานต์ 
วนัที ่19 เมษายน  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา สงิคโปร ์และลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่22 เมษายน  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่1 พฤษภาคม   วนัแรงงานแหง่ชาต,ิ วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ และสงิคโปร์ 
วนัที ่6 พฤษภาคม   วนัพระราชพธิบีรมราชาภเิษก 
วนัที ่9 พฤษภาคม  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่20 พฤษภาคม  วนัหยดุชดเชยวนัวสิาขบูชา, วนัหยดุท าการของประเทศสงิคโปร ์
วนัที ่27 พฤษภาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่30 พฤษภาคม  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่3 มถิุนายน  วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สทุดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนีิ 
วนัที ่5 มถิุนายน  วนัหยดุท าการของประเทศสงิคโปร ์
วนัที ่10 มถิุนายน  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่3 กรกฎาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่4 กรกฎาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่16 กรกฎาคม   วนัอาสาฬหบูชา 
วนัที ่29 กรกฎาคม  วนัหยดุชดเชยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ  

บดนิทรเทพยวรางกูร 
  วนัที ่9 สงิหาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสงิคโปร ์

วนัที ่12 สงิหาคม  วนัหยดุวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ในพระบาทสมเดจ็พระ 
ปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร, วนัหยุดท าการของประเทศสงิคโปร ์

วนัที ่15 สงิหาคม  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่2 กนัยายน  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่14 ตุลาคม วนัหยดุชดเชยวนัคลา้ยวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรม

นาถบพติร, วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่23 ตุลาคม  วนัปิยมหาราช 
วนัที ่28 ตุลาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสงิคโปร ์
วนัที ่1 พฤศจกิายน  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
 



 

 

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จ ากัด  44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย  ชัน้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 

โทรศัพท์ 0 2686 9500  โทรสาร 0 2657  3167  

ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล โทเทิล รีเทิรน์ 

 (ประจ าปี 2562) 
(LUX, US, TH, SG) 

-ต่อ- 
 

วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่28 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่29 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่5 ธนัวาคม  วนัคล้ายวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถ

บพติร วนัชาต ิและวนัพอ่แหง่ชาติ 
วนัที ่10 ธนัวาคม  วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่24 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา สงิคโปร ์และลกัเซมเบริก์  
วนัที ่25 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา สงิคโปร ์และลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่26 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิน้ปี, วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ และสงิคโปร ์

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล โทเทลิ รเีทริน์ (เดมิชื่อ : กองทุนเปิดซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ โกลบอล โทเทลิ รเีทริน์) โดยการเปลีย่นชื่อ
กองทุนมผีลตัง้แต่วนัที ่10 มถิุนายน 2562 เป็นตน้ไป 



 

 

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จ ากัด  44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย  ชัน้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 

โทรศัพท์ 0 2686 9500  โทรสาร 0 2657  3167  

ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด ์อินคมั 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด ์8 เปอรเ์ซน็ต ์ทริกเกอร ์
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด ์8 เปอรเ์ซน็ต ์ทริกเกอร ์2 

 (ประจ าปี 2562) 
(TH, US, SG) 

 
วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม,่ วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา สงิคโปร ์
วนัที ่21 มกราคม   วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่4 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุท าการของประเทศสงิคโปร ์
วนัที ่5 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุท าการของประเทศสงิคโปร ์
วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุท าการของประเทศสงิคโปร ์
วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์ วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์ วนัมาฆบูชา   
วนัที ่8 เมษายน   วนัจกัร ี
วนัที ่15 เมษายน   วนัสงกรานต์ 
วนัที ่16 เมษายน  วนัหยดุชดเชยวนัสงกรานต์ 
วนัที ่19 เมษายน  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา สงิคโปร ์
วนัที ่1 พฤษภาคม   วนัแรงงานแหง่ชาต,ิ วนัหยดุท าการของประเทศสงิคโปร ์
วนัที ่6 พฤษภาคม   วนัพระราชพธิบีรมราชาภเิษก 
วนัที ่20 พฤษภาคม  วนัหยดุชดเชยวนัวสิาขบูชา, วนัหยดุท าการของประเทศสงิคโปร ์
วนัที ่27 พฤษภาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่3 มถิุนายน  วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สทุดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนีิ 
วนัที ่5 มถิุนายน  วนัหยดุท าการของประเทศสงิคโปร ์
วนัที ่3 กรกฎาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่4 กรกฎาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่16 กรกฎาคม   วนัอาสาฬหบูชา 
วนัที ่29 กรกฎาคม  วนัหยดุชดเชยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ  

บดนิทรเทพยวรางกูร 
  วนัที ่9 สงิหาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสงิคโปร ์

วนัที ่12 สงิหาคม  วนัหยดุวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ในพระบาทสมเดจ็พระ 
ปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร, วนัหยุดท าการของประเทศสงิคโปร ์

วนัที ่2 กนัยายน  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่14 ตุลาคม วนัหยดุชดเชยวนัคลา้ยวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรม

นาถบพติร, วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่23 ตุลาคม  วนัปิยมหาราช 
วนัที ่28 ตุลาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสงิคโปร ์
วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
 
 
 
 



 

 

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จ ากัด  44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย  ชัน้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 

โทรศัพท์ 0 2686 9500  โทรสาร 0 2657  3167  

ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด ์อินคมั 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด ์8 เปอรเ์ซน็ต ์ทริกเกอร ์
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด ์8 เปอรเ์ซน็ต ์ทริกเกอร ์2 

 (ประจ าปี 2562) 
(TH, US, SG) 

-ต่อ- 
 
วนัที ่28 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่29 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่5 ธนัวาคม  วนัคล้ายวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถ

บพติร วนัชาต ิและวนัพอ่แหง่ชาติ 
วนัที ่10 ธนัวาคม  วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่24 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และสงิคโปร ์
วนัที ่25 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และสงิคโปร ์
วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิน้ปี, วนัหยดุท าการของประเทศสงิคโปร ์

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลด ์อนิคมั (เดมิชื่อ : กองทุนเปิดซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ โกลด ์อนิคมั), กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลด ์8 
เปอรเ์ซน็ต ์ทรกิเกอร ์(เดมิชื่อ : กองทุนเปิดซไีอเอม็บี-พรนิซเิพลิ โกลด ์8 เปอรเ์ซน็ต ์ทรกิเกอร)์, กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลด ์8 
เปอรเ์ซน็ต ์ทรกิเกอร ์2 (เดมิชื่อ : กองทุนเปิดซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ โกลด ์8 เปอรเ์ซน็ต ์ทรกิเกอร ์2) โดยการเปลีย่นชื่อกองทุนมผีล
ตัง้แต่วนัที ่10 มถิุนายน 2562 เป็นตน้ไป 
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 (ประจ าปี 2562) 
(TH, US, LUX, JP) 

 
วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม,่ วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ญี่ปุ่ น และลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่2 มกราคม   วนัหยดุท าการของประเทศญี่ปุ่ น 
วนัที ่3 มกราคม   วนัหยดุท าการของประเทศญี่ปุ่ น 
วนัที ่14 มกราคม   วนัหยดุท าการของประเทศญี่ปุ่ น 
วนัที ่21 มกราคม   วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่11 กุมภาพนัธ ์ วนัหยดุท าการของประเทศญี่ปุ่ น 
วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์ วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์ วนัมาฆบูชา 
วนัที ่21 มนีาคม   วนัหยดุท าการของประเทศญี่ปุ่ น 
วนัที ่8 เมษายน   วนัจกัร ี
วนัที ่15 เมษายน   วนัสงกรานต์ 
วนัที ่16 เมษายน  วนัหยดุชดเชยวนัสงกรานต์ 
วนัที ่19 เมษายน  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่22 เมษายน  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่26 เมษายน  วนัหยดุท าการของประเทศญี่ปุ่ น 
วนัที ่29 เมษายน  วนัหยดุท าการของประเทศญี่ปุ่ น 
วนัที ่30 เมษายน  วนัหยดุท าการของประเทศญี่ปุ่ น 
วนัที ่1 พฤษภาคม   วนัแรงงานแหง่ชาต,ิ วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ และญี่ปุ่ น 
วนัที ่2 พฤษภาคม  วนัหยดุท าการของประเทศญี่ปุ่ น 
วนัที ่3 พฤษภาคม   วนัหยดุท าการของประเทศญี่ปุ่ น 
วนัที ่6 พฤษภาคม   วนัพระราชพธิบีรมราชาภเิษก, วนัหยดุท าการของประเทศญี่ปุ่ น 
วนัที ่9 พฤษภาคม  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่20 พฤษภาคม  วนัหยดุชดเชยวนัวสิาขบูชา 
วนัที ่27 พฤษภาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา, และลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่30 พฤษภาคม  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่3 มถิุนายน  วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สทุดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนีิ 
วนัที ่10 มถิุนายน  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่3 กรกฎาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่4 กรกฎาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่15 กรกฎาคม   วนัหยดุท าการของประเทศญี่ปุ่ น 
วนัที ่16 กรกฎาคม   วนัอาสาฬหบูชา 
วนัที ่29 กรกฎาคม  วนัหยดุชดเชยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ  

บดนิทรเทพยวรางกูร 
วนัที ่12 สงิหาคม   วนัหยดุวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ในพระบาทสมเดจ็พระ 

ปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร, วนัหยุดท าการของประเทศญี่ปุ่ น 
วนัที ่15 สงิหาคม  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
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 (ประจ าปี 2562) 
(TH, US, LUX, JP) 

-ต่อ- 
 

วนัที ่2 กนัยายน  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่16 กนัยายน  วนัหยดุท าการของประเทศญี่ปุ่ น 
วนัที ่23 กนัยายน  วนัหยดุท าการของประเทศญี่ปุ่ น 
วนัที ่14 ตุลาคม วนัหยดุชดเชยวนัคลา้ยวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรม

นาถบพติร, วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และญี่ปุ่ น 
วนัที ่22 ตุลาคม วนัหยดุท าการของประเทศญี่ปุ่ น 
วนัที ่23 ตุลาคม  วนัปิยมหาราช 
วนัที ่1 พฤศจกิายน  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่4 พฤศจกิายน  วนัหยดุท าการของประเทศญี่ปุ่ น 
วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่28 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่29 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่5 ธนัวาคม  วนัคล้ายวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถ

บพติร วนัชาต ิและวนัพ่อแหง่ชาต ิ
วนัที ่10 ธนัวาคม  วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่24 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่25 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่26 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิน้ปี, วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ และญี่ปุ่ น 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เจแปนนิส อคิวติี้ (เดมิชื่อ : กองทุนเปิดซไีอเอม็บี-พรนิซเิพลิ เจแปนนิส อคิวติี้) โดยการเปลี่ยนชื่อกองทุนมผีล
ตัง้แต่วนัที ่10 มถิุนายน 2562 เป็นตน้ไป 
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ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เกาหลี อิควิต้ี 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี 

(ประจ าปี 2562) 
(TH, LUX, US, HK) 

 
วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม,่ วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ฮ่องกง และลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่21 มกราคม   วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่4 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุท าการของประเทศฮ่องกง 
วนัที ่5 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุท าการของประเทศฮ่องกง 
วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุท าการของประเทศฮ่องกง 
วนัที ่7 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุท าการของประเทศฮ่องกง 
วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์ วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์ วนัมาฆบูชา 
วนัที ่5 เมษายน   วนัหยดุท าการของประเทศฮ่องกง 
วนัที ่8 เมษายน   วนัจกัร ี
วนัที ่15 เมษายน   วนัสงกรานต์ 
วนัที ่16 เมษายน  วนัหยดุชดเชยวนัสงกรานต์ 
วนัที ่19 เมษายน  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ฮ่องกง และลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่22 เมษายน  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ และฮ่องกง 
วนัที ่1 พฤษภาคม   วนัแรงงานแหง่ชาต,ิ วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ และฮ่องกง 
วนัที ่6 พฤษภาคม   วนัพระราชพธิบีรมราชาภเิษก 
วนัที ่9 พฤษภาคม  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่13 พฤษภาคม  วนัหยดุท าการของประเทศฮ่องกง 
วนัที ่20 พฤษภาคม  วนัหยดุชดเชยวนัวสิาขบูชา 
วนัที ่27 พฤษภาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา, และลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่30 พฤษภาคม  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่3 มถิุนายน  วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สทุดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนีิ 
วนัที ่7 มถิุนายน  วนัหยดุท าการของประเทศฮ่องกง 
วนัที ่10 มถิุนายน  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่1 กรกฎาคม  วนัหยดุท าการของประเทศฮ่องกง 
วนัที ่3 กรกฎาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่4 กรกฎาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่16 กรกฎาคม   วนัอาสาฬหบูชา 
วนัที ่29 กรกฎาคม  วนัหยดุชดเชยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ  

บดนิทรเทพยวรางกูร 
วนัที ่12 สงิหาคม   วนัหยดุวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ในพระบาทสมเดจ็พระ 

ปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร 
วนัที ่15 สงิหาคม  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่2 กนัยายน  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เกาหลี อิควิต้ี 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี 

(ประจ าปี 2562) 
(TH, LUX, US, HK) 

-ต่อ- 
 
วนัที ่1 ตุลาคม  วนัหยดุท าการของประเทศฮ่องกง 
วนัที ่7 ตุลาคม  วนัหยดุท าการของประเทศฮ่องกง 
วนัที ่14 ตุลาคม วนัหยดุชดเชยวนัคลา้ยวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรม

นาถบพติร, วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่23 ตุลาคม  วนัปิยมหาราช 
วนัที ่1 พฤศจกิายน  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่28 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่29 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่5 ธนัวาคม  วนัคล้ายวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถ

บพติร วนัชาต ิและวนัพอ่แหง่ชาติ 
วนัที ่10 ธนัวาคม  วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่24 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ฮ่องกง และลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่25 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ฮ่องกง และลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่26 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ และฮ่องกง 
วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิน้ปี, วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ และฮ่องกง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เกาหล ีอคิวติี้ (เดมิชื่อ : กองทุนเปิดซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ เกาหล ีอคิวติี)้, กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ หุน้เกาหลี (เดมิ
ชื่อ : กองทุนเปิดซแีพม เกาหล ีอคิวติี)้ โดยการเปลีย่นชื่อกองทุนมผีลตัง้แต่วนัที ่10 มถิุนายน 2562 เป็นตน้ไป 
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 (ประจ าปี 2562) 
(VN, TH, US) 

 
วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม,่ วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และเวยีดนาม 
วนัที ่21 มกราคม   วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่4 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุท าการของประเทศเวยีดนาม 
วนัที ่5 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุท าการของประเทศเวยีดนาม 
วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุท าการของประเทศเวยีดนาม 
วนัที ่7 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุท าการของประเทศเวยีดนาม 
วนัที ่8 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุท าการของประเทศเวยีดนาม 
วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์ วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์ วนัมาฆบูชา   
วนัที ่8 เมษายน   วนัจกัร ี
วนัที ่15 เมษายน   วนัสงกรานต,์ วนัหยดุท าการของประเทศเวยีดนาม 
วนัที ่16 เมษายน  วนัหยดุชดเชยวนัสงกรานต์ 
วนัที ่19 เมษายน  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่29 เมษายน  วนัหยดุท าการของประเทศเวยีดนาม 
วนัที ่30 เมษายน  วนัหยดุท าการของประเทศเวยีดนาม 
วนัที ่1 พฤษภาคม   วนัแรงงานแหง่ชาต,ิ วนัหยดุท าการของประเทศเวยีดนาม 
วนัที ่6 พฤษภาคม   วนัพระราชพธิบีรมราชาภเิษก 
วนัที ่20 พฤษภาคม  วนัหยดุชดเชยวนัวสิาขบูชา 
วนัที ่27 พฤษภาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่3 มถิุนายน  วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สทุดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนีิ 
วนัที ่3 กรกฎาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่4 กรกฎาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่16 กรกฎาคม   วนัอาสาฬหบูชา 
วนัที ่29 กรกฎาคม  วนัหยดุชดเชยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ  

บดนิทรเทพยวรางกูร 
วนัที ่12 สงิหาคม  วนัหยดุวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ในพระบาทสมเดจ็พระ 

ปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร 
วนัที ่2 กนัยายน  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และเวยีดนาม 
วนัที ่14 ตุลาคม วนัหยดุชดเชยวนัคลา้ยวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรม

นาถบพติร, วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่23 ตุลาคม  วนัปิยมหาราช 
วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่28 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่29 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่5 ธนัวาคม  วนัคล้ายวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถ

บพติร วนัชาต ิและวนัพอ่แหง่ชาติ 
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 (ประจ าปี 2562) 
(VN, TH, US) 

-ต่อ- 
 

วนัที ่10 ธนัวาคม  วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่24 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่25 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิน้ปี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เวยีดนาม อคิวติี้ (เดมิชื่อ : กองทุนเปิดซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ เวยีดนาม อคิวติี)้ โดยการเปลีย่นชื่อกองทุนมผีล
ตัง้แต่วนัที ่10 มถิุนายน 2562 เป็นตน้ไป 
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กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิต้ี อิควิต้ี  

 (ประจ าปี 2562) 
(TH, US, UK, IRL) 

 
วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม,่ วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา องักฤษ และไอรแ์ลนด์ 
วนัที ่21 มกราคม   วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์ วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์ วนัมาฆบูชา 
วนัที ่18 มนีาคม  วนัหยดุท าการของประเทศไอรแ์ลนด ์
วนัที ่8 เมษายน   วนัจกัร ี
วนัที ่15 เมษายน   วนัสงกรานต์ 
วนัที ่16 เมษายน  วนัหยดุชดเชยวนัสงกรานต์ 
วนัที ่19 เมษายน  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา องักฤษ และไอรแ์ลนด ์
วนัที ่22 เมษายน  วนัหยดุท าการของประเทศไอรแ์ลนด ์และองักฤษ 
วนัที ่1 พฤษภาคม   วนัแรงงานแหง่ชาต,ิ วนัหยดุท าการของประเทศไอรแ์ลนด ์
วนัที ่6 พฤษภาคม   วนัพระราชพธิบีรมราชาภเิษก, วนัหยดุท าการของประเทศไอรแ์ลนด ์และองักฤษ 
วนัที ่20 พฤษภาคม  วนัหยดุชดเชยวนัวสิาขบูชา 
วนัที ่27 พฤษภาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และองักฤษ 
วนัที ่3 มถิุนายน วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สทุดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนีิ, วนัหยุด

ท าการของประเทศไอรแ์ลนด ์
วนัที ่3 กรกฎาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่4 กรกฎาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่16 กรกฎาคม   วนัอาสาฬหบูชา 
วนัที ่29 กรกฎาคม  วนัหยดุชดเชยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ  

บดนิทรเทพยวรางกูร 
วนัที ่12 สงิหาคม   วนัหยดุวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ในพระบาทสมเดจ็พระ 

ปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร 
  วนัที ่5 สงิหาคม  วนัหยดุท าการของประเทศไอรแ์ลนด ์

วนัที ่26 สงิหาคม  วนัหยดุท าการของประเทศองักฤษ 
วนัที ่2 กนัยายน  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่14 ตุลาคม วนัหยดุชดเชยวนัคลา้ยวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรม

นาถบพติร, วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่23 ตุลาคม  วนัปิยมหาราช 
วนัที ่28 ตุลาคม  วนัหยดุท าการของประเทศไอรแ์ลนด ์
วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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 (ประจ าปี 2562) 
(TH, US, UK) 

มีผลตัง้แต่วนัท่ี 2 ธนัวาคม 2562 เป็นต้นไป 
-ต่อ- 

 
วนัที ่28 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่29 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่5 ธนัวาคม  วนัคล้ายวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถ

บพติร วนัชาต ิและวนัพอ่แหง่ชาติ 
วนัที ่10 ธนัวาคม  วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่24 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และองักฤษ 
วนัที ่25 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และองักฤษ 
วนัที ่26 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศองักฤษ 
วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิน้ปี วนัหยุดท าการของประเทศองักฤษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ: กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล แมเนจ โวลาตลิติี ้อคิวติี้ (เดมิชื่อ : กองทุนเปิดซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ โกลบอล แมเนจ โวลาตลิติี ้อคิวติี้) 

โดยการเปลี่ยนชื่อกองทุนมผีลตัง้แต่วนัที ่10 มถิุนายน 2562 เป็นต้นไป 
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กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิต้ี 

(ประจ าปี 2562) 
(TH, MALAYSIA, CH, HK, US) 

 
วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม,่ วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา จนี ฮ่องกง และมาเลเซยี 
วนัที ่21 มกราคม   วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และมาเลเซยี 
วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่4 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุท าการของประเทศจนี และฮ่องกง 
วนัที ่5 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุท าการของประเทศมาเลเซยี ฮ่องกง และจนี 
วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุท าการของประเทศมาเลเซยี ฮ่องกง และจนี 
วนัที ่7 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุท าการของประเทศจนี และฮ่องกง 
วนัที ่8 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุท าการของประเทศจนี 
วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์ วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์ วนัมาฆบูชา   
วนัที ่5 เมษายน  วนัหยดุท าการของประเทศจนี และฮ่องกง 
วนัที ่8 เมษายน   วนัจกัร ี
วนัที ่15 เมษายน   วนัสงกรานต์ 
วนัที ่16 เมษายน  วนัหยดุชดเชยวนัสงกรานต์ 
วนัที ่19 เมษายน  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และฮ่องกง 
วนัที ่22 เมษายน  วนัหยดุท าการของประเทศฮ่องกง 
วนัที ่1 พฤษภาคม   วนัแรงงานแหง่ชาต,ิ วนัหยดุท าการของประเทศมาเลเซยี ฮ่องกง และจนี 
วนัที ่2 พฤษภาคม   วนัหยดุท าการของประเทศจนี 
วนัที ่3 พฤษภาคม   วนัหยดุท าการของประเทศจนี 
วนัที ่6 พฤษภาคม   วนัพระราชพธิบีรมราชาภเิษก 
วนัที ่13 พฤษภาคม  วนัหยดุท าการของประเทศฮ่องกง 
วนัที ่20 พฤษภาคม  วนัหยดุชดเชยวนัวสิาขบูชา, วนัหยดุท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่22 พฤษภาคม  วนัหยดุท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่27 พฤษภาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่3 มถิุนายน  วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สทุดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนีิ 
วนัที ่4 มถิุนายน  วนัหยดุท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่5 มถิุนายน  วนัหยดุท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่6 มถิุนายน  วนัหยดุท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่7 มถิุนายน  วนัหยดุท าการของประเทศจนี และฮ่องกง 
วนัที ่1 กรกฎาคม  วนัหยดุท าการของประเทศฮ่องกง 
วนัที ่3 กรกฎาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่4 กรกฎาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่16 กรกฎาคม   วนัอาสาฬหบูชา 
วนัที ่29 กรกฎาคม  วนัหยดุชดเชยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ  

บดนิทรเทพยวรางกูร 
วนัที ่30 กรกฎาคม  วนัหยดุท าการของประเทศมาเลเซยี 
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 (ประจ าปี 2562) 
(TH, MALAYSIA, CH, HK, US) 

-ต่อ- 
 
วนัที ่12 สงิหาคม  วนัหยดุวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ในพระบาทสมเดจ็พระ 

ปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร, วนัหยุดท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่2 กนัยายน  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และมาเลเซยี 
วนัที ่9 กนัยายน  วนัหยดุท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่13 กนัยายน  วนัหยดุท าการของประเทศจนี 
วนัที ่16 กนัยายน  วนัหยดุท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่1 ตุลาคม  วนัหยดุท าการของประเทศจนี และฮ่องกง 
วนัที ่2 ตุลาคม  วนัหยดุท าการของประเทศจนี 
วนัที ่3 ตุลาคม  วนัหยดุท าการของประเทศจนี 
วนัที ่4 ตุลาคม  วนัหยดุท าการของประเทศจนี 
วนัที ่7 ตุลาคม  วนัหยดุท าการของประเทศจนี และฮ่องกง 
วนัที ่14 ตุลาคม วนัหยดุชดเชยวนัคลา้ยวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรม

นาถบพติร, วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่23 ตุลาคม  วนัปิยมหาราช 

 

(TH, MALAYSIA, CH, HK, US, LUX, SG) 
มีผลตัง้แต่วนัท่ี 28 ต.ค. 2562 เป็นต้นไป 

วนัที ่28 ตุลาคม  วนัหยดุท าการของประเทศมาเลเซยี และสงิคโ์ปร ์
วนัที ่1 พฤศจกิายน  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่28 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่29 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่5 ธนัวาคม  วนัคล้ายวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถ

บพติร วนัชาต ิและวนัพ่อแหง่ชาต ิ
วนัที ่10 ธนัวาคม  วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่24 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ลกัเซมเบริก์ สงิคโปร ์และฮ่องกง 
วนัที ่25 ธนัวาคม วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ลกัเซมเบริก์ สงิคโปร ์ฮ่องกง และมาเลเซยี 
วนัที ่26 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศฮ่องกง และลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิน้ปี วนัหยุดท าการของประเทศฮ่องกง ลกัเซมเบริก์ และสงิคโปร ์
 
 
 
 

 
หมายเหตุ: กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ไชน่า อคิวติี้ (เดมิชื่อ : กองทุนเปิดซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ ไชน่า อคิวติี้) โดยการเปลีย่นชื่อกองทุนมผีลตัง้แต่วนัที ่

10 มถิุนายน 2562 เป็นต้นไป 
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กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิต้ี 

(ประจ าปี 2562) 
(TH, US, UK, LUX) 

 
วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม,่ วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา องักฤษ และลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่21 มกราคม   วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์ วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์ วนัมาฆบูชา   
วนัที ่8 เมษายน   วนัจกัร ี
วนัที ่15 เมษายน   วนัสงกรานต์ 
วนัที ่16 เมษายน  วนัหยดุชดเชยวนัสงกรานต์ 
วนัที ่19 เมษายน  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา องักฤษ และลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่22 เมษายน  วนัหยดุท าการของประเทศองักฤษ และลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่1 พฤษภาคม   วนัแรงงานแหง่ชาต,ิ วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่6 พฤษภาคม  วนัพระราชพธิบีรมราชาภเิษก, วนัหยดุท าการของประเทศองักฤษ 
วนัที ่9 พฤษภาคม  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่20 พฤษภาคม  วนัหยดุชดเชยวนัวสิาขบูชา 
วนัที ่27 พฤษภาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และองักฤษ 
วนัที ่30 พฤษภาคม  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่3 มถิุนายน  วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สทุดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนีิ 
วนัที ่10 มถิุนายน  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่3 กรกฎาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่4 กรกฎาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่16 กรกฎาคม   วนัอาสาฬหบูชา 
วนัที ่29 กรกฎาคม  วนัหยดุชดเชยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ  

บดนิทรเทพยวรางกูร 
วนัที ่12 สงิหาคม  วนัหยดุวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ในพระบาทสมเดจ็พระ 

ปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร 
วนัที ่15 สงิหาคม  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่26 สงิหาคม  วนัหยดุท าการของประเทศองักฤษ 
วนัที ่2 กนัยายน  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่14 ตุลาคม วนัหยดุชดเชยวนัคลา้ยวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรม

นาถบพติร, วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่23 ตุลาคม  วนัปิยมหาราช 
วนัที ่1 พฤศจกิายน  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่28 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่29 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่5 ธนัวาคม  วนัคล้ายวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถ

บพติร วนัชาต ิและวนัพอ่แหง่ชาติ 
 



 

 

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จ ากัด  44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย  ชัน้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 

โทรศัพท์ 0 2686 9500  โทรสาร 0 2657  3167  

ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิต้ี 

 (ประจ าปี 2562) 
(TH, US, UK, LUX) 

-ต่อ- 
 
วนัที ่10 ธนัวาคม  วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่24 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา องักฤษ และลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่25 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา องักฤษ และลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่26 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศองักฤษ และลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิน้ปี, วนัหยดุท าการของประเทศองักฤษ และลกัเซมเบริก์ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล คอมมอดติี้ (เดมิชื่อ : กองทุนเปิดซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ (แฟม) โกลบอล คอมมอดติี้) โดยการเปลีย่นชื่อ
กองทุนมผีลตัง้แต่วนัที ่10 มถิุนายน 2562 เป็นตน้ไป 



 

 

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จ ากัด  44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย  ชัน้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 

โทรศัพท์ 0 2686 9500  โทรสาร 0 2657  3167  

ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี 

 (ประจ าปี 2562) 
เดิมกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund  

(TH, UK, US, LUX) 
 

วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม,่ วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา องักฤษ และลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่21 มกราคม   วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์ วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์ วนัมาฆบูชา   
วนัที ่8 เมษายน   วนัจกัร ี
วนัที ่15 เมษายน   วนัสงกรานต์ 
วนัที ่16 เมษายน  วนัหยดุชดเชยวนัสงกรานต์ 
วนัที ่19 เมษายน  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา องักฤษ และลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่22 เมษายน  วนัหยดุท าการของประเทศองักฤษ และลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่1 พฤษภาคม   วนัแรงงานแหง่ชาต,ิ วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่6 พฤษภาคม  วนัพระราชพธิบีรมราชาภเิษก, วนัหยดุท าการของประเทศองักฤษ 
วนัที ่9 พฤษภาคม  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่20 พฤษภาคม  วนัหยดุชดเชยวนัวสิาขบูชา 
วนัที ่27 พฤษภาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และองักฤษ 
วนัที ่30 พฤษภาคม  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่3 มถิุนายน   วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สทุดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนีิ 
วนัที ่10 มถิุนายน  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 

 

เปล่ียนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds 
(TH, UK, US, GER) 

มีผลตัง้แต่วนัท่ี 24 มิถนุายน 2562 เป็นต้นไป 
วนัที ่3 กรกฎาคม วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่4 กรกฎาคม วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่16 กรกฎาคม  วนัอาสาฬหบูชา 
วนัที ่29 กรกฎาคม วนัหยดุชดเชยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพ

ยวรางกูร 
วนัที ่12 สงิหาคม  วนัหยดุวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ในพระบาทสมเดจ็พระ

ปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร 
วนัที ่26 สงิหาคม วนัหยดุท าการของประเทศองักฤษ 
วนัที ่2 กนัยายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่3 ตุลาคม วนัหยดุท าการของประเทศเยอรมนั 
วนัที ่14 ตุลาคม วนัหยดุชดเชยวนัคลา้ยวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรม

นาถบพติร, วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่23 ตุลาคม วนัปิยมหาราช 
วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่28 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 



 

 

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จ ากัด  44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย  ชัน้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 
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ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี 

 (ประจ าปี 2562) 
(TH, UK, US, GER) 

 -ต่อ- 
 

วนัที ่29 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่5 ธนัวาคม  วนัคล้ายวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถ

บพติร วนัชาต ิและวนัพอ่แหง่ชาต ิ
วนัที ่10 ธนัวาคม  วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่24 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา เยอรมนั และองักฤษ  
วนัที ่25 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา เยอรมนั และองักฤษ 
วนัที ่26 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศองักฤษ และเยอรมนั 
วนัที ่30 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศเยอรมนั 
วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิน้ปี, วนัหยดุท าการของประเทศองักฤษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อคิวติี้ (เดมิชื่อ : กองทุนเปิดซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ (แฟม) โกลบอล เอควติีส้)์ โดยการเปลีย่นชื่อกองทุน
มผีลตัง้แต่วนัที ่10 มถิุนายน 2562 เป็นตน้ไป 



 

 

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จ ากัด  44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย  ชัน้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 

โทรศัพท์ 0 2686 9500  โทรสาร 0 2657  3167  

ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชัน่เพื่อการเลีย้งชีพ 

(ประจ าปี 2562) 
(TH, US, GER, UK, LUX) 

 
วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม,่ วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา องักฤษ เยอรมนั และลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่21 มกราคม   วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์ วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์ วนัมาฆบูชา   
วนัที ่8 เมษายน   วนัจกัร ี
วนัที ่15 เมษายน   วนัสงกรานต์ 
วนัที ่16 เมษายน  วนัหยดุชดเชยวนัสงกรานต์ 
วนัที ่19 เมษายน  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา องักฤษ เยอรมนั และลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่22 เมษายน  วนัหยดุท าการของประเทศองักฤษ เยอรมนั และลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่1 พฤษภาคม   วนัแรงงานแหง่ชาต,ิ วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ และเยอรมนั 
วนัที ่6 พฤษภาคม  วนัพระราชพธิบีรมราชาภเิษก, วนัหยดุท าการของประเทศองักฤษ 
วนัที ่9 พฤษภาคม  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่20 พฤษภาคม  วนัหยดุชดเชยวนัวสิาขบูชา 
วนัที ่27 พฤษภาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และองักฤษ 
วนัที ่30 พฤษภาคม  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์  และเยอรมนั 
วนัที ่3 มถิุนายน  วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สทุดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนีิ 
วนัที ่10 มถิุนายน  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ และเยอรมนั 
วนัที ่3 กรกฎาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่4 กรกฎาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่16 กรกฎาคม   วนัอาสาฬหบูชา 
วนัที ่29 กรกฎาคม  วนัหยดุชดเชยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ  

บดนิทรเทพยวรางกูร 
วนัที ่12 สงิหาคม   วนัหยดุวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ในพระบาทสมเดจ็พระ 

ปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร  
วนัที ่15 สงิหาคม  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่26 สงิหาคม  วนัหยดุท าการของประเทศองักฤษ 
วนัที ่2 กนัยายน  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่3 ตุลาคม  วนัหยดุท าการของประเทศเยอรมนั 
วนัที ่14 ตุลาคม วนัหยดุชดเชยวนัคลา้ยวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรม

นาถบพติร, วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่23 ตุลาคม  วนัปิยมหาราช 
วนัที ่1 พฤศจกิายน  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่28 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่29 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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 (ประจ าปี 2562) 
(TH, US, GER, UK, LUX) 

-ต่อ- 
 
วนัที ่5 ธนัวาคม  วนัคล้ายวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถ

บพติร วนัชาต ิและวนัพอ่แหง่ชาติ 
วนัที ่10 ธนัวาคม  วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่24 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา องักฤษ เยอรมนั และลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่25 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา องักฤษ เยอรมนั และลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่26 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศองักฤษ เยอรมนั และลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่30 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศเยอรมนั 
วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิน้ปี, วนัหยดุท าการของประเทศองักฤษ เยอรมนั และลกัเซมเบริก์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ อะเกรสซฟี แอลโลเคชัน่เพื่อการเลี้ยงชพี (เดมิชื่อ : กองทุนเปิดซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ (แฟม) เพื่อการเลี้ยงชพี) 
โดยการเปลี่ยนชื่อกองทุนมผีลตัง้แต่วนัที ่10 มถิุนายน 2562 เป็นต้นไป 
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กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชัน่  

 (ประจ าปี 2562) 
(TH, US, UK) 

 
วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม,่ วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และองักฤษ  
วนัที ่21 มกราคม   วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์ วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์ วนัมาฆบูชา 
วนัที ่8 เมษายน   วนัจกัร ี
วนัที ่15 เมษายน   วนัสงกรานต์ 
วนัที ่16 เมษายน  วนัหยดุชดเชยวนัสงกรานต์ 
วนัที ่19 เมษายน  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และองักฤษ  
วนัที ่22 เมษายน  วนัหยดุท าการของประเทศองักฤษ 
วนัที ่1 พฤษภาคม   วนัแรงงานแหง่ชาต ิ
วนัที ่6 พฤษภาคม   วนัหยดุท าการของประเทศองักฤษ 
วนัที ่20 พฤษภาคม  วนัหยดุชดเชยวนัวสิาขบูชา 
วนัที ่27 พฤษภาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และองักฤษ 
วนัที ่3 มถิุนายน  วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สทุดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนีิ 
วนัที ่3 กรกฎาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่4 กรกฎาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่16 กรกฎาคม   วนัอาสาฬหบูชา 
วนัที ่29 กรกฎาคม  วนัหยดุชดเชยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ  

บดนิทรเทพยวรางกูร 
วนัที ่12 สงิหาคม  วนัหยดุวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ในพระบาทสมเดจ็พระ

ปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร 
วนัที ่26 สงิหาคม  วนัหยดุท าการของประเทศองักฤษ 
วนัที ่2 กนัยายน  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่14 ตุลาคม วนัหยดุชดเชยวนัคลา้ยวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรม

นาถบพติร, วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่23 ตุลาคม  วนัปิยมหาราช 
วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่28 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่29 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชัน่  

 (ประจ าปี 2562) 
(TH, US, UK) 

-ต่อ- 
 

วนัที ่5 ธนัวาคม  วนัคล้ายวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถ
บพติร วนัชาต ิและวนัพอ่แหง่ชาติ 

วนัที ่10 ธนัวาคม  วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่24 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และองักฤษ  
วนัที ่25 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และองักฤษ  
วนัที ่26 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศองักฤษ 
วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิน้ปี วนัหยุดท าการของประเทศองักฤษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อนิโนเวชัน่ (เดมิชื่อ : กองทุนเปิดซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ โกลบอล อนิโนเวชัน่) โดยการเปลีย่นชื่อ
กองทุนมผีลตัง้แต่วนัที ่10 มถิุนายน 2562 เป็นตน้ไป 
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ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด ์

 (ประจ าปี 2562) 
(TH, LUX, US, SG) 

 
วนัที ่2 กนัยายน  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่14 ตุลาคม วนัหยดุชดเชยวนัคลา้ยวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรม

นาถบพติร, วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่23 ตุลาคม  วนัปิยมหาราช 
วนัที ่28 ตุลาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสงิคโปร ์
วนัที ่1 พฤศจกิายน  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่28 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่29 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่5 ธนัวาคม  วนัคล้ายวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถ

บพติร วนัชาต ิและวนัพอ่แหง่ชาติ 
วนัที ่10 ธนัวาคม  วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่24 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา สงิคโปร ์และลกัเซมเบริก์  
วนัที ่25 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา สงิคโปร ์และลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่26 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิน้ปี, วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ และสงิคโปร ์
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กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ ์อินคมั  

 (ประจ าปี 2562) 
(TH, US) 

มีผลตัง้แต่วนัท่ี 6 พ.ย. 2562 เป็นต้นไป 
 

วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่28 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่29 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่5 ธนัวาคม  วนัคล้ายวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิล อดลุยเดช บรมนาถ

บพติร วนัชาต ิและวนัพอ่แหง่ชาติ 
วนัที ่10 ธนัวาคม  วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่24 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่25 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิน้ปี 

 


