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 (ประจาํปี 2563) 

(VN, TH, US) 

 

วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม,่ วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และเวยีดนาม 

วนัที ่20 มกราคม   วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่23 มกราคม   วนัหยดุทําการของประเทศเวยีดนาม 

วนัที ่24 มกราคม   วนัหยดุทําการของประเทศเวยีดนาม 

วนัที ่27 มกราคม   วนัหยดุทําการของประเทศเวยีดนาม 

วนัที ่28 มกราคม   วนัหยดุทําการของประเทศเวยีดนาม 

วนัที ่29 มกราคม   วนัหยดุทําการของประเทศเวยีดนาม 

วนัที ่10 กุมภาพนัธ ์ วนัหยดุชดเชยวนัมาฆบูชา 

วนัที ่17 กุมภาพนัธ ์ วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่2 เมษายน   วนัหยดุทําการของประเทศเวยีดนาม 

วนัที ่6 เมษายน  วนัพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช และวนัทีร่ะลกึมหาจกัรบีรมราชวงศ ์

วนัที ่10 เมษายน   วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่13 เมษายน   วนัสงกรานต์ 

วนัที ่14 เมษายน   วนัสงกรานต์ 

วนัที ่15 เมษายน   วนัสงกรานต์ 

วนัที ่30 เมษายน   วนัหยดุทําการของประเทศเวยีดนาม 

วนัที ่1 พฤษภาคม  วนัแรงงานแหง่ชาต,ิ วนัหยดุทําการของประเทศเวยีดนาม 

วนัที ่4 พฤษภาคม  วนัฉตัรมงคล 

วนัที ่6 พฤษภาคม  วนัวสิาขบูชา 

วนัที ่25 พฤษภาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่3 มถุินายน วนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจา้สทุดิา พชัรสธุาพมิลลกัษณ พระบรมราชนีิ 

วนัที ่3 กรกฎาคม   วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่6 กรกฎาคม  วนัหยดุชดเชยวนัอาสาฬหบูชา 

วนัที ่28 กรกฎาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ 

พระวชริเกลา้เจา้อยู่หวั 

วนัที ่12 สงิหาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนีินาถ พระบรมราชชนนี 

พนัปีหลวง และวนัแมแ่หง่ชาต ิ

วนัที ่2 กนัยายน   วนัหยดุทําการของประเทศเวยีดนาม 

วนัที ่7 กนัยายน   วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่12 ตุลาคม   วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่13 ตุลาคม วนัคล้ายวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดลุยเดชมหาราช  

บรมนาถบพติร 

วนัที ่23 ตุลาคม วนัปิยมหาราช 

วนัที ่11 พฤศจกิายน  วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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(VN, TH, US) 

-ต่อ- 

 

วนัที ่26 พฤศจกิายน  วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่27 พฤศจกิายน  วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่7 ธนัวาคม วนัหยดุชดเชยวนัคลา้ยวนัพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร  

มหาภูมพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพอ่แหง่ชาต ิ

วนัที ่10 ธนัวาคม วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 

วนัที ่24 ธนัวาคม   วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่25 ธนัวาคม   วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่31 ธนัวาคม วนัสิน้ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต:ุ กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เวยีดนาม อคิวติี ้(เดมิชื่อ : กองทุนเปิดซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ เวยีดนาม อคิวติี)้ โดยการเปลีย่นชื่อกองทุนมผีล

ตัง้แต่วนัที ่10 มถุินายน 2562 เป็นตน้ไป 
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กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรคัเจอร ์อิควิต้ี 

 (ประจาํปี 2563) 

(TH, US, UK, IRL, AUS) 

 

วนัที ่1 มกราคม  วนัขึน้ปีใหม,่ วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา องักฤษ ออสเตรเลยี และไอรแ์ลนด ์

วนัที ่20 มกราคม   วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่27 มกราคม   วนัหยดุทําการของประเทศออสเตรเลยี 

วนัที ่10 กุมภาพนัธ ์ วนัหยดุชดเชยวนัมาฆบูชา 

วนัที ่17 กุมภาพนัธ ์ วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่17 มนีาคม  วนัหยดุทําการของประเทศไอรแ์ลนด ์

วนัที ่6 เมษายน  วนัพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช และวนัทีร่ะลกึมหาจกัรบีรมราชวงศ์ 

วนัที ่10 เมษายน   วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา องักฤษ ออสเตรเลยี และไอรแ์ลนด ์

วนัที ่13 เมษายน   วนัสงกรานต,์ วนัหยดุทําการของประเทศองักฤษ ออสเตรเลยี และไอรแ์ลนด ์

วนัที ่14 เมษายน   วนัสงกรานต์ 

วนัที ่15 เมษายน   วนัสงกรานต์ 

วนัที ่1 พฤษภาคม  วนัแรงงานแหง่ชาต,ิ วนัหยดุทําการของประเทศไอรแ์ลนด ์

วนัที ่4 พฤษภาคม  วนัฉตัรมงคล, วนัหยุดทําการของประเทศไอรแ์ลนด ์

วนัที ่6 พฤษภาคม  วนัวสิาขบูชา 

วนัที ่8 พฤษภาคม  วนัหยดุทําการของประเทศองักฤษ 

วนัที ่25 พฤษภาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และองักฤษ 

วนัที ่1 มถุินายน  วนัหยดุทําการของประเทศไอรแ์ลนด ์

วนัที ่3 มถุินายน วนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจา้สทุดิา พชัรสธุาพมิลลกัษณ พระบรมราชนีิ  

วนัที ่8 มถุินายน  วนัหยดุทําการของประเทศออสเตรเลยี 

วนัที ่3 กรกฎาคม   วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่6 กรกฎาคม  วนัหยดุชดเชยวนัอาสาฬหบูชา 

วนัที ่28 กรกฎาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ 

พระวชริเกลา้เจา้อยู่หวั 

วนัที ่3 สงิหาคม วนัหยดุทําการของประเทศไอรแ์ลนด ์และออสเตรเลยี 

วนัที ่12 สงิหาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนีินาถ พระบรมราชชนนี 

พนัปีหลวง และวนัแมแ่หง่ชาต ิ

วนัที ่31 สงิหาคม วนัหยดุทําการของประเทศองักฤษ 

วนัที ่7 กนัยายน   วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่5 ตุลาคม  วนัหยดุทําการของประเทศออสเตรเลยี 

วนัที ่12 ตุลาคม   วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่13 ตุลาคม วนัคล้ายวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดลุยเดชมหาราช  

บรมนาถบพติร 

วนัที ่23 ตุลาคม วนัปิยมหาราช 

วนัที ่26 ตุลาคม วนัหยดุทําการของประเทศไอรแ์ลนด ์

วนัที ่11 พฤศจกิายน  วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่26 พฤศจกิายน  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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 (ประจาํปี 2563) 

(TH, US, UK, IRL, AUS) 

-ต่อ- 

 

วนัที ่27 พฤศจกิายน  วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่7 ธนัวาคม วนัหยดุชดเชยวนัคลา้ยวนัพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร  

มหาภูมพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพอ่แหง่ชาต ิ

วนัที ่10 ธนัวาคม วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 

วนัที ่24 ธนัวาคม   วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา องักฤษ ออสเตรเลยี และไอรแ์ลนด ์

วนัที ่25 ธนัวาคม   วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา องักฤษ ออสเตรเลยี และไอรแ์ลนด ์

วนัที ่28 ธนัวาคม   วนัหยดุทําการของประเทศองักฤษ ออสเตรเลยี และไอรแ์ลนด ์

วนัที ่29 ธนัวาคม   วนัหยดุทําการของประเทศไอรแ์ลนด ์

วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิน้ปี, วนัหยดุทําการของประเทศองักฤษ ออสเตรเลยี และไอรแ์ลนด ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหต:ุ กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อนิฟราสตรคัเจอร ์อคิวติี้ (เดมิชื่อ : กองทุนเปิดซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ โกลบอล อนิฟราสตรคัเจอร ์อคิ

วติี)้ โดยการเปลีย่นชื่อกองทุนมผีลตัง้แต่วนัที ่10 มถิุนายน 2562 เป็นตน้ไป 
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กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส ์

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร ์ซิเคียวริต้ี 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แคพ็ อิควิต้ี 

(ประจาํปี 2563) 

(TH, IRL, US) 

 

วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม,่ วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และไอรแ์ลนด ์

วนัที ่20 มกราคม   วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่10 กุมภาพนัธ ์ วนัหยดุชดเชยวนัมาฆบูชา 

วนัที ่17 กุมภาพนัธ ์ วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่17 มนีาคม  วนัหยดุทําการของประเทศไอรแ์ลนด ์

วนัที ่6 เมษายน  วนัพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช และวนัทีร่ะลกึมหาจกัรบีรมราชวงศ์ 

วนัที ่10 เมษายน   วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และไอรแ์ลนด ์

วนัที ่13 เมษายน   วนัสงกรานต,์ วนัหยดุทําการของประเทศไอรแ์ลนด ์

วนัที ่14 เมษายน   วนัสงกรานต์ 

วนัที ่15 เมษายน   วนัสงกรานต์ 

วนัที ่1 พฤษภาคม  วนัแรงงานแหง่ชาต,ิ วนัหยดุทําการของประเทศไอรแ์ลนด ์

วนัที ่4 พฤษภาคม  วนัฉตัรมงคล, วนัหยุดทําการของประเทศไอรแ์ลนด ์

วนัที ่6 พฤษภาคม  วนัวสิาขบูชา 

วนัที ่25 พฤษภาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่1 มถุินายน  วนัหยดุทําการของประเทศไอรแ์ลนด ์

วนัที ่3 มถุินายน วนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจา้สทุดิา พชัรสธุาพมิลลกัษณ พระบรมราชนีิ  

วนัที ่3 กรกฎาคม   วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่6 กรกฎาคม  วนัหยดุชดเชยวนัอาสาฬหบูชา 

วนัที ่28 กรกฎาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ 

พระวชริเกลา้เจา้อยู่หวั 

วนัที ่3 สงิหาคม วนัหยดุทําการของประเทศไอรแ์ลนด ์

วนัที ่12 สงิหาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนีินาถ พระบรมราชชนนี 

พนัปีหลวง และวนัแมแ่หง่ชาต ิ

วนัที ่7 กนัยายน   วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่12 ตุลาคม   วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่13 ตุลาคม วนัคล้ายวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดลุยเดชมหาราช  

บรมนาถบพติร 

วนัที ่23 ตุลาคม วนัปิยมหาราช 

วนัที ่26 ตุลาคม วนัหยดุทําการของประเทศไอรแ์ลนด ์

วนัที ่11 พฤศจกิายน  วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่26 พฤศจกิายน  วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่27 พฤศจกิายน  วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส ์

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร ์ซิเคียวริต้ี 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แคพ็ อิควิต้ี 

(ประจาํปี 2563) 

(TH, IRL, US) 

-ต่อ- 

 

วนัที ่7 ธนัวาคม วนัหยดุชดเชยวนัคลา้ยวนัพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมิ

พลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพอ่แหง่ชาต ิ

วนัที ่10 ธนัวาคม วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 

วนัที ่24 ธนัวาคม   วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และไอรแ์ลนด ์

วนัที ่25 ธนัวาคม   วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และไอรแ์ลนด ์

วนัที ่28 ธนัวาคม   วนัหยดุทําการของประเทศไอรแ์ลนด ์

วนัที ่29 ธนัวาคม   วนัหยดุทําการของประเทศไอรแ์ลนด ์

วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิน้ปี, วนัหยดุทําการของประเทศไอรแ์ลนด ์

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต:ุ กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล รทีส ์(เดมิชื่อ : กองทุนเปิดซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ โกลบอล รทีส)์, กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล พรี

เฟอร ์ซเิคยีวรติี ้(เดมิชื่อ : กองทุนเปิดซไีอเอม็บ-ี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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 (ประจาํปี 2563) 

(TH, US, IRL, EUR) 

 

วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม,่ วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ยุโรป และไอรแ์ลนด ์

วนัที ่20 มกราคม   วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่10 กุมภาพนัธ ์ วนัหยดุชดเชยวนัมาฆบูชา 

วนัที ่17 กุมภาพนัธ ์ วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่17 มนีาคม  วนัหยดุทําการของประเทศไอรแ์ลนด ์

วนัที ่6 เมษายน  วนัพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช และวนัทีร่ะลกึมหาจกัรบีรมราชวงศ์ 

วนัที ่10 เมษายน   วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ยุโรป และไอรแ์ลนด ์

วนัที ่13 เมษายน   วนัสงกรานต,์ วนัหยดุทําการของประเทศยโุรป และไอรแ์ลนด ์

วนัที ่14 เมษายน   วนัสงกรานต์ 

วนัที ่15 เมษายน   วนัสงกรานต์ 

วนัที ่1 พฤษภาคม  วนัแรงงานแหง่ชาต,ิ วนัหยดุทําการของประเทศยโุรป และไอรแ์ลนด ์

วนัที ่4 พฤษภาคม  วนัฉตัรมงคล และวนัหยุดทําการของประเทศไอรแ์ลนด ์

วนัที ่6 พฤษภาคม  วนัวสิาขบูชา 

วนัที ่25 พฤษภาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่1 มถุินายน  วนัหยดุทําการของประเทศไอรแ์ลนด ์

วนัที ่3 มถุินายน วนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจา้สทุดิา พชัรสธุาพมิลลกัษณ พระบรมราชนีิ  

วนัที ่3 กรกฎาคม   วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่6 กรกฎาคม  วนัหยดุชดเชยวนัอาสาฬหบูชา 

วนัที ่28 กรกฎาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ 

พระวชริเกลา้เจา้อยูห่วั 

วนัที ่3 สงิหาคม วนัหยดุทําการของประเทศไอรแ์ลนด ์

วนัที ่12 สงิหาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนีินาถ พระบรมราชชนนี 

พนัปีหลวง และวนัแมแ่หง่ชาต ิ

วนัที ่7 กนัยายน   วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่12 ตุลาคม   วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่13 ตุลาคม วนัคล้ายวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดลุยเดชมหาราช  

บรมนาถบพติร 

วนัที ่23 ตุลาคม วนัปิยมหาราช 

วนัที ่26 ตุลาคม วนัหยดุทําการของประเทศไอรแ์ลนด ์

วนัที ่11 พฤศจกิายน  วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่26 พฤศจกิายน  วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่27 พฤศจกิายน  วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่7 ธนัวาคม วนัหยดุชดเชยวนัคลา้ยวนัพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร  

มหาภูมพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพอ่แหง่ชาต ิ

วนัที ่10 ธนัวาคม วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 
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 (ประจาํปี 2563) 

(TH, US, IRL, EUR) 

-ต่อ- 

 

วนัที ่24 ธนัวาคม   วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ยุโรป และไอรแ์ลนด ์

วนัที ่25 ธนัวาคม   วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ยุโรป และไอรแ์ลนด ์

วนัที ่28 ธนัวาคม   วนัหยดุทําการของประเทศไอรแ์ลนด ์

วนัที ่29 ธนัวาคม   วนัหยดุทําการของประเทศไอรแ์ลนด ์

วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิน้ปี, วนัหยดุทําการของประเทศยโุรป และไอรแ์ลนด ์

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต:ุ กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ยโูรเป้ียน อคิวติี ้(เดมิชื่อ : กองทุนเปิดซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ ยโูรเป้ียน อคิวติี้) โดยการเปลี่ยนชื่อกองทุนมผีล

ตัง้แต่วนัที ่10 มถุินายน 2562 เป็นตน้ไป 
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