ตารางแสดงวันหยุดทาการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เอเชีย แปซิ ฟิก ไดนามิก อิ นคัม อิ ควิ ตี้
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เอเชีย แปซิ ฟิก ไดนามิก อิ นคัม อิ ควิ ตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เอเชีย แปซิ ฟิก อิ ควิ ตี้
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เดลี่ ไชน่ า-อิ นเดีย-อิ นโด อิ ควิ ตี้
(ประจาปี 2563)
(TH, MALAYSIA, US)
วันที่ 1 มกราคม
วันที่ 20 มกราคม
วันที่ 24 มกราคม
วันที่ 27 มกราคม
วันที่ 10 กุมภาพันธ์
วันที่ 17 กุมภาพันธ์
วันที่ 6 เมษายน
วันที่ 10 เมษายน
วันที่ 1 พฤษภาคม
วันที่ 4 พฤษภาคม
วันที่ 6 พฤษภาคม
วันที่ 7 พฤษภาคม
วันที่ 11 พฤษภาคม
วันที่ 25 พฤษภาคม
วันที่ 26 พฤษภาคม
วันที่ 3 มิถุนายน
วันที่ 8 มิถุนายน
วันที่ 3 กรกฎาคม
วันที่ 6 กรกฎาคม
วันที่ 27 กรกฎาคม
วันที่ 28 กรกฎาคม
วันที่ 31 กรกฎาคม
วันที่ 12 สิงหาคม
วันที่ 20 สิงหาคม
วันที่ 31 สิงหาคม
วันที่ 4 กันยายน
วันที่ 7 กันยายน
วันที่ 16 กันยายน
วันที่ 12 ตุลาคม
วันที่ 13 ตุลาคม
วันที่ 23 ตุลาคม

วันขึน้ ปี ใหม่, วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา และมาเลเซีย
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศมาเลเซีย
วันหยุดทาการของประเทศมาเลเซีย
วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช และวันทีร่ ะลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันแรงงานแห่งชาติ, วันหยุดทาการของประเทศมาเลเซีย
วันฉัตรมงคล
วันวิสาขบูชา
วันหยุดทาการของประเทศมาเลเซีย
วันหยุดทาการของประเทศมาเลเซีย
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา และมาเลเซีย
วันหยุดทาการของประเทศมาเลเซีย
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทดิ า พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันหยุดทาการของประเทศมาเลเซีย
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั
วันหยุดทาการของประเทศมาเลเซีย
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนั ปี
หลวง และวันแม่แห่งชาติ
วันหยุดทาการของประเทศมาเลเซีย
วันหยุดทาการของประเทศมาเลเซีย
วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์, วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศมาเลเซีย
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร
วันปิ ยมหาราช

บริษัทหลักทรัพย์จด
ั การกองทุน พรินซิเพิ ล จากัด 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน
้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167

ตารางแสดงวันหยุดทาการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เอเชีย แปซิ ฟิก ไดนามิก อิ นคัม อิ ควิ ตี้
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เอเชีย แปซิ ฟิก ไดนามิก อิ นคัม อิ ควิ ตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เอเชีย แปซิ ฟิก อิ ควิ ตี้
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เดลี่ ไชน่ า-อิ นเดีย-อิ นโด อิ ควิ ตี้
(ประจาปี 2563)
(TH, MALAYSIA, US)
-ต่อวันที่ 29 ตุลาคม
วันที่ 11 พฤศจิกายน
วันที่ 26 พฤศจิกายน
วันที่ 27 พฤศจิกายน
วันที่ 7 ธันวาคม
วันที่ 10 ธันวาคม
วันที่ 11 ธันวาคม
วันที่ 24 ธันวาคม
วันที่ 25 ธันวาคม
วันที่ 31 ธันวาคม

วันหยุดทาการของประเทศมาเลเซีย
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดประเทศไทย (วันหยุดพิเศษ)
วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา และมาเลเซีย
วันสิน้ ปี

บริษัทหลักทรัพย์จด
ั การกองทุน พรินซิเพิ ล จากัด 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน
้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167

ตารางแสดงวันหยุดทาการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เยอรมัน อิ ควิ ตี้
(ประจาปี 2563)
(TH, GER, LUX, US, EUR)
วันที่ 1 มกราคม
วันที่ 20 มกราคม
วันที่ 10 กุมภาพันธ์
วันที่ 17 กุมภาพันธ์
วันที่ 6 เมษายน
วันที่ 10 เมษายน
วันที่ 13 เมษายน
วันที่ 1 พฤษภาคม
วันที่ 4 พฤษภาคม
วันที่ 6 พฤษภาคม
วันที่ 21 พฤษภาคม
วันที่ 25 พฤษภาคม
วันที่ 1 มิถุนายน
วันที่ 3 มิถุนายน
วันที่ 23 มิถุนายน
วันที่ 3 กรกฎาคม
วันที่ 6 กรกฎาคม
วันที่ 27 กรกฎาคม
วันที่ 28 กรกฎาคม
วันที่ 12 สิงหาคม
วันที่ 4 กันยายน
วันที่ 7 กันยายน
วันที่ 12 ตุลาคม
วันที่ 13 ตุลาคม
วันที่ 23 ตุลาคม
วันที่ 11 พฤศจิกายน
วันที่ 26 พฤศจิกายน
วันที่ 27 พฤศจิกายน
วันที่ 7 ธันวาคม
วันที่ 10 ธันวาคม
วันที่ 11 ธันวาคม

วันขึน้ ปี ใหม่, วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมัน ลักเซมเบิรก์ และยุโรป
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช และวันทีร่ ะลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมัน ลักเซมเบิรก์ และยุโรป
วันหยุดทาการของประเทศเยอรมัน ลักเซมเบิร์ก และยุโรป
วันแรงงานแห่งชาติ, วันหยุดทาการของประเทศลักเซมเบิรก์ ยุโรป และเยอรมัน
วันฉัตรมงคล
วันวิสาขบูชา
วันหยุดทาการของประเทศลักเซมเบิรก์ และเยอรมัน
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศเยอรมัน และลักเซมเบิรก์
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทดิ า พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันหยุดทาการของประเทศลักเซมเบิรก์
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนั ปี
หลวง และวันแม่แห่งชาติ
วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์, วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร
วันปิ ยมหาราช
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดประเทศไทย (วันหยุดพิเศษ)
วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

บริษัทหลักทรัพย์จด
ั การกองทุน พรินซิเพิ ล จากัด 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน
้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167

ตารางแสดงวันหยุดทาการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดพรินซีเพิ ล เยอรมัน อิ ควิ ตี้
(ประจาปี 2563)
(TH, GER, LUX, US, EUR)
-ต่อวันที่ 24 ธันวาคม
วันที่ 25 ธันวาคม
วันที่ 30 ธันวาคม
วันที่ 31 ธันวาคม

วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมัน ลักเซมเบิรก์ และยุโรป
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมัน ลักเซมเบิรก์ และยุโรป
วันหยุดทาการของประเทศเยอรมัน
วันสิน้ ปี , วันหยุดทาการของประเทศเยอรมัน ลักเซมเบิรก์ และยุโรป

บริษัทหลักทรัพย์จด
ั การกองทุน พรินซิเพิ ล จากัด 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน
้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167

ตารางแสดงวันหยุดทาการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล อิ นฟราสตรัคเจอร์ อิ ควิ ตี้
(ประจาปี 2563)
(TH, US, UK, IRL, AUS)
วันที่ 1 มกราคม
วันที่ 20 มกราคม
วันที่ 27 มกราคม
วันที่ 10 กุมภาพันธ์
วันที่ 17 กุมภาพันธ์
วันที่ 17 มีนาคม
วันที่ 6 เมษายน
วันที่ 10 เมษายน
วันที่ 13 เมษายน
วันที่ 1 พฤษภาคม
วันที่ 4 พฤษภาคม
วันที่ 6 พฤษภาคม
วันที่ 8 พฤษภาคม
วันที่ 25 พฤษภาคม
วันที่ 1 มิถุนายน
วันที่ 3 มิถุนายน
วันที่ 8 มิถุนายน
วันที่ 3 กรกฎาคม
วันที่ 6 กรกฎาคม
วันที่ 27 กรกฎาคม
วันที่ 28 กรกฎาคม
วันที่ 3 สิงหาคม
วันที่ 12 สิงหาคม
วันที่ 31 สิงหาคม
วันที่ 4 กันยายน
วันที่ 7 กันยายน
วันที่ 5 ตุลาคม
วันที่ 12 ตุลาคม
วันที่ 13 ตุลาคม
วันที่ 23 ตุลาคม
วันที่ 26 ตุลาคม
วันที่ 11 พฤศจิกายน
วันที่ 26 พฤศจิกายน

วันขึน้ ปี ใหม่, วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย และไอร์แลนด์
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศออสเตรเลีย
วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศไอร์แลนด์
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช และวันทีร่ ะลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย และไอร์แลนด์
วันหยุดทาการของประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย และไอร์แลนด์
วันแรงงานแห่งชาติ, วันหยุดทาการของประเทศไอร์แลนด์
วันฉัตรมงคล, วันหยุดทาการของประเทศไอร์แลนด์
วันวิสาขบูชา
วันหยุดทาการของประเทศอังกฤษ
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา และอังกฤษ
วันหยุดทาการของประเทศไอร์แลนด์
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทดิ า พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันหยุดทาการของประเทศออสเตรเลีย
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั
วันหยุดทาการของประเทศไอร์แลนด์ และออสเตรเลีย
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนั ปี
หลวง และวันแม่แห่งชาติ
วันหยุดทาการของประเทศอังกฤษ
วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์, วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศออสเตรเลีย
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร
วันปิ ยมหาราช
วันหยุดทาการของประเทศไอร์แลนด์
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา

บริษัทหลักทรัพย์จด
ั การกองทุน พรินซิเพิ ล จากัด 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน
้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167

ตารางแสดงวันหยุดทาการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล อิ นฟราสตรัคเจอร์ อิ ควิ ตี้
(ประจาปี 2563)
(TH, US, UK, IRL, AUS)
-ต่อวันที่ 27 พฤศจิกายน
วันที่ 7 ธันวาคม
วันที่ 10 ธันวาคม
วันที่ 11 ธันวาคม
วันที่ 24 ธันวาคม
วันที่ 25 ธันวาคม
วันที่ 28 ธันวาคม
วันที่ 29 ธันวาคม
วันที่ 31 ธันวาคม

วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดประเทศไทย (วันหยุดพิเศษ)
วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย และไอร์แลนด์
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย และไอร์แลนด์
วันหยุดทาการของประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย และไอร์แลนด์
วันหยุดทาการของประเทศไอร์แลนด์
วันสิน้ ปี , วันหยุดทาการของประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย และไอร์แลนด์

บริษัทหลักทรัพย์จด
ั การกองทุน พรินซิเพิ ล จากัด 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน
้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167

ตารางแสดงวันหยุดทาการซื้อ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของ / ขายคืน /
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้
(ประจาปี 2563)
(TH, LUX, US, SG)
วันที่ 1 มกราคม
วันที่ 20 มกราคม
วันที่ 24 มกราคม
วันที่ 27 มกราคม
วันที่ 10 กุมภาพันธ์
วันที่ 17 กุมภาพันธ์
วันที่ 6 เมษายน
วันที่ 10 เมษายน
วันที่ 13 เมษายน
วันที่ 1 พฤษภาคม
วันที่ 4 พฤษภาคม
วันที่ 6 พฤษภาคม
วันที่ 7 พฤษภาคม
วันที่ 21 พฤษภาคม
วันที่ 25 พฤษภาคม
วันที่ 1 มิถุนายน
วันที่ 3 มิถุนายน
วันที่ 23 มิถุนายน
วันที่ 3 กรกฎาคม
วันที่ 6 กรกฎาคม
วันที่ 10 กรกฎาคม
วันที่ 27 กรกฎาคม
วันที่ 28 กรกฎาคม
วันที่ 31 กรกฎาคม
วันที่ 10 สิงหาคม
วันที่ 12 สิงหาคม
วันที่ 4 กันยายน
วันที่ 7 กันยายน
วันที่ 12 ตุลาคม
วันที่ 13 ตุลาคม
วันที่ 23 ตุลาคม
วันที่ 11 พฤศจิกายน
วันที่ 26 พฤศจิกายน
วันที่ 27 พฤศจิกายน

วันขึน้ ปี ใหม่, วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา ลักเซมเบิรก์ และสิงคโปร์
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสิงคโปร์
วันหยุดทาการของประเทศสิงคโปร์
วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช และวันทีร่ ะลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา, ลักเซมเบิร์ก และสิงคโปร์
วันหยุดทาการของประเทศลักเซมเบิรก์
วันแรงงานแห่งชาติ, วันหยุดทาการของประเทศลักเซมเบิรก์ และสิงคโปร์
วันฉัตรมงคล
วันวิสาขบูชา
วันหยุดทาการของประเทศสิงคโปร์
วันหยุดทาการของประเทศลักเซมเบิรก์
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา และสิงคโปร์
วันหยุดทาการของประเทศลักเซมเบิรก์
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทดิ า พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันหยุดทาการของประเทศลักเซมเบิรก์
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
วันหยุดทาการของประเทศสิงคโปร์
วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั
วันหยุดทาการของประเทศสิงคโปร์
วันหยุดทาการของประเทศสิงคโปร์
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนั ปี
หลวง และวันแม่แห่งชาติ
วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์, วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร
วันปิ ยมหาราช
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา

บริษัทหลักทรัพย์จด
ั การกองทุน พรินซิเพิ ล จากัด 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน
้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167

ตารางแสดงวันหยุดทาการซื้อ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของ / ขายคืน /
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้
(ประจาปี 2563)
(TH, LUX, US, SG)
-ต่อวันที่ 7 ธันวาคม
วันที่ 10 ธันวาคม
วันที่ 11 ธันวาคม
วันที่ 24 ธันวาคม
วันที่ 25 ธันวาคม
วันที่ 31 ธันวาคม

วันหยุดประเทศไทย (วันหยุดพิเศษ)
วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา, ลักเซมเบิร์ก และสิงคโปร์
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา, ลักเซมเบิร์ก และสิงคโปร์
วันสิน้ ปี , วันหยุดทาการของประเทศสิงคโปร์ และลักเซมเบิรก์

บริษัทหลักทรัพย์จด
ั การกองทุน พรินซิเพิ ล จากัด 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน
้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167

ตารางแสดงวันหยุดทาการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล รีทส์
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล พรีเฟอร์ ซิ เคียวริตี้
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล สมอล แค็พ อิ ควิ ตี้
(ประจาปี 2563)
(TH, IRL, US)
วันที่ 1 มกราคม
วันที่ 20 มกราคม
วันที่ 10 กุมภาพันธ์
วันที่ 17 กุมภาพันธ์
วันที่ 17 มีนาคม
วันที่ 6 เมษายน
วันที่ 10 เมษายน
วันที่ 13 เมษายน
วันที่ 1 พฤษภาคม
วันที่ 4 พฤษภาคม
วันที่ 6 พฤษภาคม
วันที่ 25 พฤษภาคม
วันที่ 1 มิถุนายน
วันที่ 3 มิถุนายน
วันที่ 3 กรกฎาคม
วันที่ 6 กรกฎาคม
วันที่ 27 กรกฎาคม
วันที่ 28 กรกฎาคม
วันที่ 3 สิงหาคม
วันที่ 12 สิงหาคม
วันที่ 4 กันยายน
วันที่ 7 กันยายน
วันที่ 12 ตุลาคม
วันที่ 13 ตุลาคม
วันที่ 23 ตุลาคม
วันที่ 26 ตุลาคม
วันที่ 11 พฤศจิกายน
วันที่ 26 พฤศจิกายน
วันที่ 27 พฤศจิกายน

วันขึน้ ปี ใหม่, วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา และไอร์แลนด์
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศไอร์แลนด์
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช และวันทีร่ ะลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา และไอร์แลนด์
วันหยุดทาการของประเทศไอร์แลนด์
วันแรงงานแห่งชาติ, วันหยุดทาการของประเทศไอร์แลนด์
วันฉัตรมงคล, วันหยุดทาการของประเทศไอร์แลนด์
วันวิสาขบูชา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศไอร์แลนด์
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทดิ า พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั
วันหยุดทาการของประเทศไอร์แลนด์
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนั ปี
หลวง และวันแม่แห่งชาติ
วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์, วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร
วันปิ ยมหาราช
วันหยุดทาการของประเทศไอร์แลนด์
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา

บริษัทหลักทรัพย์จด
ั การกองทุน พรินซิเพิ ล จากัด 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน
้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167

ตารางแสดงวันหยุดทาการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล รีทส์
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล พรีเฟอร์ ซิ เคียวริตี้
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล สมอล แค็พ อิ ควิ ตี้
(ประจาปี 2563)
(TH, IRL, US)
-ต่อวันที่ 7 ธันวาคม
วันที่ 10 ธันวาคม
วันที่ 11 ธันวาคม
วันที่ 24 ธันวาคม
วันที่ 25 ธันวาคม
วันที่ 28 ธันวาคม
วันที่ 29 ธันวาคม
วันที่ 31 ธันวาคม

วันหยุดประเทศไทย (วันหยุดพิเศษ)
วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา และไอร์แลนด์
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา และไอร์แลนด์
วันหยุดทาการของประเทศไอร์แลนด์
วันหยุดทาการของประเทศไอร์แลนด์
วันสิน้ ปี , วันหยุดทาการของประเทศไอร์แลนด์

บริษัทหลักทรัพย์จด
ั การกองทุน พรินซิเพิ ล จากัด 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน
้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167

ตารางแสดงวันหยุดทาการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล ซิ ลเวอร์ เอจ
(ประจาปี 2563)
(TH, US, HK, LUX, FR)
วันที่ 1 มกราคม
วันที่ 20 มกราคม
วันที่ 24 มกราคม
วันที่ 27 มกราคม
วันที่ 28 มกราคม
วันที่ 10 กุมภาพันธ์
วันที่ 17 กุมภาพันธ์
วันที่ 6 เมษายน
วันที่ 10 เมษายน
วันที่ 13 เมษายน
วันที่ 30 เมษายน
วันที่ 1 พฤษภาคม
วันที่ 4 พฤษภาคม
วันที่ 6 พฤษภาคม
วันที่ 8 พฤษภาคม
วันที่ 21 พฤษภาคม
วันที่ 25 พฤษภาคม
วันที่ 1 มิถุนายน
วันที่ 3 มิถุนายน
วันที่ 23 มิถุนายน
วันที่ 25 มิถุนายน
วันที่ 1 กรกฎาคม
วันที่ 3 กรกฎาคม
วันที่ 6 กรกฎาคม
วันที่ 14 กรกฎาคม
วันที่ 27 กรกฎาคม
วันที่ 28 กรกฎาคม
วันที่ 12 สิงหาคม
วันที่ 4 กันยายน
วันที่ 7 กันยายน
วันที่ 1 ตุลาคม
วันที่ 2 ตุลาคม
วันที่ 12 ตุลาคม

วันขึน้ ปี ใหม่, วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา ฮ่องกง ฝรังเศส
่ และลักเซมเบิรก์
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศฮ่องกง
วันหยุดทาการของประเทศฮ่องกง
วันหยุดทาการของประเทศฮ่องกง
วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช และวันทีร่ ะลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา ฮ่องกง ฝรังเศส
่ และลักเซมเบิรก์
วันหยุดทาการของประเทศฮ่องกง ฝรังเศส
่ และลักเซมเบิร์ก
วันหยุดทาการของประเทศฮ่องกง
วันแรงงานแห่งชาติ, วันหยุดทาการของประเทศฮ่องกง ฝรังเศส
่ และลักเซมเบิรก์
วันฉัตรมงคล
วันวิสาขบูชา
วันหยุดทาการของประเทศฝรังเศส
่
วันหยุดทาการของประเทศลักเซมเบิรก์ และฝรังเศส
่
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศลักเซมเบิรก์ และฝรังเศส
่
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทดิ า พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันหยุดทาการของประเทศลักเซมเบิรก์
วันหยุดทาการของประเทศฮ่องกง
วันหยุดทาการของประเทศฮ่องกง
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
วันหยุดทาการของประเทศฝรังเศส
่
วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนั ปี
หลวง และวันแม่แห่งชาติ
วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์, วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศฮ่องกง
วันหยุดทาการของประเทศฮ่องกง
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา

บริษัทหลักทรัพย์จด
ั การกองทุน พรินซิเพิ ล จากัด 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน
้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167

ตารางแสดงวันหยุดทาการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล ซิ ลเวอร์ เอจ
(ประจาปี 2563)
(TH, US, HK, LUX, FR)
-ต่อวันที่ 13 ตุลาคม
วันที่ 23 ตุลาคม
วันที่ 26 ตุลาคม
วันที่ 11 พฤศจิกายน
วันที่ 26 พฤศจิกายน
วันที่ 27 พฤศจิกายน
วันที่ 7 ธันวาคม
วันที่ 10 ธันวาคม
วันที่ 11 ธันวาคม
วันที่ 24 ธันวาคม
วันที่ 25 ธันวาคม
วันที่ 31 ธันวาคม

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร
วันปิ ยมหาราช
วันหยุดทาการของประเทศฮ่องกง
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา และฝรังเศส
่
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดประเทศไทย (วันหยุดพิเศษ)
วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา ฮ่องกง ฝรังเศส
่ และลักเซมเบิรก์
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา ฮ่องกง ฝรังเศส
่ และลักเซมเบิรก์
วันสิน้ ปี , วันหยุดทาการของประเทศฮ่องกง ฝรังเศส
่ และลักเซมเบิร์ก

บริษัทหลักทรัพย์จด
ั การกองทุน พรินซิเพิ ล จากัด 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน
้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167

ตารางแสดงวันหยุดทาการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล ยูโรเปี้ ยน อิ ควิ ตี้
(ประจาปี 2563)
(TH, US, IRL, EUR)
วันที่ 1 มกราคม
วันที่ 20 มกราคม
วันที่ 10 กุมภาพันธ์
วันที่ 17 กุมภาพันธ์
วันที่ 17 มีนาคม
วันที่ 6 เมษายน
วันที่ 10 เมษายน
วันที่ 13 เมษายน
วันที่ 1 พฤษภาคม
วันที่ 4 พฤษภาคม
วันที่ 6 พฤษภาคม
วันที่ 25 พฤษภาคม
วันที่ 1 มิถุนายน
วันที่ 3 มิถุนายน
วันที่ 3 กรกฎาคม
วันที่ 6 กรกฎาคม
วันที่ 27 กรกฎาคม
วันที่ 28 กรกฎาคม
วันที่ 3 สิงหาคม
วันที่ 12 สิงหาคม
วันที่ 4 กันยายน
วันที่ 7 กันยายน
วันที่ 12 ตุลาคม
วันที่ 13 ตุลาคม
วันที่ 23 ตุลาคม
วันที่ 26 ตุลาคม
วันที่ 11 พฤศจิกายน
วันที่ 26 พฤศจิกายน
วันที่ 27 พฤศจิกายน
วันที่ 7 ธันวาคม
วันที่ 10 ธันวาคม
วันที่ 11 ธันวาคม
วันที่ 24 ธันวาคม

วันขึน้ ปี ใหม่, วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป และไอร์แลนด์
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศไอร์แลนด์
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช และวันทีร่ ะลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป และไอร์แลนด์
วันหยุดทาการของประเทศยุโรป และไอร์แลนด์
วันแรงงานแห่งชาติ, วันหยุดทาการของประเทศยุโรป และไอร์แลนด์
วันฉัตรมงคล และวันหยุดทาการของประเทศไอร์แลนด์
วันวิสาขบูชา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศไอร์แลนด์
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทดิ า พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั
วันหยุดทาการของประเทศไอร์แลนด์
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนั ปี
หลวง และวันแม่แห่งชาติ
วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์, วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร
วันปิ ยมหาราช
วันหยุดทาการของประเทศไอร์แลนด์
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดประเทศไทย (วันหยุดพิเศษ)
วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป และไอร์แลนด์

บริษัทหลักทรัพย์จด
ั การกองทุน พรินซิเพิ ล จากัด 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน
้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167

ตารางแสดงวันหยุดทาการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล ยูโรเปี้ ยน อิ ควิ ตี้
(ประจาปี 2563)
(TH, US, IRL, EUR)
-ต่อวันที่ 25 ธันวาคม
วันที่ 28 ธันวาคม
วันที่ 29 ธันวาคม
วันที่ 31 ธันวาคม

วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป และไอร์แลนด์
วันหยุดทาการของประเทศไอร์แลนด์
วันหยุดทาการของประเทศไอร์แลนด์
วันสิน้ ปี , วันหยุดทาการของประเทศยุโรป และไอร์แลนด์

บริษัทหลักทรัพย์จด
ั การกองทุน พรินซิเพิ ล จากัด 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน
้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167

ตารางแสดงวันหยุดทาการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล ฟิ กซ์ อิ นคัม
(ประจาปี 2563)
เดิ มกองทุนหลัก Templeton Global Total Return Fund
(TH, US, SG, LUX)
วันที่ 1 มกราคม
วันที่ 20 มกราคม
วันที่ 24 มกราคม
วันที่ 27 มกราคม
วันที่ 10 กุมภาพันธ์

วันขึน้ ปี ใหม่, วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา ลักเซมเบิรก์ และสิงคโปร์
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสิงคโปร์
วันหยุดทาการของประเทศสิงคโปร์
วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา
เปลี่ยนเป็ นกองทุนหลัก PIMCO GIS Income Fund
(TH, US, IRL)
(ตัง้ แต่วนั ที่ 28 มกราคม 2563 เป็ นต้นไป)

วันที่ 17 กุมภาพันธ์
วันที่ 17 มีนาคม
วันที่ 6 เมษายน
วันที่ 10 เมษายน
วันที่ 13 เมษายน
วันที่ 1 พฤษภาคม
วันที่ 4 พฤษภาคม
วันที่ 6 พฤษภาคม
วันที่ 25 พฤษภาคม
วันที่ 1 มิถุนายน
วันที่ 3 มิถุนายน
วันที่ 3 กรกฎาคม
วันที่ 6 กรกฎาคม
วันที่ 27 กรกฎาคม
วันที่ 28 กรกฎาคม
วันที่ 3 สิงหาคม
วันที่ 12 สิงหาคม
วันที่ 4 กันยายน
วันที่ 7 กันยายน

วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศไอร์แลนด์
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช และวันทีร่ ะลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา และไอร์แลนด์
วันหยุดทาการของประเทศไอร์แลนด์
วันแรงงานแห่งชาติ, วันหยุดทาการของประเทศไอร์แลนด์
วันฉัตรมงคล, วันหยุดทาการของประเทศไอร์แลนด์
วันวิสาขบูชา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศไอร์แลนด์
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทดิ า พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทรมหา
วชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั
วันหยุดทาการของประเทศไอร์แลนด์
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพนั ปี หลวง และวันแม่แห่งชาติ
วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์, วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา

บริษัทหลักทรัพย์จด
ั การกองทุน พรินซิเพิ ล จากัด 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน
้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167

ตารางแสดงวันหยุดทาการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล ฟิ กซ์ อิ นคัม
(ประจาปี 2563)
(TH, US, IRL)
(ต่อ)
วันที่ 12 ตุลาคม
วันที่ 13 ตุลาคม
วันที่ 23 ตุลาคม
วันที่ 26 ตุลาคม
วันที่ 11 พฤศจิกายน
วันที่ 26 พฤศจิกายน
วันที่ 27 พฤศจิกายน
วันที่ 7 ธันวาคม
วันที่ 10 ธันวาคม
วันที่ 11 ธันวาคม
วันที่ 24 ธันวาคม
วันที่ 25 ธันวาคม
วันที่ 28 ธันวาคม
วันที่ 29 ธันวาคม
วันที่ 31 ธันวาคม

วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร
วันปิ ยมหาราช
วันหยุดทาการของประเทศไอร์แลนด์
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดประเทศไทย (วันหยุดพิเศษ)
วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา และไอร์แลนด์
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา และไอร์แลนด์
วันหยุดทาการของประเทศไอร์แลนด์
วันหยุดทาการของประเทศไอร์แลนด์
วันสิน้ ปี , วันหยุดทาการของประเทศไอร์แลนด์

บริษัทหลักทรัพย์จด
ั การกองทุน พรินซิเพิ ล จากัด 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน
้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167

ตารางแสดงวันหยุดทาการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลด์ อิ นคัม
(ประจาปี 2563)
(TH, US, SG)
วันที่ 1 มกราคม
วันที่ 20 มกราคม
วันที่ 24 มกราคม
วันที่ 27 มกราคม
วันที่ 10 กุมภาพันธ์
วันที่ 17 กุมภาพันธ์
วันที่ 6 เมษายน
วันที่ 10 เมษายน
วันที่ 1 พฤษภาคม
วันที่ 4 พฤษภาคม
วันที่ 6 พฤษภาคม
วันที่ 7 พฤษภาคม
วันที่ 25 พฤษภาคม
วันที่ 3 มิถุนายน
วันที่ 3 กรกฎาคม
วันที่ 6 กรกฎาคม
วันที่ 10 กรกฎาคม
วันที่ 27 กรกฎาคม
วันที่ 28 กรกฎาคม
วันที่ 31 กรกฎาคม
วันที่ 10 สิงหาคม
วันที่ 12 สิงหาคม
วันที่ 4 กันยายน
วันที่ 7 กันยายน
วันที่ 12 ตุลาคม
วันที่ 13 ตุลาคม
วันที่ 23 ตุลาคม
วันที่ 11 พฤศจิกายน
วันที่ 26 พฤศจิกายน
วันที่ 27 พฤศจิกายน

วันขึน้ ปี ใหม่, วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา และสิงคโปร์
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสิงคโปร์
วันหยุดทาการของประเทศสิงคโปร์
วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช และวันทีร่ ะลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา และสิงคโปร์
วันแรงงานแห่งชาติ, วันหยุดทาการของประเทศสิงคโปร์
วันฉัตรมงคล
วันวิสาขบูชา
วันหยุดทาการของประเทศสิงคโปร์
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา และสิงคโปร์
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทดิ า พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
วันหยุดทาการของประเทศสิงคโปร์
วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั
วันหยุดทาการของประเทศสิงคโปร์
วันหยุดทาการของประเทศสิงคโปร์
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนั ปี
หลวง และวันแม่แห่งชาติ
วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์, วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร
วันปิ ยมหาราช
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา

บริษัทหลักทรัพย์จด
ั การกองทุน พรินซิเพิ ล จากัด 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน
้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167

ตารางแสดงวันหยุดทาการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลด์ อิ นคัม
(ประจาปี 2563)
(TH, US, SG)
-ต่อวันที่ 7 ธันวาคม
วันที่ 10 ธันวาคม
วันที่ 11 ธันวาคม
วันที่ 24 ธันวาคม
วันที่ 25 ธันวาคม
วันที่ 31 ธันวาคม

วันหยุดประเทศไทย (วันหยุดพิเศษ)
วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา และสิงคโปร์
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา และสิงคโปร์
วันสิน้ ปี , วันหยุดทาการของประเทศสิงคโปร์

บริษัทหลักทรัพย์จด
ั การกองทุน พรินซิเพิ ล จากัด 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน
้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167

ตารางแสดงวันหยุดทาการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เจแปนนิ ส อิ ควิ ตี้
(ประจาปี 2563)
(TH, US, LUX, JP)
วันที่ 1 มกราคม
วันที่ 2 มกราคม
วันที่ 3 มกราคม
วันที่ 13 มกราคม
วันที่ 20 มกราคม
วันที่ 10 กุมภาพันธ์
วันที่ 11 กุมภาพันธ์
วันที่ 17 กุมภาพันธ์
วันที่ 24 กุมภาพันธ์
วันที่ 20 มีนาคม
วันที่ 6 เมษายน
วันที่ 10 เมษายน
วันที่ 13 เมษายน
วันที่ 29 เมษายน
วันที่ 1 พฤษภาคม
วันที่ 4 พฤษภาคม
วันที่ 5 พฤษภาคม
วันที่ 6 พฤษภาคม
วันที่ 21 พฤษภาคม
วันที่ 25 พฤษภาคม
วันที่ 1 มิถุนายน
วันที่ 3 มิถุนายน
วันที่ 23 มิถุนายน
วันที่ 3 กรกฎาคม
วันที่ 6 กรกฎาคม
วันที่ 23 กรกฎาคม
วันที่ 24 กรกฎาคม
วันที่ 27 กรกฎาคม
วันที่ 28 กรกฎาคม
วันที่ 10 สิงหาคม
วันที่ 12 สิงหาคม
วันที่ 4 กันยายน
วันที่ 7 กันยายน
วันที่ 21 กันยายน
วันที่ 22 กันยายน

วันขึน้ ปี ใหม่, วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา ญีป่ ่ ุน และลักเซมเบิร์ก
วันหยุดทาการของประเทศญีป่ ่ ุน
วันหยุดทาการของประเทศญีป่ ่ ุน
วันหยุดทาการของประเทศญีป่ ่ ุน
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา
วันหยุดทาการของประเทศญีป่ ่ ุน
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศญีป่ ่ ุน
วันหยุดทาการของประเทศญีป่ ่ ุน
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช และวันทีร่ ะลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา และลักเซมเบิร์ก
วันหยุดทาการของประเทศลักเซมเบิรก์
วันหยุดทาการของประเทศญีป่ ่ ุน
วันแรงงานแห่งชาติ, วันหยุดทาการของประเทศลักเซมเบิรก์
วันฉัตรมงคล, วันหยุดทาการของประเทศญีป่ ่ นุ
วันหยุดทาการของประเทศญีป่ ่ ุน
วันวิสาขบูชา, วันหยุดทาการของประเทศญีป่ ่ นุ
วันหยุดทาการของประเทศลักเซมเบิรก์
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศลักเซมเบิรก์
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทดิ า พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันหยุดทาการของประเทศลักเซมเบิรก์
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
วันหยุดทาการของประเทศญีป่ ่ ุน
วันหยุดทาการของประเทศญีป่ ่ ุน
วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั
วันหยุดทาการของประเทศญีป่ ่ ุน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนั ปี
หลวง และวันแม่แห่งชาติ
วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์, วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศญีป่ ่ ุน
วันหยุดทาการของประเทศญีป่ ่ ุน

บริษัทหลักทรัพย์จด
ั การกองทุน พรินซิเพิ ล จากัด 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน
้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167

ตารางแสดงวันหยุดทาการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เจแปนนิ ส อิ ควิ ตี้
(ประจาปี 2563)
(TH, US, LUX, JP)
-ต่อวันที่ 1 ตุลาคม
วันที่ 12 ตุลาคม
วันที่ 13 ตุลาคม
วันที่ 23 ตุลาคม
วันที่ 3 พฤศจิกายน
วันที่ 11 พฤศจิกายน
วันที่ 23 พฤศจิกายน
วันที่ 26 พฤศจิกายน
วันที่ 27 พฤศจิกายน
วันที่ 7 ธันวาคม
วันที่ 10 ธันวาคม
วันที่ 11 ธันวาคม
วันที่ 24 ธันวาคม
วันที่ 25 ธันวาคม
วันที่ 31 ธันวาคม

วันหยุดทาการของประเทศญีป่ ่ ุน
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร
วันปิ ยมหาราช
วันหยุดทาการของประเทศญีป่ ่ ุน
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศญีป่ ่ ุน
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดประเทศไทย (วันหยุดพิเศษ)
วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา และลักเซมเบิร์ก
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา และลักเซมเบิร์ก
วันสิน้ ปี , วันหยุดทาการของประเทศญีป่ ่ นุ และลักเซมเบิรก์

บริษัทหลักทรัพย์จด
ั การกองทุน พรินซิเพิ ล จากัด 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน
้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167

ตารางแสดงวันหยุดทาการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เกาหลี อิ ควิ ตี้
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล หุ้นเกาหลี
(ประจาปี 2563)
(TH, LUX, US, HK)
วันที่ 1 มกราคม
วันที่ 20 มกราคม
วันที่ 24 มกราคม
วันที่ 27 มกราคม
วันที่ 28 มกราคม
วันที่ 10 กุมภาพันธ์
วันที่ 17 กุมภาพันธ์
วันที่ 6 เมษายน
วันที่ 10 เมษายน
วันที่ 13 เมษายน
วันที่ 30 เมษายน
วันที่ 1 พฤษภาคม
วันที่ 4 พฤษภาคม
วันที่ 6 พฤษภาคม
วันที่ 21 พฤษภาคม
วันที่ 25 พฤษภาคม
วันที่ 1 มิถุนายน
วันที่ 3 มิถุนายน
วันที่ 23 มิถุนายน
วันที่ 25 มิถุนายน
วันที่ 1 กรกฎาคม
วันที่ 3 กรกฎาคม
วันที่ 6 กรกฎาคม
วันที่ 27 กรกฎาคม
วันที่ 28 กรกฎาคม
วันที่ 12 สิงหาคม
วันที่ 4 กันยายน
วันที่ 7 กันยายน
วันที่ 1 ตุลาคม
วันที่ 2 ตุลาคม

วันขึน้ ปี ใหม่, วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา ฮ่องกง และลักเซมเบิรก์
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศฮ่องกง
วันหยุดทาการของประเทศฮ่องกง
วันหยุดทาการของประเทศฮ่องกง
วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช และวันทีร่ ะลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา ฮ่องกง และลักเซมเบิรก์
วันหยุดทาการของประเทศฮ่องกง และลักเซมเบิร์ก
วันหยุดทาการของประเทศฮ่องกง
วันแรงงานแห่งชาติ, วันหยุดทาการของประเทศฮ่องกง และลักเซมเบิรก์
วันฉัตรมงคล
วันวิสาขบูชา
วันหยุดทาการของประเทศลักเซมเบิรก์
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศลักเซมเบิรก์
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทดิ า พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันหยุดทาการของประเทศลักเซมเบิรก์
วันหยุดทาการของประเทศฮ่องกง
วันหยุดทาการของประเทศฮ่องกง
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนั ปี
หลวง และวันแม่แห่งชาติ
วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์, วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศฮ่องกง
วันหยุดทาการของประเทศฮ่องกง

บริษัทหลักทรัพย์จด
ั การกองทุน พรินซิเพิ ล จากัด 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน
้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167

ตารางแสดงวันหยุดทาการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เกาหลี อิ ควิ ตี้
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล หุ้นเกาหลี
(ประจาปี 2563)
(ต่อ)
เปลี่ยนเป็ นกองทุนหลัก iShare MSCI South Korea ETF
(TH, US, KR)
(ตัง้ แต่วนั ที่ 5 ตุลาคม 2563 เป็ นต้นไป)
วันที่ 9 ตุลาคม
วันที่ 12 ตุลาคม
วันที่ 13 ตุลาคม
วันที่ 23 ตุลาคม
วันที่ 11 พฤศจิกายน
วันที่ 26 พฤศจิกายน
วันที่ 27 พฤศจิกายน
วันที่ 7 ธันวาคม
วันที่ 10 ธันวาคม
วันที่ 11 ธันวาคม
วันที่ 24 ธันวาคม
วันที่ 25 ธันวาคม
วันที่ 31 ธันวาคม

วันหยุดทาการของประเทศเกาหลี
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร
วันปิ ยมหาราช
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดประเทศไทย (วันหยุดพิเศษ)
วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา และเกาหลี
วันสิน้ ปี , วันหยุดทาการของประเทศเกาหลี

บริษัทหลักทรัพย์จด
ั การกองทุน พรินซิเพิ ล จากัด 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน
้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167

ตารางแสดงวันหยุดทาการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เวียดนาม อิ ควิ ตี้
(ประจาปี 2563)
(VN, TH, US)
วันที่ 1 มกราคม
วันที่ 20 มกราคม
วันที่ 23 มกราคม
วันที่ 24 มกราคม
วันที่ 27 มกราคม
วันที่ 28 มกราคม
วันที่ 29 มกราคม
วันที่ 10 กุมภาพันธ์
วันที่ 17 กุมภาพันธ์
วันที่ 2 เมษายน
วันที่ 6 เมษายน
วันที่ 10 เมษายน
วันที่ 30 เมษายน
วันที่ 1 พฤษภาคม
วันที่ 4 พฤษภาคม
วันที่ 6 พฤษภาคม
วันที่ 25 พฤษภาคม
วันที่ 3 มิถุนายน
วันที่ 3 กรกฎาคม
วันที่ 6 กรกฎาคม
วันที่ 27 กรกฎาคม
วันที่ 28 กรกฎาคม
วันที่ 12 สิงหาคม
วันที่ 2 กันยายน
วันที่ 4 กันยายน
วันที่ 7 กันยายน
วันที่ 12 ตุลาคม
วันที่ 13 ตุลาคม
วันที่ 23 ตุลาคม
วันที่ 11 พฤศจิกายน
วันที่ 26 พฤศจิกายน
วันที่ 27 พฤศจิกายน

วันขึน้ ปี ใหม่, วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา และเวียดนาม
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศเวียดนาม
วันหยุดทาการของประเทศเวียดนาม
วันหยุดทาการของประเทศเวียดนาม
วันหยุดทาการของประเทศเวียดนาม
วันหยุดทาการของประเทศเวียดนาม
วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศเวียดนาม
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช และวันทีร่ ะลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศเวียดนาม
วันแรงงานแห่งชาติ, วันหยุดทาการของประเทศเวียดนาม
วันฉัตรมงคล
วันวิสาขบูชา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทดิ า พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนั ปี
หลวง และวันแม่แห่งชาติ
วันหยุดทาการของประเทศเวียดนาม
วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์, วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร
วันปิ ยมหาราช
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา

บริษัทหลักทรัพย์จด
ั การกองทุน พรินซิเพิ ล จากัด 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน
้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167

ตารางแสดงวันหยุดทาการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เวียดนาม อิ ควิ ตี้
(ประจาปี 2563)
(VN, TH, US)
-ต่อวันที่ 7 ธันวาคม
วันที่ 10 ธันวาคม
วันที่ 11 ธันวาคม
วันที่ 24 ธันวาคม
วันที่ 25 ธันวาคม
วันที่ 31 ธันวาคม

วันหยุดประเทศไทย (วันหยุดพิเศษ)
วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันสิน้ ปี

บริษัทหลักทรัพย์จด
ั การกองทุน พรินซิเพิ ล จากัด 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน
้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167

ตารางแสดงวันหยุดทาการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล แมเนจ โวลาติ ลิตี้ อิ ควิ ตี้
(ประจาปี 2563)
(TH, US, UK)
วันที่ 1 มกราคม
วันที่ 20 มกราคม
วันที่ 10 กุมภาพันธ์
วันที่ 17 กุมภาพันธ์
วันที่ 6 เมษายน
วันที่ 10 เมษายน
วันที่ 13 เมษายน
วันที่ 1 พฤษภาคม
วันที่ 4 พฤษภาคม
วันที่ 6 พฤษภาคม
วันที่ 8 พฤษภาคม
วันที่ 25 พฤษภาคม
วันที่ 3 มิถุนายน
วันที่ 3 กรกฎาคม
วันที่ 6 กรกฎาคม
วันที่ 27 กรกฎาคม
วันที่ 28 กรกฎาคม
วันที่ 12 สิงหาคม
วันที่ 31 สิงหาคม
วันที่ 4 กันยายน
วันที่ 7 กันยายน
วันที่ 12 ตุลาคม
วันที่ 13 ตุลาคม
วันที่ 23 ตุลาคม
วันที่ 11 พฤศจิกายน
วันที่ 26 พฤศจิกายน
วันที่ 27 พฤศจิกายน

วันขึน้ ปี ใหม่, วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา และอังกฤษ
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช และวันทีร่ ะลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา และอังกฤษ
วันหยุดทาการของประเทศอังกฤษ
วันแรงงานแห่งชาติ
วันฉัตรมงคล
วันวิสาขบูชา
วันหยุดทาการของประเทศอังกฤษ
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา และอังกฤษ
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทดิ า พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนั ปี
หลวง และวันแม่แห่งชาติ
วันหยุดทาการของประเทศอังกฤษ
วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์, วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร
วันปิ ยมหาราช
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา

บริษัทหลักทรัพย์จด
ั การกองทุน พรินซิเพิ ล จากัด 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน
้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167

ตารางแสดงวันหยุดทาการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล แมเนจ โวลาติ ลิตี้ อิ ควิ ตี้
(ประจาปี 2563)
(TH, US, UK)
-ต่อวันที่ 7 ธันวาคม
วันที่ 10 ธันวาคม
วันที่ 11 ธันวาคม
วันที่ 24 ธันวาคม
วันที่ 25 ธันวาคม
วันที่ 28 ธันวาคม
วันที่ 31 ธันวาคม

วันหยุดประเทศไทย (วันหยุดพิเศษ)
วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา และอังกฤษ
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา และอังกฤษ
วันหยุดทาการของประเทศอังกฤษ
วันสิน้ ปี , วันหยุดทาการของประเทศอังกฤษ

บริษัทหลักทรัพย์จด
ั การกองทุน พรินซิเพิ ล จากัด 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน
้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167

ตารางแสดงวันหยุดทาการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล ไชน่ า อิ ควิ ตี้
(ประจาปี 2563)
(TH, MALAYSIA, CH, HK, US, LUX, SG)
วันที่ 1 มกราคม
วันที่ 20 มกราคม
วันที่ 24 มกราคม
วันที่ 27 มกราคม
วันที่ 28 มกราคม
วันที่ 29 มกราคม
วันที่ 30 มกราคม
วันที่ 31 มกราคม
วันที่ 10 กุมภาพันธ์
วันที่ 17 กุมภาพันธ์
วันที่ 6 เมษายน
วันที่ 10 เมษายน
วันที่ 13 เมษายน
วันที่ 30 เมษายน
วันที่ 1 พฤษภาคม
วันที่ 4 พฤษภาคม
วันที่ 5 พฤษภาคม
วันที่ 6 พฤษภาคม
วันที่ 7 พฤษภาคม
วันที่ 11 พฤษภาคม
วันที่ 21 พฤษภาคม
วันที่ 25 พฤษภาคม
วันที่ 26 พฤษภาคม
วันที่ 1 มิถุนายน
วันที่ 3 มิถุนายน
วันที่ 8 มิถุนายน
วันที่ 23 มิถุนายน
วันที่ 25 มิถุนายน
วันที่ 26 มิถุนายน
วันที่ 1 กรกฎาคม
วันที่ 3 กรกฎาคม
วันที่ 6 กรกฎาคม
วันที่ 10 กรกฎาคม
วันที่ 27 กรกฎาคม

วันขึน้ ปี ใหม่, วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา ลักเซมเบิรก์ มาเลเซีย จีน ฮ่องกง
และสิงคโปร์
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสิงคโปร์ จีน ฮ่องกง และมาเลเซีย
วันหยุดทาการของประเทศสิงคโปร์ จีน ฮ่องกง และมาเลเซีย
วันหยุดทาการของประเทศจีน และฮ่องกง
วันหยุดทาการของประเทศจีน
วันหยุดทาการของประเทศจีน
วันหยุดทาการของประเทศจีน
วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช และวันทีร่ ะลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
และวันหยุดทาการของประเทศจีน
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา, ลักเซมเบิร์ก ฮ่องกง และสิงคโปร์
วันหยุดทาการของประเทศลักเซมเบิรก์ และฮ่องกง
วันหยุดทาการของประเทศฮ่องกง
วันแรงงานแห่งชาติ, วันหยุดทาการของประเทศลักเซมเบิรก์ มาเลเซีย จีน ฮ่องกง และสิงคโปร์
วันฉัตรมงคล, วันหยุดทาการของประเทศจีน
วันหยุดทาการของประเทศจีน
วันวิสาขบูชา
วันหยุดทาการของประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย
วันหยุดทาการของประเทศมาเลเซีย
วันหยุดทาการของประเทศลักเซมเบิรก์
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา มาเลเซีย และสิงคโปร์
วันหยุดทาการของประเทศมาเลเซีย
วันหยุดทาการของประเทศลักเซมเบิรก์
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทดิ า พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันหยุดทาการของประเทศมาเลเซีย
วันหยุดทาการของประเทศลักเซมเบิรก์
วันหยุดทาการของประเทศจีน และฮ่องกง
วันหยุดทาการของประเทศจีน
วันหยุดทาการของประเทศฮ่องกง
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
วันหยุดทาการของประเทศสิงคโปร์
วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

บริษัทหลักทรัพย์จด
ั การกองทุน พรินซิเพิ ล จากัด 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน
้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167

ตารางแสดงวันหยุดทาการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล ไชน่ า อิ ควิ ตี้
(ประจาปี 2563)
(TH, MALAYSIA, CH, HK, US, LUX, SG)
-ต่อวันที่ 28 กรกฎาคม
วันที่ 31 กรกฎาคม
วันที่ 10 สิงหาคม
วันที่ 12 สิงหาคม
วันที่ 20 สิงหาคม
วันที่ 31 สิงหาคม
วันที่ 4 กันยายน
วันที่ 7 กันยายน
วันที่ 16 กันยายน
วันที่ 1 ตุลาคม
วันที่ 2 ตุลาคม
วันที่ 5 ตุลาคม
วันที่ 6 ตุลาคม
วันที่ 7 ตุลาคม
วันที่ 8 ตุลาคม
วันที่ 12 ตุลาคม
วันที่ 13 ตุลาคม
วันที่ 23 ตุลาคม
วันที่ 26 ตุลาคม
วันที่ 29 ตุลาคม

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทรมหา
วชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั
วันหยุดทาการของประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย
วันหยุดทาการของประเทศสิงคโปร์
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพนั ปี หลวง และวันแม่แห่งชาติ
วันหยุดทาการของประเทศมาเลเซีย
วันหยุดทาการของประเทศมาเลเซีย
วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์, วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศมาเลเซีย
วันหยุดทาการของประเทศจีน และฮ่องกง
วันหยุดทาการของประเทศจีน และฮ่องกง
วันหยุดทาการของประเทศจีน
วันหยุดทาการของประเทศจีน
วันหยุดทาการของประเทศจีน
วันหยุดทาการของประเทศจีน
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร
วันปิ ยมหาราช
วันหยุดทาการของประเทศฮ่องกง
วันหยุดทาการของประเทศมาเลเซีย

บริษัทหลักทรัพย์จด
ั การกองทุน พรินซิเพิ ล จากัด 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน
้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167

ตารางแสดงวันหยุดทาการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล ไชน่ า อิ ควิ ตี้
(ประจาปี 2563)
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับกองทุนต่างประเทศที่เพิ่ มเติ ม/เปลี่ยนแปลง
(TH, CH, HK, US, LUX, SG)
(ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤศจิ กายน 2563 เป็ นต้นไป)
-ต่อวันที่ 11 พฤศจิกายน
วันที่ 26 พฤศจิกายน
วันที่ 27 พฤศจิกายน
วันที่ 7 ธันวาคม
วันที่ 10 ธันวาคม
วันที่ 11 ธันวาคม
วันที่ 24 ธันวาคม
วันที่ 25 ธันวาคม
วันที่ 31 ธันวาคม

วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดประเทศไทย (วันหยุดพิเศษ)
วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา, ลักเซมเบิร์ก ฮ่องกง และสิงคโปร์
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา, ลักเซมเบิร์ก ฮ่องกง และสิงคโปร์
วันสิน้ ปี , วันหยุดทาการของประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง และลักเซมเบิรก์

บริษัทหลักทรัพย์จด
ั การกองทุน พรินซิเพิ ล จากัด 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน
้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167

ตารางแสดงวันหยุดทาการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล คอมมอดิ ตี้
(ประจาปี 2563)
(TH, US, UK, LUX)
วันที่ 1 มกราคม
วันที่ 20 มกราคม
วันที่ 10 กุมภาพันธ์
วันที่ 17 กุมภาพันธ์
วันที่ 6 เมษายน
วันที่ 10 เมษายน
วันที่ 13 เมษายน
วันที่ 1 พฤษภาคม
วันที่ 4 พฤษภาคม
วันที่ 6 พฤษภาคม
วันที่ 8 พฤษภาคม
วันที่ 21 พฤษภาคม
วันที่ 25 พฤษภาคม
วันที่ 1 มิถุนายน
วันที่ 3 มิถุนายน
วันที่ 23 มิถุนายน
วันที่ 3 กรกฎาคม
วันที่ 6 กรกฎาคม
วันที่ 27 กรกฎาคม
วันที่ 28 กรกฎาคม
วันที่ 12 สิงหาคม
วันที่ 31 สิงหาคม
วันที่ 4 กันยายน
วันที่ 7 กันยายน
วันที่ 12 ตุลาคม
วันที่ 13 ตุลาคม
วันที่ 23 ตุลาคม
วันที่ 11 พฤศจิกายน
วันที่ 26 พฤศจิกายน
วันที่ 27 พฤศจิกายน
วันที่ 7 ธันวาคม
วันที่ 10 ธันวาคม
วันที่ 11 ธันวาคม

วันขึน้ ปี ใหม่, วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา ลักเซมเบิรก์ และอังกฤษ
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช และวันทีร่ ะลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา ลักเซมเบิรก์ และอังกฤษ
วันหยุดทาการของประเทศลักเซมเบิรก์ และอังกฤษ
วันแรงงานแห่งชาติ และวันหยุดทาการของประเทศลักเซมเบิรก์
วันฉัตรมงคล
วันวิสาขบูชา
วันหยุดทาการของประเทศอังกฤษ
วันหยุดทาการของประเทศลักเซมเบิรก์
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา และอังกฤษ
วันหยุดทาการของประเทศลักเซมเบิรก์
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทดิ า พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันหยุดทาการของประเทศลักเซมเบิรก์
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนั ปี
หลวง และวันแม่แห่งชาติ
วันหยุดทาการของประเทศอังกฤษ
วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์, วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร
วันปิ ยมหาราช
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดประเทศไทย (วันหยุดพิเศษ)
วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

บริษัทหลักทรัพย์จด
ั การกองทุน พรินซิเพิ ล จากัด 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน
้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167

ตารางแสดงวันหยุดทาการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล คอมมอดิ ตี้
(ประจาปี 2563)
(TH, US, UK, LUX)
-ต่อวันที่ 24 ธันวาคม
วันที่ 25 ธันวาคม
วันที่ 28 ธันวาคม
วันที่ 31 ธันวาคม

วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา, ลักเซมเบิร์ก และอังกฤษ
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา, ลักเซมเบิร์ก และอังกฤษ
วันหยุดทาการของประเทศอังกฤษ
วันสิน้ ปี , วันหยุดทาการของประเทศลักเซมเบิรก์ และอังกฤษ

บริษัทหลักทรัพย์จด
ั การกองทุน พรินซิเพิ ล จากัด 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน
้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167

ตารางแสดงวันหยุดทาการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล อิ ควิ ตี้
(ประจาปี 2563)
(TH, UK, US, GER)
วันที่ 1 มกราคม
วันที่ 20 มกราคม
วันที่ 10 กุมภาพันธ์
วันที่ 17 กุมภาพันธ์
วันที่ 6 เมษายน
วันที่ 10 เมษายน
วันที่ 13 เมษายน
วันที่ 1 พฤษภาคม
วันที่ 4 พฤษภาคม
วันที่ 6 พฤษภาคม
วันที่ 8 พฤษภาคม
วันที่ 21 พฤษภาคม
วันที่ 25 พฤษภาคม
วันที่ 1 มิถุนายน
วันที่ 3 มิถุนายน
วันที่ 3 กรกฎาคม
วันที่ 6 กรกฎาคม
วันที่ 27 กรกฎาคม
วันที่ 28 กรกฎาคม
วันที่ 12 สิงหาคม
วันที่ 31 สิงหาคม
วันที่ 4 กันยายน
วันที่ 7 กันยายน
วันที่ 12 ตุลาคม
วันที่ 13 ตุลาคม
วันที่ 23 ตุลาคม
วันที่ 11 พฤศจิกายน
วันที่ 26 พฤศจิกายน
วันที่ 27 พฤศจิกายน
วันที่ 7 ธันวาคม
วันที่ 10 ธันวาคม
วันที่ 11 ธันวาคม
วันที่ 24 ธันวาคม
วันที่ 25 ธันวาคม

วันขึน้ ปี ใหม่, วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมัน และอังกฤษ
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช และวันทีร่ ะลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมัน และอังกฤษ
วันหยุดทาการของประเทศเยอรมัน และอังกฤษ
วันแรงงานแห่งชาติ, วันหยุดทาการของประเทศเยอรมัน
วันฉัตรมงคล
วันวิสาขบูชา
วันหยุดทาการของประเทศอังกฤษ
วันหยุดทาการของประเทศเยอรมัน
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา และอังกฤษ
วันหยุดทาการของประเทศเยอรมัน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทดิ า พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนั ปี
หลวง และวันแม่แห่งชาติ
วันหยุดทาการของประเทศอังกฤษ
วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์, วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร
วันปิ ยมหาราช
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดประเทศไทย (วันหยุดพิเศษ)
วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมัน และอังกฤษ
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมัน และอังกฤษ

บริษัทหลักทรัพย์จด
ั การกองทุน พรินซิเพิ ล จากัด 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน
้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167

ตารางแสดงวันหยุดทาการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล อิ ควิ ตี้
(ประจาปี 2563)
(TH, UK, US, GER)
-ต่อวันที่ 28 ธันวาคม
วันที่ 30 ธันวาคม
วันที่ 31 ธันวาคม

วันหยุดทาการของประเทศอังกฤษ
วันหยุดทาการของประเทศเยอรมัน
วันสิน้ ปี , วันหยุดทาการของประเทศเยอรมัน และอังกฤษ

บริษัทหลักทรัพย์จด
ั การกองทุน พรินซิเพิ ล จากัด 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน
้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167

ตารางแสดงวันหยุดทาการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั ่นเพื่อการเลี้ยงชีพ
(ประจาปี 2563)
(TH, US, GER, UK, LUX)
วันที่ 1 มกราคม
วันที่ 20 มกราคม
วันที่ 10 กุมภาพันธ์
วันที่ 17 กุมภาพันธ์
วันที่ 6 เมษายน
วันที่ 10 เมษายน
วันที่ 13 เมษายน
วันที่ 1 พฤษภาคม
วันที่ 4 พฤษภาคม
วันที่ 6 พฤษภาคม
วันที่ 8 พฤษภาคม
วันที่ 21 พฤษภาคม
วันที่ 25 พฤษภาคม
วันที่ 1 มิถุนายน
วันที่ 3 มิถุนายน
วันที่ 23 มิถุนายน
วันที่ 3 กรกฎาคม
วันที่ 6 กรกฎาคม
วันที่ 27 กรกฎาคม
วันที่ 28 กรกฎาคม
วันที่ 12 สิงหาคม
วันที่ 31 สิงหาคม
วันที่ 4 กันยายน
วันที่ 7 กันยายน
วันที่ 12 ตุลาคม
วันที่ 13 ตุลาคม
วันที่ 23 ตุลาคม
วันที่ 11 พฤศจิกายน
วันที่ 26 พฤศจิกายน
วันที่ 27 พฤศจิกายน
วันที่ 7 ธันวาคม
วันที่ 10 ธันวาคม
วันที่ 11 ธันวาคม

วันขึน้ ปี ใหม่, วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมัน ลักเซมเบิรก์ และอังกฤษ
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช และวันทีร่ ะลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมัน ลักเซมเบิรก์ และอังกฤษ
วันหยุดทาการของประเทศเยอรมัน ลักเซมเบิร์ก และอังกฤษ
วันแรงงานแห่งชาติ, วันหยุดทาการของประเทศลักเซมเบิรก์ และเยอรมัน
วันฉัตรมงคล
วันวิสาขบูชา
วันหยุดทาการของประเทศอังกฤษ
วันหยุดทาการของประเทศลักเซมเบิรก์ และเยอรมัน
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา และอังกฤษ
วันหยุดทาการของประเทศเยอรมัน และลักเซมเบิรก์
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทดิ า พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันหยุดทาการของประเทศลักเซมเบิรก์
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนั ปี
หลวง และวันแม่แห่งชาติ
วันหยุดทาการของประเทศอังกฤษ
วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์, วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร
วันปิ ยมหาราช
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดประเทศไทย (วันหยุดพิเศษ)
วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

บริษัทหลักทรัพย์จด
ั การกองทุน พรินซิเพิ ล จากัด 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน
้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167

ตารางแสดงวันหยุดทาการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั ่นเพื่อการเลี้ยงชีพ
(ประจาปี 2563)
(TH, US, GER, UK, LUX)
-ต่อวันที่ 24 ธันวาคม
วันที่ 25 ธันวาคม
วันที่ 28 ธันวาคม
วันที่ 30 ธันวาคม
วันที่ 31 ธันวาคม

วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมัน ลักเซมเบิรก์ และอังกฤษ
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมัน ลักเซมเบิรก์ และอังกฤษ
วันหยุดทาการของประเทศอังกฤษ
วันหยุดทาการของประเทศเยอรมัน
วันสิน้ ปี , วันหยุดทาการของประเทศเยอรมัน ลักเซมเบิรก์ และอังกฤษ

บริษัทหลักทรัพย์จด
ั การกองทุน พรินซิเพิ ล จากัด 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน
้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167

ตารางแสดงวันหยุดทาการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล อิ นโนเวชั ่น
(ประจาปี 2563)
(TH, US, UK)
วันที่ 1 มกราคม
วันที่ 20 มกราคม
วันที่ 10 กุมภาพันธ์
วันที่ 17 กุมภาพันธ์
วันที่ 6 เมษายน
วันที่ 10 เมษายน
วันที่ 13 เมษายน
วันที่ 1 พฤษภาคม
วันที่ 4 พฤษภาคม
วันที่ 6 พฤษภาคม
วันที่ 8 พฤษภาคม
วันที่ 25 พฤษภาคม
วันที่ 3 มิถุนายน
วันที่ 3 กรกฎาคม
วันที่ 6 กรกฎาคม
วันที่ 27 กรกฎาคม
วันที่ 28 กรกฎาคม
วันที่ 12 สิงหาคม
วันที่ 31 สิงหาคม
วันที่ 4 กันยายน
วันที่ 7 กันยายน
วันที่ 12 ตุลาคม
วันที่ 13 ตุลาคม
วันที่ 23 ตุลาคม
วันที่ 11 พฤศจิกายน
วันที่ 26 พฤศจิกายน
วันที่ 27 พฤศจิกายน

วันขึน้ ปี ใหม่, วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา และอังกฤษ
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช และวันทีร่ ะลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา และอังกฤษ
วันหยุดทาการของประเทศอังกฤษ
วันแรงงานแห่งชาติ
วันฉัตรมงคล
วันวิสาขบูชา
วันหยุดทาการของประเทศอังกฤษ
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา และอังกฤษ
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทดิ า พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนั ปี
หลวง และวันแม่แห่งชาติ
วันหยุดทาการของประเทศอังกฤษ
วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์, วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร
วันปิ ยมหาราช
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา

บริษัทหลักทรัพย์จด
ั การกองทุน พรินซิเพิ ล จากัด 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน
้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167

ตารางแสดงวันหยุดทาการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล อิ นโนเวชั ่น
(ประจาปี 2563)
(TH, US, UK)
-ต่อวันที่ 7 ธันวาคม
วันที่ 10 ธันวาคม
วันที่ 11 ธันวาคม
วันที่ 24 ธันวาคม
วันที่ 25 ธันวาคม
วันที่ 28 ธันวาคม
วันที่ 31 ธันวาคม

วันหยุดประเทศไทย (วันหยุดพิเศษ)
วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา และอังกฤษ
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา และอังกฤษ
วันหยุดทาการของประเทศอังกฤษ
วันสิน้ ปี , วันหยุดทาการของประเทศอังกฤษ

บริษัทหลักทรัพย์จด
ั การกองทุน พรินซิเพิ ล จากัด 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน
้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167

ตารางแสดงวันหยุดทาการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล แบรนด์
(ประจาปี 2563)
(TH, LUX, US, SG)
วันที่ 1 มกราคม
วันที่ 20 มกราคม
วันที่ 24 มกราคม
วันที่ 27 มกราคม
วันที่ 10 กุมภาพันธ์
วันที่ 17 กุมภาพันธ์
วันที่ 6 เมษายน
วันที่ 10 เมษายน
วันที่ 13 เมษายน
วันที่ 1 พฤษภาคม
วันที่ 4 พฤษภาคม
วันที่ 6 พฤษภาคม
วันที่ 7 พฤษภาคม
วันที่ 21 พฤษภาคม
วันที่ 25 พฤษภาคม
วันที่ 1 มิถุนายน
วันที่ 3 มิถุนายน
วันที่ 23 มิถุนายน
วันที่ 3 กรกฎาคม
วันที่ 6 กรกฎาคม
วันที่ 10 กรกฎาคม
วันที่ 27 กรกฎาคม
วันที่ 28 กรกฎาคม
วันที่ 31 กรกฎาคม
วันที่ 10 สิงหาคม
วันที่ 12 สิงหาคม
วันที่ 4 กันยายน
วันที่ 7 กันยายน
วันที่ 12 ตุลาคม
วันที่ 13 ตุลาคม
วันที่ 23 ตุลาคม

วันขึน้ ปี ใหม่, วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา ลักเซมเบิรก์ และสิงคโปร์
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสิงคโปร์
วันหยุดทาการของประเทศสิงคโปร์
วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช และวันทีร่ ะลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา ลักเซมเบิรก์ และสิงคโปร์
วันหยุดทาการของประเทศลักเซมเบิรก์
วันแรงงานแห่งชาติ, วันหยุดทาการของประเทศลักเซมเบิรก์ และสิงคโปร์
วันฉัตรมงคล
วันวิสาขบูชา
วันหยุดทาการของประเทศสิงคโปร์
วันหยุดทาการของประเทศลักเซมเบิรก์
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา และสิงคโปร์
วันหยุดทาการของประเทศลักเซมเบิรก์
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทดิ า พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันหยุดทาการของประเทศลักเซมเบิรก์
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
วันหยุดทาการของประเทศสิงคโปร์
วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั
วันหยุดทาการของประเทศสิงคโปร์
วันหยุดทาการของประเทศสิงคโปร์
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนั ปี
หลวง และวันแม่แห่งชาติ
วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์, วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร
วันปิ ยมหาราช

บริษัทหลักทรัพย์จด
ั การกองทุน พรินซิเพิ ล จากัด 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน
้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167

ตารางแสดงวันหยุดทาการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล แบรนด์
(ประจาปี 2563)
(TH, LUX, US, SG)
-ต่อวันที่ 11 พฤศจิกายน
วันที่ 26 พฤศจิกายน
วันที่ 27 พฤศจิกายน
วันที่ 7 ธันวาคม
วันที่ 10 ธันวาคม
วันที่ 11 ธันวาคม
วันที่ 24 ธันวาคม
วันที่ 25 ธันวาคม
วันที่ 31 ธันวาคม

วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดประเทศไทย (วันหยุดพิเศษ)
วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา ลักเซมเบิรก์ และสิงคโปร์
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา ลักเซมเบิรก์ และสิงคโปร์
วันสิน้ ปี , วันหยุดทาการของประเทศสิงคโปร์ และลักเซมเบิรก์

บริษัทหลักทรัพย์จด
ั การกองทุน พรินซิเพิ ล จากัด 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน
้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167

ตารางแสดงวันหยุดทาการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล บาลานซ์ อิ นคัม
(ประจาปี 2563)
(TH, US)
วันที่ 1 มกราคม
วันที่ 20 มกราคม
วันที่ 10 กุมภาพันธ์
วันที่ 17 กุมภาพันธ์
วันที่ 6 เมษายน
วันที่ 10 เมษายน
วันที่ 1 พฤษภาคม
วันที่ 4 พฤษภาคม
วันที่ 6 พฤษภาคม
วันที่ 25 พฤษภาคม
วันที่ 3 มิถุนายน
วันที่ 3 กรกฎาคม
วันที่ 6 กรกฎาคม
วันที่ 27 กรกฎาคม
วันที่ 28 กรกฎาคม
วันที่ 12 สิงหาคม
วันที่ 4 กันยายน
วันที่ 7 กันยายน
วันที่ 12 ตุลาคม
วันที่ 13 ตุลาคม
วันที่ 23 ตุลาคม
วันที่ 11 พฤศจิกายน
วันที่ 26 พฤศจิกายน
วันที่ 27 พฤศจิกายน
วันที่ 7 ธันวาคม
วันที่ 10 ธันวาคม
วันที่ 11 ธันวาคม
วันที่ 24 ธันวาคม
วันที่ 25 ธันวาคม
วันที่ 31 ธันวาคม

วันขึน้ ปี ใหม่, วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช และวันทีร่ ะลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันแรงงานแห่งชาติ
วันฉัตรมงคล
วันวิสาขบูชา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทดิ า พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนั ปี
หลวง และวันแม่แห่งชาติ
วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์, วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร
วันปิ ยมหาราช
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดประเทศไทย (วันหยุดพิเศษ)
วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันสิน้ ปี

บริษัทหลักทรัพย์จด
ั การกองทุน พรินซิเพิ ล จากัด 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน
้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167

ตารางแสดงวันหยุดทาการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล เอ็ดดูเคชั ่น เทค
(ประจาปี 2563)
(TH, US, LUX)
วันที่ 3 กรกฎาคม
วันที่ 6 กรกฎาคม
วันที่ 27 กรกฎาคม
วันที่ 28 กรกฎาคม
วันที่ 12 สิงหาคม
วันที่ 4 กันยายน
วันที่ 7 กันยายน
วันที่ 12 ตุลาคม
วันที่ 13 ตุลาคม
วันที่ 23 ตุลาคม
วันที่ 11 พฤศจิกายน
วันที่ 26 พฤศจิกายน
วันที่ 27 พฤศจิกายน
วันที่ 7 ธันวาคม
วันที่ 10 ธันวาคม
วันที่ 11 ธันวาคม
วันที่ 24 ธันวาคม
วันที่ 25 ธันวาคม
วันที่ 31 ธันวาคม

วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพนั ปี หลวง และวันแม่แห่งชาติ
วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์, วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร
วันปิ ยมหาราช
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดประเทศไทย (วันหยุดพิเศษ)
วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา และลักเซมเบิร์ก
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา และลักเซมเบิร์ก
วันสิน้ ปี , วันหยุดทาการของประเทศลักเซมเบิรก์

บริษัทหลักทรัพย์จด
ั การกองทุน พรินซิเพิ ล จากัด 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน
้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167

ตารางแสดงวันหยุดทาการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล คลาวด์ คอมพิ วติ้ ง
(ประจาปี 2563)
(TH, US, UK)
วันที่ 12 ตุลาคม
วันที่ 13 ตุลาคม
วันที่ 23 ตุลาคม
วันที่ 11 พฤศจิกายน
วันที่ 26 พฤศจิกายน
วันที่ 27 พฤศจิกายน
วันที่ 7 ธันวาคม
วันที่ 10 ธันวาคม
วันที่ 11 ธันวาคม
วันที่ 24 ธันวาคม
วันที่ 25 ธันวาคม
วันที่ 28 ธันวาคม
วันที่ 31 ธันวาคม

วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร
วันปิ ยมหาราช
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดประเทศไทย (วันหยุดพิเศษ)
วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา และอังกฤษ
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา และอังกฤษ
วันหยุดทาการของประเทศอังกฤษ
วันสิน้ ปี , วันหยุดทาการของประเทศอังกฤษ

บริษัทหลักทรัพย์จด
ั การกองทุน พรินซิเพิ ล จากัด 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน
้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167

