
 

 

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 อิควิต้ีเพ่ือการเลี้ยงชีพ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิต้ี 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดล่ี ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิต้ี 
 (ประจ าปี 2563) 

(TH, MALAYSIA, US) 
 

วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม่, วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และมาเลเซยี 
วนัที ่20 มกราคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่24 มกราคม   วนัหยุดท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่27 มกราคม   วนัหยุดท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่10 กุมภาพนัธ ์ วนัหยุดชดเชยวนัมาฆบูชา 
วนัที ่17 กุมภาพนัธ ์ วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่6 เมษายน   วนัพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวนัทีร่ะลกึมหาจกัรบีรมราชวงศ์ 
วนัที ่10 เมษายน   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่1 พฤษภาคม  วนัแรงงานแห่งชาต,ิ วนัหยุดท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่4 พฤษภาคม  วนัฉตัรมงคล 
วนัที ่6 พฤษภาคม  วนัวสิาขบูชา 
วนัที ่7 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่11 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่25 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และมาเลเซยี 
วนัที ่26 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่3 มถิุนายน  วนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจา้สุทดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนิี 
วนัที ่8 มถิุนายน  วนัหยุดท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่3 กรกฎาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่6 กรกฎาคม  วนัหยุดชดเชยวนัอาสาฬหบูชา 
วนัที ่27 กรกฎาคม  วนัหยุดชดเชยวนัสงกรานต์ 
วนัที ่28 กรกฎาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ 

พระวชริเกลา้เจา้อยู่หวั 
วนัที ่31 กรกฎาคม วนัหยุดท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่12 สงิหาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนิีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปี

หลวง และวนัแม่แห่งชาต ิ
วนัที ่20 สงิหาคม  วนัหยุดท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่31 สงิหาคม  วนัหยุดท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่4 กนัยายน  วนัหยุดชดเชยวนัสงกรานต์ 
วนัที ่7 กนัยายน   วนัหยุดชดเชยวนัสงกรานต,์ วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่16 กนัยายน  วนัหยุดท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่12 ตุลาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่13 ตุลาคม วนัคล้ายวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพติร 
วนัที ่23 ตุลาคม วนัปิยมหาราช 
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ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคมั อิควิต้ี 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคมั อิควิต้ีเพ่ือการเลี้ยงชีพ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิต้ี 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดล่ี ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิต้ี 
 (ประจ าปี 2563) 

(TH, MALAYSIA, US) 
-ต่อ- 

 
วนัที ่29 ตุลาคม  วนัหยุดท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่11 พฤศจกิายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่26 พฤศจกิายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่27 พฤศจกิายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่7 ธนัวาคม  วนัหยุดประเทศไทย (วนัหยุดพเิศษ) 
วนัที ่10 ธนัวาคม วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่11 ธนัวาคม วนัหยุดชดเชยวนัคลา้ยวนัพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร  

มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพ่อแห่งชาต ิ
วนัที ่24 ธนัวาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่25 ธนัวาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และมาเลเซยี 
วนัที ่31 ธนัวาคม วนัสิน้ปี 
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ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เยอรมนั อิควิต้ี 

(ประจ าปี 2563) 
(TH, GER, LUX, US, EUR) 

 
วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม่, วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา เยอรมนั ลกัเซมเบริก์ และยุโรป 
วนัที ่20 มกราคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่10 กุมภาพนัธ ์ วนัหยุดชดเชยวนัมาฆบูชา 
วนัที ่17 กุมภาพนัธ ์ วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่6 เมษายน   วนัพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวนัทีร่ะลกึมหาจกัรบีรมราชวงศ์ 
วนัที ่10 เมษายน   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา เยอรมนั ลกัเซมเบริก์ และยุโรป 
วนัที ่13 เมษายน   วนัหยุดท าการของประเทศเยอรมนั ลกัเซมเบริ์ก และยุโรป 
วนัที ่1 พฤษภาคม  วนัแรงงานแห่งชาต,ิ วนัหยุดท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ ยุโรป และเยอรมนั 
วนัที ่4 พฤษภาคม  วนัฉตัรมงคล 
วนัที ่6 พฤษภาคม  วนัวสิาขบูชา 
วนัที ่21 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ และเยอรมนั 
วนัที ่25 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่1 มถิุนายน  วนัหยุดท าการของประเทศเยอรมนั และลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่3 มถิุนายน  วนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจา้สุทดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนิี 
วนัที ่23 มถิุนายน  วนัหยุดท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่3 กรกฎาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่6 กรกฎาคม  วนัหยุดชดเชยวนัอาสาฬหบูชา 
วนัที ่27 กรกฎาคม  วนัหยุดชดเชยวนัสงกรานต์ 
วนัที ่28 กรกฎาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ 

พระวชริเกลา้เจา้อยู่หวั 
วนัที ่12 สงิหาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนิีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปี

หลวง และวนัแม่แห่งชาต ิ
วนัที ่4 กนัยายน  วนัหยุดชดเชยวนัสงกรานต์ 
วนัที ่7 กนัยายน  วนัหยุดชดเชยวนัสงกรานต,์ วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่12 ตุลาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่13 ตุลาคม วนัคล้ายวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพติร 
วนัที ่23 ตุลาคม วนัปิยมหาราช 
วนัที ่11 พฤศจกิายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่26 พฤศจกิายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่27 พฤศจกิายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่7 ธนัวาคม  วนัหยุดประเทศไทย (วนัหยุดพเิศษ) 
วนัที ่10 ธนัวาคม วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่11 ธนัวาคม วนัหยุดชดเชยวนัคลา้ยวนัพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร  

มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพ่อแห่งชาต ิ
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กองทุนเปิดพรินซีเพิล เยอรมนั อิควิต้ี 

(ประจ าปี 2563) 
(TH, GER, LUX, US, EUR) 

-ต่อ- 
 
วนัที ่24 ธนัวาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา เยอรมนั ลกัเซมเบริก์ และยุโรป 
วนัที ่25 ธนัวาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา เยอรมนั ลกัเซมเบริก์ และยุโรป 
วนัที ่30 ธนัวาคม   วนัหยุดท าการของประเทศเยอรมนั 
วนัที ่31 ธนัวาคม วนัสิน้ปี, วนัหยุดท าการของประเทศเยอรมนั ลกัเซมเบริก์ และยุโรป 
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ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรคัเจอร ์อิควิต้ี 

 (ประจ าปี 2563) 
(TH, US, UK, IRL, AUS) 

 
วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม่, วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา องักฤษ ออสเตรเลยี และไอรแ์ลนด์ 
วนัที ่20 มกราคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่27 มกราคม   วนัหยุดท าการของประเทศออสเตรเลยี 
วนัที ่10 กุมภาพนัธ ์ วนัหยุดชดเชยวนัมาฆบูชา 
วนัที ่17 กุมภาพนัธ ์ วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่17 มนีาคม  วนัหยุดท าการของประเทศไอรแ์ลนด์ 
วนัที ่6 เมษายน   วนัพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวนัทีร่ะลกึมหาจกัรบีรมราชวงศ์ 
วนัที ่10 เมษายน   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา องักฤษ ออสเตรเลยี และไอรแ์ลนด์ 
วนัที ่13 เมษายน   วนัหยุดท าการของประเทศองักฤษ ออสเตรเลยี และไอรแ์ลนด์ 
วนัที ่1 พฤษภาคม  วนัแรงงานแห่งชาต,ิ วนัหยุดท าการของประเทศไอรแ์ลนด์ 
วนัที ่4 พฤษภาคม  วนัฉตัรมงคล, วนัหยุดท าการของประเทศไอร์แลนด์ 
วนัที ่6 พฤษภาคม  วนัวสิาขบูชา 
วนัที ่8 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศองักฤษ 
วนัที ่25 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และองักฤษ 
วนัที ่1 มถิุนายน  วนัหยุดท าการของประเทศไอรแ์ลนด์ 
วนัที ่3 มถิุนายน  วนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจา้สุทดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนิี  
วนัที ่8 มถิุนายน  วนัหยุดท าการของประเทศออสเตรเลยี 
วนัที ่3 กรกฎาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่6 กรกฎาคม  วนัหยุดชดเชยวนัอาสาฬหบูชา 
วนัที ่27 กรกฎาคม  วนัหยุดชดเชยวนัสงกรานต์ 
วนัที ่28 กรกฎาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ 

พระวชริเกลา้เจา้อยู่หวั 
วนัที ่3 สงิหาคม วนัหยุดท าการของประเทศไอรแ์ลนด ์และออสเตรเลยี 
วนัที ่12 สงิหาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนิีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปี

หลวง และวนัแม่แห่งชาต ิ
วนัที ่31 สงิหาคม วนัหยุดท าการของประเทศองักฤษ 
วนัที ่4 กนัยายน  วนัหยุดชดเชยวนัสงกรานต์ 
วนัที ่7 กนัยายน  วนัหยุดชดเชยวนัสงกรานต,์ วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่5 ตุลาคม  วนัหยุดท าการของประเทศออสเตรเลยี 
วนัที ่12 ตุลาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่13 ตุลาคม วนัคล้ายวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพติร 
วนัที ่23 ตุลาคม วนัปิยมหาราช 
วนัที ่26 ตุลาคม วนัหยุดท าการของประเทศไอรแ์ลนด์ 
วนัที ่11 พฤศจกิายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่26 พฤศจกิายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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 (ประจ าปี 2563) 
(TH, US, UK, IRL, AUS) 

-ต่อ- 
 

วนัที ่27 พฤศจกิายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่7 ธนัวาคม  วนัหยุดประเทศไทย (วนัหยุดพเิศษ) 
วนัที ่10 ธนัวาคม วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่11 ธนัวาคม วนัหยุดชดเชยวนัคลา้ยวนัพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร  

มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพ่อแห่งชาต ิ
วนัที ่24 ธนัวาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา องักฤษ ออสเตรเลยี และไอรแ์ลนด์ 
วนัที ่25 ธนัวาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา องักฤษ ออสเตรเลยี และไอรแ์ลนด์ 
วนัที ่28 ธนัวาคม   วนัหยุดท าการของประเทศองักฤษ ออสเตรเลยี และไอรแ์ลนด์ 
วนัที ่29 ธนัวาคม   วนัหยุดท าการของประเทศไอรแ์ลนด์ 
วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิน้ปี, วนัหยุดท าการของประเทศองักฤษ ออสเตรเลยี และไอรแ์ลนด์ 
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 (ประจ าปี 2563) 
(TH, LUX, US, SG) 

 
วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม่, วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ลกัเซมเบริก์ และสงิคโปร์ 
วนัที ่20 มกราคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่24 มกราคม   วนัหยุดท าการของประเทศสงิคโปร ์
วนัที ่27 มกราคม   วนัหยุดท าการของประเทศสงิคโปร ์
วนัที ่10 กุมภาพนัธ ์ วนัหยุดชดเชยวนัมาฆบูชา 
วนัที ่17 กุมภาพนัธ ์ วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่6 เมษายน   วนัพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวนัทีร่ะลกึมหาจกัรบีรมราชวงศ์ 
วนัที ่10 เมษายน   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา, ลกัเซมเบริ์ก และสงิคโปร์ 
วนัที ่13 เมษายน   วนัหยุดท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่1 พฤษภาคม  วนัแรงงานแห่งชาต,ิ วนัหยุดท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ และสงิคโปร์ 
วนัที ่4 พฤษภาคม  วนัฉตัรมงคล 
วนัที ่6 พฤษภาคม  วนัวสิาขบูชา 
วนัที ่7 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสงิคโปร ์
วนัที ่21 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่25 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และสงิคโปร์ 
วนัที ่1 มถิุนายน  วนัหยุดท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่3 มถิุนายน  วนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจา้สุทดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนิี 
วนัที ่23 มถิุนายน   วนัหยุดท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่3 กรกฎาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่6 กรกฎาคม  วนัหยุดชดเชยวนัอาสาฬหบูชา 
วนัที ่10 กรกฎาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสงิคโปร ์
วนัที ่27 กรกฎาคม  วนัหยุดชดเชยวนัสงกรานต์ 
วนัที ่28 กรกฎาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ 

พระวชริเกลา้เจา้อยู่หวั 
วนัที ่31 กรกฎาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสงิคโปร ์
วนัที ่10 สงิหาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสงิคโปร ์
วนัที ่12 สงิหาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนิีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปี 

หลวง และวนัแม่แห่งชาต ิ
วนัที ่4 กนัยายน  วนัหยุดชดเชยวนัสงกรานต์ 
วนัที ่7 กนัยายน  วนัหยุดชดเชยวนัสงกรานต,์ วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่12 ตุลาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่13 ตุลาคม วนัคล้ายวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพติร 
วนัที ่23 ตุลาคม วนัปิยมหาราช 
วนัที ่11 พฤศจกิายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่26 พฤศจกิายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่27 พฤศจกิายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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 (ประจ าปี 2563) 
(TH, LUX, US, SG) 

-ต่อ- 
 
วนัที ่7 ธนัวาคม  วนัหยุดประเทศไทย (วนัหยุดพเิศษ) 
วนัที ่10 ธนัวาคม วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่11 ธนัวาคม วนัหยุดชดเชยวนัคลา้ยวนัพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร  

มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพ่อแห่งชาต ิ
วนัที ่24 ธนัวาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา, ลกัเซมเบริ์ก และสงิคโปร์ 
วนัที ่25 ธนัวาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา, ลกัเซมเบริ์ก และสงิคโปร์ 
วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิน้ปี, วนัหยุดท าการของประเทศสงิคโปร ์และลกัเซมเบริก์ 
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กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร ์ซิเคียวริต้ี 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แคพ็ อิควิต้ี 

(ประจ าปี 2563) 
(TH, IRL, US) 

 
วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม่, วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และไอร์แลนด์ 
วนัที ่20 มกราคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่10 กุมภาพนัธ ์ วนัหยุดชดเชยวนัมาฆบูชา 
วนัที ่17 กุมภาพนัธ ์ วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่17 มนีาคม  วนัหยุดท าการของประเทศไอรแ์ลนด์ 
วนัที ่6 เมษายน   วนัพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวนัทีร่ะลกึมหาจกัรบีรมราชวงศ์ 
วนัที ่10 เมษายน   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และไอรแ์ลนด์ 
วนัที ่13 เมษายน   วนัหยุดท าการของประเทศไอรแ์ลนด์ 
วนัที ่1 พฤษภาคม  วนัแรงงานแห่งชาต,ิ วนัหยุดท าการของประเทศไอรแ์ลนด์ 
วนัที ่4 พฤษภาคม  วนัฉตัรมงคล, วนัหยุดท าการของประเทศไอร์แลนด์ 
วนัที ่6 พฤษภาคม  วนัวสิาขบูชา 
วนัที ่25 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่1 มถิุนายน  วนัหยุดท าการของประเทศไอรแ์ลนด์ 
วนัที ่3 มถิุนายน  วนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจา้สุทดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนิี  
วนัที ่3 กรกฎาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่6 กรกฎาคม  วนัหยุดชดเชยวนัอาสาฬหบูชา 
วนัที ่27 กรกฎาคม  วนัหยุดชดเชยวนัสงกรานต์ 
วนัที ่28 กรกฎาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ 

พระวชริเกลา้เจา้อยู่หวั 
วนัที ่3 สงิหาคม วนัหยุดท าการของประเทศไอรแ์ลนด์ 
วนัที ่12 สงิหาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนิีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปี

หลวง และวนัแม่แห่งชาต ิ
วนัที ่4 กนัยายน  วนัหยุดชดเชยวนัสงกรานต์ 
วนัที ่7 กนัยายน  วนัหยุดชดเชยวนัสงกรานต,์ วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่12 ตุลาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่13 ตุลาคม วนัคล้ายวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพติร 
วนัที ่23 ตุลาคม วนัปิยมหาราช 
วนัที ่26 ตุลาคม วนัหยุดท าการของประเทศไอรแ์ลนด์ 
วนัที ่11 พฤศจกิายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่26 พฤศจกิายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่27 พฤศจกิายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน /  สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส ์

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร ์ซิเคียวริต้ี 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แคพ็ อิควิต้ี 

(ประจ าปี 2563) 
(TH, IRL, US) 

-ต่อ- 
 

วนัที ่7 ธนัวาคม  วนัหยุดประเทศไทย (วนัหยุดพเิศษ) 
วนัที ่10 ธนัวาคม วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่11 ธนัวาคม วนัหยุดชดเชยวนัคลา้ยวนัพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร  

มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพ่อแห่งชาต ิ
วนัที ่24 ธนัวาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และไอรแ์ลนด์ 
วนัที ่25 ธนัวาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และไอรแ์ลนด์ 
วนัที ่28 ธนัวาคม   วนัหยุดท าการของประเทศไอรแ์ลนด์ 
วนัที ่29 ธนัวาคม   วนัหยุดท าการของประเทศไอรแ์ลนด์ 
วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิน้ปี, วนัหยุดท าการของประเทศไอรแ์ลนด์ 
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ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร ์เอจ 

 (ประจ าปี 2563) 
(TH, US, HK, LUX, FR) 

 
วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม่, วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ฮ่องกง ฝรัง่เศส และลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่20 มกราคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่24 มกราคม  วนัหยุดท าการของประเทศฮ่องกง 
วนัที ่27 มกราคม   วนัหยุดท าการของประเทศฮ่องกง 
วนัที ่28 มกราคม   วนัหยุดท าการของประเทศฮ่องกง 
วนัที ่10 กุมภาพนัธ ์ วนัหยุดชดเชยวนัมาฆบูชา 
วนัที ่17 กุมภาพนัธ ์ วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่6 เมษายน   วนัพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวนัทีร่ะลกึมหาจกัรบีรมราชวงศ์ 
วนัที ่10 เมษายน   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ฮ่องกง ฝรัง่เศส และลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่13 เมษายน   วนัหยุดท าการของประเทศฮ่องกง ฝรัง่เศส และลกัเซมเบริ์ก 
วนัที ่30 เมษายน   วนัหยุดท าการของประเทศฮ่องกง 
วนัที ่1 พฤษภาคม  วนัแรงงานแห่งชาต,ิ วนัหยุดท าการของประเทศฮ่องกง ฝรัง่เศส และลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่4 พฤษภาคม  วนัฉตัรมงคล 
วนัที ่6 พฤษภาคม  วนัวสิาขบูชา 
วนัที ่8 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศฝรัง่เศส 
วนัที ่21 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ และฝรัง่เศส 
วนัที ่25 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่1 มถิุนายน  วนัหยุดท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ และฝรัง่เศส 
วนัที ่3 มถิุนายน  วนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจา้สุทดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนิี 
วนัที ่23 มถิุนายน   วนัหยุดท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่25 มถิุนายน   วนัหยุดท าการของประเทศฮ่องกง 
วนัที ่1 กรกฎาคม   วนัหยุดท าการของประเทศฮ่องกง 
วนัที ่3 กรกฎาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่6 กรกฎาคม  วนัหยุดชดเชยวนัอาสาฬหบูชา 
วนัที ่14 กรกฎาคม  วนัหยุดท าการของประเทศฝรัง่เศส 
วนัที ่27 กรกฎาคม  วนัหยุดชดเชยวนัสงกรานต์ 
วนัที ่28 กรกฎาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ 

พระวชริเกลา้เจา้อยู่หวั 
วนัที ่12 สงิหาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนิีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปี 

หลวง และวนัแม่แห่งชาต ิ
วนัที ่4 กนัยายน  วนัหยุดชดเชยวนัสงกรานต์ 
วนัที ่7 กนัยายน  วนัหยุดชดเชยวนัสงกรานต,์ วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่1 ตุลาคม  วนัหยุดท าการของประเทศฮ่องกง 
วนัที ่2 ตุลาคม  วนัหยุดท าการของประเทศฮ่องกง 
วนัที ่12 ตุลาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร ์เอจ 

 (ประจ าปี 2563) 
(TH, US, HK, LUX, FR) 

-ต่อ- 
 
วนัที ่13 ตุลาคม วนัคล้ายวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพติร 
วนัที ่23 ตุลาคม วนัปิยมหาราช 
วนัที ่26 ตุลาคม  วนัหยุดท าการของประเทศฮ่องกง 
วนัที ่11 พฤศจกิายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และฝรัง่เศส 
วนัที ่26 พฤศจกิายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่27 พฤศจกิายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่7 ธนัวาคม  วนัหยุดประเทศไทย (วนัหยุดพเิศษ) 
วนัที ่10 ธนัวาคม วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่11 ธนัวาคม วนัหยุดชดเชยวนัคลา้ยวนัพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร  

มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพ่อแห่งชาต ิ
วนัที ่24 ธนัวาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ฮ่องกง ฝรัง่เศส และลกัเซมเบริก์  
วนัที ่25 ธนัวาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ฮ่องกง ฝรัง่เศส และลกัเซมเบริก์  
วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิน้ปี, วนัหยุดท าการของประเทศฮ่องกง ฝรัง่เศส และลกัเซมเบริ์ก 
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ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเป้ียน อิควิต้ี 

 (ประจ าปี 2563) 
(TH, US, IRL, EUR) 

 
วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม่, วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ยุโรป และไอรแ์ลนด์ 
วนัที ่20 มกราคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่10 กุมภาพนัธ ์ วนัหยุดชดเชยวนัมาฆบูชา 
วนัที ่17 กุมภาพนัธ ์ วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่17 มนีาคม  วนัหยุดท าการของประเทศไอรแ์ลนด์ 
วนัที ่6 เมษายน   วนัพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวนัทีร่ะลกึมหาจกัรบีรมราชวงศ์ 
วนัที ่10 เมษายน   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ยุโรป และไอรแ์ลนด์ 
วนัที ่13 เมษายน   วนัหยุดท าการของประเทศยุโรป และไอรแ์ลนด์ 
วนัที ่1 พฤษภาคม  วนัแรงงานแห่งชาต,ิ วนัหยุดท าการของประเทศยุโรป และไอรแ์ลนด์ 
วนัที ่4 พฤษภาคม  วนัฉตัรมงคล และวนัหยุดท าการของประเทศไอร์แลนด์ 
วนัที ่6 พฤษภาคม  วนัวสิาขบูชา 
วนัที ่25 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่1 มถิุนายน  วนัหยุดท าการของประเทศไอรแ์ลนด์ 
วนัที ่3 มถิุนายน  วนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจา้สุทดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนิี  
วนัที ่3 กรกฎาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่6 กรกฎาคม  วนัหยุดชดเชยวนัอาสาฬหบูชา 
วนัที ่27 กรกฎาคม  วนัหยุดชดเชยวนัสงกรานต์ 
วนัที ่28 กรกฎาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ 

พระวชริเกลา้เจา้อยู่หวั 
วนัที ่3 สงิหาคม วนัหยุดท าการของประเทศไอรแ์ลนด์ 
วนัที ่12 สงิหาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนิีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปี

หลวง และวนัแม่แห่งชาต ิ
วนัที ่4 กนัยายน  วนัหยุดชดเชยวนัสงกรานต์ 
วนัที ่7 กนัยายน  วนัหยุดชดเชยวนัสงกรานต,์ วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่12 ตุลาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่13 ตุลาคม วนัคล้ายวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพติร 
วนัที ่23 ตุลาคม วนัปิยมหาราช 
วนัที ่26 ตุลาคม วนัหยุดท าการของประเทศไอรแ์ลนด์ 
วนัที ่11 พฤศจกิายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่26 พฤศจกิายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่27 พฤศจกิายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่7 ธนัวาคม  วนัหยุดประเทศไทย (วนัหยุดพเิศษ) 
วนัที ่10 ธนัวาคม วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่11 ธนัวาคม วนัหยุดชดเชยวนัคลา้ยวนัพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร  

มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพ่อแห่งชาต ิ
วนัที ่24 ธนัวาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ยุโรป และไอรแ์ลนด์ 
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 (ประจ าปี 2563) 
(TH, US, IRL, EUR) 

-ต่อ- 
 

วนัที ่25 ธนัวาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ยุโรป และไอรแ์ลนด์ 
วนัที ่28 ธนัวาคม   วนัหยุดท าการของประเทศไอรแ์ลนด์ 
วนัที ่29 ธนัวาคม   วนัหยุดท าการของประเทศไอรแ์ลนด์ 
วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิน้ปี, วนัหยุดท าการของประเทศยุโรป และไอรแ์ลนด์ 
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กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิกซ์ อินคมั 

(ประจ าปี 2563) 
เดิมกองทุนหลกั Templeton Global Total Return Fund 

(TH, US, SG, LUX) 
 

วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม่, วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ลกัเซมเบริก์ และสงิคโปร์ 
วนัที ่20 มกราคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่24 มกราคม   วนัหยุดท าการของประเทศสงิคโปร ์
วนัที ่27 มกราคม   วนัหยุดท าการของประเทศสงิคโปร ์
วนัที ่10 กุมภาพนัธ ์ วนัหยุดชดเชยวนัมาฆบูชา 

 
เปล่ียนเป็นกองทุนหลกั PIMCO GIS Income Fund 

(TH, US, IRL) 
(ตัง้แต่วนัท่ี 28 มกราคม 2563 เป็นต้นไป) 

 

วนัที ่17 กุมภาพนัธ ์ วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่17 มนีาคม  วนัหยุดท าการของประเทศไอรแ์ลนด์ 
วนัที ่6 เมษายน  วนัพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวนัทีร่ะลกึมหาจกัรบีรมราชวงศ์ 
วนัที ่10 เมษายน   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และไอรแ์ลนด์ 
วนัที ่13 เมษายน   วนัหยุดท าการของประเทศไอรแ์ลนด์ 
วนัที ่1 พฤษภาคม  วนัแรงงานแห่งชาต,ิ วนัหยุดท าการของประเทศไอรแ์ลนด์ 
วนัที ่4 พฤษภาคม  วนัฉตัรมงคล, วนัหยุดท าการของประเทศไอร์แลนด์ 
วนัที ่6 พฤษภาคม  วนัวสิาขบูชา 
วนัที ่25 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่1 มถิุนายน  วนัหยุดท าการของประเทศไอรแ์ลนด์ 
วนัที ่3 มถิุนายน วนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจา้สุทดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนิี  
วนัที ่3 กรกฎาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่6 กรกฎาคม  วนัหยุดชดเชยวนัอาสาฬหบูชา 
วนัที ่27 กรกฎาคม  วนัหยุดชดเชยวนัสงกรานต์ 
วนัที ่28 กรกฎาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหา 

วชริาลงกรณ พระวชริเกลา้เจา้อยู่หวั 
วนัที ่3 สงิหาคม วนัหยุดท าการของประเทศไอรแ์ลนด์ 
วนัที ่12 สงิหาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนิีนาถ  

พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง และวนัแม่แห่งชาติ 
วนัที ่4 กนัยายน  วนัหยุดชดเชยวนัสงกรานต์ 
วนัที ่7 กนัยายน  วนัหยุดชดเชยวนัสงกรานต,์ วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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 (ประจ าปี 2563) 
 (TH, US, IRL) 

 (ต่อ) 
 

วนัที ่12 ตุลาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่13 ตุลาคม วนัคล้ายวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพติร 
วนัที ่23 ตุลาคม วนัปิยมหาราช 
วนัที ่26 ตุลาคม วนัหยุดท าการของประเทศไอรแ์ลนด์ 
วนัที ่11 พฤศจกิายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่26 พฤศจกิายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่27 พฤศจกิายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่7 ธนัวาคม  วนัหยุดประเทศไทย (วนัหยุดพเิศษ) 
วนัที ่10 ธนัวาคม วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่11 ธนัวาคม วนัหยุดชดเชยวนัคลา้ยวนัพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร  

มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพ่อแห่งชาต ิ
วนัที ่24 ธนัวาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และไอรแ์ลนด์ 
วนัที ่25 ธนัวาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และไอรแ์ลนด์ 
วนัที ่28 ธนัวาคม   วนัหยุดท าการของประเทศไอรแ์ลนด์ 
วนัที ่29 ธนัวาคม   วนัหยุดท าการของประเทศไอรแ์ลนด์ 
วนัที ่31 ธนัวาคม วนัสิน้ปี, วนัหยุดท าการของประเทศไอรแ์ลนด์ 
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(ประจ าปี 2563) 
(TH, US, SG) 

 
วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม่, วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และสงิคโปร์ 
วนัที ่20 มกราคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่24 มกราคม   วนัหยุดท าการของประเทศสงิคโปร ์
วนัที ่27 มกราคม   วนัหยุดท าการของประเทศสงิคโปร ์
วนัที ่10 กุมภาพนัธ ์ วนัหยุดชดเชยวนัมาฆบูชา 
วนัที ่17 กุมภาพนัธ ์ วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่6 เมษายน   วนัพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวนัทีร่ะลกึมหาจกัรบีรมราชวงศ์ 
วนัที ่10 เมษายน   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และสงิคโปร์ 
วนัที ่1 พฤษภาคม  วนัแรงงานแห่งชาต,ิ วนัหยุดท าการของประเทศสงิคโปร์ 
วนัที ่4 พฤษภาคม  วนัฉตัรมงคล 
วนัที ่6 พฤษภาคม  วนัวสิาขบูชา 
วนัที ่7 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสงิคโปร ์
วนัที ่25 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และสงิคโปร์ 
วนัที ่3 มถิุนายน  วนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจา้สุทดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนิี 
วนัที ่3 กรกฎาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่6 กรกฎาคม  วนัหยุดชดเชยวนัอาสาฬหบูชา 
วนัที ่10 กรกฎาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสงิคโปร ์
วนัที ่27 กรกฎาคม  วนัหยุดชดเชยวนัสงกรานต์ 
วนัที ่28 กรกฎาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ 

พระวชริเกลา้เจา้อยู่หวั 
วนัที ่31 กรกฎาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสงิคโปร ์
วนัที ่10 สงิหาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสงิคโปร ์
วนัที ่12 สงิหาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนิีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปี

หลวง และวนัแม่แห่งชาต ิ
วนัที ่4 กนัยายน  วนัหยุดชดเชยวนัสงกรานต์ 
วนัที ่7 กนัยายน  วนัหยุดชดเชยวนัสงกรานต,์ วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่12 ตุลาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่13 ตุลาคม วนัคล้ายวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพติร 
วนัที ่23 ตุลาคม วนัปิยมหาราช 
วนัที ่11 พฤศจกิายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่26 พฤศจกิายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่27 พฤศจกิายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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(TH, US, SG) 

-ต่อ- 
 

วนัที ่7 ธนัวาคม  วนัหยุดประเทศไทย (วนัหยุดพเิศษ) 
วนัที ่10 ธนัวาคม วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่11 ธนัวาคม วนัหยุดชดเชยวนัคลา้ยวนัพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร  

มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพ่อแห่งชาต ิ
วนัที ่24 ธนัวาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และสงิคโปร์ 
วนัที ่25 ธนัวาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และสงิคโปร์ 
วนัที ่31 ธนัวาคม วนัสิน้ปี, วนัหยุดท าการของประเทศสงิคโปร์ 
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 (ประจ าปี 2563) 
(TH, US, LUX, JP) 

 
วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม่, วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ญีปุ่่ น และลกัเซมเบริ์ก 
วนัที ่2 มกราคม  วนัหยุดท าการของประเทศญีปุ่่ น 
วนัที ่3 มกราคม  วนัหยุดท าการของประเทศญีปุ่่ น 
วนัที ่13 มกราคม  วนัหยุดท าการของประเทศญีปุ่่ น 
วนัที ่20 มกราคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่10 กุมภาพนัธ ์ วนัหยุดชดเชยวนัมาฆบูชา 
วนัที ่11 กุมภาพนัธ์  วนัหยุดท าการของประเทศญีปุ่่ น 
วนัที ่17 กุมภาพนัธ ์ วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่24 กุมภาพนัธ์  วนัหยุดท าการของประเทศญีปุ่่ น 
วนัที ่20 มนีาคม  วนัหยุดท าการของประเทศญีปุ่่ น 
วนัที ่6 เมษายน   วนัพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวนัทีร่ะลกึมหาจกัรบีรมราชวงศ์ 
วนัที ่10 เมษายน   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และลกัเซมเบริ์ก 
วนัที ่13 เมษายน   วนัหยุดท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่29 เมษายน  วนัหยุดท าการของประเทศญีปุ่่ น 
วนัที ่1 พฤษภาคม  วนัแรงงานแห่งชาต,ิ วนัหยุดท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่4 พฤษภาคม  วนัฉตัรมงคล, วนัหยุดท าการของประเทศญีปุ่่ น 
วนัที ่5 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศญีปุ่่ น 
วนัที ่6 พฤษภาคม  วนัวสิาขบูชา, วนัหยุดท าการของประเทศญีปุ่่ น 
วนัที ่21 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่25 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่1 มถิุนายน  วนัหยุดท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่3 มถิุนายน  วนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจา้สุทดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนิี 
วนัที ่23 มถิุนายน   วนัหยุดท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่3 กรกฎาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่6 กรกฎาคม  วนัหยุดชดเชยวนัอาสาฬหบูชา 
วนัที ่23 กรกฎาคม  วนัหยุดท าการของประเทศญีปุ่่ น 
วนัที ่24 กรกฎาคม  วนัหยุดท าการของประเทศญีปุ่่ น 
วนัที ่27 กรกฎาคม  วนัหยุดชดเชยวนัสงกรานต์ 
วนัที ่28 กรกฎาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ 

พระวชริเกลา้เจา้อยู่หวั 
วนัที ่10 สงิหาคม  วนัหยุดท าการของประเทศญีปุ่่ น 
วนัที ่12 สงิหาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนิีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปี 

หลวง และวนัแม่แห่งชาต ิ
วนัที ่4 กนัยายน  วนัหยุดชดเชยวนัสงกรานต์ 
วนัที ่7 กนัยายน  วนัหยุดชดเชยวนัสงกรานต,์ วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่21 กนัยายน   วนัหยุดท าการของประเทศญีปุ่่ น 
วนัที ่22 กนัยายน   วนัหยุดท าการของประเทศญีปุ่่ น 
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 (ประจ าปี 2563) 
(TH, US, LUX, JP) 

-ต่อ- 
 

วนัที ่1 ตุลาคม   วนัหยุดท าการของประเทศญีปุ่่ น 
วนัที ่12 ตุลาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่13 ตุลาคม วนัคล้ายวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพติร 
วนัที ่23 ตุลาคม วนัปิยมหาราช 
วนัที ่3 พฤศจกิายน  วนัหยุดท าการของประเทศญีปุ่่ น 
วนัที ่11 พฤศจกิายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่23 พฤศจกิายน  วนัหยุดท าการของประเทศญีปุ่่ น 
วนัที ่26 พฤศจกิายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่27 พฤศจกิายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่7 ธนัวาคม  วนัหยุดประเทศไทย (วนัหยุดพเิศษ) 
วนัที ่10 ธนัวาคม วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่11 ธนัวาคม วนัหยุดชดเชยวนัคลา้ยวนัพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร  

มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพ่อแห่งชาต ิ
วนัที ่24 ธนัวาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และลกัเซมเบริ์ก  
วนัที ่25 ธนัวาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และลกัเซมเบริ์ก  
วนัที ่31 ธนัวาคม วนัสิน้ปี, วนัหยุดท าการของประเทศญีปุ่่ น และลกัเซมเบริก์ 
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กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี 

(ประจ าปี 2563) 
(TH, LUX, US, HK) 

 
วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม่, วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ฮ่องกง และลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่20 มกราคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่24 มกราคม  วนัหยุดท าการของประเทศฮ่องกง 
วนัที ่27 มกราคม   วนัหยุดท าการของประเทศฮ่องกง 
วนัที ่28 มกราคม   วนัหยุดท าการของประเทศฮ่องกง 
วนัที ่10 กุมภาพนัธ ์ วนัหยุดชดเชยวนัมาฆบูชา 
วนัที ่17 กุมภาพนัธ ์ วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่6 เมษายน   วนัพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวนัทีร่ะลกึมหาจกัรบีรมราชวงศ์ 
วนัที ่10 เมษายน   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ฮ่องกง และลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่13 เมษายน   วนัหยุดท าการของประเทศฮ่องกง และลกัเซมเบริ์ก 
วนัที ่30 เมษายน   วนัหยุดท าการของประเทศฮ่องกง 
วนัที ่1 พฤษภาคม  วนัแรงงานแห่งชาต,ิ วนัหยุดท าการของประเทศฮ่องกง และลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่4 พฤษภาคม  วนัฉตัรมงคล 
วนัที ่6 พฤษภาคม  วนัวสิาขบูชา 
วนัที ่21 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่25 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่1 มถิุนายน  วนัหยุดท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่3 มถิุนายน  วนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจา้สุทดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนิี 
วนัที ่23 มถิุนายน   วนัหยุดท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่25 มถิุนายน   วนัหยุดท าการของประเทศฮ่องกง 
วนัที ่1 กรกฎาคม   วนัหยุดท าการของประเทศฮ่องกง 
วนัที ่3 กรกฎาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่6 กรกฎาคม  วนัหยุดชดเชยวนัอาสาฬหบูชา 
วนัที ่27 กรกฎาคม  วนัหยุดชดเชยวนัสงกรานต์ 
วนัที ่28 กรกฎาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ 

พระวชริเกลา้เจา้อยู่หวั 
วนัที ่12 สงิหาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนิีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปี 

หลวง และวนัแม่แห่งชาต ิ
วนัที ่4 กนัยายน  วนัหยุดชดเชยวนัสงกรานต์ 
วนัที ่7 กนัยายน  วนัหยุดชดเชยวนัสงกรานต,์ วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่1 ตุลาคม  วนัหยุดท าการของประเทศฮ่องกง 
วนัที ่2 ตุลาคม  วนัหยุดท าการของประเทศฮ่องกง 
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(ประจ าปี 2563) 
(ต่อ) 

 
เปล่ียนเป็นกองทุนหลกั iShare MSCI South Korea ETF 

(TH, US, KR) 
(ตัง้แต่วนัท่ี 5 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป) 

 
วนัที ่9 ตุลาคม   วนัหยุดท าการของประเทศเกาหล ี
วนัที ่12 ตุลาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่13 ตุลาคม วนัคล้ายวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพติร 
วนัที ่23 ตุลาคม วนัปิยมหาราช 
วนัที ่11 พฤศจกิายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่26 พฤศจกิายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่27 พฤศจกิายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่7 ธนัวาคม  วนัหยุดประเทศไทย (วนัหยุดพเิศษ) 
วนัที ่10 ธนัวาคม วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่11 ธนัวาคม วนัหยุดชดเชยวนัคลา้ยวนัพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร  

มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพ่อแห่งชาต ิ
วนัที ่24 ธนัวาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่25 ธนัวาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และเกาหล ี
วนัที ่31 ธนัวาคม วนัสิน้ปี, วนัหยุดท าการของประเทศเกาหล ี 
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 (ประจ าปี 2563) 
(VN, TH, US) 

 
วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม่, วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และเวยีดนาม 
วนัที ่20 มกราคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่23 มกราคม   วนัหยุดท าการของประเทศเวยีดนาม 
วนัที ่24 มกราคม   วนัหยุดท าการของประเทศเวยีดนาม 
วนัที ่27 มกราคม   วนัหยุดท าการของประเทศเวยีดนาม 
วนัที ่28 มกราคม   วนัหยุดท าการของประเทศเวยีดนาม 
วนัที ่29 มกราคม   วนัหยุดท าการของประเทศเวยีดนาม 
วนัที ่10 กุมภาพนัธ ์ วนัหยุดชดเชยวนัมาฆบูชา 
วนัที ่17 กุมภาพนัธ ์ วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่2 เมษายน   วนัหยุดท าการของประเทศเวยีดนาม 
วนัที ่6 เมษายน   วนัพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวนัทีร่ะลกึมหาจกัรบีรมราชวงศ์ 
วนัที ่10 เมษายน   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่30 เมษายน   วนัหยุดท าการของประเทศเวยีดนาม 
วนัที ่1 พฤษภาคม  วนัแรงงานแห่งชาต,ิ วนัหยุดท าการของประเทศเวยีดนาม 
วนัที ่4 พฤษภาคม  วนัฉตัรมงคล 
วนัที ่6 พฤษภาคม  วนัวสิาขบูชา 
วนัที ่25 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่3 มถิุนายน  วนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจา้สุทดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนิี 
วนัที ่3 กรกฎาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่6 กรกฎาคม  วนัหยุดชดเชยวนัอาสาฬหบูชา 
วนัที ่27 กรกฎาคม  วนัหยุดชดเชยวนัสงกรานต์ 
วนัที ่28 กรกฎาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ 

พระวชริเกลา้เจา้อยู่หวั 
วนัที ่12 สงิหาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนิีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปี

หลวง และวนัแม่แห่งชาต ิ
วนัที ่2 กนัยายน   วนัหยุดท าการของประเทศเวยีดนาม 
วนัที ่4 กนัยายน  วนัหยุดชดเชยวนัสงกรานต์ 
วนัที ่7 กนัยายน  วนัหยุดชดเชยวนัสงกรานต,์ วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่12 ตุลาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่13 ตุลาคม วนัคล้ายวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพติร 
วนัที ่23 ตุลาคม วนัปิยมหาราช 
วนัที ่11 พฤศจกิายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่26 พฤศจกิายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่27 พฤศจกิายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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 (ประจ าปี 2563) 
(VN, TH, US) 

-ต่อ- 
 

วนัที ่7 ธนัวาคม  วนัหยุดประเทศไทย (วนัหยุดพเิศษ) 
วนัที ่10 ธนัวาคม วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่11 ธนัวาคม วนัหยุดชดเชยวนัคลา้ยวนัพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร  

มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพ่อแห่งชาต ิ
วนัที ่24 ธนัวาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่25 ธนัวาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่31 ธนัวาคม วนัสิน้ปี 
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 (ประจ าปี 2563) 
(TH, US, UK) 

 
 

วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม่, วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และองักฤษ 
วนัที ่20 มกราคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่10 กุมภาพนัธ ์ วนัหยุดชดเชยวนัมาฆบูชา 
วนัที ่17 กุมภาพนัธ ์ วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่6 เมษายน   วนัพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวนัทีร่ะลกึมหาจกัรบีรมราชวงศ์ 
วนัที ่10 เมษายน   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และองักฤษ 
วนัที ่13 เมษายน   วนัหยุดท าการของประเทศองักฤษ 
วนัที ่1 พฤษภาคม  วนัแรงงานแห่งชาต ิ
วนัที ่4 พฤษภาคม  วนัฉตัรมงคล 
วนัที ่6 พฤษภาคม  วนัวสิาขบูชา 
วนัที ่8 พฤษภาคม   วนัหยุดท าการของประเทศองักฤษ 
วนัที ่25 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และองักฤษ 
วนัที ่3 มถิุนายน  วนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจา้สุทดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนิี 
วนัที ่3 กรกฎาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่6 กรกฎาคม  วนัหยุดชดเชยวนัอาสาฬหบูชา 
วนัที ่27 กรกฎาคม  วนัหยุดชดเชยวนัสงกรานต์ 
วนัที ่28 กรกฎาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ 

พระวชริเกลา้เจา้อยู่หวั 
วนัที ่12 สงิหาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนิีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปี

หลวง และวนัแม่แห่งชาต ิ
วนัที ่31 สงิหาคม   วนัหยุดท าการของประเทศองักฤษ 
วนัที ่4 กนัยายน  วนัหยุดชดเชยวนัสงกรานต์ 
วนัที ่7 กนัยายน  วนัหยุดชดเชยวนัสงกรานต,์ วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่12 ตุลาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่13 ตุลาคม วนัคล้ายวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพติร 
วนัที ่23 ตุลาคม วนัปิยมหาราช 
วนัที ่11 พฤศจกิายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่26 พฤศจกิายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่27 พฤศจกิายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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 (ประจ าปี 2563) 
(TH, US, UK) 

-ต่อ- 
 

 
วนัที ่7 ธนัวาคม  วนัหยุดประเทศไทย (วนัหยุดพเิศษ) 
วนัที ่10 ธนัวาคม วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่11 ธนัวาคม วนัหยุดชดเชยวนัคลา้ยวนัพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร  

มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพ่อแห่งชาต ิ
วนัที ่24 ธนัวาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และองักฤษ 
วนัที ่25 ธนัวาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และองักฤษ 
วนัที ่28 ธนัวาคม   วนัหยุดท าการของประเทศองักฤษ 
วนัที ่31 ธนัวาคม วนัสิน้ปี, วนัหยุดท าการของประเทศองักฤษ 
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(ประจ าปี 2563) 
(TH, MALAYSIA, CH, HK, US, LUX, SG) 

 
วนัที ่1 มกราคม  วนัขึน้ปีใหม่, วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ลกัเซมเบริก์ มาเลเซยี จนี ฮ่องกง  

และสงิคโปร์ 
วนัที ่20 มกราคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่24 มกราคม   วนัหยุดท าการของประเทศสงิคโปร ์จนี ฮ่องกง และมาเลเซยี 
วนัที ่27 มกราคม   วนัหยุดท าการของประเทศสงิคโปร ์จนี ฮ่องกง และมาเลเซยี 
วนัที ่28 มกราคม  วนัหยุดท าการของประเทศจนี และฮ่องกง 
วนัที ่29 มกราคม  วนัหยุดท าการของประเทศจนี 
วนัที ่30 มกราคม  วนัหยุดท าการของประเทศจนี 
วนัที ่31 มกราคม  วนัหยุดท าการของประเทศจนี 
วนัที ่10 กุมภาพนัธ ์ วนัหยุดชดเชยวนัมาฆบูชา 
วนัที ่17 กุมภาพนัธ ์ วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่6 เมษายน  วนัพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวนัทีร่ะลกึมหาจกัรบีรมราชวงศ์  

และวนัหยุดท าการของประเทศจนี 
วนัที ่10 เมษายน   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา, ลกัเซมเบริ์ก ฮ่องกง และสงิคโปร์ 
วนัที ่13 เมษายน   วนัหยุดท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ และฮ่องกง 
วนัที ่30 เมษายน  วนัหยุดท าการของประเทศฮ่องกง 
วนัที ่1 พฤษภาคม วนัแรงงานแห่งชาต,ิ วนัหยุดท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ มาเลเซยี จนี ฮ่องกง และสงิคโปร์ 
วนัที ่4 พฤษภาคม  วนัฉตัรมงคล, วนัหยุดท าการของประเทศจนี 
วนัที ่5 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศจนี 
วนัที ่6 พฤษภาคม  วนัวสิาขบูชา 
วนัที ่7 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสงิคโปร ์และมาเลเซยี 
วนัที ่11 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่21 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่25 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา มาเลเซยี และสงิคโปร์ 
วนัที ่26 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่1 มถิุนายน  วนัหยุดท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่3 มถิุนายน วนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจา้สุทดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนิี 
วนัที ่8 มถิุนายน  วนัหยุดท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่23 มถิุนายน   วนัหยุดท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่25 มถิุนายน   วนัหยุดท าการของประเทศจนี และฮ่องกง 
วนัที ่26 มถิุนายน   วนัหยุดท าการของประเทศจนี 
วนัที ่1 กรกฎาคม   วนัหยุดท าการของประเทศฮ่องกง 
วนัที ่3 กรกฎาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่6 กรกฎาคม  วนัหยุดชดเชยวนัอาสาฬหบูชา 
วนัที ่10 กรกฎาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสงิคโปร ์
วนัที ่27 กรกฎาคม  วนัหยุดชดเชยวนัสงกรานต์ 
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(TH, MALAYSIA, CH, HK, US, LUX, SG) 

-ต่อ- 
 

วนัที ่28 กรกฎาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหา 
วชริาลงกรณ พระวชริเกลา้เจา้อยู่หวั 

วนัที ่31 กรกฎาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสงิคโปร ์และมาเลเซยี 
วนัที ่10 สงิหาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสงิคโปร ์
วนัที ่12 สงิหาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนิีนาถ  

พระบรมราชชนนีพนัปี หลวง และวนัแม่แห่งชาต ิ
วนัที ่20 สงิหาคม วนัหยุดท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่31 สงิหาคม วนัหยุดท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่4 กนัยายน  วนัหยุดชดเชยวนัสงกรานต์ 
วนัที ่7 กนัยายน  วนัหยุดชดเชยวนัสงกรานต,์ วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่16 กนัยายน วนัหยุดท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่1 ตุลาคม   วนัหยุดท าการของประเทศจนี และฮ่องกง 
วนัที ่2 ตุลาคม   วนัหยุดท าการของประเทศจนี และฮ่องกง 
วนัที ่5 ตุลาคม   วนัหยุดท าการของประเทศจนี 
วนัที ่6 ตุลาคม   วนัหยุดท าการของประเทศจนี 
วนัที ่7 ตุลาคม   วนัหยุดท าการของประเทศจนี 
วนัที ่8 ตุลาคม   วนัหยุดท าการของประเทศจนี 
วนัที ่12 ตุลาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่13 ตุลาคม วนัคล้ายวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพติร 
วนัที ่23 ตุลาคม วนัปิยมหาราช 
วนัที ่26 ตุลาคม วนัหยุดท าการของประเทศฮ่องกง 
วนัที ่29 ตุลาคม วนัหยุดท าการของประเทศมาเลเซยี 
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ปรบัปรงุให้สอดคล้องกบักองทุนต่างประเทศท่ีเพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง 

(TH, CH, HK, US, LUX, SG) 
 (ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป) 

-ต่อ- 
 
วนัที ่11 พฤศจกิายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่26 พฤศจกิายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่27 พฤศจกิายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่7 ธนัวาคม  วนัหยุดประเทศไทย (วนัหยุดพเิศษ) 
วนัที ่10 ธนัวาคม วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่11 ธนัวาคม วนัหยุดชดเชยวนัคลา้ยวนัพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเดจ็พระบรมชน 

กาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพ่อแห่งชาต ิ
วนัที ่24 ธนัวาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา, ลกัเซมเบริ์ก ฮ่องกง และสงิคโปร์ 
วนัที ่25 ธนัวาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา, ลกัเซมเบริ์ก ฮ่องกง และสงิคโปร์ 
วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิน้ปี, วนัหยุดท าการของประเทศสงิคโปร ์ฮ่องกง และลกัเซมเบริก์ 
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(ประจ าปี 2563) 
(TH, US, UK, LUX) 

 
วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม่, วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ลกัเซมเบริก์ และองักฤษ 
วนัที ่20 มกราคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่10 กุมภาพนัธ ์ วนัหยุดชดเชยวนัมาฆบูชา 
วนัที ่17 กุมภาพนัธ ์ วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่6 เมษายน   วนัพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวนัทีร่ะลกึมหาจกัรบีรมราชวงศ์ 
วนัที ่10 เมษายน   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ลกัเซมเบริก์ และองักฤษ 
วนัที ่13 เมษายน   วนัหยุดท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ และองักฤษ 
วนัที ่1 พฤษภาคม  วนัแรงงานแห่งชาต ิและวนัหยุดท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่4 พฤษภาคม  วนัฉตัรมงคล 
วนัที ่6 พฤษภาคม  วนัวสิาขบูชา 
วนัที ่8 พฤษภาคม   วนัหยุดท าการของประเทศองักฤษ 
วนัที ่21 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่25 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และองักฤษ 
วนัที ่1 มถิุนายน   วนัหยุดท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่3 มถิุนายน  วนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจา้สุทดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนิี 
วนัที ่23 มถิุนายน   วนัหยุดท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่3 กรกฎาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่6 กรกฎาคม  วนัหยุดชดเชยวนัอาสาฬหบูชา 
วนัที ่27 กรกฎาคม  วนัหยุดชดเชยวนัสงกรานต์ 
วนัที ่28 กรกฎาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ 

พระวชริเกลา้เจา้อยู่หวั 
วนัที ่12 สงิหาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนิีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปี

หลวง และวนัแม่แห่งชาต ิ
วนัที ่31 สงิหาคม   วนัหยุดท าการของประเทศองักฤษ 
วนัที ่4 กนัยายน  วนัหยุดชดเชยวนัสงกรานต์ 
วนัที ่7 กนัยายน  วนัหยุดชดเชยวนัสงกรานต,์ วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่12 ตุลาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่13 ตุลาคม วนัคล้ายวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพติร 
วนัที ่23 ตุลาคม วนัปิยมหาราช 
วนัที ่11 พฤศจกิายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่26 พฤศจกิายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่27 พฤศจกิายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่7 ธนัวาคม  วนัหยุดประเทศไทย (วนัหยุดพเิศษ) 
วนัที ่10 ธนัวาคม วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่11 ธนัวาคม วนัหยุดชดเชยวนัคลา้ยวนัพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร  

มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพ่อแห่งชาต ิ
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 (ประจ าปี 2563) 
(TH, US, UK, LUX) 

-ต่อ- 
 

วนัที ่24 ธนัวาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา, ลกัเซมเบริ์ก และองักฤษ 
วนัที ่25 ธนัวาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา, ลกัเซมเบริ์ก และองักฤษ 
วนัที ่28 ธนัวาคม  วนัหยุดท าการของประเทศองักฤษ 
วนัที ่31 ธนัวาคม วนัสิน้ปี, วนัหยุดท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ และองักฤษ 
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ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี 

 (ประจ าปี 2563) 
(TH, UK, US, GER) 

 

วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม่, วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา เยอรมนั และองักฤษ 
วนัที ่20 มกราคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่10 กุมภาพนัธ ์ วนัหยุดชดเชยวนัมาฆบูชา 
วนัที ่17 กุมภาพนัธ ์ วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่6 เมษายน   วนัพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวนัทีร่ะลกึมหาจกัรบีรมราชวงศ์ 
วนัที ่10 เมษายน   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา เยอรมนั และองักฤษ 
วนัที ่13 เมษายน   วนัหยุดท าการของประเทศเยอรมนั และองักฤษ 
วนัที ่1 พฤษภาคม  วนัแรงงานแห่งชาต,ิ วนัหยุดท าการของประเทศเยอรมนั 
วนัที ่4 พฤษภาคม  วนัฉตัรมงคล 
วนัที ่6 พฤษภาคม  วนัวสิาขบูชา 
วนัที ่8 พฤษภาคม   วนัหยุดท าการของประเทศองักฤษ 
วนัที ่21 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศเยอรมนั 
วนัที ่25 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และองักฤษ 
วนัที ่1 มถิุนายน  วนัหยุดท าการของประเทศเยอรมนั 
วนัที ่3 มถิุนายน  วนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจา้สุทดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนิี 
วนัที ่3 กรกฎาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่6 กรกฎาคม  วนัหยุดชดเชยวนัอาสาฬหบูชา 
วนัที ่27 กรกฎาคม  วนัหยุดชดเชยวนัสงกรานต์ 
วนัที ่28 กรกฎาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ 

พระวชริเกลา้เจา้อยู่หวั 
วนัที ่12 สงิหาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนิีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปี

หลวง และวนัแม่แห่งชาต ิ
วนัที ่31 สงิหาคม   วนัหยุดท าการของประเทศองักฤษ 
วนัที ่4 กนัยายน  วนัหยุดชดเชยวนัสงกรานต์ 
วนัที ่7 กนัยายน  วนัหยุดชดเชยวนัสงกรานต,์ วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่12 ตุลาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่13 ตุลาคม วนัคล้ายวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพติร 
วนัที ่23 ตุลาคม วนัปิยมหาราช 
วนัที ่11 พฤศจกิายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่26 พฤศจกิายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่27 พฤศจกิายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่7 ธนัวาคม  วนัหยุดประเทศไทย (วนัหยุดพเิศษ) 
วนัที ่10 ธนัวาคม วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่11 ธนัวาคม วนัหยุดชดเชยวนัคลา้ยวนัพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร  

มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพ่อแห่งชาต ิ
วนัที ่24 ธนัวาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา เยอรมนั และองักฤษ 
วนัที ่25 ธนัวาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา เยอรมนั และองักฤษ 
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ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี 

 (ประจ าปี 2563) 
(TH, UK, US, GER) 

-ต่อ- 
 
วนัที ่28 ธนัวาคม   วนัหยุดท าการของประเทศองักฤษ 
วนัที ่30 ธนัวาคม   วนัหยุดท าการของประเทศเยอรมนั 
วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิน้ปี, วนัหยุดท าการของประเทศเยอรมนั และองักฤษ 
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ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชัน่เพื่อการเล้ียงชีพ 

(ประจ าปี 2563) 
(TH, US, GER, UK, LUX) 

 
วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม่, วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา เยอรมนั ลกัเซมเบริก์ และองักฤษ 
วนัที ่20 มกราคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่10 กุมภาพนัธ ์ วนัหยุดชดเชยวนัมาฆบูชา 
วนัที ่17 กุมภาพนัธ ์ วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่6 เมษายน   วนัพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวนัทีร่ะลกึมหาจกัรบีรมราชวงศ์ 
วนัที ่10 เมษายน   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา เยอรมนั ลกัเซมเบริก์ และองักฤษ 
วนัที ่13 เมษายน   วนัหยุดท าการของประเทศเยอรมนั ลกัเซมเบริ์ก และองักฤษ 
วนัที ่1 พฤษภาคม  วนัแรงงานแห่งชาต,ิ วนัหยุดท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ และเยอรมนั 
วนัที ่4 พฤษภาคม  วนัฉตัรมงคล 
วนัที ่6 พฤษภาคม  วนัวสิาขบูชา 
วนัที ่8 พฤษภาคม   วนัหยุดท าการของประเทศองักฤษ 
วนัที ่21 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ และเยอรมนั 
วนัที ่25 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และองักฤษ 
วนัที ่1 มถิุนายน  วนัหยุดท าการของประเทศเยอรมนั และลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่3 มถิุนายน  วนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจา้สุทดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนิี 
วนัที ่23 มถิุนายน  วนัหยุดท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่3 กรกฎาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่6 กรกฎาคม  วนัหยุดชดเชยวนัอาสาฬหบูชา 
วนัที ่27 กรกฎาคม  วนัหยุดชดเชยวนัสงกรานต์ 
วนัที ่28 กรกฎาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ 

พระวชริเกลา้เจา้อยู่หวั 
วนัที ่12 สงิหาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนิีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปี

หลวง และวนัแม่แห่งชาต ิ
วนัที ่31 สงิหาคม   วนัหยุดท าการของประเทศองักฤษ 
วนัที ่4 กนัยายน  วนัหยุดชดเชยวนัสงกรานต์ 
วนัที ่7 กนัยายน  วนัหยุดชดเชยวนัสงกรานต,์ วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่12 ตุลาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่13 ตุลาคม วนัคล้ายวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพติร 
วนัที ่23 ตุลาคม วนัปิยมหาราช 
วนัที ่11 พฤศจกิายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่26 พฤศจกิายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่27 พฤศจกิายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่7 ธนัวาคม  วนัหยุดประเทศไทย (วนัหยุดพเิศษ) 
วนัที ่10 ธนัวาคม วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่11 ธนัวาคม วนัหยุดชดเชยวนัคลา้ยวนัพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร  

มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพ่อแห่งชาต ิ
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ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชัน่เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

 (ประจ าปี 2563) 
(TH, US, GER, UK, LUX) 

-ต่อ- 
 
วนัที ่24 ธนัวาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา เยอรมนั ลกัเซมเบริก์ และองักฤษ 
วนัที ่25 ธนัวาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา เยอรมนั ลกัเซมเบริก์ และองักฤษ 
วนัที ่28 ธนัวาคม   วนัหยุดท าการของประเทศองักฤษ 
วนัที ่30 ธนัวาคม   วนัหยุดท าการของประเทศเยอรมนั 
วนัที ่31 ธนัวาคม วนัสิน้ปี, วนัหยุดท าการของประเทศเยอรมนั ลกัเซมเบริก์ และองักฤษ 
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โทรศัพท์ 0 2686 9500  โทรสาร 0 2657  3167  

ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชัน่  

 (ประจ าปี 2563) 
(TH, US, UK) 

 
 

วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม่, วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และองักฤษ 
วนัที ่20 มกราคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่10 กุมภาพนัธ ์ วนัหยุดชดเชยวนัมาฆบูชา 
วนัที ่17 กุมภาพนัธ ์ วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่6 เมษายน   วนัพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวนัทีร่ะลกึมหาจกัรบีรมราชวงศ์ 
วนัที ่10 เมษายน   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และองักฤษ 
วนัที ่13 เมษายน   วนัหยุดท าการของประเทศองักฤษ 
วนัที ่1 พฤษภาคม  วนัแรงงานแห่งชาต ิ
วนัที ่4 พฤษภาคม  วนัฉตัรมงคล 
วนัที ่6 พฤษภาคม  วนัวสิาขบูชา 
วนัที ่8 พฤษภาคม   วนัหยุดท าการของประเทศองักฤษ 
วนัที ่25 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และองักฤษ 
วนัที ่3 มถิุนายน  วนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจา้สุทดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนิี 
วนัที ่3 กรกฎาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่6 กรกฎาคม  วนัหยุดชดเชยวนัอาสาฬหบูชา 
วนัที ่27 กรกฎาคม  วนัหยุดชดเชยวนัสงกรานต์ 
วนัที ่28 กรกฎาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ 

พระวชริเกลา้เจา้อยู่หวั 
วนัที ่12 สงิหาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนิีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปี

หลวง และวนัแม่แห่งชาต ิ
วนัที ่31 สงิหาคม   วนัหยุดท าการของประเทศองักฤษ 
วนัที ่4 กนัยายน  วนัหยุดชดเชยวนัสงกรานต์ 
วนัที ่7 กนัยายน  วนัหยุดชดเชยวนัสงกรานต,์ วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่12 ตุลาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่13 ตุลาคม วนัคล้ายวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพติร 
วนัที ่23 ตุลาคม วนัปิยมหาราช 
วนัที ่11 พฤศจกิายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่26 พฤศจกิายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่27 พฤศจกิายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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 (ประจ าปี 2563) 
(TH, US, UK) 

-ต่อ- 
 
วนัที ่7 ธนัวาคม  วนัหยุดประเทศไทย (วนัหยุดพเิศษ) 
วนัที ่10 ธนัวาคม วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่11 ธนัวาคม วนัหยุดชดเชยวนัคลา้ยวนัพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร  

มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพ่อแห่งชาต ิ
วนัที ่24 ธนัวาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และองักฤษ 
วนัที ่25 ธนัวาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และองักฤษ 
วนัที ่28 ธนัวาคม   วนัหยุดท าการของประเทศองักฤษ 
วนัที ่31 ธนัวาคม วนัสิน้ปี, วนัหยุดท าการของประเทศองักฤษ 
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 (ประจ าปี 2563) 
(TH, LUX, US, SG) 

 
วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม่, วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ลกัเซมเบริก์ และสงิคโปร์ 
วนัที ่20 มกราคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่24 มกราคม   วนัหยุดท าการของประเทศสงิคโปร ์
วนัที ่27 มกราคม   วนัหยุดท าการของประเทศสงิคโปร ์
วนัที ่10 กุมภาพนัธ ์ วนัหยุดชดเชยวนัมาฆบูชา 
วนัที ่17 กุมภาพนัธ ์ วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่6 เมษายน   วนัพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวนัทีร่ะลกึมหาจกัรบีรมราชวงศ์ 
วนัที ่10 เมษายน   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ลกัเซมเบริก์ และสงิคโปร์ 
วนัที ่13 เมษายน   วนัหยุดท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่1 พฤษภาคม  วนัแรงงานแห่งชาต,ิ วนัหยุดท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ และสงิคโปร์ 
วนัที ่4 พฤษภาคม  วนัฉตัรมงคล 
วนัที ่6 พฤษภาคม  วนัวสิาขบูชา 
วนัที ่7 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสงิคโปร ์
วนัที ่21 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่25 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และสงิคโปร์ 
วนัที ่1 มถิุนายน  วนัหยุดท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่3 มถิุนายน  วนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจา้สุทดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนิี 
วนัที ่23 มถิุนายน   วนัหยุดท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่3 กรกฎาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่6 กรกฎาคม  วนัหยุดชดเชยวนัอาสาฬหบูชา 
วนัที ่10 กรกฎาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสงิคโปร ์
วนัที ่27 กรกฎาคม  วนัหยุดชดเชยวนัสงกรานต์ 
วนัที ่28 กรกฎาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ 

พระวชริเกลา้เจา้อยู่หวั 
วนัที ่31 กรกฎาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสงิคโปร ์
วนัที ่10 สงิหาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสงิคโปร ์
วนัที ่12 สงิหาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนิีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปี 

หลวง และวนัแม่แห่งชาต ิ
วนัที ่4 กนัยายน  วนัหยุดชดเชยวนัสงกรานต์ 
วนัที ่7 กนัยายน  วนัหยุดชดเชยวนัสงกรานต,์ วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่12 ตุลาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่13 ตุลาคม วนัคล้ายวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพติร 
วนัที ่23 ตุลาคม วนัปิยมหาราช 
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 (ประจ าปี 2563) 
(TH, LUX, US, SG) 

-ต่อ- 
 
วนัที ่11 พฤศจกิายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่26 พฤศจกิายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่27 พฤศจกิายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่7 ธนัวาคม  วนัหยุดประเทศไทย (วนัหยุดพเิศษ) 
วนัที ่10 ธนัวาคม วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่11 ธนัวาคม วนัหยุดชดเชยวนัคลา้ยวนัพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร  

มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพ่อแห่งชาต ิ
วนัที ่24 ธนัวาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ลกัเซมเบริก์ และสงิคโปร์ 
วนัที ่25 ธนัวาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ลกัเซมเบริก์ และสงิคโปร์ 
วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิน้ปี, วนัหยุดท าการของประเทศสงิคโปร ์และลกัเซมเบริก์ 
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 (ประจ าปี 2563) 
(TH, US) 

 
วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม่, วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่20 มกราคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่10 กุมภาพนัธ ์ วนัหยุดชดเชยวนัมาฆบูชา 
วนัที ่17 กุมภาพนัธ ์ วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่6 เมษายน   วนัพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวนัทีร่ะลกึมหาจกัรบีรมราชวงศ์ 
วนัที ่10 เมษายน   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่1 พฤษภาคม  วนัแรงงานแห่งชาต ิ
วนัที ่4 พฤษภาคม  วนัฉตัรมงคล 
วนัที ่6 พฤษภาคม  วนัวสิาขบูชา 
วนัที ่25 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่3 มถิุนายน  วนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจา้สุทดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนิี 
วนัที ่3 กรกฎาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่6 กรกฎาคม  วนัหยุดชดเชยวนัอาสาฬหบูชา 
วนัที ่27 กรกฎาคม  วนัหยุดชดเชยวนัสงกรานต์ 
วนัที ่28 กรกฎาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ 

พระวชริเกลา้เจา้อยู่หวั 
วนัที ่12 สงิหาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนิีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปี

หลวง และวนัแม่แห่งชาต ิ
วนัที ่4 กนัยายน  วนัหยุดชดเชยวนัสงกรานต์ 
วนัที ่7 กนัยายน  วนัหยุดชดเชยวนัสงกรานต,์ วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่12 ตุลาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่13 ตุลาคม วนัคล้ายวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพติร 
วนัที ่23 ตุลาคม วนัปิยมหาราช 
วนัที ่11 พฤศจกิายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่26 พฤศจกิายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่27 พฤศจกิายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่7 ธนัวาคม  วนัหยุดประเทศไทย (วนัหยุดพเิศษ) 
วนัที ่10 ธนัวาคม วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่11 ธนัวาคม วนัหยุดชดเชยวนัคลา้ยวนัพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร  

มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพ่อแห่งชาต ิ
วนัที ่24 ธนัวาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่25 ธนัวาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิน้ปี 
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(ประจ าปี 2563) 
(TH, US, LUX) 

 
วนัที ่3 กรกฎาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่6 กรกฎาคม  วนัหยุดชดเชยวนัอาสาฬหบูชา 
วนัที ่27 กรกฎาคม  วนัหยุดชดเชยวนัสงกรานต์ 
วนัที ่28 กรกฎาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทร 

มหาวชริาลงกรณ พระวชริเกลา้เจา้อยู่หวั 
วนัที ่12 สงิหาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนิีนาถ  

พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง และวนัแม่แห่งชาติ 
วนัที ่4 กนัยายน  วนัหยุดชดเชยวนัสงกรานต์ 
วนัที ่7 กนัยายน  วนัหยุดชดเชยวนัสงกรานต,์ วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่12 ตุลาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่13 ตุลาคม วนัคล้ายวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพติร 
วนัที ่23 ตุลาคม วนัปิยมหาราช 
วนัที ่11 พฤศจกิายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่26 พฤศจกิายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่27 พฤศจกิายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่7 ธนัวาคม  วนัหยุดประเทศไทย (วนัหยุดพเิศษ) 
วนัที ่10 ธนัวาคม วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่11 ธนัวาคม วนัหยุดชดเชยวนัคลา้ยวนัพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร  

มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพ่อแห่งชาต ิ
วนัที ่24 ธนัวาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และลกัเซมเบริ์ก 
วนัที ่25 ธนัวาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และลกัเซมเบริ์ก 
วนัที ่31 ธนัวาคม วนัสิน้ปี, วนัหยุดท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จ ากัด  44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย  ชัน้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 
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วนัที ่12 ตุลาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่13 ตุลาคม วนัคล้ายวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพติร 
วนัที ่23 ตุลาคม วนัปิยมหาราช 
วนัที ่11 พฤศจกิายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่26 พฤศจกิายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่27 พฤศจกิายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่7 ธนัวาคม  วนัหยุดประเทศไทย (วนัหยุดพเิศษ) 
วนัที ่10 ธนัวาคม วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่11 ธนัวาคม วนัหยุดชดเชยวนัคลา้ยวนัพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร  

มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพ่อแห่งชาต ิ
วนัที ่24 ธนัวาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และองักฤษ 
วนัที ่25 ธนัวาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และองักฤษ 
วนัที ่28 ธนัวาคม   วนัหยุดท าการของประเทศองักฤษ 
วนัที ่31 ธนัวาคม วนัสิน้ปี, วนัหยุดท าการของประเทศองักฤษ 
 


