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ประกาศ ที่ บลจ. พรินซิเพิล 003/2564 

 

 เร่ือง แจ้งเลื่อนวันหยุดและเพ่ิมวันหยุดท าการประจ าปี 2564 (เพ่ิมเติม) ส าหรบักองทุนทุกกองทุน  

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จ ากัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งเล่ือนวันหยุดและเพ่ิมวันหยุดท าการประจ า 

ปี 2564 (เพ่ิมเติม) ส าหรับกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะหยุดท าการ และหยุดรับค าสั่งซ้ือ-ขาย-

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ส าหรับกองทนุทุกกองทุน 

1. เพ่ิมเติมวันหยดุท าการของประเทศไทย โดยก าหนดให้วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 และวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 

2564 เป็นวนัหยดุพิเศษเพ่ิมเตมิ  

2. เลื่อนวนัหยดุชดเชยวนัปิยมหาราช จากวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็น วนัศุกร์ที่ 22 ตลุาคม 2564  

ตามมติคณะรัฐมนตรีเพ่ือกระตุน้เศรษฐกิจจากการบริโภคภายในประเทศ 

ส าหรับกองทนุ 9 กองทนุ  

1. กองทนุเปิดพรินซิเพิล เยอรมัน อิควติี ้

2. กองทนุเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควติี้  

3. กองทนุเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส ์

4. กองทนุเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร์ ซิเคียวริตี ้

5. กองทนุเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควติี ้

6. กองทนุเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ฟกิซ์ อินคัม 

7. กองทนุเปิดพรินซิเพิล ยูโรเป้ียน อิควติี ้

8. กองทนุเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี ้

9. กองทนุเปิดพรินซิเพิล เจแปนนสิ อิควิตี ้

 โดยเพ่ิมเตมิวนัหยดุท าการของประเทศของกองทุนหลักที่กองทุนดงักล่าวได้ลงทุนอยู ่หรือเป็นประเทศที่เก่ียวข้องกับการลงทนุของ  

 กองทุน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. กองทนุที่ 1 :   เพ่ิมเติมวันหยดุท าการของประเทศเยอรมนั ได้แก่วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ซ่ึงเป็นวนั Ascension Day 

2. กองทนุที่ 2-7 :    เพ่ิมเติมวันหยดุท าการของประเทศไอร์แลนด์ ได้แก่วันที่ 17 มนีาคม 2564 ซ่ึงเป็นวัน St. Patrick's Day/ 

วันที่ 2 สงิหาคม 2564 ซ่ึงเป็นวนั August Holiday/ วนัที่ 25 ตลุาคม 2564 ซ่ึงเป็นวัน October 

Holiday/ วนัที่ 29 ธันวาคม 2564 ซ่ึงเป็นวันหยุดธนาคารประเทศไอร์แลนด ์

3. กองทนุที่ 8 :  เพ่ิมเติมวันหยดุท าการของประเทศเวียดนาม ได้แก่วนัที่ 3 กันยายน 2564 ซ่ึงเป็นวัน Independence 

Day 

4. กองทนุที่ 9 :  เพ่ิมเติมวันหยดุท าการของประเทศญ่ีปุ่น ได้แก่วนัที่ 19 กรกฎาคม 2564 ซ่ึงเป็นวัน Marine Day/ วนัที่ 11 

สงิหาคม 2564 ซ่ึงเป็นวนั Mountain Day/ วันที่ 11 ตลุาคม 2564 ซ่ึงเป็นวัน Sports Day 

 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

จึงขอประกาศเพ่ือทราบโดยทั่วกัน หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดติดต่อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์  

 จัดการกองทุน พรินซิเพิล จ ากัด ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-686-9595 ได้ทุกวันในเวลาท าการ 

 

   ประกาศ ณ วนัที่ 13 มกราคม 2564 

 

 

 

          (นายจุมพล สายมาลา) 

    ประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร 

                                  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จ ากัด 
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โทรศัพท์ 0 2686 9500  โทรสาร 0 2657  3167  

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

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคมั อิควิต้ีเพ่ือการเลี้ยงชีพ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิต้ี 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิต้ี 
 (ประจ าปี 2564) 

(TH, MALAYSIA, US) 
 

วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม่, วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และมาเลเซยี 
วนัที ่18 มกราคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่28 มกราคม  วนัหยุดท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่1 กุมภาพนัธ์  วนัหยุดท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่11 กุมภาพนัธ์  วนัหยุดท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่12 กุมภาพนัธ์  วนัหยุดประเทศไทย (ประกาศเพิม่กรณีพเิศษ), วนัหยุดท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่15 กุมภาพนัธ์  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่26 กุมภาพนัธ์  วนัมาฆบูชา 
วนัที ่2 เมษายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่6 เมษายน  วนัพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวนัทีร่ะลกึมหาจกัรบีรมราชวงศ์ 
วนัที ่13 เมษายน  วนัสงกรานต์             
วนัที ่14 เมษายน  วนัสงกรานต์             
วนัที ่15 เมษายน  วนัสงกรานต์           
วนัที ่29 เมษายน  วนัหยุดท าการของประเทศมาเลเซยี   
วนัที ่3 พฤษภาคม  วนัหยุดชดเชยวนัแรงงานแห่งชาติ 
วนัที ่4 พฤษภาคม  วนัฉัตรมงคล 
วนัที ่12 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่13 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่14 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่26 พฤษภาคม  วนัวสิาขบูชา, วนัหยุดท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่31 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และมาเลเซยี 
วนัที ่3 มถิุนายน  วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สุทดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนิี 
วนัที ่7 มถิุนายน  วนัหยุดท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่5 กรกฎาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่20 กรกฎาคม  วนัหยุดท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่21 กรกฎาคม  วนัหยุดท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่26 กรกฎาคม  วนัหยุดชดเชยวนัอาสาฬหบูชา 
วนัที ่28 กรกฎาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ  

พระวชริเกล้าเจา้อยู่หวั 
วนัที ่10 สงิหาคม วนัหยุดท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่12 สงิหาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนิีนาถ  

พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง และวนัแม่แห่งชาติ 
วนัที ่31 สงิหาคม วนัหยุดท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่6 กนัยายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคมั อิควิต้ี 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคมั อิควิต้ีเพ่ือการเลี้ยงชีพ 
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กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิต้ี 
 (ประจ าปี 2564) 

(TH, MALAYSIA, US) 
-ต่อ- 
 

วนัที ่16 กนัยายน วนัหยุดท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่24 กนัยายน  วนัหยุดประเทศไทย (ประกาศเพิม่กรณีพเิศษ) 
วนัที ่11 ตุลาคม วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่13 ตุลาคม วนัคล้ายวนัสวรรคตพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพติร 
วนัที ่19 ตุลาคม  วนัหยุดท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่22 ตุลาคม  วนัหยุดชดเชยวนัปิยมหาราช 
วนัที ่4 พฤศจกิายน  วนัหยุดท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่25 พฤศจกิายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่26 พฤศจกิายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่6 ธนัวาคม วนัหยุดชดเชยวนัคล้ายวนัพระบรมราชสมภพพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร  

มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพ่อแห่งชาติ 
วนัที ่10 ธนัวาคม  วนัรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่24 ธนัวาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิ้นปี 
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ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เยอรมนั อิควิต้ี 

(ประจ าปี 2564) 
(TH, GER, US, EUR) 

 
วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม่, วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ยุโรป และเยอรมนั 
วนัที ่18 มกราคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่12 กุมภาพนัธ์  วนัหยุดประเทศไทย (ประกาศเพิม่กรณีพเิศษ) 
วนัที ่15 กุมภาพนัธ์  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่26 กุมภาพนัธ์  วนัมาฆบูชา 
วนัที ่2 เมษายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ยุโรป และเยอรมนั 
วนัที ่5 เมษายน  วนัหยุดท าการของประเทศเยอรมนั และยุโรป 
วนัที ่6 เมษายน  วนัพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวนัทีร่ะลกึมหาจกัรบีรมราชวงศ์ 
วนัที ่13 เมษายน  วนัสงกรานต์             
วนัที ่14 เมษายน  วนัสงกรานต์             
วนัที ่15 เมษายน  วนัสงกรานต์             
วนัที ่3 พฤษภาคม  วนัหยุดชดเชยวนัแรงงานแห่งชาติ 
วนัที ่4 พฤษภาคม  วนัฉัตรมงคล 
วนัที ่13 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศเยอรมนั 
วนัที ่24 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศเยอรมนั 
วนัที ่26 พฤษภาคม  วนัวสิาขบูชา 
วนัที ่31 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่3 มถิุนายน  วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สุทดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนิี 
วนัที ่5 กรกฎาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่26 กรกฎาคม  วนัหยุดชดเชยวนัอาสาฬหบูชา 
วนัที ่28 กรกฎาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ  

พระวชริเกล้าเจา้อยู่หวั 
วนัที ่12 สงิหาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนิีนาถ  

พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง และวนัแม่แห่งชาติ 
วนัที ่6 กนัยายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่24 กนัยายน  วนัหยุดประเทศไทย (ประกาศเพิม่กรณีพเิศษ) 
วนัที ่11 ตุลาคม วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่13 ตุลาคม วนัคล้ายวนัสวรรคตพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพติร 
วนัที ่22 ตุลาคม  วนัหยุดชดเชยวนัปิยมหาราช 
วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่25 พฤศจกิายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่26 พฤศจกิายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่6 ธนัวาคม วนัหยุดชดเชยวนัคล้ายวนัพระบรมราชสมภพพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร  

มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพ่อแห่งชาติ 
วนัที ่10 ธนัวาคม  วนัรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่24 ธนัวาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ยุโรป และเยอรมนั 
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ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เยอรมนั อิควิต้ี 

(ประจ าปี 2564) 
(TH, GER, US, EUR) 

-ต่อ- 
 

วนัที ่30 ธนัวาคม  วนัหยุดท าการของประเทศเยอรมนั 
วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิ้นปี, วนัหยุดท าการของประเทศเยอรมนั และยุโรป 
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ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรคัเจอร ์อิควิต้ี 

 (ประจ าปี 2564) 
(TH, US, UK, IRL, AUS) 

 
วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม่, วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ไอร์แลนด์ ออสเตรเลยี และองักฤษ 
วนัที ่18 มกราคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่26 มกราคม  วนัหยุดท าการของประเทศออสเตรเลยี 
วนัที ่12 กุมภาพนัธ์  วนัหยุดประเทศไทย (ประกาศเพิม่กรณีพเิศษ) 
วนัที ่15 กุมภาพนัธ์  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่26 กุมภาพนัธ์  วนัมาฆบูชา 
วนัที ่17 มนีาคม  วนัหยุดท าการของประเทศไอร์แลนด ์
วนัที ่2 เมษายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ไอร์แลนด์ ออสเตรเลยี และองักฤษ 
วนัที ่5 เมษายน  วนัหยุดท าการของประเทศองักฤษ ออสเตรเลยี และไอร์แลนด์ 
วนัที ่6 เมษายน  วนัพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวนัทีร่ะลกึมหาจกัรบีรมราชวงศ์ 
วนัที ่13 เมษายน  วนัสงกรานต์             
วนัที ่14 เมษายน  วนัสงกรานต์             
วนัที ่15 เมษายน  วนัสงกรานต์             
วนัที ่3 พฤษภาคม  วนัหยุดชดเชยวนัแรงงานแห่งชาต,ิ วนัหยุดท าการของประเทศองักฤษ และไอร์แลนด์ 
วนัที ่4 พฤษภาคม  วนัฉัตรมงคล 
วนัที ่26 พฤษภาคม  วนัวสิาขบูชา 
วนัที ่31 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และองักฤษ 
วนัที ่3 มถิุนายน  วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สุทดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนิี 
วนัที ่7 มถิุนายน  วนัหยุดท าการของประเทศไอร์แลนด ์
วนัที ่14 มถิุนายน  วนัหยุดท าการของประเทศออสเตรเลยี 
วนัที ่5 กรกฎาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่26 กรกฎาคม  วนัหยุดชดเชยวนัอาสาฬหบูชา 
วนัที ่28 กรกฎาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ  

พระวชริเกล้าเจา้อยู่หวั 
วนัที ่2 สงิหาคม วนัหยุดท าการของประเทศออสเตรเลยี และไอร์แลนด์ 
วนัที ่12 สงิหาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนิีนาถ  

พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง และวนัแม่แห่งชาติ 
วนัที ่30 สงิหาคม วนัหยุดท าการของประเทศองักฤษ 
วนัที ่6 กนัยายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่24 กนัยายน  วนัหยุดประเทศไทย (ประกาศเพิม่กรณีพเิศษ) 
วนัที ่4 ตุลาคม วนัหยุดท าการของประเทศออสเตรเลยี 
วนัที ่11 ตุลาคม วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่13 ตุลาคม วนัคล้ายวนัสวรรคตพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพติร 
วนัที ่22 ตุลาคม  วนัหยุดชดเชยวนัปิยมหาราช 
วนัที ่25 ตุลาคม  วนัหยุดท าการของประเทศไอร์แลนด ์
วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรคัเจอร ์อิควิต้ี 

 (ประจ าปี 2564) 
(TH, US, UK, IRL, AUS) 

-ต่อ- 
 

วนัที ่25 พฤศจกิายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่26 พฤศจกิายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่6 ธนัวาคม วนัหยุดชดเชยวนัคล้ายวนัพระบรมราชสมภพพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร  

มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพ่อแห่งชาติ 
วนัที ่10 ธนัวาคม  วนัรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่24 ธนัวาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ไอร์แลนด์ ออสเตรเลยี และองักฤษ 
วนัที ่27 ธนัวาคม  วนัหยุดท าการของประเทศองักฤษ ออสเตรเลยี และไอร์แลนด์ 
วนัที ่28 ธนัวาคม  วนัหยุดท าการของประเทศองักฤษ ออสเตรเลยี และไอร์แลนด์ 
วนัที ่29 ธนัวาคม  วนัหยุดท าการของประเทศไอร์แลนด ์
วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิ้นปี, วนัหยุดท าการของประเทศองักฤษ ออสเตรเลยี และไอร์แลนด์ 
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ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน /  สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์ 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร ์ซิเคียวริต้ี 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แคพ็ อิควิต้ี 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิกซ์ อินคมั 
(ประจ าปี 2564) 
(TH, IRL, US) 

 
วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม่, วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และไอร์แลนด์ 
วนัที ่18 มกราคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่12 กุมภาพนัธ์  วนัหยุดประเทศไทย (ประกาศเพิม่กรณีพเิศษ) 
วนัที ่15 กุมภาพนัธ์  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่26 กุมภาพนัธ์  วนัมาฆบูชา 
วนัที ่17 มนีาคม  วนัหยุดท าการของประเทศไอร์แลนด ์
วนัที ่2 เมษายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และไอร์แลนด์ 
วนัที ่5 เมษายน  วนัหยุดท าการของประเทศไอร์แลนด ์
วนัที ่6 เมษายน  วนัพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวนัทีร่ะลกึมหาจกัรบีรมราชวงศ์ 
วนัที ่13 เมษายน  วนัสงกรานต์             
วนัที ่14 เมษายน  วนัสงกรานต์             
วนัที ่15 เมษายน  วนัสงกรานต์             
วนัที ่3 พฤษภาคม  วนัหยุดชดเชยวนัแรงงานแห่งชาต,ิ วนัหยุดท าการของประเทศไอร์แลนด์ 
วนัที ่4 พฤษภาคม  วนัฉัตรมงคล 
วนัที ่26 พฤษภาคม  วนัวสิาขบูชา 
วนัที ่31 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่3 มถิุนายน  วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สุทดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนิี 
วนัที ่7 มถิุนายน  วนัหยุดท าการของประเทศไอร์แลนด ์
วนัที ่5 กรกฎาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่26 กรกฎาคม  วนัหยุดชดเชยวนัอาสาฬหบูชา 
วนัที ่28 กรกฎาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ  

พระวชริเกล้าเจา้อยู่หวั 
วนัที ่2 สงิหาคม วนัหยุดท าการของประเทศไอร์แลนด ์
วนัที ่12 สงิหาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนิีนาถ  

พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง และวนัแม่แห่งชาติ 
วนัที ่6 กนัยายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่24 กนัยายน  วนัหยุดประเทศไทย (ประกาศเพิม่กรณีพเิศษ) 
วนัที ่11 ตุลาคม วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่13 ตุลาคม วนัคล้ายวนัสวรรคตพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพติร 
วนัที ่22 ตุลาคม  วนัหยุดชดเชยวนัปิยมหาราช 
วนัที ่25 ตุลาคม  วนัหยุดท าการของประเทศไอร์แลนด ์
วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่25 พฤศจกิายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์ 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร ์ซิเคียวริต้ี 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แคพ็ อิควิต้ี 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิกซ์ อินคมั 
(ประจ าปี 2564) 
(TH, IRL, US) 

-ต่อ- 
 

วนัที ่26 พฤศจกิายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่6 ธนัวาคม วนัหยุดชดเชยวนัคล้ายวนัพระบรมราชสมภพพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร  

มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพ่อแห่งชาติ 
วนัที ่10 ธนัวาคม  วนัรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่24 ธนัวาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และไอร์แลนด์ 
วนัที ่27 ธนัวาคม  วนัหยุดท าการของประเทศไอร์แลนด ์
วนัที ่28 ธนัวาคม  วนัหยุดท าการของประเทศไอร์แลนด ์
วนัที ่29 ธนัวาคม  วนัหยุดท าการของประเทศไอร์แลนด ์
วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิ้นปี, วนัหยุดท าการของประเทศไอร์แลนด ์
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 (ประจ าปี 2564) 
(TH, US, HK, LUX, FR) 

 
วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม่, วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ฮ่องกง ฝรัง่เศส และลกัเซมเบริ์ก 
วนัที ่18 มกราคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่11 กุมภาพนัธ์  วนัหยุดท าการของประเทศฮ่องกง 
วนัที ่12 กุมภาพนัธ์  วนัหยุดประเทศไทย (ประกาศเพิม่กรณีพเิศษ), วนัหยุดท าการของประเทศฮ่องกง 
วนัที ่15 กุมภาพนัธ์  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และฮ่องกง 
วนัที ่26 กุมภาพนัธ์  วนัมาฆบูชา 
วนัที ่2 เมษายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ฮ่องกง ฝรัง่เศส และลกัเซมเบริ์ก 
วนัที ่5 เมษายน  วนัหยุดท าการของประเทศลกัเซมเบริ์ก ฝรัง่เศส และฮ่องกง 
วนัที ่6 เมษายน วนัพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวนัทีร่ะลกึมหาจกัรบีรมราชวงศ์, 

วนัหยุดท าการของประเทศฮ่องกง 
วนัที ่13 เมษายน  วนัสงกรานต์             
วนัที ่14 เมษายน  วนัสงกรานต์             
วนัที ่15 เมษายน  วนัสงกรานต์             
วนัที ่3 พฤษภาคม  วนัหยุดชดเชยวนัแรงงานแห่งชาติ 
วนัที ่4 พฤษภาคม  วนัฉัตรมงคล 
วนัที ่13 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศลกัเซมเบริ์ก และฝรัง่เศส 
วนัที ่19 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศฮ่องกง 
วนัที ่24 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศลกัเซมเบริ์ก และฝรัง่เศส 
วนัที ่26 พฤษภาคม  วนัวสิาขบูชา 
วนัที ่31 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่3 มถิุนายน  วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สุทดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนิี 
วนัที ่14 มถิุนายน  วนัหยุดท าการของประเทศฮ่องกง 
วนัที ่23 มถิุนายน  วนัหยุดท าการของประเทศลกัเซมเบริ์ก 
วนัที ่1 กรกฎาคม  วนัหยุดท าการของประเทศฮ่องกง 
วนัที ่5 กรกฎาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่14 กรกฎาคม  วนัหยุดท าการของประเทศฝรัง่เศส 
วนัที ่26 กรกฎาคม  วนัหยุดชดเชยวนัอาสาฬหบูชา 
วนัที ่28 กรกฎาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ  

พระวชริเกล้าเจา้อยู่หวั 
วนัที ่12 สงิหาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนิีนาถ  

พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง และวนัแม่แห่งชาติ 
วนัที ่6 กนัยายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่22 กนัยายน วนัหยุดท าการของประเทศฮ่องกง 
วนัที ่24 กนัยายน  วนัหยุดประเทศไทย (ประกาศเพิม่กรณีพเิศษ) 
วนัที ่1 ตุลาคม วนัหยุดท าการของประเทศฮ่องกง 
วนัที ่11 ตุลาคม วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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 (ประจ าปี 2564) 
(TH, US, HK, LUX, FR) 

-ต่อ- 
 
วนัที ่13 ตุลาคม วนัคล้ายวนัสวรรคตพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพติร 
วนัที ่14 ตุลาคม วนัหยุดท าการของประเทศฮ่องกง 
วนัที ่22 ตุลาคม  วนัหยุดชดเชยวนัปิยมหาราช 
วนัที ่1 พฤศจกิายน  วนัหยุดท าการของประเทศลกัเซมเบริ์ก และฝรัง่เศส 
วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และฝรัง่เศส 
วนัที ่25 พฤศจกิายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่26 พฤศจกิายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่6 ธนัวาคม วนัหยุดชดเชยวนัคล้ายวนัพระบรมราชสมภพพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร  

มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพ่อแห่งชาติ 
วนัที ่10 ธนัวาคม  วนัรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่24 ธนัวาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ฮ่องกง ฝรัง่เศส และลกัเซมเบริ์ก 
วนัที ่27 ธนัวาคม  วนัหยุดท าการของประเทศฮ่องกง 
วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิ้นปี, วนัหยุดท าการของประเทศลกัเซมเบริ์ก ฝรัง่เศส และฮ่องกง 
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 (ประจ าปี 2564) 
(TH, US, IRL, EUR) 

 
วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม่, วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ยุโรป และไอร์แลนด์ 
วนัที ่18 มกราคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่12 กุมภาพนัธ์  วนัหยุดประเทศไทย (ประกาศเพิม่กรณีพเิศษ) 
วนัที ่15 กุมภาพนัธ์  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่26 กุมภาพนัธ์  วนัมาฆบูชา 
วนัที ่17 มนีาคม  วนัหยุดท าการของประเทศไอร์แลนด ์
วนัที ่2 เมษายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ยุโรป และไอร์แลนด์ 
วนัที ่5 เมษายน  วนัหยุดท าการของประเทศไอร์แลนด์ และยุโรป 
วนัที ่6 เมษายน  วนัพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวนัทีร่ะลกึมหาจกัรบีรมราชวงศ์ 
วนัที ่13 เมษายน  วนัสงกรานต์             
วนัที ่14 เมษายน  วนัสงกรานต์             
วนัที ่15 เมษายน  วนัสงกรานต์             
วนัที ่3 พฤษภาคม  วนัหยุดชดเชยวนัแรงงานแห่งชาต,ิ วนัหยุดท าการของประเทศไอร์แลนด์ 
วนัที ่4 พฤษภาคม  วนัฉัตรมงคล 
วนัที ่26 พฤษภาคม  วนัวสิาขบูชา 
วนัที ่31 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่3 มถิุนายน  วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สุทดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนิี 
วนัที ่7 มถิุนายน  วนัหยุดท าการของประเทศไอร์แลนด ์
วนัที ่5 กรกฎาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่26 กรกฎาคม  วนัหยุดชดเชยวนัอาสาฬหบูชา 
วนัที ่28 กรกฎาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ  

พระวชริเกล้าเจา้อยู่หวั 
วนัที ่2 สงิหาคม  วนัหยุดท าการของประเทศไอร์แลนด ์
วนัที ่12 สงิหาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนิีนาถ  

พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง และวนัแม่แห่งชาติ 
วนัที ่6 กนัยายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่24 กนัยายน  วนัหยุดประเทศไทย (ประกาศเพิม่กรณีพเิศษ) 
วนัที ่11 ตุลาคม วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่13 ตุลาคม วนัคล้ายวนัสวรรคตพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพติร 
วนัที ่22 ตุลาคม  วนัหยุดชดเชยวนัปิยมหาราช 
วนัที ่25 ตุลาคม  วนัหยุดท าการของประเทศไอร์แลนด ์
วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่25 พฤศจกิายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่26 พฤศจกิายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่6 ธนัวาคม วนัหยุดชดเชยวนัคล้ายวนัพระบรมราชสมภพพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร  

มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพ่อแห่งชาติ 
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 (ประจ าปี 2564) 
(TH, US, IRL, EUR) 

-ต่อ- 
 
วนัที ่10 ธนัวาคม  วนัรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่24 ธนัวาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ยุโรป และไอร์แลนด์ 
วนัที ่27 ธนัวาคม  วนัหยุดท าการของประเทศไอร์แลนด ์
วนัที ่28 ธนัวาคม  วนัหยุดท าการของประเทศไอร์แลนด ์
วนัที ่29 ธนัวาคม  วนัหยุดท าการของประเทศไอร์แลนด ์
วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิ้นปี, วนัหยุดท าการของประเทศไอร์แลนด์ และยุโรป 
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ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคมั 

(ประจ าปี 2564) 
(TH, US, SG) 

 
วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม่, วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และสงิคโปร์ 
วนัที ่18 มกราคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่11 กุมภาพนัธ์  วนัหยุดท าการของประเทศสงิคโปร์ 
วนัที ่12 กุมภาพนัธ์  วนัหยุดประเทศไทย (ประกาศเพิม่กรณีพเิศษ), วนัหยุดท าการของประเทศสงิคโปร์ 
วนัที ่15 กุมภาพนัธ์  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่26 กุมภาพนัธ์  วนัมาฆบูชา 
วนัที ่2 เมษายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และสงิคโปร์ 
วนัที ่6 เมษายน  วนัพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวนัทีร่ะลกึมหาจกัรบีรมราชวงศ์ 
วนัที ่13 เมษายน  วนัสงกรานต์             
วนัที ่14 เมษายน  วนัสงกรานต์             
วนัที ่15 เมษายน  วนัสงกรานต์             
วนัที ่3 พฤษภาคม  วนัหยุดชดเชยวนัแรงงานแห่งชาติ 
วนัที ่4 พฤษภาคม  วนัฉัตรมงคล 
วนัที ่13 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสงิคโปร์ 
วนัที ่26 พฤษภาคม  วนัวสิาขบูชา, วนัหยุดท าการของประเทศสงิคโปร์ 
วนัที ่31 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่3 มถิุนายน  วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สุทดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนิี 
วนัที ่5 กรกฎาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่20 กรกฎาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสงิคโปร์ 
วนัที ่26 กรกฎาคม  วนัหยุดชดเชยวนัอาสาฬหบูชา 
วนัที ่28 กรกฎาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ  

พระวชริเกล้าเจา้อยู่หวั 
วนัที ่9 สงิหาคม วนัหยุดท าการของประเทศสงิคโปร์ 
วนัที ่12 สงิหาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนิีนาถ  

พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง และวนัแม่แห่งชาติ 
วนัที ่6 กนัยายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่24 กนัยายน  วนัหยุดประเทศไทย (ประกาศเพิม่กรณีพเิศษ) 
วนัที ่11 ตุลาคม วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่13 ตุลาคม วนัคล้ายวนัสวรรคตพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพติร 
วนัที ่22 ตุลาคม  วนัหยุดชดเชยวนัปิยมหาราช 
วนัที ่4 พฤศจกิายน  วนัหยุดท าการของประเทศสงิคโปร์ 
วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่25 พฤศจกิายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่26 พฤศจกิายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่6 ธนัวาคม วนัหยุดชดเชยวนัคล้ายวนัพระบรมราชสมภพพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร  

มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพ่อแห่งชาติ 
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กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคมั 

(ประจ าปี 2564) 
(TH, US, SG) 

-ต่อ- 
 

วนัที ่10 ธนัวาคม  วนัรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่24 ธนัวาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และสงิคโปร์ 
วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิ้นปี, วนัหยุดท าการของประเทศสงิคโปร์ 
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 (ประจ าปี 2564) 
(TH, US, LUX, JP) 

 
วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม่, วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ญี่ปุ่น และลกัเซมเบริ์ก 
วนัที ่11 มกราคม  วนัหยุดท าการของประเทศญี่ปุ่น 
วนัที ่18 มกราคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่11 กุมภาพนัธ์  วนัหยุดท าการของประเทศญี่ปุ่น 
วนัที ่12 กุมภาพนัธ์  วนัหยุดประเทศไทย (ประกาศเพิม่กรณีพเิศษ) 
วนัที ่15 กุมภาพนัธ์  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่23 กุมภาพนัธ์  วนัหยุดท าการของประเทศญี่ปุ่น 
วนัที ่26 กุมภาพนัธ์  วนัมาฆบูชา 
วนัที ่2 เมษายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และลกัเซมเบริ์ก 
วนัที ่5 เมษายน  วนัหยุดท าการของประเทศลกัเซมเบริ์ก 
วนัที ่6 เมษายน  วนัพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวนัทีร่ะลกึมหาจกัรบีรมราชวงศ์ 
วนัที ่13 เมษายน  วนัสงกรานต์             
วนัที ่14 เมษายน  วนัสงกรานต์             
วนัที ่15 เมษายน  วนัสงกรานต์ 
วนัที ่29 เมษายน  วนัหยุดท าการของประเทศญี่ปุ่น      
วนัที ่3 พฤษภาคม  วนัหยุดชดเชยวนัแรงงานแห่งชาต,ิ วนัหยุดท าการของประเทศญี่ปุ่น      
วนัที ่4 พฤษภาคม  วนัฉัตรมงคล, วนัหยุดท าการของประเทศญี่ปุ่น      
วนัที ่5 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศญี่ปุ่น 
วนัที ่13 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศลกัเซมเบริ์ก 
วนัที ่24 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศลกัเซมเบริ์ก 
วนัที ่26 พฤษภาคม  วนัวสิาขบูชา 
วนัที ่31 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่3 มถิุนายน  วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สุทดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนิี 
วนัที ่23 มถิุนายน  วนัหยุดท าการของประเทศลกัเซมเบริ์ก 
วนัที ่5 กรกฎาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่19 กรกฎาคม  วนัหยุดท าการของประเทศญี่ปุ่น 
วนัที ่22 กรกฎาคม  วนัหยุดท าการของประเทศญี่ปุ่น 
วนัที ่23 กรกฎาคม  วนัหยุดท าการของประเทศญี่ปุ่น           
วนัที ่26 กรกฎาคม  วนัหยุดชดเชยวนัอาสาฬหบูชา 
วนัที ่28 กรกฎาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ  

พระวชริเกล้าเจา้อยู่หวั 
วนัที ่9 สงิหาคม วนัหยุดท าการของประเทศญี่ปุ่น 
วนัที ่11 สงิหาคม วนัหยุดท าการของประเทศญี่ปุ่น 
วนัที ่12 สงิหาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนิีนาถ  

พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง และวนัแม่แห่งชาติ 
วนัที ่6 กนัยายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่20 กนัยายน วนัหยุดท าการของประเทศญี่ปุ่น 
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 (ประจ าปี 2564) 
(TH, US, LUX, JP) 

-ต่อ- 
 
วนัที ่23 กนัยายน วนัหยุดท าการของประเทศญี่ปุ่น 
วนัที ่24 กนัยายน  วนัหยุดประเทศไทย (ประกาศเพิม่กรณีพเิศษ) 
วนัที ่11 ตุลาคม วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และญี่ปุ่น 
วนัที ่13 ตุลาคม วนัคล้ายวนัสวรรคตพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพติร 
วนัที ่22 ตุลาคม  วนัหยุดชดเชยวนัปิยมหาราช 
วนัที ่1 พฤศจกิายน  วนัหยุดท าการของประเทศลกัเซมเบริ์ก 
วนัที ่3 พฤศจกิายน  วนัหยุดท าการของประเทศญี่ปุ่น 
วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่23 พฤศจกิายน วนัหยุดท าการของประเทศญี่ปุ่น 
วนัที ่25 พฤศจกิายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่26 พฤศจกิายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่6 ธนัวาคม วนัหยุดชดเชยวนัคล้ายวนัพระบรมราชสมภพพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร  

มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพ่อแห่งชาติ 
วนัที ่10 ธนัวาคม  วนัรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่24 ธนัวาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และลกัเซมเบริ์ก 
วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิ้นปี, วนัหยุดท าการของประเทศลกัเซมเบริ์ก และญี่ปุ่น 
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ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิต้ี 

 (ประจ าปี 2564) 
(VN, TH, US) 

 
วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม่, วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และเวยีดนาม 
วนัที ่18 มกราคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่10 กุมภาพนัธ์  วนัหยุดท าการของประเทศเวยีดนาม 
วนัที ่11 กุมภาพนัธ์  วนัหยุดท าการของประเทศเวยีดนาม 
วนัที ่12 กุมภาพนัธ์  วนัหยุดประเทศไทย (ประกาศเพิม่กรณีพเิศษ), วนัหยุดท าการของประเทศเวยีดนาม 
วนัที ่15 กุมภาพนัธ์  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และเวยีดนาม 
วนัที ่16 กุมภาพนัธ์  วนัหยุดท าการของประเทศเวยีดนาม 
วนัที ่26 กุมภาพนัธ์  วนัมาฆบูชา 
วนัที ่2 เมษายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่6 เมษายน  วนัพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวนัทีร่ะลกึมหาจกัรบีรมราชวงศ์ 
วนัที ่13 เมษายน  วนัสงกรานต์             
วนัที ่14 เมษายน  วนัสงกรานต์             
วนัที ่15 เมษายน  วนัสงกรานต์             
วนัที ่21 เมษายน  วนัหยุดท าการของประเทศเวยีดนาม 
วนัที ่30 เมษายน  วนัหยุดท าการของประเทศเวยีดนาม 
วนัที ่3 พฤษภาคม  วนัหยุดชดเชยวนัแรงงานแห่งชาต,ิ วนัหยุดท าการของประเทศเวยีดนาม 
วนัที ่4 พฤษภาคม  วนัฉัตรมงคล 
วนัที ่26 พฤษภาคม  วนัวสิาขบูชา 
วนัที ่31 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่3 มถิุนายน  วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สุทดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนิี 
วนัที ่5 กรกฎาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่26 กรกฎาคม  วนัหยุดชดเชยวนัอาสาฬหบูชา 
วนัที ่28 กรกฎาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ  

พระวชริเกล้าเจา้อยู่หวั 
วนัที ่12 สงิหาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนิีนาถ  

พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง และวนัแม่แห่งชาติ 
วนัที ่2 กนัยายน วนัหยุดท าการของประเทศเวยีดนาม 
วนัที ่3 กนัยายน วนัหยุดท าการของประเทศเวยีดนาม 
วนัที ่6 กนัยายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่24 กนัยายน  วนัหยุดประเทศไทย (ประกาศเพิม่กรณีพเิศษ) 
วนัที ่11 ตุลาคม วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่13 ตุลาคม วนัคล้ายวนัสวรรคตพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพติร 
วนัที ่22 ตุลาคม  วนัหยุดชดเชยวนัปิยมหาราช 
วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่25 พฤศจกิายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่26 พฤศจกิายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิต้ี 

 (ประจ าปี 2564) 
(VN, TH, US) 

-ต่อ- 
 
วนัที ่6 ธนัวาคม วนัหยุดชดเชยวนัคล้ายวนัพระบรมราชสมภพพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร  

มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพ่อแห่งชาติ 
วนัที ่10 ธนัวาคม  วนัรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่24 ธนัวาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิ้นปี 
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ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิต้ี อิควิต้ี  

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชัน่  
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลาวด์ คอมพิวต้ิง 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชัน่เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

 (ประจ าปี 2564) 
(TH, US, UK) 

 
วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม่, วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และองักฤษ 
วนัที ่18 มกราคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่12 กุมภาพนัธ์  วนัหยุดประเทศไทย (ประกาศเพิม่กรณีพเิศษ) 
วนัที ่15 กุมภาพนัธ์  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่26 กุมภาพนัธ์  วนัมาฆบูชา 
วนัที ่2 เมษายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และองักฤษ 
วนัที ่5 เมษายน  วนัหยุดท าการของประเทศองักฤษ 
วนัที ่6 เมษายน  วนัพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวนัทีร่ะลกึมหาจกัรบีรมราชวงศ์ 
วนัที ่13 เมษายน  วนัสงกรานต์             
วนัที ่14 เมษายน  วนัสงกรานต์             
วนัที ่15 เมษายน  วนัสงกรานต์             
วนัที ่3 พฤษภาคม  วนัหยุดชดเชยวนัแรงงานแห่งชาต,ิ วนัหยุดท าการของประเทศองักฤษ 
วนัที ่4 พฤษภาคม  วนัฉัตรมงคล 
วนัที ่26 พฤษภาคม  วนัวสิาขบูชา 
วนัที ่31 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และองักฤษ 
วนัที ่3 มถิุนายน  วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สุทดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนิี 
วนัที ่5 กรกฎาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่26 กรกฎาคม  วนัหยุดชดเชยวนัอาสาฬหบูชา 
วนัที ่28 กรกฎาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ  

พระวชริเกล้าเจา้อยู่หวั 
วนัที ่12 สงิหาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนิีนาถ  

พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง และวนัแม่แห่งชาติ 
วนัที ่30 สงิหาคม วนัหยุดท าการของประเทศองักฤษ 
วนัที ่6 กนัยายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่24 กนัยายน  วนัหยุดประเทศไทย (ประกาศเพิม่กรณีพเิศษ) 
วนัที ่11 ตุลาคม วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่13 ตุลาคม วนัคล้ายวนัสวรรคตพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพติร 
วนัที ่22 ตุลาคม  วนัหยุดชดเชยวนัปิยมหาราช 
วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่25 พฤศจกิายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่26 พฤศจกิายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิต้ี อิควิต้ี  

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชัน่  
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลาวด์ คอมพิวต้ิง 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชัน่เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

 (ประจ าปี 2564) 
(TH, US, UK) 

-ต่อ- 
 
วนัที ่6 ธนัวาคม วนัหยุดชดเชยวนัคล้ายวนัพระบรมราชสมภพพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร  

มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพ่อแห่งชาติ 
วนัที ่10 ธนัวาคม  วนัรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่24 ธนัวาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และองักฤษ 
วนัที ่27 ธนัวาคม  วนัหยุดท าการของประเทศองักฤษ 
วนัที ่28 ธนัวาคม  วนัหยุดท าการของประเทศองักฤษ 
วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิ้นปี, วนัหยุดท าการของประเทศองักฤษ 
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ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิต้ี 

(ประจ าปี 2564) 
(TH, CH, HK, US, LUX) 

 
วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม่, วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ลกัเซมเบริ์ก จีน และฮ่องกง 
วนัที ่18 มกราคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่11 กุมภาพนัธ์  วนัหยุดท าการของประเทศฮ่องกง และจนี 
วนัที ่12 กุมภาพนัธ์  วนัหยุดประเทศไทย (ประกาศเพิม่กรณีพเิศษ), วนัหยุดท าการของประเทศฮ่องกง และจนี  
วนัที ่15 กุมภาพนัธ์  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ฮ่องกง และจนี 
วนัที ่16 กุมภาพนัธ์  วนัหยุดท าการของประเทศจนี 
วนัที ่17 กุมภาพนัธ์  วนัหยุดท าการของประเทศจนี 
วนัที ่26 กุมภาพนัธ์  วนัมาฆบูชา 
วนัที ่2 เมษายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ลกัเซมเบริ์ก และฮ่องกง 
วนัที ่5 เมษายน  วนัหยุดท าการของประเทศลกัเซมเบริ์ก ฮ่องกง และจนี 
วนัที ่6 เมษายน วนัพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวนัทีร่ะลกึมหาจกัรบีรมราชวงศ์, 

วนัหยุดท าการของประเทศฮ่องกง 
วนัที ่13 เมษายน  วนัสงกรานต์             
วนัที ่14 เมษายน  วนัสงกรานต์             
วนัที ่15 เมษายน  วนัสงกรานต์             
วนัที ่3 พฤษภาคม  วนัหยุดชดเชยวนัแรงงานแห่งชาต,ิ วนัหยุดท าการของประเทศจนี 
วนัที ่4 พฤษภาคม  วนัฉัตรมงคล, วนัหยุดท าการของประเทศจนี 
วนัที ่5 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศจนี 
วนัที ่13 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศลกัเซมเบริ์ก 
วนัที ่19 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศฮ่องกง 
วนัที ่24 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศลกัเซมเบริ์ก 
วนัที ่26 พฤษภาคม  วนัวสิาขบูชา 
วนัที ่31 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่3 มถิุนายน  วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สุทดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนิี 
วนัที ่14 มถิุนายน  วนัหยุดท าการของประเทศจนี และฮ่องกง 
วนัที ่23 มถิุนายน  วนัหยุดท าการของประเทศลกัเซมเบริ์ก 
วนัที ่1 กรกฎาคม  วนัหยุดท าการของประเทศฮ่องกง 
วนัที ่5 กรกฎาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่26 กรกฎาคม  วนัหยุดชดเชยวนัอาสาฬหบูชา 
วนัที ่28 กรกฎาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ  

พระวชริเกล้าเจา้อยู่หวั 
วนัที ่12 สงิหาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สิรกิติิ ์พระบรมราชนิีนาถ  

พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง และวนัแม่แห่งชาติ 
วนัที ่6 กนัยายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่20 กนัยายน วนัหยุดท าการของประเทศจนี 
วนัที ่21 กนัยายน วนัหยุดท าการของประเทศจนี 
วนัที ่22 กนัยายน วนัหยุดท าการของประเทศฮ่องกง 
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 (ประจ าปี 2564) 
(TH, CH, HK, US, LUX) 

-ต่อ- 
 
วนัที ่24 กนัยายน  วนัหยุดประเทศไทย (ประกาศเพิม่กรณีพเิศษ) 
วนัที ่1 ตุลาคม วนัหยุดท าการของประเทศจนี และฮ่องกง 
วนัที ่4 ตุลาคม วนัหยุดท าการของประเทศจนี 
วนัที ่5 ตุลาคม วนัหยุดท าการของประเทศจนี 
วนัที ่6 ตุลาคม วนัหยุดท าการของประเทศจนี 
วนัที ่7 ตุลาคม วนัหยุดท าการของประเทศจนี 
วนัที ่11 ตุลาคม วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่13 ตุลาคม วนัคล้ายวนัสวรรคตพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพติร 
วนัที ่14 ตุลาคม วนัหยุดท าการของประเทศฮ่องกง 
วนัที ่22 ตุลาคม  วนัหยุดชดเชยวนัปิยมหาราช 
วนัที ่1 พฤศจกิายน  วนัหยุดท าการของประเทศลกัเซมเบริ์ก 
วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่25 พฤศจกิายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่26 พฤศจกิายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่6 ธนัวาคม วนัหยุดชดเชยวนัคล้ายวนัพระบรมราชสมภพพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร  

มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพ่อแห่งชาติ 
วนัที ่10 ธนัวาคม  วนัรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่24 ธนัวาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ลกัเซมเบริ์ก และฮ่องกง 
วนัที ่27 ธนัวาคม วนัหยุดท าการของประเทศฮ่องกง 
วนัที ่31 ธนัวาคม วนัสิ้นปี, วนัหยุดท าการของประเทศฮ่องกง และลกัเซมเบริ์ก 
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(ประจ าปี 2564) 
(TH, US, UK, LUX) 

 
วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม่, วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ลกัเซมเบริ์ก และองักฤษ 
วนัที ่18 มกราคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่12 กุมภาพนัธ์  วนัหยุดประเทศไทย (ประกาศเพิม่กรณีพเิศษ) 
วนัที ่15 กุมภาพนัธ์  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่26 กุมภาพนัธ์  วนัมาฆบูชา 
วนัที ่2 เมษายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ลกัเซมเบริ์ก และองักฤษ 
วนัที ่5 เมษายน  วนัหยุดท าการของประเทศองักฤษ และลกัเซมเบริ์ก 
วนัที ่6 เมษายน  วนัพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวนัทีร่ะลกึมหาจกัรบีรมราชวงศ์ 
วนัที ่13 เมษายน  วนัสงกรานต์             
วนัที ่14 เมษายน  วนัสงกรานต์             
วนัที ่15 เมษายน  วนัสงกรานต์             
วนัที ่3 พฤษภาคม  วนัหยุดชดเชยวนัแรงงานแห่งชาต,ิ วนัหยุดท าการของประเทศองักฤษ 
วนัที ่4 พฤษภาคม  วนัฉัตรมงคล 
วนัที ่13 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศลกัเซมเบริ์ก 
วนัที ่24 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศลกัเซมเบริ์ก 
วนัที ่26 พฤษภาคม  วนัวสิาขบูชา 
วนัที ่31 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และองักฤษ 
วนัที ่3 มถิุนายน  วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สุทดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนิี 
วนัที ่23 มถิุนายน  วนัหยุดท าการของประเทศลกัเซมเบริ์ก 
วนัที ่5 กรกฎาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่26 กรกฎาคม  วนัหยุดชดเชยวนัอาสาฬหบูชา 
วนัที ่28 กรกฎาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ  

พระวชริเกล้าเจา้อยู่หวั 
วนัที ่12 สงิหาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนิีนาถ  

พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง และวนัแม่แห่งชาติ 
วนัที ่30 สงิหาคม วนัหยุดท าการของประเทศองักฤษ 
วนัที ่6 กนัยายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่24 กนัยายน  วนัหยุดประเทศไทย (ประกาศเพิม่กรณีพเิศษ) 
วนัที ่11 ตุลาคม วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่13 ตุลาคม วนัคล้ายวนัสวรรคตพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพติร 
วนัที ่22 ตุลาคม  วนัหยุดชดเชยวนัปิยมหาราช 
วนัที ่1 พฤศจกิายน  วนัหยุดท าการของประเทศลกัเซมเบริ์ก 
วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่25 พฤศจกิายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่26 พฤศจกิายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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(ประจ าปี 2564) 
(TH, US, UK, LUX) 

-ต่อ- 
 
วนัที ่6 ธนัวาคม วนัหยุดชดเชยวนัคล้ายวนัพระบรมราชสมภพพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร  

มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพ่อแห่งชาติ 
วนัที ่10 ธนัวาคม  วนัรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่24 ธนัวาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ลกัเซมเบริ์ก และองักฤษ 
วนัที ่27 ธนัวาคม  วนัหยุดท าการของประเทศองักฤษ 
วนัที ่28 ธนัวาคม  วนัหยุดท าการของประเทศองักฤษ 
วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิ้นปี, วนัหยุดท าการของประเทศองักฤษ และลกัเซมเบริ์ก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จ ากัด  44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย  ช้ัน 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 

โทรศัพท์ 0 2686 9500  โทรสาร 0 2657  3167  

ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคมั 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เกาหลี อิควิต้ี 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี  

 (ประจ าปี 2564) 
(TH, US) 

 
วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม่, วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่18 มกราคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่12 กุมภาพนัธ์  วนัหยุดประเทศไทย (ประกาศเพิม่กรณีพเิศษ) 
วนัที ่15 กุมภาพนัธ์  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่26 กุมภาพนัธ์  วนัมาฆบูชา 
วนัที ่2 เมษายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่6 เมษายน  วนัพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวนัทีร่ะลกึมหาจกัรบีรมราชวงศ์ 
วนัที ่13 เมษายน  วนัสงกรานต์             
วนัที ่14 เมษายน  วนัสงกรานต์             
วนัที ่15 เมษายน  วนัสงกรานต์             
วนัที ่3 พฤษภาคม  วนัหยุดชดเชยวนัแรงงานแห่งชาติ 
วนัที ่4 พฤษภาคม  วนัฉัตรมงคล 
วนัที ่26 พฤษภาคม  วนัวสิาขบูชา 
วนัที ่31 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่3 มถิุนายน  วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สุทดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนิี 
วนัที ่5 กรกฎาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่26 กรกฎาคม  วนัหยุดชดเชยวนัอาสาฬหบูชา 
วนัที ่28 กรกฎาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ  

พระวชริเกล้าเจา้อยู่หวั 
วนัที ่12 สงิหาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนิีนาถ  

พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง และวนัแม่แห่งชาติ 
วนัที ่6 กนัยายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่24 กนัยายน  วนัหยุดประเทศไทย (ประกาศเพิม่กรณีพเิศษ) 
วนัที ่11 ตุลาคม วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่13 ตุลาคม วนัคล้ายวนัสวรรคตพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพติร 
วนัที ่22 ตุลาคม  วนัหยุดชดเชยวนัปิยมหาราช 
วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่25 พฤศจกิายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่26 พฤศจกิายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่6 ธนัวาคม วนัหยุดชดเชยวนัคล้ายวนัพระบรมราชสมภพพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร  

มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพ่อแห่งชาติ 
วนัที ่10 ธนัวาคม  วนัรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่24 ธนัวาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิ้นปี 
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กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์ 
(ประจ าปี 2564) 
(TH, US, LUX) 

 
วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม่, วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และลกัเซมเบริ์ก 
วนัที ่18 มกราคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่12 กุมภาพนัธ์  วนัหยุดประเทศไทย (ประกาศเพิม่กรณีพเิศษ) 
วนัที ่15 กุมภาพนัธ์  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่26 กุมภาพนัธ์  วนัมาฆบูชา 
วนัที ่2 เมษายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และลกัเซมเบริ์ก 
วนัที ่5 เมษายน  วนัหยุดท าการของประเทศลกัเซมเบริ์ก 
วนัที ่6 เมษายน  วนัพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวนัทีร่ะลกึมหาจกัรบีรมราชวงศ์ 
วนัที ่13 เมษายน  วนัสงกรานต์             
วนัที ่14 เมษายน  วนัสงกรานต์             
วนัที ่15 เมษายน  วนัสงกรานต์             
วนัที ่3 พฤษภาคม  วนัหยุดชดเชยวนัแรงงานแห่งชาติ 
วนัที ่4 พฤษภาคม  วนัฉัตรมงคล 
วนัที ่13 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศลกัเซมเบริ์ก 
วนัที ่24 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศลกัเซมเบริ์ก 
วนัที ่26 พฤษภาคม  วนัวสิาขบูชา 
วนัที ่31 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่3 มถิุนายน  วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สุทดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนิี 
วนัที ่23 มถิุนายน  วนัหยุดท าการของประเทศลกัเซมเบริ์ก 
วนัที ่5 กรกฎาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่26 กรกฎาคม  วนัหยุดชดเชยวนัอาสาฬหบูชา 
วนัที ่28 กรกฎาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ  

พระวชริเกล้าเจา้อยู่หวั 
วนัที ่12 สงิหาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนิีนาถ  

พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง และวนัแม่แห่งชาติ 
วนัที ่6 กนัยายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่24 กนัยายน  วนัหยุดประเทศไทย (ประกาศเพิม่กรณีพเิศษ) 
วนัที ่11 ตุลาคม วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่13 ตุลาคม วนัคล้ายวนัสวรรคตพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพติร 
วนัที ่22 ตุลาคม  วนัหยุดชดเชยวนัปิยมหาราช 
วนัที ่1 พฤศจกิายน  วนัหยุดท าการของประเทศลกัเซมเบริ์ก 
วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่25 พฤศจกิายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่26 พฤศจกิายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอรทู์นิต้ี 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์ 
(ประจ าปี 2564) 
(TH, US, LUX) 

-ต่อ- 
 

วนัที ่6 ธนัวาคม วนัหยุดชดเชยวนัคล้ายวนัพระบรมราชสมภพพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร  
มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพ่อแห่งชาติ 

วนัที ่10 ธนัวาคม  วนัรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่24 ธนัวาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และลกัเซมเบริ์ก 
วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิ้นปี, วนัหยุดท าการของประเทศลกัเซมเบริ์ก 
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