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ประกาศ ท่ี บลจ. พรินซิเพิล 040/2565 
 

เร่ือง การปรบัระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน และ 
แจ้งเพ่ิมเติมวนัหยุดท าการประจ าปี 2565  

ส าหรบักองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชัน่ (PRINCIPAL GINNO) 

บริษัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากัด (“บริษัทจดัการ”) ขอแจ้งปรบัระยะเวลาการค านวณมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน รวมถึงแจ้งเพิม่เติมวนัหยุดท าการประจ าปี 2565 โดยเพิม่เติม
วนัหยุดท าการของประเทศไอร์แลนด์ ให้เป็นวนัหยุดของกองทุน ส าหรบักองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชัน่ 
(PRINCIPAL GINNO) เพื่อให้สอดคล้องกบัประเทศของกองทุนต่างประเทศท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม โดยมรีายละเอียด
ดงันี้  

1. การปรบัระยะเวลาการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน 
เร่ือง ปัจจบุนั เปล่ียนเป็น 

การค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่า
หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน 

ภายใน 1 วนัท าการถดัจาก 
วนัซื้อ-ขายหน่วยลงทุน (T+1) 

ภายใน 2 วนัท าการถดัจาก 
วนัซื้อ-ขายหน่วยลงทุน (T+2) 

โดยการประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
จะเป็นไปตามเงือ่นไขทีก่ าหนดในหนังสอืชีช้วนของกองทุน 

 

2. เพิม่เตมิวนัหยุดท าการประจ าปี 2565 โดยเพิม่วนัหยุดของประเทศไอร์แลนด์ ซึ่งเป็นประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
กองทุนต่างประเทศทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ ใหเ้ป็นวนัหยุดของกองทุน (โดยมรีายละเอยีดตามเอกสารแนบ) 

ทัง้นี้ ใหม้ผีลตัง้แต่วนัที ่25 กรกฎาคม 2565 เป็นตน้ไป  

จึงขอประกาศเพื่อทราบโดยทัว่กัน หากมีข้อสงสยัหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อได้ที่บริษัท
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั ฝ่ายบรกิารลูกคา้ โทร. 0-2686-9500 ไดทุ้กวนัในเวลาท าการ 

 
ประกาศ ณ วนัที ่20 กรกฎาคม 2565 

 
 
 

( นายจุมพล สายมาลา ) 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
 

  



 

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

โทรศัพท์ 0 2686 9500  โทรสาร 0 2657  3167  

ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชัน่  

(ประจ าปี 2565) 
(TH, US, UK) 

วนัที ่3 มกราคม  วนัหยุดชดเชยวนัขึน้ปีใหม่, วนัหยุดท าการของประเทศองักฤษ     
วนัที ่17 มกราคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่16 กุมภาพนัธ์  วนัมาฆบูชา 
วนัที ่21 กุมภาพนัธ์  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่6 เมษายน วนัพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวนัทีร่ะลกึมหาจกัรบีรม

ราชวงศ์ 
วนัที ่13 เมษายน  วนัสงกรานต ์            
วนัที ่14 เมษายน  วนัสงกรานต ์            
วนัที ่15 เมษายน  วนัสงกรานต,์ วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และองักฤษ 
วนัที ่18 เมษายน  วนัหยุดท าการของประเทศองักฤษ 
วนัที ่2 พฤษภาคม  วนัหยุดชดเชยวนัแรงงานแห่งชาต,ิ วนัหยุดท าการของประเทศองักฤษ 
วนัที ่4 พฤษภาคม  วนัฉตัรมงคล 
วนัที ่16 พฤษภาคม  วนัหยุดชดเชยวนัวสิาขบูชา 
วนัที ่30 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่2 มถิุนายน  วนัหยุดท าการของประเทศองักฤษ 
วนัที ่3 มถิุนายน วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สุทดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรม

ราชนิ,ี วนัหยุดท าการของประเทศองักฤษ 
วนัที ่20 มถิุนายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่4 กรกฎาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่13 กรกฎาคม  วนัอาสาฬหบูชา 
 

ปรบัปรงุให้สอดคล้องกบักองทุนต่างประเทศท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม 
(TH, US, UK, IRL) 

(ตัง้แต่วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป) 
วนัที ่28 กรกฎาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทร มหา

วชริาลงกรณ พระวชริเกลา้เจา้อยู่หวั 
วนัที ่29 กรกฎาคม  วนัหยุดพเิศษ (เพิม่เตมิ) 
วนัที ่1 สงิหาคม วนัหยุดท าการของประเทศไอรแ์ลนด์ 
วนัที ่12 สงิหาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนิีนาถ พระบรม

ราชชนนีพนัปีหลวง และวนัแม่แห่งชาต ิ
วนัที ่29 สงิหาคม วนัหยุดท าการของประเทศองักฤษ 
วนัที ่5 กนัยายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
 
 



 

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

โทรศัพท์ 0 2686 9500  โทรสาร 0 2657  3167  

ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชัน่  

(ประจ าปี 2565) 
(TH, US, UK, IRL) 

-ต่อ- 
 
วนัที ่10 ตุลาคม วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่13 ตุลาคม วนัคล้ายวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพติร 
วนัที ่14 ตุลาคม  วนัหยุดพเิศษ (เพิม่เตมิ) 
วนัที ่24 ตุลาคม  วนัหยุดชดเชยวนัปิยมหาราช 
วนัที ่31 ตุลาคม  วนัหยุดท าการของประเทศไอรแ์ลนด์ 
วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่24 พฤศจกิายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่25 พฤศจกิายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่5 ธนัวาคม วนัคล้ายวนัพระบรมราชสมภพพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิล 

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพ่อแห่งชาติ 
วนัที ่12 ธนัวาคม  วนัหยุดชดเชยวนัรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่23 ธนัวาคม  วนัหยุดท าการของประเทศองักฤษ และไอรแ์ลนด์ 
วนัที ่26 ธนัวาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา องักฤษ และไอรแ์ลนด์ 
วนัที ่27 ธนัวาคม  วนัหยุดท าการของประเทศองักฤษ และไอรแ์ลนด์ 
วนัที ่28 ธนัวาคม  วนัหยุดท าการของประเทศไอรแ์ลนด์ 
วนัที ่30 ธนัวาคม  วนัหยุดท าการของประเทศองักฤษ และไอรแ์ลนด์ 
 

 


