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ประกาศ ท่ี บลจ. พรินซิเพิล 067/2565 

 

เร่ือง แจ้งวนัหยุดทาํการประจาํปี 2565 (เพ่ิมเติม) สาํหรบักองทุนเปิด 4 กองทุน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งวันหยุดทําการประจําปี 2565 

(เพิม่เตมิ) สาํหรบักองทุนเปิด 4 กองทุน ดงัตอ่ไปน้ี 

1. กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอเชยี แปซฟิิก ไดนามกิ อนิคมั อคิวติี ้(PRINCIPAL APDI) 

2. กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอเชยี แปซฟิิก ไดนามกิ อนิคมั อคิวติีเ้พื่อการเลีย้งชพี (PRINCIPAL APDIRMF) 

3. กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอเชยี แปซฟิิก อคิวติี ้(PRINCIPAL APEQ) 

4. กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ไชน่า-อนิเดยี-อนิโด อคิวติี ้(PRINCIPAL CII) 

โดยเพิม่วนัหยุดทาํการของประเทศของกองทุนหลกัทีก่องทุนดงักล่าวไดล้งทุนอยู่ หรอืเป็นประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การลงทุนของกองทุน โดยเพิม่วนัที ่28 พฤศจกิายน 2565 ใหเ้ป็นวนั public holiday ของประเทศมาเลเซยี เน่ืองจากเป็น

วนัแต่งตัง้นายกรฐัมนตร ีหลงัจากการเลอืกตัง้ครัง้ที ่15 

(รายละเอยีดตามเอกสารแนบ)  

จึงขอประกาศเพื่อทราบโดยทัว่กัน หากมีข้อสงสยัหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อได้ที่บริษัท

หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั ฝ่ายบรกิารลูกคา้ โทร. 0-2686-9500 ไดทุ้กวนัในเวลาทาํการ 

 

 

ประกาศ ณ วนัที ่25 พฤศจกิายน 2565 

 

 

 

( นายจุมพล สายมาลา ) 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 



 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด  44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย  ชัน้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 
โทรศัพท ์0 2686 9500  โทรสาร 0 2657  3167  

Principal Asset Management Company Limited  44 CIMB THAI Building, 16th  Floor, Langsuan Road, Lumpini, Pathumwan,  Bangkok 10330 
Telephone 0 2686 9500  Facsimile 0 2657 3167  www.principal.th 

ตารางแสดงวนัหยุดทาํการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 
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 (ประจาํปี 2565) 

(TH, MALAYSIA, US) 

 

วนัที ่3 มกราคม  วนัหยุดชดเชยวนัขึน้ปีใหม่ 

วนัที ่17 มกราคม  วนัหยุดทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา, วนัหยุดทําการของประเทศมาเลเซยี 

วนัที ่18 มกราคม  วนัหยุดทําการของประเทศมาเลเซยี 

วนัที ่31 มกราคม  วนัหยุดทําการของประเทศมาเลเซยี 

วนัที ่1 กุมภาพนัธ์  วนัหยุดทําการของประเทศมาเลเซยี 

วนัที ่2 กุมภาพนัธ์  วนัหยุดทําการของประเทศมาเลเซยี 

วนัที ่16 กุมภาพนัธ์  วนัมาฆบูชา 

วนัที ่21 กุมภาพนัธ์  วนัหยุดทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่6 เมษายน  วนัพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวนัทีร่ะลกึมหาจกัรบีรมราชวงศ์ 

วนัที ่13 เมษายน  วนัสงกรานต ์            

วนัที ่14 เมษายน  วนัสงกรานต ์            

วนัที ่15 เมษายน  วนัสงกรานต,์ วนัหยุดทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา       

วนัที ่18 เมษายน  วนัหยุดทําการของประเทศมาเลเซยี 

วนัที ่19 เมษายน  วนัหยุดทําการของประเทศมาเลเซยี 

วนัที ่2 พฤษภาคม  วนัหยุดชดเชยวนัแรงงานแห่งชาต,ิ วนัหยุดทําการของประเทศมาเลเซยี 

วนัที ่3 พฤษภาคม  วนัหยุดทําการของประเทศมาเลเซยี 

วนัที ่4 พฤษภาคม  วนัฉตัรมงคล, วนัหยุดทําการของประเทศมาเลเซยี 

วนัที ่16 พฤษภาคม  วนัหยุดชดเชยวนัวสิาขบูชา, วนัหยุดทําการของประเทศมาเลเซยี 

วนัที ่30 พฤษภาคม  วนัหยุดทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่3 มถุินายน  วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สุทดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนีิ 

วนัที ่6 มถุินายน  วนัหยุดทําการของประเทศมาเลเซยี 

วนัที ่20 มถิุนายน  วนัหยุดทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่4 กรกฎาคม  วนัหยุดทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่11 กรกฎาคม  วนัหยุดทําการของประเทศมาเลเซยี 

วนัที ่13 กรกฎาคม  วนัอาสาฬหบูชา 

วนัที ่28 กรกฎาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ 

พระวชริเกลา้เจา้อยู่หวั 

วนัที ่29 กรกฎาคม  วนัหยุดพเิศษ (เพิม่เตมิ) 

วนัที ่12 สงิหาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนีินาถ พระบรมราชชนนีพนัปี

หลวง และวนัแม่แห่งชาต ิ

วนัที ่31 สงิหาคม วนัหยุดทําการของประเทศมาเลเซยี 

วนัที ่5 กนัยายน วนัหยุดทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่16 กนัยายน วนัหยุดทาํการของประเทศมาเลเซยี 

วนัที ่10 ตุลาคม วนัหยุดทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และมาเลเซยี 
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กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดล่ี ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิต้ี 

 (ประจาํปี 2565) 

(TH, MALAYSIA, US) 

-ต่อ- 

 

วนัที ่13 ตุลาคม วนัคล้ายวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพติร 

วนัที ่14 ตุลาคม  วนัหยุดพเิศษ (เพิม่เตมิ) 

วนัที ่24 ตุลาคม  วนัหยุดชดเชยวนัปิยมหาราช, วนัหยุดทําการของประเทศมาเลเซยี 

วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยุดทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่18 พฤศจกิายน วนัหยุดทําการของประเทศมาเลเซยี 

วนัที ่24 พฤศจกิายน วนัหยุดทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่25 พฤศจกิายน วนัหยุดทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่28 พฤศจกิายน วนัหยุดทําการของประเทศมาเลเซยี 

วนัที ่5 ธนัวาคม วนัคล้ายวนัพระบรมราชสมภพพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพ่อแห่งชาต ิ

วนัที ่12 ธนัวาคม  วนัหยุดชดเชยวนัรฐัธรรมนูญ 

วนัที ่26 ธนัวาคม  วนัหยุดทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และมาเลเซยี 
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