
 
 

 

 
ประกาศ 

บลจ. แลนด์ แอนด ์เฮ้าส์ 
เลขที่ 031/2565 

 
เรื่อง แจ้งวันหยุดทำการเพ่ิมเติมประจำปี 2565  

สำหรับการทำรายการซือ้-ขาย-สับเปลีย่น หน่วยลงทนุของ 
กองทุนเปิด แอล เอช บลอ็กเชน (LHBLOCKCHAIN) 

 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะผู้จัดการกองทุน ขอเรียนแจ้งวันหยุด 

ทำการเพิ่มเติมประจำปี 2565 สำหรับการทำรายการซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ของกองทุนเปิด แอล เอช บล็อกเชน (LHBLOCKCHAIN) 
โดยเพิ่มเติมวันหยุดทำการของประเทศที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเปิดได้ลงทุนอยู่ และกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดกองทุน รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ  

ทั้งนี้ หากผู้ลงทุนทำรายการซื้อ–ขาย–สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันหยุดทำการดังกล่าว ให้เลื่อนเป็นการทำรายการของ 
วันทำการถัดไป 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ  

 

ประกาศ ณ วันท่ี 21 เมษายน 2565 
บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกดั 

 

 



ตารางแสดงวันหยุดทำการซ้ือ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิด แอล เอช บล็อกเชน (LHBLOCKCHAIN) 

(ประจำปี 2565 ของประเทศไทย และประเทศท่ีเกี่ยวข้อง) 

วันหยุด วันที ่
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 29 เมษายน 2565 

วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาต ิ วันท่ี 2 พฤษภาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 3 พฤษภาคม 2565 

วันฉัตรมงคล วันท่ี 4 พฤษภาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 5 พฤษภาคม 2565 

วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา วันท่ี 16 พฤษภาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 23 พฤษภาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 30 พฤษภาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 1 มิถุนายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 2 มิถุนายน 2565 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิน ี วันท่ี 3 มิถุนายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 6 มิถุนายน 2565 
วันหยดุกองทนุหลัก วันท่ี 20 มิถุนายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 1 กรกฎาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 4 กรกฎาคม 2565 

วันอาสาฬหบูชา วันท่ี 13 กรกฎาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 18 กรกฎาคม 2565 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว 

วันท่ี 28 กรกฎาคม 2565 

วันหยุดทำการเพิ่มเตมิ วันท่ี 29 กรกฎาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 1 สิงหาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 11 สิงหาคม 2565 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี 
พันปีหลวง และวันแม่แห่งชาต ิ

วันท่ี 12 สิงหาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 15 สิงหาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 29 สิงหาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 5 กันยายน 2565 

วันหยุดกองทนุหลัก วันท่ี 9 กันยายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 12 กันยายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 19 กันยายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 23 กันยายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 3 ตุลาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 10 ตุลาคม 2565 
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร 

วันท่ี 13 ตุลาคม 2565 

วันหยุดทำการเพิ่มเตมิ วันท่ี 14 ตุลาคม 2565 



วันหยุด วันที ่
วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช วันท่ี 24 ตุลาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2565 

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดลุยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาต ิ

วันท่ี 5 ธันวาคม 2565 

วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนญู วันท่ี 12 ธันวาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 26 ธันวาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 27 ธันวาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 30 ธันวาคม 2565 
 

 

 

 


