


 ตารางแสดงวันหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทนุของ 
กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี (LHDIGITAL) 

(ประจ าปี 2563) 
(ประเทศไทย และประเทศที่เกี่ยวข้อง) 

วันหยุด  วันที ่
วันข้ึนปีใหม่ วันท่ี 1 มกราคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 20 มกราคม 2563 
วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2563 
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันท่ี 6 เมษายน 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 10 เมษายน 2563 
วันสงกรานต ์ วันท่ี 13 เมษายน 2563 
วันสงกรานต ์ วันท่ี 14 เมษายน 2563 
วันสงกรานต ์ วันท่ี 15 เมษายน 2563 
วันแรงงานแห่งชาติ วันท่ี 1 พฤษภาคม 2563 
วันฉัตรมงคล วันท่ี 4 พฤษภาคม 2563 
วันวิสาขบูชา วันท่ี 6 พฤษภาคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 8 พฤษภาคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 21 พฤษภาคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 25 พฤษภาคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 1 มิถุนายน 2563 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิน ี วันท่ี 3 มิถนุายน 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 23 มิถุนายน 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 3 กรกฎาคม 2563 
วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา วันท่ี 6 กรกฎาคม 2563 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว 

วันท่ี 28 กรกฎาคม 2563 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง และวันแม่แห่งชาติ 

วันท่ี 12 สิงหาคม 2563 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 31 สิงหาคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 7 กันยายน 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 12 ตุลาคม 2563 
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร 

วันท่ี 13 ตุลาคม 2563 

วันปิยมหาราช วันท่ี 23 ตุลาคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2563 
วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภมูิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 

วันท่ี 7 ธันวาคม 2563 

วันพระราชทานรัฐธรรมนญู วันท่ี 10 ธันวาคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 24 ธันวาคม 2563 
วันหยุดกองทนุหลัก วันท่ี 25 ธันวาคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 28 ธันวาคม 2563 
วันสิ้นป ี   วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 



ตารางแสดงวันหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต-E (LHEM-E) 

(ประจ าปี 2563) 
(ประเทศไทย และประเทศที่เกี่ยวข้อง) 

วันหยุด  วันท่ี 
วันข้ึนปีใหม่ วันท่ี 1 มกราคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 20 มกราคม 2563 
วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 17 มีนาคม 2563 
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันท่ี 6 เมษายน 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 10 เมษายน 2563 
วันสงกรานต ์ วันท่ี 13 เมษายน 2563 
วันสงกรานต ์ วันท่ี 14 เมษายน 2563 
วันสงกรานต ์ วันท่ี 15 เมษายน 2563 
วันแรงงานแห่งชาติ วันท่ี 1 พฤษภาคม 2563 
วันฉัตรมงคล วันท่ี 4 พฤษภาคม 2563 
วันวิสาขบูชา วันท่ี 6 พฤษภาคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 8 พฤษภาคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 25 พฤษภาคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 1 มิถุนายน 2563 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิน ี วันท่ี 3 มิถุนายน 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 3 กรกฎาคม 2563 
วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา วันท่ี 6 กรกฎาคม 2563 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิร
เกล้าเจา้อยู่หัว 

วันท่ี 28 กรกฎาคม 2563 

วันหยุดกองทุนหลัก วันที ่ 3 สิงหาคม 2563 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
และวันแม่แห่งชาต ิ

วันท่ี 12 สิงหาคม 2563 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 31 สิงหาคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 7 กันยายน 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 12 ตุลาคม 2563 
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร 

วันท่ี 13 ตุลาคม 2563 

วันปิยมหาราช วันท่ี 23 ตุลาคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 26 ตุลาคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2563 
วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภมูิพลอดลุย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาต ิ

วันท่ี 7 ธันวาคม 2563 

วันพระราชทานรัฐธรรมนญู วันท่ี 10 ธันวาคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 25 ธันวาคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 28 ธันวาคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 29 ธันวาคม 2563 
วันสิ้นป ี   วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 



ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี (LHGEQ) 

(ประจ าปี 2563) 
(ประเทศไทย และประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง) 
วันหยุด  วันที ่

วันข้ึนปีใหม่ วันท่ี 1 มกราคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 20 มกราคม 2563 
วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2563 
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันท่ี 6 เมษายน 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 10 เมษายน 2563 
วันสงกรานต ์ วันท่ี 13 เมษายน 2563 
วันสงกรานต ์ วันท่ี 14 เมษายน 2563 
วันสงกรานต ์ วันท่ี 15 เมษายน 2563 
วันแรงงานแห่งชาติ วันท่ี 1 พฤษภาคม 2563 
วันฉัตรมงคล วันท่ี 4 พฤษภาคม 2563 
วันวิสาขบูชา วันท่ี 6 พฤษภาคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 21 พฤษภาคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 25 พฤษภาคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 1 มิถุนายน 2563 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิน ี วันท่ี 3 มิถนุายน 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 23 มิถุนายน 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 3 กรกฎาคม 2563 
วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา วันท่ี 6 กรกฎาคม 2563 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทรมหาวชิราลงกรณ  
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว 

วันท่ี 28 กรกฎาคม 2563 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
และวันแม่แห่งชาต ิ

วันท่ี 12 สิงหาคม 2563 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 7 กันยายน 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 12 ตุลาคม 2563 
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร 

วันท่ี 13 ตุลาคม 2563 

วันปิยมหาราช วันท่ี 23 ตุลาคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2563 
วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภมูิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 

วันท่ี 7 ธันวาคม 2563 

วันพระราชทานรัฐธรรมนญู วันท่ี 10 ธันวาคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 24 ธันวาคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 25 ธันวาคม 2563 
วันสิ้นป ี   วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 



ตารางแสดงวันหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม (LHGINCOME) 

(ประจ าปี 2563) 
(ประเทศไทย และประเทศที่เกี่ยวข้อง) 
วันหยุด  วันที ่

วันข้ึนปีใหม่ วันท่ี 1 มกราคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 20 มกราคม 2563 
วันหยดุชดเชยวันมาฆบูชา วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2563 
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันท่ี 6 เมษายน 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 10 เมษายน 2563 
วันสงกรานต ์ วันท่ี 13 เมษายน 2563 
วันสงกรานต ์ วันท่ี 14 เมษายน 2563 
วันสงกรานต ์ วันท่ี 15 เมษายน 2563 
วันแรงงานแห่งชาติ วันท่ี 1 พฤษภาคม 2563 
วันฉัตรมงคล วันท่ี 4 พฤษภาคม 2563 
วันวิสาขบูชา วันท่ี 6 พฤษภาคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 21 พฤษภาคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 25 พฤษภาคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 1 มิถุนายน 2563 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิน ี วันท่ี 3 มิถุนายน 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 23 มิถุนายน 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 3 กรกฎาคม 2563 
วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา วันท่ี 6 กรกฎาคม 2563 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว 

วันท่ี 28 กรกฎาคม 2563 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง และวันแม่แห่งชาติ 

วันท่ี 12 สิงหาคม 2563 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 7 กันยายน 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 12 ตุลาคม 2563 
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร 

วันท่ี 13 ตุลาคม 2563 

วันปิยมหาราช วันท่ี 23 ตุลาคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2563 
วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภมูิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 

วันท่ี 7 ธันวาคม 2563 

วันพระราชทานรัฐธรรมนญู วันท่ี 10 ธันวาคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 24 ธันวาคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 25 ธันวาคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 28 ธันวาคม 2563 
วันสิ้นป ี   วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

  
 

 



ตารางแสดงวันหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม เพ่ือการเลี้ยงชีพ (LHGINCOMRMF) 

(ประจ าปี 2563) 
(ประเทศไทย และประเทศที่เกี่ยวข้อง) 

วันหยุด  วันที ่
วันข้ึนปีใหม่ วันท่ี 1 มกราคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 20 มกราคม 2563 
วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา วันท่ี 10 กุมภาพันธ ์2563 
วันหยดุกองทนุหลัก วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2563 
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันท่ี 6 เมษายน 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 10 เมษายน 2563 
วันสงกรานต ์ วันท่ี 13 เมษายน 2563 
วันสงกรานต ์ วันท่ี 14 เมษายน 2563 
วันสงกรานต ์ วันท่ี 15 เมษายน 2563 
วันแรงงานแห่งชาติ วันท่ี 1 พฤษภาคม 2563 
วันฉัตรมงคล วันท่ี 4 พฤษภาคม 2563 
วันวิสาขบูชา วันท่ี 6 พฤษภาคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 21 พฤษภาคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 25 พฤษภาคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 1 มิถุนายน 2563 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิน ี วันท่ี 3 มิถุนายน 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 23 มิถุนายน 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 3 กรกฎาคม 2563 
วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา วันท่ี 6 กรกฎาคม 2563 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว 

วันท่ี 28 กรกฎาคม 2563 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง และวันแม่แห่งชาติ 

วันท่ี 12 สิงหาคม 2563 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 7 กันยายน 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 12 ตุลาคม 2563 
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร 

วันท่ี 13 ตุลาคม 2563 

วันปิยมหาราช วันท่ี 23 ตุลาคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2563 
วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภมูิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 

วันท่ี 7 ธันวาคม 2563 

วันพระราชทานรัฐธรรมนญู วันท่ี 10 ธันวาคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 24 ธันวาคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 25 ธันวาคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 28 ธันวาคม 2563 
วันสิ้นป ี   วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

  



ตารางแสดงวันหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อิควิต้ี (LHGLIFE-E) 

(ประจ าปี 2563) 
(ประเทศไทย และประเทศที่เกี่ยวข้อง) 

วันหยุด  วันที ่
วันข้ึนปีใหม่ วันท่ี 1 มกราคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 20 มกราคม 2563 
วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2563 
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันท่ี 6 เมษายน 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 10 เมษายน 2563 
วันสงกรานต ์ วันท่ี 13 เมษายน 2563 
วันสงกรานต ์ วันท่ี 14 เมษายน 2563 
วันสงกรานต ์ วันท่ี 15 เมษายน 2563 
วันแรงงานแห่งชาติ วันท่ี 1 พฤษภาคม 2563 
วันฉัตรมงคล วันท่ี 4 พฤษภาคม 2563 
วันวิสาขบูชา วันท่ี 6 พฤษภาคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 21 พฤษภาคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 25 พฤษภาคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 1 มิถุนายน 2563 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิน ี วันท่ี 3 มิถุนายน 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 23 มิถุนายน 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 3 กรกฎาคม 2563 
วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา วันท่ี 6 กรกฎาคม 2563 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว 

วันท่ี 28 กรกฎาคม 2563 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง และวันแม่แห่งชาติ 

วันท่ี 12 สิงหาคม 2563 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 7 กันยายน 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 12 ตลุาคม 2563 
วันคล้ายวนัสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร 

วันท่ี 13 ตุลาคม 2563 

วันปิยมหาราช วันท่ี 23 ตุลาคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2563 
วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภมูิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาต ิ

วันท่ี 7 ธันวาคม 2563 

วันพระราชทานรัฐธรรมนญู วันท่ี 10 ธันวาคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 24 ธันวาคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 25 ธันวาคม 2563 
วันสิ้นปี    วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 
 
 



ตารางแสดงวันหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท (LHGMA) 

(ประจ าปี 2563) 
(ประเทศไทย และประเทศที่เกี่ยวข้อง) 

วันหยุด  วันท่ี 
วันข้ึนปีใหม่ วันท่ี 1 มกราคม 2563 
วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2563 
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันท่ี 6 เมษายน 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 10 เมษายน 2563 
วันสงกรานต ์ วันท่ี 13 เมษายน 2563 
วันสงกรานต ์ วันท่ี 14 เมษายน 2563 
วันสงกรานต ์ วันท่ี 15 เมษายน 2563 
วันแรงงานแห่งชาติ วันท่ี 1 พฤษภาคม 2563 
วันฉัตรมงคล วันท่ี 4 พฤษภาคม 2563 
วันวิสาขบูชา วันท่ี 6 พฤษภาคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 8 พฤษภาคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 21 พฤษภาคม 2563 
วันหยุดกองทนุหลัก วันท่ี 25 พฤษภาคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 1 มิถุนายน 2563 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิน ี วันท่ี 3 มิถุนายน 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 23 มิถุนายน 2563 
วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา วันท่ี 6 กรกฎาคม 2563 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทรมหาวชิราลง
กรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

วันท่ี 28 กรกฎาคม 2563 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง และวันแม่แห่งชาต ิ

วันท่ี 12 สิงหาคม 2563 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 31 สิงหาคม 2563 
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร 

วันท่ี 13 ตุลาคม 2563 

วันปิยมหาราช วันท่ี 23 ตุลาคม 2563 
วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภมูิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาต ิ

วันท่ี 7 ธันวาคม 2563 

วันพระราชทานรัฐธรรมนญู วันท่ี 10 ธันวาคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 24 ธันวาคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 25 ธันวาคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 28 ธันวาคม 2563 
วันสิ้นป ี   วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 
 
  

 



ตารางแสดงวันหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E (LHINDIA-E) 

(ประจ าปี 2563) 
(ประเทศไทย และประเทศที่เกี่ยวข้อง) 

วันหยุด  วันท่ี 
วันข้ึนปีใหม่ วันท่ี 1 มกราคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 20 มกราคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 27 มกราคม 2563 
วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 17 มีนาคม 2563 
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันท่ี 6 เมษายน 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 10 เมษายน 2563 
วันสงกรานต ์ วันท่ี 13 เมษายน 2563 
วันสงกรานต ์ วันท่ี 14 เมษายน 2563 
วันสงกรานต ์ วันท่ี 15 เมษายน 2563 
วันแรงงานแห่งชาติ วันท่ี 1 พฤษภาคม 2563 
วันฉัตรมงคล วันท่ี 4 พฤษภาคม 2563 
วันวิสาขบูชา วันท่ี 6 พฤษภาคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 7 พฤษภาคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 8 พฤษภาคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 25 พฤษภาคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 1 มิถุนายน 2563 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิน ี วันท่ี 3 มิถุนายน 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 3 กรกฎาคม 2563 
วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา วันท่ี 6 กรกฎาคม 2563 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว 

วันท่ี 28 กรกฎาคม 2563 

วันหยุดกองทุนหลัก วันที ่ 31 กรกฎาคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 3 สิงหาคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 10 สิงหาคม 2563 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง และวันแม่แห่งชาติ 

วันท่ี 12 สิงหาคม 2563 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 31 สิงหาคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 7 กันยายน 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 2 ตุลาคม 2563 
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร 

วันท่ี 13 ตุลาคม 2563 

วันปิยมหาราช วันท่ี 23 ตุลาคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 26 ตุลาคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2563 
วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภมูิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 

วันท่ี 7 ธันวาคม 2563 

วันพระราชทานรัฐธรรมนญู วันท่ี 10 ธันวาคม 2563 



วันหยุด  วันท่ี 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 24 ธันวาคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 25 ธันวาคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 28 ธันวาคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 29 ธันวาคม 2563 
วันสิ้นปี    วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางแสดงวันหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E (LHJAP-E) 

(ประจ าปี 2563) 
(ประเทศไทย และประเทศทีเ่กี่ยวข้อง) 

วันหยุด  วันท่ี 
วันข้ึนปีใหม่ วันท่ี 1 มกราคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 2 มกราคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 3 มกราคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 13 มกราคม 2563 
วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 20 มีนาคม 2563 
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันท่ี 6 เมษายน 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 10 เมษายน 2563 
วันสงกรานต ์ วันท่ี 13 เมษายน 2563 
วันสงกรานต ์ วันท่ี 14 เมษายน 2563 
วันสงกรานต ์ วันท่ี 15 เมษายน 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 29 เมษายน 2563 
วันแรงงานแห่งชาติ วันท่ี 1 พฤษภาคม 2563 
วันฉัตรมงคล วันท่ี 4 พฤษภาคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 5 พฤษภาคม 2563 
วันวิสาขบูชา วันท่ี 6 พฤษภาคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 21 พฤษภาคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 1 มิถุนายน 2563 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิน ี วันท่ี 3 มิถุนายน 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 23 มิถุนายน 2563 
วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา วันท่ี 6 กรกฎาคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 23 กรกฎาคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 24 กรกฎาคม 2563 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิร
เกล้าเจา้อยู่หัว 

วันท่ี 28 กรกฎาคม 2563 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 10 สิงหาคม 2563 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
และวันแม่แห่งชาต ิ

วันท่ี 12 สิงหาคม 2563 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 21 กันยายน 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 22 กันยายน 2563 
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร 

วันท่ี 13 ตุลาคม 2563 

วันปิยมหาราช วันท่ี 23 ตุลาคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2563 
วันหยดุกองทุนหลัก วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2563 
วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภมูิพลอดลุย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาต ิ

วันท่ี 7 ธันวาคม 2563 

วันพระราชทานรัฐธรรมนญู วันท่ี 10 ธันวาคม 2563 



วันหยุด  วันท่ี 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 24 ธันวาคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 25 ธันวาคม 2563 
วันสิ้นป ี   วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางแสดงวันหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ต้ี พลัส A (LHPROP-A) 

(ประจ าปี 2563) 
(ประเทศไทย และประเทศที่เกี่ยวข้อง) 

วันหยุด  วันท่ี 
วันข้ึนปีใหม่ วันท่ี 1 มกราคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันที ่ 2 มกราคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 3 มกราคม 2563 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 13 มกราคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 27 มกราคม 2563 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 28 มกราคม 2563 
วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2563 
วันหยดุกองทุนหลัก วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 20 มีนาคม 2563 

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันท่ี 6 เมษายน 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 10 เมษายน 2563 
วันสงกรานต ์ วันท่ี 13 เมษายน 2563 

วันสงกรานต ์ วันท่ี 14 เมษายน 2563 
วันสงกรานต ์ วันท่ี 15 เมษายน 2563 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 29 เมษายน 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 30 เมษายน 2563 
วันแรงงานแห่งชาติ วันท่ี 1 พฤษภาคม 2563 

วันฉัตรมงคล วันท่ี 4 พฤษภาคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 5 พฤษภาคม 2563 

วันวิสาขบูชา วันท่ี 6 พฤษภาคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 7 พฤษภาคม 2563 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 25 พฤษภาคม 2563 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิน ี วันท่ี 3 มิถุนายน 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 

วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา วันท่ี 6 กรกฎาคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 23 กรกฎาคม 2563 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 24 กรกฎาคม 2563 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิร
เกล้าเจา้อยู่หัว 

วันท่ี 28 กรกฎาคม 2563 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 31 กรกฎาคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 10 สิงหาคม 2563 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
และวันแม่แห่งชาต ิ

วันท่ี 12 สิงหาคม 2563 

วันหยุดกองทนุหลัก วันท่ี 21 กันยายน 2563 



วันหยุด  วันท่ี 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 22 กันยายน 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 2 ตุลาคม 2563 

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร 

วันท่ี 13 ตุลาคม 2563 

วันปิยมหาราช วันท่ี 23 ตุลาคม 2563 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 26 ตุลาคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2563 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2563 
วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภมูิพลอดลุย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาต ิ

วันท่ี 7 ธันวาคม 2563 

วันพระราชทานรัฐธรรมนญู วันท่ี 10 ธันวาคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 25 ธันวาคม 2563 

วันสิ้นป ี   วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางแสดงวันหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิด แอล เอช โรโบติกส์-E (LHROBOT-E) 

(ประจ าปี 2563) 
(ประเทศไทย และประเทศที่เกี่ยวข้อง) 

วันหยุด  วันที่ 
วันข้ึนปีใหม่ วันท่ี 1 มกราคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 20 มกราคม 2563 
วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2563 
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันท่ี 6 เมษายน 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 10 เมษายน 2563 
วันสงกรานต ์ วันท่ี 13 เมษายน 2563 
วันสงกรานต ์ วันท่ี 14 เมษายน 2563 
วันสงกรานต ์ วันท่ี 15 เมษายน 2563 
วันแรงงานแห่งชาติ วันท่ี 1 พฤษภาคม 2563 
วันฉัตรมงคล วันท่ี 4 พฤษภาคม 2563 
วันวิสาขบูชา วันท่ี 6 พฤษภาคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 21 พฤษภาคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 25 พฤษภาคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 1 มิถุนายน 2563 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิน ี วันท่ี 3 มิถุนายน 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 23 มิถุนายน 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 3 กรกฎาคม 2563 
วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา วันท่ี 6 กรกฎาคม 2563 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว 

วันท่ี 28 กรกฎาคม 2563 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง และวันแม่แห่งชาติ 

วันท่ี 12 สิงหาคม 2563 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 7 กันยายน 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 12 ตุลาคม 2563 
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร 

วันท่ี 13 ตุลาคม 2563 

วันปิยมหาราช วันท่ี 23 ตุลาคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2563 
วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภมูิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาต ิ

วันท่ี 7 ธันวาคม 2563 

วันพระราชทานรัฐธรรมนญู วันท่ี 10 ธันวาคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 24 ธันวาคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 25 ธันวาคม 2563 
วันสิ้นป ี   วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 
  

 



ตารางแสดงวันหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอร์ต้ี (LHPROP-G) 

(ประจ าปี 2563) 
(ประเทศไทย และประเทศท่ีเกี่ยวข้อง) 
วันหยุด  วันท่ี 

วันข้ึนปีใหม่ วันท่ี 1 มกราคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 2 มกราคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 6 มกราคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 20 มกราคม 2563 
วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 19 มีนาคม 2563 
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันท่ี 6 เมษายน 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 10 เมษายน 2563 
วันสงกรานต ์ วันท่ี 13 เมษายน 2563 
วันสงกรานต ์ วันท่ี 14 เมษายน 2563 
วันสงกรานต ์ วันท่ี 15 เมษายน 2563 
วันแรงงานแห่งชาติ วันท่ี 1 พฤษภาคม 2563 
วันฉัตรมงคล วันท่ี 4 พฤษภาคม 2563 
วันวิสาขบูชา วันท่ี 6 พฤษภาคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 21 พฤษภาคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 25 พฤษภาคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 1 มิถุนายน 2563 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิน ี วันท่ี 3 มิถุนายน 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 11 มิถุนายน 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 3 กรกฎาคม 2563 
วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา วันท่ี 6 กรกฎาคม 2563 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิร
เกล้าเจา้อยู่หัว 

วันท่ี 28 กรกฎาคม 2563 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ
วันแม่แห่งชาติ 

วันท่ี 12 สิงหาคม 2563 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 7 กันยายน 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 8 กันยายน 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 12 ตุลาคม 2563 
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันท่ี 13 ตุลาคม 2563 
วันปิยมหาราช วันท่ี 23 ตุลาคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2563 
วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภมูิพลอดลุยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาต ิ

วันท่ี 7 ธันวาคม 2563 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 8 ธันวาคม 2563 
วันพระราชทานรัฐธรรมนญู วันท่ี 10 ธันวาคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 24 ธันวาคม 2563 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 25 ธันวาคม 2563 
วันสิ้นป ี   วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 


