
   

 

 

ประกาศ 
บลจ. แลนด์ แอนด ์เฮ้าส์ 

เลขที่ 109/2564 
 

เร่ือง แจ้งวันหยุดทำการเพ่ิมเติมประจำปี 2565  
สำหรับการทำรายการซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยน หน่วยลงทุนของ 

กองทุนเปิด แอล เอช โรโบติกส์-E (LHROBOTE) กองทุนเปิด แอล เอช เมกะ เทรนด์ (LHMEGA) 
กองทุนเปิด แอล เอช อีสปอร์ต (LHESPORT) กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน - E (LHJAPE) 
กองทุนเปิด แอล เอช โกลด์เฮดจ์ (LHGOLDH) กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี (LHDIGITAL) 
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อิควิตี้ (LHGLIFEE) กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไดนามิกส์ มลัติ แอสเซ็ท (LHGDYNAMIC) 
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (LHPROPG) กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส A (LHPROPIA) 
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อคิวิตี้ (LHGEQ) กองทุนเปิด แอล เอช อิควิตี้ ไชน่า ออพพอร์ทูนิตี้ (LHCHINA) 
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อคิวิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ  
(LHGEQRMF) 

กองทุนเปิด แอล เอช อิควิตี้ ไชน่า ออพพอร์ทูนิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ   
(LHCHINARMF) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซ็ท (LHGMA) กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E (LHINDIAE) 
กองทนุเปิด แอล เอช โกลบอล อนิคัม (LHGINCOME) กองทุนเปิด แอล เอช เวลท์ พลัส (LHWPLUS) 
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อนิคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ 
(LHGINCOMERMF) 

กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต-E (LHEME) 

กองทุนเปิด แอล เอช กรีน เทคโนโลยี (LHGREEN) กองทุนเปิด แอล เอช เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 22A (LHAFIX22A) 
กองทุนเปิด แอล เอช เซมิคอนดักเตอร์ (LHSEMICON) กองทุนเปิด แอล เอช อินโนเวช่ัน (LHINNO) 
กองทุนเปิด แอล เอช เฮลธ์ อินโนเวช่ัน (LHHEALTH) กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท โมบิลิตี้ (LHMOBILITY) 
กองทุนเปิด แอล เอช เวียดนาม (LHVN) กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้ (LHCYBER) 
กองทุนเปิด แอล เอช ยุโรป (LHEUROPE) (“กองทุนรวม”) 

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

ทำการประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) สำหรับการทำรายการซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ของกองทนุรวมดังกล่าว โดยเพิ่มเติมวันหยุดทำการของ
ประเทศที่เกี่ยวข้อง และกองทุนหลักท่ีกองทุนเปิดได้ลงทุนอยู่ (Feeder Fund, Fund of Funds และการลงทุนโดยตรง) และกำหนดให้
วันดังกล่าวเป็นวันหยุดกองทุน รายละเอียดตามเอกสารแนบ  

ทั้งนี้ หากผู้ลงทุนทำรายการซื้อ – ขาย – สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันหยุดทำการดังกล่าว ให้เลื่อนเป็นการทำรายการของ 
วันทำการถัดไป 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ  

ประกาศ ณ วันท่ี 24 ธันวาคม 2564 
บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกดั 

 



   

 
ตารางแสดงวันหยุดทำการซ้ือ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 

กองทุนเปิด แอล เอช โรโบติกส์-E (LHROBOTE) 
(ประจำปี 2565) 

(ประเทศไทย และประเทศท่ีเกี่ยวข้อง) 

วันหยุด วันที ่
วันหยุดชดเชยวันข้ึนปีใหม ่ วันท่ี 3 มกราคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 17 มกราคม 2565 

วันมาฆบูชา วันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2565 

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันท่ี 6 เมษายน 2565 
วันสงกรานต ์ วันท่ี 13 เมษายน 2565 
วันสงกรานต ์ วันท่ี 14 เมษายน 2565 

วันสงกรานต ์ วันท่ี 15 เมษายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 18 เมษายน 2565 

วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาต ิ วันท่ี 2 พฤษภาคม 2565 
วันฉัตรมงคล วันท่ี 4 พฤษภาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 9 พฤษภาคม 2565 

วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา วันท่ี 16 พฤษภาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันที ่ 26 พฤษภาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 30 พฤษภาคม 2565 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิน ี วันท่ี 3 มิถุนายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 6 มิถุนายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 20 มิถุนายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 23 มิถุนายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 4 กรกฎาคม 2565 
วันอาสาฬหบูชา วันท่ี 13 กรกฎาคม 2565 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว 

วันท่ี 28 กรกฎาคม 2565 

วันหยุดทำการเพิ่มเตมิ วันท่ี 29 กรกฎาคม 2565 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง และวันแม่แห่งชาติ 

วันท่ี 12 สิงหาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 15 สิงหาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 5 กันยายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 10 ตุลาคม 2565 

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพติร 

วันท่ี 13 ตุลาคม 2565 

วันหยุดทำการเพิ่มเตมิ วันท่ี 14 ตุลาคม 2565 
วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช วันท่ี 24 ตุลาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2565 



   

วันหยุด วันที ่
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2565 
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดลุยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาต ิ

วันท่ี 5 ธันวาคม 2565 

วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนญู วันท่ี 12 ธันวาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 26 ธันวาคม 2565 

 
 

 



   

ตารางแสดงวันหยุดทำการซ้ือ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิด แอล เอช อีสปอร์ต (LHESPORT)  

(ประจำปี 2565) 
(ประเทศไทย และประเทศที่เกี่ยวข้อง) 

วันหยุด วันที ่
วันหยุดชดเชยวันข้ึนปีใหม ่ วันท่ี 3 มกราคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 17 มกราคม 2565 
วันมาฆบูชา วันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2565 

วันหยุดกองทนุหลัก วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2565 
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันท่ี 6 เมษายน 2565 
วันสงกรานต ์ วันท่ี 13 เมษายน 2565 

วันสงกรานต ์ วันท่ี 14 เมษายน 2565 
วันสงกรานต ์ วันท่ี 15 เมษายน 2565 

วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาต ิ วันท่ี 2 พฤษภาคม 2565 
วันฉัตรมงคล วันท่ี 4 พฤษภาคม 2565 
วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา วันท่ี 16 พฤษภาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 30 พฤษภาคม 2565 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิน ี วันท่ี 3 มิถุนายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 20 มิถุนายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 4 กรกฎาคม 2565 
วันอาสาฬหบูชา วันท่ี 13 กรกฎาคม 2565 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว 

วันท่ี 28 กรกฎาคม 2565 

วันหยุดทำการเพิ่มเตมิ วันท่ี 29 กรกฎาคม 2565 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง และวันแม่แห่งชาติ 

วันท่ี 12 สิงหาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 5 กันยายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 10 ตุลาคม 2565 
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร 

วันท่ี 13 ตุลาคม 2565 

วันหยุดทำการเพิ่มเตมิ วันท่ี 14 ตุลาคม 2565 
วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช วันท่ี 24 ตุลาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2565 

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดลุยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาต ิ

วันท่ี 5 ธันวาคม 2565 

วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนญู วันท่ี 12 ธันวาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 26 ธันวาคม 2565 

 

 



   

ตารางแสดงวันหยุดทำการซ้ือ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทนุของ 
กองทุนเปิด แอล เอช โกลด์เฮดจ์ (LHGOLDH) 

(ประจำปี 2565) 
(ประเทศไทย และประเทศที่เกี่ยวข้อง) 

วันหยุด วันที ่
วันหยุดชดเชยวันข้ึนปีใหม ่ วันท่ี 3 มกราคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 17 มกราคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันที ่ 31 มกราคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2565 
วันมาฆบูชา วันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2565 
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันท่ี 6 เมษายน 2565 
วันสงกรานต ์ วันท่ี 13 เมษายน 2565 
วันสงกรานต ์ วันท่ี 14 เมษายน 2565 

วันสงกรานต ์ วันท่ี 15 เมษายน 2565 
วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาต ิ วันท่ี 2 พฤษภาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 3 พฤษภาคม 2565 
วันฉัตรมงคล วันท่ี 4 พฤษภาคม 2565 

วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา วันท่ี 16 พฤษภาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 30 พฤษภาคม 2565 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิน ี วันท่ี 3 มิถุนายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 20 มิถุนายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 4 กรกฎาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 11 กรกฎาคม 2565 
วันอาสาฬหบูชา วันท่ี 13 กรกฎาคม 2565 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทรมหาวชิราลงกรณ  
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว 

วันท่ี 28 กรกฎาคม 2565 

วันหยุดทำการเพิ่มเตมิ วันท่ี 29 กรกฎาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 9 สงิหาคม 2565 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
และวันแม่แห่งชาต ิ

วันท่ี 12 สิงหาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 5 กันยายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 10 ตุลาคม 2565 
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร 

วันท่ี 13 ตุลาคม 2565 

วันหยุดทำการเพิ่มเตมิ วันท่ี 14 ตุลาคม 2565 

วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช วันท่ี 24 ตุลาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2565 



   

วันหยุด วันที ่
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2565 

วันคลา้ยวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 

วันท่ี 5 ธันวาคม 2565 

วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนญู วันท่ี 12 ธันวาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 26 ธันวาคม 2565 

 

 

 

 

 

 

 



   

ตารางแสดงวันหยุดทำการซ้ือ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อิควิต้ี (LHGLIFEE) 

(ประจำปี 2565) 
(ประเทศไทย และประเทศที่เกี่ยวข้อง) 

วันหยุด วันที ่
วันหยุดชดเชยวันข้ึนปีใหม ่ วันท่ี 3 มกราคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 17 มกราคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2565 
วันมาฆบูชา วันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 5 เมษายน 2565 
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา้จุฬาโลกมหาราช และวันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันท่ี 6 เมษายน 2565 

วันสงกรานต ์ วันท่ี 13 เมษายน 2565 
วันสงกรานต ์ วันท่ี 14 เมษายน 2565 

วันสงกรานต ์ วันท่ี 15 เมษายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 18 เมษายน 2565 

วันหยุดชดเชยวันแรงงานแหง่ชาต ิ วันท่ี 2 พฤษภาคม 2565 
วันฉัตรมงคล วันท่ี 4 พฤษภาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 9 พฤษภาคม 2565 

วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา วันท่ี 16 พฤษภาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 26 พฤษภาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 30 พฤษภาคม 2565 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิน ี วันท่ี 3 มิถุนายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 6 มิถุนายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 20 มิถุนายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 23 มิถุนายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 1 กรกฎาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 4 กรกฎาคม 2565 

วันอาสาฬหบูชา วันท่ี 13 กรกฎาคม 2565 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทรมหาวชิราลงกรณ  
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว 

วันท่ี 28 กรกฎาคม 2565 

วันหยุดทำการเพิ่มเตมิ วันท่ี 29 กรกฎาคม 2565 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
และวันแม่แห่งชาต ิ

วันท่ี 12 สิงหาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 15 สิงหาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 5 กันยายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 12 กันยายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 4 ตุลาคม 2565 



   

วันหยุด วันที ่
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 10 ตุลาคม 2565 

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร 

วันท่ี 13 ตุลาคม 2565 

วันหยุดทำการเพิ่มเตมิ วันท่ี 14 ตุลาคม 2565 

วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช วันท่ี 24 ตุลาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2565 
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 

วันท่ี 5 ธันวาคม 2565 

วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนญู วันท่ี 12 ธันวาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 26 ธันวาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 27 ธันวาคม 2565 
 

 

 

 



   

ตารางแสดงวันหยุดทำการซ้ือ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน - E (LHJAPE) 

(ประจำปี 2565) 
(ประเทศไทย และประเทศที่เกี่ยวข้อง) 

วันหยุด วันที ่
วันหยุดชดเชยวันข้ึนปีใหม ่ วันท่ี 3 มกราคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 10 มกราคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 17 มกราคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2565 

วันมาฆบูชา วันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 21 มีนาคม 2565 
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันท่ี 6 เมษายน 2565 

วันสงกรานต ์ วันท่ี 13 เมษายน 2565 
วันสงกรานต ์ วันท่ี 14 เมษายน 2565 

วันสงกรานต ์ วันท่ี 15 เมษายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 18 เมษายน 2565 
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 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 9 พฤษภาคม 2565 

วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา วันท่ี 16 พฤษภาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 26 พฤษภาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 30 พฤษภาคม 2565 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันท่ี 3 มิถุนายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 6 มิถุนายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 20 มิถุนายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 23 มิถุนายน 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 11 สิงหาคม 2565 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
และวันแม่แห่งชาต ิ

วันท่ี 12 สิงหาคม 2565 



   

วันหยุด วันที ่
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 15 สิงหาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 5 กันยายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 19 กันยายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 23 กันยายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 10 ตุลาคม 2565 

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร 

วันท่ี 13 ตุลาคม 2565 

วันหยุดทำการเพิ่มเตมิ วันท่ี 14 ตุลาคม 2565 
วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช วันท่ี 24 ตุลาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2565 

วันหยุดกองทนุหลัก วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2565 
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 

วันท่ี 5 ธันวาคม 2565 

วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนญู วันท่ี 12 ธันวาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 26 ธันวาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 27 ธันวาคม 2565 
 

 

 

 

 



   

ตารางแสดงวันหยุดทำการซ้ือ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอร์ต้ี (LHPROPG)  

(ประจำปี 2565) 
(ประเทศไทย และประเทศที่เกี่ยวข้อง) 

วันหยุด วันที ่
วันหยุดชดเชยวันข้ึนปีใหม ่ วันท่ี 3 มกราคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 6 มกราคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 17 มกราคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2565 
วันมาฆบูชา วันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 1 มีนาคม 2565 
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันท่ี 6 เมษายน 2565 

วันสงกรานต ์ วันท่ี 13 เมษายน 2565 
วันสงกรานต ์ วันท่ี 14 เมษายน 2565 

วันสงกรานต ์ วันท่ี 15 เมษายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 18 เมษายน 2565 
วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาต ิ วันท่ี 2 พฤษภาคม 2565 

วันฉัตรมงคล วันท่ี 4 พฤษภาคม 2565 
วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา วันท่ี 16 พฤษภาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 26 พฤษภาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 30 พฤษภาคม 2565 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิน ี วันท่ี 3 มิถุนายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 6 มิถุนายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 16 มิถุนายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 20 มิถุนายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 4 กรกฎาคม 2565 

วันอาสาฬหบูชา วันท่ี 13 กรกฎาคม 2565 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทรมหาวชิราลงกรณ  
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว 

วันท่ี 28 กรกฎาคม 2565 

วันหยุดทำการเพิ่มเตมิ วันท่ี 29 กรกฎาคม 2565 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
และวันแม่แห่งชาต ิ

วันท่ี 12 สิงหาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 15 สิงหาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 5 กันยายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 8 กันยายน 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 1 พฤศจิกายน 2565 
วันหยุดกองทนุหลัก วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2565 

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 

วันท่ี 5 ธันวาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 8 ธันวาคม 2565 

วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนญู วันท่ี 12 ธันวาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 26 ธันวาคม 2565 

 

 

 

 



   

ตารางแสดงวันหยุดทำการซ้ือ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี (LHGEQ)  

(ประจำปี 2565) 
(ประเทศไทย และประเทศที่เกี่ยวข้อง) 

วันหยุด วันที ่
วันหยุดชดเชยวันข้ึนปีใหม ่ วันท่ี 3 มกราคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 17 มกราคม 2565 
วันมาฆบูชา วันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 21 กุมภาพันธ ์2565 
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันท่ี 6 เมษายน 2565 

วันสงกรานต ์ วันท่ี 13 เมษายน 2565 
วันสงกรานต ์ วันท่ี 14 เมษายน 2565 

วันสงกรานต ์ วันท่ี 15 เมษายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 18 เมษายน 2565 
วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาต ิ วันท่ี 2 พฤษภาคม 2565 

วันฉัตรมงคล วันท่ี 4 พฤษภาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 9 พฤษภาคม 2565 

วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา วันท่ี 16 พฤษภาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 26 พฤษภาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 30 พฤษภาคม 2565 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิน ี วันท่ี 3 มิถุนายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 6 มิถุนายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 20 มิถุนายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 23 มิถุนายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 4 กรกฎาคม 2565 
วันอาสาฬหบูชา วันท่ี 13 กรกฎาคม 2565 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทรมหาวชิราลงกรณ  
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว 

วันท่ี 28 กรกฎาคม 2565 

วันหยุดทำการเพิ่มเตมิ วันท่ี 29 กรกฎาคม 2565 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
และวันแม่แห่งชาต ิ

วันท่ี 12 สิงหาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 15 สิงหาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 5 กันยายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 10 ตุลาคม 2565 
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร 

วันท่ี 13 ตลุาคม 2565 

วันหยุดทำการเพิ่มเตมิ วันท่ี 14 ตลุาคม 2565 
วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช วันท่ี 24 ตุลาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2565 



   

วันหยุด วันที ่
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2565 
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 

วันท่ี 5 ธันวาคม 2565 

วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนญู วันท่ี 12 ธันวาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 26 ธันวาคม 2565 
 

 

 

 

 



   

ตารางแสดงวันหยุดทำการซ้ือ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี เพ่ือการเลีย้งชีพ (LHGEQRMF)  

(ประจำปี 2565) 
(ประเทศไทย และประเทศที่เกี่ยวข้อง) 

วันหยุด วันที ่
วันหยุดชดเชยวันข้ึนปีใหม ่ วันท่ี 3 มกราคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 17 มกราคม 2565 
วันมาฆบูชา วันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2565 
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันท่ี 6 เมษายน 2565 
วันสงกรานต ์ วันท่ี 13 เมษายน 2565 

วันสงกรานต ์ วันท่ี 14 เมษายน 2565 
วันสงกรานต ์ วันท่ี 15 เมษายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 18 เมษายน 2565 
วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาต ิ วันท่ี 2 พฤษภาคม 2565 

วันฉัตรมงคล วันท่ี 4 พฤษภาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 9 พฤษภาคม 2565 
วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา วันท่ี 16 พฤษภาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 26 พฤษภาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 30 พฤษภาคม 2565 

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

วันหยุดกองทุนหลกั วันท่ี 23 มิถุนายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 4 กรกฎาคม 2565 

วันอาสาฬหบูชา วันท่ี 13 กรกฎาคม 2565 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทรมหาวชิราลงกรณ  
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว 

วันท่ี 28 กรกฎาคม 2565 

วันหยุดทำการเพิ่มเตมิ วันท่ี 29 กรกฎาคม 2565 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
และวันแม่แห่งชาต ิ

วันท่ี 12 สิงหาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 15 สิงหาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 5 กันยายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 10 ตุลาคม 2565 

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร 

วันท่ี 13 ตุลาคม 2565 

วันหยุดทำการเพิ่มเตมิ วันท่ี 14 ตุลาคม 2565 

วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช วันท่ี 24 ตุลาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2565 



   

วันหยุด วันที ่
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2565 

วันหยุดกองทนุหลัก วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2565 
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 

วันท่ี 5 ธันวาคม 2565 

วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนญู วันท่ี 12 ธันวาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 26 ธันวาคม 2565 

 

 

 

 

 



   

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

(ประจำปี 2565) 
(ประเทศไทย และประเทศที่เกี่ยวข้อง) 

วันหยุด วันที ่
วันหยุดชดเชยวันข้ึนปีใหม ่ วันท่ี 3 มกราคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 17 มกราคม 2565 
วันมาฆบูชา วันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2565 
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันท่ี 6 เมษายน 2565 

วันสงกรานต ์ วันท่ี 13 เมษายน 2565 
วันสงกรานต ์ วันที ่ 14 เมษายน 2565 

วันสงกรานต ์ วันท่ี 15 เมษายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 18 เมษายน 2565 
วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาต ิ วันท่ี 2 พฤษภาคม 2565 

วันฉัตรมงคล วันท่ี 4 พฤษภาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 9 พฤษภาคม 2565 

วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา วันท่ี 16 พฤษภาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 26 พฤษภาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 30 พฤษภาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 2 มิถุนายน 2565 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิน ี วันท่ี 3 มิถุนายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 6 มิถุนายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 20 มิถุนายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 23 มิถุนายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 4 กรกฎาคม 2565 

วันอาสาฬหบูชา วันท่ี 13 กรกฎาคม 2565 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทรมหาวชิราลงกรณ  
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว 

วันท่ี 28 กรกฎาคม 2565 

วันหยุดทำการเพิ่มเตมิ วันท่ี 29 กรกฎาคม 2565 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
และวันแม่แห่งชาต ิ

วันท่ี 12 สิงหาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 15 สิงหาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 29 สงิหาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 5 กันยายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 10 ตุลาคม 2565 
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร 

วันท่ี 13 ตุลาคม 2565 

วันหยุดทำการเพิ่มเตมิ วันท่ี 14 ตุลาคม 2565 
วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช วันท่ี 24 ตุลาคม 2565 



   

วันหยุด วันที ่
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2565 
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 

วันท่ี 5 ธันวาคม 2565 

วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนญู วันท่ี 12 ธันวาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 26 ธันวาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 27 ธันวาคม 2565 
 

 

 

 



   

ตารางแสดงวันหยุดทำการซ้ือ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทนุของ 
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม (LHGINCOME)  

(ประจำปี 2565) 
(ประเทศไทย และประเทศที่เกี่ยวข้อง) 

วันหยุด วันที ่
วันหยุดชดเชยวันข้ึนปีใหม ่ วันท่ี 3 มกราคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 17 มกราคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 31 มกราคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันที ่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2565 
วันมาฆบูชา วันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 17 มีนาคม 2565 

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันท่ี 6 เมษายน 2565 
วันสงกรานต ์ วันท่ี 13 เมษายน 2565 

วันสงกรานต ์ วันท่ี 14 เมษายน 2565 
วันสงกรานต ์ วันท่ี 15 เมษายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 18 เมษายน 2565 

วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาต ิ วันท่ี 2 พฤษภาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 3 พฤษภาคม 2565 

วันฉัตรมงคล วันท่ี 4 พฤษภาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 9 พฤษภาคม 2565 
วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา วันท่ี 16 พฤษภาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 26 พฤษภาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 30 พฤษภาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 2 มิถนุายน 2565 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิน ี วันท่ี 3 มิถุนายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 6 มิถุนายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 20 มิถุนายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 23 มิถุนายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 4 กรกฎาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 11 กรกฎาคม 2565 

วันอาสาฬหบูชา วันท่ี 13 กรกฎาคม 2565 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทรมหาวชิราลงกรณ  
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว 

วันท่ี 28 กรกฎาคม 2565 

วันหยุดทำการเพิ่มเตมิ วันท่ี 29 กรกฎาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 1 สิงหาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 9 สงิหาคม 2565 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
และวันแม่แห่งชาต ิ

วันท่ี 12 สิงหาคม 2565 



   

วันหยุด วันที ่
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 15 สิงหาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 29 สิงหาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 5 กันยายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 10 ตุลาคม 2565 
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร 

วันท่ี 13 ตุลาคม 2565 

วันหยุดทำการเพิ่มเตมิ วันท่ี 14 ตุลาคม 2565 

วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช วันท่ี 24 ตุลาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 31 ตุลาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2565 
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 

วันท่ี 5 ธันวาคม 2565 

วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนญู วันท่ี 12 ธันวาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 26 ธันวาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 27 ธันวาคม 2565 
 

 

 

 

 



   

ตารางแสดงวันหยุดทำการซ้ือ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม เพ่ือการเลี้ยงชีพ (LHGINCOMERMF)  

(ประจำปี 2565) 
(ประเทศไทย และประเทศที่เกี่ยวข้อง) 

วันหยุด วันที ่
วันหยุดชดเชยวันข้ึนปีใหม ่ วันท่ี 3 มกราคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 17 มกราคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 31 มกราคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2565 
วันมาฆบูชา วันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 17 มีนาคม 2565 

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันท่ี 6 เมษายน 2565 

วันสงกรานต ์ วันท่ี 13 เมษายน 2565 
วันสงกรานต ์ วันท่ี 14 เมษายน 2565 

วันสงกรานต ์ วันท่ี 15 เมษายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 18 เมษายน 2565 
วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาต ิ วันท่ี 2 พฤษภาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 3 พฤษภาคม 2565 
วันฉัตรมงคล วันท่ี 4 พฤษภาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 9 พฤษภาคม 2565 
วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา วันท่ี 16 พฤษภาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 26 พฤษภาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันที ่ 30 พฤษภาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 2 มิถุนายน 2565 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิน ี วันท่ี 3 มิถุนายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 6 มิถุนายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 20 มิถุนายน 2565 

วันหยุดกองทนุหลัก วันท่ี 23 มิถุนายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 4 กรกฎาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 11 กรกฎาคม 2565 
วันอาสาฬหบูชา วันท่ี 13 กรกฎาคม 2565 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทรมหาวชิราลงกรณ  
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว 

วันท่ี 28 กรกฎาคม 2565 

วันหยุดทำการเพิ่มเตมิ วันท่ี 29 กรกฎาคม 2565 
วันหยุดกองทนุหลัก วันท่ี 1 สิงหาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 9 สิงหาคม 2565 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
และวันแม่แห่งชาต ิ

วันท่ี 12 สิงหาคม 2565 



   

วันหยุด วันที ่
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 15 สงิหาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 29 สิงหาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 5 กันยายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 10 ตุลาคม 2565 
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร 

วันท่ี 13 ตุลาคม 2565 

วันหยุดทำการเพิ่มเตมิ วันท่ี 14 ตุลาคม 2565 

วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช วันท่ี 24 ตุลาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 31 ตุลาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2565 
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 

วันท่ี 5 ธันวาคม 2565 

วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนญู วันท่ี 12 ธันวาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 26 ธันวาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 27 ธันวาคม 2565 
 

 

 

 

 



   

ตารางแสดงวันหยุดทำการซ้ือ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิด แอล เอช เมกะ เทรนด์ (LHMEGA)  

(ประจำปี 2565) 
(ประเทศไทย และประเทศที่เกี่ยวข้อง) 

วันหยุด วันที ่
วันหยุดชดเชยวันข้ึนปีใหม ่ วันท่ี 3 มกราคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 10 มกราคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 17 มกราคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2565 
วันมาฆบูชา วันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 21 มีนาคม 2565 

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันท่ี 6 เมษายน 2565 
วันสงกรานต ์ วันท่ี 13 เมษายน 2565 

วันสงกรานต ์ วันท่ี 14 เมษายน 2565 
วันสงกรานต ์ วันท่ี 15 เมษายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 18 เมษายน 2565 

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 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 9 พฤษภาคม 2565 
วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา วันท่ี 16 พฤษภาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 26 พฤษภาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 30 พฤษภาคม 2565 

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

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 23 มิถนุายน 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 11 สิงหาคม 2565 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
และวันแม่แห่งชาต ิ

วันท่ี 12 สิงหาคม 2565 



   

วันหยุด วันที ่
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 15 สิงหาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 5 กันยายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 19 กันยายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 23 กันยายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 10 ตุลาคม 2565 

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร 

วันท่ี 13 ตุลาคม 2565 

วันหยุดทำการเพิ่มเตมิ วันท่ี 14 ตุลาคม 2565 

วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช วันท่ี 24 ตุลาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันที ่ 23 พฤศจิกายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2565 

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 

วันท่ี 5 ธันวาคม 2565 

วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนญู วันท่ี 12 ธันวาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 26 ธันวาคม 2565 
 

 

 

 

 

 



   

ตารางแสดงวันหยุดทำการซ้ือ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี (LHDIGITAL)  

(ประจำปี 2565) 
(ประเทศไทย และประเทศที่เกี่ยวข้อง) 

วันหยุด วันที ่
วันหยุดชดเชยวันข้ึนปีใหม ่ วันท่ี 3 มกราคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 17 มกราคม 2565 
วันมาฆบูชา วันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2565 
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันท่ี 6 เมษายน 2565 
วันสงกรานต ์ วันท่ี 13 เมษายน 2565 

วันสงกรานต ์ วันท่ี 14 เมษายน 2565 
วันสงกรานต ์ วันท่ี 15 เมษายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 18 เมษายน 2565 
วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาต ิ วันท่ี 2 พฤษภาคม 2565 

วันฉัตรมงคล วันท่ี 4 พฤษภาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 9 พฤษภาคม 2565 
วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา วันท่ี 16 พฤษภาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 26 พฤษภาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 30 พฤษภาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 2 มิถุนายน 2565 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิน ี วันท่ี 3 มิถุนายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 6 มิถุนายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 20 มิถุนายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 23 มิถุนายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 4 กรกฎาคม 2565 
วันอาสาฬหบูชา วันท่ี 13 กรกฎาคม 2565 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทรมหาวชิราลงกรณ  
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว 

วันท่ี 28 กรกฎาคม 2565 

วันหยุดทำการเพิ่มเตมิ วันท่ี 29 กรกฎาคม 2565 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
และวันแม่แห่งชาต ิ

วันท่ี 12 สิงหาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 15 สิงหาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 29 สิงหาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 5 กันยายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 10 ตุลาคม 2565 

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร 

วันท่ี 13 ตุลาคม 2565 

วันหยุดทำการเพิ่มเตมิ วันท่ี 14 ตุลาคม 2565 
วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช วันท่ี 24 ตุลาคม 2565 



   

วันหยุด วันที ่
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2565 
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 

วันท่ี 5 ธันวาคม 2565 

วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนญู วันท่ี 12 ธันวาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 26 ธันวาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 27 ธันวาคม 2565 

 

 

 

 

 



   

ตารางแสดงวันหยุดทำการซ้ือ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไดนามิกส์ มลัติ แอสเซ็ท (LHGDYNAMIC)  

(ประจำปี 2565) 
(ประเทศไทย และประเทศที่เกี่ยวข้อง) 

วันหยุด วันที ่
วันหยุดชดเชยวันข้ึนปีใหม ่ วันท่ี 3 มกราคม 2565 

วันหยุดกองทนุหลัก วันท่ี 17 มกราคม 2565 
วันมาฆบูชา วันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2565 
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันท่ี 6 เมษายน 2565 
วันสงกรานต ์ วันท่ี 13 เมษายน 2565 

วันสงกรานต ์ วันท่ี 14 เมษายน 2565 
วันสงกรานต ์ วันท่ี 15 เมษายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 18 เมษายน 2565 
วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาต ิ วันท่ี 2 พฤษภาคม 2565 

วันฉัตรมงคล วันท่ี 4 พฤษภาคม 2565 
วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา วันท่ี 16 พฤษภาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 26 พฤษภาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 30 พฤษภาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 2 มิถุนายน 2565 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิน ี วันท่ี 3 มิถุนายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 6 มิถุนายน 2565 
วันหยุดกองทนุหลัก วันท่ี 16 มิถุนายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 20 มิถุนายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 4 กรกฎาคม 2565 

วันอาสาฬหบูชา วันท่ี 13 กรกฎาคม 2565 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทรมหาวชิราลงกรณ  
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว 

วันท่ี 28 กรกฎาคม 2565 

วันหยุดทำการเพิ่มเตมิ วันท่ี 29 กรกฎาคม 2565 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
และวันแม่แห่งชาต ิ

วันท่ี 12 สิงหาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 15 สิงหาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 29 สิงหาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 5 กันยายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 3 ตุลาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 10 ตุลาคม 2565 

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร 

วันท่ี 13 ตุลาคม 2565 

วันหยุดทำการเพิ่มเตมิ วันท่ี 14 ตุลาคม 2565 

วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช วันท่ี 24 ตุลาคม 2565 



   

วันหยุด วันที ่
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2565 
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 

วันท่ี 5 ธันวาคม 2565 

วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนญู วันท่ี 12 ธันวาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 26 ธันวาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 27 ธันวาคม 2565 
 

 

 

 

 



   

ตารางแสดงวันหยุดทำการซ้ือ / ขายคนื / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ต้ี พลัส A (LHPROPIA)  

(ประจำปี 2565) 
(ประเทศไทย และประเทศที่เกี่ยวข้อง) 

วันหยุด วันที ่
วันหยุดชดเชยวันข้ึนปีใหม ่ วันท่ี 3 มกราคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 31 มกราคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2565 
วันหยุดกองทนุหลัก วันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2565 

วันมาฆบูชา วันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2565 
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันท่ี 6 เมษายน 2565 

วันสงกรานต ์ วันท่ี 13 เมษายน 2565 
วันสงกรานต ์ วันท่ี 14 เมษายน 2565 
วันสงกรานต ์ วันท่ี 15 เมษายน 2565 

วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาต ิ วันท่ี 2 พฤษภาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 3 พฤษภาคม 2565 

วันฉัตรมงคล วันท่ี 4 พฤษภาคม 2565 
วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา วันท่ี 16 พฤษภาคม 2565 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิน ี วันท่ี 3 มิถุนายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 11 กรกฎาคม 2565 
วันอาสาฬหบูชา วันท่ี 13 กรกฎาคม 2565 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทรมหาวชิราลงกรณ  
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว 

วันท่ี 28 กรกฎาคม 2565 

วันหยุดทำการเพิ่มเตมิ วันท่ี 29 กรกฎาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 9 สิงหาคม 2565 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
และวันแม่แห่งชาต ิ

วันท่ี 12 สิงหาคม 2565 

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร 

วันท่ี 13 ตุลาคม 2565 

วันหยุดทำการเพิ่มเตมิ วันท่ี 14 ตุลาคม 2565 
วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช วันท่ี 24 ตุลาคม 2565 

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 

วันท่ี 5 ธันวาคม 2565 

วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนญู วันท่ี 12 ธันวาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันที ่ 26 ธันวาคม 2565 

 

 

 

 



   

ตารางแสดงวันหยุดทำการซ้ือ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิด แอล เอช อิควิต้ี ไชน่า ออพพอร์ทนูิตี ้(LHCHINA)  

(ประจำปี 2565) 
(ประเทศไทย และประเทศท่ีเกี่ยวข้อง) 

วันหยุด วันที ่
วันหยุดชดเชยวันข้ึนปีใหม ่ วันท่ี 3 มกราคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 17 มกราคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 31 มกราคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2565 

วันมาฆบูชา วันท่ี 16 กุมภาพันธ ์2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 1 มีนาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 4 เมษายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 5 เมษายน 2565 

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวนัท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันท่ี 6 เมษายน 2565 
วันสงกรานต ์ วันท่ี 13 เมษายน 2565 
วันสงกรานต ์ วันท่ี 14 เมษายน 2565 

วันสงกรานต ์ วันท่ี 15 เมษายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 18 เมษายน 2565 

วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาต ิ วันท่ี 2 พฤษภาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 3 พฤษภาคม 2565 

วันฉัตรมงคล วันท่ี 4 พฤษภาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 9 พฤษภาคม 2565 
วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา วันท่ี 16 พฤษภาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 26 พฤษภาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 30 พฤษภาคม 2565 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพมิลลักษณ พระบรมราชิน ี วันท่ี 3 มิถุนายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 6 มิถุนายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 20 มิถุนายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 23 มิถุนายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 1 กรกฎาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 4 กรกฎาคม 2565 
วันอาสาฬหบูชา วันท่ี 13 กรกฎาคม 2565 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทรมหาวชิราลงกรณ  
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว 

วันท่ี 28 กรกฎาคม 2565 

วันหยุดทำการเพิ่มเตมิ วันท่ี 29 กรกฎาคม 2565 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
และวันแม่แห่งชาต ิ

วันท่ี 12 สิงหาคม 2565 



   

วันหยุด วันที ่
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 15 สิงหาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 5 กันยายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 12 กันยายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 3 ตุลาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 4 ตุลาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 5 ตุลาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 6 ตุลาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 7 ตุลาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 10 ตุลาคม 2565 
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร 

วันท่ี 13 ตุลาคม 2565 

วันหยุดทำการเพิ่มเตมิ วันท่ี 14 ตุลาคม 2565 
วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช วันท่ี 24 ตุลาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2565 
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 

วันท่ี 5 ธันวาคม 2565 

วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนญู วันท่ี 12 ธันวาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 26 ธันวาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 27 ธันวาคม 2565 

 

 

 

 



   

ตารางแสดงวันหยุดทำการซ้ือ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิด แอล เอช อิควิต้ี ไชน่า ออพพอร์ทูนิตี ้เพ่ือการเลี้ยงชีพ (LHCHINARMF)  

(ประจำปี 2565) 
(ประเทศไทย และประเทศท่ีเกี่ยวข้อง) 

วันหยุด วันที ่
วันหยุดชดเชยวันข้ึนปีใหม ่ วันท่ี 3 มกราคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 17 มกราคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 31 มกราคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2565 

วันมาฆบูชา วันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 1 มีนาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 4 เมษายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 5 เมษายน 2565 

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันท่ี 6 เมษายน 2565 
วันสงกรานต ์ วันท่ี 13 เมษายน 2565 

วันสงกรานต ์ วันท่ี 14 เมษายน 2565 
วันสงกรานต ์ วันท่ี 15 เมษายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 18 เมษายน 2565 

วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาต ิ วันท่ี 2 พฤษภาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 3 พฤษภาคม 2565 

วันฉัตรมงคล วันท่ี 4 พฤษภาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 9 พฤษภาคม 2565 
วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา วันท่ี 16 พฤษภาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 26 พฤษภาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 30 พฤษภาคม 2565 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิน ี วันท่ี 3 มิถุนายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 6 มิถุนายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 20 มิถุนายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 23 มิถุนายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 1 กรกฎาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 4 กรกฎาคม 2565 
วันอาสาฬหบูชา วันท่ี 13 กรกฎาคม 2565 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทรมหาวชิราลงกรณ  
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว 

วันท่ี 28 กรกฎาคม 2565 

วันหยุดทำการเพิ่มเตมิ วันท่ี 29 กรกฎาคม 2565 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
และวันแม่แห่งชาต ิ

วันท่ี 12 สิงหาคม 2565 



   

วันหยุด วันที ่
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 15 สิงหาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 5 กันยายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 12 กันยายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 3 ตุลาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 4 ตุลาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 5 ตุลาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 6 ตุลาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 7 ตุลาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 10 ตุลาคม 2565 
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร 

วันท่ี 13 ตุลาคม 2565 

วันหยุดทำการเพิ่มเตมิ วันท่ี 14 ตุลาคม 2565 
วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช วันท่ี 24 ตุลาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2565 

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 

วันท่ี 5 ธันวาคม 2565 

วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนญู วันท่ี 12 ธันวาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 26 ธันวาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 27 ธันวาคม 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

ตารางแสดงวันหยุดทำการซ้ือ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E (LHINDIAE)  

(ประจำปี 2565) 
(ประเทศไทย และประเทศที่เกี่ยวข้อง) 

วันหยุด วันที ่
วันหยุดชดเชยวันข้ึนปีใหม ่ วันท่ี 3 มกราคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 17 มกราคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 26 มกราคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 31 มกราคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2565 

วันมาฆบูชา วันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 17 มีนาคม 2565 
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันท่ี 6 เมษายน 2565 

วันสงกรานต ์ วันท่ี 13 เมษายน 2565 
วันสงกรานต ์ วันท่ี 14 เมษายน 2565 

วันสงกรานต ์ วันท่ี 15 เมษายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 18 เมษายน 2565 

วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาต ิ วันท่ี 2 พฤษภาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 3 พฤษภาคม 2565 
วันฉัตรมงคล วันท่ี 4 พฤษภาคม 2565 

วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา วันท่ี 16 พฤษภาคม 2565 
วันหยุดกองทนุหลัก วันท่ี 30 พฤษภาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 2 มิถุนายน 2565 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิน ี วันท่ี 3 มิถุนายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 6 มิถุนายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 20 มิถุนายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 4 กรกฎาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 11 กรกฎาคม 2565 
วันอาสาฬหบูชา วันท่ี 13 กรกฎาคม 2565 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทรมหาวชิราลงกรณ  
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว 

วันท่ี 28 กรกฎาคม 2565 

วันหยุดทำการเพิ่มเตมิ วันท่ี 29 กรกฎาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 1 สิงหาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 9 สิงหาคม 2565 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
และวันแม่แห่งชาต ิ

วันท่ี 12 สิงหาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 15 สิงหาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันที ่ 29 สิงหาคม 2565 



   

วันหยุด วันที ่
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 5 กันยายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 10 ตุลาคม 2565 
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร 

วันท่ี 13 ตุลาคม 2565 

วันหยุดทำการเพิ่มเตมิ วันท่ี 14 ตุลาคม 2565 
วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช วันท่ี 24 ตุลาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 31 ตุลาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2565 
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 

วันท่ี 5 ธันวาคม 2565 

วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนญู วันท่ี 12 ธันวาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 26 ธันวาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 27 ธันวาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 28 ธันวาคม 2565 

 

 

 

 



   

ตารางแสดงวันหยุดทำการซ้ือ / ขายคนื / สับเปลี่ยนหน่วยลงทนุของ 
กองทุนเปิด แอล เอช เวลท์ พลัส (LHWPLUS)  

(ประจำปี 2565) 
(ประเทศไทย และประเทศที่เกี่ยวข้อง) 

วันหยุด วันที ่
วันหยุดชดเชยวันข้ึนปีใหม ่ วันท่ี 3 มกราคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 6 มกราคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 17 มกราคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2565 
วันมาฆบูชา วันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 1 มีนาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 17 มีนาคม 2565 

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันท่ี 6 เมษายน 2565 
วันสงกรานต ์ วันท่ี 13 เมษายน 2565 

วันสงกรานต ์ วันท่ี 14 เมษายน 2565 
วันสงกรานต ์ วันท่ี 15 เมษายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 18 เมษายน 2565 

วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาต ิ วันท่ี 2 พฤษภาคม 2565 
วันฉัตรมงคล วันท่ี 4 พฤษภาคม 2565 

วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา วันท่ี 16 พฤษภาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 26 พฤษภาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 30 พฤษภาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 2 มิถุนายน 2565 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันท่ี 3 มิถุนายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 6 มิถุนายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 16 มิถุนายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 20 มิถุนายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 4 กรกฎาคม 2565 
วันอาสาฬหบูชา วันท่ี 13 กรกฎาคม 2565 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทรมหาวชิราลงกรณ  
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว 

วันท่ี 28 กรกฎาคม 2565 

วันหยุดทำการเพิ่มเตมิ วันท่ี 29 กรกฎาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 1 สิงหาคม 2565 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
และวันแม่แห่งชาต ิ

วันท่ี 12 สิงหาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 15 สิงหาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 29 สิงหาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 5 กันยายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 8 กันยายน 2565 



   

วันหยุด วันที ่
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 10 ตุลาคม 2565 

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร 

วันท่ี 13 ตุลาคม 2565 

วันหยุดทำการเพิ่มเตมิ วันท่ี 14 ตุลาคม 2565 

วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช วันท่ี 24 ตุลาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 31 ตุลาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2565 
วันหยุดกองทนุหลัก วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2565 
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 

วันท่ี 5 ธันวาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 8 ธันวาคม 2565 
วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนญู วันท่ี 12 ธันวาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 26 ธันวาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 27 ธันวาคม 2565 

 

 

 

 



   

ตารางแสดงวันหยุดทำการซ้ือ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต-E (LHEME)  

(ประจำปี 2565) 
(ประเทศไทย และประเทศที่เกี่ยวข้อง) 

วันหยุด วันที ่
วันหยุดชดเชยวันข้ึนปีใหม ่ วันท่ี 3 มกราคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 17 มกราคม 2565 
วันมาฆบูชา วันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 17 มีนาคม 2565 
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันท่ี 6 เมษายน 2565 

วันสงกรานต ์ วันท่ี 13 เมษายน 2565 
วันสงกรานต ์ วันท่ี 14 เมษายน 2565 

วันสงกรานต ์ วันท่ี 15 เมษายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 18 เมษายน 2565 

วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาต ิ วันท่ี 2 พฤษภาคม 2565 
วันฉัตรมงคล วันท่ี 4 พฤษภาคม 2565 
วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา วันท่ี 16 พฤษภาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 30 พฤษภาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 2 มิถุนายน 2565 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิน ี วันท่ี 3 มิถุนายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 6 มิถุนายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 20 มิถุนายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 4 กรกฎาคม 2565 
วันอาสาฬหบูชา วันท่ี 13 กรกฎาคม 2565 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทรมหาวชิราลงกรณ  
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว 

วันท่ี 28 กรกฎาคม 2565 

วันหยุดทำการเพิ่มเตมิ วันท่ี 29 กรกฎาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 1 สิงหาคม 2565 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
และวันแม่แห่งชาต ิ

วันท่ี 12 สิงหาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 29 สิงหาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 5 กันยายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 10 ตุลาคม 2565 
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร 

วันท่ี 13 ตุลาคม 2565 

วันหยุดทำการเพิ่มเตมิ วันท่ี 14 ตุลาคม 2565 
วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช วันท่ี 24 ตุลาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 31 ตุลาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2565 



   

วันหยุด วันที ่
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2565 
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 

วันท่ี 5 ธันวาคม 2565 

วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนญู วันท่ี 12 ธันวาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 26 ธันวาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 27 ธันวาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 28 ธันวาคม 2565 
 

 

 

 

 

 

 

 



   

ตารางแสดงวันหยุดทำการซ้ือ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิด แอล เอช เอเชียน ฟิกซ ์อินคัม 22A (LHAFIX22A)  

(ประจำปี 2565) 
(ประเทศไทย และประเทศที่เกี่ยวข้อง) 

วันหยุด วันที ่
วันหยุดชดเชยวันข้ึนปีใหม ่ วันท่ี 3 มกราคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2565 
วันมาฆบูชา วันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 5 เมษายน 2565 

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา้จุฬาโลกมหาราช และวนัท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันท่ี 6 เมษายน 2565 

วันสงกรานต ์ วันท่ี 13 เมษายน 2565 

วันสงกรานต ์ วันท่ี 14 เมษายน 2565 
วันสงกรานต ์ วันท่ี 15 เมษายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 18 เมษายน 2565 

วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาต ิ วันท่ี 2 พฤษภาคม 2565 
วันฉัตรมงคล วันท่ี 4 พฤษภาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 9 พฤษภาคม 2565 
วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา วันท่ี 16 พฤษภาคม 2565 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิน ี วันท่ี 3 มิถุนายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 1 กรกฎาคม 2565 

วันอาสาฬหบูชา วันท่ี 13 กรกฎาคม 2565 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทรมหาวชิราลงกรณ  
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว 

วันท่ี 28 กรกฎาคม 2565 

วันหยุดทำการเพิ่มเตมิ วันท่ี 29 กรกฎาคม 2565 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
และวันแม่แห่งชาต ิ

วันท่ี 12 สิงหาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 12 กันยายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 4 ตุลาคม 2565 
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร 

วันท่ี 13 ตุลาคม 2565 

วันหยุดทำการเพิ่มเตมิ วันท่ี 14 ตุลาคม 2565 
วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช วันท่ี 24 ตุลาคม 2565 

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 

วันท่ี 5 ธันวาคม 2565 

วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนญู วันท่ี 12 ธันวาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 26 ธันวาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 27 ธันวาคม 2565 
 



   

ตารางแสดงวันหยุดทำการซ้ือ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิด แอล เอช อินโนเวชัน่ (LHINNO)  

(ประจำปี 2565) 
(ประเทศไทย และประเทศที่เกี่ยวข้อง) 

วันหยุด วันที ่
วันหยุดชดเชยวันข้ึนปีใหม ่ วันท่ี 3 มกราคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 17 มกราคม 2565 
วันมาฆบูชา วันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2565 
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันท่ี 6 เมษายน 2565 
วันสงกรานต ์ วันท่ี 13 เมษายน 2565 

วันสงกรานต ์ วันท่ี 14 เมษายน 2565 
วันสงกรานต ์ วันท่ี 15 เมษายน 2565 

วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาต ิ วันท่ี 2 พฤษภาคม 2565 
วันฉัตรมงคล วันท่ี 4 พฤษภาคม 2565 

วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา วันท่ี 16 พฤษภาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 30 พฤษภาคม 2565 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิน ี วันท่ี 3 มิถุนายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 20 มิถุนายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 4 กรกฎาคม 2565 

วันอาสาฬหบูชา วันท่ี 13 กรกฎาคม 2565 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทรมหาวชิราลงกรณ  
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว 

วันท่ี 28 กรกฎาคม 2565 

วันหยุดทำการเพิ่มเตมิ วันท่ี 29 กรกฎาคม 2565 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
และวันแม่แห่งชาต ิ

วันท่ี 12 สิงหาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 5 กันยายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 10 ตุลาคม 2565 
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร 

วันท่ี 13 ตุลาคม 2565 

วันหยุดทำการเพิ่มเตมิ วันท่ี 14 ตุลาคม 2565 
วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช วันท่ี 24 ตุลาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2565 

วันหยุดกองทนุหลัก วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2565 
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 

วันท่ี 5 ธันวาคม 2565 

วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนญู วันท่ี 12 ธันวาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 26 ธันวาคม 2565 
 



   

ตารางแสดงวันหยุดทำการซ้ือ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิด แอล เอช กรีน เทคโนโลยี (LHGREEN)  

(ประจำปี 2565) 
(ประเทศไทย และประเทศที่เกี่ยวข้อง) 

วันหยุด วันที ่
วันหยุดชดเชยวันข้ึนปีใหม ่ วันท่ี 3 มกราคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 17 มกราคม 2565 
วันมาฆบูชา วันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2565 
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันท่ี 6 เมษายน 2565 
วันสงกรานต ์ วันท่ี 13 เมษายน 2565 

วันสงกรานต ์ วันท่ี 14 เมษายน 2565 
วันสงกรานต ์ วันท่ี 15 เมษายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 18 เมษายน 2565 
วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาต ิ วันท่ี 2 พฤษภาคม 2565 

วันฉัตรมงคล วันท่ี 4 พฤษภาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 9 พฤษภาคม 2565 
วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา วันท่ี 16 พฤษภาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 26 พฤษภาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 30 พฤษภาคม 2565 

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

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 23 มิถุนายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 4 กรกฎาคม 2565 

วันอาสาฬหบูชา วันท่ี 13 กรกฎาคม 2565 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทรมหาวชิราลงกรณ  
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว 

วันท่ี 28 กรกฎาคม 2565 

วันหยุดทำการเพิ่มเตมิ วันท่ี 29 กรกฎาคม 2565 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
และวันแม่แห่งชาต ิ

วันท่ี 12 สิงหาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 15 สิงหาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 5 กันยายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 10 ตุลาคม 2565 
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร 

วันท่ี 13 ตุลาคม 2565 

วันหยุดทำการเพิ่มเตมิ วันท่ี 14 ตุลาคม 2565 
วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช วันท่ี 24 ตุลาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2565 



   

วันหยุด วันที ่
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2565 
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 

วันท่ี 5 ธันวาคม 2565 

วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนญู วันท่ี 12 ธันวาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 26 ธันวาคม 2565 

 



   

ตารางแสดงวันหยุดทำการซ้ือ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท โมบิลิต้ี (LHMOBILITY)  

(ประจำปี 2565) 
(ประเทศไทย และประเทศที่เกี่ยวข้อง) 

วันหยุด วันที ่
วันหยุดชดเชยวันข้ึนปีใหม ่ วันท่ี 3 มกราคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 17 มกราคม 2565 
วันมาฆบูชา วันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2565 
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันท่ี 6 เมษายน 2565 
วันสงกรานต ์ วันท่ี 13 เมษายน 2565 

วันสงกรานต ์ วันท่ี 14 เมษายน 2565 
วันสงกรานต ์ วันท่ี 15 เมษายน 2565 

วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาต ิ วันท่ี 2 พฤษภาคม 2565 
วันฉัตรมงคล วันท่ี 4 พฤษภาคม 2565 

วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา วันท่ี 16 พฤษภาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 30 พฤษภาคม 2565 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิน ี วันท่ี 3 มิถุนายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 20 มิถุนายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 4 กรกฎาคม 2565 

วันอาสาฬหบูชา วันท่ี 13 กรกฎาคม 2565 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทรมหาวชิราลงกรณ  
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว 

วันท่ี 28 กรกฎาคม 2565 

วันหยุดทำการเพิ่มเตมิ วันท่ี 29 กรกฎาคม 2565 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
และวันแม่แห่งชาต ิ

วันท่ี 12 สิงหาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 5 กันยายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 10 ตุลาคม 2565 

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันท่ี 13 ตุลาคม 2565 
วันหยุดทำการเพิ่มเตมิ วันท่ี 14 ตุลาคม 2565 
วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช วันท่ี 24 ตุลาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2565 
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 

วันท่ี 5 ธันวาคม 2565 

วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนญู วันท่ี 12 ธันวาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 26 ธันวาคม 2565 

 



   

ตารางแสดงวันหยุดทำการซ้ือ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิด แอล เอช เซมิคอนดักเตอร์ (LHSEMICON)  

(ประจำปี 2565) 
(ประเทศไทย และประเทศที่เกี่ยวข้อง) 

วันหยุด วันที ่
วันหยุดชดเชยวันข้ึนปีใหม ่ วันท่ี 3 มกราคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 17 มกราคม 2565 
วันมาฆบูชา วันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2565 
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันท่ี 6 เมษายน 2565 
วันสงกรานต ์ วันท่ี 13 เมษายน 2565 

วันสงกรานต ์ วันท่ี 14 เมษายน 2565 
วันสงกรานต ์ วันท่ี 15 เมษายน 2565 

วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาต ิ วันท่ี 2 พฤษภาคม 2565 
วันฉัตรมงคล วันท่ี 4 พฤษภาคม 2565 

วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา วันท่ี 16 พฤษภาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 30 พฤษภาคม 2565 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิน ี วันท่ี 3 มิถุนายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 20 มิถุนายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 4 กรกฎาคม 2565 

วันอาสาฬหบูชา วันท่ี 13 กรกฎาคม 2565 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทรมหาวชิราลงกรณ  
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว 

วันท่ี 28 กรกฎาคม 2565 

วันหยุดทำการเพิ่มเตมิ วันท่ี 29 กรกฎาคม 2565 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
และวันแม่แห่งชาต ิ

วันท่ี 12 สิงหาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 5 กันยายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 10 ตุลาคม 2565 

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันท่ี 13 ตุลาคม 2565 
วันหยุดทำการเพิ่มเตมิ วันท่ี 14 ตุลาคม 2565 

วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช วันท่ี 24 ตุลาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2565 
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 

วันท่ี 5 ธันวาคม 2565 

วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนญู วันท่ี 12 ธันวาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 26 ธันวาคม 2565 

 



   

ตารางแสดงวันหยุดทำการซ้ือ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไซเบอร์ ซีเคียวริต้ี (LHCYBER)  

(ประจำปี 2565) 
(ประเทศไทย และประเทศที่เกี่ยวข้อง) 

วันหยุด วันที ่
วันหยุดชดเชยวันข้ึนปีใหม ่ วันท่ี 3 มกราคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 17 มกราคม 2565 
วันมาฆบูชา วันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2565 
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันท่ี 6 เมษายน 2565 
วันสงกรานต ์ วันท่ี 13 เมษายน 2565 

วันสงกรานต ์ วันท่ี 14 เมษายน 2565 
วันสงกรานต ์ วันท่ี 15 เมษายน 2565 

วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาต ิ วันท่ี 2 พฤษภาคม 2565 
วันฉัตรมงคล วันท่ี 4 พฤษภาคม 2565 

วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา วันท่ี 16 พฤษภาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 30 พฤษภาคม 2565 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิน ี วันท่ี 3 มิถุนายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 20 มิถุนายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 4 กรกฎาคม 2565 

วันอาสาฬหบูชา วันท่ี 13 กรกฎาคม 2565 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทรมหาวชิราลงกรณ  
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว 

วันท่ี 28 กรกฎาคม 2565 

วันหยุดทำการเพิ่มเตมิ วันท่ี 29 กรกฎาคม 2565 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
และวันแม่แห่งชาต ิ

วันท่ี 12 สิงหาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 5 กันยายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 10 ตุลาคม 2565 
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร 

วันท่ี 13 ตุลาคม 2565 

วันหยุดทำการเพิ่มเตมิ วันท่ี 14 ตุลาคม 2565 
วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช วันท่ี 24 ตุลาคม 2565 
วันหยุดกองทนุหลัก วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2565 

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 

วันท่ี 5 ธันวาคม 2565 

วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนญู วันท่ี 12 ธันวาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 26 ธันวาคม 2565 

 



   

ตารางแสดงวันหยุดทำการซ้ือ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิด แอล เอช เฮลธ์ อินโนเวชั่น (LHHEALTH)  

(ประจำปี 2565) 
(ประเทศไทย และประเทศที่เกี่ยวข้อง) 

วันหยุด วันที ่
วันหยุดชดเชยวันข้ึนปีใหม ่ วันท่ี 3 มกราคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 17 มกราคม 2565 
วันมาฆบูชา วันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 17 มีนาคม 2565 
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันท่ี 6 เมษายน 2565 

วันสงกรานต ์ วันท่ี 13 เมษายน 2565 
วันสงกรานต ์ วันท่ี 14 เมษายน 2565 

วันสงกรานต ์ วันท่ี 15 เมษายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 18 เมษายน 2565 

วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาต ิ วันท่ี 2 พฤษภาคม 2565 
วันฉัตรมงคล วันท่ี 4 พฤษภาคม 2565 
วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา วันท่ี 16 พฤษภาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 30 พฤษภาคม 2565 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิน ี วันท่ี 3 มิถุนายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 6 มิถุนายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 20 มิถุนายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 4 กรกฎาคม 2565 

วันอาสาฬหบูชา วันท่ี 13 กรกฎาคม 2565 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทรมหาวชิราลงกรณ  
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว 

วันท่ี 28 กรกฎาคม 2565 

วันหยุดทำการเพิ่มเตมิ วันท่ี 29 กรกฎาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 1 สิงหาคม 2565 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
และวันแม่แห่งชาต ิ

วันท่ี 12 สิงหาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 5 กันยายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 10 ตุลาคม 2565 
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร 

วันท่ี 13 ตุลาคม 2565 

วันหยุดทำการเพิ่มเตมิ วันท่ี 14 ตุลาคม 2565 

วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช วันท่ี 24 ตุลาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 31 ตุลาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2565 



   

วันหยุด วันที ่
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 

วันท่ี 5 ธันวาคม 2565 

วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนญู วันท่ี 12 ธันวาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 26 ธันวาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 27 ธันวาคม 2565 

 



   

ตารางแสดงวันหยุดทำการซ้ือ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิด แอล เอช ยุโรป (LHEUROPE)  

(ประจำปี 2565) 
(ประเทศไทย และประเทศที่เกี่ยวข้อง) 

วันหยุด วันที ่
วันหยุดชดเชยวันข้ึนปีใหม ่ วันท่ี 3 มกราคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 17 มกราคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2565 
วันมาฆบูชา วันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 5 เมษายน 2565 
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันท่ี 6 เมษายน 2565 

วันสงกรานต ์ วันท่ี 13 เมษายน 2565 
วันสงกรานต ์ วันท่ี 14 เมษายน 2565 

วันสงกรานต ์ วันท่ี 15 เมษายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 18 เมษายน 2565 

วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาต ิ วันท่ี 2 พฤษภาคม 2565 
วันฉัตรมงคล วันท่ี 4 พฤษภาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 9 พฤษภาคม 2565 

วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา วันท่ี 16 พฤษภาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 26 พฤษภาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 30 พฤษภาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 2 มิถุนายน 2565 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิน ี วันท่ี 3 มิถุนายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 6 มิถุนายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 20 มิถนุายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 23 มิถุนายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 1 กรกฎาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 4 กรกฎาคม 2565 

วันอาสาฬหบูชา วันท่ี 13 กรกฎาคม 2565 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทรมหาวชิราลงกรณ  
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว 

วันท่ี 28 กรกฎาคม 2565 

วันหยุดทำการเพิ่มเตมิ วันท่ี 29 กรกฎาคม 2565 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
และวันแม่แห่งชาต ิ

วันท่ี 12 สิงหาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 15 สิงหาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 29 สิงหาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 5 กันยายน 2565 



   

วันหยุด วันที ่
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 12 กันยายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 4 ตุลาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 10 ตุลาคม 2565 
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร 

วันท่ี 13 ตุลาคม 2565 

วันหยุดทำการเพิ่มเตมิ วันท่ี 14 ตุลาคม 2565 

วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช วันท่ี 24 ตุลาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2565 
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 

วันท่ี 5 ธันวาคม 2565 

วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนญู วันท่ี 12 ธันวาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 26 ธันวาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 27 ธันวาคม 2565 
 



   

ตารางแสดงวันหยุดทำการซ้ือ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิด แอล เอช เวียดนาม (LHVN)  

(ประจำปี 2565) 
(ประเทศไทย และประเทศที่เกี่ยวข้อง) 

วันหยุด วันที ่
วันหยุดชดเชยวันข้ึนปีใหม ่ วันท่ี 3 มกราคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 17 มกราคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 31 มกราคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2565 
วันมาฆบูชา วันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 17 มีนาคม 2565 

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันท่ี 6 เมษายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 11 เมษายน 2565 
วันสงกรานต ์ วันท่ี 13 เมษายน 2565 

วันสงกรานต ์ วันท่ี 14 เมษายน 2565 
วันสงกรานต ์ วันท่ี 15 เมษายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 18 เมษายน 2565 
วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาต ิ วันท่ี 2 พฤษภาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 3 พฤษภาคม 2565 

วันฉัตรมงคล วันท่ี 4 พฤษภาคม 2565 
วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา วันท่ี 16 พฤษภาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 30 พฤษภาคม 2565 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิน ี วันท่ี 3 มิถุนายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 6 มิถุนายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 20 มิถุนายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 4 กรกฎาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 11 กรกฎาคม 2565 
วันอาสาฬหบูชา วันท่ี 13 กรกฎาคม 2565 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทรมหาวชิราลงกรณ  
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว 

วันท่ี 28 กรกฎาคม 2565 

วันหยุดทำการเพิ่มเตมิ วันท่ี 29 กรกฎาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 1 สิงหาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 9 สิงหาคม 2565 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
และวันแม่แห่งชาต ิ

วันท่ี 12 สิงหาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 1 กันยายน 2565 



   

วันหยุด วันที ่
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 2 กันยายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 5 กันยายน 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 10 ตุลาคม 2565 

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร 

วันท่ี 13 ตุลาคม 2565 

วันหยุดทำการเพิ่มเตมิ วันท่ี 14 ตุลาคม 2565 
วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช วันท่ี 24 ตุลาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 31 ตุลาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2565 
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 

วันท่ี 5 ธันวาคม 2565 

วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนญู วันท่ี 12 ธันวาคม 2565 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 26 ธันวาคม 2565 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 27 ธันวาคม 2565 
 


