
 
 

 

 
ประกาศ 

บลจ. แลนด์ แอนด ์เฮ้าส์ 
เลขที่ 053/2564 

 
เรื่อง แจ้งวันหยุดทำการเพ่ิมเติมประจำปี 2564  

สำหรับการทำรายการซือ้-ขาย-สับเปลีย่น หน่วยลงทนุของ 
กองทุนเปิด แอล เอช อิควติี้ ไชน่า ออพพอร์ทูนติี้ (LHCHINA) และ 

กองทุนเปิด แอล เอช อิควิตี้ ไชน่า ออพพอร์ทูนติี้ เพ่ือการเลี้ยงชีพ (LHCHINARMF) 
 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะผู้จัดการกองทุน ขอเรียนแจ้งวันหยุด 
ทำการประจำปี 2564 (เพิ่มเติม) สำหรับการทำรายการซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ของกองทุนเปิด แอล เอช อิควิตี้ ไชน่า ออพพอร์ทูนิตี้ 
(LHCHINA) และกองทุนเปิด แอล เอช อิควิตี้ ไชน่า ออพพอร์ทูนิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (LHCHINARMF) โดยเพิ่มเติมวันหยุดทำการของ
ประเทศกองทุนหลักที่กองทุนเปิดได้ลงทุนอยู่ (Feeder Fund) และกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดกองทุน รายละเอียดตามเอกสารแนบ  

ทั้งนี้ หากผู้ลงทุนทำรายการซื้อ – ขาย – สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันหยุดทำการดังกล่าว ให้เลื่อนเป็นการทำรายการของ 
วันทำการถัดไป 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ  

 

ประกาศ ณ วันท่ี 21 พฤษภาคม 2564 
บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกดั 

 

 



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

กองทุนเปิด แอล เอช อิควิต้ี ไชน่า ออพพอร์ทูนิตี ้เพ่ือการเลี้ยงชีพ (LHCHINARMF) 
(ประจำปี 2564 ของประเทศไทย และประเทศท่ีเกี่ยวข้อง) 

วันหยุด วันที ่
วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาต ิ วันท่ี 3 พฤษภาคม 2564 
วันฉัตรมงคล วันท่ี 4 พฤษภาคม 2564 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 13 พฤษภาคม 2564 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 24 พฤษภาคม 2564 
วันวิสาขบูชา วันท่ี 26 พฤษภาคม 2564 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิน ี วันท่ี 3 มิถุนายน 2564 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 14 มิถุนายน 2564 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 23 มิถุนายน 2564 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 5 กรกฎาคม 2564 
วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา วันท่ี 26 กรกฎาคม 2564 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว 

วันท่ี 28 กรกฎาคม 2564 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
และวันแม่แห่งชาต ิ

วันท่ี 12 สิงหาคม 2564 

วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 6 กันยายน 2564 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 20 กันยายน 2564 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 21 กันยายน 2564 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 22 กันยายน 2564 
วันหยุดทำการเพิ่มเตมิ วันท่ี 24 กันยายน 2564 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 4 ตุลาคม 2564 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 5 ตุลาคม 2564 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 6 ตุลาคม 2564 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 7 ตุลาคม 2564 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 11 ตุลาคม 2564 
วันคลา้ยวนัสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร วันท่ี 13 ตุลาคม 2564 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 14 ตุลาคม 2564 
วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช วันท่ี 25 ตุลาคม 2564 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2564 
วันหยุดกองทุนหลัก วันที ่ 25 พฤศจิกายน 2564 
วันหยดุชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศรมหาภมูิพลอดลุยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาต ิ

วันท่ี 6 ธันวาคม 2564 

วันรัฐธรรมนญู วันท่ี 10 ธันวาคม 2564 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 24 ธันวาคม 2564 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 27 ธันวาคม 2564 
วันหยุดกองทุนหลัก วันท่ี 28 ธันวาคม 2564 
วันสิ้นปี    วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 


