
 

 

 
ประกาศ 

บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  
เลขที่ 076/2564 

เรื่อง เปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมนายทะเบียนของกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะผู ้จัดการกองทุนขอแจ้ง
เปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมนายทะเบียนของกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันท่ี 19 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป หากท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัทจัดการ หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือ  
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง ได้ทุกวันและเวลาทำการ 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2564 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จำกัด 

 
 

 

  



 

 

เอกสารแนบ 

No. รายชื่อกองทนุ 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนกองทนุ 
(อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) 

อัตราปัจจุบัน 
(เก็บจริง) 

อัตราใหม ่
(เก็บจริง) 

รวมภาษี รวมภาษี 
1 กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล พลัส (LHEQDPLUS) 1.07107 1.17807 
2 กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 0.10807 0.21507 
3 กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรคัเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (LHPROPINFRA) 0.26857 0.37557 
4 กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้ (LHSTRATEGY) 0.26857 0.37557 
5 กองทุนเปิด แอล เอช ท็อปพิค (LHTOPPICK) 0.26857 0.37557 
6 กองทุนเปิด แอล เอช เวลท์ พลัส (LHWPLUS) 0.06527 0.17227 
7 กองทุนเปิด แอล เอช โกลด์เฮดจ์ (LHGOLDH) 0.16157 0.26857 
8 กองทุนเปิด แอล เอช อิควิตี้ ไชน่า ออพพอร์ทูนิตี้ (LHCHINA) 0.26857 0.37557 
9 กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี (LHDIGITAL) 0.26857 0.37557 
10 กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอร์จ้ิง มาร์เก็ต-E (LHEME) 0.26857 0.37557 
11 กองทุนเปิด แอล เอช อีสปอร์ต (LHESPORT) 0.26857 0.37557 
12 กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไดนามิกส ์มัลติ แอสเซ็ท (LHGDYNAMIC) 0.26857 0.37557 
13 กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควติี้ (LHGEQ) 0.26857 0.37557 
14 กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม (LHGINCOME) 0.26857 0.37557 
15 กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟส์ไตล ์อิควิตี้  (LHGLIFEE) 0.26857 0.37557 
16 กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท (LHGMA) 0.26857 0.37557 
17 กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E (LHINDIAE) 0.26857 0.37557 
18 กองทุนเปิด แอล เอช อินโนเวช่ัน (LHINNO) 0.26857 0.37557 
19 กองทุนเปิด แอล เอช เมกะ เทรนด์ (LHMEGA) 0.26857 0.37557 
20 กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (LHPROPG) 0.26857 0.37557 
21 กองทุนเปิด แอล เอช โรโบติกส-์E (LHROBOTE) 0.26857 0.37557 
22 กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท เพื่อการออม (LHSMARTDSSF) 0.26857 0.37557 
23 กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว (LHACTLTF) 0.26857 0.37557 
24 กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท หุ้นระยะยาว (LHSMARTLTF) 0.26857 0.37557 
25 กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้ หุน้ระยะยาว (LHSTGLTF) 0.26857 0.37557 
26 กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควติี้ เพือ่การเลี้ยงชีพ (LHGEQRMF) 0.26857 0.37557 
27 กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม เพือ่การเลี้ยงชีพ (LHGINCOMERMF) 0.26857 0.37557 
28 กองทุนเปิด แอล เอช กรีน เทคโนโลยี (LHGREEN) 0.2675 0.3745 
29 กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท โมบิลิตี้ (LHMOBILITY) 0.26857 0.37557 
30 กองทุนเปิด แอล เอช เซมิคอนดักเตอร์ (LHSEMICON) 0.26857 0.37557 
31 กองทุนเปิด แอล เอช อิควิตี้ ไชน่า ออพพอร์ทูนิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (LHCHINARMF) 0.26857 0.37557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


