
 

 

ที่ อฟ.081/2558 
 

22 มิถุนายน 2558 
 

เร่ือง ขอเชิญเข้าร่วมฟังการน าเสนอข้อมูลบริษัท (ANALYST MEETING) 

เรียน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 

สิ่งที่มาด้วย 1. ก าหนดการเข้าร่วมฟังการน าเสนอข้อมูล  
 2. แบบตอบรับการเข้าร่วมงาน  
 3. แผนที่สถานที่จัดงาน  
 

ด้วยบริษัท แอล เอช  ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (LHBANK) ซึ่งเป็นบริษัทแม่
ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ โดยมีบริษัทในกลุ่มได้แก่ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด 
(มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ 
แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด และบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ แอดไวเซอร่ี จ ากัด จะจัดให้มีการน าเสนอข้อมูลบริษัท 
เพื่อรับทราบผลการด าเนินงานคร่ึงปีแรก และแผนกลยุทธ์คร่ึงปีหลังของปี 2558 (ANALYST MEETING) 
ในวันพฤหัสบดีที ่ 23  กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30 - 16.00  น.  ณ ห้อง AUDITORIUM ชั ้น  M 

อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร เลขที่ 11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

 
จึงขอเรียนเชิญนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เข้าร่วมงาน ANALYST MEETING ตามวัน เวลา และ

สถานที่ดังกล่าว จักขอบคุณ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

    
(นายวิเชียร อมรพูนชัย) 

เลขานุการบริษัท 
 
โทร. 0-2359-0000 ต่อ 2019, 2025, 2021, 2024 
 



 

    

ANALYST MEETING 

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
วันพฤหัสบดีท่ี 23 กรกฎำคม 2558 เวลำ 13.30 - 16.00 น. 

ณ ห้อง AUDITORIUM ชั้น M อำคำรคิวเฮ้ำส์ สำทร 

 

  
13.30 - 14.00 น.  ลงทะเบียน (รับประทานอาหารว่าง) 

  14.00 - 15.30 น.  การบรรยายข้อมูลบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

    คุณศศิธร พงศธร   
    กรรมการผู้จัดการ 

    คุณสุธารทิพย์ พิสิฐบัณฑูรย์ 
    รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มสินเชื่อ 

    คุณหร่ัง คงพลัง 
    ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงิน 

คุณระวีวรรณ วัธนานุกิจ 
ผู้ช่วยสายงานการเงิน 

    คุณวิเชียร อมรพูนชัย 
    ผู้อ านวยการส านักกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท 

คุณคมสัน สุรินทร์ศรีรัตน์ 
    ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและควบคุมงบประมาณ 

 15.30 - 16.00 น.  ตอบข้อซักถาม โดยคณะผู้บริหารของบริษัท 



  

 

 

 

 

 

แบบตอบรับการเข้าร่วมงาน ANALYST MEETING  
 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30 - 16.00 น. 
ณ ห้อง AUDITORIUM ช้ัน M อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร 

***************************************************************************************************************** 

บริษัท  

ผู้ประสานงาน  

โทรศัพท์  อีเมล์  
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมงาน 

1.  ชื่อ-สกุล  ต าแหน่ง  

 โทรศัพท์  อีเมล์  

2.  ชื่อ-สกุล  ต าแหน่ง  

 โทรศัพท์  อีเมล์  

3.  ชื่อ-สกุล  ต าแหน่ง  

 โทรศัพท์  อีเมล์  
 

กรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมงานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันศุกร์ท่ี 3 กรกฎาคม 2558 
มาที่ อีเมล์ : PresidentOffice@lhbank.co.th 

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ส านักกรรมการผู้จัดการ 
คุณอุมากร แสงส าอางค์   โทร 0-2359-0000 ต่อ 2019 คุณนัทธมน พิทักษ์ศุภกฤต โทร 0-2359-0000 ต่อ 2025 
คุณรมิดา กลีบเมฆ โทร 0-2359-0000 ต่อ 2021 คุณชยวรรณ บุษยลาภ ไทยเดช โทร 0-2359-0000 ต่อ 2024 

  

mailto:PresidentOffice@lhbank.co.th


 

แผนที่สถานที่จัดงาน ANALYST MEETING 

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
 
 

 
 

 

ณ ห้อง AUDITORIUM ชั้น M อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร 
 เลขที่ 11 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท ์: 0-2359-0000 ต่อ 2019, 2021, 2024 และ 2025  โทรสาร : 0-2677-7223 




