
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุม

LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED

Shareholder’s Registration No.
เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์เรียน

To

Address
บ้านเลขที่

โดยผู้ถือหลักทรัพย์จำนวนทั้งสิ้นรวม
Holding the total amount of shares/units

หุ้น/หน่วย

หุ้น/หน่วย
shares/units

หุ้นสามัญ
Ordinary share

หุ้น/หน่วย
Preferred share
หุ้นบุริมสิทธิ

shares/units

ข้อมูลบริษัท / หลักทรัพย์

Attachment         Annual report and the details of meeting document

https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocu
ment.do?symbol=LH&date=190425

สิ่งที่ส่งมาด้วย   รายงานประจำปี และเอกสารประกอบการประชุม ฯลฯ

Nationality
เรื่อง      กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สัญชาติ
Subject   Schedule of Annual General Meeting of Shareholders

วันที่ 13 มีนาคม 2562

Meeting Date   :    Thursday, April 25, 2019 at 13:30 hrs.
วันที่ประชุม    :   วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 13:30 น.

สถานที่ประชุม   :   ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
Meeting Venue :   The Conference Room 1 located at 4th Floor, Q.House Lumpini Building, 1 South sathorn Rd.,Sathorn, Bangkok.

ของ      บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
of            LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED

which the identification (ID) number
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน........................................................ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น

attend the above mentioned meeting.

ลงชื่อ............................................................ผู้เข้าประชุม
Sign Meeting Attendee

ข้าพเจ้า..........................................................................................เป็น[  ]ผู้ถือหลักทรัพย์ [  ]หรือผู้รับมอบฉันทะ
I/We am/are shareholder or proxy of a shareholder

( ........................................................... )

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหลักทรัพย์หรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม
โปรดนำเอกสารฉบับนี้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์ที่มาประชุมด้วยตนเอง
กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศ) ฉบับจริง
พร้อมกับแบบฟอร์มลงทะเบียน
For your convenience, shareholders or proxies wishing to attend the meeting, kindly present this document to a registration staff at the
meeting for registration.
For shareholders who will attend the meeting by themselves, the original of identification card or driving license or government official
identification card or passport (in case of foreign shareholders) must be presented together with the Registration Form.

ท่านสามารถค้นหารายละเอียดระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นกรรมการในเรื่องดังกล่าว
รวมทั้งสิ่งที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดและเอกสารประกอบ การประชุมอื่นๆ ผ่าน QR Code หรือ URL
https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=LH&date=190425 หรือ
ติดต่อขอรับเอกสารประกอบการประชุมได้ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
เว็บไซต์: www.lh.co.th / โทร 02-2308318 ต่อ -
หรือ SET Contact Center เว็บไซต์ : www.set.or.th/contactcenter / โทร 02 009 9999
The details of Meeting document is available online by scanning QR Code on this form or at URL www.set.or.th/tsd/investorportal/dfp.
You can also contact the issuer for the annual report
Website : www.lh.co.th /Tel. +66 02-2308318 Ext. -
or SET Contact Center Website : www.set.or.th/contactcenter /Tel. +662 009 9999


