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วันที่ 9 เมษายน 2557
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2557

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1.

สาเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2556

2.

CD-ROM รายงานประจาปี ซึง่ ประกอบด้ วยสาเนางบการเงินของบริ ษัทสิ ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว และรายงานประจาปี
ของคณะกรรมการ

3.

ข้ อมูลของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้ รับการเสนอเพื่อแต่งตังเป็
้ นกรรมการของ
บริ ษัทอีกวาระหนึง่

4.

ข้ อมูลของกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ เป็ นตัวแทนในการประชุม
ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557

5.

ข้ อบังคับของบริ ษัทส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

6.

แผนที่สถานที่จดั การประชุม

7.

ข้ อมูลเกี่ยวกับเอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
เข้ าร่ วมประชุม ต้ องนามาแสดงในวันประชุมผู้ถือหุ้น

8.

หนังสือมอบฉันทะ

ด้ วยบริ ษั ท ไรมอน แลนด์ จ ากัด (มหาชน) ก าหนดให้ มีก ารประชุม ใหญ่ ส ามัญ ผู้ถื อหุ้น ประจ าปี 2557
ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 9.30 น. ณ ห้ องบอลรู ม โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุ งเทพฯ 494 ถนนราช
ดาริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั ง้ ที่ 1/2556
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล ขอเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น
ครัง้ ที่ 1/2556 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ตามสาเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือ
หุ้นครัง้ ที่ 1/2556 ที่ได้ ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นแล้ วพร้ อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้ (สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่
1) โดยบริ ษัทได้ เผยแพร่ รายงานการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2556 ดังกล่าวในเว็บไซต์ของ
บริ ษัท เพื่อเป็ นข้ อมูลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นอีกทางหนึง่
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็ น สมควรพิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2556 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
วาระที่ 2

พิจ ารณารั บ ทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัท สาหรั บปี บัญชีสิน้ สุ ด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556 และพิจารณาอนุ มัติรายงานประจาปี ของคณะกรรมการบริ ษัท สาหรั บปี บัญชี
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
วาระนีเ้ ป็ นการรายงานสรุ ปผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี ที่
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ผ่ า นมา ส าหรั บ ปี บั ญ ชี สิ น้ สุ ด ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 นอกจากนี ้ มาตรา 127 แห่ ง
พระราชบัญ ญัติ บ ริ ษัท มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ก าหนดให้ บ ริ ษั ท มหาชนจ ากัด น าส่ง รายงาน
ประจ าปี ของคณะกรรมการ ซึ่งที่ ป ระชุมผู้ถือหุ้น ได้ อนุมัติแ ล้ วให้ แ ก่ นายทะเบี ยนบริ ษัทมหาชน
รายละเอียดผลการด าเนิ นงานของบริ ษัท และรายงานประจ าปี ของคณะกรรมการปรากฏตาม
รายงานประจาปี ที่สง่ มาพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้ (สิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 2)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรรั บทราบรายงานผลการดาเนิ นงานของ
บริ ษั ท ส าหรั บ ปี บั ญ ชี สิ น้ สุ ด ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 และอนุ มั ติ ร ายงานประจ าปี ของ
คณะกรรมการสาหรับปี บัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนของบริ ษั ท สาหรั บ ปี บัญชี
สิน้ สุ ด ณ วั นที่ 31 ธั นวาคม 2556 ซึ่งผ่ านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
กาหนดให้ คณะกรรมการบริ ษัทต้ องจัดให้ มีการทางบดุลและงบกาไรขาดทุน ณ วันสิ ้นสุดของรอบปี
บัญ ชี ข องบริ ษัท ซึ่งผ่ านการตรวจสอบของผู้ส อบบัญ ชี รั บอนุญ าตแล้ ว เพื่ อน าเสนอให้ ผ้ ูถื อหุ้น
พิจารณาอนุมตั ิในการประชุมสามัญประจาปี
โปรดดูงบการเงินของบริ ษัทซึง่ ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในรายงานประจาปี ที่
ส่งมาพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้ (สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 2) ทังนี
้ ้ ตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ องการนาเสนองบการเงิน กาหนดให้ ใช้ คาว่า “งบแสดงฐานะการเงิน ”
แทนคาว่า “งบดุล”
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมตั ิ งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไร
ขาดทุนของบริ ษัท สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตของบริ ษัทแล้ ว
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วาระที่ 4

พิจารณาและอนุ มัติการงดจัดสรรเงินกาไร เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการงด
จ่ ายเงินปั นผล สาหรั บผลการดาเนิ นงานของบริ ษัท สาหรั บปี บัญชี สิน้ สุ ด ณ วั นที่ 31
ธันวาคม 2556
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามงบการเงินของบริ ษัท สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึง่ ผ่าน
การตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว บริ ษัทมีผลขาดทุนสุทธิ จานวน 60,627,219 บาท ซึง่
ส่ง ผลให้ บ ริ ษัท ยัง คงมีผ ลขาดทุ น สะสมอยู่ จ านวนทัง้ สิ น้ 603,955,575 บาท จึ งท าให้ บ ริ ษั ท ไม่
สามารถจัดสรรเงินกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้
ในปี นี ้ ทังนี
้ ้ นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท กาหนดให้ บริ ษัทจ่ายเงินปั นผลในรู ปของเงินสดไม่
เกินร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ และสารองตามกฎหมาย เมื่อบริ ษัทมีกาไร และไม่มี
ผลขาดทุนสะสม
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมตั ิการงดจัดสรรเงินกาไรเพื่อเป็ นทุน
สารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานของบริ ษัท สาหรับปี บัญชี
สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เนื่องจากบริ ษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสมจากผลการดาเนินงาน

วาระที่ 5

พิ จ ารณาและอนุ มั ติ ก ารแต่ ง ตั ง้ กรรมการแทนกรรมการที่ อ อกตามวาระและก าหนด
ค่ าตอบแทนกรรมการสาหรั บปี 2557
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนดว่าใน
การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทุกครัง้ กรรมการคิดเป็ นจานวนหนึ่งในสาม หรื อจานวนใกล้ ที่สดุ
กับส่วนหนึ่งในสาม จะต้ องออกจากตาแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ที่สอง
ภายหลังการแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนจากัด ให้ ใช้ วิธีจบั สลาก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้ กรรมการคน
ที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง ซึง่ การประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้นประจาปี 2557
ในครัง้ นี ้ กรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งกรรมการของบริ ษัท มีรายชื่อต่อไปนี ้
1.
นายกิตติ คชนันท์
2.
นายจิรวุฒิ คุวานันท์
3.
นายโรแลนด์ ปั ง ซือ วุย
โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการทัง้ 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 3
นอกจากนี ้ คณะกรรมการจะเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากาหนดค่าตอบแทนสาหรับกรรมการ
สาหรับปี 2557 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยให้ คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้มีอานาจในการ
จัดสรรเงินค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2557 ให้ แก่กรรมการตามความเหมาะสมต่อไป
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ในการพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการของบริษัท คณะกรรมการของบริษัทจะคํานึงถึงผล
ประกอบการของบริษัทในปทผี่ า นมา ประกอบกับการเปรียบเทียบอางอิงกับอุตสาหกรรมในประเภท
เดียวกับบริษัท
สวนรายละเอียดขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ปรากฏตามรายงานประจําป (สิ่งทีส่ งมาดวยลําดับที่ 2)
ตารางเปรียบเทียบคาตอบแทนกรรมการ ป 2557 และป 2556
ป 2557
(ปที่เสนอ)
องคประกอบคาตอบแทน

ป 2556

จํานวน
คาตอบแทน
กรรมการ (บาท)

ค า ตอบแทน ที่ จ า ยเป น เงิ น ไมเกิน 5,000,000
(บาท)

รายชื่อกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

นายสมโภชน อินทรานุกูล
นายกิตติ ตั้งศรีวงศ
นายจิรวุฒิ คุวานันท
นายกิตติ คชนันทน
นายอูแบร โรมารี่ แบรตร็อง วิริออท
นายแวเนอร โยฮานเนส เบอรเกอร
นายทาลาล เจ เอ็ม เอ อัล บาฮาร
นายนูแมน โมฮัมเหม็ด นูแมน โมฮัมเหม็ด
นายเปยแรส โรดิโก มอรริอารตี้ อัลวาเรซ
นายโรแลนด ปง ซือ วุย
นายประดิษฐ ภัทรประสิทธิ์
นายลี เช เต็ก ไลโอเนล
นายตัน ชิน กวาง จอหนสัน
นายเจสัน โกะ เช็ง เหวย
นายลี เช เชง เอเดรียน
นางสาวนุช กัลยาวงศา

จํานวน
คาตอบแทน
ที่ไดรับ (บาท)
85,000
730,000
1,185,000
2,000,000

หมายเหตุ
-

นายประดิษฐ ภัทรประสิทธิ์ ไดรับการแตงตั้งเปนประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ แทนนายสมโภชน อินทรานุกูล เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2556
นายลี เช เต็ก ไลโอเนล ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทแทน นายทาลาล เจ เอ็ม เอ อัล บาฮาร เมื่อ
วันที่ 1 กุมภาพันธ 2556
นายตัน ชิน กวาง จอหนสัน ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทแทน นายแวเนอร โยฮานเนส เบอรเกอร
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2556
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-

นายเจสัน โก๊ ะ เช็ ง เหว่ ย ได้ รั บการแต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริ ษัท แทน นายกิ ตติ ตัง้ ศรี ว งศ์ เมื่ อ วัน ที่ 4
กุมภาพันธ์ 2556
นายลี เช เชง เอเดรี ยน ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัทแทนนายนูแมน โมฮัมเหม็ด นูแมน โมฮัมเหม็ด
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556
นางสาวนุช กัลยาวงศา ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัทแทน นายอูแบร์ โรมารี่ แบร์ ตร็ อง วิริออท เมื่อ
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556
นายสมโภชน์ อินทรานุกูล ลาออกจากการเป็ นประธานคณะกรรมการบริ ษัท กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556
นายทาลาล เจ เอ็ม เอ อัล บาฮาร์ ลาออกจากการเป็ นกรรมการของบริ ษัท เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556
นายแวเนอร์ โยฮานเนส เบอร์ เกอร์ ลาออกจากการเป็ นกรรมการของบริ ษัท เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556
นายกิตติ ตังศรี
้ วงศ์ ลาออกจากการเป็ นกรรมการของบริ ษัท เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556
นายนูแมน โมฮัมเหม็ด นูแมน โมฮัมเหม็ด ลาออกจากการเป็ นกรรมการของบริ ษัท เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์
2556
นายอูแบร์ โรมารี่ แบร์ ตร็ อง วิริออท ลาออกจากการเป็ นกรรมการของบริ ษัท เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมตั ิการแต่งตัง้ นายกิตติ คชนันท์ นาย
จิรวุฒิ คุวานันท์ และนายโรแลนด์ ปั ง ซือ วุย ซึง่ เป็ นกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระกลับ
เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทอีกวาระหนึง่ และกาหนดค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2557
เป็ นจานวนไม่เกิ น 5,000,000 บาท โดยให้ คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้มีอานาจในการจัดสรรเงิ น
ค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2557 ให้ แก่กรรมการตามความเหมาะสมต่อไป
วาระที่ 6

พิจารณาและอนุ มัติการแต่ งตัง้ ผู้ สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีสาหรั บปี
2557
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามมาตรา 120 แห่ งพระราชบัญ ญัติบ ริ ษัท มหาชนจ ากัด พ.ศ.
2535 กาหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชีทกุ ปี ในการแต่งตังสามารถแต่
้
งตังผู
้ ้ สอบบัญชีคนเดิมได้
นอกจากนี ้ ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เรื่ อง
หลัก เกณฑ์ เงื่ อ นไข และวิ ธี ก ารรายงานการเปิ ดเผยข้ อ มูล เกี่ ย วกับ ฐานะการเงิ น และผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัทที่ออกหลักทรั พย์ (ฉบับที่ 20) และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่
ทจ. 11/2552 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน
และผลการดาเนินงานของบริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ กาหนดให้ บริ ษัทจัดให้ มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี
(Auditor rotation) หากผู้ส อบบัญ ชี ดังกล่าวปฏิ บัติห น้ าที่ มาแล้ ว 5 รอบปี บัญ ชี ติ ด ต่อกัน โดย
การหมุนเวียนไม่จาเป็ นต้ องเปลี่ยนบริ ษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริ ษัทสามารถแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีราย
อื่น ๆ ในสานักงานตรวจสอบบัญชีนนแทนผู
ั้
้ สอบบัญชีรายเดิมได้
5
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คณะกรรมการตรวจสอบจึ ง เห็ น สมควรอนุ มัติ ก ารแต่ ง ตัง้ นายณรงค์ พั น ตาวงษ์ ผู้ ส อบบัญ ชี
รั บอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรื อ นายศุภ ชัย ปั ญ ญาวัฒ โน ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 3930
และ/หรื อ นางสาวศิราภรณ์ เอื ้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 แห่งบริ ษัท สานักงาน
เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจาปี 2557 และกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับ
ผู้สอบบัญชีเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 1,480,000 บาท
ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้ างต้ นไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้ เสียกับบริ ษัท ผู้บริ หาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
ตารางเปรี ยบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
1. ค่าสอบบัญชี

รอบปี บัญชี 2557 (บาท)
ไม่เกิน 1,480,000

รอบปี บัญชี 2556 (บาท)
ไม่เกิน 1,380,000

-

-

2. ค่าบริ การอื่นๆ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมตั ิการแต่งตัง้ นายณรงค์ พันตาวงษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรื อ นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
3930 และ/หรื อ นางสาวศิราภรณ์ เอือ้ อนันต์ กุล ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 3844 แห่งบริ ษัท
สานักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท สาหรั บปี 2557 โดยกาหนดค่าสอบ
บัญชีเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 1,480,000 บาท
วาระที่ 7

พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

จึงขอเรี ยนเชิญผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมตามกาหนด วัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้ างต้ น ผู้ถือหุ้นท่านใด
ประสงค์ที่จะแต่งตังบุ
้ คคลอื่นมาเข้ าร่ วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง้ นี ้ โปรดมอบฉันทะตามหนังสือ
มอบฉันทะที่แนบท้ ายมานี ้ต่อประธานที่ประชุมก่อนเข้ าร่ วมประชุม
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน)
(นางสาวนุช กัลยาวงศา)
กรรมการ
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หมายเหตุ

1.

ผู้ ถื อ หุ้ น ท่ า นใดที่ ไ ม่ ส ามารถเข้ าร่ ว มประชุ ม ด้ ว ยตัว เองได้ ส ามารถมอบฉั น ทะให้ กั บ
นายกิตติ คชนันทน์ หรื อนายจิรวุฒิ คุวานันท์ ซึ่งเป็ นกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
ของบริ ษัทเพื่อลงคะแนนเสียงในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 ในครั ง้ นี ้
(ข้ อมูลของกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ เป็ นตัวแทนในการประชุม
ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 4) โดยจัดส่งหนังสือ
มอบฉั น ทะที่ ร ะบุ ข้ อความครบถ้ ว นสมบู ร ณ์ แ ล้ ว มายั ง บริ ษั ท ไรมอน แลนด์ จ ากั ด
(มหาชน) เลขที่ 62 อาคารเดอะมิลเลนเนีย ชัน้ 22 ห้ อง 2201-3 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330

2.

ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะรับรายงานประจาปี 2556 ของบริ ษัท ในรู ปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์
กรุ ณาติดต่อ คุณณัฐณิชาช์ กฤษดาธิการ หมายเลข 02 651 9601-4
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