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วนัท่ี 9 เมษายน 2557 

เร่ือง ขอเชิญประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2557 

เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2556 

2. CD-ROM รายงานประจ าปีซึง่ประกอบด้วยส าเนางบการเงินของบริษัทสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2556 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว และรายงานประจ าปี
ของคณะกรรมการ 

3. ข้อมูลของกรรมการท่ีต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอเพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการของ
บริษัทอีกวาระหนึง่ 

4. ข้อมลูของกรรมการตรวจสอบ ซึง่ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตวัแทนในการประชุม
ใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 

5. ข้อบงัคบัของบริษัทสว่นท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 

6. แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุ 

7. ข้อมลูเก่ียวกบัเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิ
เข้าร่วมประชมุ ต้องน ามาแสดงในวนัประชมุผู้ ถือหุ้น  

8. หนงัสือมอบฉนัทะ 

ด้วยบริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากัด (มหาชน) ก าหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2557  
ในวนัพธุท่ี 23 เมษายน 2557 เวลา 9.30 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวณั กรุงเทพฯ 494 ถนนราช
ด าริ แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2556 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น
ครัง้ท่ี 1/2556 ซึง่ประชุมเมื่อวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2556 ตามส าเนารายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือ
หุ้นครัง้ท่ี 1/2556 ท่ีได้ส่งให้กบัผู้ ถือหุ้นแล้วพร้อมหนงัสือเชิญประชุมฉบบันี ้(สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 
1) โดยบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2556 ดงักล่าวในเว็บไซต์ของ
บริษัท เพ่ือเป็นข้อมลูให้แก่ผู้ ถือหุ้นอีกทางหนึง่  
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ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรพิจารณารับรองรายงานการประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2556 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2556 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2556 และพิจารณาอนุมัติรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท ส าหรับปีบัญชี
สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล วาระนีเ้ป็นการรายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีท่ี
ผ่านมา  ส าหรับปีบัญชีสิ น้สุด  ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2556 นอกจากนี  ้มาตรา 127 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ .ศ. 2535 ก าหนดให้บริษัทมหาชนจ ากัดน าส่งรายงาน
ประจ าปีของคณะกรรมการ ซึ่งท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นได้อนุมัติแล้วให้แก่นายทะเบียนบริษัทมหาชน 
รายละเอียดผลการด าเนินงานของบริษัท และรายงานประจ าปีของคณะกรรมการปรากฏตาม
รายงานประจ าปี ท่ีสง่มาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุฉบับนี ้(สิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 2) 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของ
บริษัท  ส าหรับปีบัญชีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และอนุมัติรายงานประจ าปีของ
คณะกรรมการส าหรับปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

วาระที่ 3 พจิารณาและอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนของบริษัท ส าหรับปีบัญชี
สิน้สุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2556 ซึ่ งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ .ศ. 2535 
ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจดัให้มีการท างบดลุและงบก าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สดุของรอบปี
บัญชีของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้ สอบบัญชี รับอนุญาตแล้ว เพ่ือน าเสนอให้ผู้ ถือหุ้ น
พิจารณาอนมุตัิในการประชมุสามญัประจ าปี  

โปรดดงูบการเงินของบริษัทซึง่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบญัชีรับอนุญาตในรายงานประจ าปี ท่ี
ส่งมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมฉบับนี ้(สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 2) ทัง้นี ้ตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองการน าเสนองบการเงิน ก าหนดให้ใช้ค าว่า “งบแสดงฐานะการเงิน” 
แทนค าวา่ “งบดลุ” 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไร
ขาดทนุของบริษัท  ส าหรับปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ซึง่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตของบริษัทแล้ว 

 

2

Raimon land PLC
22 nd Floor, Unit 2201-2203

The  Millennia Tower
62 Lanngsuan Rd, 

Lumpini,Pathumwan Bangkok 10330
Tel: 0 2651 9601 Fax: 0 2651 9614

E-mail : info@raimonland.com
www.raimonland.com

RAImon_���������� THA.indd   2 3/28/2557 BE   6:31 PM



 

 - 3 - 

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการงดจัดสรรเงินก าไร เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการงด
จ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2556 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามงบการเงินของบริษัท สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ซึง่ผ่าน
การตรวจสอบของผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว บริษัทมีผลขาดทุนสทุธิ จ านวน 60,627,219 บาท ซึง่
ส่งผลให้บริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสมอยู่จ านวนทัง้สิน้ 603,955,575 บาท จึงท าให้บริษัทไม่
สามารถจดัสรรเงินก าไรเพ่ือเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นได้
ในปีนี ้ทัง้นี ้นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ก าหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดไม่
เกินร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้และส ารองตามกฎหมาย เมื่อบริษัทมีก าไร และไม่มี
ผลขาดทนุสะสม  

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมตัิการงดจัดสรรเงินก าไรเพ่ือเป็นทุน
ส ารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับปีบญัชี
สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เน่ืองจากบริษัทยงัคงมีผลขาดทนุสะสมจากผลการด าเนินงาน 

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2557 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ก าหนดว่าใน
การประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้ กรรมการคิดเป็นจ านวนหนึ่งในสาม หรือจ านวนใกล้ท่ีสดุ
กบัส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีจะออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสอง
ภายหลงัการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั ให้ใช้วิธีจบัสลาก สว่นปีหลงั ๆ ตอ่ไปให้กรรมการคน
ท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง ซึง่การประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 
ในครัง้นี ้กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งกรรมการของบริษัท มีรายช่ือตอ่ไปนี ้ 
1. นายกิตติ คชนนัท์ 
2. นายจิรวฒิุ ควุานนัท์ 
3. นายโรแลนด์ ปัง ซือ วยุ 

โดยรายละเอียดประวตัิของกรรมการทัง้ 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 3 

นอกจากนี ้คณะกรรมการจะเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนส าหรับกรรมการ
ส าหรับปี 2557 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอ านาจในการ
จดัสรรเงินคา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2557 ให้แก่กรรมการตามความเหมาะสมตอ่ไป 
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ในการพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการของบริษัท คณะกรรมการของบริษัทจะคํานึงถึงผล

ประกอบการของบริษัทในปทีผ่านมา ประกอบกับการเปรียบเทียบอางอิงกับอุตสาหกรรมในประเภท

เดียวกับบริษัท  

สวนรายละเอียดขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ปรากฏตามรายงานประจําป (สิ่งทีส่งมาดวยลําดับที่ 2) 

 ตารางเปรียบเทียบคาตอบแทนกรรมการ ป 2557 และป 2556 

องคประกอบคาตอบแทน 

ป 2557 

(ปท่ีเสนอ) 
ป 2556 

จํานวน

คาตอบแทน

กรรมการ (บาท) 

รายชื่อกรรมการ 

จํานวน

คาตอบแทน 

ท่ีไดรับ (บาท) 

คาตอบแทน ท่ีจายเปนเงิน 

(บาท) 

ไมเกิน 5,000,000 1. นายสมโภชน อินทรานุกูล    85,000 

2. นายกิตติ ตั้งศรีวงศ - 
3. นายจิรวุฒิ คุวานันท   - 
4. นายกิตติ คชนันทน 730,000 
5. นายอูแบร โรมารี่ แบรตร็อง วิริออท - 
6. นายแวเนอร โยฮานเนส เบอรเกอร - 
7. นายทาลาล เจ เอ็ม เอ อัล บาฮาร - 
8. นายนูแมน โมฮัมเหม็ด นูแมน โมฮัมเหม็ด - 
9. นายเปยแรส โรดิโก มอรริอารตี้ อัลวาเรซ - 
10.  นายโรแลนด ปง ซือ วุย  - 
11.  นายประดิษฐ ภัทรประสิทธิ์ 1,185,000 
12.  นายลี เช เต็ก ไลโอเนล - 
13.  นายตัน ชิน กวาง จอหนสัน - 
14.  นายเจสัน โกะ เช็ง เหวย - 
15.  นายลี เช เชง เอเดรียน - 
16.  นางสาวนุช กัลยาวงศา - 

 2,000,000 

หมายเหตุ 

- นายประดิษฐ ภัทรประสิทธิ์ ไดรับการแตงต้ังเปนประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ แทนนายสมโภชน อินทรานุกูล เมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2556  

- นายลี เช เต็ก ไลโอเนล ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการของบริษัทแทน นายทาลาล เจ เอ็ม เอ อัล บาฮาร เมื่อ

วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2556 

- นายตัน ชิน กวาง จอหนสัน ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการของบริษัทแทน นายแวเนอร โยฮานเนส เบอรเกอร 

เมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2556 

- 4 - 
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- นายเจสัน โก๊ะ เช็ง เหว่ย ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัทแทน นายกิตติ ตัง้ศรีวงศ์ เม่ือวันท่ี 4 
กมุภาพนัธ์ 2556 

- นายลี เช เชง เอเดรียน ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการของบริษัทแทนนายนแูมน โมฮมัเหม็ด นแูมน โมฮมัเหม็ด 
เม่ือวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2556 

- นางสาวนชุ กลัยาวงศา ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการของบริษัทแทน นายอแูบร์ โรมาร่ี แบร์ตร็อง วิริออท  เม่ือ
วนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2556 

- นายสมโภชน์ อินทรานุกูล ลาออกจากการเป็นประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2556 

- นายทาลาล เจ เอ็ม เอ อลั บาฮาร์ ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท เม่ือวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2556 
- นายแวเนอร์ โยฮานเนส เบอร์เกอร์ ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท เม่ือวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2556 
- นายกิตต ิตัง้ศรีวงศ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท เม่ือวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2556 
- นายนูแมน โมฮัมเหม็ด นแูมน โมฮัมเหม็ด ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท เม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพันธ์ 

2556 
- นายอแูบร์ โรมาร่ี แบร์ตร็อง วริิออท ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท เม่ือวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2556 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมตัิการแต่งตัง้ นายกิตติ คชนนัท์ นาย
จิรวฒิุ ควุานนัท์ และนายโรแลนด์ ปัง ซือ วยุ ซึง่เป็นกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระกลบั
เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่ และก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2557 
เป็นจ านวนไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอ านาจในการจัดสรรเงิน
คา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2557 ให้แก่กรรมการตามความเหมาะสมต่อไป 

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีส าหรับปี 
2557 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  พ.ศ. 
2535 ก าหนดให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบญัชีทกุปีในการแตง่ตัง้สามารถแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมได้ 

นอกจากนี ้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ี กจ . 39/2548 เร่ือง 
หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ (ฉบับท่ี 20) และประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี 
ทจ. 11/2552 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ ก าหนดให้บริษัทจดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชี 
(Auditor rotation) หากผู้ สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าท่ีมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันโดย 
การหมนุเวียนไมจ่ าเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบญัชีแห่งใหม ่บริษัทสามารถแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีราย
อื่น ๆ ในส านกังานตรวจสอบบญัชีนัน้แทนผู้สอบบญัชีรายเดิมได้ 
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คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรอนุมัติการแต่งตัง้นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้ สอบบัญชี 
รับอนุญาตเลขท่ี 3315 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3930  
และ/หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอือ้อนนัต์กุล ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3844 แห่งบริษัท ส านกังาน
เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2557 และก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับ
ผู้สอบบญัชีเป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 1,480,000 บาท  

ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอข้างต้นไม่มีความสมัพนัธ์และไม่มีส่วนได้เสียกบับริษัท ผู้บริหาร 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ย่างใด 

ตารางเปรียบเทียบคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รอบปีบัญชี 2557 (บาท) รอบปีบัญชี 2556 (บาท) 
1.  คา่สอบบญัชี ไมเ่กิน 1,480,000 ไมเ่กิน 1,380,000 
2.  คา่บริการอื่นๆ - - 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมตัิการแต่งตัง้ นายณรงค์ พันตาวงษ์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3315 และ/หรือ นายศภุชยั ปัญญาวฒัโน ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 
3930 และ/หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอือ้อนันต์กุล ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3844 แห่งบริษัท 
ส านักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส าหรับปี 2557 โดยก าหนดค่าสอบ
บญัชีเป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 1,480,000 บาท 

วาระที่ 7 พจิารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 จงึขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามก าหนด วนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่วข้างต้น ผู้ ถือหุ้นท่านใด
ประสงค์ท่ีจะแตง่ตัง้บคุคลอื่นมาเข้าร่วมประชมุ และออกเสียงแทนตนในการประชมุครัง้นี ้โปรดมอบฉนัทะตามหนงัสือ
มอบฉนัทะท่ีแนบท้ายมานีต้อ่ประธานท่ีประชมุก่อนเข้าร่วมประชมุ 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 (นางสาวนชุ กลัยาวงศา) 
 กรรมการ 
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หมายเหตุ 1. ผู้ ถือหุ้ นท่านใดท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองได้สามารถมอบฉันทะให้กับ   
นายกิตติ คชนันทน์ หรือนายจิรวุฒิ คุวานันท์ ซึ่งเป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
ของบริษัทเพ่ือลงคะแนนเสียงในการประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 ในครัง้นี ้
(ข้อมลูของกรรมการตรวจสอบ ซึง่ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตวัแทนในการประชุม
ใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 4) โดยจดัส่งหนงัสือ
มอบฉันทะท่ีระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว มายัง  บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากัด 
(มหาชน) เลขท่ี 62 อาคารเดอะมิลเลนเนีย ชัน้ 22 ห้อง 2201-3 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี 
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

 2. ผู้ ถือหุ้นท่านใดท่ีประสงค์จะรับรายงานประจ าปี 2556 ของบริษัท ในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์
กรุณาติดตอ่ คณุณฐัณิชาช์ กฤษดาธิการ หมายเลข 02 651 9601-4 
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