1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ตระหนักและเคารพสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ เสมอ ไม่วา่ จะเป็ นสิ ทธิในการซื้อขายหรื อโอนหุน้ สิ ทธิการมีส่วนแบ่ง
กาไรของกิจการ สิ ทธิในการได้รับข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ สิ ทธิในการเข้าร่ วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสี ยงในที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้
ทั้งนี้บริ ษทั ได้จดั ให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วนั สิ้นสุดรอบปี บัญชี
โดยจะจัดส่งหนังสื อเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมแก่ผถู ้ ือหุน้ ล่วงหน้าเป็ น
เวลาไม่นอ้ ยกว่า 21 วันก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้
พร้อมทั้งประกาศลงในหนังสื อพิมพ์รายวันติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน
นอกจากนี้บริ ษทั ได้ทาการเผยแพร่ หนังสื อเชิญประชุม
ตลอดจนข้อมูลประกอบการประชุมบนเวบไซต์ของบริ ษทั ที่
www.lalinproperty.com เป็ นการล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วันก่อนการประชุม ก่อนที่ผถู ้ ือหุน้ จะได้รับข้อมูลในรู ปแบบเอกสาร
จากบริ ษทั
ทั้งนี้เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกท่านได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมอย่างเพียงพอ และเตรี ยมตัว
ล่วงหน้าก่อนมาเข้าร่ วมประชุม โดยบริ ษทั ส่งเสริ มให้ผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมการประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อใช้สิทธิอย่างเต็มที่ในการแสดง
ความคิดเห็น ให้ขอ้ เสนอแนะ และร่ วมตัดสิ นใจในประเด็นที่สาคัญของบริ ษทั
รวมทั้งตรวจสอบการดาเนินงานของ
คณะกรรมการและฝ่ ายบริ หาร
โดยในชุดหนังสื อเชิญประชุมนั้นบริ ษทั มีการให้ขอ้ มูล วัน เวลา สถานที่ แผนที่จดั การประชุม วาระการประชุม
ตลอดจนข้อมูลประกอบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่ตอ้ งตัดสิ นใจในที่ประชุม นอกจากนี้ในชุดหนังสื อเชิญประชุม บริ ษทั ได้
แจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกท่านทราบถึงกฏเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ไม่วา่ จะเป็ น ข้อบังคับของบริ ษทั ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ กฏเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่ วมประชุม ขั้นตอนและเอกสารที่ผถู ้ ือหุน้ ต้องนามาแสดงก่อนเข้าร่ วมประชุม
ทั้งกรณี ที่มาประชุมด้วยตนเอง และการมอบฉันทะ ตลอดจนได้แนบแบบหนังสื อมอบฉันทะทั้งแบบ ก ข และ ค เพื่อส่งเสริ ม
ในการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้ ทั้งนี้บริ ษทั ได้จดั ให้มีอากรแสตมป์ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผถู ้ ือหุน้ ที่ได้รับมอบฉันทะในวัน
ประชุม ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุม ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบอานาจให้คณะกรรมการอิสระใช้สิทธิลงคะแนนแทน
ได้
นอกจากนี้เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกในการเข้าร่ วมประชุมของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ได้กาหนด วัน เวลา และสถานที่
จัดการประชุมอย่างเหมาะสม โดยบริ ษทั จะไม่จดั การประชุมขึ้นในช่วงวันหยุดทาการของธนาคารพาณิ ชย์ และจะจัดให้มีการ
ประชุมขึ้นในช่วงเวลา 8.00 - 16.00 น. รวมถึงเลือกสถานที่จดั การประชุมในจุดที่มีการคมนาคมที่สะดวกในการเดินทางของผู ้
ถือหุน้ โดยการประชุมที่ผา่ นมาทุกครั้งบริ ษทั ได้เลือกจัดการประชุมในสถานที่ซ่ ึงใกล้กบั สถานีรถไฟฟ้ามาโดยตลอด ทั้งนี้เพื่อ
อานวยความสะดวกให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านในการเข้าร่ วมประชุม
และในวันประชุมผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ได้เปิ ดให้ผถู ้ ือหุน้
ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 2 ชัว่ โมง เพื่อให้มีเวลาเพียงพอสาหรับผูถ้ ือหุน้ ในการลงทะเบียนก่อนเริ่ มประชุม
รวมถึงการจัดให้มีการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมแก่ผถู ้ ือหุน้ ที่มาร่ วมประชุมด้วย
บริ ษทั ให้สิทธิผถู ้ ือหุน้ ที่มาร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายหลังการประชุมได้เริ่ มไปแล้ว โดยผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิออกเสี ยงหรื อ
ลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยูร่ ะหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ใช้สิทธิลงคะแนนเสี ยงเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล
โดยในหนังสื อเชิญประชุมจะมีรายละเอียดประวัติการศึกษา และการทางานของบุคคลที่เสนอเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ

ตลอดจนสัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั จานวนครั้งที่เข้าร่ วมประชุมในปี ที่ผา่ นมา โดยแนบไปให้ผถู ้ ือหุน้ เพื่อให้
มีขอ้ มูลที่เพียงพอที่จะใช้ประกอบการตัดสิ นใจในการลงคะแนนด้วยทุกครั้ง
ในการดาเนินการประชุมฯ แต่ละครั้ง บริ ษทั ให้โอกาสผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ข้าร่ วม
ประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ถามคาถามในแต่ละวาระ และให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสมเพียงพอ โดย
ประธาน กรรมการ และผูบ้ ริ หารให้ความสาคัญกับทุกคาถามและดาเนินการตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนและตรงประเด็น พร้อม
ทั้งมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และสรุ ปคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระอย่างชัดเจน ทั้งนี้บริ ษทั ได้เชิญผูส้ อบบัญชี
จากบริ ษทั ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จากัดเพื่อเข้าร่ วมสังเกตุการณ์ และความโปร่ งใสในการรวบรวมคะแนน ด้วยทุกครั้ง โดย
บริ ษทั ได้ดาเนินการจัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิ ชย์ ภายใน 14 วันตามที่
กฏหมายกาหนด และนาขึ้นบนเวบไซต์ของบริ ษทั เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษาและตรวจสอบได้
ทั้งนี้ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 กรรมการของบริ ษทั ทั้ง 7 ท่านได้เข้าร่ วมการประชุมครบถ้วน โดย
ประธานกรรมการบริ ษทั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริ หารสูงสุดด้านการเงิน ตลอดจนผูบ้ ริ หาร
สูงสุดในแต่ละสายงานสาคัญได้เข้าร่ วมการประชุมอย่างครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อตอบข้อซักถามของผูถ้ ือหุน้

