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แนวทางการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ถือหุ้นของส านักงานประกันสังคม  

วัตถุประสงค์ 

ส ำนักงำนประกันสังคมมีภำรกิจในกำรน ำเงินกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนไปจัดหำ
ผลประโยชน์ เพ่ือเป็นกำรสร้ำงหลักประกันพ้ืนฐำนในกำรด ำรงชีวิตให้ผู้ประกันตนและลูกจ้ำง โดยกำรเลือก
ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่ปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีที่เผยแพร่โดยตลำดหลักทรัพย์       
แห่งประเทศไทยและให้ควำมส ำคัญและสนับสนุนให้บริษัทที่ส ำนักงำนประกันสังคมลงทุนมีกำรปฏิบัติ       
ตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทจดทะเบียนโดยผ่ำนกำรใช้สิทธิออกเสียงในกำรประชุมผู้ถือหุ้น   
ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในกำรมีส่วนร่วมในกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  

ส ำนักงำนประกันสังคมได้จัดท ำแนวทางการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นของ
ส านักงานประกันสังคม เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทรำบถึงแนวทำงกำรในกำรพิจำรณำออกเสียงลงคะแนน 
ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ส ำนักงำนประกันสังคมลงทุน โดยจะใช้แนวทำงกำรออกเสี ยงลงคะแนน
ดังกล่ำวกับกำรประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นหลัก  
และจะน ำไปปรับใช้ให้เหมำะสมกับกำรลงทุนในกรณีอ่ืนๆ ด้วย 

หลักการในการออกเสียงลงคะแนน 

 โดยทั่วไป ส ำนักงำนประกันสังคมมีแนวทำงในกำรใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวำระต่ำงๆ           
โดยจะลงมติ เห็นด้วย กับข้อเสนอของบริษัทที่มีควำมเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม เป็นประโยชน์ต่อบริษัท 
ในระยะยำว มีควำมโปร่งใสตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 

 ในกรณีที่พบว่ำข้อเสนอของบริษัทไม่สอดคล้องกับหลักกำรตำมแนวทำงกำรออกเสียงลงคะแนน        
ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นของส ำนักงำนประกันสังคม ส ำนักงำนประกันสังคมจะพิจำรณำเหตุผลของบริษัทที่ให้ไว้ 
รวมทั้งขอค ำอธิบำยเพ่ิมเติมในกรณีที่ข้อมูลที่บริษัทให้ไว้ไม่ชัดเจนเพียงพอ แล้วจึงพิจำรณำออกเสียง
ลงคะแนนตำมที่เห็นว่ำเหมำะสมโดยค ำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวมและบริษัทเป็นส ำคัญ 

 นอกจำกนี้ ส ำนักงำนประกันสังคมยังใช้ควำมเห็นจำกบุคคลภำยนอกที่มีควำมผู้เชี่ยวชำญซึ่งเป็นอิสระ    
จำกบริษัท เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ที่ปรึกษำกฎหมำย เป็นต้น ในกำรประกอบกำรพิจำรณำ
ออกเสียงลงคะแนนด้วย เพ่ือให้แน่ใจว่ำข้อเสนอของบริษัทไม่มีควำมผิดปกติ และไม่มีควำมขัดแย้ง           
ทำงผลประโยชน์ซึ่งท ำให้ผู้ถือหุ้นหรือบริษัทเกิดควำมเสียหำย 
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แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาออกเสียงลงคะแนน 

งบการเงิน 

 งบกำรเงินต้องมีควำมน่ำเชื่อถือโดยผ่ำนกำรรับรองจำกผู้สอบบัญชีภำยนอกที่เป็นอิสระซึ่งได้รับ        
ควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  

 ไม่เห็นด้วย ในกรณีที่งบกำรเงินมีควำมผิดปกติตำมควำมเห็นของผู้สอบบัญชี เช่น ผู้สอบบัญชีแสดง
ควำมเห็นว่ำงบกำรเงินไม่ถูกต้อง หรือกำรไม่แสดงควำมเห็น หรือให้ข้อสังเกตว่ำมีส่วนใดของงบ
กำรเงินมีข้อสงสัยซ่ึงอำจแสดงข้อมูลไม่ถูกต้อง เป็นต้น 

เงินปันผล 

 เงินปันผลเป็นส่วนแบ่งก ำไรที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับในฐำนะเจ้ำของ กำรจ่ำยเงินปันผลควรเป็นไปตำม
นโยบำยที่บริษัทไดแ้จ้งไว้ต่อผู้ถือหุ้น  

 ไม่เห็นด้วย ในกรณีที่บริษัทไม่ปฏิบัติตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลตำมนโยบำยที่แจ้งไว้ โดยไม่มี
เหตุผลที่เหมำะสม 

การแต่งตั้งกรรมการ 

 คณะกรรมกำรเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้รับแต่งตั้งเ พ่ือท ำหน้ำที่ ก ำกับดูแลกิจกำรสร้ำง
ผลประโยชน์ให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นทุกรำยโดยเท่ำเทียมกัน กรรมกำรจึงควรเป็นอิสระจำกฝ่ำยบริหำร และ
สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่เพ่ือประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ 

 กรรมกำรควรเป็นบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีทักษะ ควำมช ำนำญและประสบกำรณ์ที่เป็น
ประโยชน์กับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท เพ่ือให้คณะกรรมกำรบริษัทมีองค์ประกอบที่หลำกหลำย สำมำรถ
ปฏิบัติหน้ำที่เพ่ือประโยชน์กับบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม นอกจำกนี้ ประธำนกรรมกำรควรมีควำมเป็นอิสระ
จำกฝ่ำยบริหำร โดยประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร (กรรมกำรผู้จัดกำร หรือผู้ที่ด ำรง
ต ำแหน่งสูงสุดของฝ่ำยบริหำร) ไม่ควรมีควำมเกี่ยวข้องกัน และไม่ควรเป็นบุคคลเดียวกัน เพ่ือแยกบทบำท
หน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลกิจกำรและกำรบริหำรจัดกำรออกจำกกัน 

 ไม่เห็นด้วย ในกรณีดังต่อไปนี้ 
1) ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร (กรรมกำรผู้จัดกำร หรือผู้ที่ด ำรงต ำแหน่งสูงสุดของ
ฝ่ำยบริหำร) มีควำมเกี่ยวข้องกัน เช่น เป็น บิดำ มำรดำ คู่สมรส และบุตร เป็นต้น หรือเป็นบุคคลเดียวกัน 
แต่มีจ ำนวนกรรมกำรอิสระน้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของกรรมกำรทั้งหมด 
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2) กรรมกำรมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน
จ ำกัด พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์         
และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย เป็นต้น 
3) กรรมกำรไม่สำมำรถอุทิศเวลำเพ่ือปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำรได้อย่ำงเต็มที่ เช่น ด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรของบริษัทจดทะเบียนอ่ืนเป็นจ ำนวนมำกกว่ำ 5 บริษัท กรรมกำรเข้ำร่วมประชุม
คณะกรรมกำรในปีที่ผ่ำนมำน้อยกว่ำร้อยละ 75 ของกำรประชุม 
4) กรรมกำรอิสระด ำรงต ำแหน่งติดต่อกันมำกกว่ำ 3 วำระ หรือ 9 ปี 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

 ค่ำตอบแทนกรรมกำรควรสอดคล้องกับผลประกอบกำร ขนำดของบริษัท ภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ของกรรมกำร รวมทั้งควรเปรียบเทียบกับบริษัทอ่ืนในอุตสำหกรรมเดียวกัน โดยควรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
รูปแบบและจ ำนวนเงินกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของกรรมกำรแต่ละต ำแหน่ง และอธิบำยเหตุผลกรณีบริษัทจ่ำย
ค่ำตอบแทนพิเศษหรือให้ประโยชน์พิเศษกับกรรมกำรรำยใดรำยหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

 ไม่เห็นด้วย ในกรณีดังต่อไปนี้ 
1) ค่ำตอบแทนกรรมกำรที่บริษัทเสนอให้พิจำรณำอนุมัติไม่สอดคล้องกับผลประกอบกำรของบริษัท 
เช่น เสนอจ่ำยโบนัสในปีที่มีผลประกอบกำรขำดทุน เสนอปรับขึ้นค่ำตอบแทนกรรมกำรมำกจนเกิน
ควรเมื่อเทียบกับผลประกอบกำร เป็นต้น 
2) ไม่มีกำรเปิดเผยรำยละเอียดของกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร เช่น ไม่เปิดเผยค่ำตอบแทน
กรรมกำรแต่ละต ำแหน่ง จ่ำยค่ำตอบแทนที่ไม่เปิดเผยจ ำนวนเงินโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นต้น 
3)  ให้ประโยชน์กรรมกำรบำงกลุ่มโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

 ผู้สอบบัญชีมีควำมรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในกำรแสดงควำมเห็นที่เป็นอิสระเกี่ยวกับควำมน่ำเชื่อถือของ
รำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท ดังนั้น ผู้สอบบัญชีต้องมีควำมเป็นอิสระจำกบริษัท สำมำรถใช้ดุลยพินิจโดย
ปรำศจำกควำมล ำเอียง อคติ ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ นอกจำกนี้ ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีควรมีควำม
เหมำะสมกับปริมำณงำนที่รับผิดชอบ 

 ไม่เห็นด้วย ในกรณีดังต่อไปนี้ 
1) บริษัทเสนอปรับค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีเพ่ิมข้ึนมำกโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
2) ผู้สอบบัญชีไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีที่ ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
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การออกเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (ESOP) 

กำรออกเสนอขำย ESOP เป็นกำรให้ผลตอบแทนรูปแบบหนึ่งแก่กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน 
โดยให้โอกำสมีส่วนร่วมเป็นเจ้ำของบริษัท เพ่ือจูงใจให้บุคลำกรของบริษัทมีควำมตั้งใจในกำรท ำงำนให้บริษัท
อย่ำงมีประสิทธิภำพและช่วยสร้ำงกำรเติบโตให้แก่บริษัทในระยะยำวซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ ถือหุ้นด้วย          
อย่ำงไรก็ตำม กำรออกเสนอขำย ESOP ควรมีเงื่อนไขที่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น 

 ไม่เห็นด้วย กรณีดังต่อไปนี้ 
1) ผลกระทบอันเนื่องมำจำกจ ำนวนหุ้นที่เพ่ิมข้ึน (Dilution effect) มำกเกินไป 
2) ระยะเวลำใช้สิทธิครั้งแรกน้อยกว่ำหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ออก ESOP 
3) รำคำใช้สิทธิไม่มำกกว่ำรำคำตลำด 
4) บุคลำกรที่ได้รับสิทธิซื้อหลักทรัพย์ตำมโครงกำร ESOP สำมำรถใช้สิทธิได้แม้ว่ำจะสิ้นสุดสภำพ 
เป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือ พนักงำนของบริษัท 
5) จัดสรร ESOP Warrant แบบกระจุกตัวแก่รำยใดรำยหนึ่งอย่ำงไม่สมเหตุสมผล 

 

พิจารณาออกเสียงเป็นรายกรณีในเร่ืองดังต่อไปนี้ 

การเพิ่มทุนหรือลดทุน 

 พิจำรณำกำรเพ่ิมทุนหรือลดทุนโดยค ำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและบริษัทเป็นส ำคัญ ซึ่งพิจำรณำ       
จำกปัจจัยต่ำงๆ ได้แก่ วัตถุประสงค์ ควำมจ ำเป็น ประโยชน์ที่บริษัทคำดว่ำจะได้รับ ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น        
วิธีเสนอขำย รำคำเสนอขำย และวิธีจัดสรร เป็นต้น เนื่องจำกกำรเพ่ิมทุนหรือลดทุนของบริษัทมีผลกระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหุ้นในกำรควบคุมบริษัท ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงควรได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อกำรตัดสินใจออกเสียง
ลงคะแนน 

การออกหุ้นกู้หรือจัดหาเงินกู้ 

พิจำรณำกำรออกหุ้นกู้หรือจัดหำเงินกู้ โดยพิจำรณำควำมเหมำะสมของวัตถุประสงค์ของกำรออกหุ้นกู้
หรือจัดหำเงินกู้ กำรไม่ก่อให้เกิดภำระทำงกำรเงินที่เพ่ิมควำมเสี่ยงต่อบริษัทจนเกินควร และเป็นประโยชน์ต่อ
บริษัทในระยะยำว เนื่องจำกกำรออกหุ้นกู้หรือจัดหำเงินกู้เป็นเรื่องที่ส่งผลต่อโครงสร้ำงทำงกำรเงินของบริษัท 
ซึ่งอำจก่อให้เกิดควำมเสี่ยงที่กระทบสิทธิของผู้ถือหุ้น 
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การท ารายการส าคัญ 

พิจำรณำกำรท ำรำยกำรส ำคัญโดยค ำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและบริษัทเป็นส ำคัญ ซึ่งพิจำรณำจำก
ปัจจัยต่ำงๆ ได้แก่ เหตุผล ควำมจ ำเป็น เงื่อนไขของรำยกำร ประโยชน์ที่บริษัทคำดว่ำจะได้รับ ควำมเห็นของ
ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน เป็นต้น ตัวอย่ำงของรำยกำรส ำคัญที่บริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจำรณำ
ตัดสินใจ ได้แก่ กำรควบรวมกิจกำร กำรซื้อขำยกิจกำรหรือขำยสินทรัพย์ที่มีนัยส ำคัญ กำรท ำรำยกำร          
ที่เก่ียวโยงกัน ซึ่งเป็นรำยกำรที่มีควำมส ำคัญทำงธุรกิจและมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น 

การแก้ไขข้อบังคับบริษัทและหนังสือบริคณห์สนธิ 

 พิจำรณำกำรแก้ไขข้อบังคับบริษัทและหนังสือบริคณห์สนธิโดยค ำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น 
และบริษัทเป็นส ำคัญ ซึ่งพิจำรณำจำกปัจจัยต่ำงๆ ได้แก่ วัตถุประสงค์ เหตุผลหรือควำมจ ำเป็นของกำรแก้ไข
ข้อบังคับบริษัทและหนังสือบริคณห์สนธิ 

วาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า 

 ส ำนักงำนประกันสังคมจะลงคะแนน งดออกเสียง ส ำหรับวำระกำรประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้ำ 
เนื่องจำกเห็นว่ำผู้ถือหุ้นควรมีเวลำศึกษำข้อมูลก่อนกำรตัดสินใจ 

 

อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทเสนอเรื่องซึ่งไม่มีกำรก ำหนดแนวปฏิบัติไว้หรือเสนอเรื่องที่มีกำรก ำหนดแนวปฏิบัติไว้
แล้วแต่ไม่ครอบคลุม ส ำนักงำนประกันสังคมจะพิจำรณำออกเสียงเป็นรำยกรณีโดยค ำนึงถึงควำมเป็นธรรมต่อ
ผู้ถือหุ้นโดยรวม ผลประโยชน์ต่อบริษัทในระยะยำว มีควำมโปร่งใสตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับหลักกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ด ี

  

 

 


