คําชี้แจงหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการถือหุนหรือมีไวซึ่งหุนในสถาบันการเงิน
หรือบริษัทแมของสถาบันการเงิน
เรียน ทานผูถือหุน ของบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
ดวยพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 “พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน” ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแต
วันที่ 3 สิงหาคม 2551 ไดมีหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการถือหุนหรือมีไวซึ่งหุนในสถาบันการเงิน หรือบริษัทแมของ
สถาบันการเงิน ดังนี้
1. กรณีถือหุนเกินรอยละ 5
ผูถือหุนที่มีหุนทั้งทางตรงและทางออมในสถาบันการเงินหรือบริษัทแมของสถาบันการเงินเกินรอยละหา
ของหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด โดยการถือหุนดังกลาวนับรวมการถือหุนของผูทีเกี่ยวของดวย ตองรายงานการถือหุน
ตอธนาคารแหงประเทศไทย “ธ.ป.ท.” ตามหลักเกณฑที่กําหนด (ตามความในมาตรา 17 แหง พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบัน
การเงิน) ทั้งนี้ หากไมรายงาน ธนาคารแหงประเทศไทยอาจรองขอตอศาลใหมีคําสั่งขายหุนในสวนที่เกินดังกลาวได
2. กรณีถือหุนเกินรอยละ 10
หามมิใหบุคคลใดถือหุนในสถาบันการเงินหรือบริษัทแมของสถาบันการเงินทั้งทางตรงและทางออมเกินกวา
รอยละสิบของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด โดยการถือหุนดังกลาวนับรวมการถือหุนของ ผูที่เกี่ยวของดวย
เวนแตไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทย (ตามความในมาตรา 18 แหง พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน) ในกรณี
ที่ทานมีการถือหุนเกินรอยละ 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด จะตองดําเนินการจําหนายหุนในสวนที่เกิน
ออกไปภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับหุนนั้นมา เวนแต จะไดรับการผอนผันจากธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งจะ
ผอนผันไดอีกไมเกินเกาสิบวัน หากไมดําเนินการ ธนาคารแหงประเทศไทยอาจรองขอตอศาลใหมีคําสั่งขายหุนใน
สวนที่เกินดังกลาวได และถาศาลเห็นวาการถือหุนหรือมีไวซึ่งหุนนั้นเปนการฝาฝนมาตรา 18 ใหศาลมีอํานาจสั่งให
ขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นก็ได (ตามความในมาตรา 19 แหง พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน)
นอกจาก ธ.ป.ท. จะสามารถรองขอตอศาลใหมีคําสั่งจําหนายหุนในสวนที่เกินดังกลาวไดแลว กฎหมายยัง
กําหนดใหผูถือหุนไมสามารถยกเอาการถือหุนในสวนที่เกินนั้นใชยันตอสถาบันการเงินหรือบริษัทแมได และบังคับ
สถาบันการเงินไมจายเงินปนผลหรือไมใหสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนตามจํานวนหุนสวนที่ถือเกินอีกดวย
เนื่องจากบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) “บริษัทฯ” เปนบริษัทที่เปนผูถือหุนในธนาคารธนชาต จํากัด
(มหาชน) “ธนาคาร” โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 74.93 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด จึงทําใหบริษัทฯ มี
ฐานะเปนบริษัทแมของสถาบันการเงินตามความหมายใน พ.ร.บ. ฉบับดังกลาวดวย ตามความหมายในมาตรา 4 แหง
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินที่กําหนดไววา บริษัทแม หมายความวาบริษัทที่มีอํานาจควบคุมกิจการของบริษัท
อื่นไมวาโดยทางตรงหรือทางออม เชน มีหุนในบริษัทหนึ่งเกินกวารอยละหาสิบของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ซึ่ง
จากหลักการดังกลาว จึงเปนผลใหผูถือหุนของบริษัทตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการถือหุนในสถาบัน
การเงิน เปนไปตามความในมาตรา 55 แหงพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน โดยอนุโลม ซึ่งทําใหผูถือหุนของ
บริษัทที่มีการถือหุนเกินรอยละ 5 และ/หรือเกินรอยละ 10 เขาขายตองปฏิบัติตามกรณีที่ 1 และ/หรือกรณีท่ี 2 แลวแต
กรณี
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โดยปจจุบัน ธ.ป.ท. ไดออกประกาศที่เกี่ยวของ 2 ฉบับ คือ
1. ประกาศ ธ.ป.ท. ที่ สนส. 57/2551 เรื่อง หลักเกณฑการถือหุนหรือมีไวซึ่งหุนของสถาบันการเงินหรือ
บริษัทโฮลดิ้งที่เปนบริษัทแมของกลุมธุรกิจทางการเงินตั้งแตรอยละ 5 ขึ้นไป ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551
2. ประกาศ ธ.ป.ท. ที่ สนส. 58/2551 เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตใหถือหุนหรือมีไวซึ่งหุนของสถาบัน
การเงินเกินรอยละ 10 ขึ้นไป ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดแนบสรุปบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับการถือหุนในสถาบันการเงินหรือบริษัทแมของสถาบัน
การเงิน หรือทานสามารถหาขอมูลเพิ่มเติมได ผานทาง www.bot.or.th หรือติดตอสอบถามไดที่ “สํานักเลขานุการ
องคกร” ของบริษัทฯ โทร. 0-2217-8082, 0-2217-8199 ตอ 3910
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สรุปบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับการถือหุนในสถาบันการเงินหรือบริษัทแมของสถาบันการเงิน
ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551
มาตรา
มาตรา 17

บทบัญญัติ
“บุคคลใดถือหุนหรือมีไวซึ่งหุนของสถาบันการเงินแหงใดแหงหนึ่งไมวาโดยทางตรงหรือทางออม ตัง้ แตรอ ยละ
หาขึ้นไปของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บุคคลนั้นตองรายงานการถือหุนหรือมีไวซึ่งหุนดังกลาวใหธนาคาร
แหงประเทศไทยทราบตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด
จํานวนหุนตามวรรคหนึ่ง ใหรวมถึงหุนของผูที่เกี่ยวของกับบุคคลตามวรรคหนึ่งถืออยูหรือมีไวดวย
หุนตามวรรคหนึ่งไมรวมถึงหุนบุริมสิทธิที่ไมมีสิทธิออกเสียง

มาตรา 18

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งไมรายงานตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด ให
นําความในมาตรา 19 มาใชบังคับแกหุนที่ไมรายงานนั้น โดยอนุโลม”
“หามมิใหบุคคลใดถือหุนหรือมีไวซึ่งหุนของสถาบันการเงินแหงใดแหงหนึ่งไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
เกินกวารอยละสิบขึ้นไปของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด เวนแตไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทย
หรือเปนไปตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด
จํานวนหุนตามวรรคหนึ่ง ใหรวมถึงหุนของผูที่เกี่ยวของกับบุคคลตามวรรคหนึ่งถืออยูหรือมีไวดวย

มาตรา 19

มาตรา 21

มาตรา 55
มาตรา 162

หุนตามวรรคหนึ่งไมรวมถึงหุนบุริมสิทธิที่ไมมีสิทธิออกเสียง”
“บุคคลใดไดมาซึ่งหุนของสถาบันการเงินแหงใดแหงหนึ่งจนเปนเหตุใหจํานวนหุนที่ตนถืออยูหรือมีไว
เปนไปโดยฝาฝนมาตรา 18 บุคคลนั้นจะตองนําหุนในสวนที่เกินออกจําหนายแกบุคคลอื่นภายในเกาสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับหุนนั้นมา เวนแตจะไดรับการผอนผันจากธนาคารแหงประเทศไทยซึ่งจะผอนผันไดอีกไม
เกินเกาสิบวัน
ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งไมจําหนายหุนในสวนที่เกินภายในเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง ธนาคารแหง
ประเทศไทยอาจรองขอตอศาลใหมีคําสั่งขายหุนในสวนที่เกินดังกลาวได และถาศาลเห็นวาการถือหุนหรือมี
ไวซึ่งหุนนั้นเปนการฝาฝนมาตรา 18 ใหศาลมีอํานาจสั่งใหขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นก็ได”
บุคคลใดถือหุนหรือมีไวซึ่งหุนของสถาบันการเงินใดโดยฝาฝนมาตรา 18 บุคคลนั้นจะยกเอาการถือหุนใน
สวนที่เกินนั้นใชยันตอสถาบันการเงินดังกลาวมิได และสถาบันการเงินนั้นจะจายเงินปนผลหรือผลตอบแทน
อื่นใดใหแกบุคคลนั้น หรือใหบุคคลนั้นออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนตามจํานวนหุนสวนที่เกิน
มิได
ใหนําความในมาตรา 16 ถึงมาตรา 22 มาใชบังคับกับการถือหุนหรือมีไวซึ่งหุนในบริษัทแมของสถาบัน
การเงิน โดยอนุโลม
บุ ค คลใดถื อ หุ น หรื อ มี ไ ว ซึ่ง หุ น ของสถาบั น การเงิ น แห ง ใดแห ง หนึ่ ง เกิ น อั ต ราที่ กํ า หนดตามมาตรา 18
เนื่องจากการนับรวมหุนที่ผูที่เกี่ยวของถืออยูหรือมีไวอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ โดยการ
ถืออยูหรือมีไวซึ่งหุนดังกลาวไมขัดตอกฎหมายที่ใชบังคับอยูในขณะนั้น ใหคงมีสิทธิถือหรือมีไวซึ่งหุนนั้น
ไดตอไป แตถาไดจําหนายหุนนั้นไปเทาใด ก็ใหคงมีสิทธิถือหรือมีไวซึ่งหุนนั้นเกินอัตราที่กําหนดไดเทา
จํานวนหุนที่เหลือ และใหบุคคลดังกลาวตองดําเนินการเพื่อใหการถือหรือมีไวซึ่งหุนดังกลาวเปนไปตามที่
บัญญัติในมาตรา 18 โดยเร็ว แตทั้งนี้ตองไมเกินหาปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
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