ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๕๖๘๒

กรมที่ดิน
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามโครงการซื้อหุ้นเพื่อการโอนและรับโอนกิจการทั้งหมดของ
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) ให้แก่ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อ้างถึง หนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๒๒๓ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สาเนาประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. ๒๐/๒๕๖๒ เรื่อง การให้ความเห็นชอบ
โครงการซื้อหุ้นเพื่อการโอนและการรับโอนกิจการทั้งหมดของธนาคารธนชาต จากัด
(มหาชน) มายังธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
๒. สาเนาหนังสื อธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) เลขที่ CLO ๐๑๓/๐๘/๒๐๒๐
ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมที่ดินได้แจ้งทางปฏิบัติกรณีมีสถาบันการเงินตามความในประกาศ
กระทรวงมหาดไทยขอจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองหรือขอจดทะเบียนโอนสิทธิการรับจานอง
อสังหาริมทรัพย์หรือห้องชุด โดยให้ถ้อยคาว่า การโอนดังกล่าวสืบเนื่องจากการที่สถาบันการเงินควบเข้ากัน
หรือโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่กัน ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ ๓ ที่คณะรัฐมนตรี
เห็นชอบเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ว่า ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกหนังสือกระทรวงการคลังหรือ
หนังสือธนาคารแห่งประเทศไทยที่แจ้งให้สถาบันการเงินนั้นทราบถึงการให้ความเห็นชอบกับแผนการควบรวมกิจการ
ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ ๓ ตามข้อเสนอของสถาบันการเงินนั้นแล้ว เป็นหลักฐานประกอบ
การลดหย่อนค่าธรรมเนียม และยกเว้นภาษีอากร และต่อมา ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) ได้มีหนังสือ
สอบถามทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เพื่อประกอบการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ในกรณีดังกล่าวตามสิ่งที่ส่งมาด้วย นัน้
กรมที่ดินพิจารณาแล้ว ดังนี้
๑. กรณีธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) ขอใช้เอกสารหลักฐานเท่าที่ธนาคารทหารไทย จากัด
(มหาชน) แจ้งไปเพื่อใช้ประกอบการยื่นขอจดทะเบียนฯ เพียงชุดเดียวต่อสานักงานที่ดินแต่ละแห่งและจะจัดเตรียม
เอกสารหลักฐานประกอบการจดทะเบียนให้เจ้าหน้าที่ที่ดินผู้สอบสวนในแต่ละช่อง ๆ ละ ๑ ชุด เพียงพอหรือไม่
เห็นว่า กรณีผู้ขอรายเดียวขอจดทะเบียนฯ จานวนหลายรายหรือหลายสัญญาในคราวเดียวกันและสานักงานที่ดิน
แห่งเดียวกัน ในทางปฏิบัติสามารถใช้เอกสารของผู้ขอจดทะเบี ยนเพียงชุดเดียวได้ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่
จะเก็บเอกสารหลักฐานดังกล่าวไว้ในสารบบใดสารบบหนึ่งแล้วหมายเหตุในสารบบอื่นให้ทราบว่าได้เก็บเอกสาร
/หลักฐาน...

-๒หลักฐานของผู้ขอจดทะเบียนไว้ในสารบบใด และเอกสารหลักฐานที่ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
แจ้ง ไปเพีย งพอที่จ ะใช้เ ป็น หลัก ฐานประกอบการจดทะเบีย นสิท ธิแ ละนิติก รรมทั้ง สองกรณีดัง กล่า วได้
คงมีเพียงบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจช่วงซึ่งเป็นผู้มายื่นคาขอจดทะเบียนฯ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ต้องนาต้นฉบับบัตรประจาตัวประชาชนผู้รับมอบอานาจช่วงมาแสดงด้วย
๒. สาหรับกรณีที่ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) ขอใช้สาเนาสัญญาจานองฉบับผู้รับจานอง
แทนฉบับจริงได้หรือไม่ เนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถตรวจหลักฐานจากสัญญาจานองฉบับสานักงานที่ดินได้
เห็นว่า หากในการขอจดทะเบียนโอนสิทธิการรับจานองตามโครงการโอนกิจการดังกล่าว ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
นาสาเนาภาพถ่ายหนังสือสัญญาจานองฉบับผู้รับจานองซึ่งธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) หรือผู้รับมอบอานาจ
จากธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) ลงนามรับรองความถูกต้องแล้วมาประกอบการขอจดทะเบียน โดยแจ้งต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ว่าไม่อาจนาต้นฉบับหนังสือสัญญาจานองฉบับผู้รับจานองมาแสดงได้จะด้วยเหตุว่าสูญหาย
หรือค้นหาไม่พบหรือด้วยเหตุผลใดก็ตาม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกเหตุผลความจาเป็นและสาเหตุที่ไม่นามา
แล้วให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายลงชือ่ รับรองไว้เป็นหลักฐาน เสร็จแล้วจึงดาเนินการตามระเบียบขั้นตอนต่อไป
กรมที่ดินจึงขอส่งสาเนาประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยข้างต้น และสาเนาหนังสือหารือ
ของธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) มาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่ดินทราบตลอดจนอานวยความสะดวก
ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอันเนื่องมาจากโครงการโอนกิจการทั้งหมดของสถาบันการเงินดังกล่าว
เท่าที่ไม่ขัดต่อระเบียบและกฎหมาย
ขอแสดงความนับถือ

(นายนิสิต จันทร์สมวงศ์)
อธิบดีกรมที่ดิน

สานักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน
ส่วนมาตรฐานการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรม
โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๗๖๒
โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๑๒๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย

สิง่ ที่สง่ มาด้วย ๑

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๔๖ ง

หนา้ ๑๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ สนส. 20/2562
เรื่อง การให้ความเห็นชอบโครงการซื้อหุ้นเพื่อการโอนและรับโอนกิจการทัง้ หมดของ
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) มายังธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
1. เหตุผลในการออกประกาศ
เพื่อให้สถาบันการเงินมีฐานะและการดาเนินกิจการมั่นคงยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการเสริมสร้าง
เสถียรภาพและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของระบบสถาบันการเงิน
2. อานาจตามกฎหมาย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551
3. ขอบเขตการบังคับใช้
ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับกับธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) และธนาคารทหารไทย จากัด
(มหาชน)
4. เนื้อหา
ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นชอบการดาเนินการตามโครงการซื้อหุ้นเพื่อการโอนและรับโอน
กิ จ การทั้ งหมดของธนาคารธนชาต จ ากั ด (มหาชน) มายั ง ธนาคารทหารไทย จ ากั ด (มหาชน)
ดังต่อไปนี้
1. ให้ โ อนกิจการทั้งหมดของธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) ให้แก่ธนาคารทหารไทย
จากัด (มหาชน) ภายในปี 2564 โดยในการโอนกิจการดังกล่าวมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1.1 การดาเนินการโอนสินทรัพย์ หนี้สิน และภาระผูกพันทั้งหมดให้แก่ธนาคารทหารไทย
จากัด (มหาชน) ให้ปฏิบัติเป็นไปตามหลักการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
1.2 สินทรัพย์ที่โอน ให้ใช้มูลค่าหลังจากกันสารองที่เกี่ยวข้องแล้ว
2. หนังสือสัญญาการโอน
การดาเนินการตามข้อ 1. ให้ทาเป็นหนังสือสัญญา ทั้งนี้ ต้องไม่มีข้อตกลงเกี่ยวกับ
การโอนสินทรัพย์ หนี้สิน หรือภาระผูกพันคืนให้แก่ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
3. การคืนใบอนุญาต
เมื่อดาเนิ น การตามข้อ 1. และข้อ 2. แล้ว ให้ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
คืนใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์ และใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นธนาคารรับอนุญาตแก่
กระทรวงการคลัง รวมถึงใบอนุญาตอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายในปีบัญชีเดียวกับวันโอนกิจการและชาระบัญชี
ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๔๖ ง

หนา้ ๑๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

4. กาหนดระยะเวลาสิ้นสุดการให้ความเห็นชอบ
หากธนาคารธนชาต จ ากั ด (มหาชน) และธนาคารทหารไทย จ ากั ด (มหาชน)
ไม่ดาเนินการโอนและรับโอนกิจการทั้งหมด รวมทั้งไม่คืนใบอนุญาต ตามโครงการซื้อหุ้นเพื่อการโอน
และรั บโอนกิจ การตามประกาศฉบั บนี้ ให้ ถื อ ว่า การให้ความเห็นชอบตามประกาศนี้เป็นอันสิ้นผล
เว้นแต่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีคาสั่งเป็นอย่างอื่น
5. วันเริ่มต้นบังคับใช้
ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2
วิรไท สันติประภพ
ผู้ว่าการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

