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หนังสือบริคณหส์นธิ 

ของ 

บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จ  ากัด (มหาชน) 

     

 หนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท มีรายการดังต่อไปน้ี 

 

ขอ้ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)” และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า 

“KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED” 

ขอ้ 2. บริษัทมีความประสงคท่ี์จะเสนอขายหุน้ต่อประชาชน 

ขอ้ 3. วตัถุประสงคข์องบริษัท มีจ านวน 27 ขอ้ ดังต่อไปน้ี 

(1) ท่ีจะด าเนินกิจการธนาคารในประเทศไทย หรือประเทศอื่น ณ ส านักงานแห่งใหญ่

และสาขาทั้งปวง และท่ีจะประกอบหรือกระท าการและสิ่งทั้งหลาย ซึ่งเน่ืองในกิจการธนาคาร หรือซึ่ง      

ในภายหน้า ณ ท่ีใดๆ ท่ีบริษัทจะด าเนินกิจการ ยอ่มเกี่ยวขอ้งเป็นธรรมดากบักิจการธนาคาร หรือการเงิน 

หรือหลกัประกนัส าหรบัเงิน 

(2) ท่ีจะจดัหาทุนให ้หรือจ่ายเงินล่วงหน้าให ้หรือใหกู้ย้ืมเงิน หรือร่วมในการใหกู้ย้ืม

เงินแก่บุคคล ห้างหุ ้นส่วน บริษัทหรือนิติบุคคลใดๆ โดยมีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน                     

โดยหลักประกันจะเป็นสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์อย่างใดอย่างหน่ึงหรือทั้ งสองอย่างรวมกัน      

เป็นสิทธิเรียกรอ้งในบัญชีเงินสด บัญชีเครดิต หรือบัญชีอื่น เป็นกรมธรรม ์พนัธบัตร ใบหุน้กู ้ตัว๋แลกเงิน       

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน เลตเตอรอ์อฟเครดิต หรือสิทธิเรียกรอ้งใด ๆ หรือสิทธิอื่นใด หรือหน้ีอย่างอื่น หรือสิ่งใดๆ 

อันอาจท าขึ้ น หรือเรียกเก็บได้ตามกฎหมายใดๆ หรือโดยการมอบหนังสือส าคัญส าหรับท่ีดิน สิ่งของ

เครื่องใช ้และสินคา้ หนังสือโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพย์ และใบตราส่ง ใบสัง่ใหส้่งมอบของ ประทวนสินค้า  

บันทึก หรือ  ใบส าคัญของนายคลังสินค้า หรือเจา้ของท่าเรือ หรือหนังสือส าคัญอื่นใดท่ีเป็นหลักฐาน 

นอกจากหลกัประกนัดังกล่าวแลว้ยงัใหร้วมถึงหนังสือ ตราสาร หรือเอกสารใดๆ ท่ีออกโดยธนาคาร สถาบนั

การเงิน หรือบุคคลใดๆ ท่ีสามารถใชเ้ป็นหลกัประกนัไดด้ว้ย 

(3) ท่ีจะรับฝากเงินในบัญชีเดินสะพัด หรือประเภทเงินฝากกระแสรายวัน เงินฝาก

ออมทรัพย ์เงินฝากประจ า หรือ เงินฝากประเภทอื่นๆ รวมทั้งการรับฝากเงินใดๆ โดยออกตราสารการ   

รบัฝาก หรือตราสารแห่งสิทธิอย่างใดๆ โดยมีหรือไม่มีดอกเบี้ ย และท่ีจะใชจ้่ายเงินเช่นท่ีว่าน้ี ในการใหกู้ย้ืม 
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ในการซื้ อขาย และเรียกเก็บเงินตามตัว๋แลกเงิน หรือตราสารอนัเปล่ียนมือไดอ้ย่างอื่นใด หรือในการอื่นๆ 

ตามวตัถุประสงคข์องบริษัท 

(4) ท่ีจะรบัฝาก ดูแล หรือจดัการวตัถุมีค่า เอกสาร ทรพัยส์ิน สิทธิ และผลประโยชน์ 

ไม่วา่ประเภทใด ดว้ยวิธีใดๆ ตลอดจนรบัจดัการธุรกิจทุกชนิด ทุกประเภท ใหแ้ก่บุคคล คณะบุคคล กองทุน 

องค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาคเอกชน และภาครัฐ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ตลอดจนรับเป็น    

ท่ีปรึกษาและใหค้ าแนะน า ใหบ้ริการข่าวสาร ขอ้มูล วิเคราะห์ หรือวางแผนโครงการ หรือความเห็น

ทางดา้นการเงิน การลงทุน เป็นท่ีปรึกษาในการซื้ อขายกิจการ รวมกิจการ ควบกิจการ การเขา้เป็นบริษัท 

หรือหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์หรือในสถานท่ีซื้ อขายหลกัทรพัยอ์ื่นใด รวมถึงการด าเนินการ 

หรือการใหบ้ริการอย่างใดๆ และในเรื่องใดๆ อันเกี่ยวขอ้งกับธุรกิจการเงิน และธุรกิจการลงทุนทั้งใน

ประเทศไทยและต่างประเทศ 

(5) ท่ีจะกระท าการซื้ อขาย ซื้ อลด หรือขายลด หรือจัดการจ าหน่ายโดยวิธีใดๆ ซึ่ง

เงินตราต่างประเทศ พนัธบัตร ตัว๋เงินคลัง ตัว๋เงิน เลตเตอร์ออฟเครดิต ใบส าคัญแสดงสิทธิ ตราสารทาง

การเงิน ตราสารแห่งหน้ี ตราสารหรือหลักฐานแห่งสิทธิ หรือตราสารอื่นใด หุน้ หุน้กู ้หน่วยลงทุน 

ตลอดจนหลกัทรพัยทุ์กชนิด ทุกประเภท 

(6) ท่ีจะท าการคา้ แยกและถลุงโลหะอนัมีค่า (ทองและเงิน) 

(7) ท่ีจะเอาเงินลงทุนแสวงหาประโยชน์ในทางใด ๆ  ท่ีอาจเห็นว่าเป็นการสมควรตาม

กาลสมยั 

(8) ท่ีจะท าการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ตัวแทน นายหน้า ตัวแทนค้าต่าง 

ผูส้นับสนุน ในการซื้ อขายหลกัทรพัยต์่าง ๆ หรือท าหน้าท่ีอื่นใดในการซื้ อขายหุน้ หุน้กู ้พนัธบตัรใด ๆ ตัว๋เงิน

คลงั หรือหลกัทรพัยอ์ย่างใด ๆ หรือในกิจการอ่ืนใดท่ีเกี่ยวเน่ืองกบัธุรกิจทางดา้นการเงิน การลงทุน หรือ

การคา้ขาย หรือการอื่นใด 

(9) ท่ีจะซื้ อขายหรือจ่ายเงินล่วงหน้าส าหรับคูปองหรือดอกเบี้ ยในการกูเ้งิน หรือ

หลกัประกนัสาธารณะทั้งหลาย 

(10) ท่ีจะรบัท าการใหกู้เ้งินแก่ประชาชน หรือเอกชน และท่ีจะจดัการและท าการใหกู้เ้ช่นวา่น้ี 

 (10) ทวิ .. ท่ีจะท าการค ้าประกนั อาวลั หรือรบัรองภาระหน้ีสินความรบัผิดของบุคคลอื่น 

(11) ท่ีจะท าการเป็นผูจ้ดัการมฤดกตามพินัยกรรมท่ีลูกคา้ และผูอ้ื่นไดท้ าขึ้ นไว ้
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(12) ท่ีจะท าการเป็นตัวแทนของรัฐบาลใด ๆ และขององคก์ารสาธารณะ หรือเอกชน

และบุคคลใด ๆ  

 (13) ท่ีจะก่อใหเ้กิด ท าใหส้ าเร็จ รับประกัน รับรอง เขา้ร่วมจัดการ และด าเนินการใน

เรื่องใดๆ ท่ีเป็นการสาธารณะ หรือเอกชนของประเทศ เทศบาล หรือการกูเ้งินใดๆ หรือของหุน้ หุน้กูข้อง

บริษัท บรรษัท หรือสมาคมใดๆ และท่ีจะใหกู้ย้ืม เพื่อประโยชน์แห่งเรื่องเช่นวา่น้ี 

(14) ท่ีจะจัดใหไ้ดม้าและเป็นเจา้ของสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ สิทธิ ประโยชน์และ

สรรพสิ่งทั้งปวง อันอาจถือกรรมสิทธ์ิ หรือถือสิทธิไดต้ามกฎหมายแห่งทอ้งถ่ิน และท าการซื้ อ จดัหามา 

รบั เช่า เช่าซื้ อ ถือกรรมสิทธ์ิ หรือถือสิทธิครอบครอง หรือสิทธิอ่ืนใด หรือปรบัปรุง ใช ้หรือรบัไวจ้ดัการ

โดยประการอื่นใด รวมตลอดทั้งการขาย จ าหน่ายจ่ายโอนซึ่งทรพัยส์ิน หรือสิทธิและหน้าท่ี ทุกประเภท 

เพื่อประโยชน์อื่นใดของบริษัท หรือพนักงานของบริษัท 

(15) ท่ีจะท าการคา้ขายร่วมกบั ร่วมลงทุนกบั หรือถือหุน้ในหา้งหุน้ส่วนจ ากดั โดยเป็น

หุน้ส่วนประเภทจ ากัดความรับผิด หรือถือหุน้ในบริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด กองทุน หรือหน่วยงาน

ต่างๆ ทั้งภาครฐัและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากน้ี ยงัใหร้วมถึงการเขา้เป็นพนัธมิตร

ทางธุรกิจ หรือร่วมสญัญาทางธุรกิจกบันิติบุคคลใด  ๆภายใตก้รอบวตัถุประสงคข์องบริษัท 

(16) ท่ีจะสมทบเขา้กบับริษัทธนาคารใด ๆ ซึ่งมีวตัถุประสงคเ์หมือนกบั หรือสอดคลอ้ง

ตอ้งกบัวตัถุประสงคข์องบริษัท 

(17) ท่ีจะแต่งตั้งตัวแทนและตั้งสาขา ณ ท่ีใด และเพื่อกิจการใด ตามท่ีบริษัทจะเห็นว่า

เป็นการเหมาะสม และท่ีจะเพิกถอนการแต่งตั้ง หรือลม้เลิกการตั้งเช่นว่าน้ันเสียตามอ าเภอใจ หรือรับ

เป็นตวัแทนของธนาคารพาณิชยอ์ื่น เพื่อด าเนินธุรกิจการธนาคารพาณิชย ์

 (18) ท่ีจะกูย้ืมเงินหรือทรพัยส์ินอยา่งอื่น โดยมีหรือไม่มีดอกเบี้ ยหรือหลกัประกนั 

(19) ท่ีจะขาย แลกเปล่ียน โอน จ าน า จ านอง ใหเ้ช่า ใหเ้ช่าซื้ อ ใหเ้ช่าซื้ อแบบลีสซิ่ง   

ใหใ้ช ้หรือจ าหน่ายจ่ายโอน โดยวิธีอื่นใด หรือน าไปใชป้ระโยชน์อย่างใดๆ ซึ่งทรพัยห์รือสิทธิ หรือหน้าท่ี

อยา่งใด ซึ่งเป็นของ หรือตกมาอยู่ในอ านาจของบริษัท หรือของบุคคลอื่นใด รวมถึงการน าทรพัยส์ิน หรือ

สิทธิหรือหน้าท่ีดังกล่าวไปจ าน า จ านอง หรือการท าซีเคียวริไทเซชัน่ หรือก่อภาระผูกพนัใดๆ เพื่อเป็น

ประกนัหน้ี หรือเพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการของบริษัทไดทุ้กประการ 

(20) ท่ีจะเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท ตามท่ีจะเห็นจ าเป็น หรือ   สมควรตามกาลสมยั 
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 (21) ท่ีจะฟ้องรอ้ง ต่อสู ้เขา้เป็นคู่ความ ประนีประนอมยอมความ หรือด าเนินการอย่าง

อื่นในคดีความใดๆ ในศาล หรือองคก์ารตุลาการหรือคลา้ยตุลาการใด ๆ  และท่ีจะเสนอขอ้พิพาทซึ่งธนาคาร

จะพึงมีส่วนเกี่ยวขอ้งดว้ยใหอ้นุญาโตตุลาการพิจารณา 

 (22) ท่ีจะประกอบกิจการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย และนายหน้าประกนัชีวิต 

 (23) ท่ีจะออกหลักทรัพย์ประเภทหุน้ หุน้กู ้หน่วยลงทุน ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้ อ

หลกัทรพัยทุ์กประเภท ตัว๋เงิน หลกัทรพัย ์หรือตราสารประเภทอื่นใด และไม่ว่าจะมีลักษณะเป็นเช่นใด

ตามท่ีไดร้ับอนุญาต หรือตามท่ีก าหนดไว ้หรือจะก าหนดขึ้ นต่อไปโดยกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชน

จ ากัด กฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใด เพื่อเสนอขายต่อผู ้ถือหุน้ 

ประชาชน หรือบุคคลใด  ๆทั้งน้ี โดยมีราคาตามมูลค่าท่ีไดต้ั้ง หรือก าหนดไว ้หรือโดยการใหส้่วนลด หรือใน

ราคาท่ีสูงกวา่ก็ได ้

(24) ท่ีจะขาย หรือโอนหน้ีสินของลูกค้าหรือลูกหน้ีใหแ้ก่บุคคล นิติบุคคล บรรษัท

บริหารสินทรัพย์ไทย บรรษัทบริหารสินทรัพย์ สถาบันการเงิน กองทุน หน่วยงานของรัฐ รวมถึงการรับซื้ อ    

เขา้ประมูล หรือรับโอนหน้ีสินจากนิติบุคคล บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย บรรษัทบริหารสินทรัพย์ 

สถาบันการเงิน กองทุน หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนการโอน การรับโอนสิทธิ เรียกรอ้งท่ีเกิดจากการขาย

สินคา้และบริการ หรือธุรกิจแฟคเตอริ่ง และท าการเรียกเก็บเงินจากบุคคลอื่น รวมทั้งการรับบริหารการ

ติดตามหน้ีสิน 

(25) ท่ีจะประกอบธุรกิจการออกบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด รวมทั้งการ

ร่วมกบัหน่วยงานของรฐัหรือเอกชน หรือนิติบุคคลใดๆ ในการออกบตัรตามท่ีกล่าวใหแ้ก่ลูกคา้ของบริษัท 

(26) ท่ีจะประกอบกิจการอ่ืนๆ ทุกอย่างท่ีเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับ หรือเกี่ยวเน่ืองกับการ

ธนาคารพาณิชย ์หรือธุรกิจอันธนาคารพาณิชยพ์ึงประกอบไดต้ามปกติประเพณี หรือท่ีพึงกระท า หรือ

ตอ้งปฏิบัติ หรือไดร้ับอนุญาต หรือไดร้ับความเห็นชอบ หรือใหก้ระท าไดจ้ากธนาคารแห่งประเทศไทย      

และ/หรือหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวขอ้ง หรือเป็นการซึ่งจะน าไปใหส้ าเร็จประโยชน์แห่งความประสงค์ไม่

วา่ทุกประการ หรือประการหน่ึงประการรวมทั้งกิจการอื่น ๆ ท่ีต่อมาหากมีกฎหมายอนุญาตใหก้ระท าได ้

(27) และโดยทัว่ไปท่ีจะกระท า หรือใหม้ีการกระท าการ และสิ่งทั้งหลายอื่น ซึ่งจะน า

ใหบ้รรลุถึงวตัถุประสงคท่ี์กล่าวมาขา้งตน้น้ี โดยตรงหรือโดยออ้ม 
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ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน 30,246,820,970 บาท (สามหมื่นสองร้อยสี่สิบหกล้าน     

แปดแสนสองหมื่นเกา้รอ้ยเจ็ดสิบบาทถว้น) แบ่งออกเป็น 3,024,682,097 หุน้ (สามพันยี่สิบสี่ลา้น   

หกแสนแปดหมื่นสองพันเกา้สิบเจ็ดหุน้) มูลค่าหุน้ละ 10 บาท (สิบบาท) โดยแยกออกเป็นหุน้สามัญ 

3,024,682,097 หุน้ (สามพนัยี่สิบสี่ลา้นหกแสนแปดหมื่นสองพนัเกา้สิบเจ็ดหุน้)  หุน้บุริมสิทธิ - หุน้ 

(- หุน้)" 

ขอ้ 5. ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ บริษัทน้ีเดิมชื่อ “บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั”  ทะเบียนเลขท่ี 940 
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รายนาม ส านักอาศยั และอาชีวะของผูเ้ริ่มการตั้งบริษัท จ านวนหุน้ซึ่งผูเ้ริ่มการตั้งบริษัทต่างคน   

จองไวแ้ละลายมือเซ็นนามผูเ้ริ่มการตั้งบริษัทมีดังต่อไปน้ี 

1. นาม นายทองเปลว  ชลภูมิ 

ท่ีอยู ่695 ซอยตรอกช่างนาค กิ่งอ าเภอคลองสาน จงัหวดัธนบุรี หาเล้ียงชีพ รบัราชการ จองหุน้ไวห้น่ึงหุน้   

(1 หุน้) 

ลายมือเซ็นนาม  ทองเปลว  ชลภูมิ 

2. นาม นายสงวน  จูฑะเตมีย ์

ท่ีอยู ่2755 ค. ถนนลาดหญา้ กิ่งอ าเภอคลองสาน จงัหวดัธนบุรี หาเล้ียงชีพ ขา้ราชการบ านาญ จองหุน้

ไว ้ หน่ึงหุน้ (1 หุน้) 

ลายมือเซ็นนาม  สงวน  จูฑะเตมีย ์

3. นาม นายโชติ  ล า่ซ า 

ท่ีอยู ่475 ถนนศรีอยุธยา ต าบลพญาไท อ าเภอดุสิต จงัหวดัพระนคร หาเล้ียงชีพ คา้ขาย จองหุน้ไวห้น่ึงหุน้   

(1 หุน้) 

ลายมือเซ็นนาม  โชติ  ล า่ซ า 

4. นาม นายกุนหล่ิน  แซ่หยุง่ 

ท่ีอยู ่204 ถนนสุริยวงศ ์อ าเภอบางรกั จงัหวดัพระนคร หาเล้ียงชีพ คา้ขาย จองหุน้ไวห้น่ึงหุน้ (1 หุน้) 

ลายมือเซ็นนาม  กุนหล่ิน  แซ่หยุง่ 

5. นาม นายยูมิน  จูตระกูล 

ท่ีอยู ่640/2 ซอยแสนส าราญ อ าเภอพระโขนง จงัหวดัพระนคร หาเล้ียงชีพ คา้ขาย จองหุน้ไวห้น่ึงหุน้           

(1 หุน้) 

ลายมือเซ็นนาม  ย. จูตระกูล 

6. นาม นายสุธน  จึงแยม้ป่ิน 

ท่ีอยู ่126 ถนนเยาวราช อ าเภอสมัพนัธวงศ ์จงัหวดัพระนคร หาเล้ียงชีพ คา้ขาย จองหุน้ไวห้น่ึงหุน้ (1 หุน้) 

ลายมือเซ็นนาม  สุธน  จึงแยม้ป่ิน 

7. นาม นายก าธร  วิสุทธิผล 

ท่ีอยู ่659 ถนนเจริญกรุง อ าเภอสมัพนัธวงศ ์จงัหวดัพระนคร หาเล้ียงชีพ คา้ขาย จองหุน้ไวห้น่ึงหุน้ (1 หุน้) 

ลายมือเซ็นนาม  ก าธร  วิสุทธิผล 

 

 

 บริษัทไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั เมื่อวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2536 ทะเบียน

เลขท่ี บมจ. 105 

 

 

 


