หนังสื อบริคณห์ สนธิ
ของ
บริษัท ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
หนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั มีรายการดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ชื่อบริ ษทั “บริ ษทั ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็ นภาษาอังกฤษว่า
“KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED”
ข้อ 2. บริ ษทั มีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ น้ ต่อประชาชน
ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริ ษทั มีจานวน 27 ข้อ ดังต่อไปนี้
(1) ที่จะดาเนิ นกิ จการธนาคารในประเทศไทย หรื อประเทศอื่น ณ สานักงานแห่ งใหญ่
และสาขาทั้งปวง และที่ จะประกอบหรื อกระทาการและสิ่ งทั้งหลาย ซึ่ งเนื่ องในกิ จการธนาคาร หรื อซึ่ งใน
ภายหน้า ณ ที่ใด ๆ ที่บริ ษทั จะดาเนิ นกิ จการ ย่อมเกี่ ยวข้องเป็ นธรรมดากับกิ จการธนาคาร หรื อการเงิ น หรื อ
หลักประกันสาหรับเงิน
(2) ที่จะจัดหาทุนให้ หรื อจ่ายเงิ นล่วงหน้าให้ หรื อให้กูย้ ืมเงิ น หรื อร่ วมในการให้กูย้ ืม
เงินแก่บุคคล ห้างหุ น้ ส่ วน บริ ษทั หรื อนิติบุคคลใด ๆ โดยมีหลักประกัน หรื อไม่มีหลักประกัน โดยหลักประกัน
จะเป็ นสังหาริ มทรัพย์ หรื ออสังหาริ มทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่ ง หรื อทั้งสองอย่างรวมกัน เป็ นสิ ทธิ เรี ยกร้องใน
บัญชี เงินสด บัญชี เครดิต หรื อบัญชี อื่น เป็ นกรมธรรม์ พันธบัตร ใบหุ ้นกู้ ตัว๋ แลกเงิ น ตัว๋ สัญญาใช้เงิ น เลตเตอร์
ออฟเครดิต หรื อสิ ทธิ เรี ยกร้องใด ๆ หรื อสิ ทธิ อื่นใด หรื อหนี้ อย่างอื่น หรื อสิ่ งใดๆ อันอาจทาขึ้น หรื อเรี ยกเก็บได้
ตามกฎหมายใด ๆ หรื อโดยการมอบหนังสื อส าคัญส าหรั บที่ ดิ น สิ่ งของเครื่ องใช้ และสิ นค้า หนังสื อโอน
กรรมสิ ทธิ์ ในทรั พย์ และใบตราส่ ง ใบสั่ งให้ส่ งมอบของ ประทวนสิ นค้า บันทึ ก หรื อ ใบส าคัญของนาย
คลังสิ นค้า หรื อเจ้าของท่าเรื อ หรื อหนังสื อสาคัญอื่นใดที่เป็ นหลักฐาน นอกจากหลักประกันดังกล่ าวแล้ว
ยังให้รวมถึงหนังสื อ ตราสาร หรื อเอกสารใดๆ ที่ออกโดยธนาคาร สถาบันการเงิน หรื อบุคคลใดๆ ที่สามารถใช้เป็ น
หลักประกันได้ดว้ ย
(3) ที่จะรับฝากเงินในบัญชีเดินสะพัด หรื อประเภทเงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากออม
ทรัพย์ เงินฝากประจา หรื อ เงินฝากประเภทอื่น ๆ รวมทั้งการรับฝากเงินใด ๆ โดยออกตราสารการรับฝาก หรื อ
ตราสารแห่ งสิ ทธิ อย่างใด ๆ โดยมีหรื อไม่มีดอกเบี้ย และที่จะใช้จ่ายเงินเช่นที่วา่ นี้ ในการให้กยู้ มื ในการซื้ อขาย
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และเรี ยกเก็บเงินตามตัว๋ แลกเงิน หรื อตราสารอันเปลี่ยนมือได้อย่างอื่นใด หรื อในการอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์
ของบริ ษทั
(4) ที่ จะรั บฝาก ดู แล หรื อจัดการวัตถุ มี ค่า เอกสาร ทรั พย์สิ น สิ ทธิ และผลประโยชน์
ไม่ว่าประเภทใด ด้วยวิธีใด ๆ ตลอดจนรับจัดการธุ รกิ จทุ กชนิ ด ทุกประเภท ให้แก่บุคคล คณะบุ คคล กองทุ น
องค์กร หรื อหน่ วยงานต่ าง ๆ ทั้งภาคเอกชน และภาครั ฐ ทั้งในประเทศ และต่ างประเทศ ตลอดจนรั บเป็ น
ที่ปรึ กษาและให้คาแนะนา ให้บริ การข่าวสาร ข้อมูล วิเคราะห์ หรื อวางแผนโครงการ หรื อความเห็นทางด้าน
การเงิน การลงทุน เป็ นที่ปรึ กษาในการซื้ อขายกิ จการ รวมกิจการ ควบกิ จการ การเข้าเป็ นบริ ษทั หรื อหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรื อในสถานที่ซ้ื อขายหลักทรัพย์อื่นใด รวมถึงการดาเนินการ หรื อการให้บริ การ
อย่างใด ๆ และในเรื่ องใด ๆ อันเกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จการเงิ น และธุ รกิ จการลงทุ น ทั้ง ในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ
(5) ที่ จะกระท าการซื้ อขาย ซื้ อลด หรื อขายลด หรื อจัดการจาหน่ า ยโดยวิธี ใด ๆ ซึ่ ง
เงิ นตราต่างประเทศ พันธบัตร ตัว๋ เงิ นคลัง ตัว๋ เงิน เลตเตอร์ ออฟเครดิต ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ตราสารทางการเงิน
ตราสารแห่ งหนี้ ตราสารหรื อ หลัก ฐานแห่ ง สิ ท ธิ หรื อ ตราสารอื่ น ใด หุ ้ น หุ ้ นกู้ หน่ วยลงทุ น ตลอดจน
หลักทรัพย์ทุกชนิด ทุกประเภท
(6) ที่จะทาการค้า แยกและถลุงโลหะอันมีค่า (ทองและเงิน)
(7) ที่จะเอาเงินลงทุนแสวงหาประโยชน์ในทางใด ๆ ที่อาจเห็นว่าเป็ นการสมควรตามกาลสมัย
(8) ที่จะทาการเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ตัวแทน นายหน้า ตัวแทนค้าต่าง ผูส้ นับสนุ น
ในการซื้ อขายหลักทรั พย์ต่าง ๆ หรื อท าหน้าที่อื่นใดในการซื้ อขายหุ ้น หุ ้นกู้ พันธบัตรใด ๆ ตัว๋ เงิ นคลัง หรื อ
หลักทรั พย์อย่างใด ๆ หรื อในกิ จการอื่ นใดที่เกี่ ยวเนื่ องกับธุ รกิ จทางด้านการเงิ น การลงทุน หรื อการค้าขาย
หรื อการอื่นใด
(9) ที่ จ ะซื้ อ ขายหรื อจ่ า ยเงิ น ล่ ว งหน้า ส าหรั บ คู ป องหรื อ ดอกเบี้ ย ในการกู้เ งิ น หรื อ
หลักประกัน สาธารณะทั้งหลาย
(10) ที่จะรับทาการให้กเู้ งินแก่ประชาชน หรื อเอกชน และที่จะจัดการและทาการให้กเู้ ช่นว่านี้
(10) ทวิ ที่จะทาการค้ าประกัน อาวัล หรื อรับรองภาระหนี้สินความรับผิดของบุคคลอื่น
(11) ที่จะทาการเป็ นผูจ้ ดั การมฤดกตามพินยั กรรมที่ลูกค้า และผูอ้ ื่นได้ทาขึ้นไว้
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(12) ที่จะทาการเป็ นตัวแทนของรัฐบาลใด ๆ และขององค์การสาธารณะ หรื อเอกชนและ
บุคคลใด ๆ
(13) ที่จะก่อให้เกิ ด ทาให้สาเร็ จ รับประกัน รับรอง เข้าร่ วมจัดการ และดาเนิ นการในเรื่ อง
ใด ๆ ที่เป็ นการสาธารณะ หรื อเอกชนของประเทศ เทศบาล หรื อการกูเ้ งินใด ๆ หรื อของหุ ้น หุ ้นกูข้ องบริ ษทั
บรรษัท หรื อสมาคมใด ๆ และที่จะให้กยู้ มื เพื่อประโยชน์แห่งเรื่ องเช่นว่านี้
(14) ที่จะจัดให้ได้มา และเป็ นเจ้าของสังหาริ มทรัพย์ อสังหาริ มทรัพย์ สิ ทธิ ประโยชน์และ
สรรพสิ่ งทั้งปวง อันอาจถื อกรรมสิ ทธิ์ หรื อถื อสิ ทธิ ได้ตามกฎหมายแห่ งท้องถิ่ น และทาการซื้ อ จัดหามา รับ เช่ า
เช่ าซื้ อ ถื อกรรมสิ ทธิ์ หรื อถื อสิ ทธิ ครอบครอง หรื อสิ ทธิ อื่นใด หรื อปรับปรุ ง ใช้ หรื อรับไว้จดั การโดยประการ
อื่นใด รวมตลอดทั้งการขาย จาหน่ ายจ่ายโอนซึ่ งทรัพย์สิน หรื อสิ ทธิ และหน้าที่ทุกประเภท เพื่อประโยชน์อื่นใด
ของบริ ษทั หรื อพนักงานของบริ ษทั
(15) ที่จะทาการค้าขายร่ วมกับ ร่ วมลงทุนกับ หรื อถื อหุ ้นในห้างหุ ้นส่ วนจากัด โดยเป็ น
หุ ้นส่ วนประเภทจากัดความรับผิด หรื อถือหุ ้นในบริ ษทั จากัด บริ ษทั มหาชนจากัด กองทุน หรื อหน่วยงานต่าง ๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังให้รวมถึ งการเข้าเป็ นพันธมิตรทางธุ รกิ จ
หรื อร่ วมสัญญาทางธุ รกิจกับนิติบุคคลใด ๆ ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ของบริ ษทั
(16) ที่จะสมทบเข้ากับบริ ษทั ธนาคารใด ๆ ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เหมือนกับ หรื อสอดคล้อง
ต้องกับวัตถุประสงค์ของบริ ษทั
(17) ที่จะแต่งตั้งตัวแทนและตั้งสาขา ณ ที่ใด และเพื่อกิจการใด ตามที่บริ ษทั จะเห็นว่าเป็ น
การเหมาะสม และที่จะเพิกถอนการแต่งตั้ง หรื อล้มเลิกการตั้งเช่นว่านั้นเสี ยตามอาเภอใจ หรื อรับเป็ นตัวแทน
ของธนาคารพาณิ ชย์อื่น เพื่อดาเนิ นธุ รกิจการธนาคารพาณิ ชย์
(18) ที่จะกูย้ มื เงินหรื อทรัพย์สินอย่างอื่น โดยมีหรื อไม่มีดอกเบี้ยหรื อหลักประกัน
(19) ที่จะขาย แลกเปลี่ยน โอน จานา จานอง ให้เช่า ให้เช่าซื้ อ ให้เช่าซื้ อแบบลีสซิ่ ง ให้ใช้
หรื อจาหน่ายจ่ายโอน โดยวิธีอื่นใด หรื อนาไปใช้ประโยชน์อย่างใด ๆ ซึ่ งทรัพย์หรื อสิ ทธิ หรื อหน้าที่อย่างใด
ซึ่ งเป็ นของ หรื อตกมาอยู่ในอานาจของบริ ษทั หรื อของบุคคลอื่นใด รวมถึ งการนาทรัพย์สิน หรื อสิ ทธิ หรื อ
หน้าที่ดงั กล่ าวไปจานา จานอง หรื อการทาซี เคียวริ ไทเซชัน่ หรื อก่อภาระผูกพันใด ๆ เพื่อเป็ นประกันหนี้
หรื อเพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการของบริ ษทั ได้ทุกประการ
(20) ที่จะเพิ่มหรื อลดทุนของบริ ษทั ตามที่จะเห็นจาเป็ น หรื อ สมควรตามกาลสมัย
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(21) ที่จะฟ้ องร้อง ต่อสู ้ เข้าเป็ นคู่ความ ประนีประนอมยอมความ หรื อดาเนินการอย่างอื่น
ในคดีความใด ๆ ในศาล หรื อองค์การตุลาการหรื อคล้ายตุลาการใด ๆ และที่จะเสนอข้อพิพาทซึ่งธนาคารจะพึงมี
ส่ วนเกี่ยวข้องด้วยให้อนุญาโตตุลาการพิจารณา
(22) ที่จะประกอบกิ จการเป็ นนายหน้าประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันชีวติ
(23) ที่ จะออกหลักทรั พย์ประเภทหุ ้ น หุ ้ นกู้ หน่ วยลงทุ น ใบส าคัญแสดงสิ ท ธิ ที่ จะซื้ อ
หลักทรัพย์ทุกประเภท ตัว๋ เงิน หลักทรัพย์ หรื อตราสารประเภทอื่นใด และไม่วา่ จะมีลกั ษณะเป็ นเช่นใดตามที่
ได้รับอนุญาต หรื อตามที่กาหนดไว้ หรื อจะกาหนดขึ้นต่อไปโดยกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด กฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายอื่นใด เพื่อเสนอขายต่อผูถ้ ือหุ ้น ประชาชน หรื อบุคคลใด ๆ
ทั้งนี้ โดยมีราคาตามมูลค่าที่ได้ต้ งั หรื อกาหนดไว้ หรื อโดยการให้ส่วนลด หรื อในราคาที่สูงกว่าก็ได้
(24)

ที่จะขาย หรื อโอนหนี้ สินของลูกค้าหรื อลูกหนี้ ให้แก่บุคคล นิติบุคคล บรรษัทบริ หาร

สิ นทรัพย์ไทย บรรษัทบริ หารสิ นทรัพย์ สถาบันการเงิน กองทุน หน่ วยงานของรัฐ รวมถึ งการรับซื้ อ เข้าประมูล
หรื อรับโอนหนี้สินจากนิ ติบุคคล บรรษัท บริ หารสิ นทรัพ ย์ไ ทย บรรษัทบริ หารสิ นทรัพ ย์ สถาบันการเงิน
กองทุน หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนการโอน การรับโอนสิ ทธิ เรี ยกร้องที่เกิดจากการขายสิ นค้าและบริ การ หรื อ
ธุ รกิจแฟคเตอริ่ ง และทาการเรี ยกเก็บเงินจากบุคคลอื่น รวมทั้งการรับบริ หารการติดตามหนี้สิน
(25)

ที่ จะประกอบธุ รกิ จการออกบัตรเครดิ ต บัตรเดบิ ต หรื อบัตรอื่ นใด รวมทั้งการ

ร่ วมกับหน่วยงานของรัฐหรื อเอกชน หรื อนิติบุคคลใด ๆ ในการออกบัตรตามที่กล่าวให้แก่ลูกค้าของบริ ษทั
(26)

ที่ จะประกอบกิ จการอื่ น ๆ ทุ กอย่างที่ เป็ นธุ รกิ จที่ เกี่ ยวกับ หรื อเกี่ ยวเนื่ องกับการ

ธนาคารพาณิ ชย์ หรื อธุ รกิ จอันธนาคารพาณิ ชย์พึงประกอบได้ตามปกติ ประเพณี หรื อที่พึงกระทา หรื อต้อง
ปฏิบตั ิ หรื อได้รับอนุญาต หรื อได้รับความเห็นชอบ หรื อให้กระทาได้จากธนาคารแห่ งประเทศไทย และ/หรื อ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรื อเป็ นการซึ่ งจะนาไปให้สาเร็ จประโยชน์แห่ งความประสงค์ไม่วา่ ทุกประการ
หรื อประการหนึ่งประการใด รวมทั้งกิจการอื่น ๆ ที่ต่อมาหากมีกฎหมายอนุญาตให้กระทาได้
(27)

และโดยทัว่ ไปที่จะกระทา หรื อให้มีการกระทาการ และสิ่ งทั้งหลายอื่น ซึ่ งจะนาให้

บรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ โดยตรงหรื อโดยอ้อม
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน 30,486,146,970 บาท (สามหมื่นสี่ ร้อยแปดสิ บหกล้านหนึ่งแสน
สี่ หมื่นหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิ บบาท) แบ่งออกเป็ น 3,048,614,697 หุน้ (สามพันสี่ สิบแปดล้านหกแสนหนึ่งหมื่น
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สี่ พนั หกร้อยเก้าสิ บเจ็ดหุ น้ ) มูลค่าหุ น้ ละ 10 บาท (สิ บบาท) โดยแยกออกเป็ นหุน้ สามัญ 3,048,614,697 หุน้
(สามพันสี่ สิบแปดล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสี่ พนั หกร้อยเก้าสิ บเจ็ดหุ น้ ) หุน้ บุริมสิ ทธิ - หุน้ (- หุน้ )"
ข้อ 5. ที่ต้ งั สานักงานใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร

หมายเหตุ บริ ษทั นี้ เดิมชื่ อ “บริ ษทั ธนาคารกสิ กรไทย จากัด”
ทะเบียนเลขที่ 940
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รายนาม สานักอาศัย และอาชี วะของผูเ้ ริ่ มการตั้งบริ ษทั จานวนหุ ้นซึ่ งผูเ้ ริ่ มการตั้งบริ ษ ทั ต่ างคน
จองไว้และลายมือเซ็นนามผูเ้ ริ่ มการตั้งบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้
1. นาม นายทองเปลว ชลภูมิ
ที่อยู่ 695 ซอยตรอกช่ างนาค กิ่ งอาเภอคลองสาน จังหวัดธนบุ รี หาเลี้ ยงชี พ รั บราชการ จองหุ ้นไว้หนึ่ งหุ ้น
(1 หุน้ )
ลายมือเซ็นนาม ทองเปลว ชลภูมิ
2. นาม นายสงวน จูฑะเตมีย ์
ที่อยู่ 2755 ค. ถนนลาดหญ้า กิ่ งอาเภอคลองสาน จังหวัดธนบุรี หาเลี้ ยงชี พ ข้าราชการบานาญ จองหุ ้นไว้
หนึ่งหุน้ (1 หุน้ )
ลายมือเซ็นนาม สงวน จูฑะเตมีย ์
3. นาม นายโชติ ล่าซา
ที่ อยู่ 475 ถนนศรี อยุธยา ตาบลพญาไท อาเภอดุ สิต จังหวัดพระนคร หาเลี้ ยงชี พ ค้าขาย จองหุ ้นไว้หนึ่ งหุ ้น
(1 หุน้ )
ลายมือเซ็นนาม โชติ ล่าซา
4. นาม นายกุนหลิ่น แซ่หยุง่
ที่อยู่ 204 ถนนสุ ริยวงศ์ อาเภอบางรัก จังหวัดพระนคร หาเลี้ยงชีพ ค้าขาย จองหุ น้ ไว้หนึ่งหุ น้ (1 หุน้ )
ลายมือเซ็นนาม กุนหลิ่น แซ่หยุง่
5. นาม นายยูมิน จูตระกูล
ที่อยู่ 640/2 ซอยแสนสาราญ อาเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร หาเลี้ยงชีพ ค้าขาย จองหุ น้ ไว้หนึ่งหุ น้ (1 หุน้ )
ลายมือเซ็นนาม ย. จูตระกูล
6. นาม นายสุ ธน จึงแย้มปิ่ น
ที่อยู่ 126 ถนนเยาวราช อาเภอสัมพันธวงศ์ จังหวัดพระนคร หาเลี้ยงชีพ ค้าขาย จองหุ น้ ไว้หนึ่งหุ ้น (1 หุน้ )
ลายมือเซ็นนาม สุ ธน จึงแย้มปิ่ น
7. นาม นายกาธร วิสุทธิ ผล
ที่อยู่ 659 ถนนเจริ ญกรุ ง อาเภอสัมพันธวงศ์ จังหวัดพระนคร หาเลี้ยงชีพ ค้าขาย จองหุ น้ ไว้หนึ่ งหุ ้น (1 หุน้ )
ลายมือเซ็นนาม กาธร วิสุทธิ ผล

บริ ษั ทได้ จ ดทะเบี ยนแปรสภาพเป็ นบริ ษั ทมหาชนจ ากัด เมื่ อวันที่ 13 พฤษภาคม 2536
ทะเบียนเลขที่ บมจ. 105

6

