หนังสื อบริคณห์ สนธิ
ของ
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

หนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั มีรายการดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ชื่อบริ ษทั “บริษัท ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็ นภาษาอังกฤษว่า
“BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED”
ข้อ 2. บริ ษทั มีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ น้ ต่อประชาชน
ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริ ษทั มีจานวน 8 ข้อ ดังต่อไปนี้
(1) ประกอบกิจการธนาคารพาณิ ชย์รวมทั้งกิจการทั้งปวง ซึ่ งเกี่ยวกับการธนาคารพาณิ ชย์ หรื อ
เนื่องจากการธนาคารพาณิ ชย์ หรื อธุ รกิจที่กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิ ชย์ให้กระทาได้ ทั้งในประเทศไทย
และในต่างประเทศ กล่าวคือ
ก. รับฝากเงินประเภทเงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากสะสมทรัพย์ เงินฝากประจา และ
เงินฝากประเภทอื่น รวมทั้งการรับฝากเงินโดยออกตราสารการรับฝากหรื อตราสารแห่ งสิ ทธิ อย่างใดๆ โดยมี
หรื อไม่มีดอกเบี้ย
ข. ให้กยู้ มื เงิน ให้เบิกเงินเกินบัญชี หรื อให้สินเชื่อในลักษณะอื่นใด หรื อจ่ายเงินไป
เพื่อหาผลประโยชน์ รวมทั้งการทาธุ รกิจบัตรเครดิตในประเทศไทยและในต่างประเทศ ตลอดจนการรับจานา
รับจานองทรัพย์สิน และรับโอนสิ ทธิ ต่างๆ ตามกฎหมาย

ค. ซื้ อขาย ซื้ อลดหรื อขายลด หรื อจัดการจาหน่ายโดยวิธีใดๆ ซึ่ งเงินตราต่างประเทศ
เงิน ทอง ทองแท่ง พันธบัตร ตัว๋ เงินคลัง กรมธรรม์กู้ ตัว๋ เงิน เล็ตเตอร์ ออฟเครดิต ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ตราสารการเงิน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารหรื อหลักฐานแห่ งสิ ทธิ หรื อตราสารอื่นใด หุ ้น หุ น้ กู้ หน่วยลงทุน
ตลอดจนหลักทรัพย์ทุกชนิดทุกประเภท
ง. ให้การค้ าประกันหนี้สิน หรื อความรับผิด หรื อการปฏิบตั ิตามสัญญาของบุคคลอื่น
รวมทั้งการรับอาวัล การรับรองตัว๋ เงิน ตลอดจนการออกหรื อยืนยันการชาระเงินตามเล็ตเตอร์ ออฟเครดิต หรื อ
หนังสื อสาคัญทางการค้า
จ. นาเงินไปหาประโยชน์โดยการฝากเงิน จอง ซื้ อ หรื อโดยทางหนึ่งทางใด เพื่อให้ได้มา
ซึ่งพันธบัตร ตัว๋ เงินคลัง ตัว๋ เงิน ตราสารการเงิน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารหรื อหลักฐานแห่งสิ ทธิ หรื อตราสาร
อื่นใด หุ ้น หุ น้ กู้ หน่วยลงทุน ตลอดจนหลักทรัพย์ทุกชนิดทุกประเภท
ฉ. กูย้ มื เงินตามวิธีการของธนาคารพาณิ ชย์ เพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการของ
บริ ษทั
ช. รับเป็ นที่ปรึ กษา ให้คาแนะนา ให้บริ การข่าวสารข้อมูล วิเคราะห์ หรื อวางแผน
โครงการ หรื อความเหมาะสมทางด้านการเงิน การลงทุน เป็ นที่ปรึ กษาในการซื้ อกิจการ รวมกิจการ ควบกิจการ
การเข้าเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนหรื อการนาหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรื อในสถานที่ซ้ื อขาย
หลักทรัพย์อื่นใด รวมถึงการดาเนินการหรื อการให้บริ การที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจการเงินหรื อการลงทุน
ซ. ประกอบธุ รกิจการเป็ นผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ น้ กู้ หรื อธุ รกิจการเป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์
กองทุนรวมหรื อธุ รกิจการเป็ นตัวแทนเพื่อทาหน้าที่สนับสนุนการจาหน่ายหน่วยลงทุน
ฌ. ประกอบธุ รกิจเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ตัวแทน นายหน้า ตัวแทนค้าต่าง หรื อ
ทาหน้าที่อื่นใดในการซื้ อขายหุ น้ หุ น้ กู้ หรื อหลักทรัพย์อื่น หรื อในกิจการและธุ รกิจทางด้านการเงิน การลงทุน
การค้า และการอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับกิจการดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งการให้บริ การดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์
การรับหรื อส่ งมอบหลักทรัพย์ การรับหรื อจ่ายเงินค่าหลักทรัพย์ การรับเงินปั นผล และการส่ งมอบผลประโยชน์
อันเกิดจากหลักทรัพย์น้ นั ๆ

ญ. ประกอบกิจการเป็ นนายหน้าประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันชีวติ
ฎ. ประกอบกิจการอย่างอื่นๆ ทุกอย่างบรรดาที่เป็ นกิจการซึ่ งธนาคารพาณิ ชย์
พึงประกอบการได้ตามประเพณี การค้าของธนาคารพาณิ ชย์ หรื อซึ่งพึงกระทา มีอานาจกระทาหรื อต้องปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิ ชย์หรื อกฎหมายอื่น
(2) เข้าถือหุ น้ ในบริ ษทั จากัด หรื อบริ ษทั มหาชนจากัด หรื อร่ วมทุนในห้างหุ น้ ส่ วนจากัด
โดยเป็ นหุ น้ ส่ วนประเภทจากัดความรับผิด หรื อประกอบกิจการตามที่กล่าวในหนังสื อบริ คณห์สนธิ น้ ี ร่ วมกับ
บุคคล คณะบุคคล องค์กร กองทุน หรื อหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
(3) ซื้ อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้ อ ถือกรรมสิ ทธิ์ ครอบครอง สร้างขึ้นใหม่ ซ่อมแซม ปรับปรุ ง
ดัดแปลง ใช้ หรื อจัดการโดยประการอื่นใด ซึ่ งที่ดิน อาคาร หรื อทรัพย์สินใดๆ รวมทั้งดอกผลของทรัพย์สิน
ตลอดจนสิ่ งประกอบอันจาเป็ นของที่ดิน อาคาร หรื อทรัพย์สิน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั หรื อเพื่อสวัสดิการ
แก่พนักงานของบริ ษทั
(4) เพื่อให้ได้มาซึ่ งทรัพย์หรื อสิ ทธิ อย่างใด บริ ษทั จะจ่ายเงินสด หรื อจาหน่ายหุ ้นของบริ ษทั
โดยให้ได้รับหรื อมิได้รับเงินปั นผลหรื อเงินทุนคืนก่อนหรื อหลัง หรื อโดยสถานใดก็ได้ หรื อจ่ายเงินสด
ให้บางส่ วน และจ่ายหุ น้ ให้บางส่ วนก็ได้
(5) ขาย แลกเปลี่ยน โอน ให้เช่า หรื อจาหน่ายโดยประการอื่นใด ซึ่งสังหาริ มทรัพย์และ
อสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษทั ทั้งหมด หรื อแต่บางส่ วน รวมทั้งการนาทรัพย์สินดังกล่าวไปจานา จานอง หรื อ
ก่อภาระผูกพันใดๆ เพื่อเป็ นประกันหนี้หรื อเพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการของบริ ษทั ได้ทุกประการ
(6) ขายหุ น้ หุ น้ กู้ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ตราสารแห่งหนี้ หรื อหลักทรัพย์อื่นใดที่ออกโดยบริ ษทั
ต่อประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายอื่น
(7) รับเป็ นผูจ้ ดั การมรดก และหรื อรับฝาก ดูแล หรื อจัดการทรัพย์สินและผลประโยชน์
ไม่วา่ ประเภทใด ด้วยวิธีใดๆ ตลอดจนรับจัดการธุ รกิจอย่างอื่นทุกชนิดทุกประเภทให้แก่บุคคล คณะบุคคล
องค์กร กองทุน หรื อหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

(8) ตั้งสานักงานสาขาหรื อแต่งตั้งตัวแทน เพื่อประกอบกิจการ หรื อดาเนินกิจการต่างๆ
ตามวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ รวมทั้งรับเป็ นตัวแทนของธนาคารพาณิ ชย์
อื่นในการดาเนิ นธุ รกิจทางธนาคารพาณิ ชย์
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จานวน

40,000,000,000 บาท (สี่ หมื่นล้านบาท)

แบ่งออกเป็ น

4,000,000,000 หุน้ (สี่ พนั ล้านหุน้ )

มูลค่าหุ น้ ละ

10 บาท (สิ บบาท)
โดยแยกออกเป็ น

หุน้ สามัญ

3,998,345,000 หุน้
(สามพันเก้าร้อยเก้าสิ บแปดล้านสามแสนสี่ หมื่นห้าพันหุ ้น)

หุน้ บุริมสิ ทธิ

1,655,000 หุน้ (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นห้าพันหุน้ )

ข้อ 5. ที่ต้ งั สานักงานใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร

หมายเหตุ

: หนังสื อบริ คณห์สนธิ น้ ี เป็ นการแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ธนาคารกรุ งเทพ
จากัด ทะเบียนเลขที่ 870 จดทะเบียนวันที่ 20 พฤศจิกายน 2487 ซึ่ งมีผเู ้ ริ่ มก่อการ
ทั้งสิ้ น 7 คน

