
หนังสือบริคณห์สนธิ 

ของ 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

 

หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั มีรายการดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1. ช่ือบริษทั “บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)” และมีช่ือเป็นภาษาองักฤษวา่ 

“BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED”  

 ขอ้ 2. บริษทัมีความประสงคท่ี์จะเสนอขายหุน้ต่อประชาชน 

 ขอ้ 3. วตัถุประสงคข์องบริษทั มีจ  านวน 8 ขอ้ ดงัต่อไปน้ี 

  (1) ประกอบกิจการธนาคารพาณิชยร์วมทั้งกิจการทั้งปวง ซ่ึงเก่ียวกบัการธนาคารพาณิชย ์หรือ

เน่ืองจากการธนาคารพาณิชย ์หรือธุรกิจท่ีกฎหมายวา่ดว้ยการธนาคารพาณิชยใ์หก้ระท าได ้ทั้งในประเทศไทย

และในต่างประเทศ กล่าวคือ 

   ก. รับฝากเงินประเภทเงินฝากกระแสรายวนั เงินฝากสะสมทรัพย ์เงินฝากประจ า และ 

เงินฝากประเภทอ่ืน รวมทั้งการรับฝากเงินโดยออกตราสารการรับฝากหรือตราสารแห่งสิทธิอยา่งใดๆ  โดยมี

หรือไม่มีดอกเบ้ีย 

 ข.  ใหกู้ย้มืเงิน ใหเ้บิกเงินเกินบญัชี หรือใหสิ้นเช่ือในลกัษณะอ่ืนใด หรือจ่ายเงินไป 

เพื่อหาผลประโยชน์ รวมทั้งการท าธุรกิจบตัรเครดิตในประเทศไทยและในต่างประเทศ ตลอดจนการรับจ าน า 

รับจ านองทรัพยสิ์น และรับโอนสิทธิต่างๆ ตามกฎหมาย 

 

 

 



 ค. ซ้ือขาย ซ้ือลดหรือขายลด หรือจดัการจ าหน่ายโดยวธีิใดๆ ซ่ึงเงินตราต่างประเทศ  

เงิน ทอง ทองแท่ง พนัธบตัร ตัว๋เงินคลงั กรมธรรมก์ู ้ตัว๋เงิน เล็ตเตอร์ออฟเครดิต ใบส าคญัแสดงสิทธิ  

ตราสารการเงิน ตราสารแห่งหน้ี ตราสารหรือหลกัฐานแห่งสิทธิ หรือตราสารอ่ืนใด หุ้น หุน้กู ้หน่วยลงทุน 

ตลอดจนหลกัทรัพยทุ์กชนิดทุกประเภท 

 ง.  ใหก้ารค ้าประกนัหน้ีสิน หรือความรับผดิ หรือการปฏิบติัตามสัญญาของบุคคลอ่ืน 

รวมทั้งการรับอาวลั การรับรองตัว๋เงิน ตลอดจนการออกหรือยนืยนัการช าระเงินตามเล็ตเตอร์ออฟเครดิต หรือ

หนงัสือส าคญัทางการคา้ 

 จ.  น าเงินไปหาประโยชน์โดยการฝากเงิน จอง ซ้ือ หรือโดยทางหน่ึงทางใด เพื่อใหไ้ดม้า

ซ่ึงพนัธบตัร ตัว๋เงินคลงั ตัว๋เงิน ตราสารการเงิน ตราสารแห่งหน้ี ตราสารหรือหลกัฐานแห่งสิทธิ หรือตราสาร 

อ่ืนใด หุ้น หุน้กู ้หน่วยลงทุน ตลอดจนหลกัทรัพยทุ์กชนิดทุกประเภท 

 ฉ.  กูย้มืเงินตามวธีิการของธนาคารพาณิชย ์เพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการของ

บริษทั 

 ช.  รับเป็นท่ีปรึกษา ใหค้  าแนะน า ใหบ้ริการข่าวสารขอ้มูล วเิคราะห์ หรือวางแผน

โครงการ หรือความเหมาะสมทางดา้นการเงิน การลงทุน เป็นท่ีปรึกษาในการซ้ือกิจการ รวมกิจการ ควบกิจการ 

การเขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนหรือการน าหลกัทรัพยเ์ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์หรือในสถานท่ีซ้ือขาย

หลกัทรัพยอ่ื์นใด  รวมถึงการด าเนินการหรือการใหบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการเงินหรือการลงทุน 

 ซ. ประกอบธุรกิจการเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้หรือธุรกิจการเป็นผูดู้แลผลประโยชน์ 

กองทุนรวมหรือธุรกิจการเป็นตวัแทนเพื่อท าหนา้ท่ีสนบัสนุนการจ าหน่ายหน่วยลงทุน 

 ฌ. ประกอบธุรกิจเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย ์ตวัแทน นายหนา้ ตวัแทนคา้ต่าง หรือ 

ท าหนา้ท่ีอ่ืนใดในการซ้ือขายหุน้ หุน้กู ้หรือหลกัทรัพยอ่ื์น หรือในกิจการและธุรกิจทางดา้นการเงิน การลงทุน 

การคา้ และการอ่ืนใดอนัเก่ียวขอ้งกบักิจการดงักล่าวขา้งตน้  รวมทั้งการใหบ้ริการดูแลและเก็บรักษาหลกัทรัพย ์

การรับหรือส่งมอบหลกัทรัพย ์การรับหรือจ่ายเงินค่าหลกัทรัพย ์การรับเงินปันผล และการส่งมอบผลประโยชน์

อนัเกิดจากหลกัทรัพยน์ั้นๆ  



 ญ. ประกอบกิจการเป็นนายหนา้ประกนัวนิาศภยัและนายหนา้ประกนัชีวติ 

 ฎ. ประกอบกิจการอยา่งอ่ืนๆ ทุกอยา่งบรรดาท่ีเป็นกิจการซ่ึงธนาคารพาณิชย ์

พึงประกอบการไดต้ามประเพณีการคา้ของธนาคารพาณิชย ์หรือซ่ึงพึงกระท า มีอ านาจกระท าหรือตอ้งปฏิบติั

ตามกฎหมายวา่ดว้ยการธนาคารพาณิชยห์รือกฎหมายอ่ืน 

(2) เขา้ถือหุน้ในบริษทัจ ากดั หรือบริษทัมหาชนจ ากดั หรือร่วมทุนในหา้งหุน้ส่วนจ ากดั 

โดยเป็นหุน้ส่วนประเภทจ ากดัความรับผิด หรือประกอบกิจการตามท่ีกล่าวในหนงัสือบริคณห์สนธิน้ี ร่วมกบั

บุคคล คณะบุคคล องคก์ร กองทุน หรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

 (3) ซ้ือ จดัหา รับ เช่า เช่าซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง สร้างข้ึนใหม่ ซ่อมแซม ปรับปรุง 

ดดัแปลง ใช ้หรือจดัการโดยประการอ่ืนใด ซ่ึงท่ีดิน อาคาร หรือทรัพยสิ์นใดๆ รวมทั้งดอกผลของทรัพยสิ์น 

ตลอดจนส่ิงประกอบอนัจ าเป็นของท่ีดิน อาคาร หรือทรัพยสิ์น ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ของบริษทัหรือเพื่อสวสัดิการ

แก่พนกังานของบริษทั 

(4) เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงทรัพยห์รือสิทธิอยา่งใด บริษทัจะจ่ายเงินสด หรือจ าหน่ายหุ้นของบริษทั 

โดยใหไ้ดรั้บหรือมิไดรั้บเงินปันผลหรือเงินทุนคืนก่อนหรือหลงั หรือโดยสถานใดก็ได ้หรือจ่ายเงินสด 

ใหบ้างส่วน และจ่ายหุน้ใหบ้างส่วนก็ได ้

 (5) ขาย แลกเปล่ียน โอน ให้เช่า หรือจ าหน่ายโดยประการอ่ืนใด ซ่ึงสังหาริมทรัพยแ์ละ

อสังหาริมทรัพยข์องบริษทัทั้งหมด หรือแต่บางส่วน รวมทั้งการน าทรัพยสิ์นดงักล่าวไปจ าน า จ  านอง หรือ 

ก่อภาระผกูพนัใดๆ เพื่อเป็นประกนัหน้ีหรือเพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการของบริษทัไดทุ้กประการ 

 (6) ขายหุน้ หุน้กู ้ใบส าคญัแสดงสิทธิ ตราสารแห่งหน้ี หรือหลกัทรัพยอ่ื์นใดท่ีออกโดยบริษทั

ต่อประชาชนตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายอ่ืน 

 (7) รับเป็นผูจ้ดัการมรดก และหรือรับฝาก ดูแล หรือจดัการทรัพยสิ์นและผลประโยชน์ 

ไม่วา่ประเภทใด ดว้ยวธีิใดๆ ตลอดจนรับจดัการธุรกิจอยา่งอ่ืนทุกชนิดทุกประเภทใหแ้ก่บุคคล คณะบุคคล 

องคก์ร กองทุน หรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 



 (8) ตั้งส านกังานสาขาหรือแต่งตั้งตวัแทน เพื่อประกอบกิจการ หรือด าเนินกิจการต่างๆ  

ตามวตัถุประสงคข์องบริษทั ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ รวมทั้งรับเป็นตวัแทนของธนาคารพาณิชย์

อ่ืนในการด าเนินธุรกิจทางธนาคารพาณิชย ์

 ขอ้ 4.  ทุนจดทะเบียน จ านวน  40,000,000,000 บาท (ส่ีหม่ืนลา้นบาท) 

   แบ่งออกเป็น   4,000,000,000 หุน้ (ส่ีพนัลา้นหุน้) 

   มูลค่าหุน้ละ   10 บาท (สิบบาท) 

    โดยแยกออกเป็น 

   หุน้สามญั   3,998,345,000 หุน้  

       (สามพนัเกา้ร้อยเกา้สิบแปดลา้นสามแสนส่ีหม่ืนหา้พนัหุ้น) 

   หุน้บุริมสิทธิ   1,655,000 หุน้ (หน่ึงลา้นหกแสนหา้หม่ืนหา้พนัหุน้) 

  ขอ้ 5.  ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ จะตั้งอยู ่ณ จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 

หมายเหตุ :  หนงัสือบริคณห์สนธิน้ี เป็นการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัธนาคารกรุงเทพ 

   จ ากดั ทะเบียนเลขท่ี 870 จดทะเบียนวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2487 ซ่ึงมีผูเ้ร่ิมก่อการ 

   ทั้งส้ิน 7 คน 

 


