หนังสือบริคณห์ สนธิ
ของ
บริษัท ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
หนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท มีรายการดังต่อไปนี 
ข้ อ 1. ชื"อบริ ษัท “ บริ ษัท ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) และมีชื"อเป็ นภาษาอังกฤษว่า KIATNAKIN BANK
PUBLIC COMPANY LIMITED”
ข้ อ 2.

บริ ษัทมีความประสงค์ที"จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน

ข้ อ 3.

วัตถุประสงค์ของบริ ษัท มีจํานวน 38 ข้ อ ดังต่อไปนี 
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
(6)

ดําเนินกิจการ การธนาคารพาณิชย์ หรื อ ประกอบธุรกิจอื"นๆ ทุกอย่างที"เป็ นธุรกิจที"เกี"ยวกับ หรื อ เนื"องจากการ
ธนาคารพาณิชย์ หรื อ ธุรกิจอันธนาคารพาณิชย์พีงกระทําตามปกติประเพณีได้ หรื อ ที"พึ"งกระทํา หรื อ ต้ อง
ปฏิบตั ิ หรื อ ได้ รับอนุญาต หรื อ ได้ รับความเห็นชอบ หรื อให้ กระทําได้ จากธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรื อ
หน่วยงานรายการที"เกี"ยวข้ อง หรื อ เป็ นการซึง" จะนําไปให้ สําเร็ จประโยชน์แห่งความประสงค์ ไม่ว่าประการหนึ"ง
ประการใด หรื อ ทุกประการ รวมทังกิ
 จการอื"นที"ตอ่ มาหากมีกฎหมายอนุญาตให้ กระทํา
ดําเนินการการธนาคารพาณิชย์ และที"ประกอบหรื อกระทําการทังหลาย

เนื"องในกิจการบริ ษัทในเวลานี หรื อใน
ภายหน้ า ที"บริ ษัทจะดําเนินกิจการที"เกี"ยวข้ องเป็ นธรรมดากับกิจการธนาคาร การเงิน หลักประกันสําหรับเงิน ณ
สํานักงานแห่งใหญ่ สาขาทังปวง
 ทังในประเทศ

หรื อ ต่างประเทศ
รับฝากเงินในบัญชีเดินสะพัด หรื อ ประเภทเงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจํา หรื อ เงิน
ฝากประเภทอื"นๆ รวมทังการรั

บฝากเงินใดๆ โดยออกตราสารรับฝาก หรื อ ตราสารแห่งสิทธิ อย่างใดๆ โดยมี
หรื อไม่มีดอกเบี ย และที"จะจ่ายเงินเช่นว่านี  ในการให้ ก้ ยู ืม ในการซื อขาย และ เรี ยกเก็บเงินตามตัวR เงิน หรื อ ตรา
สารอันเปลีย" นมือได้ อย่างอื"นใด หรื อ ในการอื"นๆ ตามวัตถุประสงค์เพื"อการประกอบกิจการของบริ ษัท
ให้ ก้ ูยืมเงิน จ่ายเงินล่วงหน้ าให้ หรื อให้ สินเชื" อในลักษณะอื"นใดแก่บุคคล หรื อ นิติบุคคล โดยมีหลักประกัน
หรื อไม่มีหลักประกัน และหลักประกันจะเป็ นสังหาริ มทรัพย์ และหรื อ อสังหาริ มทรัพย์ และหรื อ สิทธิเรี ยกร้ อง
สิทธิตามกฎหมาย หรื อ สิทธิอื"นใด อันบุคคลหรื อนิติบคุ คลนันได้
 ก่อขึ นและใช้ สิทธิเรี ยกร้ องได้ ตามกฎหมายใด
ๆ หรื อ การมอบหนังสือสําคัญสําหรับที"ดิน หนังสือโอนกรรมสิทธิTในทรัพย์ และใบตราส่ง ใบสัง" ให้ สง่ มอบของ
ใบประทวนสินค้ า หรื อ ใบสํา คัญของนายคลังสินค้ า หรื อ เจ้ าของท่า เรื อ หรื อ หนังสือสําคัญอื"นใดที"เป็ น
หลักฐาน โดยมอบให้ ไว้ แก่บริ ษัทเพื"อเป็ นหลักประกัน และนอกเหนือจากหลักประกันดังกล่าวแล้ ว ยังให้ รวมถึง
หนังสือ ตราสาร หรื อ เอกสารใด ๆ ที"อ อกโดยธนาคาร สถาบันการเงิ น หรื อ บุค คลใดๆ ที"สามารถใช้ เป็ น
หลักประกันได้ อีกด้ วย
กู้ยืมเงิน หรื อ ทรัพย์สินอย่างอื"น โดยมีหรื อไม่มีดอกเบี ย และหรื อ มีหรื อไม่มี หลักประกัน เพื"อประโยชน์อย่างใด ๆ
ในการประกอบกิจการของบริ ษัท
กระทําการ ซื อ ขาย ซื อลด หรื อ ขายลด แลกเปลี"ยน หรื อ จัดการจําหน่ายโดยวิธีใด ๆ ซึ"ง เงินตราต่างประเทศ
พันธบัตร ตัวR เงินคลัง ตัวR เงิน เลตเตอร์ ออฟเครดิต ใบสําคัญแสดงสิทธิ ตราสารทางการเงิน ตราสารแห่งหนี 
ตราสารหรื อหลักฐานแห่งสิทธิ หรื อ ตราสารอื"นใด หุ้น หุ้นกู้ หน่วยลงทุน ตลอดจนหลักทรั พย์ ทุกชนิด ทุก
ประเภท ในประเทศและต่างประเทศ

(7)

(8)
(9)
(10)
(11)

(12)

(13)

(14)

(15)
(16)
(17)

ให้ การคํ าประกันหนี สิน หรื อ ความรับผิด หรื อ การปฏิบตั ิตามสัญญาของบุคคล โดยมีหรื อไม่มีหลักประกัน ทัง
ในประเทศและต่างประเทศ รวมทังการรั

บอาวัล การรับรอง ตัวR เงิน ตลอดจนการออกหรื อยืนยันการชําระเงิน
ตามเล็ตเตอร์ ออฟเครดิต หรื อ หนังสือสําคัญทางการค้ า ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื"อนไขที"ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยกําหนด
ออก ถอนหรื อขอรับคืน สลักหลัง รับสลักหลัง ซึง" ตัวR เงิน หรื อ เอกสารทางการเงิน หรื อ ตราสารอันเปลี"ยนมือได้
อย่างอื"น รวมถึงการออกหนังสือรับรองใด ๆ เพื"อการประกอบกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริ ษัท
ประกอบธุรกิ จเกี" ยวกับปั จจัยชํ าระเงินตราต่างประเทศ การบริ การทางการเงินที"เกี" ยวข้ องกับการค้ าระหว่าง
ประเทศ
เพื"อซื อขาย หรื อ จ่ายเงินล่วงหน้ าสําหรับคูปอง หรื อ ดอกเบี ยในการกู้เงิน หรื อ หลักประกันสาธารณะทังหลาย

จัดให้ ได้ มา และ เป็ นเจ้ าของสังหาริ มทรัพย์ อสังหาริ มทรัพย์ สิทธิ ประโยชน์ และสรรพสิ"งทังปวง

อันอาจถือ
กรรมสิทธิT หรื อ ถือสิทธิได้ ตามกฎหมายแห่งท้ องถิ"น และทําการซื อ จัดหามา รับ เช่า เช่าซื อ ถือกรรมสิทธิT หรื อ
ถือสิทธิครอบครอง หรื อ สิทธิอื"นใด หรื อ ปรับปรุ งใช้ หรื อ รับไว้ จดั การโดยประการอื"นใด รวมตลอดถึงการขาย
จําหน่าย จ่ายโอน ซึง" ทรัพย์สนิ หรื อ สิทธิและหน้ าที"ทกุ ประเภท เพื"อประโยชน์อย่างใด ๆ ในการประกอบกิจการ
ของบริ ษัท หรื อ พนักงานของบริ ษัท
กระทําการอย่างใด ๆ เพื"อว่าจ้ างให้ งานก่อสร้ างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที"พกั อาศัย สถานที"ทําการ ถนน
และงานก่อสร้ างอย่างอื"นทุกชนิด รวมถึงงานเกี"ยวกับโยธาทุกประเภทให้ แล้ วเสร็ จและสมแก่ประโยชน์อย่างใดๆ
ในการประกอบกิจการของบริ ษัท
เพื"อขาย ขายฝาก แลกเปลี"ยน เช่า ให้ เช่า ให้ เช่าแบบลีสซิ"ง เช่าช่วง ให้ เช่าช่วง เช่าซื อ ให้ เช่าซื อ จํานอง รับ
จํานอง จํ านํา รับจํ านํา โอนหรื อให้ รั บโอนหรื อรับให้ ให้ ใช้ หรื อ จําหน่าย จ่ายโอน โดยวิธีอื"นใด หรื อ
นําไปใช้ เพื"อประโยชน์อย่างใด ๆ ซึ"งทรัพย์สิน หรื อ สิทธิ หรื อ หน้ าที" รวมถึงการ ก่อภาระผูกพันใด ๆ เพื"อเป็ น
ประกันหนี  หรื อ เพื"อประโยชน์ในการประกอบกิจการของบริ ษัท หรื อ เพื"อการสาธารณกุศล หรื อ เพื"อการอื"นใด
ได้ ทกุ ประการ
ประกอบกิจการรับฝาก ดูแล เก็บรักษาหลักทรัพย์ บัตรเงินฝาก ตราสารแห่งหนี  วัตถุ หรื อ ทรัพย์สนิ มีคา่ สิทธิ
เอกสารสิทธิ เอกสารสําคัญ รวมถึงการจัดการผลประโยชน์ด้วยวิธีใด ๆ เกี"ยวกับการรับและส่งมอบหลักทรัพย์
หรื อ การรับหรื อจ่ายเงินค่าหลักทรัพย์ การรับเงินปั นผล และ การส่งมอบผลประโยชน์อนั เกิดจากหลักทรัพย์
นัน (Custodian Service) ทังภายในประเทศ

และหรื อ ต่างประเทศ
ที"จะเอาเงินลงทุนแสวงหาประโยชน์ในทางใด ๆ ที"อาจเห็นว่าเป็ นการสมควรตามกาลสมัย
เพิ"ม หรื อ ลดทุนของบริ ษัท ตามที"จะเห็นจําเป็ น หรื อ สมควรตามกาลสมัย
ออกหลักทรัพย์ประเภทหุ้น หุ้นกู้ ตัวR เงิน หน่วยลงทุน ใบสําคัญแสดงสิทธิที"จะซื อหลักทรัพย์ทกุ ประเภทตรา
สารแห่งหนี  หรื อ ตราสารประเภทอื"นใด และ ไม่วา่ จะมีลกั ษณะเป็ นเช่นใด ตามที"ได้ รับอนุญาต ตามที"กําหนด
ไว้ หรื อ จะกําหนดขึ นต่อไปในภายหน้ าโดยผลของกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจํากัด หรื อ กฎหมายว่าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อ กฎหมายอื"นใด เพื"อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้น หรื อ เสนอขายต่อประชาชน หรื อ
บุคคลใด ๆ ทังนี
 โดยมีราคาตามมูลค่าของตราสารหรื อหลักทรัพย์ที"ตงหรื
ั  อกําหนดไว้ หรื อ โดยการให้ สว่ นลด
หรื อในราคาที"สงู กว่าก็ได้

(18) ดําเนินกิจการกองทุนส่วนบุคคล กองทุนสํารองเลี ยงชีพ กองทุนตามกฎหมายอื"นใดที"บริ ษัทได้ รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจการจัดการนี ได้
(19) กระทําการเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ตัวแทน นายหน้ า ตัวแทนค้ าต่าง ผู้สนับสนุน ในการซื อขาย หรื อ ทํา
หน้ าที"อื"นใดอันเกี"ยวกับหุ้น หุ้นกู้ พันธบัตรใด ๆ ตัวR เงินคลัง ตราสารการเงิน ตราสารแห่งหนี  ตราสารแห่งสิทธิ
หรื อ ตราสารหรื อ หลักทรัพย์อื"นใด หรื อ ในกิจการใด ๆ ที"เกี"ยวหรื อเนื"องกับธุรกิจทางด้ านการเงิน การลงทุน
หรื อ การค้ าขาย หรื อ การอื"นใด
(20) ประกอบกิจการเป็ นตัวแทน นายหน้ า ตัวแทนค้ าต่าง บรรดาสินค้ าทุกชนิด ธุรกิจการค้ าทุกประเภท และ การ
เป็ นตัวแทน นายหน้ า เพื"อการซื อขาย หรื อ ถือกรรมสิทธิT ในทรัพย์สนิ ไว้ แทนบุคคลอื"น
(21) ประกอบกิจการเป็ นนายหน้ าประกันวินาศภัย และ นายหน้ าประกันชีวิต
(22) กระทําตนเป็ นตัวแทนของ รัฐบาล องค์การสาธารณะ เอกชน หรื อ เพื"อบุคคล หรื อ นิติบคุ คลอื"นใด
(23) เพื"อรับทําการให้ ก้ เู งินแก่ประชาชน หรื อ เอกชน หรื อ กลุม่ บุคคล และที"จะจัดการและทําการให้ ก้ เู ช่นว่านี 
(24) ประกอบกิจการจัดการโครงการแปลงสินทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ (ซีเคียวริ ไทเซชัน" )
(25) ประกอบกิจการ รับจัดการธุรกิจ ทุกชนิด ทุกประเภท ให้ แก่บุคคล คณะบุคคล กองทุนรวม กองทุน องค์กร
หรื อ หน่วยงานต่าง ๆ ทังภาครั

ฐและภาคเอกชน ทังในประเทศและต่

างประเทศ
(26) ประกอบกิจการเป็ นที"ปรึ กษา ให้ คําแนะนํา ให้ บริ การ รวบรวม ตีพิมพ์ เผยแพร่ ข่าวสาร ข้ อมูล และ วิเคราะห์
หรื อ วางแผนโครงการ หรื อ ความเห็นทางด้ านการเงิน การลงทุน เป็ นที"ปรึ กษาเกี"ยวกับการซื อขายกิจการ รวม
กิจการ ควบกิจการ การเข้ าเป็ นบริ ษัทหรื อหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อ ใน
สถานที"ซื อขายหลักทรัพย์อื"นใดที"จะมีขึ นตามกฎหมาย รวมถึงการดําเนินการ หรื อ การให้ บริ การอย่างใดๆ ใน
เรื" องใดๆ อันเกี"ยวข้ องกับธุรกิจการเงิน ธุรกิจการลงทุน ทังในประเทศและต่

างประเทศ
(27) เข้ า ทํ า สัญ ญาใด ๆ กับ หน่ว ยราชการ เทศบาล หรื อ บุค คล เพื" อ ให้ ไ ด้ ม าซึ"ง สิท ธิ ใ ด ๆ สัม ปทาน ลิข สิท ธิT
ประโยชน์ใด ๆ ที"คณะกรรมการของบริ ษัทฯ อาจเห็นสมควร เพื"อบรรลุวตั ถุประสงค์การประกอบกิจการของ
บริ ษัท
(28) ในกรณีที"บริ ษัท ซื อ หรื อ จัดหา หรื อ ให้ ได้ มาไม่วา่ ด้ วยประการใด ๆ ซึง" ทรัพย์สนิ หลักทรัพย์ หรื อ สิทธิอื"นใดนัน
บริ ษัทจะจ่ายเป็ นเงินหรื อหุ้นของบริ ษัท โดยกําหนดให้ ได้ รับหรื อไม่ได้ รับเงินปั นผล หรื อ กําหนดให้ ได้ รับเงินทุน
คืนก่อนหรื อหลัง หรื อ กํ าหนดเป็ นประการอื"นใดก็ได้ หรื อ จะจ่ายเป็ นเงินสดให้ บางส่วนและจํ าหน่ายหุ้นให้
บางส่วนก็ได้ หรื อจะกระทําการโดยสถานใด โดยมีข้อสัญญาอย่างใดก็ได้ แล้ วแต่บริ ษัทจะกําหนด
(29) ทําการค้ าขายร่วมกับ ร่วมลงทุนกัน หรื อ ถือหุ้นในห้ างหุ้นส่วนจํากัด โดยเป็ นหุ้นส่วนประเภทจํากัดความรับผิด
หรื อ ถือหุ้นในบริ ษัทจํ ากัด บริ ษัทมหาชนจํ ากัด กองทุน หรื อ หน่วยงานต่าง ๆ ทังภาครั

ฐและเอกชน ทังใน

ประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี ยังให้ รวมถึงการเข้ าเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจ หรื อ ร่ วมสัญญาทางธุรกิจกับ
นิติบคุ คลใด ๆ ภายใต้ กรอบวัตถุประสงค์ของบริ ษัท
(30) เพื"อก่อให้ เกิด ทําให้ สาํ เร็ จ รับประกัน รับรอง เข้ าร่ วมจัดการ และ ดําเนินการในเรื" องใด ๆ ที"เป็ นการสาธารณะ
หรื อ เอกชนของประเทศ เทศบาล หรื อ การกู้เงินใด ๆ หรื อ ของหุ้น หุ้นกู้ ของบริ ษัท บรรษัท หรื อ สมาคมใด ๆ
และที"จะให้ ก้ ยู ืม เพื"อประโยชน์แห่งเรื" องเช่นว่านี 
(31) ขายหรื อโอนหนี สินของลูกหนี ให้ แก่บุคคลอื"น รับซื อ เข้ าประมูล รับโอนหนี สินจากบุคคลอื"น และการโอนสิทธิ
เรี ยกร้ องที"เกิดจากการขายสินค้ าและบริ การของลูกค้ าหรื อลูกหนี ให้ แก่บคุ คล หรื อ รับโอนสิทธิเรี ยกร้ องดังกล่าว

(32)

(33)

(34)
(35)
(36)

(37)

จากบุคคลอื"น หรื อ ทําธุรกิจแฟคเตอริ" ง รวมทังทํ
 าการเรี ยกเก็บเงินจากบุคคลอื"น และหรื อ การรับบริ หารการ
ติดตามหนี สิน
ฟ้ องร้ อง ต่อสู้ เข้ าเป็ นคูค่ วาม ประนีประนอมยอมความ หรื อ ดําเนินการอย่างอื"น ในคดีความใด ๆ ในศาล หรื อ
องค์ การตุลาการ หรื อ คล้ ายตุล าการใด ๆ และที"จ ะเสนอข้ อ พิพ าทซึ"งบริ ษั ทจะพึง มีส่วนเกี" ยวข้ องด้ ว ยให้
อนุญาโตตุลาการพิจารณา
รับเป็ นผู้จดั การมรดก เพื"อจัดการทรัพย์สนิ และผลประโยชน์ทกุ ประเภท ด้ วยวิธีการอย่างใด ๆ ตามพินยั กรรมที"
ลูกค้ าและผู้อื"นได้ ทําขึ นไว้ รวมทังดํ
 าเนินการร้ องขอจัดการมรดกในทรัพย์สินของลูกหนี ในฐานะที"บริ ษัทเป็ นผู้มี
ส่วนได้ เสีย และลูกหนี ไม่มีทายาท ญาติ หรื อ บุคคลอื"นใดที"จะร้ องขอจัดการทรัพย์มรดกได้ อีกแล้ ว
ประกอบธุรกิจการออกบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรื อ บัตรอื"นใด รวมทังการร่

วมกับหน่วยงานของรัฐหรื อเอกชน
หรื อ นิติบคุ คลใด ๆ ในการออกบัตรตามที"กล่าวให้ แก่ลกู ค้ าของบริ ษัท
ประกอบธุรกิจให้ บริ การเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต และ เครื" องอิเล็คทรอนิคส์ ที"ใช้ ในการฝากถอนเงิน หรื อ ระบบ
ธนาคารทางโทรศัพท์ หรื อ ธนาคารในสํานักงาน
จัดตังสาขา

สํานักงานสาขาย่อย สํานักงานตัวแทน ตัวแทนของบริ ษัท ณ ที"ใดในประเทศ และ ต่างประเทศ
และรับเป็ นตัวแทนของธนาคารพาณิชย์อื"น เพื"อดําเนินธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ และ เพื"อกิจการอื"นใด ตามที"
บริ ษัทจะเห็นสมควรและสอดคล้ องเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของบริ ษัท รวมถึงการเพิกถอนหรื อยกเลิกการ
แต่งตังดั
 งกล่าวนี เสียตามอําเภอใจด้ วย
โดยทัว" ไปเพื"อกระทํา หรื อ ให้ มีการกระทําการ และสิง" ทังหลายอื

"น ซึง" จะนําให้ บรรลุถึงวัตถุประสงค์เพื"อประกอบ
กิจการของบริ ษัทที"กล่าวมาข้ างต้ นนี  ทังทางตรง

และหรื อ ทางอ้ อม

(38) ประกอบกิจการที"เกี"ยวกับการให้ บริ การการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ การให้ บริ การเงินอิเล็กทรอนิกส์รวมทัง
การให้ บริ การอี"นใดผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ และ/หรื อ เครื อข่ายอื"นใด
ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียน จํานวน

8,467,511,090.00 บาท

(แปดพันสีร" ้ อยหกสิบเจ็ดล้ านห้ าแสนหนึง" หมื"นหนึง" พันเก้ า
สิบบาทถ้ วน)

แบ่งออกเป็ น

846,751,109 หุ้น

(แปดร้ อยสีส" บิ หกล้ านเจ็ดแสนห้ าหมื"นหนึง" พันหนึง" ร้ อย
เก้ าล้ านหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ

10.00 บาท

(สิบบาท)

หุ้นสามัญ

846,751,109 หุ้น

(แปดร้ อยสีส" บิ หกล้ านเจ็ดแสนห้ าหมื"นหนึง" พันหนึง" ร้ อย
เก้ าล้ านหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ
ข้ อ 5.

- หุ้น

ที"ตงสํ
ั  านักงานใหญ่ จะตังอยู
 ่ ณ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

