แบบยืนยันข้ อมูลคุณสมบัติของผู้สมัครดำรงตำแหน่ งกรรมกำรผู้จัดกำร
ธนำคำรเพื่อกำรส่ งออกและนำเข้ ำแห่ งประเทศไทย (ธสน.)
อ้ ำงอิงตำมตำมประกำศธนำคำรแห่ งประเทศไทย ที่ สกส. 13/2562
ชื่อผู้สมัคร ......................................................... เกิดวันที่............ เดือน............................ พ.ศ. ............. อำยุ........... ปี

ลำดับ

ลักษณะต้ องห้ ำมอ้ ำงอิงตำมตำมประกำศธนำคำรแห่ งประเทศไทย
ที่ สกส. 13/2562

ใส่ เครื่องหมำย
 ในช่ อง

ใช่

หมำยเหตุ

ไม่ ใช่

ลักษณะต้ องห้ ำมทั่วไป
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

เป็ นบุคคลล้ มละลายหรื อพ้ นจากการเป็ นบุคคลล้ มละลายมาแล้ วไม่ถึงห้ าปี
เคยต้ อ งค าพิ พ ากษาถึ ง ที่ สุด ให้ จ าคุก ในความผิ ด เกี่ ย วกับ ทรั พ ย์ ที่ ก ระท า
โดยทุจริ ต ไม่วา่ จะมีการรอการลงโทษหรื อไม่ก็ตาม
เคยถูกลงโทษไล่ออกหรื อปลดออกจากราชการ องค์การ หรื อหน่วยงานของรัฐ
ฐานทุจริ ตต่อหน้ าที่
เคยเป็ นผู้มีอานาจในการจัดการซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในขณะที่สถาบันการเงิน
หรื อ สถาบัน การเงิ น เฉพาะกิ จ อื่ น รวมทัง้ ธนาคารอิ สลามแห่ง ประเทศไทย
ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
เคยถูกถอดถอนจากการเป็ นกรรมการ ผู้จัดการ หรื อผู้มีอานาจในการจัดการ
ของสถาบันการเงินตามมาตรา 89 (3) หรื อมาตรา 90 (4) แห่งพระราชบัญญัติ
ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 หรื อเคยถูกถอดถอนจากการเป็ นกรรมการ
ผู้จดั การ หรื อผู้มีอานาจ ในการจัดการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจอื่น รวมทัง้
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรื อ บริ ษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เป็ น กรรมการ ผู้จัด การ พนัก งาน หรื อ ผู้มี อ านาจในการจัด การของสถาบัน
การเงิน หรื อสถาบันการเงินเฉพาะกิจอื่น รวมทังธนาคารอิ
้
สลามแห่งประเทศ
ไทยในเวลาเดียวกัน
เป็ นผู้จดั การ หรื อผู้มีอานาจในการจัดการ นอกเหนือจากตาแหน่งกรรมการของ
บริ ษัทที่ได้ รับสินเชื่อหรื อได้ รับการค ้าประกันหรื ออาวัลหรื อมีภาระผูกพันอยูก่ บั
ธนาคาร เว้ นแต่เป็ นกรณีที่ได้ รับการยกเว้ นจากธนาคารแห่งประเทศไทย
เป็ นข้ าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภา
ท้ อ งถิ่ น หรื อผู้บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ด ารงตาแหน่งทางการเมือ งอื่นใดตามที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะได้ ประกาศกาหนด
เป็ นพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย หรื อเป็ นผู้ที่พ้นจากการเป็ นพนักงานของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยยังไม่ครบ 1 ปี ในต าแหน่งผู้ช่ วยผู้ว่าการขึ น้ ไปหรื อ
ตาแหน่งเทียบเท่าที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นของส่วนงานต่างๆ ไม่ว่าจะอยู่ในสายงานใด
หรื อในตาแหน่งผู้อานวยการอาวุโส หรื อตาแหน่งเทียบเท่าที่ เรี ยกชื่ ออย่างอื่ น
ในสายงานที่มีอานาจในการตัดสินใจกาหนดนโยบายกากับดูแล หรื อการกากับ
ตรวจสอบสถาบันการเงิน หรื อสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

เว้ นแต่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยจะ
พิจารณายกเว้ นให้
เว้ นแต่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยจะ
พิจารณายกเว้ นให้

เว้ นแต่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยจะ
พิจารณายกเว้ นให้

-2ลักษณะต้ องห้ ำม ด้ ำนควำมซื่อสัตย์ สุจริต และชื่อเสียง
10.

เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และ
ตลาดหลักทรั พย์ หรื อผู้มีอานาจตามกฎหมายจัดตัง้ สัง่ ถอดถอนจากการเป็ น
กรรมการผู้จัดการ ผู้มี อ านาจในการจัดการ และที่ ปรึ กษาของสถาบันการเงิ น
สถาบันการเงิ นเฉพาะกิ จ รวมทัง้ ธนาคารอิ สลามแห่งประเทศไทย หรื อบริ ษั ท
หลักทรัพย์ใดมาก่อน

11.

เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ผู้มีอานาจตามกฎหมายจัดตัง้ หรื อหน่วยงานของรัฐ ทังในและ
้
ต่างประเทศ ซึ่งมีหน้ าที่กากับและควบคุมสถาบันการเงิ น หรื อสถาบันการเงิ น
เฉพาะกิจ รวมทังธนาคารอิ
้
สลามแห่งประเทศไทย กล่าวโทษ ร้ องทุกข์ หรื อกาลังถูก
ดาเนินคดีในความผิดฐานฉ้ อโกง หรื อทุจริ ต ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของ
สถาบันการเงิน หลักทรัพย์ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ รวมทังธนาคารอิ
้
สลาม
แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ
เคยถูกหน่ วยงานอื่ นของรั ฐ ทัง้ ในและต่ างประเทศ นอกเหนื อจากที่ ระบุในข้ อ 11
กล่าวโทษ ร้ องทุกข์ หรื อกาลังถูกดาเนินคดี ในความผิดฐานฉ้ อโกงหรื อทุจริ ตทางการเงิน

12.
13.
14.
15.

16.

มีหรื อเคยมีส่วนร่ วมในการประกอบธุรกิจหรื อดาเนินการใดๆ ที่ผิดกฎหมาย หรื อ
ที่มีลกั ษณะเป็ นการหลอกลวงผู้อื่นหรื อประชาชน
มีหรื อเคยมีประวัติสว่ นตัวหรื อพฤติกรรมที่เป็ นการกระทาอันไม่เป็ นธรรมหรื อเอารัด
เอาเปรี ยบผู้บริ โภค หรื อมีสว่ นร่วมหรื อสนับสนุนให้ เกิดการกระทาดังกล่าวของผู้อื่น
มีหรื อเคยมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการทางานอันส่อไปในทางไม่สจุ ริ ตหรื อฉ้ อฉล หรื อ
มีส่วนร่ วมหรื อสนับสนุนให้ เกิดการกระทาดังกล่าวของบุคคลอื่น ซึ่งรวมถึงการเลือก
ปฏิบตั ิ การแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรื อพวกพ้ อง หรื อการเข้ าไปมีส่วนร่ วมในการ
ตัดสินใจใดๆ อันอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งของผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
มีหรื อเคยมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการละเลยการตรวจสอบดูแลหรื อการปฏิบตั ิงาน
ที่พึงกระทาตามสมควรเยี่ยงกรรมการ ผู้จัดการ หรื อผู้มีอานาจในการจัดการของ
สถาบันการเงิ น หรื อสถาบันการเงิ นเฉพาะกิ จอื่ น รวมทัง้ ธนาคารอิ สลามแห่ ง
ประเทศไทย ซึ่งทาให้ สถาบันการเงิ น หรื อสถาบันการเงิ นเฉพาะกิ จอื่น รวมทัง้
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ฝ่ าฝื นกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับต่างๆ คู่มือ
ปฏิ บัติ งานภายใน ตลอดจนมติ ของคณะกรรมการ หรื อมติ ที่ ประชุ มผู้ถื อหุ้น
ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องการพิจารณาสินเชื่ อหรื อการตัดสินใจลงทุน หรื อมีการดาเนิน
กิ จการอื่นใดอันเป็ นสาเหตุให้ เกิ ดความไม่เชื่ อมั่นในธุรกิ จสถาบันการเงิ น หรื อ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ รวมทังธนาคารอิ
้
สลามแห่งประเทศไทย ความเสียหายต่อ
ชื่ อเสียง ฐานะ หรื อการด าเนิ นธุ รกิ จของสถาบันการเงิ น หรื อสถาบันการเงิ น
เฉพาะกิจ รวมทังธนาคารอิ
้
สลามแห่งประเทศไทยอย่างมีนยั สาคัญ เช่น ทาให้ การ
ดารงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสีย่ ง (BIS Ratio) ต่ากว่าที่กฎหมายกาหนด หรื อทาให้
ไม่ สามารถด ารงสิ นทรั พย์ สภาพคล่ องได้ ตามที่ กฎหมายก าหนด ซึ่ งรวมถึ ง
ความเสียหายต่อลูกค้ าของสถาบันการเงินหรื อสถาบันการเงินเฉพาะกิจ รวมทัง้
ธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างมีนยั สาคัญ

เว้ นแต่จะพ้ น
ระยะเวลาที่กาหนด
ห้ ามดารงตาแหน่ง
มาแล้ ว หรื อได้ รับการ
ยกเว้ นจากธนาคาร
แห่งประเทศไทย
เว้ นแต่ปรากฎว่า
คดีถงึ ที่สดุ โดยไม่มี
ความผิด

เว้ นแต่ปรากฎว่าคดี
ถึงที่สดุ โดยไม่มี
ความผิด

-3ลักษณะต้ องห้ ำม ด้ ำนควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์
17.

18.

19.

เป็ นผู้ ด ารงต าแหน่ งทางการเมื องอื่ น ตามกฎหมายว่ าด้ วยการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ต นอกเหนื อจากต าแหน่ งที่ ก าหนดในข้ อ 8 ทัง้ นี ้ ให้ รวม
ต าแหน่ ง กรรมการผู้ ช่ ว ยรั ฐ มนตรี หรื อ ผู้ ช่ ว ยรั ฐ มนตรี ตามระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
มีหรื อเคยมีการทางานที่แสดงถึงการขาดมาตรฐานทางบัญชีมาตรฐานการบริ หาร
ความเสีย่ ง หรื อมาตรฐานวิชาชีพอื่นๆ ในการดาเนินธุรกิจ ซึง่ กาหนดโดยหน่วยงาน
ของรัฐ หรื อหน่วยงานกาหนดมาตรฐานอื่น ทังในและต่
้
างประเทศ เช่น การอาพราง
ฐานะทางการเงินหรื อผลการดาเนินงานที่แท้ จริ ง การจงใจหลีกเลี่ยงการเปิ ดเผย
ข้ อมูลในประเด็นอันเป็ นสาระสาคัญ การถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ลักษณะต้ องห้ ำม ด้ ำนสถำนะทำงกำรเงิน
ไม่มี ปั ญหาในการช าระเงิ นต้ น ดอกเบี ย้ หรื อรายได้ ทางการเงิ นอื่ นที่ เที ยบเท่า
ดอกเบี ้ย หรื อเข้ าข่ายจัดชันเป็
้ นลูกหนี ้ชันต
้ า่ กว่ามาตรฐาน ชันสงสั
้ ย ชันสงสั
้ ยจะสูญ
หรื อสูญกับสถาบันการเงิ น สถาบันการเงิ นเฉพาะกิ จ รวมทัง้ ธนาคารอิ สลาม
แห่งประเทศไทย หรื อบริ ษัทที่ให้ สนิ เชื่อทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
ลงชื่อ .................................................... ผู้รับรองข้ อมูล (ผู้สมัคร)
(.........................................................)
วันที่ให้ ข้อมูล...........................................

