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ชื่อผู้สมัคร ......................................................... เกิดวนัที่ ............ เดือน............................ พ.ศ. ............. อำยุ........... ปี 

 

ล ำดับ ลักษณะต้องห้ำมอ้ำงอิงตำมตำมประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย         
ที่ สกส. 13/2562 

ใส่เคร่ืองหมำย 
 ในช่อง หมำยเหตุ 
ใช่ ไม่ใช่ 

ลักษณะต้องห้ำมทั่วไป 

   1. เป็นบคุคลล้มละลายหรือพ้นจากการเป็นบคุคลล้มละลายมาแล้วไมถ่ึงห้าปี    

   2. เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดเก่ียวกับทรัพย์ที่กระท า        
โดยทจุริต ไมว่า่จะมีการรอการลงโทษหรือไมก็่ตาม 

   

   3. เคยถกูลงโทษไลอ่อกหรือปลดออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ
ฐานทจุริตตอ่หน้าที่ 

   

   4. เคยเป็นผู้มีอ านาจในการจดัการซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในขณะที่สถาบนัการเงิน
หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจอื่น รวมทัง้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย        
ถกูเพิกถอนใบอนญุาต  

  เว้นแตธ่นาคาร  
แหง่ประเทศไทยจะ
พิจารณายกเว้นให้ 

   5. เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอ านาจในการจดัการ
ของสถาบนัการเงินตามมาตรา 89 (3) หรือมาตรา 90 (4) แห่งพระราชบญัญตัิ
ธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2551 หรือเคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ 
ผู้จดัการ หรือผู้มีอ านาจ ในการจดัการของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจอื่น รวมทัง้
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือ บริษัทหลกัทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

  เว้นแตธ่นาคาร   
แหง่ประเทศไทยจะ
พิจารณายกเว้นให้ 

      6. เป็นกรรมการ ผู้ จัดการ พนักงาน หรือผู้ มีอ านาจในการจัดการของสถาบัน
การเงิน หรือสถาบนัการเงินเฉพาะกิจอื่น รวมทัง้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศ
ไทยในเวลาเดียวกนั 

  เว้นแตธ่นาคาร   
แหง่ประเทศไทยจะ
พิจารณายกเว้นให้ 

      7. เป็นผู้จดัการ หรือผู้มีอ านาจในการจดัการ นอกเหนือจากต าแหนง่กรรมการของ
บริษัทที่ได้รับสินเช่ือหรือได้รับการค า้ประกนัหรืออาวลัหรือมีภาระผกูพนัอยูก่บั
ธนาคาร เว้นแตเ่ป็นกรณีที่ได้รับการยกเว้นจากธนาคารแหง่ประเทศไทย  

   

 

 

      8. เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวฒุิสภา สมาชิกสภา
ท้องถ่ินหรือผู้ บริหารท้องถ่ิน หรือผู้ ด ารงต าแหน่งทางการเมืองอื่นใดตามที่
ธนาคารแหง่ประเทศไทยจะได้ประกาศก าหนด 

   

         9. เป็นพนกังานธนาคารแห่งประเทศไทย หรือเป็นผู้ที่พ้นจากการเป็นพนักงานของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยยังไม่ครบ 1 ปี ในต าแหน่งผู้ ช่วยผู้ ว่าการขึน้ไปหรือ
ต าแหน่งเทียบเท่าที่เรียกช่ืออย่างอื่นของส่วนงานต่างๆ ไม่ว่าจะอยู่ในสายงานใด 
หรือในต าแหน่งผู้ อ านวยการอาวุโส หรือต าแหน่งเทียบเท่าที่เรียกช่ืออย่างอื่น        
ในสายงานที่มีอ านาจในการตดัสินใจก าหนดนโยบายก ากับดูแล หรือการก ากับ
ตรวจสอบสถาบนัการเงิน หรือสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 

   



-2- 
 

ลักษณะต้องห้ำม ด้ำนควำมซื่อสัตย์ สุจริต และชื่อเสียง 

    10. เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ หรือผู้มีอ านาจตามกฎหมายจัดตัง้ สัง่ถอดถอนจากการเป็น
กรรมการผู้ จัดการ ผู้ มีอ านาจในการจัดการ และที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน 
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ รวมทัง้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือบริษัท
หลกัทรัพย์ใดมาก่อน  

  เว้นแตจ่ะพ้น
ระยะเวลาที่ก าหนด
ห้ามด ารงต าแหนง่
มาแล้ว หรือได้รับการ
ยกเว้นจากธนาคาร
แหง่ประเทศไทย 

     11. เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ผู้มีอ านาจตามกฎหมายจดัตัง้ หรือหน่วยงานของรัฐ ทัง้ในและ
ต่างประเทศ ซึ่งมีหน้าที่ก ากับและควบคุมสถาบันการเงิน หรือสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ รวมทัง้ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย กลา่วโทษ ร้องทกุข์ หรือก าลงัถกู
ด าเนินคดีในความผิดฐานฉ้อโกง หรือทจุริต ตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของ
สถาบนัการเงิน หลกัทรัพย์ และสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ รวมทัง้ธนาคารอิสลาม
แหง่ประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ 

  เว้นแตป่รากฎวา่
คดีถงึที่สดุโดยไมม่ี

ความผิด 

     12. 
เคยถูกหน่วยงานอื่นของรัฐ ทัง้ในและต่างประเทศ นอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 11 
กลา่วโทษ ร้องทกุข์ หรือก าลงัถกูด าเนินคดี ในความผิดฐานฉ้อโกงหรือทจุริตทางการเงิน 

  เว้นแตป่รากฎวา่คดี
ถึงที่สดุโดยไมม่ี
ความผิด 

     13. 
มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจหรือด าเนินการใดๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือ    
ที่มีลกัษณะเป็นการหลอกลวงผู้อื่นหรือประชาชน 

   

      14. 
มีหรือเคยมีประวตัิสว่นตวัหรือพฤติกรรมที่เป็นการกระท าอนัไม่เป็นธรรมหรือเอารัด
เอาเปรียบผู้บริโภค หรือมีสว่นร่วมหรือสนบัสนนุให้เกิดการกระท าดงักลา่วของผู้อื่น 

   

      15. มีหรือเคยมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการท างานอนัส่อไปในทางไม่สจุริตหรือฉ้อฉล หรือ      
มีส่วนร่วมหรือสนบัสนุนให้เกิดการกระท าดงักล่าวของบุคคลอื่น ซึ่งรวมถึงการเลือก
ปฏิบตัิ การแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ตดัสนิใจใด  ๆอนัอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งของผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 

   

      16. มีหรือเคยมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการละเลยการตรวจสอบดูแลหรือการปฏิบตัิงาน   
ที่พึงกระท าตามสมควรเยี่ยงกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอ านาจในการจดัการของ
สถาบันการเงิน หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจอื่น รวมทัง้ธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งท าให้สถาบันการเงิน หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจอื่น รวมทัง้
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบัต่างๆ คู่มือ
ปฏิบัติงานภายใน ตลอดจนมติของคณะกรรมการ หรือมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น           
ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการพิจารณาสินเช่ือหรือการตัดสินใจลงทุน หรือมีการด าเนิน
กิจการอื่นใดอันเป็นสาเหตุให้เกิดความไม่เช่ือมั่นในธุรกิจสถาบันการเงิน หรือ
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ รวมทัง้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ความเสยีหายต่อ
ช่ือเสียง ฐานะ หรือการด าเนินธุรกิจของสถาบันการเงิน หรือสถาบันการเงิน   
เฉพาะกิจ รวมทัง้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอย่างมีนยัส าคญั เช่น ท าให้การ
ด ารงเงินกองทนุตอ่สนิทรัพย์เสีย่ง (BIS Ratio) ต ่ากวา่ที่กฎหมายก าหนด หรือท าให้
ไม่สามารถด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งรวมถึง        
ความเสียหายต่อลกูค้าของสถาบนัการเงินหรือสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ รวมทัง้
ธนาคารแหง่ประเทศไทยอยา่งมีนยัส าคญั 
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ลักษณะต้องห้ำม ด้ำนควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ 

     17. เป็นผู้ ด ารงต าแหน่งทางการเมืองอื่น ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต นอกเหนือจากต าแหน่งที่ก าหนดในข้อ 8 ทัง้นี  ้ให้รวม
ต าแหน่งกรรมการผู้ ช่วยรัฐมนตรี หรือผู้ ช่วยรัฐมนตรี ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีวา่ด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี 

   

     18. มีหรือเคยมีการท างานที่แสดงถึงการขาดมาตรฐานทางบญัชีมาตรฐานการบริหาร
ความเสีย่ง หรือมาตรฐานวิชาชีพอื่นๆ ในการด าเนินธุรกิจ ซึง่ก าหนดโดยหนว่ยงาน
ของรัฐ หรือหนว่ยงานก าหนดมาตรฐานอื่น ทัง้ในและตา่งประเทศ เช่น การอ าพราง
ฐานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานที่แท้จริง การจงใจหลีกเลี่ยงการเปิดเผย
ข้อมลูในประเด็นอนัเป็นสาระส าคญั การถกูเพิกถอนใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ 

   

ลักษณะต้องห้ำม ด้ำนสถำนะทำงกำรเงนิ 
     19. ไม่มีปัญหาในการช าระเงินต้น ดอกเบีย้ หรือรายได้ทางการเงินอื่นท่ีเทียบเท่า

ดอกเบีย้ หรือเข้าขา่ยจดัชัน้เป็นลกูหนีช้ัน้ต า่กวา่มาตรฐาน ชัน้สงสยั ชัน้สงสยัจะสญู 
หรือสูญกับสถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ รวมทัง้ธนาคารอิสลาม        
แหง่ประเทศไทย หรือบริษัทที่ให้สนิเช่ือทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

   

 
 
      ลงช่ือ ....................................................  ผู้ รับรองข้อมลู (ผู้สมคัร) 
   (.........................................................) 
  วนัท่ีให้ข้อมลู........................................... 
 
 


