EXIM BANK เปิ ดรับสมัครบุคคลดำรงตำแหน่ ง “กรรมกำรผู้จัดกำร”
คณะกรรมกำรสรรหำกรรมกำรผู้ จัดกำร EXIM BANK ประกำศเปิ ดรั บสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมำะสมเป็ นกรรมกำรผู้จัดกำร EXIM BANK ตัง้ แต่ บัดนีถ้ งึ 28 กุมภำพันธ์ 2563
นายพิริยะ เข็มพล กรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการ EXIM BANK เปิ ดเผยว่า ตามที่ นายพิ ศิษฐ์ เสรี วิวัฒนา ซึ่งดารง
ตาแหน่งกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มิถุนายน 2559 เป็ นกรรมการผู้จดั การคนที่ 5 นับตังแต่
้ ก่อตัง้
EXIM BANK เมื่อปี 2537 มีวาระดารงตาแหน่ง 4 ปี และจะครบวาระในเดือนพฤษภาคม 2563 EXIM BANK จึงได้
ดาเนินการสรรหากรรมการผู้จดั การคนใหม่ให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสาหรับกรรมการและ
พนัก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ พ.ศ. 2518 และฉบับ แก้ ไ ขเพิ่ มเติ ม ในการนี จ้ ึงได้ ป ระกาศสรรหาบุคคลที่ จะดารงตาแหน่ง
กรรมการผู้จดั การ EXIM BANK คนใหม่ โดยผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ ตงแต่
ั ้ บดั นี ้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563
คุณสมบัติของผู้สมัครต้ องเป็ นบุคคลผู้มีสญ
ั ชาติไทย อายุไม่เกิ น 58 ปี บริ บูรณ์ ในวัน ที่ยื่นใบสมัคร สาเร็ จ
การศึกษาไม่ต่ากว่าปริ ญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อน (สานักงาน ก.พ.)
รับรอง ไม่เป็ นผู้มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามพระราชบัญญัติคณ
ุ สมบัติมาตรฐานสาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ.2518 และฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม และตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส.13/2562 โดยมีคณ
ุ สมบัติเฉพาะ
ประกอบด้ วย มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ด้านการเงินการธนาคาร การตลาด และเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศเป็ นอย่างดี เคยทางานในสถาบันการเงินไม่น้อยกว่า 10 ปี มีประสบการณ์ ในการบริ หารจัดการองค์กร และ
เคยดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่ารองผู้บริ หารสูงสุดขององค์กรอย่างน้ อย 3 ปี โดยองค์กรดังกล่าวต้ องมีสินทรัพย์ไม่น้อยกว่า
50,000 ล้ านบาทต่อปี ในช่วงที่ดารงตาแหน่ง มีความรู้ ความสามารถในการบริ หารงานด้ านสินเชื่อ สื่อสารภาษาไทย
และภาษาอังกฤษได้ ดี ม าก มีภ าวะความเป็ น ผู้นาสูง มีวิ สัย ทัศน์ ใ นการบริ ห ารจัด การและการพัฒ นาบุค ลากร
มีค วามสามารถในการตัด สิน สั่ง การ การแก้ ไ ขปั ญ หา เป็ น แบบอย่า งที่ ดี มีคุณ ธรรม จริ ย ธรรม และยึด มั่น ใน
หลักธรรมาภิบาล ทังนี
้ ้ วาระดารงตาแหน่งตามสัญญาจ้ างคราวละไม่เกิน 4 ปี หรื อเมื่ออายุครบ 60 ปี บริ บรู ณ์
ผู้สนใจติดต่อขอรั บใบสมัครได้ ที่ ส่วนโครงสร้ างและสรรหา ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล EXIM BANK สานักงานใหญ่
ชัน้ 15 อาคารเอ็กซิม หรื อดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ www.exim.go.th และส่งใบสมัครพร้ อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบการสมัคร ตังแต่
้ บัดนีถ้ ึง 28 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาทาการ สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2271
3700 ต่อ 2003
14 กุมภาพันธ์ 2563
ส่วนสื่อสารองค์กร ฝ่ ายพัฒนาความยัง่ ยืนและสื่อสารองค์กร
สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ ท่ สี ่ วนสื่อสำรองค์ กร ฝ่ ำยพัฒนำควำมยั่งยืนและสื่อสำรองค์ กร
โทร. 0 2271 3700, 0 2278 0047, 0 2617 2111 ต่ อ 4120-4

