ธนาคารเพื่อการส่ งออกและนาเข้ าแห่ งประเทศไทย (ธสน.)
รั บสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการผู้จัดการ ปี 2559
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ าแห่งประเทศไทย (ธสน.) เป็ นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรั ฐ เปิ ด
ดาเนินการตังแต่
้ เดือนกุมภาพันธ์ 2537 โดยสามารถให้ สินเชื่อได้ ทุกรู ปแบบ ทังสิ
้ นเชื่อเพื่อส่งออก-นาเข้ า สินเชื่อ
โครงการลงทุนทัง้ ในและต่างประเทศ บริ การประกันการส่งออกและลงทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริ มการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ และสนับสนุนการได้ มาซึง่ เงินตราต่างประเทศหรื อประหยัดเงินตราต่างประเทศ
ในปี 2559 EXIM BANK จะใช้ จุดแข็งในการเป็ นสถาบันเงินเฉพาะกิจของรัฐทางานอย่างแข็งขันร่ วมกับ
หน่วยงานภาครั ฐและเอกชน เพื่ อขับเคลื่อนการเติบโตของภาคการส่งออกและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยื น
EXIM BANK จึงกาลังสรรหาบุคคลเข้ ามาดารงตาแหน่ง กรรมการผู้จัดการ เพื่อบริ หารจัดการองค์กร โดยผู้สมัคร
ต้ องแสดงวิสยั ทัศน์ แนวคิดในเชิงกลยุทธ์ที่จะบริ หารจัดการและพัฒนา EXIM BANK ตลอดวาระการดารงตาแหน่ง
4 ปี ว่าจะทาอย่างไรให้ EXIM BANK มีบทบาทในเชิงรุ ก เสริ มทีมเศรษฐกิจ-การคลังของประเทศให้ แข็งแกร่ ง ทาให้
องค์กรบรรลุเป้าหมายและภารกิจ
กรรมการผู้จัดการ
คุณสมบัตทิ ่ วั ไป
 มีสญ
ั ชาติไทย
 มีอายุไม่เกิน 58 ปี บริ บรู ณ์ในวันยื่นใบสมัคร
 สามารถทางานให้ ธสน. ได้ เต็มเวลา

คุณสมบัตเิ ฉพาะ
 มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ด้านการเงินการธนาคาร การตลาด และเศรษฐกิ จระหว่าง
ประเทศเป็ นอย่างดี
 มีประสบการณ์ทางานในสถาบันการเงินไม่น้อยกว่า 10 ปี
 มีประสบการณ์ในการบริ หารจัดการองค์กร และเคยดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่ารองผู้บริ หารสูงสุดขององค์กร
อย่างน้ อย 3 ปี โดยองค์กรดังกล่าวต้ องมีสินทรัพย์ไม่ต่ากว่า 10,000 ล้ านบาทต่อปี ในช่วงที่ดารงตาแหน่ง
 มีความรู้ ความสามารถด้ านการบริ หารสินเชื่อ
 สื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ ดีมาก
 มีความเป็ นผู้นา มีวิสยั ทัศน์ และมีมนุษยสัมพันธ์ ที่ดีในการทางานร่ วมกับผู้อื่น มีความสามารถในการ
บริ หารและพัฒนาบุคลากร

ทังนี
้ ้ ต้ องไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตาม พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานสาหรั บกรรมการและพนักงานรั ฐวิสาหกิจ
พ.ศ. 2518 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม และลักษณะต้ องห้ าม ตามแนวทางที่ได้ รับจากธนาคารแห่งประเทศไทย
คุณวุฒกิ ารศึกษา
สาเร็ จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริ ญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อน
(สานักงาน ก.พ.) รับรอง
กาหนดรั บสมัคร
ตังแต่
้ วนั ที่ 5-29 มกราคม 2559 ในวันและเวลาทาการ
วิธีการสมัคร
 ติ ดต่อขอรั บใบสมัครได้ ที่ ส่วนเลขานุ การ ส านักบริ หาร ธสน. ชัน้ 18 อาคารเอ็กซิ ม เลขที่ 1193 ถนน
พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพฯ 10400 หรื อดาวน์โหลดใบสมัครทาง www.exim.go.th
 ส่งใบสมัคร พร้ อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครเป็ นต้ นฉบับ 1 ชุดและสาเนา 6 ชุด รวม 7 ชุด
ใส่ซองปิ ดผนึกและจ่าหน้ าซองถึง
ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการ
ธนาคารเพื่อการส่ งออกและนาเข้ าแห่ งประเทศไทย สานักบริหาร ชัน้ 18 อาคารเอ็กซิม
เลขที่ 1193 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพฯ 10400
รายละเอียดคุณสมบัติ
ดาวน์ โหลดใบสมัครและเอกสารประกอบ

สอบถาม โทร. 0 2617 2111 ต่ อ 1130, 1133
www.exim.go.th

เอกสารประกอบการสมัครตําแหน่ งกรรมการผู้จัดการ ปี 2559

1. ใบสมัคร (4 แผ่น)
2. แบบยืนยันข้ อมูลคุณสมบัตขิ องผู้สมัครเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จดั การ ธสน. ตาม พ.ร.บ.
คุณ สมบัติม าตรฐานสํ าหรั บกรรมการและพนักงานรั ฐวิ ส าหกิ จ พ.ศ. 2518 และที- แ ก้ ไ ข
เพิ-มเติม (1 แผ่น)
3. แบบยื นยันข้ อมูลคุณสมบัติของผู้สมัครดํ ารงตํ าแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธสน. อ้ างอิงตาม
แนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย (3 แผ่น)
4. หนังสือยินยอมให้ ตรวจสอบคุณสมบัตติ ามประกาศสรรหากรรมการผู้จดั การ ธสน. (1 แผ่น)
5. หนังสือมอบอํานาจให้ กระทําการยื-นใบสมัครงานแทนผู้สมัครงานตําแหน่งกรรมการผู้จดั การ
ธสน. (1 แผ่น)
6. Checklist เอกสารประกอบการสมัคร (1 แผ่น)

ติ ดรู ปสี
ขนาด 2 นิว

ใบสมัคร
บุคคลเพือคัดเลือกเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการผู้จัดการ
ธนาคารเพือการส่ งออกและนําเข้ าแห่ งประเทศไทย (ธสน.)
1. รายละเอียดส่ วนบุคคล
ชือ นาย/ นาง/ นางสาว/ อืนๆ (ระบุ)
นามสกุล
NAME MR./ MRS./ MISS/ OTHER
LAST NAME
(ชือ-สกุลเดิม) ถ้ ามี
วันเดือนปี เกิด
อายุ
ปี สัญชาติ
เชื .อชาติ
ศาสนา
ทีอยู่ปัจจุบัน (ทีสามารถติดต่อได้ ) เลขที
หมู่
ซอย
ถนน
แขวง
เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์บ้าน
มือถือ
E-mail address
ทีอยู่ตามทะเบียนบ้ าน เลขที
หมู่
ซอย
ถนน
แขวง
เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
สถานทีทํางาน เลขที
ซอย
ถนน
แขวง
เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
บัตรประจําตัวประชาชน เลขที
วันออกบัตร
วันหมดอายุ

2. รายละเอียดครอบครั ว
ชือ-สกุล บิดา
ทีอยู่
ชือ-สกุล มารดา
ทีอยู่

มีชีวติ 

ถึงแก่กรรม

จังหวัด
มีชีวติ 

โทรศัพท์
ถึงแก่กรรม 

จังหวัด
สถานภาพสมรส
โสด 
ชือ-สกุล คูส่ มรส
สถานทีทํางานของคูส่ มรส

สมรส



หย่า 

โทรศัพท์

หม้ าย
(ชือ-สกุลเดิม)

จังหวัด
จํานวนบุตร

เพศชาย
ชือ-สกุลบุตร

1.
2.
3.
4.




โทรศัพท์

คน

วัน/เดือน/ปี เกิด อายุ (ปี )

เพศหญิง

คน
อาชีพ

2

3. สุขภาพปั จจุบัน




สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
มีโรคประจําตัว (โปรดระบุ)

4. รายละเอียดการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี

1.
2.

ปริ ญญาโท

1.
2.

สาขาวิชา

สถาบัน/ ประเทศ

ปี ทีสําเร็ จ
การศึกษา

ปริ ญญาเอก 1.
2.

5. ประวัติการทํางาน*
ระหว่างปี
(พ.ศ.)

ชือองค์กร
และตําแหน่งสุดท้ าย

หน้ าทีความรับผิดชอบ

ระยะเวลาทีดํารง
ตําแหน่งสุดท้ าย
ในแต่ละองค์กร

รายได้ / ปี

*หมายเหตุ สามารถจัดทํารายละเอียดเป็ นเอกสารแนบเพิมเติม โดยเรี ยงลําดับข้ อมูลจากปี ล่าสุดเป็ นต้ นไป

เหตุผลทีออก

3

6. ผลงาน/ ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานตามข้ อ 5. ทีเป็ นประโยชน์ ต่อการปฏิบัตงิ านในตําแหน่ งทีสมัคร

7. การฝึ กอบรม/ ดูงานทีเป็ นประโยชน์ ต่อการปฏิบัติงานในตําแหน่ งทีสมัคร*
ลําดับ

หลักสูตร

สถาบัน/ ประเทศ

ระยะเวลา
(ปี / เดือน)

*หมายเหตุ สามารถจัดทํารายละเอียดเป็ นเอกสารแนบเพิมเติม โดยเรี ยงลําดับข้ อมูลจากปี ล่าสุดเป็ นต้ นไป
8. ความสามารถทางภาษา

ภาษา

ฟั ง

พูด
อ่าน
(ระบุ พอใช้ ดี ดีมาก)

เขียน

4

9. คุณสมบัติและความสามารถพิเศษทีเป็ นประโยชน์ ต่อการปฏิบัติงานในตําแหน่ งทีสมัคร

10. ความคิดเห็นและมูลเหตุจูงใจทีทําให้ ท่านสนใจสมัครรับการคัดเลือกให้ ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการผู้จัดการ ธสน.

11. วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ ในการพัฒนา ธสน. ให้ เจริญเติบโตในระยะเวลา 4 ปี ข้ างหน้ า
-

ภาษาไทย ความยาวไม่เกิน 3 หน้ ากระดาษ A4 ขนาดตัวอักษร Cordia New 16 points
Executive Summary ภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ ากระดาษ A4 ขนาดตัวอักษร Cordia New 16 points

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อมูลทีแจ้ งไว้ ในใบสมัครนี . และเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครถูกต้ องและเป็ นจริ งทุกประการ หากปรากฏ
ภายหลังว่า ข้ าพเจ้ ามีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วน หรื อไม่เป็ นความจริ งตามทีได้ รับรองไว้ ข้ าพเจ้ ายินดีสละสิทธิc และให้ ถือเป็ นเหตุทีจะบอกเลิกสัญญา
จ้ างได้ โดยข้ าพเจ้ าจะไม่เรี ยกร้ องสิทธิcหรื อค่าเสียหายใดๆ ทังสิ
. .น
ทังนี
. . ข้ าพเจ้ ายอมรับในผลการตัดสินของคณะกรรมการสรรหาฯ ทีพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้ทีมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมตามทีเห็นสมควร
โดยถือเป็ นทีสิ .นสุด

ผู้สมัคร
)

ลงชือ
(
วันที

เดือน

พ.ศ.

แบบยืนยันข้ อมูลคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการผู้จัดการ
ธนาคารเพือการส่ งออกและนําเข้ าแห่ งประเทศไทย (ธสน.)
ตาม พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และทีแก้ ไขเพิมเติม
ชือผู้สมัคร ............................................................. เกิดวันที............ เดือน............................ พ.ศ. ............. อายุ............. ปี

ลําดับ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ลักษณะต้ องห้ าม

มีสญ
ั ชาติไทย
มีอายุไม่เกินกว่า 58 ปี บริ บรู ณ์ ในวันยื"นใบสมัคร
สามารถทํางานให้ กบั ธสน. ได้ เต็มเวลา
ไม่เป็ นบุคคลวิกลจริ ต หรื อจิตฟั" นเฟื อนไม่สมประกอบ
ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย หรื อไม่เคยเป็ นบุคคลล้ มละลายทุจริต
ไม่เคยได้ รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที"สดุ ให้ จําคุก เว้ นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดที"ได้ กระทําโดย
ประมาท หรื อความผิดลหุโทษ
ไม่เคยต้ องคําพิพากษา หรื อคําสัง" ของศาลให้ ทรัพย์สินตกเป็ นของแผ่นดินเพราะรํ" ารวยผิดปกติ หรื อมี
ทรัพย์สนิ เพิ"มขึ <นผิดปกติ

8.

ไม่เป็ นผู้บริ หารหรื อพนักงานของรัฐวิสาหกิจอื"น หรื อกิจการอื"นที"แสวงหากําไร

9.
10.

ไม่เป็ นกรรมการของ ธสน. เว้ นแต่เป็ นผู้บริ หารซึง" เป็ นกรรมการโดยตําแหน่ง
ไม่เป็ นข้ าราชการ พนักงาน หรื อลูกจ้ าง ซึ"งมีตําแหน่งหรื อเงิ นเดือนประจํ าของราชการส่วนกลาง
ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้ องถิ"น หรื อหน่วยงานอื"นของรัฐ
ไม่เป็ นข้ าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้ องถิ"นหรื อผู้บริ หาร
ท้ องถิ"น
ไม่เป็ นผู้ดํารงตําแหน่งใดในพรรคการเมือง หรื อเจ้ าหน้ าทีข" องพรรคการเมือง
ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ ออกจากงานเพราะทุจริ ตต่อหน้ าที"
ไม่เป็ นหรื อภายในระยะเวลา 3 ปี ก่อนวันได้ รับแต่งตัง< ไม่เคยเป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หาร หรื อผู้มีอํานาจ
ในการจัดการ หรื อมีส่วนได้ เสียในนิติบุคคลซึ"งเป็ นผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุน หรื อมีประโยชน์ ได้ เสีย
เกี"ยวข้ องกับกิจการของ ธสน. เว้ นแต่การเป็ นประธานกรรมการ หรื อกรรมการในนิติบคุ คลดังกล่าวโดย
การมอบหมายของ ธสน.

11.
12.
13.
14.

ใส่ เครืองหมาย 
ในช่ อง
ใช่
ไม่ ใช่

ลงชื"อ ............................................... ผู้รับรองข้ อมูล (ผู้สมัคร)
วันที"ให้ ข้อมูล.................................................

แบบยืนยันข้ อมูลคุณสมบัติของผู้สมัครดํารงตําแหน่ งกรรมการผู้จัดการ
ธนาคารเพือการส่ งออกและนําเข้ าแห่ งประเทศไทย (ธสน.)
อ้ างอิงตามแนวทางของธนาคารแห่ งประเทศไทย
ชือผู้สมัคร ......................................................... เกิดวันที............ เดือน............................ พ.ศ. ............. อายุ........... ปี

ลําดับ ลักษณะต้ องห้ ามอ้ างอิงตามแนวทางของธนาคารแห่ งประเทศไทย (ธปท.)

ใส่ เครืองหมาย
 ในช่ อง

ใช่

หมายเหตุ

ไม่ ใช่

ลักษณะต้ องห้ ามทัวไป
1.
2.
3.
4.

เป็ นบุคคลล้ มละลาย หรื อเคยเป็ นบุคคลล้ มละลาย
เคยต้ องคําพิพากษาถึงที!สดุ ให้ จําคุก ในความผิดเกี!ยวกับทรัพย์ที!กระทําโดย
ทุจริ ต ไม่วา่ จะมีการรอการลงโทษหรื อไม่ก็ตาม
เคยถูกลงโทษไล่ออกหรื อปลดออกจากราชการ องค์การ หรื อหน่วยงานของรัฐ
ฐานทุจริ ตต่อหน้ าที!
เคยเป็ นผู้มีอํานาจในการจัดการซึ!งดํารงตําแหน่งอยู่ในขณะที!สถาบันการเงิน
หรื อสถาบันการเงินเฉพาะกิจอื!นถูกเพิกถอนใบอนุญาต

5.

เคยถูกถอดถอนจากการเป็ นกรรมการ ผู้จัดการ หรื อผู้มีอํานาจในการจัดการ
ของสถาบันการเงินหรื อสถาบันการเงินเฉพาะกิจอื!น ตามมาตรา 89 (3) หรื อ
มาตรา 90(4) แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551

6.

เป็ นกรรมการ ผู้จัด การ ผู้มี อํ า นาจในการจัด การหรื อ พนัก งานของสถาบัน
การเงินหรื อสถาบันการเงินเฉพาะกิจอื!นในเวลาเดียวกัน

7.

เป็ นผู้จดั การ หรื อผู้มีอํานาจในการจัดการนอกเหนือจากตําแหน่งกรรมการของ
บริ ษัทที!ได้ รับสินเชื!อหรื อได้ รับการคํ Bาประกันหรื ออาวัลหรื อมีภาระผูกพันอยู่กบั
ธสน.
เป็ นข้ าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภา
ท้ องถิ! น หรื อผู้บ ริ ห ารท้ องถิ! น หรื อผู้ดํา รงตําแหน่งทางการเมื องอื! นใดตามที!
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะได้ ประกาศกําหนด
เป็ นข้ าราชการประจํา
เป็ นพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย เว้ นแต่ได้ รั บแต่งตังB จากธนาคารแห่ ง
ประเทศไทยให้ เข้ าไปแก้ ไขฐานะการเงินหรื อการดําเนินการของ ธสน.
เป็ นผู้ที!พ้นจากการเป็ นพนักงานของธนาคารแห่งประเทศไทยยังไม่ครบ 1 ปี ใน
ตําแหน่งผู้ช่วยผู้วา่ การขึ Bนไป หรื อในตําแหน่งเทียบเท่าที!เรี ยกชื!ออย่างอื!นของส่วน
งานต่างๆ ไม่วา่ จะอยูใ่ นสายงานใด หรื อในตําแหน่งผู้อํานวยการอาวุโสหรื อตําแหน่ง
เทียบเท่าที!เรี ยกชื!ออย่างอื!นในสายงานที!มีอํานาจในการตัดสินใจ กําหนดนโยบาย
กํากับดูแลหรื อการกํากับตรวจสอบสถาบันการเงินหรื อสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

8.

9.
10.
11.

เว้ นแต่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยจะ
พิจารณายกเว้ นให้
เว้ นแต่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยจะ
พิจารณายกเว้ นให้
เว้ นแต่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยจะ
พิจารณายกเว้ นให้
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ใส่ เครืองหมาย
 ในช่ อง

ใช่
ลักษณะต้ องห้ ามด้ านความซือสัตย์ สุจริต และชือเสียง
12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทยสัง! ถอดถอนจากการเป็ นกรรมการผู้จดั การ ผู้มี
อํานาจในการจัดการ หรื อที!ปรึ กษาของสถาบันการเงิ นหรื อสถาบันการเงิ น
เฉพาะกิ จ อื! น มาก่ อ น เว้ น แต่จ ะพ้ น ระยะเวลาที! กํ า หนดห้ า มดํ า รงตํ า แหน่ ง
ดังกล่าวแล้ ว
เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทยหรื อหน่วยงานของรัฐทังในและต่
B
างประเทศ ซึ!ง
มี ห น้ าที! กํ า กั บ และควบคุ ม สถาบัน การเงิ น หรื อ สถาบัน การเงิ น เฉพาะกิ จ
กล่าวโทษ ร้ องทุกข์ หรื อกําลังถูกดําเนินคดี ในความผิดฐานฉ้ อโกง หรื อทุจริ ต
ตามกฎหมายที!เกี!ยวข้ องกับธุรกิจของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะ
กิจ และกฎหมายอื!นๆ เว้ นแต่ปรากฎว่าคดีถึงที!สดุ โดยไม่มีความผิด
เคยถูกหน่วยงานอื!นของรั ฐทังB ในและต่างประเทศ นอกจากที!ระบุใ นข้ อ 13
ข้ างต้ น กล่าวโทษ ร้ องทุกข์ หรื อกําลังถูกดําเนินคดีในความผิดฐานฉ้ อโกง หรื อ
ทุจริ ตทางการเงินเว้ นแต่ปรากฎว่าคดีถึงที!สดุ โดยไม่มีความผิด
มีหรื อเคยมีสว่ นร่วมในการประกอบธุรกิจหรื อการดําเนินการใดๆ ที!ผิดกฎหมาย
หรื อที!มีลกั ษณะเป็ นการหลอกลวงผู้อื!นหรื อประชาชน
มีหรื อเคยมีประวัติส่วนตัวหรื อพฤติกรรมที!เป็ นการกระทําอันไม่เป็ นธรรมหรื อ
เอารั ด เอาเปรี ย บผู้บ ริ โ ภค หรื อ มี ส่ว นร่ ว มหรื อ สนับ สนุน ให้ เ กิ ด การกระทํ า
ดังกล่าวของบุคคลอื!น
มีหรื อเคยมีพฤติกรรมที!แสดงถึงการทํางานอันส่อไปในทางไม่สจุ ริ ตหรื อฉ้ อฉล
หรื อมีสว่ นร่วมหรื อสนับสนุนให้ เกิดการกระทําดังกล่าวของบุคคลอื!น ซึ!งรวมถึง
การเลือกปฏิบัติหรื อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรื อพวกพ้ อง หรื อเข้ าไปมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจใดๆ อันอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งของผลประโยชน์
( Conflict of interest)
มีหรื อเคยมีพฤติกรรมที!แสดงถึงการละเลยการตรวจสอบดูแลหรื อการปฎิบตั ิงาน
ที!พึงกระทําตามสมควรเยี!ยงกรรมการ ผู้จัดการ หรื อผู้มีอํานาจในการจัดการ
ของสถาบันการเงินหรื อสถาบันการเงินเฉพาะกิจอื!น ซึ!งทําให้ สถาบันการเงิน
หรื อสถาบันการเงินเฉพาะกิจอื!น ฝ่ าฝื นกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับต่างๆ
คู่มือการปฎิบตั ิงานภายใน ตลอดจนมติของคณะกรรมการหรื อมติที!ประชุมผู้
ถือหุ้น ไม่วา่ จะเป็ นเรื! องการพิจารณาสินเชื!อหรื อการตัดสินใจลงทุน หรื อมีการ
ดําเนินการอื!นใด อันเป็ นสาเหตุให้ เกิดความไม่เชื!อมัน! ในธุรกิจสถาบันการเงิน
ความเสียหายต่อชื!อเสียง ฐานะ หรื อการดําเนินธุรกิจของสถาบันการเงินหรื อ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ อย่างมีนยั สําคัญ ซึ!งรวมถึงความเสียหายต่อลูกค้ า
ของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ไม่ ใช่

หมายเหตุ
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ใส่ เครืองหมาย
 ในช่ อง

ใช่

หมายเหตุ

ไม่ ใช่

ลักษณะต้ องห้ ามด้ านความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
19.

เป็ นผู้ดํารงตํา แหน่งทางการเมือ งอื!น ตามกฎหมายว่าด้ วยการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ต นอกเหนือจากตําแหน่งที!กําหนดในข้ อ 8 ทังนี
B B ให้ รวมถึง
ตํ า แหน่ ง กรรมการผู้ช่ ว ยรั ฐ มนตรี หรื อ ผู้ช่ ว ยรั ฐ มนตรี ตามระเบี ย บสํา นัก
นายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี พ.ศ. 2546

20.

มีหรื อเคยมีการทํางานที!แสดงถึงการขาดมาตรฐานทางบัญชี มาตรฐานการ
บริ หารความเสีย! ง หรื อมาตรฐานทางวิชาชีพอื!นในการดําเนินธุรกิจ ซึ!งกําหนด
โดยหน่วยงานของรัฐหรื อหน่วยงานกํ าหนดมาตรฐานอื!นทังB ในประเทศและ
ต่างประเทศ
ลักษณะต้ องห้ ามด้ านสถานะทางการเงิน

21.

มีปัญหาในการชําระเงินต้ นหรื อดอกเบี Bยหรื อเข้ าข่ายจัดชันเป็
B นลูกหนี Bชันตํ
B !ากว่า
มาตรฐาน ชันB สงสัย ชันสงสั
B
ยจะสูญหรื อสูญกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจหรื อ
บริ ษัทที!ให้ สนิ เชื!อทังในประเทศและต่
B
างประเทศ

ลงชื!อ .................................................... ผู้รับรองข้ อมูล (ผู้สมัคร)
(.........................................................)
วันที!ให้ ข้อมูล...........................................

หนังสือยินยอมให้ ตรวจสอบคุณสมบัตติ ามประกาศสรรหากรรมการผู้จัดการ
ธนาคารเพื!อการส่ งออกและนําเข้ าแห่ งประเทศไทย
ทําที ……………………………………………
วันที ……………………………………………
เรี ยน

ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จดั การ
ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย
เรื!อง การให้ ความยินยอม

ตามที ข้ าพเจ้ า ……………………………………………………. ได้ สมัครเพือรั บการคัดเลือกเข้ าดํา รงตํา แหน่ง
กรรมการผู้จดั การ ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย ปี 2559 นัน,
โดยหนังสือฉบับนี , ข้ าพเจ้ าขอให้ ความยินยอมแก่ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย ในการตรวจสอบ
ข้ อมูลของข้ าพเจ้ าทีจําเป็ นแก่การพิจารณาคุณสมบัติ ซึงข้ อมูลดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จํากัดอยู่เพียงประวัติการศึกษา ประวัติการ
ทํางาน ประวัติการถือครองหุ้น และข้ อมูลอืนๆ ทีธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทยเห็นว่าจําเป็ น โดยข้ าพเจ้ า
จะไม่เพิกถอนการให้ ความยินยอมในครัง, นี , โดยไม่ได้ รับอนุญาตจากธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย
จึงเรียนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ

ลงชือ ________________________________________ ผู้สมัคร
(
)

หนังสือมอบอํานาจ
เรื อง มอบอํานาจให้ ย ืนใบสมัครแทนผู้สมัครดํารงตําแหน่ งกรรมการผู้จัดการ
ธนาคารเพือการส่ งออกและนําเข้ าแห่ งประเทศไทย

เขียนที..................................................................
วันที.............. เดือน .....................................พ.ศ. ……………..

โดยหนังสือฉบับนี  ข้ าพเจ้ า ...................................................................................................................
อายุ ............ ปี เชื อชาติ ......................... สัญชาติ .............................. เลขทีบตั รประชาชน..............................................
อยูบ่ ้ านเลขที ........................... หมูท่ ี .................... ตําบล ...................................... อําเภอ...............................................
จังหวัด ...........................................................
ขอมอบอํานาจให้ ...............................................................................................................................
อายุ ............ ปี เชื อชาติ ......................... สัญชาติ .............................. เลขทีบตั รประชาชน..............................................
อยูบ่ ้ านเลขที ........................... หมูท่ ี .................... ตําบล ...................................... อําเภอ...............................................
จังหวัด ...........................................................
เป็ นผู้มีอํานาจจัดการ ยืนใบสมัครพร้ อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครงานตําแหน่งกรรมการผู้จดั การธนาคารเพือการ
ส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทยแทนข้ าพเจ้ าจนสําเร็ จการ และข้ าพเจ้ ายอมรับผิดชอบในการทีผ้ ูรับมอบอํานาจได้ ทําไป
ตามทีมอบอํานาจนี  เสมือนหนึง ข้ าพเจ้ าได้ ทําการด้ วยตนเอง
เพือเป็ นหลักฐานการมอบอํานาจ ข้ าพเจ้ าได้ ลงลายมือชือไว้ เป็ นสําคัญต่อหน้ าพยานแล้ ว

ลงชือ ...................................................... ผู้มอบอํานาจ
(......................................................)
ลงชือ ...................................................... ผู้รับมอบอํานาจ
(......................................................)
ลงชือ ...................................................... พยาน
(......................................................)
ลงชือ ...................................................... พยาน
(......................................................)

เอกสารประกอบการสมัคร
เอกสารประกอบการสมัครเพื อคัดเลือกเข้ าดํ ารงตําแหน่ งกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื อการส่งออกและ
นําเข้ าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ประกอบด้ วย ต้ นฉบับ 1 ชุด และรั บรองสําเนาถูกต้ องอีก 6 ชุด รวมเป็ น 7 ชุด
โดยในเอกสารแต่ละชุดแยกเป็ น 2 ซอง ซองที# 1 บรรจุใบสมัครพร้ อมหลักฐานการสมัครตามข้ อ 5.1-5.9 ซองที# 2
บรรจุเอกสารประกอบการสมัครตามข้ อ 5.10 ทังนี
5 5 ให้ ผ้ สู มัครลงนามกํากับเอกสารทุกแผ่นและปิ ดผนึกซอง ดังนี 5

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

5.8
5.9

5.10

5.1

เอกสาร

มี

ไม่ มี

ใบสมัคร
ประวัติของผู้สมัครและประสบการณ์ในการทํางานโดยละเอียด
สําเนาบัตรประชาชน และ สําเนาทะเบียนบ้ าน
รู ปถ่ายสี หน้ าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ 5ว (ถ่ายครัง5 เดียวกัน ไม่เกิน 6 เดือน นับถึง
วันทียืนใบสมัคร)
หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
ใบรับรองแพทย์ แผนปั จจุบันจากโรงพยาบาลรัฐบาลหรื อเอกชนทีระบุว่าไม่เป็ นโรคที
เป็ นอุปสรรคต่อการทํางาน (ออกให้ ไม่เกิน 1 เดือนนับถึงวันทียืนใบสมัคร)
หลั ก ฐานแสดงถึ ง คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะ ว่ า เป็ นผู้ ที มี ค วามรู้ ความสามารถและมี
ประสบการณ์ ในการบริ หารองค์ กรในขณะที ดํารงตําแหน่ง และหนังสือรั บรองการ
ดํารงตําแหน่งจากหน่วยงานต้ นสังกัด โดยต้ องมีงบการเงินและโครงสร้ างองค์กร หรื อ
รายงานประจําปี ในขณะดํารงตําแหน่งมาแสดงด้ วย











หนังสือยิ นยอมให้ ตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้สมัครตามข้ อ 1-4 (ตามแบบฟอร์ มที
กําหนด)
แบบยืนยันลักษณะต้ องห้ ามของผู้สมัครเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จดั การ ธสน.
5.9.1 ตามพระราชบัญญัติ คุณสมบัติ มาตรฐานสํ าหรั บ กรรมการและพนัก งาน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และทีแก้ ไขเพิมเติม
5.9.2 ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย
เอกสารแสดงวิสยั ทัศน์ แนวคิดเชิงกลยุทธ์ ในการบริ หารจัดการและพัฒนา ธสน. ใน
ระยะเวลา 4 ปี
- ภาษาไทย ความยาวไม่เกิน 3 หน้ ากระดาษ A4 ใช้ ตวั อักษร Cordia New
ขนาด 16 points
- Executive Summary ภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ ากระดาษ A4
ใช้ ตวั อักษร Cordia New ขนาด 16 points
หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมิได้ ยืนใบสมัครด้ วยตนเอง)

 

ลงชือ
(
วันที

 
 
 

 
 
 

 
 

ผู้สมัคร
)
เดือน

พ.ศ.

