แบบฟอร์ ม A
หนังสือแจ้ งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาดารงตาแหน่ งกรรมการ
ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว.............................................................................................................................
เป็ นผู้ถือหุ้นของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จานวน ..............................................................หุ้น
ปั จจุบันอยู่บ้านเลขที่ ............................................................ถนน .........................................................
ตาบล/แขวง................................................ อาเภอ/เขต.........................................................................
จัง หวัด ..............................................หมายเลขโทรศัพ ท์ . ............................................................
โทรศัพท์มือถือ ..............................................................................................................................................
E-mail (ถ้ ามี)...............................................................................................................................................
มีความประสงค์เสนอชื่อบุคคลเพื่อดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล (ผู้ที่ถกู เสนอชื่อ) ......................................................................................................................
อายุ..............ปี ....................เดือน.........................................สัญชาติ..........................................................
ตาแหน่งปั จจุบนั ............................................................................................................................................
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ..................................................................................................................................
ประสบการณ์ทางานที่สาคัญ...........................................................................................................................
1……………………………………………………………………………………………………………..
2…………………………………………………………………………………………………………….
3…………………………………………………………………………………………………………….
4…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ .............................................................ผู้ถือหุ้น
(
)
วันที่...........เดือน.................พ.ศ. .................

แบบฟอร์ ม B

ประวัติผูไ้ ด้รบั การเสนอแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
---------------------------------------๑. ประวัติผูไ้ ด้รบั การเสนอแต่งตั้ง
๑.๑ คำนำหน้ ำชื่อ  นำย  นำง  นำงสำว  ยศ/อื่น ๆ ระบุ..................................
ชื่อ..........................นำมสกุล............................สัญชำติ...............................................
๑.๒ วัน เดือน ปี เกิด...................................................อำยุ............................................ปี
๑.๓ สถำนที่เกิด.............................................................................................................
๑.๔ ครบ ๖๕ ปี บริบูรณ์ ในวันที่ .......................................................................................
๑.๕ อำชีพในปัจจุบัน …..............................ตำแหน่ง…........................................................
สังกัด.....................................................................................................................
โทรศัพท์ : ที่ทำงำน......................................โทรศัพท์เคลื่อนที่ …................................
Email (ถ้ ำมี).........................................................................................................
เป็ นผู้ถือหุ้นในธนำคำร (ถ้ ำมี) จำนวน....................................................................หุ้น
๑.๖ ประวัติกำรศึกษำและคุณวุฒิ ......................................................................................................
..............................................................................................................................
...............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
๑.๗ ควำมรู้ ควำมชำนำญหรือควำมจัดเจนที่เหมำะสมกับตำแหน่งกรรมกำรที่ได้ รับแต่งตั้งนี้
..............................................................................................................................
...............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
๑.๘ ควำมเกี่ยวพันทำงกำรเมืองในปัจจุบัน ให้ กำเครื่องหมำย / ในช่องที่ต้องกำร
 ไม่มีควำมเกี่ยวพันทำงกำรเมือง
 มีควำมเกี่ยวพันทำงกำรเมือง
(๑)  ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง………….
 สมำชิกวุฒิสภำ

 สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร

-๒(๒)  กำลังเป็ นหรือถือว่ำเป็ นข้ ำรำชกำรกำรเมืองที่ได้ รับแต่งตั้งตำมกฎหมำยและ
ได้ รับเงินเดือนหรือค่ำตอบแทนตำมกฎหมำย (เช่น ที่ปรึกษำรัฐมนตรี)
ตำแหน่ง.....................................................................................................
สังกัด........................................................................................................
(๓)  เป็ นกรรมกำรหรือเจ้ ำหน้ ำที่ในพรรคกำรเมือง
(๔)  อื่น ๆ ................................................................................................................
๒. ได้ ดำรงตำแหน่ง
 กรรมกำรรั ฐวิ สำหกิ จอื่น ได้ ด ำรงต ำแหน่ งกรรมกำรรั ฐวิ สำหกิจอื่ นซึ่ งยั งไม่ ครบวำระ
รวม...............แห่ ง (ไม่นับรวมกรรมกำรรัฐวิสำหกิจที่เสนอขอรับกำรแต่งตั้งในครั้งนี้) ทั้งนี้ ให้ นับรวมกำรเป็ น
กรรมกำรโดยตำแหน่ง และกำรได้ รับมอบหมำยให้ ปฏิบัติรำชกำรแทนในตำแหน่งกรรมกำรด้ วย แต่ไม่รวมกำร
เป็ นกรรมกำรโดยตำแหน่งที่ได้ มีกำรมอบหมำยให้ ผ้ ูอ่นื ปฏิบัติรำชกำรแทน คือ
(๑)............................................................สังกัด...........................................
(๒)............................................................สังกัด...........................................
(๓)............................................................สังกัด...........................................
 กรรมกำรในบริษัทฯ รวม........แห่ง
(๑).................................................................................................................
(๒).................................................................................................................
(๓).................................................................................................................
๓. ข้ ำพเจ้ ำนำย/นำง/นำงสำว/ยศ................................ชื่อสกุล................................................
ขอรับรองว่ำเป็ นผู้มีคุณสมบัติครบถ้ วน และไม่มีลักษณะต้ องห้ ำมตำม
(๑) พระรำชบัญญัติคุณสมบัติมำตรฐำนสำหรับกรรมกำรและพนักงำนรัฐวิสำหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่
แก้ ไข เพิ่มเติม ดังนี้
๑. มีสญ
ั ชำติไทย
๒. มีอำยุเกิน ๖๕ ปี บริบูรณ์
๓. มีคุณวุฒิและประสบกำรณ์เหมำะสมกับกิจกำรของรัฐวิสำหกิจ
นั้นๆ ด้ ำน.................................................................................
๔. เป็ นบุคคลล้ มละลำยหรือเคยเป็ นบุคคลล้ มละลำยทุจริต
๕. เคยได้ รับโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สดุ ให้ จำคุกเว้ นแต่เป็ นโทษ
สำหรับควำมผิดที่ได้ กระทำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ
๖. เป็ นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟื อนไม่สมประกอบ

 มี
 เกิน
 มี

 ไม่มี
 ไม่เกิน
 ไม่มี

 เป็ น
 เคย

 ไม่เป็ น
 ไม่เคย

 เป็ น

 ไม่เป็ น

-๓-

๗. เคยต้ องคำพิพำกษำหรือคำสั่งของศำลให้ ทรัพย์สนิ ตกเป็ นของ  เคย  ไม่เคย
แผ่นดินเพรำะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สนิ เพิ่มขึ้นผิดปกติ
๘. เป็ นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ สมำชิกสภำท้องถิ่น  เป็ น  ไม่เป็ น
หรือผู้บริหำรท้ องถิ่น
๙. เป็ นข้ ำรำชกำรกำรเมือง เว้ นแต่เป็ นกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำร  เป็ น  ไม่เป็ น
ตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย
๑๐. เป็ นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคกำรเมือง หรือเจ้ ำหน้ ำที่ของ
 เป็ น  ไม่เป็ น
พรรคกำรเมือง
๑๑. เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ ออกจำกงำน เพรำะทุจริต
 เคย  ไม่เคย
ต่อหน้ ำที่
๑๒. เป็ นผู้ถือหุ้นของรัฐวิสำหกิจนั้นหรือผู้ถือหุ้นของนิติบุคคล
 เป็ น  ไม่เป็ น
ที่รัฐวิสำหกิจนั้นถือหุ้นอยู่
๑๓. เป็ นผู้ดำรงตำแหน่งใดในนิติบุคคลที่รัฐวิสำหกิจนั้นเป็ นผู้ถือหุ้น  เป็ น  ไม่เป็ น
เว้ นแต่คณะกรรมกำรของรัฐวิสำหกิจนั้นมอบหมำยให้ ดำรงตำแหน่งกรรมกำร
หรือดำรงตำแหน่งอื่นในนิติบุคคล ที่รัฐวิสำหกิจนั้นเป็ นผู้ถือหุ้น
๑๔. เป็ นกรรมกำรหรือผู้บริหำร หรือผู้มีอำนำจในกำรจัดกำร หรือ  เป็ น  ไม่เป็ น
มีส่วนได้ เสีย ในนิติบุคคลซึ่งเป็ นผู้รับสัมปทำน ผู้ร่วมทุน หรือมีประโยชน์
ได้ เสียเกี่ยวข้ องกับกิจกำรของรัฐวิสำหกิจนั้น เว้ นแต่เป็ นประธำนกรรมกำร
กรรมกำร หรือผู้บริหำรโดยกำรมอบหมำยของรัฐวิสำหกิจนั้น
(๒) พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
๑. มีคุณสมบัติต้องห้ ำมตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์
 มี
 ไม่มี
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
๒. มีคุณสมบัติต้องห้ ำมตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
 มี
 ไม่มี
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
(๓) ลักษณะต้ องห้ ำมตำมข้ อบังคับของและกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับรัฐวิสำหกิจที่จะแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรใน
ครั้งนี้
 มี
 ไม่มี
ขอรับรองว่ำเป็ นควำมจริง จึงลงลำยมือชื่อไว้ เป็ นหลักฐำน
(ลงชื่อ)......................................................ผู้ได้ รับกำรเสนอแต่งตั้ง
(

)

วันที่................................................

แบบฟอร์ ม C
แบบรับรองคุณสมบัติกรรมการธนาคารอิสลามแห่ งประเทศไทย
ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว..............................................................ขอรับรองว่ามีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
คุณสมบัติ
1.
2.
3.

 เป็ น/เคยเป็ น

 มี
 ไม่เกิน
 ไม่เคยเป็ น/
พ้ นเกิน 5 ปี
 ไม่เคยเป็ น

 เคย

 ไม่เคย

 เป็ น
 เคย

 ไม่เป็ น
 ไม่เคย

 เป็ น
 เป็ น
 เป็ น
 เป็ น

 ไม่เป็ น
 ไม่เป็ น
 ไม่เป็ น
 ไม่เป็ น

 เป็ น

 ไม่เป็ น

 เคย

 ไม่เคย

 เป็ น

 ไม่เป็ น

15. เป็ นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรื อผู้มีอานาจในการจัดการของธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่า  เป็ น
ด้ วยการธนาคารพาณิชย์ บริ ษัทเงินทุนและบริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้ วยการประกอบ
ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ หรื อสถาบันการเงินเฉพาะกิจอื่น ในเวลา
เดียวกัน เว้ นแต่จะได้ รับยกเว้ นจากธนาคารแห่งประเทศไทย

 ไม่เป็ น

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

มีสญ
ั ชาติไทย
มีอายุเกิน 65 ปี บริบรู ณ์
เป็ นหรือเคยเป็ นบุคคลล้ มละลาย หรือบุคคลล้ มละลายทุจริต หรือพ้ นจากการเป็ นบุคคล
ล้ มละลายมาแล้ วไม่ถึง 5 ปี
เคยต้ องคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทาโดยทุจริต ไม่ว่าจะมี
การรอลงโทษหรือไม่ก็ตาม
เคยต้ อ งคาพิพากษาถึงที่สุดให้ จาคุก ไม่ว่าจะได้ รั บโทษจาคุกจริ งหรื อ ไม่ เว้ นแต่เป็ นโทษ
สาหรับความผิดที่ได้ กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
เป็ นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่ นเฟื อนไม่สมประกอบ ไร้ ความสามารถ หรือเสมือนไร้ ความสามารถ
เคยต้ องคาพิพากษาหรื อคาสั่งของศาลให้ ทรัพย์สินตกเป็ นของแผ่นดินเพราะร่ ารวยผิดปกติ
หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ ้นผิดปกติ
เป็ นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้ องถิ่น หรือผู้บริหารท้ องถิ่น
เป็ นข้ าราชการการเมือง เว้ นแต่เป็ นการดารงตาแหน่งกรรมการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เป็ นผู้ดารงตาแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้ าหน้ าที่ของพรรคการเมือง
เป็ นข้ าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้ องถิ่นหรื อผู้บริ หาร
ท้ องถิ่น หรือผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองอื่นใดตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
เป็ นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองอื่น ตามกฎหมายว่าด้ วยการป้อ งกันและปราบปรามการ
ทุจ ริ ต รวมถึ ง ต าแหน่ ง กรรมการผู้ช่ ว ยรั ฐ มนตรี หรื อ ผู้ช่ ว ยรั ฐ มนตรี ตามระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้ วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี พ.ศ.2546
เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้ าที่ หรือไล่ออก ปลดออกจาก
ราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อหน้ าที่
เป็ นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจในการจัดการของ
(1) ธนาคารแห่งประเทศไทย
(2) ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้ วยการธนาคารพาณิชย์
(3) บริ ษัทเงินทุนและบริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้ วยการประกอบธุรกิจเงิ นทุน
ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
(4) บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(5) สถาบันการเงินอื่น ที่รัฐมนตรี ประกาศกาหนดตามพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2545

 ไม่มี
 เกิน
 เป็ น/เคยเป็ น

คุณสมบัติ
16. เป็ นผู้ดารงตาแหน่งใดๆ ในนิติบุคคลที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเป็ นผู้ถือหุ้น เว้ นแต่  เป็ น
คณะกรรมการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยได้ มอบหมายให้ ดารงตาแหน่งกรรมการ
หรือดารงตาแหน่งอื่นในนิติบคุ คลนั ้น
17. เป็ นผู้มีมลทินมัวหมองว่าทุจริ ตในสถาบันการเงินใด หรื อ บริ หารงานในสถาบันการเงินใด  เป็ น
ผิดพลาดอย่างร้ ายแรง
18. เป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจในการจัดการ หรื อมีส่วนได้ เสียในนิติบุคคลซึ่งเป็ นผู้รั บ  เป็ น
สัมปทาน ผู้ร่วมทุนหรื อมีประโยชน์ได้ เสียเกี่ยวข้ องกับกิจการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
เว้ นแต่เป็ นประธานกรรมการ กรรมการ หรื อผู้บริ หารโดยการมอบหมายของธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย
19. เป็ นผู้จัดการ หรื อผู้มีอานาจในการจัดการ นอกเหนือจากตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทที่ได้ รับสินเชื่อ  เป็ น

 ไม่เป็ น

 ไม่เป็ น
 ไม่เป็ น

 ไม่เป็ น

หรื อได้ รับการค ้าประกัน หรื ออาวัลหรื อมีภาระผูกพันอยู่กับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เว้ นแต่จะได้ รับ
ยกเว้ นจากธนาคารแห่งประเทศไทย

20. เคยเป็ นผู้มีอานาจในการจัดการซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในขณะที่สถาบันการเงิน หรื อสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เว้ นแต่จะได้ รับยกเว้ นจากธนาคารแห่งประเทศไทย
21. เคยถูกถอดถอนจากการเป็ นกรรมการ ผู้จัดการ หรื อ ผู้มีอ านาจในการจัดการของสถาบัน
การเงิ น หรื อ สถาบั น การเงิ น เฉพาะกิ จ ตามมาตรา 89 (3) หรื อ มาตรา 90 (4) แห่ ง
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 หรื อเคยถูกถอดถอนจากการเป็ น กรรมการ
ผู้จัดการหรื อผู้มีอานาจในการจัดการ ของบริ ษัทหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ เว้ นแต่จะได้ รับยกเว้ นจากธนาคารแห่งประเทศไทย
22. เป็ นพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย หรื อเป็ นผู้ที่พ้นจากการเป็ นพนักงานของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ยังไม่ครบ 1 ปี ในตาแหน่งผู้ช่วยว่าการขึน้ ไป หรื อตาแหน่งเทียบเท่าที่เรี ยกชื่อ
อย่างอื่นของส่วนงานต่างๆ ไม่ว่าจะอยู่ในสายงานใด หรือในตาแหน่งผู้อานวยการอาวุโส หรือ
ตาแหน่งเทียบเท่าที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นในสายงานที่มีอ านาจในการตัดสินใจกาหนดนโยบาย
กากับดูแลหรือการกากับตรวจสอบสถาบันการเงิน หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
23. เคยถู ก ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย ส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ หรือผู้มีอานาจตามกฎหมายจัดตัง้ สัง่ ถอดถอนจากการเป็ นกรรมการ ผู้จดั การ ผู้มี
อานาจในการจัดการ และที่ปรึกษา ของสถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจหรื อ บริ ษัท
หลักทรัพย์ใดมาก่อน เว้ นแต่ จะพ้ นระยะเวลาที่กาหนดห้ ามดารงตาแหน่งดังกล่าวแล้ ว หรื อ
ได้ รับการยกเว้ นจากธนาคารแห่งประเทศไทย

 เคย

 ไม่เคย

 เคย

 ไม่เคย

 เป็ น

 ไม่เป็ น

 เคย

 ไม่เคย

24. เคยถู ก ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย ส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลัก ทรั พ ย์ ผู้มี อ านาจตามกฎหมายจัด ตัง้ หรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ทัง้ ในและต่ า งประเทศ
กล่าวโทษ ร้ องทุกข์ หรื อกาลังถูกดาเนินคดี ในความผิดฐานฉ้ อโกง หรื อทุจริ ต เว้ นแต่ปรากฎ
ว่าคดีถึงที่สดุ โดยไม่มีความผิด
25. มีหรื อ เคยมีส่วนร่ วมในการประกอบธุร กิ จ หรื อ การดาเนิ นการใดๆ ที่ผิดกฎหมาย หรื อ ที่มี
ลักษณะเป็ นการหลอกลวงผู้อื่นหรือประชาชน
26. มีหรือเคยมีประวัติส่วนตัวหรือพฤติกรรมที่เป็ นการกระทาอันไม่เป็ นธรรมหรือเอารัดเอาเปรี ยบ
ผู้บริโภค หรือมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนให้ เกิดการกระทาดังกล่าวของบุคคลอื่น
27. มีหรือเคยมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการทางานอันส่อไปในทางไม่สจุ ริต หรือฉ้ อฉล หรื อมีส่วนร่วม
หรื อสนับสนุนให้ เกิดการกระทาดังกล่าวของบุคคลอื่น ซึ่งรวมถึงการเลือกปฏิบตั ิการแสวงหา
ประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้ อง หรือการเข้ าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใดๆ อันอาจก่อให้ เกิด
ความขัดแย้ งของผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

 เคย

 ไม่เคย

 มี/เคยมี

 ไม่เคยมี

 มี/เคยมี

 ไม่เคยมี

 มี/เคยมี

 ไม่เคยมี

28.

29.
30.

31.

คุณสมบัติ
มีหรื อเคยที่พฤติกรรมที่แสดงถึงการละเลยการตรวจสอบดูแล หรื อการปฏิบตั ิงานที่พึงกระทา
ตามสมควรเยี่ยงกรรมการ ผู้จัดการ หรื อผู้มีอานาจในการจัดการของสถาบันการเงิน หรื อ
สถาบัน การเงิ น เฉพาะกิ จ ซึ่ง ท าให้ ส ถาบัน การเงิ น หรื อ สถาบัน การเงิ น เฉพาะกิ จ ฝ่ าฝื น
กฎหมาย กฎระเบี ย บ ข้ อบั ง คั บ ต่ า งๆ คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านภายใน ตลอดจนมติ ข อง
คณะกรรมการ หรื อมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องการพิจารณาสินเชื่อหรื อการตัดสินใจ
ลงทุน หรื อมีการดาเนินการอื่นใด อันเป็ นสาเหตุให้ เกิดความไม่เชื่อมั่นในธุรกิจสถาบันการเงิน
หรื อสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ความเสียหายต่อชื่อเสียง ฐานะ หรื อการดาเนินธุรกิจของสถาบัน
การเงิน หรื อสถาบันการเงิ นเฉพาะกิ จ อย่างมีนัยส าคัญ เช่น ทาให้ การด ารงเงิ นกองทุ นต่ อ
สินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) ต่ากว่าที่กฎหมายกาหนด หรื อทาให้ ไม่สามารถดารงสินทรัพย์สภาพ
คล่องได้ ตามที่กฎหมายกาหนด ซึง่ รวมถึงความเสียหายต่อลูกค้ าของสถาบันการเงิน หรือสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ
มีคณ
ุ วุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จาเป็ น เหมาะสมกับตาแหน่ง และหน้ าที่
ที่รับผิดชอบในระดับที่ผ้ ปู ระกอบวิชาชีพการเงินการธนาคารพึงมี
มีหรื อเคยมีการทางานที่แสดงถึงการขาดมาตรฐานทางบัญชีมาตรฐานการบริหารความเสี่ยง
หรื อ มาตรฐานทางวิช าชีพอื่ นๆ ในการดาเนินธุร กิ จ ซึ่งกาหนดโดยหน่ วยงานของรั ฐ หรื อ
หน่ ว ยงานก าหนดมาตรฐานอื่ น ทัง้ ในประเทศและต่ า งประเทศ เช่ น การอ าพรางฐานะ
ทางการเงินหรื อผลการดาเนินงานที่แท้ จริ ง การจงใจหลีกเลี่ยงการเปิ ดเผยข้ อมูลในประเด็น
อันเป็ นสาระสาคัญ การถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
มีปัญหาในการชาระเงินต้ น ดอกเบี ้ย หรื อรายได้ ทางการเงินอื่นที่เทียบเท่าดอกเบีย้ หรื อเข้ า
ข่ายจัดชัน้ เป็ นลูก หนีช้ ัน้ ต่ ากว่ า มาตรฐาน ชัน้ สงสัย ชัน้ สงสัย จะสูญ หรื อ สูญ กับสถาบัน
การเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ หรือบริษัทที่ให้ สินเชื่อทังในประเทศและต่
้
างประเทศ

 มี/เคยมี

 ไม่เคยมี

 มี

 ไม่มี

 มี/เคยมี

 ไม่เคยมี

 มี

 ไม่มี

ในการนี ้ ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้ องห้ าม ตามพระราชบัญญัติ
คุณสมบัติมาตรฐานสาหรั บกรรมการและพนักงานวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม และตาม
พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ.2545 รวมถึงประกาศและข้ อกาหนดของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ว่าด้ วยคุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ามของกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยตาแหน่ง ผู้จดั การ ผู้
มีอานาจในการจัดการ และที่ปรึ กษาของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยข้ อความที่ระบุ และแจ้ งไว้ ข้างต้ น
ถูกต้ องและเป็ นจริงทุกประการ
ทังนี
้ ้ ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ในระหว่างกระบวนการเสนอชื่อ นับตั ้งแต่วนั ที่ลงนามในหนังสือฉบับ

นีจ้ นถึงวันที่กระบวนการสรรหากรรมการแล้ วเสร็ จ ข้ าพเจ้ าจะไม่เปิ ดเผยการได้ รับการเสนอชื่อต่อ
บุคคลใดและยินยอมปฏิบตั ิตามกระบวนการสรรหาของธนาคารอย่างเคร่งครัด
ลงชื่อ...........................................................
(.........................................................)
ผู้รับรองข้ อมูล
............./................./...............

