จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์ กรสุจริต
(Ethical Codes of Conduct and Organization Integrity)
คณะกรรมการและผู ้ บริหารให้ ความสําคัญและเป็ นผู ้นํา R( ole Model) ในเรืองจริยธรรม เป็นตัวอย่างทีดี ในการ
ปฏิบัติตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการทีดีของธนาคาร ให้ ความสําคัญในเรืองการจัดการและการแก้ ไขปัญหาความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และรายการทีเกียวข้ องเชือมโยง
คณะกรรมการควรจัดให้ มีแนวทางปฏิบัติเกียวกับจรรยาบรรณเพือให้ กรรมการ ผู ้ บริ หาร และพนักงานทุกคนได้
รับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติทีธนาคารและภาครัฐคาดหวัง อีกทั งกรรมการ ผู ้ บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้ องยึดมันใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข ดําเนินชีวิตตามหลักคุณธรรมและจรรยาบรรณดังกล่าว ทั งนี
คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการควรให้ การสนับสนุนแนวทางปฏิบัติ ดังกล่าวอย่างเต็มทีและแจ้ งให้ พนักงานทุก คนของ
ธนาคารทราบด้ วย
ธนาคารต้ องนําจรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ทีกําหนดในหมวดนี ไปกําหนดเป็ นแนวปฏิบัติให้
คณะกรรมการ ผู ้ บริหาร และ พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ การฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณนี ให้ ถือว่าป็เนการ
กระทําผิดทางวินัย และให้ ดําเนินการลงโทษทางวินัยแก่ผู ้กระทําความผิดตามระเบียบ หรือข้ อบังคับทีธนาคารถือปฏิบัติ
จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์ กรสุจริต
หลักการ
ผู ้ บริ หารมีบทบาทสําคัญอย่างยืงต่อความสําเร็ จของธนาคาร และคณะกรรมการเป็ นคณะบุคคลทีได้ รับความไว้
วางใจจากธนาคารให้ มีบทบาทหน้ าทีในการกําหนดทิศทางของธนาคาร ตลอดจนการกํากับดูแลและควบคุมให้ ผู ้ บริหารทํา
หน้ าทีบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใสอย่างแท้ จริ ง ขณะเดียวกันผู ้ บริ หารยังเป็ นผู ้ ได้ รับ
ความไว้ วางใจจากคณะกรรมการให้ บริหารจัดการทรัพยากรต่างๆของธนาคาร ย่อมมีผลกระทบต่อผู ้ มีส่วนได้ เสียหลายกลุ่ม
ด้ วยกัน รวมถึง พนักงาน ลูกค้ า ประชาชน คู่ค้า คู่แข่ง และสังคมโดยรวม จึงสมควรทีจะต้ องปฏิบัติหน้ าทีให้ ได้ ผลสมควร
ความคาดหวังของคณะกรรมการ และภาครัฐ
ดังนั น ธนาคารจึงจําเป็นต้ องกําหนดจรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์กรสุจริต เพือใช้ เป็นแนวทางในการ
ประพฤติปฏิบัติของผู ้ บริหารและพนักงานในสิงที“ควร” และ “ไม่ควร” อย่างไร และต้ องปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรืองหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อืนใดโดย
ธรรมจรรยาของเจ้ าหน้ าทีของรัฐ พ.ศ.
อย่างเคร่งครัด
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยได้ กําหนดจรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ต่อผู ้ มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม เพือ
เป็ นหลักปฏิบัติสําหรับบุคลากรของธนาคาร ดังนี
1. จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ของพนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2. จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ของผู ้ บริหารธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
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3. จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ของคณะกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
โดยจรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์กรสุจ ริ ต ของพนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ให้ ถือเป็ นพื นฐาน
จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ทีผู ้ บริหารและพนักงานจะต้ องยึดปฏิบัติ
ผู ้ บริ หาร นอกจากจะต้ องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ของผู ้ บริ หารแล้ ว ยังจะต้ องปฏิบัติ
ตนเป็ นแบบอย่างทีดีตามจรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ของพนักงานด้ วย พนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศ
ไทยทุกคนมีหน้ าทีต้ องศึกษาและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์กรสุจริ ต อย่างเคร่งครัด พนักงานทีฝ่ าฝื น
จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์กรสุจริต จะถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยซึงอาจรวมถึงการชดใช้ ความเสียหายทางแพ่งและ
โทษทางอาญา และผู ้ บังคับบัญชาทียินยอมให้ ผู ้ ใต้ บังคับบัญชาฝ่ าฝื นจรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ถือว่าเป็ น
ผู ้ ฝ่าฝื นจรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์กรสุจริตด้ วย เช่นกัน
6.1

จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์ กรสุจริต ของพนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
1.1.1 จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์ กรสุจริต พนักงานต่ อธนาคาร
1. ปฏิบัติหน้ าทีด้ วยความซือสัตย์ สุจริต เทียงธรรม
2. มีความรับ ผิดชอบต่อ การปฏิบัติห น้ าที อย่า งเต็มกํ าลังความรู ้ ความสามารถของตน โดยคํานึง ถึ ง
ประโยชน์สูงสุดของธนาคารเป็ นหลัก ไม่ใช้ โอกาสหรือใช้ ตําแหน่งหน้ าทีการงานแสวงหาผลประโยชน์ให้
ตนเองหรื อ ผู ้ อื น ตลอดจนไม่ ก ระทํา การใดๆที จะทํา ให้ ธ นาคารสูญ เสี ย ประโยชน์ห รื อ ขัด แย้ งกับ
ผลประโยชน์ของธนาคาร
3. ไม่ปกปิ ดข้ อมูล และ/หรื อ การกระทําการทุจริ ตคอร์ รัปชันใดๆทีทราบ และ/หรื อ พบเห็น ทีผิดกฏหมาย
และขัดต่อจริยธรรมอันดีของธนาคาร
4. มีทัศนคติทีดีและมีความภักดีต่อธนาคาร รักษาชือเสียงและภาพลักษณ์ของธนาคาร โดยดํารงไว้ ซึง
ชือเสียงอันดีงามของธนาคาร ไม่ให้ ร้ายหรือให้ ข้อมูลข่าวสารอันจะก่อให้ เกิดความเสือมเสียแก่ธนาคาร
ชี แจงและทําความเข้ าใจกับบุคคลภายนอก เพือรักษาไว้ ซึงภาพลักษณ์ทีดีของธนาคาร
5. ห้ ามรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อืนใดจากบุคคลอืนซึงมิใช่ญาติในโอกาสตามประเพณีนิยมทีมีราคา หรือ
มูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสเกิน , . บาท (สามพันบาท)
6. กรณีหากพบการกระทําใดๆทีฝ่ าฝื นจรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์กรสุจริต การทุจริตคอร์รัปชัน ให้ รีบ
แจ้ งผู ้ บังคับบัญชา หรือ แจ้ งมายังส่วนรับเรืองร้ องเรียน สังกัดสํานักพัฒนาองค์กรอย่างยังยืน โดยผู ้ แ้ งจ
จะได้ รับความคุ ้ มครองตามประกาศนโยบายการต่อต้ านการทุจริตคอร์รัปชันของธนาคาร
7. รักษาข้ อมูลข่าวสารของธนาคารทียังไม่ควรเปิ ดเผยไว้ เป็ นความลับ และไม่ให้ ข้อมูลหรือหรือข่าวสารใดๆ
ทีผู ้ มีอํานาจยังไม่อนุญาต
8. ตระหนักถึงความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรักษาความปลอดภัยของระบบข้ อมูลข่าว
สารสนเทศของธนาคาร
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9. ใช้ และรักษาทรัพย์สินของธนาคารให้ ได้ ประโยชน์อย่างเต็มทีและมีประสิทธผล ไม่นําไปใช้ เพือประโยชน์
ส่วนตน รวมทั งช่วยกันดูแลทรัพย์สินและสถานทีทํางานให้ มีความปลอดภัย เป็ นระเบียบและสะอาดอยู่
เสมอ
10. เอาใจใส่อย่างจริงจังและเคร่งครัดต่อกิจกรรมทั งปวงทีจะเสริ มคุณภาพ ประสิทธิภาพและการพัฒนา
ธนาคารไปสู่ความเป็ นเลิศอย่างยังยืน
11. ยึดมันในหลักจรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์กรสุจริต เสมือนวิชาชีพของธนาคาร
6.1.2 จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์ กรสุจริต พนักงานต่ อผู ้ บริหาร
1. ให้ ความเคารพ สุภาพ อ่อนน้ อม มีสัมมาคารวะต่อผู ้ บังคับบัญชา ปฏิบัติตามคําสังทีชอบด้ วยกฏหมาย
และปฏิบัติงานตามลําดับบังคับบัญชา ยกเว้ นกรณีมีเหตุผลอันสมควร
2. ไม่รายงานเท็จ หรื อเสนอความเห็นทีไม่สุจริ ตต่อผู ้ บังคับบัญชา ตลอดจนไม่กล่าวร้ ายผู ้ บริ หารโดย
ปราศจากมูลความจริง
6.1.3 จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์ กรสุจริต พนักงานต่ อผู ้ ร่วมงาน
1. รัก ษาและเสริ มสร้ างความสามัคคี รวมทั งควรเข้ าร่ วมกิจกรรมต่างๆทีจัดขึ น เพือประสานสัมพันธ์
ระหว่างผู ้ ร่วมงาน
2. ให้ ความรู ้ และถ่ายทอดประสบการณ์ในการทํางานแก่ผู ้ ร่วมงาน หรือให้ คําปรึกษาแนะนําผู ้ ร่วมงาน
3. รับฟั งความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะของผู ้ ร่วมงาน ผู ้ ใต้ บังคับบัญชา และพิจารณานําไปใช้ ในทางทีเป็ น
ประโยชน์ต่องานของธนาคาร
4. ให้ ความอนุเคราะห์และความช่วยเหลือผู ้ ร่วมงานทีต้ องการความช่วยเหลือซึงอยู่ในวิสัยทีจะพึงกระทํา
ได้
5. ไม่นําเรื องส่วนตัวหรือข้ อมูลของเพือนร่วมงานไปวิพากษ์ วิจารณ์ในทางทีเสือมเสียแก่ผู ้ ร่วมงาน หรื อ
ภาพพจน์โดยส่วนรวมของธนาคาร
6. ปฏิบัติต่อผู ้ ร่วมงานด้ วยความสุภาพ ให้ ความเคารพและให้ เกียรติซึงกันและกัน
6.1.4 จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์ กรสุจริต พนักงานต่ อตนเอง
1. หมันพัฒนาตนเองให้ สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยู่เสมอ
2. ยึดมันในหลักกฏหมาย คุณ ธรรม ความถูก ต้ อง และไม่แสวงหาตําแหน่ง หรื อประโยชน์อืนใดจาก
ผู ้ บังคับบัญชา หรือจากบุคคลอืนโดยมิชอบ
3. มีทัศนคติทีดี มีความภาคภูมิใ จในการเป็ น พนัก งานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และรัก ษา
ชือเสียงของตนเองและเกียรติของพนักงานไม่ให้ เสือมเสีย
4. ตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานให้ กับธนาคารอย่างเต็มที ไม่มาสายกลับก่อน หรื อเอา
เวลางานของธนาคารไปทําธุระส่วนตัว โดยปราศจากความจําเป็ นอย่างแท้ จริง
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6.1.5 จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์ กรสุจริต พนักงานต่ อลูกค้ าและประชาชน
1. มีความจริ งใจ ให้ บริ การทีมีคุณภาพด้ วยความเต็มใจ ใช้ วาจาสุภาพ อ่อนโยน ไม่โต้ ตอบด้ วยกิริย า
วาจาทีไม่สุภาพ
2. ให้ บริ การด้ วยความเป็ นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ให้ บริ การตามคิวก่อนหลัง ยึดหลักความเสมอภาคเท่า
เทียมกัน
3. รักษาผลประโยชน์ของลูกค้ า และปฏิบัติตามเงือนไขต่างๆ และรักษาคํามันสัญญาทีให้ ไว้ กับลูกค้ า
หากมี ก ารขัดกัน ของผลประโยชน์ห รื อ ส่ ว นได้ เ สีย กับ ลูก ค้ า ให้ รายงานผู ้ บัง คับ บัญ ชาทัน ที และ
ดําเนินการด้ วยความถูกต้ องโปร่งใส
4. รักษาข้ อมูลส่วนตัวของลูกค้ าไว้ เป็ นความลับ ห้ามนําไปใช้ หรือเปิ ดเผยให้ บุคคลทีสาม หรือ ผู ้ อืนทราบ
เว้ นแต่ได้ รับความยินยอมจากลูกค้ า และไม่นําข้ อมูลส่วนตัวของลูกค้ าไปแสวงหาประโยชน์เพือตนเอง
หรือผู ้ อืน
5. รับฟั งความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะจากลูกค้ าด้ วยความยินดี และพร้ อมทีจะชี แจงข้ อมูลทีถูกต้ องตาม
สถานะแห่งตน หากเห็นว่าเรืองใดไม่สามารถปฏิบัติได้ หรือไม่อยู่ในอํานาจหน้ าทีของตนจะต้ องปฏิบัติ
ควรชี แจงเหตุผลหรือแนะนําให้ ติดต่อยังหน่วยงานหรือบุคคลทีเกียวข้ องกับเรืองนั นๆ ต่อไป
6. ต้ องแนะนําหรือให้ ข้อมูลหรือเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารเกียวกับการให้ บริการอย่างถูกต้ องครบถ้ วน เพือให้
ลูกค้ าเกิดประโยชน์และความเข้ าใจในเงือนไขของการบริการนั นๆ
7. อํานวยความสะดวกต่อลูกค้ าและประชาชนให้ เข้ าถึงผลิตภัณฑ์และบริ การด้ วยความเป็ นธรรมผ่าน
การปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน มีการประกาศขั นตอนและระยะเวลาในการให้ บริการอย่างชัดเจน
6.1.6 จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์ กรสุจริต พนักงานต่ อคู ่ แข่ ง
1. ประพฤติปฏิบัติกับคู่แข่ง ภายใต้ กฏหมาย กรอบกติกาการแข่งขันทีด
2. ส่งเสริมการกระทํา หรือกิจกรรมใดๆ อันนํามาซึงความเข้ าใจอันดีระหว่างกัน และช่วยเหลือเกื อกูลกัน
ในโอกาสทีเหมาะส
3. มีทัศนคติต่อคู่แข่งในฐานะเพือนร่วมธุรกิจทีจะช่วยส่งเสริมให้ ธนาคารพัฒนาตนเองอย่างสมําเสมอ
6.1.7 จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์ กรสุจริต พนักงานต่ อสังคม
1. พึงอุทิศตนเพือประโยชน์ของสาธารณชนหรื อสังคมโดยรวม เช่น การเสียสละกําลังกาย กําลังทรัพย์
และการเข้ าร่วม กิจกรรมทางสังคมภายใต้ ความสามารถของตน ทั งภายในและภายนอกธนาคาร ทั งนี
จะต้ องไม่ก ระทําการใด ๆ ในลัก ษณะทีก่อให้ เ กิดความเสีย หายหรื อขัดแย้ งต่อผลประโยชน์และ
ภาพลักษณ์ของธนาคาร
2. ไม่กระทําการใดๆ ทีจะก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางการเมือง สังคม และสิงแวดล้ อม
6.2

จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์ กรสุจริต ของผู ้ บริหารธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
6.2.1 จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์ กรสุจริต ผู ้ บริหารต่ อภาครัฐ
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1. ปฏิบัติหน้ าทีด้ วยความซือสัตย์สุจริ ตและตัดสินใจใดๆด้ วยความเป็ นธรรมต่อภาครัฐ เพือประโยชน์
สูงสุดของภาครัฐโดยรวม
2. บริหารธนาคารด้ วยความระมัดระวัง ละเอียด รอบคอบ
3. ปฏิบัติหน้ าทีโดยการประยุกต์ความรู ้ และทักษะการบริหารจัดการอย่างเต็มกําลังความสามารถในทุก
กรณ
4. รายงานสถานภาพของธนาคารโดยสมําเสมอ และครบถ้ วนตามความเป็ นจริง
5. แจ้ งให้ ภาครัฐทราบถึงแนวโน้ มในอนาคตของธนาคารทั งในด้ านบวกและด้ านลบซึงจะต้ องตั งอยู่บน
พื นฐานของความเป็ นไปได้
6. ไม่แสวงหาประโยชน์ใ ห้ ตนเองและผู ้ ทีเกียวข้ อง โดยใช้ ข้อมูลใดๆของธนาคารทียังไม่เ ปิ ดเผยต่อ
สาธารณะ
7. ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลลับของธนาคารต่อบุคคลภายนอก
8. ไม่ดําเนินการใดๆในลักษณะทีอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ต่อธนาคาร
6.2.2 จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์ กรสุจริต ผู ้ บริหารต่ อธนาคาร
1. ปฏิบัติหน้ าทีด้ วยความซือสัตย์สุจริ ต และไม่ดําเนินการใดๆในลักษณะทีก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ต่อธนาคาร
2. ปฏิบัติห น้ าทีในการบริ หารจัดการธนาคารอย่างเต็มกําลังความสามารถด้ วยความระมัดระวังและ
ไตร่ตรองภายใต้ หลักเกณฑ์การกํากับดูแลกิจการทีดี เพือประโยชน์สูงสุดของธนาคาร
3. รักษาความลับของธนาคาร ตลอดจนไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ ตนเองหรื อผู ้ ทีเกียวข้ อง โดยใช้ ข้อมูล
ใดๆของธนาคารซึงยังไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
6.2.3 จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์ กรสุจริต ผู ้ บริหารต่ อพนักงาน
1. ให้ ผลตอบแทนทีเป็ นธรรมแก่พนักงาน
2. ดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมในการทํางานให้ มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
3. การแต่งตั งและโยกย้ ายรวมถึงการปรับเลือนตําแหน่งและการลงโทษพนักงาน ต้ องกระทําด้ วยความ
สุจริ ตใจ โปร่งใส และตั งอยู่บนพื นฐานของความรู ้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน
นันๆ
4. ให้ ความสําคัญต่อการพัฒนาความรู ้ แก่พนักงาน สนับสนุนให้ มีการนําความรู ้ มาเผยแพร่ อบรมแก่
พนักงานอย่างทัวถึง
5. รับฟังความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ และข้ อร้ องเรียนของพนักงานต่างๆภายในธนาคารอย่างครบถ้ วน ซึง
ตั งอยู่บนพื นฐานความรู ้ ทางวิชาชีพของพนักงานนั นๆ
6. ปฏิบัติตามกฏหมายและระเบียบข้ อบังคับต่าง ๆ ทีเกียวข้ องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
7. บริ หารงานโดยหลีกเลียงการกระทําใดๆทีไม่เป็ นธรรมซึงอาจมีผลกระทบต่อความมันคงในหน้ าทีการ
งานของพนักงาน
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8. ปฏิบัติต่อพนักงานด้ วยความสุภาพ และให้ ความเคารพต่อความเป็ นปัจเจกชนและศักดิ ศรีของความ
เป็ นมนุษย์
9. ส่งเสริ มให้ พนักงานเข้ าใจในเรืองจรรยาบรรณและบทบาทซึงพนักงานสามารถปฏิบัติได้ เพือส่งเสริม
ให้ เกิดพฤติกรรมทีอยู่ในกรอบของจรรยาบรรณอย่างทัวถึงทั งธนาคาร
10. เปิ ดโอกาสให้ พนักงานสามารถแจ้ งเรืองราวร้ องทุกข์กรณีไม่ได้ รับความเป็ นธรรม และแจ้ งเบาะแสการ
ทําความผิดกฏหมายการกระทําการทุจริตคอร์รัปชัน โดยรักษา Identity ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลของพนักงาน
ทีแจ้ งเรือง
11. ให้ ความมันใจกับพนักงานในเรืองสวัสดิภาพ สวัสดิการในการทํางาน
12. ให้ พนักงานตระหนักถึงการใช้ ทรัพยากรทีมีอยู่อย่างจํากัดในธนาคารให้ เกิดประโยชน์สูงสุด
13. แต่งกายสุภาพเป็ นแบบอย่างทีดี
6.2.4 จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์ กรสุจริต ผู ้ บริหารต่ อลูกค้ าและประชาชน
1. เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารเกียวกับการบริการอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ไม่บิดเบือนข้ อเท็จจริง ไม่ทําให้ ลูกค้ า
เข้ าใจผิด
2. ให้ บริการลูกค้ าทุกคน ทุกระดับ ด้ วยคุณภาพในระดับสากลและเป็ นทีประทับใจ
3. ไม่สร้ างเงือนไขใดๆของการให้ บริ การทีทําให้ ลูก ค้ าและประชาชนเกิดความเข้ าใจผิดเกียวกับการ
ให้ บริการนั นๆและต่อธนาคารในเชิงลบ
4. จัดให้ มีระบบเพือให้ ลูกค้ าและประชาชนแสดงความคิดเห็น แนะนํา และ/หรื อ ร้ องเรี ยน เกียวกับการ
ให้ บริการได้ อย่างสะดวก และรวดเร็ว ไม่ชักช้ า
5. มีการจัดเก็บข้ อมูลของลูกค้ าอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบควบคุมการเบิกใช้ และส่งคืนอย่างแม่นยํา
รักษาความลับของลูกค้ าและประชาชน ไม่นําข้ อมูลใดๆมาใช้ เพือประโยชน์ของตนเองและผู ้ อืนโดยมิ
ชอบ
6. ปฏิบัติตามเงือนไขต่างๆ ทีมีต่อลูกค้ าและประชาชนอย่างเคร่งครัด
7. กรณีทีอาจไม่สามารถปฏิบัติได้ ตามเงือนไขต่างๆทีมีต่อลูกค้ า ต้ องรีบแจ้ งให้ ลูกค้ าและประชาชนทราบ
ล่วงหน้ า และรีบหาแนวทางแก้ ไขปัญหา
8. ไม่ค้ากําไรเกินควร และไม่กําหนดเงือนไขการค้ าทีไม่เป็ นธรรมต่อลูกค้ าและประชาชน
9. พัฒนาส่งเสริ มให้ มีน วัตกรรมการให้ บ ริ ก าร และผลิตภัณ ฑ์ใ หม่ๆ เพือให้ ลูก ค้ าและประชาชนมี
ทางเลือกทีเหมาะสม
6.2.5 จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์ กรสุจริต ผู ้ บริหารต่ อคู ่ ค้า
1. ไม่เรียกร้ องหรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆทีไม่สุจริตกับคู่ค้า
2. แก้ ไขปัญหากับคู่ค้าด้ วยความถูกต้ อง ยุติธรรม
3. ไม่เอื อประโยชน์ให้ กับคู่ค้ารายใดรายหนึง
4. ปฏิบัติกับคู่ค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในแต่ละประเภทการค้ านั นๆ
6.2.6 จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์ กรสุจริต ผู ้ บริหารต่ อคู ่ แข่ ง
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1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้ กรอบกติมารยาทของการแข่งขันทีดี
2. ไม่แสวงหาข้ อมูลทีเป็ นความลับของคู่แข่งด้ วยวิธีทีไม่สุจริ ต เช่น การจ่ายสินบนให้ แก่พนักงานคู่แข่ง
เพือให้ ได้ มาของข้ อมูล
3. ไม่พยายามทําลายชือเสียงของคู่แข่งด้ วยการกล่าวหาทีเป็ นเท็จ ปราศจากการซึงมูลความจริง
6.2.7 จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์ กรสุจริต ผู ้ บริหารต่ อสังคม
1. ไม่กระทําการใดๆทีจะส่งผลกระทบเชิงลบ และความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม
2. ตอบแทนสังคมและคืนกําไรอย่างสมําเสมอด้ วยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพือสังคมโดยประชาชนเป็ น
ผู ้ รับผลประโยชน์
3. ปลูกสร้ างจิตสํานึกของความรับผิดชอบต่อสังคมให้ เกิดขึนภายในธนาคาร
4. ปฏิบัติตามกฏหมายและกฏระเบียบทีออกโดยหน่วยงานทีทําหน้ าทีกํากับดูแลอย่างเคร่งครัด
5. ไม่เ ข้ าไปเกียวข้ อง พัวพัน กับ สิงผิดกฏหมาย และไม่ก ระทําการช่วยเหลือสนับ สนุน หรื อยอมเป็ น
เครื องมือในการกระทําใดๆในสิงทีหลีกเลียงการปฏิบัติตามกฏหมายหรื อกฏระเบียบต่างๆของทางรา
ชกา
6. ไม่นําเงินของธนาคารไปสนับสนุนทางการเมืองและสิงผิดกฏหมายทั งทางตรงและทางอ้ อม
7. ไม่นําเงินของธนาคารไปลงทุนในสิงทีมีความเสียงและไม่ใช่พันธกิจหลักของธนาคาร
6.3

จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์ ก รสุจริ ต ของคณะกรรมการธนาคารอิส ลามแห่ งประเทศไทย
6.3.1 จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์ กรสุจริต คณะกรรมการต่ อผู ้ ถือหุ้น
ผู ้ ถือหุ ้ นมีสิทธิ ในความเป็ นเจ้ าของโดยควบคุมธนาคารผ่านการแต่งตั งคณะกรรมการให้ ทําหน้ าทีแทนตน
และมีสิทธิในการตัดสินใจเกียวกับการเปลียนแปลงทีสําคัญของธนาคาร ธนาคารจึงควรส่งเสริมให้ ผู ้ ถือหุ ้ นได้ ใช้ สิทธิของ
ตน
1.

การประชุมผู ้ ถือหุ้น
1.1 คณะกรรมการควรเปิ ดเผยนโยบายในการสนับสนุน หรื อ ส่งเสริ มผู ้ ถือหุ ้ นทุกกลุ่มรวมถึงผู ้ ถือหุ ้ นประเภท
สถาบันให้ เข้ าร่วมประชุมผู ้ ถือหุ ้ น
1.2 คณะกรรมการควรดูแลให้ ธนาคารมีการให้ ข้อมูล วัน เวลา สถานที และวาระการประชุม โดยมีคําชี แจงและ
เหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรื อประกอบมติทีขอตามทีระบุไว้ ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู ้
ถือหุ ้ นหรื อในเอกสารแนบวาระการประชุม ควรละเว้ นการกระทําใดๆ ทีเป็ นการจํากัดโอกาสของผู ้ ถือหุ ้ นใน
การศึกษาสารสนเทศของธนาคาร
1.3 คณะกรรมการควรอํานวยความสะดวกให้ ผู ้ ถือหุ ้ นได้ ใช้ สิทธิในการเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที
และควรละเว้ นการกระทําใดๆ ทีเป็ นการจํากัดโอกาสการเข้ าประชุมของผู ้ ถือหุ ้ นเช่น การเข้ าประชุมเพือออก
เสีย งลงมติไม่ควรมีวิธีก ารทียุ่งยากหรื อมีค่าใช้ จ่ายมากเกิน ไปสถานทีจัดประชุมผู ้ ถือหุ ้ นสะดวกต่อการ
เดินทาง เป็ นต้ น
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2.

3.

1.4 คณะกรรมการบริษัทควรเปิ ดโอกาสให้ ผู ้ ถือหุ ้ นส่งคําถามล่วงหน้ าก่อนวันประชุม โดยกําหนดหลักเกณฑ์การ
ส่งคําถามล่วงหน้ าให้ ชัดเจน และแจ้ งให้ ผู ้ ถือหุ ้ น ทราบพร้ อมกับ การนํา ส่งหนัง สื อเชิญ ประชุมผู ้ ถื อ หุ ้ น
นอกจากนี ธนาคารควรเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคําถามล่วงหน้ าดังกล่าวไว้ บนwebsite ของธนาคารด้ วย
1.5 คณะกรรมการควรสนับสนุนให้ ผู ้ ถือหุ ้ นใช้ หนังสือมอบฉันทะรูปแบบทีผู ้ ถือหุ ้ นสามารถกําหนดทิศทางการ
ลงคะแนนเสียงได้ และควรเสนอชือกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 คน เป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู ้ ถือ
หุ ้ น
การดําเนินการในวันประชุมผู ้ ถือหุ้น
2.1 คณะกรรมการควรส่งเสริ มให้ ธนาคารนําเทคโนโลยีมาใช้ กับการประชุมผู ้ ถือหุ ้ นทั งการลงทะเบียนผู ้ ถือหุ ้ น
การนับคะแนนและแสดงผล เพือให้ การดําเนินการประชุมสามารถกระทําได้ รวดเร็ว ถูกต้ อง แม่นยํา
2.2 กรรมการทุกคนควรเข้ าร่วมประชุมผู ้ ถือหุ ้ น โดยผู ้ ถือหุ ้ น สามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
ในเรืองทีเกียวข้ องได้
2.3 ในการประชุมผู ้ ถือหุ ้ นควรจัดให้ มีการลงมติเป็ นแต่ละรายการในกรณีทีวาระนั นมีหลายรายการเช่น วาระการ
แต่งตั งกรรมการ
1.4
คณะกรรมการควรส่งเสริมให้ ธนาคารจัดให้ มีบุคคลทีเป็ นอิสระเป็ นผู ้ ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงใน
การประชุมสามัญและวิสามัญผู ้ ถือหุ ้นและเปิดเผยให้ทีประชุมทราบพร้ อมบันทึกไว้ ในรายงานการประชุม
2.5 คณะกรรมการควรสนับสนุนให้ มีการใช้ บัตรลงคะแนนเสียงในวาระทีสําคัญ เช่น การทํารายการเกียวโยง การ
ทํารายการได้ มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ เป็ นต้ นเพือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้ แย้ งใน
ภายหลัง
2.6 ประธานในทีประชุมควรจัดสรรเวลาให้ เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู ้ ถือหุ ้ นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั ง
คําถามต่อทีประชุมในเรืองทีเกียวข้ องกับธนาคารได้
การจัดทํารายงานการประชุม และการเปิ ดเผยมติการประชุมผู ้ ถือหุ้น
3.1 รายงานการประชุมผู ้ ถือหุ ้ นควรบันทึกการชี แจงขั นตอนการลงคะแนน
และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ ทีประชุม
ทราบก่อนดําเนินการประชุม รวมทั งการเปิ ดโอกาสให้ ผู ้ ถือหุ ้ นตั งประเด็นหรื อซักถาม นอกจากนี ควรบันทึก
คําถามคําตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู ้ ถือหุ ้ นเห็นด้วยคัดค้ าน และงดออกเสียงเป็ นอย่างไร
รวมถึงควรบันทึกรายชือกรรมการผู ้ เข้ าร่วมประชุมและกรรมการทีลาประชุมด้ วย
3.2 ธนาคารควรเปิ ดเผยให้ สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญ และ
วิสามัญผู ้ ถือหุ ้ นในวันทําการถัดไปบน website ของธนาคารผู ้ ถือหุ ้ นทุกราย ทั งผู ้ ถือหุ ้ นทีเป็ นผู ้ บริ หารและผู ้
ถือหุ ้ นทีไม่เป็ นผู ้ บริหาร รวมทั งผู ้ ถือหุ ้ นต่างชาติ ควรได้ รับการปฏิบัตเท่ิที าเทียมกันและเป็ นธรรม ผู ้ ถือหุ ้ นส่วน
น้ อยทีถูกละเมิดสิทธิควรมีโอกาสได้ รับการชดเชย
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4.

การให้ข้อมูลก่ อนการประชุมผู ้ ถือหุ้น
4.1 คณะกรรมการควรดูแลให้ ธนาคารแจ้ งกําหนดการประชุมพร้ อมระเบียบวาระ และเผยแพร่ผ่านทาง website
ของธนาคารอย่างน้ อย 28 วันก่อนวันนัดประชุมผู ้ ถือหุ ้ น
4.2 คณะกรรมการควรดูแลให้ ธนาคารแจ้ งให้ ผู ้ ถือหุ ้ นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆทีใช้ ในการประชุม ขั นตอนการออก
เสียงลงมติ รวมทั งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ ้ น
4.3 หนังสือเชิญประชุมผู ้ ถือหุ ้ นควรจัดทําเป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.
การคุ ้ มครองสิทธิของผู ้ ถือหุ้นส่ วนน้ อย
5.1 คณะกรรมการควรกําหนดหลักเกณฑ์ก ารให้ ผู ้ ถือหุ ้ นส่วนน้ อยเสนอเพิมวาระการประชุมล่วงหน้ าก่ อนวัน
ประชุมผู ้ ถือหุ ้ นให้ ชัดเจนเป็ นการล่วงหน้ าเพือแสดงถึงความเป็ นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาว่าจะ
เพิมวาระทีผู ้ ถือหุ ้ นส่วนน้ อยเสนอหรือไม่
1.2 คณะกรรมการควรกําหนดวิธีการให้ ผู ้ถือหุ ้ นส่วนน้ อยเสนอชือบุคคลเพือเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการเช่น ให้
เสนอชือผ่านคณะกรรมการสรรหาล่วงหน้ า 3-4 เดือนก่อนวันประชุมผู ้ถือหุ ้ นพร้ อมข้ อมูลประกอบการพิจารณา
ด้ านคุณสมบัติและการให้ ความยินยอมของผู ้ ได้ รับการเสนอชือ
1.3 ผู ้ ถือหุนที
้ เป็นผู ้ บริหารไม่ควรเพิมวาระการประชุมทีไม่ได้ แจ้ งเป็นการล่วงหน้ าโดยไม่จําเป็ น โดยเฉพาะวาระ
สําคัญทีผู ้ ถือหุ ้นต้ องใช้ เวลาในการศึกษาข้ อมูลก่อนตัดสินใจ
5.4 คณะกรรมการควรเปิ ดโอกาสให้ ผู ้ ถือหุ ้ นได้ ใช้ สิทธิในการแต่งตั งกรรมการเป็ นรายคน
6.
การป้ องกันการใช้ ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการควรกําหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในเป็ นลายลักษณ์อักษร และแจ้ ง
แนวทางดังกล่าวให้ ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ และควรกําหนดให้ กรรมการทุกคนและผู ้ บริหารทีมีหน้ าทีรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวให้ แก่คณะกรรมการเป็ นประจํารวมทั งให้ มีการเปิ ดเผยในรายงานประจําปี
7.
การมีส่วนได้ เสียของกรรมการ
7.1 คณะกรรมการควรมีข้อกําหนดให้ กรรมการรายงานการมีส่วนได้ เสียอย่างน้ อยก่อนการพิจารณาวาระนั น
และบันทึกไว้ ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ
7.2 คณะกรรมการควรดูแลให้ กรรมการทีมีส่วนได้ เสียอย่างมีนัยสําคัญในลักษณะทีอาจทําให้ กรรมการราย
ดังกล่าวไม่สามารถให้ ความเห็นได้ อย่างอิสระ ควรงดเว้ นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระ
นั น
6.3.2 จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์ กรสุจริต คณะกรรมการต่ อธนาคาร
1. ปฏิบัติหน้ าทีด้ วยความซือสัตย์ สุจริต โปร่งใส เพือประโยชน์สูงสุดของธนาคาร
2. ไม่ดําเนินการใดๆในลักษณะทีอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งต่อผลประโยชน์ของธนาคาร
3. นําความรู ้ และทักษะการบริ หารมาประยุกต์ใช้ อย่างเต็มความสามารถ และบริ หารงานธนาคารด้ วย
ความระมัดระวัง
4. รักษาเกียรติยศ ชือเสียง และภาพลักษณ์ทีดีของธนาคาร
5. ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลความลับของธนาคารต่อบุคคลภายนอก
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6. ไม่ใช้ อํานาจหน้ าทีของตนหรือยอมให้ ผู ้ อืนอาศัยอํานาจหน้ าทีของตนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้ อมใน
การแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
6.3.3 จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์ กรสุจริต คณะกรรมการต่ อพนักงาน
1. ปฏิบัติต่อพนักงานด้ วยความสุภาพ หลีกเลียงการดําเนินการใดๆทีไม่เป็ นธรรม
2. รับฟังข้ อเสนอและข้ อคิดเห็นของพนักงานอย่างทัวถึง
3. ส่งเสริมการพัฒนาความรู ้ ความสามารถของพนักงาน
4. ติดตามให้ ธนาคารดําเนินการในเรืองจรรยาบรรณ และบทบาทซึงพนักงานสามารถปฏิบัติได้
5. กําหนดนโยบายในเรืองต่างๆของธนาคารอย่างสุจริต
6. ให้ ความสําคัญในการบริหารจัดการทีดีตามหลักบรรษัทภิบาล
6.3.4 จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์ กรสุจริต คณะกรรมการต่ อลูกค้ าและประชาชน
1. ส่งเสริมการให้ บริการทีมีคุณภาพต่อลูกค้ าและประชาชน
2. สนับสนุนแนวทางในการเพิมประโยชน์ให้ แก่ลูกค้ าและประชาชนอย่างเป็ นธรรม
3. ส่งเสริมให้ ธนาคารสร้ างนวัตกรรมทางการเงินใหม่ ๆ เพือให้ ลูกค้ ามีทางเลือกทีเหมาะสม
4. กํ า กับ ดูแลนโยบายด้ า นการเปิ ด เผยข้ อ มูล ข่า วสารเกียวกับ ธนาคารอย่า งครบถ้ วน ไม่ บิ ด เบือน
ข้ อเท็จจริง
5. กํากับ ให้ ธนาคารมีระบบให้ ลูก ค้ าและประชาชนสามารถร้ องเรี ยนได้ อย่างสะดวก และแก้ ไ ขเรื อง
ร้ องเรียนอย่างเอาใจใส่ละเอียดรอบคอบ ไม่ชักช้ า
6.3.5 จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์ กรสุจริต คณะกรรมการต่ อสังคม
1. สนับสนุนให้ ธนาคารมีนโยบายความรับผิดชอบต่อสิงแวดล้ อม และสังคม และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ของประเทศ
2. เข้ าร่วมในกิจกรรมต่างๆตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสิงแวดล้ อมและสังคม
3. ปฏิบัติและกํากับควบคุมให้ ธนาคารมีการปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของกฏหมายและกฏระเบียบทีออก
โดยหน่วยงานราชการทีกํากับดูแลธนาคารอย่างเคร่งครัด
ทั งนี ให้ มีผลบังคับใช้ ตั งแต่วันที
ลงวันที

พฤศจิกายน พ.ศ.

พฤศจิกายน พ.ศ. พร้ อมนี ยกเลิกนโยบายการกํากับดูแลกิจการ 2559 ฉบับ

และให้ ใช้ นโยบายฯ ฉบับนีแทน
ให้ ไว้ ณ วันที

ธันวาคม พ.ศ.

(นายนิพนธ์ ฮะกีมี)
กรรมการและรักษาการประธานกรรมการ
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
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