ประมวลจริยธรรมของธนาคารอิสลามแห่ งประเทศไทย
_________________________________
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ได้ กาหนดมาตรฐานทางจริ ยธรรมขึ ้นเป็ นประมวลจริ ยธรรมของ
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เพื่อใช้ บงั คับกับผู้ปฏิบตั ิของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยในทุกระดับ
และเป็ นค่านิยมร่วมสาหรับธนาคารและผู้ปฏิบตั ิงานทุกคน พึงยึดถือเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิควบคู่ไปกับ
จรรยาบรรณธนาคาร ประกาศ ข้ อบังคับ คาสัง่ ระเบียบและวิธีปฏิบัติอื่นๆ อย่างทัว่ ถึงและมีประสิทธิภาพ
ต่อไป
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 25 (1) แห่งพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
พ.ศ.2545 คณะกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จึงออกประมวลจริยธรรมของธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทยไว้ ดงั ต่อไปนี ้
ลักษณะ 1
บททั่วไป
ข้ อ 1 ประมวลจริยธรรมของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย นี ้ให้ มีผลบังคับใช้ ตั ้งแต่วนั ถัดจากวัน
ประกาศเป็ นต้ นไป
ข้ อ 2 ให้ ยกเลิกประมวลจริ ยธรรมของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ฉบับลงวันที่ 9 ตุลาคม
2552 และประมวลจริ ยธรรมของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (แก้ ไขเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1) ฉบับลงวันที่ 7
ธันวาคม 2555 โดยให้ ใช้ ประมวลจริยธรรมของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ฉบับนี ้แทน
ข้ อ 3 ในประมวลจริยธรรมนี ้
“ประมวลจริยธรรม” หมายความว่า จริ ยธรรมที่ธนาคารได้ รวบรวมตามคาแนะนาของผู้ตรวจการ
แผ่นดินและคณะกรรมการของธนาคาร ซึ่งประกอบด้ วย
1) ค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสาหรับ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2) จริยธรรมของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
3) กลไกและระบบบังคับใช้ ให้ เป็ นไปตามประมวลจริยธรรม
4) ขันตอนการลงโทษตามความร้
้
ายแรงของการกระทา
“จริยธรรม” หมายความว่า ประมวลกฎเกณฑ์และมาตรฐานความถูกต้ องของความประพฤติ และ
การกระทาของบุคคล
“ธนาคาร” หมายความว่า ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
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“ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา พนักงาน
และลูกจ้ างของธนาคาร
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
“คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล” หมายความว่า คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล ธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย
“ผู้จดั การ” หมายความว่า ผู้จดั การธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
“พนักงาน” หมายความว่า ผู้ที่ธนาคารจ้ างไว้ ปฏิบัติงานในลักษณะประจา และรับเงินเดือนตาม
ตาแหน่งและขัน้ บรรจุ ทัง้ นีไ้ ม่รวมถึง ตาแหน่งผู้จดั การ ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อบังคับธนาคาร ฉบับที่ 3 ว่า
ด้ วยอัตราตาแหน่ง และเงิน เดื อนสาหรับ พนัก งาน พ.ศ.2557 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม ตลอดจน ระเบียบ
ประกาศ และคาสัง่ ที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงพนักงานสัญญาจ้ างตามกาหนดระยะเวลา
“ที่ ป รึ ก ษา” หมายความว่ า ที่ ป รึ ก ษาธนาคารอิ ส ลามแห่ ง ประเทศไทย และหมายรวมถึ ง
ผู้ชานาญการ หรือที่เรียกอย่างอื่นที่ปฏิบตั ิงานให้ กบั ธนาคาร
ลักษณะ 2
ค่ านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม สาหรับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ข้ อ 4 ผู้ปฏิบตั ิงานทุกคน มีหน้ าที่ดาเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม
อานวยความสะดวก และให้ บริการแก่ลกู ค้ าตามหลักบรรษัทภิบาลและดูแลกิจการที่ดีโดยจะต้ องยึดมั่นใน
ค่านิยมหลัก 9 ประการ ดังนี ้
1) ยึดมัน่ ในคุณธรรมจริยธรรม
2) มีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ
3) ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้ อน
4) ยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้ อง เป็ นธรรม และถูกกฎหมาย
5) ให้ บริการแก่ประชาชนด้ วยความรวดเร็ว มีอธั ยาศัย และไม่เลือกปฏิบตั ิ
6) ให้ ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้ วน ถูกต้ อง และไม่บิดเบือนข้ อเท็จจริง
7) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคณ
ุ ภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
8) ยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็ นประมุข
9) ยึดมัน่ ในหลักจรรยาวิชาชีพของธนาคาร
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ลักษณะ 3
จริยธรรมของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
หมวด 1
บททั่วไป
ข้ อ 5 จริ ยธรรมของธนาคารเป็ นความประพฤติสาหรับผู้ป ฏิบัติงานที่ต้องปฏิบัติเพื่อรักษาและ
ส่งเสริมเกียรติคณ
ุ ชื่อเสียงที่ดีของธนาคาร
จริ ยธรรมที่กาหนดขึน้ นี ้ เป็ นค่านิยมที่ดีของธนาคารซึ่งมุ่งมั่นในเรื่ องความยุติธรรม ความถูกต้ อง
ความซื่อสัตย์ ความน่าเชื่อถือ และได้ รับความไว้ วางใจ
หมวด 2
ข้ อปฏิบัติต่อธนาคาร
ข้ อ 6 ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม
ข้ อ 7 มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้ าที่อย่ างเต็มกาลังความรู้ความสามารถของตน โดย
ค านึ ง ถึ ง ประโยชน์สูง สุด ของธนาคารเป็ น หลัก ไม่ ใ ช้ โ อกาสหรื อ ใช้ ตาแหน่ง หน้ า ที่ก ารงานแสวงหา
ผลประโยชน์ให้ ตนเองหรือผู้อื่น ตลอดจนไม่กระทาการใดๆที่จะทาให้ ธนาคารสูญเสียประโยชน์หรือขัดแย้ ง
กับผลประโยชน์ของธนาคาร
ข้ อ 8 ไม่ปกปิ ดข้ อมูล และ/หรือ การกระทาการทุจริตคอร์รัปชัน่ ใดๆที่ทราบ และ/หรือ พบเห็น ที่ผิด
กฏหมายและขัดต่อจริยธรรมอันดีของธนาคาร
ข้ อ 9 มีทัศนคติที่ดีและมีความภักดีต่อธนาคาร รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของธนาคาร โดย
ดารงไว้ ซึ่งชื่อเสียงอันดีงามของธนาคาร ไม่ให้ ร้ายหรื อให้ ข้อมูลข่าวสารอันจะก่อให้ เกิดความเสื่อมเสียแก่
ธนาคาร ชี ้แจงและทาความเข้ าใจกับบุคคลภายนอก เพื่อรักษาไว้ ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีของธนาคาร
ข้ อ 10 ห้ ามรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติในโอกาสตามประเพณีนิยม
ที่มีราคา หรื อมูลค่ าในการรับ จากแต่ ละบุ คคลแต่ละโอกาสเกิ น 3,000.00 บาท (สามพัน บาท) อย่ าง
เคร่งครัด พนักงานที่ฝ่าฝื นจะถูกพิจารณาลงโทษทางวินยั ซึ่งอาจรวมถึงการชดใช้ ความเสียหายทางแพ่ง
และโทษทางอาญา และผู้บงั คับบัญชาที่ยินยอมให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาฝ่ าฝื นถือว่าเป็ นผู้ฝ่าฝื นด้ วยเช่นกัน
ข้ อ 11 กรณีหากพบการกระทาใดๆที่ฝ่าฝื นจรรยาบรรณ จริ ยธรรม และวัฒนธรรมองค์กรสุจริ ต
การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่น ให้ รี บ แจ้ ง ผู้บังคับ บัญ ชาหรื อ แจ้ ง มายัง ส่ ว นธรรมาภิ บ าลและรับ เรื่ อ งร้ องเรี ย น
ฝ่ ายกากับการปฏิบตั ิงานและระเบียบ โดยผู้แจ้ งจะได้ รับความคุ้มครองตามประกาศนโยบายการต่อต้ าน
การทุจริตคอร์รัปชัน่ ของธนาคาร
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ข้ อ12 รักษาข้ อมูลข่าวสารของธนาคารที่ยังไม่ควรเปิ ดเผยไว้ เป็ นความลับ และไม่ให้ ข้อมูลหรื อ
ข่าวสารใด ๆ ที่ผ้ มู ีอานาจยังไม่อนุญาต
ข้ อ13 ตระหนักถึงความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรักษาความปลอดภัย ของ
ระบบข้ อมูลข่าวสารสารสนเทศของธนาคาร
ข้ อ 14 ใช้ และรักษาทรัพย์สินของธนาคารให้ ได้ ประโยชน์อย่างเต็มที่และมีประสิทธิผล ไม่นาไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทังช่
้ วยกันดูแลทรัพย์สินและสถานที่ทางานให้ มีความปลอดภัย เป็ นระเบียบและ
สะอาดอยู่เสมอ
ข้ อ 15 เอาใจใส่อย่างจริงจังและเคร่งครัดต่อกิจกรรมทังปวงที
้
่จะเสริมคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ
การพัฒนาธนาคารไปสู่ความเป็ นเลิศอย่างยัง่ ยืน
ข้ อ 16 ยึดมัน่ ในหลักจรรยาบรรณและวัฒนธรรมองค์กรสุจริตเสมือนวิชาชีพของธนาคาร
หมวด 3
ข้ อปฏิบัติต่อลูกค้าและประชาชน
ข้ อ 17 มีความจริ งใจ ให้ บริ การที่มีคณ
ุ ภาพด้ วยความเต็มใจ ใช้ วาจาสุภาพ อ่อนโยน ไม่โต้ ตอบ
ด้ วยกิริยาวาจาที่ไม่สภุ าพ
ข้ อ 18 ให้ บริ การด้ วยความเป็ นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ให้ บริ การตามคิวก่อนหลัง ยึดหลักความ
เสมอภาคเท่าเทียมกัน
ข้ อ 19 รักษาผลประโยชน์ของลูกค้ า และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ และรักษาคามั่นสัญญาที่ให้ ไว้
กับลูกค้ า หากมีการขัดกันของผลประโยชน์หรื อส่วนได้ เสียกับลูกค้ าให้ รายงานผู้บังคับบัญชาทันที และ
ดาเนินการด้ วยความถูกต้ องโปร่งใส
ข้ อ 20 รักษาข้ อมูลส่วนตัวของลูกค้ าไว้ เป็ นความลับ ห้ ามนาไปใช้ หรื อเปิ ดเผยให้ บุคคลที่สาม
หรือผู้อื่นทราบเว้ นแต่ได้ รับความยินยอมจากลูกค้ า และไม่นาข้ อมูลส่วนตัวของลูกค้ าไปแสวงหาประโยชน์
เพื่อตนเองหรือผู้อื่น
ข้ อ 21 รับฟั งความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะจากลูกค้ าด้ วยความยินดี และพร้ อมที่จะชีแ้ จงข้ อมูลที่
ถูกต้ องตามสถานะแห่งตน หากเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฏิบตั ิได้ หรือไม่อยู่ในอานาจหน้ าที่ของตนจะต้อง
ปฏิบตั ิ ควรชี ้แจงเหตุผลหรือแนะนาให้ ติดต่อไปยังหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับเรื่องนันๆ
้ ต่อไป
ข้ อ 22 ต้ องแนะนาหรื อให้ ข้อมูลหรื อเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ การให้ บริ ก ารอย่างถูก ต้ อง
ครบถ้ วน เพื่อให้ ลกู ค้ าเกิดประโยชน์และความเข้ าใจในเงื่อนไขของการบริการนันๆ
้
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ข้ อ 23 อานวยความสะดวกต่อลูกค้ าและประชาชนให้ เข้ าถึงผลิตภัณฑ์และบริ การด้ วยความเป็ น
ธรรมผ่านการปฏิบัติ งานอย่างมีมาตรฐาน มีก ารประกาศขัน้ ตอนและระยะเวลาในการให้ บ ริ ก ารอย่าง
ชัดเจน
หมวด 4
ข้ อปฏิบัติต่อคู่ค้าหรือคู่แข่ ง
ข้ อ 24 ประพฤติปฏิบตั ิกบั คู่แข่ง ภายใต้ กฏหมาย กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
ข้ อ 25 ส่งเสริมการกระทา หรือกิจกรรมใดๆ อันนามาซึ่งความเข้ าใจอันดีระหว่างกัน และช่วยเหลือ
เกื ้อกูลกันในโอกาสที่เหมาะสม
ข้ อ 26 มีทศั นคติต่อคู่แข่งในฐานะเพื่อนร่วมธุรกิจที่จะช่วยส่งเสริมให้ ธนาคารพัฒนาตนเองอย่ าง
สม่าเสมอ
ข้ อ 27 ยึดหลักผลประโยชน์ของธนาคารโดยไม่คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้ อง
หมวด 5
ข้ อปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
ข้ อ 28 ปฏิบัติตนเป็ นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีเกียรติ
ข้ อ 29 ปฏิบตั ิตนอยู่ในกรอบจริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรมตามหลักศาสนา ทังโดยส่
้
วนตัวและ
โดยความรับผิดชอบต่อสาธารณชน ตลอดจนละเว้ นจากอบายมุขและความชัว่ ทังปวง
้
ข้ อ 30 ประพฤติตนโดยคานึงถึงหน้ าที่ ความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ
ข้ อ 31 ส่งเสริ ม การสร้ างทุน ทางปั ญ ญา ร่ วมพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้ อม ตลอดจนมุ่ง
สร้ างสรรค์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ข้ อ 32 ให้ ความร่วมมือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเพื่อผลประโยชน์ของประเทศ
หมวด 6
ข้ อปฏิบัติในฐานะผู้บังคับบัญชา
ข้ อ 33 ปฏิบัติ ต่ อผู้ใ ต้ บังคับบัญชาด้ วยความเมตตาและยุ ติธรรม ยึ ดถื อหลัก ความรับผิดชอบ
ผลสาเร็จของงาน และระบบคุณธรรมอย่างจริงจัง เพื่อสร้ างความเข้ มแข็งและความก้ าวหน้ าของธนาคาร
ข้ อ 34 เป็ นผู้นาและแบบอย่างที่ดี
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ข้ อ 35 ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ ผ้ ูใต้ บังคับบัญชาปฏิบัติงานด้ วยความซื่อสัตย์สุจริ ตมีความคิด
ริเริ่มสร้ างสรรค์
ข้ อ 36 พัฒนา สอนงาน แนะนางาน ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ แก่ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชา
หมวด 7
ข้ อปฏิบัติในฐานะผู้ใต้ บังคับบัญชา
ข้ อ 37 ให้ เกียรติผ้ บู งั คับบัญชา รับผิดชอบต่อหน้ าที่ มีจิตสานึกที่ดี และเสียสละ
ข้ อ 38 เสนอความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงระบบงานด้ วยความสุจริ ตใจ และยอมรับฟั งความคิดเห็น
ของผู้อื่น
หมวด 8
ข้ อปฏิบัติฐานะผู้ร่วมงาน
ข้ อ 39 ให้ ความช่วยเหลือผู้ร่วมงานอย่างเต็มใจ เสริ มสร้ างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน และ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทังเข้
้ าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จดั ขึ ้น เพื่อประสานสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน
ข้ อ 40 ปฏิบตั ิต่อผู้ร่วมงานด้ วยความสุภาพ มีน ้าใจและมีมนุษย์สมั พันธ์อนั ดี ให้ความเคารพและ
ให้ เกียรติซึ่งกันและกัน
ข้ อ 41 ไม่ปิดบังข้ อมูลที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิงานต่อผู้ร่วมงานให้ ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์
ในการทางานแก่ผ้ รู ่วมงาน หรือให้ คาปรึกษาแนะนาผู้ร่วมงาน
ข้ อ 42 ไม่นาผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้ างเป็ นผลงานของตนเอง
ข้ อ 43 ไม่นาเรื่องส่วนตัวหรือข้ อมูลของผู้ร่วมงานไปวิพากษ์วิจารณ์ในทางที่เสื่อมเสียแก่ผ้ รู ่วมงาน
หรือภาพพจน์โดยส่วนรวมของธนาคาร
หมวด 9
ข้ อปฏิบัติในการทางานและประพฤติส่วนตัว
ข้ อ 44 ทุ่มเททังก
้ าลังกาย กาลังใจให้ กับงานในหน้ าที่และความรับผิดชอบ อุทิศตนและมุ่งมัน่ ใน
การทางานด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
ข้ อ 45 หมัน่ ฝึกฝนพัฒนาตนเอง เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ เพื่อนามาพัฒนางานให้ ดียิ่งขึ ้น
ข้ อ 46 ประพฤติตนให้ เหมาะสมกับการเป็ นผู้ปฏิบัติงานของธนาคาร และไม่ประพฤติตนในทาง
เสือ่ มเสียชื่อเสียงทังต่
้ อตนเองและธนาคาร
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ข้ อ 47 ร่วมมือกันทางานเป็ นทีม และสร้ างความสามัคคี กลมเกลียวในธนาคาร
ข้ อ 48 ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริ ยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมตามหลักศาสนา เป็ น
แบบอย่างที่ดีแก่ผ้ รู ่วมงานและผู้ใต้ บงั คับบัญชา
ข้ อ 49 มีทัศนคติที่ดี มีความภาคภูมิใจในการเป็ นพนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และ
รักษาชื่อเสียงของตนเองและเกียรติของพนักงานไม่ให้ เสื่อมเสีย
ข้ อ 50 ตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาในการปฏิบตั ิงานให้ กบั ธนาคารอย่างเต็มที่ ไม่มาสายกลับก่อน
หรือเอาเวลางานของธนาคารไปทาธุระส่วนตัว โดยปราศจากความจาเป็ นอย่างแท้ จริง
หมวด 10
ข้ อปฏิบัตเิ กี่ยวกับการขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ข้ อ 51 ยึดถือประโยชน์ของธนาคารเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทบั ซ้ อน
หมวด 11
ข้ อปฏิบัตเิ กี่ยวกับการรับผลประโยชน์
ข้ อ 52 ไม่แสวงหาประโยชน์ที่มิช อบโดยอาศัย ตาแหน่งหน้ าที่ ไม่ว่าจะเป็ น ประโยชน์ใ นทาง
ทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม
ข้ อ 53 ไม่เรี ยกรับ หรื อยอมรับของขวัญ ของกานัล ทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใด สาหรับตนเอง
หรือผู้อื่นโดยทุจริต
หมวด 12
การรักษาทรัพย์ สินของธนาคาร
ข้ อ 54 ใช้ และรักษาทรัพย์สินของธนาคารให้ เกิดประโยชน์สูงสุด และไม่นาไปใช้ ในทางที่ ผิด
กฎหมาย
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ลักษณะ 4
กลไกและระบบบังคับใช้ ให้เป็ นไปตามประมวลจริยธรรม
หมวด 1
กลไกการบังคับใช้ ประมวลจริยธรรม
ข้ อ 55 ประมวลจริ ยธรรมฉบับนี ้ ผู้ปฏิบัติงานทุกคนจะต้ องทาความเข้ าใจ ประพฤติปฏิบัติและ
วางตนให้ อยู่ในกรอบของประมวลจริ ยธรรมของธนาคารนีอ้ ย่างเคร่งครัด ตลอดจนเป็ นแบบอย่างที่ดีควร
แก่การยกย่องให้ เป็ นที่ประจักษ์ต่อผู้ใช้ บริการของธนาคาร
ทัง้ นี ้ ให้ ค ณะอนุ ก รรมการธรรมาภิ บ าลและความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คม(CG&CSR) มี ห น้ า ที่
รับผิดชอบดูแล กาหนดนโยบาย และกรอบแนวทางปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตามประมวลจริยธรรมของธนาคาร
ให้ ฝ่ ายก ากับ การปฏิ บัติ ง านและระเบี ย บมี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบก ากับ ดูแ ลและส่ ง เสริ ม ให้ ก าร
ปฏิบตั ิงานในธนาคารปฏิบตั ิตามประมวลจริยธรรมของธนาคารนี ้อย่างทัว่ ถึง
หมวด 2
ระบบบังคับใช้ ประมวลจริยธรรม
ข้ อ 56 กรณีมีก ารร้ องเรี ย น หรื อปรากฏเหตุว่า ผู้ป ฏิ บัติ ที่เ ป็ น พนัก งานประพฤติปฏิบัติฝ่าฝื น
ประมวลจริยธรรมให้ ผ้ จู ดั การเป็ นผู้รับผิดชอบดาเนินการ
กรณีมีการร้ องเรี ยนหรื อปรากฏเหตุว่า กรรมการ อนุกรรมการ ที่ปรึกษา และผู้จัดการประพฤติ
ปฏิบตั ิฝ่าฝื นประมวลจริยธรรมให้ คณะกรรมการธนาคารเป็ นผู้รับผิดชอบดาเนินการ
ข้ อ 57 เมื่อได้ รับเรื่องร้ องเรียนหรือมีกรณีเป็ นที่สงสัยตามข้ อ 56 ให้ ผ้ รู ับผิดชอบรีบดาเนินการหรือ
สัง่ ให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบดาเนินการสืบสวนและสอบสวนหรื อพิจารณาในเบื ้องต้ นว่า กรณีมีมลู ว่าผู้นนั ้
ประพฤติฝ่าฝื นประมวลจริ ย ธรรมหรื อไม่ ถ้ าเห็น ว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นัน้ ประพฤติฝ่าฝื น
ประมวลจริยธรรมก็ให้ ยุติเรื่องได้
ในกรณีที่ผลการสืบสวนและสอบสวนหรื อพิจารณาเบื ้องต้ นตามวรรคแรก ปรากฏว่ากรณีมีมูล
ถ้ าความผิดนันมิ
้ ใช่เป็ นการฝ่ าฝื นจริยธรรมอย่างร้ ายแรง และได้ แจ้ งข้ อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน
ให้ ผ้ ถู ูกกล่าวหาทราบ พร้ อมทังรั
้ บฟังคาชี ้แจงของผู้ถูกกล่าวหาแล้ ว ถ้ าผู้รับผิดชอบตามข้ อ 56 เห็นว่า ผู้
ถู ก กล่าวหาได้ ก ระท าผิด ตามข้ อกล่าวหาก็ ใ ห้ สั่งโทษตามควรแก่ ก รณี โดยอาจแต่งตัง้ คณะกรรมการ
สอบสวนก็ได้
ถ้ าผู้รับผิดชอบเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้ กระทาผิดตามข้ อกล่าวหาก็ให้ สงั่ ยุติเรื่องดังกล่าว
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ลักษณะ 5
ขัน้ ตอนการลงโทษตามความร้ ายแรงของการกระทา
หมวด 1
ขัน้ ตอนการลงโทษ
ข้ อ 58 การดาเนินการในกรณีที่มีการฝ่ าฝื น“จริยธรม”ตามความในประมวลจริยธรรมนี ้ให้พิจารณา
จากพฤติกรรมของผู้ฝ่าฝื น ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสาคัญของระดับตาแหน่ง ตลอดจน
หน้ าที่ของผู้ฝ่าฝื น อายุ ประวัติและความประพฤติในอดีต สภาพแวดล้ อมแห่งกรณี ผลร้ ายอันเกิดจากการ
ฝ่ าฝื น หรือเหตุอื่นควรนามาประกอบแก่การพิจารณา
การลงโทษกรณีมีการประพฤติปฏิบตั ิฝ่าฝื นประมวลจริยธรรมนี ้ ให้ เป็ นการแก้ ไขหรื อดาเนินการที่
ถูกต้ อง หรื อตักเตือน หรื อนาไปประกอบการพิจารณาแต่งตั ้ง การนาสู่ตาแหน่ง การพ้ นจากตาแหน่ง การ
เลื่อนขัน้ เงินเดือน หรื อการพิจารณาความดีความชอบ หรื อการสั่งให้ ผ้ ฝู ่ าฝื นนันปรั
้ บปรุงตนเอง หรื อได้ รับ
การพัฒนา แล้ วแต่กรณี
การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝื นประมวลจริ ยธรรมนี ้ ในกรณีเป็ นความผิดทางวินัยให้ ดาเนินการตาม
ข้ อบังคับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือให้ เป็ นไปตามบทกาหนดโทษตามพระราชบัญญัติธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ.2545
หมวด 2
เบ็ดเตล็ด
ข้ อ 59 กรณีเกิดปัญหาในการตีความ หรือการดาเนินการตามประมวลจริยธรรมนี ้ ให้ ผ้ จู ดั การเป็น
ผู้วินิจฉัยชี ้ขาด เว้ นแต่เป็ นเรื่องที่คณะกรรมการธนาคารเป็ นผู้รับผิดชอบ ให้ คณะกรรมการธนาคารเป็ นผู้
วินิจฉัยชี ้ขาด และดาเนินการให้ เป็ นตามคาสัง่ โดยไม่ชกั ช้ า

ให้ ไว้ ณ วันที่

ธันวาคม พ.ศ.2562

(นายระเฑียร ศรีมงคล)
ประธานกรรมการ
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
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