คู่มือจริยธรรม จรรยาบรรณและวัฒนธรรมองค์ กรสุจริต ธนาคารอิสลามแห่ งประเทศไทย
1. บทนา
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (I bank) ตระหนักถึงความสาคัญของระบบธรรมาภิบาล (Corporate
Governance : CG) ถื อ เป็ น ปั จ จัย หลัก ในการสร้ างความเป็ น ธรรมแก่ ผ้ ูมี ส่ว นได้ ส่ว นเสีย และเป็ น ปั จ จัย ในการ
ขับเคลื่ อนภารกิจ ให้ บรรลุวิสัยทัศน์ ของธนาคาร นอกจากนีธ้ นาคารได้ จัดทาโครงการธนาคารคุณธรรมขึน้ เพื่อ
สนับสนุนให้ ทุกหน่วยงาน ทุกสาขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายในหน่วยงานให้ เป็ นพฤติกรรมที่พงึ ประสงค์ ส่งเสริ มให้
มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ยทุกกลุ่ม อย่างเป็ นธรรมและมีส่วนร่ วมในเรื่ องสาคัญของธนาคาร เพื่อส่งผลให้
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเป็ นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือจากผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย และประชาชนทั่วไป
(IBANK : The Trusted Islamic Bank)
เพื่อให้ การดาเนินงานภายใต้ ระบบธรรมาภิบาลเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ จึงมีการจัดทาคู่มือ
จรรยาบรรณ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ขึน้ เพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ และส่งผลสู่การเป็ นองค์กรชัน้ นาด้ าน
ธรรมาภิบาล เป็ นธนาคารอิสลามที่ได้ รับความเชื่อมั่น และไว้ วางใจในการให้ บริ การอย่างถูกต้ องตามหลักชะรี อะฮ์
เพื่อเป็ นธนาคารหลักของลูกค้ ามุสลิม ลูกค้ าทั่วไปที่ทาธุรกิจกับกลุ่มมุสลิม ตลอดจนเป็ นอีกหนึ่งในทางเลือกของ
ลูกค้ าทั่วไป
2. คู่มือจรรยาบรรณ ธนาคารอิสลามแห่ งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ เพื่อ:1. เป็ นเครื่ องมือกากับความประพฤติของผู้ปฏิบตั ิงานของธนาคาร รวมทังเป็
้ นเครื่ องมือที่สร้ างความโปร่งใส
และมีมาตรฐาน ในการปฏิบตั ิงานเพื่อมอบให้ แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
2. เพื่อให้ สอดคล้ องกับระบบการประเมินการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ สานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (ส.ค.ร.)
3. ยึด ถือ เป็ น หลัก การและแนวทางปฏิบ ัติอ ย่า งสม่าเสมอ และเป็ น เครื่ อ งมือ การตรวจสอบการทางาน
ด้ านต่างๆ ทัง้ ในระดับธนาคารและระดับบุคคล เพื่อให้ การดาเนินงานเป็ นไปตามหลักคุณธรรมจริ ยธรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. ทาให้ เกิดพันธะผูกพันระหว่างธนาคารและบุคคลในทุกระดับ ให้ ใช้ อานาจในขอบเขต และสร้ างระบบ
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้บงั คับบัญชา หรือผู้ใต้ บงั คับบัญชา ต่อธนาคาร ต่อประชาชน และต่อสังคม ตามลาดับ
5. ใช้ เ ป็ นค่านิยมร่ วมส าหรั บธนาคารและบุคคล เพื่อยึดถื อเป็ นแนวทางปฏิบั ติควบคู่ไ ปกับกฎ ระเบียบ
ประกาศ และคาสัง่ อื่นๆ
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3. คานิยาม
“พนักงาน” หมายความว่า พนักงาน พนักงานทดลองปฏิบตั ิงานและลูกจ้ างธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ภายใต้ ข้อบังคับการทางานและสัญญาจ้ างแรงงาน
“ผู้บริ หาร” หมายความว่า พนักงานตังแต่
้ ระดับผู้อานวยการหรื อตาแหน่งเทียบเท่าขึ ้นไปจนถึงรองกรรมการ
ผู้จดั การหรือตาแหน่งเทียบเท่า
“ผู้จดั การ” หมายความว่า ผู้จดั การธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
“ลูกค้ า” หมายความว่า ผู้รับบริการ
“ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย” หมายความว่า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า เจ้ าหนี ้ ลูกหนี ้ คู่แข่งขัน ลูกค้ า พนักงานตลอดไปจนถึง
สังคมโดยรวม
“คู่ค้า / คู่สัญญา” หมายความว่า ผู้ที่ยอมเข้ าผูกพันตนและมีสิทธิหน้ าที่ความรับผิดชอบตามที่ปรากฏใน
สัญญาที่ทาไว้ กบั ธนาคาร
ทัง้ นี ้ ธนาคารได้ กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร ให้ แก่พนักงาน ลูกค้ า ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
รวมถึงสังคมชุมชนโดยรวม ซึ่งสอดคล้ องกับการสร้ างความเชื่อมั่น และความไว้ วางใจในการดาเนินงาน และการ
ให้ บริการของธนาคารอย่างเป็ นธรรม และสร้ างความพึงพอใจแก่ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกกลุม่
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็ นธนาคารที่ได้ รับความเชื่อมัน่ และไว้ วางใจในการให้ บริการอย่างถูกต้ องตามหลักชะรี อะฮ์ เพื่อเป็ นธนาคาร
หลักของลูกค้ ามุสลิม ลูกค้ าทัว่ ไปที่ทาธุรกิจกับกลุม่ มุสลิม ตลอดจนเป็ นอีกหนึ่งในทางเลือก
พันธกิจ (Mission)
1. มีระบบบริหารจัดการที่ดีระบบงานได้ มาตรฐาน บุคลากรมีคณ
ุ ภาพ ดาเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ
2. มีความโปร่งใสในการดาเนินงานภายใต้ การกากับดูแลกิจการที่ดี
3. สถานะมัน่ คง มีเสถียรภาพและเติบโตอย่างยัง่ ยืนสามารถดูแลผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียได้ อย่างสมดุล
4. สนับสนุนและเชื่อมโยงการทาธุรกิจของกลุม่ มุสลิมและผู้เกี่ยวข้ อง
5. มีสว่ นสาคัญในการเสริมสร้ างความมัน่ คง พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะ 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
ค่ านิยมองค์ กร : Core Value
I Integrity & Transparency
B Best Shariah Practice
A Accountability
N Networking
K Knowledge & Innovation

:
:
:
:
:

การยึดมัน่ ในคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินธุรกิจ
ความเป็ นเลิศในการให้ บริการทางการเงินตามหลักชะรี อะฮ์
ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทาของตนเอง
ความร่วมมือบนเครื อข่ายเพื่อการทางานอย่างสัมฤทธิ์ผลในองค์กร
องค์ความรู้และนวัตกรรมสูย่ ุคดิจิทลั
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4. มาทาความเข้ าใจกับคาว่ า “คุณธรรม” “จริยธรรม” และ “จรรยาบรรณ”
ความหมายของคุณธรรม
คาว่า “คุณธรรม” หมายถึง สภาวะที่ก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น ความดีงามทังหลายอั
้
นเกิดจาก
การเป็ นผู้มีธรรม มีศีลธรรมประจาใจ มีสภาวะจิตใจที่เหนี่ยวรัง้ ไว้ มิให้ กระทาความผิด ความชัว่
ความหมายของจริยธรรม
คาว่า “จริ ยธรรม” หมายถึง แนวทางของการประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นคนดี ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นข้ อบัญญัติให้
บุคคลประพฤติปฏิบตั ิตามอันถือว่าเป็ นการกระทาที่ดี ดังนันการด
้
าเนินชีวิตตามหลักจริยธรรมเป็ นสิ่งที่สงั คมต้ องการ
สังคมจึงได้ จดั ให้ มีการวางแนวทางของการประพฤติปฏิบตั ิตน และมีการสัง่ สอนอบรมเรื่ องจริ ยธรรมแก่สมาชิกของ
สังคม ผลที่สงั คมคาดหวัง คือ การที่สมาชิกน้ อมนาเอาจริยธรรมไปประพฤติปฏิบตั ิในชีวิตประจาวัน
ลักษณะของผู้มีจริยธรรม จะเป็ นผู้ที่มีคณ
ุ ลักษณะดังนี ้
1. เป็ นผู้ที่มีความเพียร ความพยายามประกอบความดี ละอายต่อการประพฤติชวั่
2. เป็ นผู้มีความซื่อสัตย์สจุ ริต ยุติธรรม และมีเมตตากรุณา
3. เป็ นผู้มีสติปัญญา รู้สกึ ตัวอยู่เสมอ ไม่ประมาท
4. เป็ นผู้ใฝ่ หาความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ เพื่อความมัน่ คง
5. เป็ นผู้ที่เป็ นตัวอย่างหรือแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นคนดี
ตามลักษณะข้ างต้ น สามารถสรุปได้ ว่า จริยธรรม หมายถึง แนวทางของการประพฤติปฏิบตั ิตนให้ เป็ นคนดี
เป็ นประโยชน์สขุ แก่ตนเองและส่วนรวม
ความหมายของจรรยาบรรณ
คาว่า “จรรยาบรรณ” หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริ ยธรรมในการ
ประกอบอาชีพที่กลุ่มบุคคลแต่ละสาขาวิชาชีพประมวลขึน้ ไว้ เป็ นหลักเพื่อให้ สมาชิ กในสาขาวิชาชีพนัน้ ๆ ยึดถื อ
ปฏิบตั ิ เพื่อรักษาชื่อเสียงและส่งเสริ มเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพตนเอง หรื อกระบวนความประพฤติที่กลุ่มวิชาชีพ
หรื อสมาคมร่ วมกันพิจารณากาหนดขึน้ เพื่อให้ สมาชิกในกลุ่มหรื อในสังคมนัน้ ยึดถือ เป็ นหลักความประพฤติอัน
เหมาะสม แสดงถึงคุณธรรมและจริ ยธรรมในการประกอบอาชีพ กลุ่มบุคคลแต่ละสาขาอาชีพประมวลขึ ้นไว้ เป็ นหลัก
เพื่อให้ สมาชิกในสาขาวิชาชีพนัน้ ๆ ยึดถือปฏิบตั ิ เพื่อรักษาชื่อเสียงและส่งเสริมเกียรติคณ
ุ ของวิชาชีพของตน
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5. ขอบเขตในการปฏิบัติ
5.1 ใครบ้ างที่จะต้ องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ธนาคารอิสลามแห่ งประเทศไทย
พนักงานทุกระดับ ตังแต่
้ ระดับปฏิบตั ิการถึงระดับหัวหน้ าหน่วยงาน ผู้บริ หาร ผู้จดั การ กรรมการ ซึ่งทุกคน
ในองค์กรมีหน้ าที่ปฏิบตั ิตามหลักการและแนวทางปฏิบตั ิที่กาหนดไว้ ในจรรยาบรรณของธนาคาร
5.2 สิ่งที่ควรทา
1. ศึกษา และทาความเข้ าใจหลักจรรยาบรรณ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดยเฉพาะเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับ
หน้ าที่และความรับผิดชอบของตนเอง
2. หารือ/ปรึกษาผู้บงั คับบัญชา สอบถามเพื่อทาให้ ตนเองมัน่ ใจว่าสิ่งที่จะกระทาถูกต้ องตามจรรยาบรรณหรือไม่
3. สื่อสารกับบุคคลอื่นที่ท่านร่วมงานด้ วย หรือผู้ที่เกี่ยวข้ อง เข้ าใจแนวทางการปฏิบตั ิงานของพนักงานตามหลัก
จรรยาบรรณ
4. แจ้ งเบาะแส เมื่อพบเห็นการกระทาที่ ไม่สจุ ริ ตหรื อไม่ถูกต้ องตามจรรยาบรรณ ผ่านช่องทางที่กาหนดไว้ และ
ให้ ความร่วมมือในกระบวนการสืบสวนหาข้ อเท็จจริง
5.3 สิ่งที่ไม่ ควรทา
1. ไม่ศกึ ษาและทาความเข้ าใจอันทาให้ ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ถูกต้ องตามหลักจรรยาบรรณ
2. คาดเดา อันจะทาให้ ท่านไม่ทราบว่าควรจะกระทาเช่นไรจึงจะถูกต้ องตามจรรยาบรรณ
3. ไม่สื่อสาร ไม่ทาความเข้ าใจกับผู้ร่วมงานหรื อผู้ที่เกี่ ยวข้ องในการปฏิบัติงานและการอยู่ร่วมกัน ตามหลัก
จรรยาบรรณ อันทาให้ เกิดความเข้ าใจผิดและองค์กรไม่สามารถทราบข้ อเท็จจริง
5. เพิกเฉย ไม่แจ้ งเบาะแสเมื่อเมื่อพบเห็นการกระทาที่ไม่สุจริ ตหรื อไม่ถูกต้ องตามจรรยาบรรณ ผ่านช่องทาง
ที่กาหนดไว้ และไม่ให้ ความร่ วมมือในกระบวนการสืบสวนหาข้ อเท็จจริ ง
5.4 ควรทาอย่ างไร เมื่อพบเห็นซึ่งการกระทาผิดจรรยาบรรณ
ธนาคารมี ระบบรั บเรื่ องร้ องเรี ยนและแจ้ ง เบาะแส ในกรณี ที่ท่านทราบหรื อพบเห็นการกระทาหรื อเป็ นผู้
เดือดร้ อนหรื อเสียหายเกี่ยวกับการทุจริ ต ไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับของธนาคารและจรรยาบรรณ
ท่านสามารถให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทาดังกล่าวได้ โดยดาเนินการ ดังนี ้
- แจ้ งไปที่ผ้ รู ับเรื่ องร้ องเรี ยน ตามช่องทางการร้ องเรี ยนที่กาหนด ทังนี
้ ้ต้ องไม่เป็ นการร้ องเรี ยนข้ อมูลเท็จหรื อ
เป็ นการกลัน่ แกล้ ง ซึง่ ธนาคารถือว่าผิดวินยั ตามข้ อบังคับของธนาคาร
- ธนาคารมีขนั ้ ตอนปฏิบตั ิและกระบวนการเมื่อได้ รับข้ อร้ องเรี ยน และมีการคุ้มครองแก่บุคคลที่แจ้ งเบาะแส
อย่างปลอดภัย
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5.5 ถ้ าไม่ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ จะมีผลอย่ างไร
- การไม่ปฏิบัติตามหลักการและแนวปฏิบัติที่กาหนดไว้ ในจรรยาบรรณ อาจมีความผิดทางวินัย หรื อทาง
กฎหมายตามแต่ละกรณี และอาจถูกพิจารณาลงโทษตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
- นอกจากการไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณแล้ ว การสนับสนุนให้ ผ้ อู ื่นกระทาผิดจรรยาบรรณ การเพิกเฉย เมื่อพบ
เห็นการไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ การขัดขวางกระบวนการสืบสวนข้ อเท็จจริ ง และการกระทาอย่างไม่เป็ น
ธรรมต่อผู้ให้ ข้อเท็จจริง ถือเป็ นการไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณเช่นกัน
6. แนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ เสีย
หลักการ ธนาคารตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม จึงกาหนดนโยบายให้ มีแนว
ปฏิบตั ิต่อผู้มีสว่ นได้ เสียตามสิทธิแห่งกฎหมายและตามแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างยัง่ ยืน
แนวปฏิบัติ
6.1 การปฏิบัติต่อภาครัฐ
ปฏิบตั ิต่อภาครัฐตามพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการทาหน้ าที่แทนและ
มีสิทธิร่วมในการตัดสินใจเกี่ ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของธนาคาร โดยคณะกรรมการจะต้ องตระหนัก ถึง
บทบาทหน้ าที่ของตนและให้ ความสาคัญถึงสิทธิของภาครัฐ และไม่กระทาการใด ๆ อันเป็ นการละเมิดหรื อลิดรอน
สิทธิของภาครัฐ
6.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ตภายใต้ กรอบกฎหมาย และระเบียบของธนาคาร ยึดถือจรรยาบรรณ
ในการกระทาธุรกรรมต่าง ๆ อย่างสุจริ ต ชัดเจน โปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้ และเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเ ทศ
อย่า งครบถ้ ว นถูก ต้ อ ง ภายในระยะเวลาตามหลัก เกณฑ์สานัก งานคณะกรรมการกากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์กาหนด
6.3 การปฏิบัติต่อคู่ค้า
ปฏิบตั ิต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค เป็ นธรรม ตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของการได้ รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรมทัง้ สองฝ่ าย
ตามสัญญาหรือเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้
6.4 การปฏิบัติต่อคู่แข่ งขัน
ปฏิบตั ิภายใต้ กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งขันทางการค้ าด้ วยวิธี
ที่ไม่สจุ ริต และไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งขัน

หน้า 5

6.5 การปฏิบัติต่อลูกค้ า
ปฏิบตั ิต่อลูกค้ าอย่างเป็ นธรรมในด้ านการบริ การ รักษาข้ อมูลความลับและสารสนเทศของลูกค้ า พัฒนาการ
ให้ บริการที่มีคณ
ุ ภาพ โดยจัดให้ มีช่องทางเพื่อให้ ลกู ค้ าสามารถร้ องเรียนได้
6.6 การปฏิบัติต่อพนักงาน
ปฏิบตั ิต่อพนักงานโดยให้ ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมเหมาะสม จัดให้ มีสวัสดิการที่เพียงพอและสอดคล้ องกับ
สถานการณ์ พัฒ นาความสามารถของพนักงาน จัดให้ มีการอบรมอย่างสม่าเสมอ ดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมให้
ปลอดภัย พร้ อมรับฟั งความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ โดยเปิ ดช่องทางให้ พนักงานชี แ้ จง หรื อร้ องเรี ยน
6.7 การปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
ไม่กระทาการที่จะมีผลกระทบต่อความเสียหายของสิ่งแวดล้ อมและสังคม ส่งเสริ มและปลูกจิตสานึกให้ มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อมให้ กบั พนักงานในทุกระดับ
ทังนี
้ ้ ให้ มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ลงนามเป็ นต้ นไป
ให้ ไว้ ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563
(นายวุฒิชยั สุระรัตน์ชยั )
กรรมการและผู้จดั การ
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
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