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แนวปฏิบัติธนาคารแหงประเทศไทย
เรื่อง การบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
__________________
1. เหตุผลในการออกแนวปฏิบัติ
ความเสี่ยงดานปฏิบัติการเปนความเสี่ยงพื้นฐานที่สําคัญของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ซึ่งความเสี่ยงดานปฏิบัติการอาจเกิดขึ้นจากการดําเนินการตามปกติของสถาบันการเงินเฉพาะกิจเอง
เชน กระบวนการปฏิบัติงานภายใน ความบกพรองของบุคลากร ระบบงาน หรือจากปจจัยภายนอก
เชน สภาพเศรษฐกิจ การแขงขันในตลาด กฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ ปจจุบันสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ ไดปรับรูป แบบการดําเนินธุร กิจ เพื่อให สามารถตอบสนองตอการให บริ การลูกคาไดตรง
ความตองการมากขึ้น เชน การนําเทคโนโลยีมาใชสนับสนุนการใหบริการ การขยายชองทางการใหบริการ
ทางการเงินผานชองทางดิจิทัล และการใชบริการจากผูใหบริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ โดยรูปแบบ
การดําเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป สงผลใหโครงสรางความเสี่ยงโดยรวม (Risk Profile) ของสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจมีความซับซอนยิ่งขึ้น และความเสี่ยงดานปฏิบัติการซึ่งเปนความเสี่ยงที่สําคัญมีแนวโนม
เพิ่มสูงขึ้นดวย
แมวาที่ผานมาธนาคารแหงประเทศไทย ไดออกหลักเกณฑการคํานวณมูลคาเทียบเทา
สินทรัพยเสี่ยงดานปฏิบัติการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพื่อใหสถาบันการเงินเฉพาะกิจดํารงเงินกองทุน
รองรับความเสี่ยงดานปฏิบัติการแลว อยางไรก็ดี การมีระบบการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการที่มี
ประสิทธิภาพ จะชวยใหสถาบันการเงินเฉพาะกิจสามารถปองกันและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได
และจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน รวมถึงสรางความเชื่อมั่นใหกับผูใชบริการหรือ
ประชาชนอีกดวย
ธนาคารแหงประเทศไทยออกแนวปฏิบัติฉบับนี้ โดยมุงหวังใหสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ใหความสําคัญกับการบริหารความเสีย่ งดานปฏิบัติการ มีการสรางและพัฒนากรอบการกํากับดูแลความเสี่ยง
ดานปฏิบัติการ ซึ่งเนนเรื่องที่สําคัญ ไดแก (1) บทบาทของคณะกรรมการและผูบริหารระดับสูงที่เปน
สวนสําคัญในการสรางใหสถาบันการเงินเฉพาะกิจเปนองคกรที่มีสภาพแวดลอมในการบริหารความเสี่ยง
ดานปฏิบัติการ (Operational Risk Management Environment) ที่เหมาะสม (2) การมีระบบ
การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และ (3) การเปดเผยขอมูลตอสาธารณชนอยางเพียงพอเพื่อ
เปนแนวทางใหสถาบันการเงินเฉพาะกิจถือปฏิบัติ

สนสว40-คส00001-25641207 .

2
2. ขอบเขตการบังคับใช
แนวปฏิบัติฉบับนี้ใชบังคับกับธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
ธนาคารอาคารสงเคราะห ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมแหงประเทศไทย ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย และบรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดยอม
3. เนื้อหา
3.1 คําจํากัดความ
ในแนวปฏิบัติฉบับนี้
“สถาบันการเงินเฉพาะกิจ” หมายความวา สถาบันการเงินของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้น ไดแก ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห
ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม
“ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operational Risk)” หมายความวา ความเสี่ยงที่จะเกิด
ความเสียหายตาง ๆ อันเนื่องมาจากความไมเพียงพอหรือความบกพรองของกระบวนการควบคุมภายใน
บุคลากร และระบบงาน หรือจากเหตุการณภายนอก รวมถึงความเสี่ยงดานกฎหมาย เชน ความเสี่ยง
ตอการถูกฟองรอง ถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย หรือถูกทางการเปรียบเทียบปรับ ทั้งนี้ ไมรวมถึง
ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) และความเสี่ยงดานชื่อเสียง (Reputational Risk)
3.2 หลักการ
การบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ จะชวยปองกันและ
ลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจได โดยสถาบันการเงินเฉพาะกิจควร
ใหความสําคัญกับการสรางและพัฒนากรอบการกํากับดูแลความเสี่ยงดานปฏิบัติการ โดยสงเสริม
ใหสถาบันการเงินเฉพาะกิจเปนองคกรที่มีสภาพแวดลอมในการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
(Operational Risk Management Environment) ที่เหมาะสม ซึ่งกรอบการกํากับดูแลความเสี่ยง
ดานปฏิบัติการ ประกอบดวย 3 สวน ไดแก
(1) การสรางและพัฒนาสภาพแวดลอมในการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
ที่เหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการและผูบริหารระดับสูงของสถาบันการเงินเฉพาะกิจมีสวนสําคัญในการ
สรางและขับเคลื่อนองคกรใหมีสภาพแวดลอมดังกลาว
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(2) ระบบการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ โดยใหสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจกําหนดและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการใหสอดคลองกับวัฒนธรรม
องคกร ลักษณะธุรกิจ ความซับซอน และความเสี่ยงของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
(3) การเปดเผยขอมูลตอสาธารณชนอยางเพียงพอ เพื่อใหผูทมี่ ีสวนเกี่ยวของเขาใจ
แนวทางการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ และใชขอมูลดังกลาวในการประเมินความมีประสิทธิภาพ
ของระบบการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจได
3.3 หลักเกณฑ
3.3.1 การสรางและพัฒนาสภาพแวดลอมในการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
(Operational Risk Management Environment)
คณะกรรมการและผูบริหารระดับสูงของสถาบันการเงินเฉพาะกิจมีหนาที่
กําหนดทิศทางและนโยบาย สภาพแวดลอมและวัฒนธรรมองคกรของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ธนาคาร
แหงประเทศไทยจึงไดออกประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจเพื่อกําหนดบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการและผูบริหารระดับสูงของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
เกี่ยวกับการตระหนักถึงการบริหารความเสี่ยงในดานปฏิบัติการไวดวย นอกจากนี้ เพื่อสงเสริมการสราง
และพัฒนาสภาพแวดลอมขององคกรใหเอื้อตอการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ ธนาคารแหง
ประเทศไทยไดกําหนดบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการและผูบริหารระดับสูงของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
เพิ่มเติม ดังนี้
(1) การกําหนดนโยบายและกลยุทธการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
(1.1) คณะกรรมการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจมีบทบาทหนาที่ ดังตอไปนี้
(1.1.1) กําหนดหรืออนุมัติกรอบนโยบายและกลยุทธในการบริหาร
ความเสี่ยงดานปฏิบัติการที่เหมาะสมกับองคกร
(1.1.2) กําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite)
ใหสอดคลองกับลักษณะความเสี่ยง (Risk Profile) และลักษณะการดําเนินธุรกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
(1.2) ผูบริหารระดับสูงมีบทบาทหนาที่ ดังตอไปนี้
(1.2.1) กําหนดหรืออนุมัติ ระเบียบ กฎเกณฑ แนวปฏิบัติ รวมถึง
แผนงานและกระบวนการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ ใหสอดคลองกับกรอบนโยบายและกลยุทธ
ที่ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
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(1.2.2) กําหนดเพดานความเสี่ยง (Risk Limit) ในระดับที่เหมาะสม
และสอดคลองกับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite)
(1.2.3) สื่อสารกับพนักงานทุกคนในองคกรใหเขาใจและให
ความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ รวมทั้งตระหนักถึงหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การบริหารความเสี่ยงดังกลาว
(1.2.4) ควบคุมดูแลใหพนักงานทุกคนในองคกรมีการปฏิบัติตาม
นโยบาย ระเบียบ กฎเกณฑที่กําหนดอยางเครงครัด
(2) การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับ และ
ตรวจสอบ (Three lines of defense)
(2.1) คณะกรรมการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจมีบทบาทหนาที่ในการ
ดูแลใหมีกลไกในการควบคุม กํากับ และตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและเปนอิสระ ผานการกําหนด
โครงสรางองคกรที่หนวยงานบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ แยกจากหนวยงานอื่นที่กอใหเกิด
ความเสี่ยง และหนวยงานตรวจสอบภายในอยางชัดเจน
(2.2) ผูบริหารระดับสูงมีบทบาทหนาทีด่ ังตอไปนี้
(2.2.1) กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบและสายการบังคับบัญชา
ในแตละหนวยงานอยางชัดเจน เพื่อสงเสริมใหมีกลไกการตรวจสอบและถวงดุลที่เหมาะสม โดยหัวหนา
หนวยงานควรเปนผูรับผิดชอบตอความเสี่ยงดานปฏิบัติการในหนวยงานนั้น เนื่องจากเปนผูรูและเขาใจ
ความเสี่ยงที่มีอยูในหนวยงานดีที่สุด
(2.2.2) ดูแลสนับสนุนใหแตละหนวยงานสามารถทําหนาที่ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ เชน ดูแลความพรอมและความเพียงพอของบุคลากร และระบบงานตาง ๆ
ทั้งนี้ หนวยงานการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการควร
มีสายการบังคับบัญชาที่ขึ้นตรงตอคณะกรรมการกํากับความเสี่ยงของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และ
มีหนาที่ดังตอไปนี้
1) เสนอนโยบาย แผนงาน และกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ดานปฏิบัติการตอคณะกรรมการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2) ดูแลและสนับสนุนใหแตละหนวยงานดําเนินการ
บริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการตามแนวทางที่กําหนดไว
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3) ดูแลและสนับสนุนใหมีระบบการจัดเก็บขอมูลความเสี่ยง
ดานปฏิบัติการ รวมถึงจัดใหมีรายงานขอมูลความเสี่ยงดานปฏิบัติการดวย
4) ดูแลและสนับสนุนใหหนวยงานตาง ๆ จัดทํา ทบทวน
ปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานและแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องใหเหมาะสมและเปนปจจุบัน
5) ศึกษาและพัฒนาแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ดานปฏิบัติการ สื่อสารใหพนักงานเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญและหนาที่ความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับความเสี่ยงดานปฏิบัติการเพื่อสรางสภาพแวดลอมในการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
(Operational Risk Management Environment) ที่เหมาะสม รวมทั้งประสานงานระหวางหนวยงาน
บริหารความเสี่ยงดานอื่น เพื่อใหมีการปฏิบัติงานที่สอดคลองกัน
(3) การสรางวัฒนธรรมองคกรดานการบริหารความเสี่ยง (Risk Culture)
คณะกรรมการและผูบริหารระดับสูงของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
มีบทบาทหนาที่ ดังตอไปนี้
(3.1) ปลูกฝงวัฒนธรรมองคกรเพื่อใหพนักงานทุกคนในองคกร
ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงดานปฏิบัติการ และตระหนักวาการบริหารความเสี่ยง
เปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ
(3.2) ใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการในฐานะที่
เปนความเสี่ยงหลักของสถาบันการเงินเฉพาะกิจเชนเดียวกับการบริหารความเสี่ยงดานอื่น ๆ เชน
ดานเครดิต ดานตลาด ดานสภาพคลอง และดานกลยุทธ โดยควรมีการบรรจุเรื่องดังกลาวเขาเปนวาระ
ในการประชุมคณะกรรมการและผูบริหารระดับสูงของสถาบันการเงินเฉพาะกิจอยางสมํ่าเสมอ
(3.3) ผูบริหารระดับสูงควรสนับสนุนการปลูกฝงวัฒนธรรมองคกรโดย
ดูแลใหมีการจัดอบรมพนักงานทุกคนในองคกรใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
ดานปฏิบัติการ
3.3.2 ระบบบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจควรกําหนดและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
ดานปฏิบัติการที่สอดคลองเหมาะสมกับวัฒนธรรมองคกร ขนาด ความซับซอน และความเสี่ยงของ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยพิจารณาแผนกลยุทธ แผนการตลาดและการขยายตัวทางธุรกิจของ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจควบคูไปดวย เพื่อใหสามารถรองรับการขยายตัวของธุรกิจและการเพิ่มขึ้น
ของความเสี่ยงในอนาคตได
สนสว40-คส00001-25641207 .

6

ระบบบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ ประกอบดวย
(1) การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
ทุกหนวยงานในสถาบันการเงินเฉพาะกิจควรมีสวนสําคัญในกระบวนการ
ระบุความเสี่ยง โดยสถาบันการเงินเฉพาะกิจควรระบุจุดที่มีความเสี่ยงหรือแหลงที่มาของความเสี่ยง
ตลอดจนหาสาเหตุหรือปจจัยที่ทําใหเกิดความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง รวมถึงผลกระทบของความเสี่ยง
ดานปฏิบัติการดังกลาวดวย ทั้งนี้ ในการระบุความเสี่ยง สถาบันการเงินเฉพาะกิจอาจพิจารณาจาก
ปจจัยภายใน ปจจัยภายนอก รวมถึงจากรายงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน
(1.1) ปจจัยภายใน เชน ลักษณะการดําเนินธุรกิจ วัฒนธรรมองคกร
ในการบริหารความเสี่ยง ระบบควบคุมภายใน ความพรอมของบุคลากร ความพอเพียงของทรัพยากร
ที่ใชในการปฏิบัติงาน และระบบงาน
(1.2) ปจจัยภายนอก เชน เทคโนโลยีสารสนเทศ สภาพเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง และกฎหมาย
(1.3) รายงานตาง ๆ ไดแก รายงานขอมูลความเสียหายที่เกิดขึ้น (Loss
Data) และรายงานขอมูลความเสียหายที่เกิดขึ้นแลวแตสถาบันการเงินเฉพาะกิจสามารถปองกัน
ความเสียหายไวได (Near-Miss)
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(2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
การประเมินความเสี่ยงมีวัตถุประสงคเพื่อใหสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สามารถจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงตาง ๆ ที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจระบุได โดยควรพิจารณาจาก
โอกาสหรือความถี่ที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ
ดังกลาว ทั้งนี้ สถาบันการเงินเฉพาะกิจจะใชรูปแบบของสีหรือคําบรรยายระดับสูงตํ่าในการจัดทําขอมูล
หรือรายงานเพื่อใชในการวิเคราะหระดับความสําคัญของความเสี่ยงนั้น ๆ เชน การทํา Risk Matrix โดย
สถาบันการเงินเฉพาะกิจควรกําหนดแนวทางในการประเมินความเสี่ยงดานปฏิบัติการที่เหมาะกับขนาดและ
ความซับซอนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ รวมถึงพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ สถาบันการเงินเฉพาะกิจควรมีเครื่องมือสําหรับชวยระบุและประเมิน
ความเสี่ยง เชน Risk Control Self-Assessment หรือ Risk Mapping และการประเมินความเสี่ยงควร
ดําเนินการอยางตอเนื่อง และทบทวนความเหมาะสมเปนระยะ รวมถึงประเมินความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
กรณีมีการออกผลิตภัณฑใหมดวย
(3) การติดตามความเสี่ยง (Risk Monitoring)
(3.1) กระบวนการติดตามความเสี่ยง
สถาบันการเงินเฉพาะกิจควรมีกระบวนการในการติดตามพัฒนาการ
และแนวโนมของระดับความเสี่ยงอยางสมํ่าเสมอ เพื่อกําหนดแนวทางในการปองกันและควบคุมเหตุการณ
ความเสียหายไดอยางทันทวงที โดยในการติดตามดูแลความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ควรกําหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator: KRI) และระดับที่ยอมรับได (Tolerance Level)
ของดัชนีชี้วัดแตละตัว นอกจากนี้ ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจกําหนดควรมีลักษณะ
คาดการณไปขางหนา (Forward Looking) และสามารถสะทอนแนวโนมความเสี่ยงได เชน อัตราการเติบโต
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อยางรวดเร็วของธุรกิจ การออกผลิตภัณฑใหม อัตราการลาออกของพนักงาน ระยะเวลาการหยุดชะงัก
ของระบบงาน จํานวนพนักงานในหนวยงาน จํานวนขอรองเรียนจากลูกคา หรือรายไดจากการดําเนินงาน
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ
(3.2) การรายงานผลการติดตามความเสี่ยง
สถาบันการเงินเฉพาะกิจควรจัดทํารายงานสรุปผลการติดตาม
ความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงของดัชนีชี้วัดความเสี่ยงอยางครบถวน เพื่อนําเสนอคณะกรรมการ
และผูบริหารระดับสูงของสถาบันการเงินเฉพาะกิจอยางสมํ่าเสมอ รวมถึงตองสื่อสารใหทุกหนวยงาน
ทราบอยางชัดเจน
นอกจากนี้ สถาบันการเงินเฉพาะกิจควรวิเคราะหรายงาน
การติดตามความเสี่ยงเพื่อพัฒนาการบริหารความเสี่ยง รวมถึงนโยบาย กระบวนการทํางาน และ
แนวปฏิบัติดวย โดยรายงานดังกลาวควรประกอบดวยฐานะการเงิน การดําเนินงาน ขอมูลปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ รวมถึงขอมูลสภาวะภายนอกที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจ
ทั้งนี้ สถาบันการเงินเฉพาะกิจควรมีมาตรการใหการรายงาน
เหตุการณความเสียหายหรือดัชนีชี้วัดความเสี่ยงไดมาซึ่งขอมูลที่ถูกตองตรงตามความเปนจริง รวมถึง
การสรางความเขาใจและโนมนาวใหหนวยงานเห็นความสําคัญของการรายงานขอมูลที่ถูกตอง พรอมทั้ง
ใหหนวยงานตรวจสอบภายในสุมตรวจสอบในเรื่องดังกลาวดวย
(4) การควบคุมและลดความเสี่ยง (Risk Control and Risk Mitigation)
ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเปนกลไกสําคัญในการควบคุม
และปองกันความเสียหายที่เกิดขึ้นได สถาบันการเงินเฉพาะกิจควรกําหนดนโยบาย กระบวนการ และ
วิธีปฏิบัติในการควบคุมและลดความเสี่ยงดานปฏิบัติการที่ชัดเจน และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจและ
ระดับของความเสี่ยงของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เชน
(4.1) การลดความเสี่ยง (Risk Mitigation) คือ การเพิ่มแนวทาง
การจัดการความเสี่ยงเพื่อลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงที่คาดวาจะเกิดขึ้นใหอยูในระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได เชน การเพิ่มการควบคุมภายใน การปรับปรุงกระบวนการทํางาน รวมถึงการใช
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทดแทนการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากความผิดพลาดของพนักงาน
ทั้งนี้ กรณีที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อลดความเสี่ยงดานปฏิบัติการดังกลาว ใหสถาบันการเงินเฉพาะกิจปฏิบัติตามประกาศธนาคาร
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แหงประเทศไทย ที่ สนส. 19/2560 เรื่อง หลักเกณฑการกํากับดูแลความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Risk) ของสถาบันการเงิน ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2560 โดยอนุโลมจนกวา
ธนาคารแหงประเทศไทยจะออกหลักเกณฑกํากับดูแลความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information
Technology Risk) ที่มีผลบังคับใชกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
(4.2) การถายโอนความเสี่ยง (Risk Transfer) คือ การโอนยายหรือ
กระจายความเสี่ยงใหกับบุคคลอื่น เชน การจัดทําประกัน การใชบริการจากผูใหบริการสนับสนุน
การประกอบธุรกิจ การทําสัญญาปองกันความเสี่ยง
ทั้งนี้ กรณีที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจเลือกทําประกันเพื่อถายโอน
ความเสี่ยงดานปฏิบัติการเพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น สถาบันการเงินเฉพาะกิจควรคํานึงถึงปจจัย
และเงื่อนไขตาง ๆ ที่อาจมีผลกระทบตอการจายคาสินไหมทดแทน เชน ฐานะทางการเงินของบริษัท
ประกันภัย ระยะเวลาในการเรียกคาสินไหมทดแทน และเงื่อนไขการจายคาสินไหมทดแทน รวมถึง
ควรพิจารณาคาความเสียหายสูงสุดที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจยอมรับได และทบทวนความเสี่ยง
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจและการทําประกันเปนรายป
นอกจากนี้ กรณีสถาบันการเงินเฉพาะกิจใชบริการจากผูใหบริการ
สนับสนุนการประกอบธุรกิจเพื่อถายโอนความเสี่ยงดานปฏิบัติการ ใหถือปฏิบัติตามประกาศธนาคารแหง
ประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการกํากับดูแลการใชบริการจากผูใหบริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ
(Business Facilitator) ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจดวย
(4.3) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) กรณีที่สถาบันการเงิน
เฉพาะกิจพิจารณาวาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอยูในระดับที่ยอมรับได สถาบันการเงินเฉพาะกิจควรมี
กระบวนการในการติดตามความเสี่ยงดังกลาวอยางสมํ่าเสมอ
ทั้งนี้ กรณีที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจพิจารณาแลววาความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นสูงเกินกวาระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได สถาบันการเงินเฉพาะกิจอาจตัดสินใจยกเลิก หรือ
หลีกเลี่ยงการดําเนินการหรือธุรกรรมที่กอใหเกิดความเสี่ยงดานปฏิบัติการนั้น (Risk Avoidance) เชน
การยกเลิกการใหบริการผลิตภัณฑที่กอใหเกิดความเสี่ยงนั้น ๆ หรือปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางาน
อยางไรก็ดี สถาบันการเงินเฉพาะกิจควรตระหนักวาการใช
เครื่องมือเพื่อลดหรือถายโอนความเสี่ยงดานปฏิบัติการ อาจทําใหโครงสรางความเสี่ยงเปลี่ยนแปลง
ไปเปนความเสี่ยงดานอื่นแทน เชน ความเสี่ยงดานกฎหมาย ความเสี่ยงจากคูสัญญา หรือความเสี่ยง
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น สถาบันการเงินเฉพาะกิจจึงควรมีแนวทางรองรับการบริหารความเสี่ยง
ที่เปลี่ยนไปดวย
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นอกจากนี้ สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่เลือกแนวทางตามขอ
(4.1) – (4.3) ควรควบคุมระดับความเสี่ยงดานปฏิบัติการดังกลาวใหอยูในระดับที่ยอมรับได โดยพิจารณา
จากปจจัยตาง ๆ เชน บุคลากร กระบวนการปฏิบัติงานและระบบงาน รวมถึงเหตุการณภายนอกตาง ๆ
โดยเฉพาะกรณีที่มีการออกผลิตภัณฑหรือการใหบริการทางการเงินรูปแบบใหม หรือมีการนําระบบงานใหม
มาใช สถาบันการเงินเฉพาะกิจตองมั่นใจวามีการวิเคราะห ระบุ ประเมิน และปองกันความเสี่ยง รวมทั้ง
การอนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการที่เกี่ยวของอยางเหมาะสมแลว (ตัวอยางการควบคุม
ความเสี่ยงดานปฏิบัติการตามเอกสารแนบ 1)
(5) การจัดเก็บและรายงานขอมูลความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจควรจัดเก็บและรายงานขอมูลเกี่ยวกับ
ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ เพื่อใหผูที่มีสวนเกี่ยวของทราบถึงแนวโนมและการเปลี่ยนแปลงของ
ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ และสามารถปองกัน ควบคุม หรือลดความเสียหายได โดยหนวยงานบริหาร
ความเสี่ยงดานปฏิบัติการควรจัดทํารายงานขอมูลความเสี่ยงดานปฏิบัติการ ซึ่งประกอบดวย
1) เหตุการณความเสียหายที่เกิดขึ้น (Loss data)
2) ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง
3) จุดที่มีความเสี่ยงที่สําคัญ
4) แนวทางควบคุมหรือลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
5) จุดบกพรองในระบบบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
ทั้งนี้ การจัดเก็บขอมูลความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
(Loss Data) สถาบันการเงินเฉพาะกิจควรเก็บขอมูลโดยแบงเปนสายธุรกิจ โดยสามารถเทียบเคียงไดจาก
หลักเกณฑการคํานวณมูลคาเทียบเทาสินทรัพยเสี่ยงดานปฏิบัติการโดยวิธี Standardised Approach
(วิธี SA-OR) ในประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการคํานวณมูลคาเทียบเทา
สินทรัพยเสี่ยงดานปฏิบัติการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ นอกจากนี้ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ควรกําหนดความเสียหายขั้นตํ่า (Loss Threshold) ใหเหมาะสมและสะทอนความเสี่ยงขององคกร
เชน ไมควรกําหนด Loss Threshold ที่สูงเกินไป โดยรายละเอียดของขอมูลที่จัดเก็บควรรวมถึง
รายละเอียดดังตอไปนี้ (ตัวอยางตารางการเก็บขอมูลความเสียหายที่เกิดจากความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
ตามเอกสารแนบ 2)
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1) วันที่เกิดเหตุ และตรวจพบความเสียหาย
2) หนวยงานที่เกิดความเสียหาย
3) ประเภทของเหตุการณความเสียหาย โดยสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สามารถเทียบเคียงและจัดสรรขอมูลลงใน 7 ประเภทเหตุการณความเสียหายดานปฏิบัติการ
(ตามเอกสารแนบ 3)
4) มูลคาความเสียหายที่เกิดขึ้น
5) เงินชดเชยหรือคาเสียหายที่เรียกคืนได ระยะเวลาที่ใชในการเรียกคืน
และคาใชจายในการดําเนินการ
6) รายละเอียด และสาเหตุของเหตุการณความเสียหาย
7) การดําเนินการแกไขเหตุการณความเสียหายที่เกิดขึ้น
นอกจากนี้ สถาบันการเงินเฉพาะกิจควรจัดเก็บและรายงานขอมูล
เหตุการณท่ีเกิดขึ้น แตสถาบันการเงินเฉพาะกิจสามารถปองกันความเสียหายไวได (Near-Miss)
โดยจัดเก็บขอมูลและเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกสเพื่อประโยชนในการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ และเพื่อให
ธนาคารแหงประเทศไทยสามารถตรวจสอบได หรือจัดสงใหแกธนาคารแหงประเทศไทยเมื่อรองขอ
(6) แผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง
แผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องเปนสวนหนึ่งของการบริหาร
ความเสี่ยงของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ที่จะทําใหสถาบันการเงินเฉพาะกิจสามารถดําเนินธุรกิจ
ไดอยางตอเนื่องกรณีเกิดวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉิน ดังนั้น สถาบันการเงินเฉพาะกิจจึงจําเปนตองมี
แผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องเพื่อรองรับเหตุการณความเสียหายที่เกิดจากปจจัยตาง ๆ
ซึ่งอยูนอกเหนือการควบคุมของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เชน ภัยธรรมชาติ การกอการราย ปญหา
ในระบบสาธารณูปโภค เพื่อใหสถาบันการเงินเฉพาะกิจสามารถกลับมาดําเนินธุรกิจไดตามปกติ
โดยสถาบันการเงินเฉพาะกิจสามารถอางอิงไดจากแนวปฏิบัติธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการบริหาร
ความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) และการจัดทําแผนรองรับ
การดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

สนสว40-คส00001-25641207 .

12
3.3.3 การเปดเผยขอมูลการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจควรเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
ดานปฏิบัติการอยางเพียงพอ โดยขึ้นอยูกับขนาด ความซับซอน และความเสี่ยงของการดําเนินธุรกิจของ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจแตละแหง เพื่อใหสาธารณชน ผูฝากเงิน และผูที่มีสวนเกี่ยวของ เขาใจแนวทาง
การบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และสามารถประเมินประสิทธิภาพ
ของระบบบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจได
ในการเปดเผยขอมูลดังกลาว สถาบันการเงินเฉพาะกิจควรอธิบายถึง
วัตถุประสงคและนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ โดยอยางนอยตองครอบคลุม
ขอมูล ดังนี้
(1) กระบวนการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
(2) โครงสรางและหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานที่เกี่ยวของกับ
การบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
(3) ขอบเขตและลักษณะของระบบการวัด ติดตาม และการรายงาน
ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
(4) นโยบายในการปองกันหรือลดความเสี่ยงดานปฏิบัติการ รวมทั้ง
กระบวนการในการติดตามประสิทธิผลของการปองกันหรือลดความเสี่ยงดังกลาว
(5) แนวทางที่ใชในการกําหนด Limit สําหรับการควบคุมความเสี่ยง
ดานปฏิบัติการ
(6) บทบาทและหนาที่ของผูตรวจสอบภายในของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ทั้งนี้ ใหสถาบันการเงินเฉพาะกิจเปดเผยขอมูลการบริหารความเสี่ยง
ดานปฏิบัติการบน Website ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ภายใน 4 เดือน นับจากวันสิ้นปบัญชี
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เอกสารแนบ 1
ตัวอยางการควบคุมความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
ปจจัยความเสี่ยง
บุคลากร

แนวทางการควบคุมความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
• คัดเลือก อบรม และพัฒนาพนักงานใหมีคุณสมบัติ ประสบการณ และความสามารถเหมาะสม
ตอการปฏิบตั ิงาน รวมถึงการจัดใหมีทรัพยากรในการปฏิบตั ิงานตาง ๆ อยางเพียงพอ
• สงเสริมใหพนักงานตระหนักถึงหนาที่ความรับผิดชอบของตนตอการบริหารความเสี่ยง
ดานปฏิบัติการขององคกร รวมทั้งจริยธรรมในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะหนวยงานที่ตองอาศัย
ความนาเชื่อถือของพนักงานในการปฏิบัติงาน เชน หนวยงานที่ทําหนาที่เกี่ยวกับการรักษา
ทรัพยสินและเงินสดของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
• นําหลักการควบคุมภายในมาใช เชน การแบงแยกหนาที่ (Segregation of Duties)
การสอบยันการปฏิบตั ิงาน (Check and Balance) ระบบการปฏิบตั ิงานโดย 2 ฝาย
(Dual Control) การยืนยันกระทบยอดอยางสมํ่าเสมอ (Regular Verification and
Reconciliation) และการดูแลใหมีความขัดแยงดานผลประโยชน (Conflict of Interest)
นอยที่สุด
• ดูแลนโยบายการกําหนดคาตอบแทนใหเหมาะสม เชน ไมกําหนดนโยบายการจาย
คาตอบแทนที่สัมพันธกับกําไรจากการดําเนินงานระยะสั้นเพียงอยางเดียว เพราะอาจ
สงผลใหมีการปฏิบัติงานที่ไมเปนตามกฎระเบียบเพื่อบรรลุเปาหมายการดําเนินงาน
ในระยะสั้น
• จัดใหมีคูมือและเอกสารการปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับ
ระบบปฏิบตั ิการที่ใชเทคโนโลยีทซี่ ับซอน มีธุรกรรมจํานวนมาก หรือมีสวนที่จําเปนตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตาง ๆ เชน มาตรการปองกันและฟอกเงิน รวมทั้ง
มีการระบุจุดที่มคี วามเสี่ยงไวในคูม ือการปฏิบตั ิงานดวย

กระบวนการปฏิบัติงาน
และระบบงาน

• ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ : สถาบันการเงินเฉพาะกิจควรมั่นใจวาระบบที่ใชอยู
มีความเหมาะสมกับขนาดและความซับซอนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยมีการพัฒนา
ปรับปรุง ควบคุมและตรวจสอบระบบอยางสมํ่าเสมอ ตลอดจนมีการเตรียมความพรอม
ในเรื่องศูนยสํารองขอมูลและแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนือ่ ง
• ระบบเอกสารคูม ือการปฏิบัติงาน : สถาบันการเงินเฉพาะกิจควรมั่นใจวามีเอกสารคูมือ
เกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานภายในสวนงานและระหวางสวนงานตาง ๆ
ที่ละเอียด ชัดเจน และเขาใจงาย เพื่อใหทุกหนวยงานสามารถปฏิบัตงิ านไดอยางตอเนื่อง
และลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึน้ ได
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• ระบบเอกสารสัญญาและเอกสารเผยแพร : เอกสารสัญญา เอกสารโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ รวมถึงขอมูลที่เปดเผยในงบการเงินที่เผยแพรสูสาธารณชน ควรไดรับ
การตรวจสอบความถูกตองโดยหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน หนวยงานที่ดูแลการปฏิบัตติ าม
กฎระเบียบ ฝายกฎหมาย ฝายการตลาด ดวย เพื่อใหมั่นใจวาเอกสารสัญญาดังกลาว
มีผลบังคับตามกฎหมาย และเอกสารที่เผยแพรมีความชัดและถูกตอง
• ระบบรักษาความปลอดภัยของทรัพยสินและขอมูล : สถาบันการเงินเฉพาะกิจควรจัดใหมี
ระบบ ระเบียบและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับการเขาถึงทรัพยสินและขอมูล รวมทั้งชั้นความลับ
ของขอมูลตาง ๆ อยางรัดกุมและเหมาะสม และดูแลใหมีการปฏิบัติตามระเบียบและวิธี
ปฏิบัติอยางเครงครัด โดยขอมูลอาจอยูในรูปแบบของเอกสาร ขอมูลอิเล็กทรอนิกส ขอมูล
ที่พนักงานทราบจากการปฏิบัติงานหรือการเขาถึงขอมูลของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
เพื่อไมใหเกิดกรณีพนักงานใชทรัพยสินหรือขอมูลเพื่อประโยชนสวนตัว เชน Insider
Trading ซึ่งอาจสงผลเสียหายทางการเงิน และชื่อเสียงของสถาบันการเงินเฉพาะกิจได
เหตุการณภายนอกตาง ๆ

• มีการพิจารณาดูแลปจจัยความเสีย่ งที่เกิดจากเหตุการณภายนอกอยางรอบคอบ เชน
ภาวะการแขงขัน สภาพเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ ภัยจากการกอการราย การฟอกเงิน และ
กฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ สถาบันการเงินเฉพาะกิจจะตองมีการจัดทําแผนรองรับ
การดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องหรือจัดทําประกันภัยเพื่อรองรับหรือลดความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นจากปจจัยซึ่งอยูเหนือการควบคุมโดยตรงของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ตามแนวปฏิบัติธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ
(Business Continuity Management: BCM) และการจัดทําแผนรองรับการดําเนินธุรกิจ
อยางตอเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
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เอกสารแนบ 2
ตารางตัวอยางการเก็บขอมูลความเสียหายที่เกิดจากความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
ลําดับที่

หนวยงาน

สาย
ธุรกิจ

วันที่เกิด

วันที่
ตรวจพบ

รายละเอียด

สาเหตุ

ประเภท
เหตุการณ

(1)
1.

(2)
Branch- Teller

(3)
BL 3
(RB)

(4)
18/02/60

(5)
29/05/60

(6)
พนักงานเบิกเงิน
เกินบัญชีของ
ลูกคา โดยทุจริต
(Teller Fraud)

(7)
พนักงานธนาคาร
ไดรับความไววางใจ
จากลูกคาธนาคารที่
อยูใกลสาขาใหเบิก
เงินแทนเจาของบัญชี

(8)

(1) ลําดับที่
(2) หนวยงาน / สวนงาน / สายงานที่เกิดเหตุการณความเสียหาย
(3) สายธุรกิจ (Business Line) มีทั้งหมด 8 สายธุรกิจ
(4) วันที่เกิดเหตุการณความเสียหาย
(5) วันที่ตรวจพบเหตุการณความเสียหาย
(6) รายละเอียดของเหตุการณความเสียหายที่เกิดขึ้น
(7) สาเหตุของเหตุการณความเสียหายที่หนวยงานทราบหรือที่ตรวจสอบได เพื่อประโยชน
ในการกําหนดมาตรการปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
(8) ประเภทเหตุการณ (Loss Event Type) มีทั้งหมด 7 ประเภทเหตุการณ (เอกสารแนบ 2)
(9) ความเสียหายทีเ่ ปนตัวเงินที่เกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงความสูญเสียหรือเสียหายตอทรัพยสิน (Loss of
Damage to Assets) จํานวนเงินที่ตองรับผิดชอบชดใช (Legal Liability) คาใชจายเพื่อ

LET 1
(Internal-Fraud)

จํานวน
ความ
เสียหาย
(9)
50,000

จํานวนที่
เรียกคืนได
(10)
50,000

วันที่ได
รับเงินคืน

คาใชจาย
การดําเนินการเพื่อปองกัน
ในการ
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ดําเนินการ
(11)
(12)
(13)
06/06/60
500
1. ผูจัดการสาขากํากับพนักงาน teller
ใหปฏิบัติตามกฎระเบียบเรื่องบัญชีเงิน
ฝากอยางเครงครัด พรอมแจงลูกคาทราบ
ภายใน 1 เดือน
2. ตรวจสอบและกําชับสาขาอื่น ๆ
ภายใน 1 เดือน

ดําเนินการใหกลับสูส ภาพเดิม (Loss of Recourse) และความเสียหายที่ไมสามารถเรียกคืนได
(Write-Down) เปนตน แตไมรวมคาเสียโอกาส (Opportunity Cost) รายไดที่พลาดโอกาสไดรับ
(Foregone Revenue) และเงินลงทุนเพื่อพัฒนาระบบและปองกันความเสียหายในอนาคต
(Cost Related to Investment Programs to Prevent Subsequent Losses)
(10) จํานวนที่เรียกคืนไดจากผูกระทําความผิดหรือบริษัทประกันภัย เปนตน
(11) วันที่ไดรับเงินคืน
(12) คาใชจายในการดําเนินการเรียกคืน เชน คาใชจายในการดําเนินคดี
(13) การดําเนินการเพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เชน ปรับปรุงระบบควบคุม
ภายใน ดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กําหนด หรือพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยให
เขมงวดขึ้น ซึ่งควรกําหนดกรอบเวลาและผูรับผิดชอบอยางชัดเจน พรอมทั้งติดตาม
การดําเนินการอยางใกลชิด
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เอกสารแนบ 3

ตารางการจําแนกประเภทเหตุการณความเสียหายดานปฏิบัติการ
ประเภทเหตุการณ
คําจํากัดความ
ประเภทเหตุการณยอย
1. ความเสียหายจากการฉอโกง ความเสียหายที่เกิดจากการกระทําโดยเจตนาของบุคคล
- การทําธุรกรรมโดยไมไดรับอนุญาต
โดยบุคคลภายใน (Internal
ภายในหรือบุคคลที่เกี่ยวของกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
Fraud)
ตั้งแต 1 คนขึน้ ไป เพื่อฉอโกง เพื่อใชทรัพยสินของสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจในทางที่ไมเหมาะสม หรือเพื่อหลีกเลี่ยง
กฎหมาย หลักเกณฑของทางการ หรือนโยบายของสถาบัน - การขโมยและการฉอโกง
การเงินเฉพาะกิจ โดยไมรวมถึงกรณีที่สถาบันการเงิน
เฉพาะกิจถูกฟองรองเรียกคาเสียหายจากการไมปฏิบัติตาม
ขอกําหนดดานความหลากหลายของพนักงาน (Diversity)
หรือการเลือกปฏิบตั ิ

ตัวอยางกิจกรรม
- การทําธุรกรรมโดยไมไดรายงาน (โดยเจตนา)
- การทําธุรกรรมโดยไมไดรับอนุญาต (มีความเสียหายที่เปน
ตัวเงินเกิดขึ้น)
- การบันทึกธุรกรรมหรือฐานะไมถูกตอง (โดยเจตนา)
- การฉอโกง การฉอโกงดานเครดิต การฝากเงินโดยไมมี
เม็ดเงินที่แทจริง
- การขโมย การขูกรรโชก การยักยอก การโจรกรรม
- การใชทรัพยสินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจในทางที่ไม
เหมาะสม
- การทําลายทรัพยสินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจโดยเจตนา
- การปลอมแปลงตาง ๆ
- การโอนเงินผานเช็คโดยไมมีเม็ดเงินที่แทจริง (Check Kiting)
- การลักลอบนําสิ่งของเขาหรือออกจากสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจโดยไมไดรับอนุญาต
- การลักลอบใชบัญชีของผูอื่น (Account Take-Over) หรือ
การปลอมเปนบุคคลอื่น (Impersonation)
- การไมปฏิบัติตามหลักเกณฑทางดานภาษีหรือการหลบเลี่ยง
ภาษี (โดยเจตนา)
- การติดสินบน หรือการใหเงินใตโตะ
- การทําธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพยโดยใชขอมูลภายใน
(Insider Trading) (ไมไดทําผานบัญชีของสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ)
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ประเภทเหตุการณ
คําจํากัดความ
2. ความเสียหายจากการฉอโกง ความเสียหายที่เกิดจากการกระทําโดยเจตนาของบุคคล
โดยบุคคลภายนอก (External ที่ไมมีความเกี่ยวของกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อ
Fraud)
ฉอโกง เพือ่ ใชทรัพยสินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ในทางที่ไมเหมาะสม หรือเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย

ประเภทเหตุการณยอย
- การขโมยและการฉอโกง

3. ความเสียหายจากแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจางงานและความ
ปลอดภัยของพนักงาน
(Employment Practices
and Workplace Safety)

- ความสัมพันธกับพนักงาน

ความเสียหายที่เกิดจากการกระทําที่ไมสอดคลองกับ
กฎหมายหรือขอตกลงที่เกี่ยวของกับการจางงาน สุขภาพ
หรือความปลอดภัยในที่ทํางาน หรือเกิดจากการจาย
คาชดเชยใหแกพนักงานที่ไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน
หรือเกิดจากการไมปฏิบตั ิตามขอกําหนดดานความ
หลากหลายของพนักงานหรือการเลือกปฏิบัติ

- ความปลอดภัยของระบบงาน

- สภาพแวดลอมการทํางานที่ปลอดภัย

- ความหลากหลายของพนักงานและ
การเลือกปฏิบัติ
4. ความเสียหายจากแนวปฏิบัติ ความเสียหายที่เกิดจากการไมสามารถปฏิบัตติ ามขอผูกพัน - ความเหมาะสมของการปฏิบัติหนาที่
เกี่ยวกับลูกคา ผลิตภัณฑ และ ที่มีกับลูกคา (รวมถึง ขอกําหนดเกีย่ วกับการทําหนาที่
การเปดเผยขอมูล และการทําหนาที่ผู
การดําเนินธุรกิจ (Clients,
ไดรับมอบหมายใหจัดการดูแลทรัพยสิน
ผูไดรับมอบหมายใหจดั การดูแลทรัพยสิน และความ
Products and Business
เหมาะสมของการปฏิบัติหนาที่) โดยไมไดตั้งใจ หรือเพราะ
Practices)
ความละเลย หรือเกิดจากลักษณะของผลิตภัณฑ หรือการ
ออกแบบผลิตภัณฑ

ตัวอยางกิจกรรม
- การขโมย การโจรกรรม
- การปลอมแปลงตาง ๆ
- การโอนเงินผานเช็คโดยไมมีเม็ดเงินที่แทจริง (Check Kiting)
- ความเสียหายจากการถูกลักลอบเขาระบบ
- การขโมยขอมูล (มีความเสียหายที่เปนตัวเงินเกิดขึ้น)
- ประเด็นเกีย่ วกับคาตอบแทน ผลประโยชน และการเลิก
จางงาน
- กิจกรรมของสหภาพแรงงานหรือการรวมตัวของพนักงาน
- ภาระความรับผิดทั่วไป (เชน การลื่นหกลม)
- เหตุการณเกี่ยวกับระเบียบขอบังคับดานสุขภาพและ
ความปลอดภัยของพนักงาน
- การจายคาชดเชยใหแกพนักงาน
- การเลือกปฏิบตั ิทุกประเภท
- การไมปฏิบัติตามขอกําหนดเกีย่ วกับการทําหนาที่ผไู ดรบั
มอบหมายใหจดั การดูแลทรัพยสิน และการฝาฝนแนวปฏิบัติ
- ประเด็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของการปฏิบัติหนาที่และ
การเปดเผยขอมูล
- การฝาฝนหลักเกณฑการเปดเผยขอมูลของลูกคารายยอย
- การละเมิดสิทธิสวนบุคคล (Breach of Privacy)
- การเสนอขายที่มลี ักษณะคุกคามลูกคา
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ประเภทเหตุการณ

คําจํากัดความ

ประเภทเหตุการณยอย

- วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจหรือ
การตลาดที่ไมเหมาะสม

- ขอบกพรองของผลิตภัณฑ
- การคัดเลือก การใหการสนับสนุน และ
การทําธุรกรรมหรือมีฐานะ (Exposure)
กับลูกคา
- การทําหนาที่ใหคําปรึกษา
5. ความเสียหายตอทรัพยสิน
ความเสียหายตอทรัพยสินอันเนื่องมาจากภัยพิบัติ
(Damage to Physical Assets) ทางธรรมชาติหรือเหตุการณอื่น ๆ

- ภัยพิบัติหรือเหตุการณอื่น ๆ

ตัวอยางกิจกรรม
- การทําธุรกรรมเพื่อบัญชีลูกคาเปนจํานวนมาก เพื่อใหได
คานายหนาสูงขึ้น (Account Churning)
- การนําขอมูลที่ควรปกปดเปนความลับไปใชในทางที่ผิด
- ภาระความรับผิดชอบของผูใหกู
- การผูกขาดผลิตภัณฑหรือบริการ
- วิธีปฏิบัติดานการทําธุรกรรมหรือการตลาดที่ไมเหมาะสม
- การปนหุนหรือตลาดอื่น ๆ (Market Manipulation)
- การทําธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพยโดยใชขอมูลภายใน
(โดยทําผานบัญชีของสถาบันการเงินเฉพาะกิจเอง)
- การทําธุรกรรมที่ไมไดรับอนุญาตจากทางการ
- การฟอกเงิน
- ขอบกพรองของผลิตภัณฑ (เชน ยังไมไดรับอนุญาต)
- ขอผิดพลาดของแบบจําลอง (ถามี)
- การไมสามารถตรวจสอบลูกคาไดตามหลักเกณฑที่กําหนด
- การทําธุรกรรมหรือมีฐานะ (Exposure) กับลูกคาเกินกวา
ระดับที่กําหนด
- เกิดกรณีโตแยงในเรื่องผลงานจากการปฏิบัตหิ นาที่ให
คําปรึกษา
- ความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
- ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทําของบุคคลภายนอก
องคกร เชน การกอการราย การทําลายทรัพยสิน
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6. ความเสียหายจากการที่ธุรกิจ
หยุดชะงักและระบบงานขัดของ
โดยไมสามารถใชงานไดตามปกติ
(Business Disruption and
System Failures)
7. ความเสียหายจากการ
ปฏิบัติการสงมอบ และ
การจัดการกระบวนการ
(Execution, Delivery and
Process Management)

คําจํากัดความ
ความเสียหายจากการที่ธุรกิจหยุดชะงัก หรือระบบงาน
ขัดของโดยไมสามารถใชงานไดตามปกติ

ประเภทเหตุการณยอย
- ระบบงาน

ความเสียหายที่เกิดจากความลมเหลวของการประมวลผล
การทําธุรกรรม หรือการจัดการกระบวนการ หรือที่เกิด
จากความสัมพันธกับคูสญ
ั ญาและผูใหบริการ

- การนําขอมูลเขาสูระบบ การปฏิบัติการ
และการเก็บรักษาขอมูลเกี่ยวกับการทํา
ธุรกรรม

- การติดตามและการรายงาน

ตัวอยางกิจกรรม
- เครื่องมือ อุปกรณ (Hardware)
- โปรแกรม (Software)
- โทรคมนาคม
- การหยุดชะงักหรือการไมมีสาธารณูปโภคตาง ๆ ใชใน
ชวงเวลาหนึ่ง
- การสื่อสารผิดพลาด
- ความผิดพลาดในการนําขอมูลเขาสูระบบ การเก็บรักษา
หรือการดึงขอมูล
- ไมสามารถปฏิบตั ิงานไดตามกําหนดเวลา หรือตามหนาที่
ที่ไดรับมอบหมาย
- การปฏิบัติงานของระบบงานหรือแบบจําลอง (ถามี)
ผิดพลาด
- ความผิดพลาดทางดานบัญชี
- ความผิดพลาดของการปฏิบตั ิงานอื่น ๆ
- ความลมเหลวในการสงมอบ
- ความลมเหลวในการบริหารหลักประกัน
- ความเสียหายหรือความผิดพลาดในการเก็บรักษาขอมูล
ที่ใชอางอิง
- การไมสามารถรายงานขอมูลไดตามขอกําหนด
- รายงานที่สงออกไปยังภายนอกไมถูกตอง (มีความเสียหาย
เกิดขึ้น)
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คําจํากัดความ

ประเภทเหตุการณยอย
- การรับคําสั่งของลูกคาและการจัดทํา
เอกสาร
- การบริหารจัดการบัญชีของลูกคา

- คูสัญญาของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
- ผูใหบริการ หรือผูจัดหาบริการใหกับ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ตัวอยางกิจกรรม
- เอกสารหรือขอความเกี่ยวกับการใหความยินยอมของ
ลูกคาหรือการปฏิเสธความรับผิดสูญหาย
- เอกสารทางดานกฎหมายสูญหายหรือไมครบถวน
- การเขาถึงบัญชีของลูกคาโดยไมไดรับอนุญาต
- การบันทึกขอมูลลูกคาไมถูกตอง (มีความเสียหายเกิดขึ้น)
- ทรัพยสินของลูกคาสูญหายหรือเสียหายเพราะความละเลย
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
- ความผิดพลาดจากการปฏิบตั ิงานของคูสัญญาทีไ่ มใชลูกคา
- เกิดกรณีโตแยงกับคูส ัญญาที่ไมใชลูกคา
- การใชบริการจากผูใหบริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ
(Business Facilitator)
- เกิดกรณีโตแยงกับผูใหบริการ
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