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แนวปฏิบัติธนาคารแหงประเทศไทย 

เรื่อง  การบริหารความเส่ียงดานปฏิบัติการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

__________________

1. เหตุผลในการออกแนวปฏิบัติ 

ความเสี่ยงดานปฏิบัติการเปนความเสี่ยงพ้ืนฐานท่ีสําคัญของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  

ซ่ึงความเสี่ยงดานปฏิบัติการอาจเกิดข้ึนจากการดําเนินการตามปกติของสถาบันการเงินเฉพาะกิจเอง 

เชน กระบวนการปฏิบัติงานภายใน ความบกพรองของบุคลากร ระบบงาน หรือจากปจจัยภายนอก 

เชน สภาพเศรษฐกิจ การแขงขันในตลาด กฎหมายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ นอกจากนี้ ปจจุบันสถาบันการเงิน

เฉพาะกิจไดปรับรูปแบบการดําเนินธุรกิจเพื่อใหสามารถตอบสนองตอการใหบริการลูกคาไดตรง

ความตองการมากข้ึน เชน การนําเทคโนโลยีมาใชสนับสนุนการใหบริการ การขยายชองทางการใหบริการ

ทางการเงินผานชองทางดิจิทัล และการใชบริการจากผูใหบริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ โดยรูปแบบ

การดําเนินธุรกิจท่ีเปลี่ยนไป สงผลใหโครงสรางความเสี่ยงโดยรวม (Risk Profile) ของสถาบันการเงิน

เฉพาะกิจมีความซับซอนยิ่งข้ึน และความเสี่ยงดานปฏิบัติการซ่ึงเปนความเสี่ยงท่ีสําคัญมีแนวโนม 

เพ่ิมสูงข้ึนดวย 

แมวาท่ีผานมาธนาคารแหงประเทศไทย ไดออกหลักเกณฑการคํานวณมูลคาเทียบเทา

สินทรัพยเสี่ยงดานปฏิบัติการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพ่ือใหสถาบันการเงินเฉพาะกิจดํารงเงินกองทุน

รองรับความเสี่ยงดานปฏิบัติการแลว อยางไรก็ดี การมีระบบการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการท่ีมี

ประสิทธิภาพ จะชวยใหสถาบันการเงินเฉพาะกิจสามารถปองกันและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนได 

และจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน รวมถึงสรางความเชื่อม่ันใหกับผูใชบริการหรือ

ประชาชนอีกดวย  

ธนาคารแหงประเทศไทยออกแนวปฏิบัติฉบับนี้ โดยมุงหวังใหสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ใหความสําคัญกับการบริหารความเสีย่งดานปฏิบัติการ มีการสรางและพัฒนากรอบการกํากับดูแลความเสี่ยง

ดานปฏิบัติการ ซ่ึงเนนเรื่องท่ีสําคัญ ไดแก (1) บทบาทของคณะกรรมการและผูบริหารระดับสูงท่ีเปน

สวนสําคัญในการสรางใหสถาบันการเงินเฉพาะกิจเปนองคกรท่ีมีสภาพแวดลอมในการบริหารความเสี่ยง

ดานปฏิบัติการ (Operational Risk Management Environment) ท่ีเหมาะสม (2) การมีระบบ

การบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพ และ (3) การเปดเผยขอมูลตอสาธารณชนอยางเพียงพอเพ่ือ 

เปนแนวทางใหสถาบันการเงินเฉพาะกิจถือปฏิบัติ 
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2. ขอบเขตการบังคับใช 

แนวปฏิบัติฉบับนี้ใชบังคับกับธนาคารออมสิน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

ธนาคารอาคารสงเคราะห ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมแหงประเทศไทย ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย และบรรษัทประกันสินเชื่อ

อุตสาหกรรมขนาดยอม  

3. เนื้อหา 

3.1  คําจํากัดความ 

ในแนวปฏิบัติฉบับนี้ 

“สถาบันการเงินเฉพาะกิจ” หมายความวา สถาบันการเงินของรัฐท่ีมีกฎหมายเฉพาะ

จัดตั้งข้ึน ไดแก ธนาคารออมสิน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห 

ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย 

ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม  

“ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operational Risk)” หมายความวา ความเสี่ยงท่ีจะเกิด

ความเสียหายตาง ๆ อันเนื่องมาจากความไมเพียงพอหรือความบกพรองของกระบวนการควบคุมภายใน 

บุคลากร และระบบงาน หรือจากเหตุการณภายนอก รวมถึงความเสี่ยงดานกฎหมาย เชน ความเสี่ยง

ตอการถูกฟองรอง ถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย หรือถูกทางการเปรียบเทียบปรับ ท้ังนี้ ไมรวมถึง

ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) และความเสี่ยงดานชื่อเสียง (Reputational Risk) 

3.2  หลักการ 

การบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการท่ีมีประสิทธิภาพ จะชวยปองกันและ 

ลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจได โดยสถาบันการเงินเฉพาะกิจควร 

ใหความสาํคัญกับการสรางและพัฒนากรอบการกํากับดูแลความเสี่ยงดานปฏิบัติการ โดยสงเสริม 

ใหสถาบันการเงินเฉพาะกิจเปนองคกรท่ีมีสภาพแวดลอมในการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ 

(Operational Risk Management Environment) ท่ีเหมาะสม ซ่ึงกรอบการกํากับดูแลความเสี่ยง 

ดานปฏิบัติการ ประกอบดวย 3 สวน ไดแก 

(1)  การสรางและพัฒนาสภาพแวดลอมในการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ 

ท่ีเหมาะสม ซ่ึงคณะกรรมการและผูบริหารระดับสูงของสถาบันการเงินเฉพาะกิจมีสวนสําคัญในการ

สรางและขับเคลื่อนองคกรใหมีสภาพแวดลอมดังกลาว  
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(2)  ระบบการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยใหสถาบัน

การเงินเฉพาะกิจกําหนดและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการใหสอดคลองกับวัฒนธรรม

องคกร ลักษณะธุรกิจ ความซับซอน และความเสี่ยงของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  

(3)  การเปดเผยขอมูลตอสาธารณชนอยางเพียงพอ เพ่ือใหผูท่ีมีสวนเก่ียวของเขาใจ 

แนวทางการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ และใชขอมูลดังกลาวในการประเมินความมีประสิทธิภาพ

ของระบบการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจได 

3.3  หลักเกณฑ 

3.3.1 การสรางและพัฒนาสภาพแวดลอมในการบริหารความเส่ียงดานปฏิบัติการ 

(Operational Risk Management Environment) 

 คณะกรรมการและผูบริหารระดับสูงของสถาบันการเงินเฉพาะกิจมีหนาท่ี

กําหนดทิศทางและนโยบาย สภาพแวดลอมและวัฒนธรรมองคกรของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ธนาคาร

แหงประเทศไทยจึงไดออกประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน

เฉพาะกิจเพ่ือกําหนดบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการและผูบริหารระดับสูงของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

เก่ียวกับการตระหนักถึงการบริหารความเสี่ยงในดานปฏิบัติการไวดวย นอกจากนี้ เพ่ือสงเสริมการสราง

และพัฒนาสภาพแวดลอมขององคกรใหเอ้ือตอการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ ธนาคารแหง

ประเทศไทยไดกําหนดบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการและผูบริหารระดับสูงของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

เพ่ิมเติม ดังนี้ 

 (1) การกําหนดนโยบายและกลยุทธการบริหารความเส่ียงดานปฏิบัติการ 

  (1.1) คณะกรรมการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจมีบทบาทหนาท่ี ดังตอไปนี้ 

   (1.1.1)  กําหนดหรืออนุมัติกรอบนโยบายและกลยุทธในการบริหาร

ความเสี่ยงดานปฏิบัติการท่ีเหมาะสมกับองคกร 

   (1.1.2)  กําหนดระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได (Risk Appetite)  

ใหสอดคลองกับลักษณะความเสี่ยง (Risk Profile) และลักษณะการดําเนินธุรกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

  (1.2) ผูบริหารระดับสูงมีบทบาทหนาท่ี ดังตอไปนี้ 

   (1.2.1)  กําหนดหรืออนุมัติ ระเบียบ กฎเกณฑ แนวปฏิบัติ รวมถึง

แผนงานและกระบวนการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ ใหสอดคลองกับกรอบนโยบายและกลยุทธ 

ท่ีไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
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   (1.2.2)  กําหนดเพดานความเสี่ยง (Risk Limit) ในระดับท่ีเหมาะสม

และสอดคลองกับความเสี่ยงท่ียอมรับได (Risk Appetite) 

   (1.2.3)  สื่อสารกับพนักงานทุกคนในองคกรใหเขาใจและให

ความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ รวมท้ังตระหนักถึงหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับ

การบริหารความเสี่ยงดังกลาว 

   (1.2.4)  ควบคุมดูแลใหพนักงานทุกคนในองคกรมีการปฏิบัติตาม 

นโยบาย ระเบียบ กฎเกณฑท่ีกําหนดอยางเครงครัด 

 (2) การกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบในการควบคุม กาํกับ และ

ตรวจสอบ (Three lines of defense) 

  (2.1) คณะกรรมการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจมีบทบาทหนาท่ีในการ

ดูแลใหมีกลไกในการควบคุม กํากับ และตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพและเปนอิสระ ผานการกําหนด

โครงสรางองคกรท่ีหนวยงานบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ แยกจากหนวยงานอ่ืนท่ีกอใหเกิด 

ความเสี่ยง และหนวยงานตรวจสอบภายในอยางชัดเจน 

  (2.2) ผูบริหารระดับสูงมีบทบาทหนาท่ีดังตอไปนี้ 

   (2.2.1)  กําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบและสายการบังคับบัญชา 

ในแตละหนวยงานอยางชัดเจน เพ่ือสงเสริมใหมีกลไกการตรวจสอบและถวงดุลท่ีเหมาะสม โดยหัวหนา

หนวยงานควรเปนผูรับผิดชอบตอความเสี่ยงดานปฏิบัติการในหนวยงานนั้น เนื่องจากเปนผูรูและเขาใจ 

ความเสี่ยงท่ีมีอยูในหนวยงานดีท่ีสุด 

   (2.2.2)  ดูแลสนับสนุนใหแตละหนวยงานสามารถทําหนาท่ีไดอยาง

มีประสิทธิภาพ เชน ดูแลความพรอมและความเพียงพอของบุคลากร และระบบงานตาง ๆ 

    ท้ังนี้ หนวยงานการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการควร 

มีสายการบังคับบัญชาท่ีข้ึนตรงตอคณะกรรมการกํากับความเสี่ยงของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และ 

มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 

    1)  เสนอนโยบาย แผนงาน และกระบวนการบริหารความเสี่ยง

ดานปฏิบัติการตอคณะกรรมการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

    2)  ดูแลและสนับสนุนใหแตละหนวยงานดําเนินการ

บริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการตามแนวทางท่ีกําหนดไว 
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    3)  ดูแลและสนับสนุนใหมีระบบการจัดเก็บขอมูลความเสี่ยง

ดานปฏิบัติการ รวมถึงจัดใหมีรายงานขอมูลความเสี่ยงดานปฏิบัติการดวย 

    4)  ดูแลและสนับสนุนใหหนวยงานตาง ๆ จัดทํา ทบทวน 

ปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานและแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องใหเหมาะสมและเปนปจจุบัน 

    5)  ศึกษาและพัฒนาแนวทางการบริหารความเสี่ยง 

ดานปฏิบัติการ สื่อสารใหพนักงานเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญและหนาท่ีความรับผิดชอบ

เก่ียวกับความเสี่ยงดานปฏิบัติการเพ่ือสรางสภาพแวดลอมในการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ 

(Operational Risk Management Environment) ท่ีเหมาะสม รวมท้ังประสานงานระหวางหนวยงาน

บริหารความเสี่ยงดานอ่ืน เพ่ือใหมีการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกัน 

 (3) การสรางวัฒนธรรมองคกรดานการบริหารความเส่ียง (Risk Culture) 

  คณะกรรมการและผูบริหารระดับสูงของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

มีบทบาทหนาท่ี ดังตอไปนี้ 

  (3.1) ปลูกฝงวัฒนธรรมองคกรเพ่ือใหพนักงานทุกคนในองคกร 

ใหความสาํคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงดานปฏิบัติการ และตระหนักวาการบริหารความเสี่ยง 

เปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ 

  (3.2) ใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการในฐานะท่ี

เปนความเสี่ยงหลักของสถาบันการเงินเฉพาะกิจเชนเดียวกับการบริหารความเสี่ยงดานอ่ืน ๆ เชน 

ดานเครดิต ดานตลาด ดานสภาพคลอง และดานกลยุทธ โดยควรมีการบรรจุเรื่องดังกลาวเขาเปนวาระ 

ในการประชุมคณะกรรมการและผูบริหารระดับสูงของสถาบันการเงินเฉพาะกิจอยางสม่ําเสมอ 

  (3.3) ผูบริหารระดับสูงควรสนับสนุนการปลูกฝงวัฒนธรรมองคกรโดย 

ดูแลใหมีการจัดอบรมพนักงานทุกคนในองคกรใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยง 

ดานปฏิบัติการ 

3.3.2 ระบบบริหารความเส่ียงดานปฏิบัติการ 

 สถาบันการเงินเฉพาะกิจควรกําหนดและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง

ดานปฏิบัติการท่ีสอดคลองเหมาะสมกับวัฒนธรรมองคกร ขนาด ความซับซอน และความเสี่ยงของ

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยพิจารณาแผนกลยุทธ แผนการตลาดและการขยายตัวทางธุรกิจของ

สถาบันการเงินเฉพาะกิจควบคูไปดวย เพ่ือใหสามารถรองรับการขยายตัวของธุรกิจและการเพ่ิมข้ึน 

ของความเสี่ยงในอนาคตได 
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 ระบบบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ ประกอบดวย 

 (1) การระบุความเส่ียง (Risk Identification) 

  ทุกหนวยงานในสถาบันการเงินเฉพาะกิจควรมีสวนสําคัญในกระบวนการ

ระบุความเสี่ยง โดยสถาบันการเงินเฉพาะกิจควรระบุจุดท่ีมีความเสี่ยงหรือแหลงท่ีมาของความเสี่ยง 

ตลอดจนหาสาเหตุหรือปจจัยท่ีทําใหเกิดความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง รวมถึงผลกระทบของความเสี่ยง

ดานปฏิบัติการดังกลาวดวย ท้ังนี้ ในการระบุความเสี่ยง สถาบันการเงินเฉพาะกิจอาจพิจารณาจาก

ปจจัยภายใน ปจจัยภายนอก รวมถึงจากรายงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เชน 

  (1.1) ปจจัยภายใน เชน ลักษณะการดําเนินธุรกิจ วัฒนธรรมองคกร 

ในการบริหารความเสี่ยง ระบบควบคุมภายใน ความพรอมของบุคลากร ความพอเพียงของทรัพยากร 

ท่ีใชในการปฏิบัติงาน และระบบงาน 

  (1.2) ปจจัยภายนอก เชน เทคโนโลยีสารสนเทศ สภาพเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง และกฎหมาย 

  (1.3) รายงานตาง ๆ ไดแก รายงานขอมูลความเสียหายท่ีเกิดข้ึน (Loss 

Data) และรายงานขอมูลความเสียหายที่เกิดข้ึนแลวแตสถาบันการเงินเฉพาะกิจสามารถปองกัน 

ความเสียหายไวได (Near-Miss) 
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 (2) การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

  การประเมินความเสี่ยงมีวัตถุประสงคเพ่ือใหสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

สามารถจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงตาง ๆ ท่ีสถาบันการเงินเฉพาะกิจระบุได โดยควรพิจารณาจาก

โอกาสหรือความถ่ีท่ีจะเกิดเหตุการณความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ

ดังกลาว ท้ังนี้ สถาบันการเงินเฉพาะกิจจะใชรูปแบบของสีหรือคําบรรยายระดับสูงตํ่าในการจัดทําขอมูล

หรือรายงานเพ่ือใชในการวิเคราะหระดับความสําคัญของความเสี่ยงนั้น ๆ เชน การทํา Risk Matrix โดย

สถาบันการเงินเฉพาะกิจควรกําหนดแนวทางในการประเมินความเสี่ยงดานปฏิบัติการท่ีเหมาะกับขนาดและ

ความซับซอนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ รวมถึงพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

  ท้ังนี้ สถาบันการเงินเฉพาะกิจควรมีเครื่องมือสําหรับชวยระบุและประเมิน

ความเสี่ยง เชน Risk Control Self-Assessment หรือ Risk Mapping และการประเมินความเสี่ยงควร

ดําเนินการอยางตอเนื่อง และทบทวนความเหมาะสมเปนระยะ รวมถึงประเมินความเสี่ยงดานปฏิบัติการ

กรณีมีการออกผลิตภัณฑใหมดวย 

 (3) การติดตามความเส่ียง (Risk Monitoring) 

  (3.1) กระบวนการติดตามความเสี่ยง 

   สถาบันการเงินเฉพาะกิจควรมีกระบวนการในการติดตามพัฒนาการ

และแนวโนมของระดับความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ เพ่ือกําหนดแนวทางในการปองกันและควบคุมเหตุการณ

ความเสียหายไดอยางทันทวงที โดยในการติดตามดูแลความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ควรกําหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator: KRI) และระดับท่ียอมรับได (Tolerance Level) 

ของดัชนีชี้วัดแตละตัว นอกจากนี้ ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงท่ีสถาบันการเงินเฉพาะกิจกําหนดควรมีลักษณะ

คาดการณไปขางหนา (Forward Looking) และสามารถสะทอนแนวโนมความเสี่ยงได เชน อัตราการเติบโต
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อยางรวดเร็วของธุรกิจ การออกผลิตภัณฑใหม อัตราการลาออกของพนักงาน ระยะเวลาการหยุดชะงัก

ของระบบงาน จํานวนพนักงานในหนวยงาน จํานวนขอรองเรียนจากลูกคา หรือรายไดจากการดําเนินงาน 

ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 

  (3.2) การรายงานผลการติดตามความเสี่ยง 

   สถาบันการเงินเฉพาะกิจควรจัดทํารายงานสรุปผลการติดตาม

ความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงของดัชนีชี้วัดความเสี่ยงอยางครบถวน เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการ

และผูบริหารระดับสูงของสถาบันการเงินเฉพาะกิจอยางสม่ําเสมอ รวมถึงตองสื่อสารใหทุกหนวยงาน

ทราบอยางชัดเจน 

   นอกจากนี้ สถาบันการเงินเฉพาะกิจควรวิเคราะหรายงาน 

การติดตามความเสี่ยงเพ่ือพัฒนาการบริหารความเสี่ยง รวมถึงนโยบาย กระบวนการทํางาน และ 

แนวปฏิบัติดวย โดยรายงานดังกลาวควรประกอบดวยฐานะการเงิน การดําเนินงาน ขอมูลปฏิบัติ 

ตามกฎเกณฑ รวมถึงขอมูลสภาวะภายนอกท่ีเก่ียวของกับการตัดสินใจ 

   ท้ังนี้ สถาบันการเงินเฉพาะกิจควรมีมาตรการใหการรายงาน

เหตุการณความเสียหายหรือดัชนีชี้วัดความเสี่ยงไดมาซ่ึงขอมูลท่ีถูกตองตรงตามความเปนจริง รวมถึง

การสรางความเขาใจและโนมนาวใหหนวยงานเห็นความสําคัญของการรายงานขอมูลท่ีถูกตอง พรอมท้ัง 

ใหหนวยงานตรวจสอบภายในสุมตรวจสอบในเรื่องดังกลาวดวย 

 (4) การควบคุมและลดความเส่ียง (Risk Control and Risk Mitigation) 

  ระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพเปนกลไกสําคัญในการควบคุม

และปองกันความเสียหายท่ีเกิดข้ึนได สถาบันการเงินเฉพาะกิจควรกําหนดนโยบาย กระบวนการ และ 

วิธีปฏิบัติในการควบคุมและลดความเสี่ยงดานปฏิบัติการท่ีชัดเจน และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจและ

ระดับของความเสี่ยงของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เชน 

  (4.1) การลดความเสี่ยง (Risk Mitigation) คือ การเพ่ิมแนวทาง 

การจัดการความเสี่ยงเพ่ือลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนใหอยูในระดับ

ความเสี่ยงท่ียอมรับได เชน การเพ่ิมการควบคุมภายใน การปรับปรุงกระบวนการทํางาน รวมถึงการใช

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทดแทนการปฏิบัติงานของพนักงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

และลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดจากความผิดพลาดของพนักงาน 

   ท้ังนี้ กรณีท่ีสถาบันการเงินเฉพาะกิจเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือลดความเสี่ยงดานปฏิบัติการดังกลาว ใหสถาบันการเงินเฉพาะกิจปฏิบัติตามประกาศธนาคาร
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แหงประเทศไทย ท่ี สนส. 19/2560 เรื่อง หลักเกณฑการกํากับดูแลความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Information Technology Risk) ของสถาบันการเงิน ลงวันท่ี 20 ธันวาคม 2560 โดยอนุโลมจนกวา

ธนาคารแหงประเทศไทยจะออกหลักเกณฑกํากับดูแลความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 

Technology Risk) ท่ีมีผลบังคับใชกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

  (4.2) การถายโอนความเสี่ยง (Risk Transfer) คือ การโอนยายหรือ

กระจายความเสี่ยงใหกับบุคคลอื่น เชน การจัดทําประกัน การใชบริการจากผูใหบริการสนับสนุน 

การประกอบธุรกิจ การทําสัญญาปองกันความเสี่ยง 

   ท้ังนี้ กรณีท่ีสถาบันการเงินเฉพาะกิจเลือกทําประกันเพ่ือถายโอน

ความเสี่ยงดานปฏิบัติการเพ่ือลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน สถาบันการเงินเฉพาะกิจควรคํานึงถึงปจจัย

และเง่ือนไขตาง ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบตอการจายคาสินไหมทดแทน เชน ฐานะทางการเงินของบริษัท

ประกันภัย ระยะเวลาในการเรียกคาสินไหมทดแทน และเง่ือนไขการจายคาสินไหมทดแทน รวมถึง 

ควรพิจารณาคาความเสียหายสูงสุดท่ีสถาบันการเงินเฉพาะกิจยอมรับได และทบทวนความเสี่ยง 

ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจและการทําประกันเปนรายป  

   นอกจากนี้ กรณีสถาบันการเงินเฉพาะกิจใชบริการจากผูใหบริการ

สนับสนุนการประกอบธุรกิจเพ่ือถายโอนความเสี่ยงดานปฏิบัติการ ใหถือปฏิบัติตามประกาศธนาคารแหง

ประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการกํากับดูแลการใชบริการจากผูใหบริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ 

(Business Facilitator) ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจดวย 

  (4.3) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) กรณีท่ีสถาบันการเงิน

เฉพาะกิจพิจารณาวาความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนอยูในระดับท่ียอมรับได สถาบันการเงินเฉพาะกิจควรมี

กระบวนการในการติดตามความเสี่ยงดังกลาวอยางสม่ําเสมอ 

   ท้ังนี้ กรณีท่ีสถาบันการเงินเฉพาะกิจพิจารณาแลววาความเสี่ยง 

ท่ีอาจเกิดข้ึนสูงเกินกวาระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได สถาบันการเงินเฉพาะกิจอาจตัดสินใจยกเลิก หรือ

หลีกเลี่ยงการดําเนินการหรือธุรกรรมท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงดานปฏิบัติการนั้น (Risk Avoidance) เชน 

การยกเลิกการใหบริการผลิตภัณฑท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงนั้น ๆ หรือปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางาน 

   อยางไรก็ดี สถาบันการเงินเฉพาะกิจควรตระหนักวาการใช

เครื่องมือเพ่ือลดหรือถายโอนความเสี่ยงดานปฏิบัติการ อาจทําใหโครงสรางความเสี่ยงเปลี่ยนแปลง

ไปเปนความเสี่ยงดานอ่ืนแทน เชน ความเสี่ยงดานกฎหมาย ความเสี่ยงจากคูสัญญา หรือความเสี่ยง 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น สถาบันการเงินเฉพาะกิจจึงควรมีแนวทางรองรับการบริหารความเสี่ยง 

ท่ีเปลี่ยนไปดวย 
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   นอกจากนี้ สถาบันการเงินเฉพาะกิจท่ีเลือกแนวทางตามขอ 

(4.1) – (4.3) ควรควบคุมระดับความเสี่ยงดานปฏิบัติการดังกลาวใหอยูในระดับท่ียอมรับได โดยพิจารณา

จากปจจัยตาง ๆ เชน บุคลากร กระบวนการปฏิบัติงานและระบบงาน รวมถึงเหตุการณภายนอกตาง ๆ 

โดยเฉพาะกรณีท่ีมีการออกผลิตภัณฑหรือการใหบริการทางการเงินรูปแบบใหม หรือมีการนําระบบงานใหม

มาใช สถาบันการเงินเฉพาะกิจตองม่ันใจวามีการวิเคราะห ระบุ ประเมิน และปองกันความเสี่ยง รวมท้ัง

การอนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการท่ีเก่ียวของอยางเหมาะสมแลว (ตัวอยางการควบคุม

ความเสี่ยงดานปฏิบัติการตามเอกสารแนบ 1) 

 (5) การจัดเก็บและรายงานขอมูลความเส่ียงดานปฏิบัติการ 

  สถาบันการเงินเฉพาะกิจควรจัดเก็บและรายงานขอมูลเก่ียวกับ

ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ เพ่ือใหผูท่ีมีสวนเก่ียวของทราบถึงแนวโนมและการเปลี่ยนแปลงของ

ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ และสามารถปองกัน ควบคุม หรือลดความเสียหายได โดยหนวยงานบริหาร

ความเสี่ยงดานปฏิบัติการควรจัดทํารายงานขอมูลความเสี่ยงดานปฏิบัติการ ซ่ึงประกอบดวย 

  1)  เหตุการณความเสียหายท่ีเกิดข้ึน (Loss data) 

  2)  ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง 

  3)  จุดท่ีมีความเสี่ยงท่ีสําคัญ 

  4)  แนวทางควบคุมหรือลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน 

  5)  จุดบกพรองในระบบบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ 

  ท้ังนี้ การจัดเก็บขอมูลความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากความเสี่ยงดานปฏิบัติการ

(Loss Data) สถาบันการเงินเฉพาะกิจควรเก็บขอมูลโดยแบงเปนสายธุรกิจ โดยสามารถเทียบเคียงไดจาก

หลักเกณฑการคํานวณมูลคาเทียบเทาสินทรัพยเสี่ยงดานปฏิบัติการโดยวิธี Standardised Approach  

(วิธี SA-OR) ในประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการคํานวณมูลคาเทียบเทา

สินทรัพยเสี่ยงดานปฏิบัติการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ นอกจากนี้ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

ควรกําหนดความเสียหายข้ันตํ่า (Loss Threshold) ใหเหมาะสมและสะทอนความเสี่ยงขององคกร 

เชน ไมควรกําหนด Loss Threshold ท่ีสูงเกินไป โดยรายละเอียดของขอมูลท่ีจัดเก็บควรรวมถึง

รายละเอียดดังตอไปนี้ (ตัวอยางตารางการเก็บขอมูลความเสียหายท่ีเกิดจากความเสี่ยงดานปฏิบัติการ

ตามเอกสารแนบ 2) 
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  1)  วันท่ีเกิดเหตุ และตรวจพบความเสียหาย 

  2)  หนวยงานท่ีเกิดความเสียหาย 

  3)  ประเภทของเหตุการณความเสียหาย โดยสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

สามารถเทียบเคียงและจัดสรรขอมูลลงใน 7 ประเภทเหตุการณความเสียหายดานปฏิบัติการ  

(ตามเอกสารแนบ 3) 

  4)  มูลคาความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 

  5)  เงินชดเชยหรือคาเสียหายท่ีเรียกคืนได ระยะเวลาท่ีใชในการเรียกคืน

และคาใชจายในการดําเนินการ 

  6)  รายละเอียด และสาเหตุของเหตุการณความเสียหาย 

  7)  การดําเนินการแกไขเหตุการณความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 

  นอกจากนี้ สถาบันการเงินเฉพาะกิจควรจัดเก็บและรายงานขอมูล 

เหตุการณท่ีเกิดข้ึน แตสถาบันการเงินเฉพาะกิจสามารถปองกันความเสียหายไวได (Near-Miss) 

โดยจัดเก็บขอมูลและเอกสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการในรูปแบบ 

อิเล็กทรอนิกสเพ่ือประโยชนในการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ และเพ่ือให

ธนาคารแหงประเทศไทยสามารถตรวจสอบได หรือจัดสงใหแกธนาคารแหงประเทศไทยเม่ือรองขอ  

 (6) แผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง 

  แผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องเปนสวนหนึ่งของการบริหาร

ความเสี่ยงของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ท่ีจะทําใหสถาบันการเงินเฉพาะกิจสามารถดําเนินธุรกิจ

ไดอยางตอเนื่องกรณีเกิดวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉิน ดังนั้น สถาบันการเงินเฉพาะกิจจึงจําเปนตองมี 

แผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องเพ่ือรองรับเหตุการณความเสียหายท่ีเกิดจากปจจัยตาง ๆ  

ซ่ึงอยูนอกเหนือการควบคุมของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เชน ภัยธรรมชาติ การกอการราย ปญหา 

ในระบบสาธารณูปโภค เพ่ือใหสถาบันการเงินเฉพาะกิจสามารถกลับมาดําเนินธุรกิจไดตามปกติ  

โดยสถาบันการเงินเฉพาะกิจสามารถอางอิงไดจากแนวปฏิบัติธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการบริหาร

ความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) และการจัดทําแผนรองรับ

การดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
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3.3.3 การเปดเผยขอมูลการบริหารความเส่ียงดานปฏิบัติการ 

 สถาบันการเงินเฉพาะกิจควรเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยง 

ดานปฏิบัติการอยางเพียงพอ โดยข้ึนอยูกับขนาด ความซับซอน และความเสี่ยงของการดําเนินธุรกิจของ

สถาบันการเงินเฉพาะกิจแตละแหง เพ่ือใหสาธารณชน ผูฝากเงิน และผูท่ีมีสวนเก่ียวของ เขาใจแนวทาง 

การบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และสามารถประเมินประสิทธิภาพ

ของระบบบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจได  

 ในการเปดเผยขอมูลดังกลาว สถาบันการเงินเฉพาะกิจควรอธิบายถึง

วัตถุประสงคและนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ โดยอยางนอยตองครอบคลุม 

ขอมูล ดังนี้ 

 (1)  กระบวนการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ 

 (2)  โครงสรางและหนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับ 

การบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ 

 (3)  ขอบเขตและลักษณะของระบบการวัด ติดตาม และการรายงาน 

ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ 

 (4)  นโยบายในการปองกันหรือลดความเสี่ยงดานปฏิบัติการ รวมท้ัง

กระบวนการในการติดตามประสิทธิผลของการปองกันหรือลดความเสี่ยงดังกลาว 

 (5)  แนวทางท่ีใชในการกําหนด Limit สําหรับการควบคุมความเสี่ยง 

ดานปฏิบัติการ 

 (6)  บทบาทและหนาท่ีของผูตรวจสอบภายในของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

 ท้ังนี้ ใหสถาบันการเงินเฉพาะกิจเปดเผยขอมูลการบริหารความเสี่ยง 

ดานปฏิบัติการบน Website ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ภายใน 4 เดือน นับจากวันสิ้นปบัญชี 
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เอกสารแนบ 1 

 
ตัวอยางการควบคุมความเส่ียงดานปฏิบัติการ 

 
ปจจัยความเสี่ยง แนวทางการควบคุมความเสี่ยงดานปฏิบัติการ 

บุคลากร • คัดเลือก อบรม และพัฒนาพนักงานใหมีคุณสมบัติ ประสบการณ และความสามารถเหมาะสม

ตอการปฏิบัติงาน รวมถึงการจดัใหมีทรัพยากรในการปฏิบัติงานตาง ๆ อยางเพียงพอ 

• สงเสริมใหพนักงานตระหนักถึงหนาท่ีความรับผิดชอบของตนตอการบริหารความเสี่ยง 

ดานปฏิบัติการขององคกร รวมท้ังจริยธรรมในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะหนวยงานท่ีตองอาศัย

ความนาเช่ือถือของพนักงานในการปฏิบัติงาน เชน หนวยงานท่ีทําหนาท่ีเก่ียวกับการรักษา

ทรัพยสินและเงินสดของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

• นําหลักการควบคุมภายในมาใช เชน การแบงแยกหนาท่ี (Segregation of Duties)  

การสอบยันการปฏิบัติงาน (Check and Balance) ระบบการปฏิบัติงานโดย 2 ฝาย 

(Dual Control) การยืนยันกระทบยอดอยางสมํ่าเสมอ (Regular Verification and 

Reconciliation) และการดูแลใหมีความขัดแยงดานผลประโยชน (Conflict of Interest)  

นอยท่ีสุด 

• ดูแลนโยบายการกําหนดคาตอบแทนใหเหมาะสม เชน ไมกําหนดนโยบายการจาย

คาตอบแทนท่ีสัมพันธกับกําไรจากการดาํเนินงานระยะสั้นเพียงอยางเดียว เพราะอาจ

สงผลใหมีการปฏิบัติงานท่ีไมเปนตามกฎระเบียบเพ่ือบรรลุเปาหมายการดําเนินงาน 

ในระยะสั้น 

• จัดใหมีคูมือและเอกสารการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน โดยเฉพาะในสวนท่ีเก่ียวของกับ

ระบบปฏิบัติการท่ีใชเทคโนโลยีท่ีซับซอน มีธุรกรรมจํานวนมาก หรอืมีสวนท่ีจําเปนตอง

ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตาง ๆ เชน มาตรการปองกันและฟอกเงิน รวมท้ัง 

มีการระบุจุดท่ีมคีวามเสี่ยงไวในคูมือการปฏิบัติงานดวย 

กระบวนการปฏิบัติงาน

และระบบงาน 
• ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ : สถาบันการเงินเฉพาะกิจควรมั่นใจวาระบบท่ีใชอยู 

มีความเหมาะสมกับขนาดและความซับซอนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยมีการพัฒนา 

ปรับปรุง ควบคุมและตรวจสอบระบบอยางสมํ่าเสมอ ตลอดจนมีการเตรียมความพรอม 

ในเรื่องศูนยสํารองขอมูลและแผนรองรับการดาํเนินธุรกิจอยางตอเน่ือง 

• ระบบเอกสารคูมือการปฏบัิติงาน : สถาบันการเงินเฉพาะกิจควรมั่นใจวามีเอกสารคูมือ

เก่ียวกับข้ันตอนและกระบวนการปฏิบัติงานภายในสวนงานและระหวางสวนงานตาง ๆ  

ท่ีละเอียด ชัดเจน และเขาใจงาย เพ่ือใหทุกหนวยงานสามารถปฏิบัตงิานไดอยางตอเน่ือง

และลดความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนได 
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• ระบบเอกสารสัญญาและเอกสารเผยแพร : เอกสารสัญญา เอกสารโฆษณาและ 

ประชาสัมพันธ รวมถึงขอมูลท่ีเปดเผยในงบการเงินท่ีเผยแพรสูสาธารณชน ควรไดรับ  

การตรวจสอบความถูกตองโดยหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน หนวยงานท่ีดูแลการปฏิบัตติาม

กฎระเบียบ ฝายกฎหมาย ฝายการตลาด ดวย เพ่ือใหมั่นใจวาเอกสารสัญญาดังกลาว 

มีผลบังคับตามกฎหมาย และเอกสารท่ีเผยแพรมีความชัดและถูกตอง 

• ระบบรักษาความปลอดภัยของทรพัยสินและขอมูล : สถาบันการเงินเฉพาะกิจควรจดัใหมี

ระบบ ระเบียบและวิธีปฏิบัติท่ีเก่ียวกับการเขาถึงทรัพยสินและขอมูล รวมท้ังช้ันความลับ

ของขอมูลตาง ๆ อยางรัดกุมและเหมาะสม และดูแลใหมีการปฏิบัติตามระเบียบและวิธี

ปฏิบัติอยางเครงครัด โดยขอมลูอาจอยูในรูปแบบของเอกสาร ขอมลูอิเล็กทรอนิกส ขอมูล

ท่ีพนักงานทราบจากการปฏิบัติงานหรือการเขาถึงขอมูลของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  

เพ่ือไมใหเกิดกรณีพนักงานใชทรัพยสินหรือขอมูลเพ่ือประโยชนสวนตัว เชน Insider 

Trading ซึ่งอาจสงผลเสียหายทางการเงิน และช่ือเสียงของสถาบันการเงินเฉพาะกิจได 

เหตุการณภายนอกตาง ๆ • มีการพิจารณาดูแลปจจัยความเสีย่งท่ีเกิดจากเหตุการณภายนอกอยางรอบคอบ เชน 

ภาวะการแขงขัน สภาพเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ ภัยจากการกอการราย การฟอกเงิน และ

กฎหมายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ท้ังน้ี สถาบันการเงินเฉพาะกิจจะตองมีการจัดทําแผนรองรับ

การดําเนินธุรกิจอยางตอเน่ืองหรือจัดทําประกันภัยเพ่ือรองรับหรือลดความเสียหาย 

ท่ีอาจเกิดข้ึนจากปจจัยซึ่งอยูเหนือการควบคุมโดยตรงของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ตามแนวปฏิบัติธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการบริหารความตอเน่ืองทางธุรกิจ 

(Business Continuity Management: BCM) และการจัดทําแผนรองรับการดําเนินธุรกิจ

อยางตอเน่ือง (Business Continuity Plan: BCP) ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
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เอกสารแนบ 2 

ตารางตัวอยางการเก็บขอมูลความเสียหายท่ีเกิดจากความเสี่ยงดานปฏิบัติการ 

 

(1) ลําดับท่ี 

(2) หนวยงาน / สวนงาน / สายงานท่ีเกิดเหตุการณความเสียหาย 

(3) สายธุรกิจ (Business Line) มท้ัีงหมด 8 สายธุรกิจ 

(4) วันท่ีเกิดเหตุการณความเสียหาย 

(5) วันท่ีตรวจพบเหตุการณความเสียหาย 

(6) รายละเอียดของเหตุการณความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 

(7) สาเหตุของเหตุการณความเสียหายท่ีหนวยงานทราบหรือท่ีตรวจสอบได เพ่ือประโยชน

ในการกําหนดมาตรการปองกันความเสยีหายท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 

(8) ประเภทเหตุการณ (Loss Event Type) มีท้ังหมด 7 ประเภทเหตุการณ (เอกสารแนบ 2) 

(9) ความเสียหายท่ีเปนตัวเงินท่ีเกิดข้ึน ซึ่งรวมถึงความสญูเสียหรือเสียหายตอทรัพยสิน (Loss of 

Damage to Assets) จํานวนเงินท่ีตองรับผิดชอบชดใช (Legal Liability) คาใชจายเพ่ือ

ดําเนินการใหกลับสูสภาพเดิม (Loss of Recourse) และความเสียหายท่ีไมสามารถเรยีกคืนได 

(Write-Down) เปนตน แตไมรวมคาเสียโอกาส (Opportunity Cost) รายไดท่ีพลาดโอกาสไดรับ 

(Foregone Revenue) และเงินลงทุนเพ่ือพัฒนาระบบและปองกันความเสยีหายในอนาคต  

(Cost Related to Investment Programs to Prevent Subsequent Losses)  

(10) จํานวนท่ีเรียกคืนไดจากผูกระทําความผดิหรือบริษัทประกันภยั เปนตน 

(11) วันท่ีไดรับเงินคืน 

(12) คาใชจายในการดําเนินการเรยีกคืน เชน คาใชจายในการดําเนินคดี  

(13) การดําเนินการเพ่ือปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต เชน ปรับปรุงระบบควบคุม

ภายใน ดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีกําหนด หรือพัฒนาระบบรักษาความปลอดภยัให

เขมงวดข้ึน ซึ่งควรกําหนดกรอบเวลาและผูรับผิดชอบอยางชัดเจน พรอมท้ังติดตาม 

การดําเนินการอยางใกลชิด 

ลําดับที ่

 

 

(1) 

หนวยงาน 

 

 

(2) 

สาย

ธุรกิจ 

 

(3) 

วันที่เกิด 

 

 

(4) 

วันที่ 

ตรวจพบ 

 

(5) 

รายละเอียด 

 

 

(6) 

สาเหต ุ

 

 

(7) 

ประเภท

เหตุการณ 

 

(8) 

จํานวน

ความ

เสียหาย 

(9) 

จํานวนที่

เรียกคืนได 

 

(10) 

วันที่ได 

รับเงินคืน 

 

(11) 

คาใชจาย

ในการ

ดําเนินการ 

(12) 

การดําเนินการเพ่ือปองกัน 

ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

 

(13) 

1. Branch- Teller BL 3 

(RB) 

18/02/60 29/05/60 พนักงานเบิกเงิน

เกินบัญชีของ

ลูกคา โดยทจุริต 

(Teller Fraud) 

พนักงานธนาคาร

ไดรับความไววางใจ

จากลูกคาธนาคารที่

อยูใกลสาขาใหเบิก

เงินแทนเจาของบัญชี 

LET 1  

(Internal-Fraud) 

50,000 50,000 06/06/60 500 1. ผูจัดการสาขากํากับพนกังาน teller 

ใหปฏิบัติตามกฎระเบยีบเร่ืองบัญชีเงิน

ฝากอยางเครงครัด พรอมแจงลูกคาทราบ

ภายใน 1 เดือน 

2. ตรวจสอบและกําชับสาขาอื่น ๆ 

ภายใน 1 เดือน 
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เอกสารแนบ 3 

ตารางการจําแนกประเภทเหตุการณความเสียหายดานปฏิบัติการ 

ประเภทเหตุการณ คําจํากัดความ ประเภทเหตุการณยอย ตัวอยางกิจกรรม 

1. ความเสียหายจากการฉอโกง

โดยบุคคลภายใน (Internal 

Fraud) 

ความเสยีหายท่ีเกิดจากการกระทําโดยเจตนาของบุคคล

ภายในหรือบุคคลท่ีเก่ียวของกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ตั้งแต 1 คนข้ึนไป เพ่ือฉอโกง เพ่ือใชทรัพยสินของสถาบัน

การเงินเฉพาะกิจในทางท่ีไมเหมาะสม หรือเพ่ือหลีกเลี่ยง

กฎหมาย หลักเกณฑของทางการ หรือนโยบายของสถาบัน

การเงินเฉพาะกิจ โดยไมรวมถึงกรณีท่ีสถาบันการเงิน

เฉพาะกิจถูกฟองรองเรียกคาเสียหายจากการไมปฏิบัติตาม

ขอกําหนดดานความหลากหลายของพนักงาน (Diversity) 

หรือการเลือกปฏิบัต ิ

- การทําธุรกรรมโดยไมไดรับอนุญาต - การทําธุรกรรมโดยไมไดรายงาน (โดยเจตนา) 

- การทําธุรกรรมโดยไมไดรับอนุญาต (มีความเสียหายท่ีเปน

ตัวเงินเกิดข้ึน)  

- การบันทึกธุรกรรมหรือฐานะไมถูกตอง (โดยเจตนา) 

- การขโมยและการฉอโกง - การฉอโกง การฉอโกงดานเครดติ การฝากเงินโดยไมมี 

เม็ดเงินท่ีแทจริง 

- การขโมย การขูกรรโชก การยักยอก การโจรกรรม 

- การใชทรัพยสินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจในทางท่ีไม

เหมาะสม 

- การทําลายทรัพยสินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจโดยเจตนา 

- การปลอมแปลงตาง ๆ  

- การโอนเงินผานเช็คโดยไมมีเม็ดเงินท่ีแทจริง (Check Kiting) 

- การลักลอบนําสิ่งของเขาหรือออกจากสถาบันการเงิน

เฉพาะกิจโดยไมไดรับอนุญาต 

- การลักลอบใชบัญชีของผูอ่ืน (Account Take-Over) หรอื

การปลอมเปนบุคคลอ่ืน (Impersonation) 

- การไมปฏิบัติตามหลักเกณฑทางดานภาษีหรือการหลบเลี่ยง

ภาษี (โดยเจตนา) 

- การติดสินบน หรือการใหเงินใตโตะ 

- การทําธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพยโดยใชขอมูลภายใน 

(Insider Trading) (ไมไดทําผานบัญชีของสถาบันการเงิน

เฉพาะกิจ) 
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ประเภทเหตุการณ คําจํากัดความ ประเภทเหตุการณยอย ตัวอยางกิจกรรม 

2. ความเสียหายจากการฉอโกง

โดยบุคคลภายนอก (External 

Fraud) 

ความเสยีหายท่ีเกิดจากการกระทําโดยเจตนาของบุคคล       

ท่ีไมมีความเก่ียวของกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพ่ือ

ฉอโกง เพ่ือใชทรัพยสินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ในทางท่ีไมเหมาะสม หรือเพ่ือหลกีเลี่ยงกฎหมาย 

- การขโมยและการฉอโกง - การขโมย การโจรกรรม 

- การปลอมแปลงตาง ๆ  

- การโอนเงินผานเช็คโดยไมมีเม็ดเงินท่ีแทจริง (Check Kiting) 

- ความปลอดภยัของระบบงาน - ความเสียหายจากการถูกลักลอบเขาระบบ 

- การขโมยขอมลู (มีความเสียหายท่ีเปนตัวเงินเกิดข้ึน) 

3. ความเสียหายจากแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับการจางงานและความ

ปลอดภัยของพนกังาน 

(Employment Practices 

and Workplace Safety) 

ความเสยีหายท่ีเกิดจากการกระทําท่ีไมสอดคลองกับ

กฎหมายหรือขอตกลงท่ีเก่ียวของกับการจางงาน สุขภาพ 

หรือความปลอดภัยในท่ีทํางาน หรือเกิดจากการจาย

คาชดเชยใหแกพนักงานท่ีไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน 

หรือเกิดจากการไมปฏิบัติตามขอกําหนดดานความ

หลากหลายของพนักงานหรือการเลือกปฏิบัต ิ

- ความสัมพันธกับพนักงาน - ประเด็นเก่ียวกับคาตอบแทน ผลประโยชน และการเลิก

จางงาน 

- กิจกรรมของสหภาพแรงงานหรอืการรวมตัวของพนักงาน 

- สภาพแวดลอมการทํางานท่ีปลอดภัย - ภาระความรับผดิท่ัวไป (เชน การลื่นหกลม) 

- เหตุการณเก่ียวกับระเบียบขอบังคับดานสุขภาพและ

ความปลอดภัยของพนักงาน 

- การจายคาชดเชยใหแกพนักงาน 

- ความหลากหลายของพนักงานและ 

การเลือกปฏิบัต ิ

- การเลือกปฏิบัติทุกประเภท 

4. ความเสียหายจากแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับลูกคา ผลิตภัณฑ และ

การดําเนินธุรกิจ (Clients, 

Products and Business 

Practices) 

ความเสยีหายท่ีเกิดจากการไมสามารถปฏิบัตติามขอผูกพัน

ท่ีมีกับลูกคา (รวมถึง ขอกําหนดเก่ียวกับการทําหนาท่ี             

ผูไดรับมอบหมายใหจดัการดูแลทรัพยสิน และความ

เหมาะสมของการปฏิบัติหนาท่ี) โดยไมไดตั้งใจ หรือเพราะ

ความละเลย หรือเกิดจากลักษณะของผลิตภณัฑ หรือการ

ออกแบบผลิตภัณฑ 

- ความเหมาะสมของการปฏิบัติหนาท่ี 

การเปดเผยขอมลู และการทําหนาท่ีผู

ไดรับมอบหมายใหจัดการดูแลทรพัยสิน 

- การไมปฏบัิติตามขอกําหนดเก่ียวกับการทําหนาท่ีผูไดรบั

มอบหมายใหจดัการดูแลทรัพยสิน และการฝาฝนแนวปฏิบัต ิ

- ประเด็นเก่ียวกับความเหมาะสมของการปฏิบัติหนาท่ีและ

การเปดเผยขอมลู 

- การฝาฝนหลักเกณฑการเปดเผยขอมูลของลูกคารายยอย 

- การละเมิดสิทธิสวนบุคคล (Breach of Privacy) 

- การเสนอขายท่ีมลีักษณะคุกคามลูกคา 
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ประเภทเหตุการณ คําจํากัดความ ประเภทเหตุการณยอย ตัวอยางกิจกรรม 

- การทําธุรกรรมเพ่ือบัญชีลูกคาเปนจํานวนมาก เพ่ือใหได

คานายหนาสูงข้ึน (Account Churning) 

- การนําขอมูลท่ีควรปกปดเปนความลับไปใชในทางท่ีผิด 

- ภาระความรับผดิชอบของผูใหกู 

- วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจหรือ

การตลาดท่ีไมเหมาะสม 

- การผูกขาดผลติภณัฑหรือบริการ 

- วิธีปฏิบัติดานการทําธุรกรรมหรอืการตลาดท่ีไมเหมาะสม 

- การปนหุนหรือตลาดอ่ืน ๆ (Market Manipulation) 

- การทําธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพยโดยใชขอมูลภายใน  

(โดยทําผานบัญชีของสถาบันการเงินเฉพาะกิจเอง) 

- การทําธุรกรรมท่ีไมไดรับอนุญาตจากทางการ 

- การฟอกเงิน 

- ขอบกพรองของผลิตภัณฑ - ขอบกพรองของผลิตภัณฑ (เชน ยังไมไดรับอนุญาต) 

- ขอผิดพลาดของแบบจําลอง (ถามี) 

- การคัดเลือก การใหการสนับสนุน และ

การทําธุรกรรมหรือมีฐานะ (Exposure) 

กับลูกคา 

- การไมสามารถตรวจสอบลูกคาไดตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 

- การทําธุรกรรมหรือมีฐานะ (Exposure) กับลูกคาเกินกวา

ระดับท่ีกําหนด 

- การทําหนาท่ีใหคําปรึกษา - เกิดกรณโีตแยงในเรื่องผลงานจากการปฏิบัตหินาท่ีให

คําปรึกษา 

5. ความเสียหายตอทรัพยสิน 

(Damage to Physical Assets) 

ความเสยีหายตอทรัพยสินอันเน่ืองมาจากภัยพิบัต ิ

ทางธรรมชาติหรือเหตุการณอ่ืน ๆ 

- ภัยพิบัติหรือเหตุการณอ่ืน ๆ - ความเสียหายจากภยัพิบัติทางธรรมชาต ิ

- ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการกระทําของบุคคลภายนอก

องคกร เชน การกอการราย การทําลายทรัพยสิน 
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6. ความเสียหายจากการท่ีธุรกิจ

หยุดชะงักและระบบงานขัดของ

โดยไมสามารถใชงานไดตามปกติ 

(Business Disruption and 

System Failures) 

ความเสยีหายจากการท่ีธุรกิจหยุดชะงัก หรือระบบงาน

ขัดของโดยไมสามารถใชงานไดตามปกต ิ

- ระบบงาน - เครื่องมือ อุปกรณ (Hardware) 

- โปรแกรม (Software) 

- โทรคมนาคม 

- การหยุดชะงักหรือการไมมีสาธารณูปโภคตาง ๆ ใชใน 

ชวงเวลาหน่ึง 

7. ความเสียหายจากการ

ปฏิบัติการสงมอบ และ 

การจัดการกระบวนการ 

(Execution, Delivery and 

Process Management) 

ความเสยีหายท่ีเกิดจากความลมเหลวของการประมวลผล

การทําธุรกรรม หรือการจัดการกระบวนการ หรือท่ีเกิด

จากความสมัพันธกับคูสญัญาและผูใหบริการ 

- การนําขอมูลเขาสูระบบ การปฏบัิติการ 

และการเก็บรักษาขอมลูเก่ียวกับการทํา

ธุรกรรม 

- การสื่อสารผดิพลาด 

- ความผิดพลาดในการนําขอมลูเขาสูระบบ การเก็บรักษา 

หรือการดึงขอมลู 

- ไมสามารถปฏิบัติงานไดตามกําหนดเวลา หรือตามหนาท่ี 

ท่ีไดรับมอบหมาย 

- การปฏิบัติงานของระบบงานหรอืแบบจําลอง (ถามี) 

ผิดพลาด 

- ความผิดพลาดทางดานบัญชี 

- ความผิดพลาดของการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ 

- ความลมเหลวในการสงมอบ 

- ความลมเหลวในการบริหารหลักประกัน 

- ความเสียหายหรือความผดิพลาดในการเก็บรักษาขอมูล         

ท่ีใชอางอิง 

- การติดตามและการรายงาน - การไมสามารถรายงานขอมลูไดตามขอกําหนด 

- รายงานท่ีสงออกไปยังภายนอกไมถูกตอง (มีความเสยีหาย

เกิดข้ึน) 
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- การรับคําสั่งของลูกคาและการจดัทํา

เอกสาร 

- เอกสารหรือขอความเก่ียวกับการใหความยินยอมของ

ลูกคาหรือการปฏเิสธความรับผิดสญูหาย 

- เอกสารทางดานกฎหมายสูญหายหรือไมครบถวน 

- การบริหารจัดการบัญชีของลูกคา - การเขาถึงบัญชีของลูกคาโดยไมไดรับอนุญาต 

- การบันทึกขอมูลลูกคาไมถูกตอง (มีความเสยีหายเกิดข้ึน) 

- ทรัพยสินของลูกคาสญูหายหรือเสียหายเพราะความละเลย

ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

- คูสัญญาของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ - ความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของคูสัญญาท่ีไมใชลูกคา 

- เกิดกรณโีตแยงกับคูสัญญาท่ีไมใชลูกคา 

- ผูใหบริการ หรือผูจัดหาบริการใหกับ

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

- การใชบริการจากผูใหบริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ 

(Business Facilitator) 

- เกิดกรณโีตแยงกับผูใหบริการ 
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