การรับฟังความเห็น
ร่างหลักเกณฑ์การกากับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Risk) ของสถาบันการเงิน
ฝ่ายนโยบายการกากับสถาบันการเงิน และ
ฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 23 สิงหาคม 2560
1

ประเด็น

หลักเกณฑ์การกากับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Risk) ของสถาบันการเงิน

1

เหตุผลในการออกหลักเกณฑ์

2

สาระสาคัญของหลักเกณฑ์

2

ธุรกิจ สง. ในปัจจุบันขับเคลือ่ นด้วยเทคโนโลยี
Channels

Products
Trade Finance

Customers

Branch

Credit Card

EDC

Cheque

ATM /CDM

Retail / Corp

Cash Management

Payment
Gateway

Loan

Deposit

Mobile

Internet

ระบบประมวลผลของ สง. รองรับธุรกิจ (Data Center)
CCTV
Server

Network

Access
Control
System
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การยกระดับแนวทางการกากับดูแลด้าน IT
การเปลี่ยนแปลงการดาเนินธุรกิจของ สง.

เป้าหมายของการกากับดูแล
สง. มีการใช้ IT ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์
ในการดาเนินธุรกิจ และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการ สง. และผู้บริหารระดับสูง
มีบทบาทสาคัญในการกากับดูแลความเสี่ยงด้าน IT

ภัยคุกคามทางไซเบอร์และผลกระทบเพิ่มมากขึ้น

สง. มีการยกระดับความเสี่ยงด้าน IT เป็นความเสี่ยง
ที่สาคัญขององค์กร (Enterprise-Wide-Risk)

ผลกระทบจากภัยคุกคามฯ : 689 ล้านคน 126 พันล้านบาท
DDos attack / ransomware (Wannacry / Petya) / ตู้ ATM ถูก malware

เป้าหมายหลักของ Hacker คือ “ภาคการเงิน”
อื่นๆ การเงิน
48% 52%

ไทยมี cyber threat สูงเป็น “อันดับ 11 ของโลก”
และ “อันดับ 5 ของเอเชีย”

• หลักเกณฑ์ปัจจุบันอาจไม่เพียงพอรองรับการใช้ IT และ
ความเสี่ยงที่มากขึ้น
• ไม่มีเกณฑ์กากับดูแลการบริหารจัดการ IT Risk แบบองค์รวม

สง. มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และ
การบริหารความเสี่ยงด้าน IT
ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้น
สง. มีการบริหารจัดการโครงการด้าน IT
ที่รัดกุมและมีประสิทธิภาพ
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การปรับปรุงหลักเกณฑ์ของ ธพ. ที่เกี่ยวข้อง
ปัจจุบนั

แนวทางการปรับปรุง

 ประกาศ ธปท. ที่ สนส. 26/2551
เรื่อง การอนุญาตให้ ธพ. ให้บริการ e-banking

การให้บริการ e-Banking
(1) ขอบเขตและเงื่อนไขในการให้บริการ e-Banking
(2) หลักเกณฑ์การกากับดูแลการให้บริการ e-Banking

การรักษาความปลอดภัยในการให้บริการ e-banking
(1) การรักษาความปลอดภัยในการให้บริการ e-Banking
(2) แผนฉุกเฉินด้าน IT

การให้บริการ e-Money
(1) คุณลักษณะของ e-Money
(2) หลักเกณฑ์การกากับดูแลการให้บริการ e-Money

แบ่งออกเป็นประกาศ 3 ฉบับ ได้แก่

1

ประกาศการให้บริการผ่านช่องทางต่าง ๆ
(1) ขอบเขตการให้บริการผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ ธพ.
(2) หลักเกณฑ์การกากับดูแลการให้บริการแต่ละช่องทาง

2 ประกาศ IT risk ของ สง. (รับฟังความเห็นครั้งนี)้
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยและการบริหารความเสี่ยง
ด้าน IT ของทั้งองค์กร เช่น IT Governance / การรักษา
ความปลอดภัยด้าน IT / การบริหารความเสี่ยงด้าน IT /
การตรวจสอบงาน IT

3 ประกาศการให้บริการ e-Money (สนส. 18/2559)
(1) ขอบเขตการให้บริการ e-Money
(2) หลักเกณฑ์การกากับดูแลการให้บริการ e-Money
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การปรับปรุงหลักเกณฑ์ของ บง. และ บค. ที่เกี่ยวข้อง
ปัจจุบนั

แนวทางการปรับปรุง

 ประกาศ ธปท. ที่ สนส. 27/2551
เรื่อง การอนุญาตให้ บง. บค. ให้บริการ e-banking
การให้บริการ e-Banking
(1) ขอบเขตและเงื่อนไขในการให้บริการ e-Banking
(2) หลักเกณฑ์การกากับดูแลการให้บริการ e-Banking

การรักษาความปลอดภัยในการให้บริการ e-banking
(1) การรักษาความปลอดภัยในการให้บริการ e-Banking
(2) แผนฉุกเฉินด้าน IT

แบ่งออกเป็นประกาศ 2 ฉบับ ได้แก่

1

ใช้ประกาศฉบับเดิม

2 ประกาศ IT risk ของ สง. (รับฟังความเห็นครั้งนี)้
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยและการบริหารความเสี่ยง
ด้าน IT ของทั้งองค์กร เช่น IT Governance / การรักษา
ความปลอดภัยด้าน IT / การบริหารความเสี่ยงด้าน IT /
การตรวจสอบงาน IT
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หลักเกณฑ์การกากับดูแลความเสี่ยงด้าน IT ของ สง.
ภาพรวมการกากับดูแลความเสี่ยงด้าน IT ของ สง.
IT

ISO / IEC
27001: 2013

มาตรฐานสากล
หลักเกณฑ์การกากับดูแล
ในต่างประเทศ

C
I
A

Confidentiality
Integrity
Availability

ประกาศ ธปท.
เรื่อง หลักเกณฑ์การกากับ
ดูแลความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information
Technology Risk)
ของสถาบันการเงิน

แนวปฏิบัติ
ในการบริหารความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT Risk Management
Implementation
Guideline)

สถาบันการเงินทุกแห่ง
และอาจพิจารณาใช้กับ SFIs ในอนาคต

สถาบันการเงินทุกแห่ง
และ SFIs
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หลักเกณฑ์การกากับดูแลความเสี่ยงด้าน IT ของ สง.
สาระสาคัญของประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การกากับดูแลความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk) ของ สง.
1
2

การกากับดูแล
ความเสี่ยงด้าน IT
การรายงานปัญหาหรือ
เหตุการณ์ผิดปกติ

3 การขออนุญาตกรณี
เปลี่ยนแปลงการใช้
เทคโนโลยีอย่างมีนัยสาคัญ

4

1.1

1.2
1.3
1.4
1.5

การขอผ่อนผันการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

1.6

IT Governance
1st line

IT Security
2nd line

IT Risk Management

IT

C
I
A

Confidentiality
Integrity
Availability

บทบาทหน้าที่คณะกรรมการ / โครงสร้างการกากับดูแล / การบริหาร
จัดการบุคลากร / การส่งเสริมให้ตระหนักถึงความเสี่ยงด้าน IT /
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับ IT Risk
Asset management / Information / Access control /
Physical and environmental / Communications /
IT operations / Acquisition and development / Incident
and problem management / Contingency plan /
Supplier management
Assessment / Treatment / Monitoring and review /
Reporting

IT Compliance
3rd line

IT Audit
IT Project
Management

Feasibility study / Project management framework
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1

การกากับดูแลความเสี่ยงด้าน IT
1.1

1

บทบาทและหน้าที่ของ
คณะกรรมการของ สง.

คณะกรรมการ
ต้องได้รับการอบรม
ให้ความรู้ด้าน IT
อย่างเพียงพอ
เพื่อกากับดูแล IT
อย่างมีประสิทธิภาพ

•
•
•
•

IT Governance : ธรรมาภิบาลด้าน IT

คณะกรรมการ สง. ต้องมีความรู้หรือประสบการณ์ด้าน IT อย่างเพียงพอที่จะกากับดูแลและสนับสนุน
ให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงด้าน IT ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจ

มีกรรมการอย่างน้อย 1 ท่านที่มีความรู้ / ประสบการณ์ด้าน IT
ดูแลการใช้ IT ให้สอดรับกับ business strategy และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งด้าน IT และด้านธุรกิจ
ดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงด้าน IT โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของ Enterprise risk management : ERM
อนุมัตินโยบายด้าน IT ดูแลและติดตามการนาไปใช้อย่างเหมาะสม
 นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน IT (IT security policy) รวมถึงนโยบายการจัดทาแผนฉุกเฉิน
ด้าน IT
 นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้าน IT (IT risk management policy)

• ดูแลให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการ สง. / คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย /
ผู้บริหารระดับสูง
• ส่งเสริม IT awareness ในองค์กรให้ตระหนักถึงความสาคัญของความเสี่ยง IT และใช้ IT ได้อย่างถูกต้อง

หลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง

• ประกาศ ธปท. ที่ สนส. 13/2552 เรื่อง ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน
• ประกาศ ธปท. ที่ สนส. 15/2552 เรื่อง อานาจหน้าที่ของกรรมการของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความสาคัญสูงสุด
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1

การกากับดูแลความเสี่ยงด้าน IT
1.1

2

โครงสร้าง
การกากับดูแล

IT Governance : ธรรมาภิบาลด้าน IT

โครงสร้างองค์กรต้องเอื้อต่อการบริหารความเสี่ยงด้าน IT ที่เหมาะสม และสอดคล้องตามหลัก 3 lines of
defence

• 3 lines of defence :
มีการถ่วงดุลอย่างอิสระ โดยแบ่งแยกหน้าที่ระหว่าง (1) การปฏิบัติงานด้าน IT (2) การบริหารความเสี่ยงด้าน IT
และ (3) การตรวจสอบด้าน IT
• IT committees :
(1) คณะกรรมการที่ทาหน้าที่กากับดูแลการปฏิบัติงานด้าน IT : ดูแลการกาหนดกลยุทธ์ด้าน IT / ดูแลและ
ติดตามการปฏิบัติงานด้าน IT ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่กาหนด
(2) คณะกรรมการที่ทาหน้าที่กากับดูแลการบริหารความเสี่ยงด้าน IT : ดูแลการกาหนดนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงด้าน IT / ดูแลและติดตามให้เป็นไปตามนโยบายที่กาหนด โดยเชื่อมโยงกับความเสี่ยง
ในภาพรวมของ สง. / ดูแลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ (IT compliance)
(3) คณะกรรมการที่ทาหน้าที่กากับดูแลให้มีการตรวจสอบด้าน IT : ดูแลการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้าน IT
และการบริหารความเสี่ยงด้าน IT / สอบทานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
สนับสนุนให้มีผู้บริหารระดับสูง หรือ หัวหน้าหน่วยงานที่ทาหน้าทีบ่ ริหารจัดการ IT Security (เช่น CISO)
 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้าน IT security
 มีความเป็นอิสระจากหน่วยงานที่ปฏิบตั ิงานด้าน IT
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แนวทางการจัดโครงสร้างการกากับดูแลความเสี่ยงด้าน IT
Board of directors (BOD)
CEO
รายงาน
CEO/CRO
Optional

Risk
committee

IT steering
committee

1st line : IT Operation
Chief IT Officer : CIO

เช่น CISO
• ผู้บริหารระดับสูง /
หัวหน้าสายงาน ทาหน้าที่
ดูแลงาน IT security :
กาหนดแนวทางดูแล IT
security / ควบคุมให้มี
การปฏิบัติตาม / ติดตาม
ดูแลระบบ / เฝ้าระวังภัย
คุกคาม
• มีความเป็นอิสระจาก
หน่วยงานที่ทาหน้าที่
ปฏิบัติงานด้าน IT

ฝ่ายงาน IT

2nd line : IT Risk Management
Chief Risk Officer : CRO
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

บริหารจัดการทรัพย์สินด้าน IT

ระบุความเสี่ยง

Head of Security
รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน IT
Day to day
Policy
operation (SOC)

วิเคราะห์ความเสี่ยง

จัดหาและพัฒนาระบบ
จัดการเหตุการณ์ผิดปกติและปัญหา
จัดทาแผนฉุกเฉินด้าน IT
บริหารจัดการโครงการด้าน IT

Audit
committee

ประเมินค่าความเสี่ยง
จัดการความเสี่ยง
ติดตามและทบทวนความเสี่ยง
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง

3rd line : IT Audit
Head of Audit
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบตามแผน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างมีนัยสาคัญ
รายงานผลการตรวจสอบ
และติดตามประเด็นจาก
การตรวจสอบ

IT Compliance
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1

การกากับดูแลความเสี่ยงด้าน IT
1.1

3

การบริหารจัดการ
บุคลากร

IT Governance : ธรรมาภิบาลด้าน IT

บุคลากรต้องมีความรู้และความชานาญเพียงพอในการปฏิบัตงิ านทีเ่ กี่ยวกับด้าน IT และมีปริมาณบุคลากร
เพียงพอ โดยบุคลากรทุกระดับมีความตระหนักถึงความสาคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน IT

บุคลากร : ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรที่ใช้ IT ของ สง.
• มีข้อกาหนดในสัญญาจ้างงานในเรื่องความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน IT หากมีการ
เข้าถึงข้อมูล
• มีการอบรมให้บุคลากรมีความรู้และทักษะที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
• มีการบริหารจัดการสิทธิของบุคลากรให้เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตาแหน่ง / การจ้างงาน

บุคลากรด้าน IT : บุคลากรที่ทาหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน IT / บริหารความเสี่ยงด้าน IT / ตรวจสอบด้าน IT
• มีกระบวนการคัดเลือกบุคลากรด้าน IT ที่เหมาะสม ให้มีความรู้ / ประสบการณ์ เพียงพอต่อการทาหน้าที่ตามที่
ได้รับมอบหมาย
• มีบุคลากรเพียงพอรองรับการใช้ IT ในปัจจุบันและตามแผนงานในอนาคต
4

การส่งเสริม IT risk
awareness

คณะกรรมการและบุคลากรทุกระดับต้องมีความเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญของความเสี่ยงด้าน IT
และการใช้ IT อย่างปลอดภัย
12

1

การกากับดูแลความเสี่ยงด้าน IT

โครงสร้างและหน้าที่ในการดูแลความเสี่ยงด้าน IT
หน้าที่และกระบวนการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและการบริหารความเสี่ยง แบ่งตามหลักการ 3 lines of defence
1st line - IT Operation
1.2
หลักเกณฑ์
IT Security
IT security policy
ที่เกี่ยวข้อง
ร่างประกาศ
Banking channel
Branch
ATM / CDM
Internet banking

2 Information security

5 Communications security
10

ประกาศ ธปท.
ที่ สนส. 19/2559
IT Outsourcing
แนวปฏิบัติ
BCM / BCP
(3 ส.ค. 51)

Data Center
ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก
Servers ประมวลข้อมูลจาก
ระบบต่าง ๆ เช่น Branch /
ATM / Internet Banking

Service provider

Core banking
IT Outsourcing

ศูนย์คอมพิวเตอร์สารอง

IT asset management
2 4 5 Information /
Physical & environmental /
Communications security
6 IT operations security
7 System acquisition and
development
IT
incident and problem
8
management
1

Network Equipment
เช่น firewall/ router

Supplier
management

Mobile banking
Card (EDC)
Payment agent

3 Access control

9

IT contingency plan

2nd line - IT Risk Management & Compliance
IT Compliance

IT Risk Mangement

3rd line - IT Audit

ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ IT Operation และ IT Risk Management
13

โครงสร้างและหน้าที่ในการดูแลความเสี่ยงด้าน IT

01
02

03
04
05

1st line : IT Operation

การบริหารจัดการทรัพย์สินด้าน IT

• จัดทาทะเบียนทรัพย์สินด้าน IT เพื่อให้สามารถระบุรายการ
ทรัพย์สินให้ครบถ้วน และนาไปใช้ในการกาหนดแนวทางการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยได้อย่างเหมาะสม

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

• จัดชั้นความลับของข้อมูล
• เก็บรักษาและทาลายข้อมูลให้เหมาะสมกับชั้นความลับ
• บริหารจัดการการเข้ารหัสข้อมูลที่เชื่อถือได้และเป็นมาตรฐานสากล

การควบคุมการเข้าถึง

• ควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ ระบบงาน และระบบจัดการ
ฐานข้อมูล
• จัดการสิทธิและตรวจสอบยืนยันตัวตนตามสิทธิที่กาหนด

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและ
สภาพแวดล้อม

• รักษาความมั่นคงปลอดภัยของศูนย์คอมพิวเตอร์และพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
• มีระบบป้องกันและกระบวนการในการบารุงรักษาอุปกรณ์และระบบ
เพื่อป้องกันความเสียหายและให้มีความพร้อมใช้งาน

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่าย
• รักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายของ สง.
• สามารถป้องกันการบุกรุกหรือภัยคุกคาม

06
07
08

09
10

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัตงิ านด้าน IT
• กาหนดหน้าที่และขั้นตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ทางด้าน IT

การจัดหาและการพัฒนาระบบ

• กาหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกระบบและผู้ให้บริการที่ชัดเจน
• ออกแบบ พัฒนา และทดสอบระบบ ให้มีความมั่นคงปลอดภัย
มีความยืดหยุ่น และมีการบารุงรักษาอย่างสม่าเสมอ

การบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติและปัญหา

• บันทึก วิเคราะห์ และรายงานเหตุการณ์ผิดปกติ ปัญหา และการแก้ไข
• วิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา (root cause) และหาทาง
ป้องกัน

การจัดทาแผนฉุกเฉินด้าน IT
•
•
•
•

มีคณะทางาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทาแผน
จัดทาคู่มือ / เอกสารประกอบการดาเนินการตามแผนฉุกเฉิน
ทบทวนแผนและทดสอบการปฏิบัติตามแผนปีละครั้ง
มีศูนย์คอมพิวเตอร์สารองที่ทดแทนศูนย์คอมพิวเตอร์หลักได้

การบริหารจัดการผู้ให้บริการภายนอก / พันธมิตรทางธุรกิจ
• จัดทาสัญญา / ข้อตกลงในการให้บริการ
• ต้องคานึงถึงความต่อเนื่องและข้อจากัดเมื่อมีการเปลี่ยน / ยกเลิก
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06
6.1

6.2

6.3

6.4

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้าน IT
• กาหนดหน้าที่และขั้นตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ทางด้าน IT

การกาหนดหน้าที่และขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กาหนดหน้าที่และขั้นตอนการปฏิบัติงานด้าน IT
ให้ชัดเจน

การบริหารจัดการขีดความสามารถของระบบ
บริหารจัดการขีดความสามารถของระบบ (capacity
management) ให้เพียงพอรองรับธุรกิจ

การรักษาความปลอดภัยของ server / endpoint
ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลหรือการเข้าใช้งาน
โดยไม่ได้รับอนุญาต

การสารองข้อมูล (data backup)

สารองข้อมูล ด้วยวิธีการและระยะเวลาที่เหมาะสม
ให้มีข้อมูลสารองพร้อมใช้งาน

6.6

6.7

6.8

6.9

บันทึกเหตุการณ์ เพื่อให้ติดตามและตรวจสอบการเข้าถึง
และการใช้งานของระบบและข้อมูล

ติดตามดูแลระบบ (security monitoring) และ
เฝ้าระวังภัยคุกคาม เพื่อให้รับมือได้ทันท่วงที

การประเมินช่องโหว่ (vulnerability assessment)
ประเมินช่องโหว่ของ server ระบบงาน และอุปกรณ์
เครือข่ายที่สาคัญสม่าเสมอ

การทดสอบเจาะระบบ (penetration test)

ทดสอบเจาะระบบ โดยผู้เชี่ยวชาญภายใน / ภายนอก
ที่มีความเป็นอิสระ โดยเฉพาะระบบที่เป็น internet facing

การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง

บริหารจัดการและควบคุมการเปลี่ยนแปลง (change
management) อย่างรัดกุมเพียงพอ

การบริหารจัดการการตั้งค่าระบบ

การจัดเก็บบันทึกเหตุการณ์ (logging)

6.5

การติดตามดูแลระบบและเฝ้าระวังภัยคุกคาม

6.10

ควบคุมการตั้งค่าของระบบที่ใช้งานจริง (system
configuration) และทดสอบการตั้งค่าอย่างสม่าเสมอ
15

07

การจัดหาและการพัฒนาระบบ

• กาหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกระบบและผู้ให้บริการที่ชัดเจน
• ออกแบบ พัฒนา และทดสอบระบบ ให้มีความมั่นคงปลอดภัย มีความยืดหยุ่น และมีการบารุงรักษา
อย่างสม่าเสมอ

การจัดหาระบบ
(system acquisition)

การพัฒนาระบบ
(system development)

การบารุงรักษาระบบ
(system maintenance)

กาหนดเกณฑ์ที่ชัดเจนในการคัดเลือกระบบ
และผูใ้ ห้บริการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
• สามารถตอบสนองความต้องการ
ในการดาเนินธุรกิจของ สง. ได้
• มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง
ผูใ้ ห้บริการ เทคโนโลยี และกลยุทธ์ของ สง.

จัดให้มีการออกแบบ พัฒนา และทดสอบระบบ
เพื่อให้ระบบมีความมั่นคงปลอดภัย และยืดหยุ่น
เพียงพอที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงระบบ
ในอนาคต โดยครอบคลุมในเรื่อง

จัดให้มีการบารุงรักษาอย่างสม่าเสมอ
เพื่อให้มีความพร้อมใช้งานและรองรับ
การดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

•
•
•
•
•
•

เอกสารรายละเอียดคุณสมบัติทางเทคนิค
กระบวนการ / เครื่องมือในการควบคุมเวอร์ชัน
การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
การแบ่งแยกสภาพแวดล้อมของระบบงาน
การทดสอบก่อนใช้งานจริง
การควบคุมรักษาความมั่นคงปลอดภัยและความลับ
ของข้อมูล
• การจัดทาคู่มือและอบรมผู้ใช้งานระบบและผู้รักษาระบบ
16

การจัดทาแผนฉุกเฉินด้าน IT

09

•
•
•
•

มีคณะทางาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทาแผน
จัดทาคู่มือ / เอกสารประกอบการดาเนินการตามแผนฉุกเฉิน
ทบทวนแผนและทดสอบการปฏิบัตติ ามแผนปีละครั้ง
มีศูนย์คอมพิวเตอร์สารองที่ทดแทนศูนย์คอมพิวเตอร์หลักได้

ผู้รับผิดชอบในการจัดทาแผน

แผนต้องรองรับความเสี่ยง

• มีคณะทางาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในการจัดทาแผนฉุกเฉินด้าน IT
• จัดทาแผนเป็นลายลักษณ์อักษร
ให้สอดคล้องตามนโยบายที่กาหนด
• แผนต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการ สง.

โดยคานึงถึง
• รูปแบบและความซับซ้อน
ของการดาเนินธุรกิจของ สง.
• การบริหารความเสี่ยงที่อาจ
เกิดจากเหตุการณ์ความเสียหาย/
ความเสี่ยงอื่น

คู่มือ / เอกสารประกอบ
การดาเนินการตามแผน

การทบทวนและทดสอบ
การปฏิบัติตามแผน

• จัดทาคู่มือ / เอกสารประกอบ
การดาเนินการตามแผน
• ประชาสัมพันธ์แผนและฝึกอบรม
ให้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้องทุกคน

• ทบทวนและทดสอบ
การปฏิบัติตามแผน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

แผนต้องมีความเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติ
• รองรับความเสียหายที่เกิดขึ้นได้จริง
• สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ BCM / BCP
• มีการกาหนดระยะเวลา RTO /
RPO / MTPD

ศูนย์คอมพิวเตอร์สารอง
• มีความพร้อมใช้งาน
• ปฏิบัติงานทดแทนเมื่อศูนย์
คอมพิวเตอร์หลักหยุดชะงัก
• ตั้งอยู่ห่างจากศูนย์คอมพิวเตอร์
หลักเพียงพอ มิให้เกิดผลกระทบ
ลักษณะเดียวกันพร้อมกัน
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การบริหารจัดการผู้ให้บริการภายนอก / พันธมิตรทางธุรกิจ

• จัดทาสัญญา / ข้อตกลงในการให้บริการ
• ต้องคานึงถึงความต่อเนื่องและข้อจากัดเมื่อมีการเปลี่ยน / ยกเลิก

ผู้ให้บริการภายนอกที่อาจเข้าถึงข้อมูลสาคัญของ สง.
•
•
•

ผู้ให้บริการภายนอกด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามประกาศ IT Outsourcing
ผู้ให้บริการภายนอกอื่น
พันธมิตรทางธุรกิจ เช่น banking agent / FinTech ที่มีการเชื่อมโยง API กับข้อมูลของ สง.

การบริหารจัดการผู้ให้บริการภายนอก
•

•

สัญญาหรือข้อตกลงต้องระบุหน้าที่ ความรับผิดชอบ เงื่อนไขในการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลที่สาคัญ ความรับผิดชอบต่อการรั่วไหลของข้อมูล เช่น การทาลายข้อมูลของ สง. / ลูกค้า
เมื่อสิ้นสุดสัญญาหรือเลิกใช้บริการ
คานึงถึงความต่อเนื่องในการดาเนินธุรกิจของ สง. ข้อจากัดในการเปลี่ยนแปลง / ยกเลิกสัญญา
และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้าน IT
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โครงสร้างและหน้าที่ในการดูแลความเสี่ยงด้าน IT
1.3

2nd line : IT Risk Management and Compliance

IT Risk Management
IT Risk Management – มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพตาม IT risk management policy ที่กาหนด
การประเมินความเสี่ยง (risk assessment)
• ระบุความเสี่ยง (risk identification) : ระบุความเสี่ยง ภัยคุกคาม และช่องโหว่ที่สาคัญ
• วิเคราะห์ความเสี่ยง (risk analysis) : เข้าใจและวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อหาแนวทางจัดการที่เหมาะสม
• ประเมินค่าความเสี่ยง (risk evaluation) : ประเมินโอกาสและผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและการดาเนินธุรกิจ

การจัดการความเสี่ยง (risk treatment)
• มีแนวทางในการจัดการ ควบคุม และป้องกันความเสี่ยงที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการประเมินความเสี่ยง

การติดตามและทบทวนความเสีย่ ง (risk monitoring and review)
• ติดตามและทบทวนความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (risk appetite)

การรายงานความเสี่ยง (risk reporting)
• รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและแนวโน้มของความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ สง.

*** มีการทบทวนระเบียบวิธีปฏิบัติและกระบวนการการบริหารความเสี่ยงด้าน IT อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และทุกครั้งที่เปลี่ยนแปลง ***

1.4

IT Compliance

IT compliance

• ปฏิบัติตามกฎหมาย / หลักเกณฑ์ที่เกีย่ วกับ IT เช่น พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และ พ.ร.บ. ระบบการชาระเงิน
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โครงสร้างและหน้าที่ในการดูแลความเสี่ยงด้าน IT
1.5

3rd line : IT Audit

IT Audit

IT Audit – มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ IT operation (1st line) และ IT risk management (2rd line)
ผู้ตรวจสอบด้าน IT
ต้องมีความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และ มีความเป็นอิสระจากหน่วยงานที่ทาหน้าที่ปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยง

แผนงานและขอบเขตการตรวจสอบ
สอดคล้องกับความสาคัญและความเสี่ยงของการใช้ IT และ IT risk management policy โดยทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

การตรวจสอบ
- ตรวจสอบด้าน IT ตามแผนงานและขอบเขต อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติที่มีนัยสาคัญ
- ประเมินความมั่นคงปลอดภัยในการใช้ IT อย่างน้อยทุก 3 ปี โดยผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่มีความเป็นอิสระ

รายงานการตรวจสอบ
จัดทารายงานผลการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และจัดเก็บให้ ธปท. ตรวจสอบหากร้องขอ

การติดตามประเด็นการตรวจสอบ
ติดตามประเด็นจากการตรวจสอบ และรายงานประเด็นสาคัญให้กับคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
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1

การกากับดูแลความเสี่ยงด้าน IT

1.6
IT Project Management : การบริหารจัดการโครงการด้าน IT
ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อฝ่ายงานอื่น
ประเมินความจาเป็นและ
และระบบที่เกี่ยวข้อง และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
จัดลาดับความสาคัญของโครงการ
จัดลาดับความสาคัญของโครงการ และเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการ สง. / คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย / ผู้บริหารระดับสูง

จัดทากรอบการบริหารโครงการ (IT project management framework)
คณะกรรมการกากับดูแลโครงการ

กากับดูแลความคืบหน้า ให้คาแนะนา พิจารณาตัดสินใจ
การดาเนินงานของโครงการที่สาคัญ

Project management office
(PMO)

ติดตามความคืบหน้าและรายงานความคืบหน้าของโครงการ
ต่อคณะกรรมการ สง. / คณะกรรมการกากับดูแลโครงการ /
ผู้บริหารระดับสูง

Project manager

บริหารจัดการโครงการแต่ละโครงการ
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2

การรายงานปัญหาหรือเหตุการณ์ผิดปกติจากการใช้ IT

หยุดให้บริการระบบชั่วคราว (Planned downtime)

รายงานแผนหยุด / ปิดระบบ
ล่วงหน้า 15 วัน

เกิดเหตุการณ์ที่ IT ที่สาคัญเกิดปัญหา / ขัดข้อง ส่งผลกระทบ
ต่อผู้ใช้บริการในวงกว้าง หรือเกิดเหตุการณ์ที่ IT ที่สาคัญ
ถูกโจมตีหรือถูกขู่โจมตี เช่น การแพร่กระจายไวรัส /
DDos attack / Web defacement

รายงานทันทีเมื่อเกิด / รับรู้
เหตุการณ์ โดยสามารถแจ้ง
สาเหตุและการแก้ไขปัญหา
เพิ่มเติมภายหลังได้

3

การขออนุญาตกรณีเปลี่ยนแปลงการใช้เทคโนโลยีอย่างมีนัยสาคัญ

ยื่นขออนุญาตมายัง ธปท. ก่อนเปลี่ยนแปลงการใช้เทคโนโลยี
แผนการเปลี่ยนแปลงการใช้
เทคโนโลยีที่มผี ลกระทบหรือ
มีความเสี่ยงอย่างมีนัยสาคัญ

+

รายละเอียดการใช้เทคโนโลยี

การบริหารความเสี่ยง

การคุ้มครองลูกค้า

แผนฉุกเฉินด้าน IT
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วันที่มีผลบังคับใช้

1 มกราคม 2561
4

การขอผ่อนผันการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

• หาก สง. ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ได้ ให้ยื่นขอผ่อนผันมาเป็นรายกรณี พร้อมแสดงเหตุผลและความจาเป็น
และแผนการดาเนินการเพื่อให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ได้
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สามารถส่งความเห็นมายัง
ทีมกลุ่มธุรกิจและนวัตกรรม
ฝ่ายนโยบายการกากับสถาบันการเงิน
e-mail : CS&FITeam@bot.or.th

ภายในวันที่ 31 ส.ค. 2560
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