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ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ สนส. /2562
เรื่อง หลักเกณฑ์การกากับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Risk) ของสถาบันการเงิน
__________________________________________________________

1. เหตุผลในการออกประกาศ
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) มีความสาคัญ
ต่อการดาเนินธุรกิจเพื่อรองรับการให้บริการทางการเงินและเพื่อสนับสนุนการดาเนินธุรกิจของ
สถาบันการเงิน ซึ่งการนาเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้นก็อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Risk : IT risk) ที่เพิ่มมากขึ้นด้วย โดยที่ผ่านมาธนาคารแห่งประเทศไทย
ได้มีการออกหลักเกณฑ์เพื่อกากับดูแลความเสี่ยงจากการที่สถาบันการเงินนาเทคโนโลยีมาใช้ และ
กรณีที่สถาบันการเงินใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก ได้แก่ ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการกากับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk)
และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการใช้บริการจากผู้ใช้บริการภายนอกด้านงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Outsourcing) ในการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน โดยหลักเกณฑ์ข้างต้น
อยูภ่ ายใต้กรอบหลักการด้านเทคโนโลยีที่สาคัญ 3 ประการ คือ (1) การรักษาความลับของระบบและ
ข้อมูล (confidentiality) (2) ความถูกต้องเชื่อถือได้ของระบบและข้อมูล (integrity) และ (3) ความ
พร้อมใช้งานของเทคโนโลยีสารสนเทศ (availability) อีกทั้ง สถาบันการเงินต้องให้ความสาคัญ
กับการกากับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยง
ในภาพรวมของสถาบันการเงิน (Enterprise Risk Management : ERM)
จากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีซึ่งมีผลต่อการปรับตัวของสถาบัน
การเงิน ทั้งรูปแบบการประกอบธุรกิจและการควบคุมดูแลการนาเทคโนโลยีมาใช้ รวมถึงการใช้บริการ
เทคโนโลยีจากบุคคลภายนอกที่นอกเหนือจากผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT service
provider) เช่น การให้บริการของสถาบันการเงินที่มีการเชื่อมต่อระบบงานกับพันธมิตรทางธุรกิจ
ดังนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงเห็นความจาเป็นในการปรับปรุงหลักเกณฑ์การกากับดูแลความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้รองรับรูปแบบทางธุรกิจและสอดคล้องกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งรวมถึงการให้สถาบันการเงินมีข้อกาหนด (criteria) ที่ชัดเจนในการ
พิจารณาความมีนัยสาคัญของการนาเทคโนโลยีมาใช้หรือการเปลี่ยนแปลงระบบหรือเทคโนโลยี
ทั้งกรณีสถาบันการเงินดาเนินการเองหรือใช้บริการจากบุคคลภายนอก ภายใต้กรอบหลักการที่คานึงถึง
ความเสี่ยงและผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของสถาบันการเงินในวงกว้าง (bank wide impact)
และผลกระทบต่อระบบสถาบันการเงินในวงกว้าง (banking system wide impact) เพื่อให้
สถาบันการเงินมีการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนาเสนอผลิตภัณฑ์และ
ให้บริการได้ตามความต้องการของตลาดหรือลูกค้าได้เร็วขึ้น (time to market) โดยหลักเกณฑ์
ดังกล่าวมีสาระสาคัญที่ปรับปรุง ดังนี้
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(1) ให้สถาบันการเงินกากับดูแลความเสี่ยงด้วยตนเอง (self-regulated) โดยให้
พิจารณาความมีนัยสาคัญของการนาเทคโนโลยีมาใช้หรือการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ภายใต้กรอบ
หลักการที่คานึงถึงผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของสถาบันการเงินในวงกว้าง (bank wide impact)
และผลกระทบต่อระบบสถาบันการเงินในวงกว้าง (banking system wide impact) พร้อมทั้ง
ยกเลิกการขออนุญาตต่อธนาคารแห่งประเทศไทยสาหรับกรณีของธนาคารพาณิชย์ที่มีการนาเทคโนโลยี
มาใช้หรือมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่มีนัยสาคัญ โดยให้มีการรายงานโครงการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีนัยสาคัญประจาปีให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบแทน และแจ้งธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก่อนการใช้หรือการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่มีนัยสาคัญ เพื่อให้ธนาคารแห่งประเทศไทย
ติดตามภาพรวมของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและติดตามตรวจสอบสถาบันการเงินได้อย่างต่อเนื่อง
(2) ยกระดับการดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกาหนดให้ธนาคารพาณิชย์
ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ (Domestic Systemically Important Banks: D-SIBs)
หรือสถาบันการเงินที่มีความเสี่ยงตั้งต้นทางไซเบอร์ (cyber inherent risk) ในระดับสูง ต้องมี
ผู้บริหารระดับสูงทีท่ าหน้าที่บริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถาบันการเงิน (Chief Information Security Officer : CISO)
(3) รวมการกากับดูแลผู้ใช้บริการภายนอกด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศในการประกอบ
ธุรกิจ (IT outsourcing) ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ฉบับนี้ โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะกาหนด
แนวปฏิบัติเรื่องการบริหารจัดการบุคคลภายนอก (Third Party Management Implementation
Guideline) ให้สถาบันการเงินใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อเพิ่มความชัดเจน และครอบคลุม
การดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับบุคคลภายนอกที่มีความหลากหลายด้วย
เช่น พันธมิตรทางธุรกิจ
(4) เพิ่มความยืดหยุ่นในการกากับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถาบันการเงินที่มขี ้อจากัดด้านโครงสร้างการกากับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้สามารถปรับใช้หลักเกณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงได้
2. อานาจตามกฎหมาย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 41 มาตรา 47 และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติ
ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ธนาคารแห่งประเทศไทยออกหลักเกณฑ์การกากับดูแลความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk) ของสถาบันการเงิน ให้สถาบันการเงิน
ถือปฏิบัติตามที่กาหนดในประกาศนี้
3. ประกาศที่ยกเลิก
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 19/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การกากับดูแล
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk) ของสถาบันการเงิน
ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2560
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ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 19/2559 เรื่อง การใช้บริการจากผู้ให้บริการ
ภายนอกด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Outsourcing) ในการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน
ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559
4. ขอบเขตการบังคับใช้
ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินทุกแห่ง
5. เนื้อหา
5.1 คาจากัดความ
“เทคโนโลยีสารสนเทศ” (Information Technology - IT) หมายความว่า เทคโนโลยี
สารสนเทศที่นามาใช้ในการดาเนินธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมถึง ข้อมูล ระบบปฏิบัติการ (operating system)
ระบบงาน (application system) ระบบฐานข้อมูล (database system) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (computer
hardware) และระบบเครือข่ายสื่อสาร (communication) เป็นต้น
“ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” (Information Technology risk- IT risk)
หมายความว่า ความเสี่ยงทีอ่ าจเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดาเนินธุรกิจ ซึ่งจะมี
ผลกระทบต่อระบบหรือการปฏิบัติงานของสถาบันการเงิน รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ (cyber threat)
“คณะกรรมการสถาบันการเงิน” หมายความว่า คณะกรรมการสถาบันการเงินที่
จดทะเบียนในประเทศไทย หรือคณะผู้บริหารที่มีอานาจหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องของสาขาของ
ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ
“บุคคลภายนอก” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบคุ คลภายนอกที่ให้บริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือที่มีการเชื่อมต่อกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันการเงิน หรือที่
สามารถเข้าถึงข้อมูลสาคัญของสถาบันการเงินหรือข้อมูลของลูกค้าที่ควบคุมดูแลโดยสถาบันการเงินได้
“บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน” หมายความว่า บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การกากับแบบรวมกลุ่ม
“บริษัทที่มีความเกี่ยวข้อง” หมายความว่า บริษัทแม่ บริษัทลูก และบริษัทร่วม
ของสถาบันการเงิน
5.2 หลักการ
สถาบันการเงินมีหน้าทีเ่ กี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT risk) ดังนี้
5.2.1 ดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT risk)
รวมถึงโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างมีประสิทธิภาพและรัดกุม ภายใต้กรอบหลักการที่
สาคัญ 3 ประการ คือ (1) การรักษาความลับของระบบและข้อมูล (confidentiality) (2) ความ
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ถูกต้องเชื่อถือได้ของระบบและข้อมูล (integrity) และ (3) ความพร้อมใช้งานของเทคโนโลยี
สารสนเทศ (availability) โดยอยู่บนพื้นฐานของการคุ้มครองข้อมูลและรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า
5.2.2 กากับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับลักษณะ
การดาเนินธุรกิจ ปริมาณธุรกรรม ความซับซ้อนของเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
เช่น ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง และความเสี่ยงด้านกฎหมาย
รวมถึงให้ความสาคัญกับการกากับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของสถาบันการเงิน (Enterprise Risk Management : ERM)
5.2.3 ควรมีโครงสร้างการกากับดูแลในภาพรวมที่เอื้อต่อการบริหารความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม และสอดคล้องตามหลักการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ
3 ระดับ (three lines of defence) โดยในกรณีที่สถาบันการเงินมีการใช้การบริหารจัดการ หรือ
การกากับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกันหรือบริษัทที่มี
ความเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกรณีสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ และธนาคารพาณิชย์ที่เป็น
บริษัทลูกของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ ซึ่งช่วยให้สถาบันการเงินสามารถดูแลความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ดี สถาบันการเงินและคณะกรรมการ
สถาบันการเงินหรือผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงินในประเทศไทยยังคงต้องรับผิดชอบต่อการ
กากับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเสมือนสถาบันการเงินดาเนินการเอง
5.3 หลักเกณฑ์การกากับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.1 ธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT governance)
(1) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสถาบันการเงิน
คณะกรรมการสถาบันการเงินต้องรู้เท่าทันและเข้าใจถึงความเสี่ยง
ในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ดาเนินธุรกิจ มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบกากับดูแล
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดรับกับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สถาบันการเงินมี
อย่างน้อยครอบคลุมดังนี้
(1.1) ดูแลให้การใช้เทคโนโลยีของสถาบันการเงินสอดรับกับกลยุทธ์
การดาเนินธุรกิจ และมีความยืดหยุ่นเพียงพอรองรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในอนาคต
(1.2) ดูแลให้ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหนึ่งในความ
เสี่ยงสาคัญขององค์กร (enterprise wide risk) และมีนโยบายและการบริหารจัดความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งด้านความปลอดภัย ด้านความถูกต้อง และด้านความพร้อมใช้ ให้อยู่ใน
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต รวมทั้งดูแลความเสี่ยงโครงการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีนัยสาคัญด้วย
(1.3) ดูแลให้มีการสร้างความรู้และความตระหนักรู้เรื่องความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในองค์กรอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิผล
คณะกรรมการสถาบันการเงินอาจมอบหมายให้คณะกรรมการชุดอื่น
หรือผู้บริหารระดับสูงทาหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการกากับดูแลได้ แต่คณะกรรมการสถาบันการเงินยังคง
ต้องรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว
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นอกจากนี้ องค์ประกอบของคณะกรรมการสถาบันการเงินต้องมี
กรรมการที่มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการกากับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT governance)
อย่างน้อย 1 ท่าน ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ด้านธรรมาภิบาลของ
สถาบันการเงิน
(2) โครงสร้างการกากับดูแล
(2.1) โครงสร้างองค์กร
สถาบันการเงินต้องจัดให้มีโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการบริหาร
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม และสอดคล้องตามหลักการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ
3 ระดับ (three lines of defence) โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่าง
การทาหน้าที่ (1) ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) บริหารความเสี่ยงและกากับดูแลการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ และ (3) ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ สถาบันการเงิน
ต้องจัดให้มีการถ่วงดุลอานาจกันอย่างอิสระ โดยเฉพาะการทาหน้าที่ตรวจสอบด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศต้องมีความเป็นอิสระจากการทาหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการทา
หน้าที่บริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ
(2.2) คณะกรรมการที่ทาหน้าที่กากับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(2.2.1) สถาบันการเงินต้องจัดให้มีคณะกรรมการที่ทาหน้าที่
บริหารจัดการ รวมถึงกากับดูแลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น IT steering committee
(2.2.2) สถาบันการเงินต้องจัดให้มีคณะกรรมการที่ทาหน้าที่
กากับดูแลการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่กาหนดไว้
(2.2.3) สถาบันการเงินต้องจัดให้มีคณะกรรมการที่ทาหน้าที่
กากับดูแลให้มีการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึง่ การตรวจสอบครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งกากับดูแลให้มีการสอบทาน
การปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
(2.3) ผู้บริหารที่ทาหน้าที่บริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันการเงิน
สถาบันการเงินควรจัดให้มีผู้บริหารที่ทาหน้าที่บริหารจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT security) ของสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้
หรือประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยการทาหน้าที่ควรมีความเป็นอิสระจากหน้าที่งานด้าน
การปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT operation) และงานด้านพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT development) ซึ่งผู้บริหารดังกล่าวควรมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบให้
สถาบันการเงินมีการดาเนินการเพื่อความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อย ดังนี้
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– จัดให้มีนโยบาย มาตรฐาน และแนวทางการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ และดูแลให้มีการ
ปฏิบัติตามที่กาหนด
– จัดให้มีข้อกาหนดด้านความมั่นคงปลอดภัย (security
specification) และสถาปัตยกรรมด้านความมั่นคงปลอดภัย (IT security architecture)
– บริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์
– ดาเนินการให้สถาบันการเงินมีความพร้อมในการรับมือ
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ตามมาตรฐานสากลและแนวทางของ ธนาคารแห่งประเทศไทย
– ดาเนินการให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้และความ
ตระหนักรู้เรื่องความเสี่ยง การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านภัย
คุกคามทางไซเบอร์
ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ
(Domestic Systemically Important Banks: D-SIBs) หรือสถาบันการเงินที่มีความเสี่ยงตั้งต้น
ทางไซเบอร์ (cyber inherent risk) ในระดับสูง ต้องจัดให้มีผู้บริหารระดับสูงที่ทาหน้าที่บริหาร
จัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันการเงิน (Chief Information
Security Officer : CISO) ภายใน 1 ปีนับจากวันที่เข้าเงื่อนไขดังกล่าว ซึ่งควรเป็นอิสระจากงาน
ด้านการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT operation) และงานด้านพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT development) และมีอานาจหน้าที่ (authority) เพียงพอ ในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ CISO ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีอานาจหน้าที่อย่างน้อย ดังนี้
– รายงานเหตุการณ์และความเสี่ยงด้านความมั่นคง
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีนัยสาคัญ ต่อผู้บริหารใน
ตาแหน่งสูงสุดและคณะกรรมการสถาบันการเงินได้
– เป็นสมาชิกในคณะกรรมการที่ทาหน้าที่บริหารจัดการ
และกากับดูแลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น IT steering committee และ
คณะกรรมการที่ทาหน้าที่กากับดูแลการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
– ร่วมตัดสินใจดาเนินการในเรือ่ งที่กระทบต่อความมั่นคง
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างมีนัยสาคัญของสถาบันการเงิน
(3) การบริหารจัดการบุคลากร
สถาบันการเงินต้องมีการบริหารจัดการบุคลากรทีท่ าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และตรวจสอบด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึงบุคลากรที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานประจาวัน (user) อย่างเหมาะสม
โดยต้องคานึงถึงความรู้ความสามารถของบุคลากร ปริมาณงาน และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสถาบันการเงินต้องจัดให้มีการดาเนินการอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้
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(3.1) การบริหารจัดการบุคลากรที่ทาหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ บริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้อง
ครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้
(3.1.1) กระบวนการคัดเลือกบุคลากร เพื่อให้ได้บุคลากรที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้หรือประสบการณ์เพียงพอในการปฏิบัติหน้าทีต่ ามทีไ่ ด้รับมอบหมาย โดยอาจ
พิจารณาการได้รับการรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานที่รับรองทั่วไป (certificate) เฉพาะด้าน
ทีเ่ กี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีสนเทศที่ได้รับมอบหมายนั้น
(3.1.2) ความเพียงพอของบุคลากร เพื่อให้มีปริมาณบุคลากร
ทีเ่ พียงพอกับปริมาณการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันการเงิน
(3.1.3) มาตรการในการสร้างและส่งเสริมความตระหนักถึง
ความสาคัญของความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้บุคลากรมีการตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของตน และมาตรการดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหน้าที่และรับผิดชอบตามที่กาหนดไว้
(3.2) ข้อกาหนดหรือเงื่อนไขในสัญญาจ้างงานของบุคลากรควรระบุ
ในเรื่องความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันการเงิน
อย่างชัดเจน เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของสถาบันการเงิน
(3.3) การบริหารจัดการสิทธิของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยต้องมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตาแหน่งงานหรือสิ้นสุด
การจ้างงาน เช่น ทบทวนสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล รวมทั้งต้องมีการสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังกล่าว
(4) การส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT risk awareness)
สถาบันการเงินต้องจัดให้มีการสื่อสารและให้ความรู้แก่บุคลากรที่ทาหน้าที่
ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และตรวจสอบด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงบุคลากรที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานประจาวันอย่างเพียงพอ
และเหมาะสม เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญของความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เช่น การจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับ
การใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตที่ถูกต้อง และการซักซ้อมแผนเพื่อเตรียม
ความพร้อมรับมือกับการโจมตีทางไซเบอร์
(5) นโยบายที่เกี่ยวข้องกับ การกากับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(5.1) สถาบันการเงินต้องจัดให้มี (1) นโยบายการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT security policy) และ (2) นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT risk management) ที่เป็นลายลักษณ์อักษร และอยู่ภายใต้กรอบหลักการที่สาคัญ
3 ประการ คือ (1) การรักษาความลับของระบบและข้อมูล (confidentiality) (2) ความถูกต้องเชื่อถือได้
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ของระบบและข้อมูล (integrity) และ (3) ความพร้อมใช้งานของเทคโนโลยีสารสนเทศ (availability)
โดยนโยบายดังกล่าวต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ของสถาบันการเงินในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการดาเนินธุรกิจและนโยบายการบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงิน รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทาง
การบริหารความเสี่ยงและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานที่ได้รับการ
ยอมรับโดยทั่วไป
นอกจากนี้ การกาหนดนโยบายดังกล่าวต้องคานึงถึงลักษณะ
การดาเนินธุรกิจ ปริมาณธุรกรรม ความซับซ้อนของเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ความเสี่ยงจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กรและความเสี่ยงจากการใช้บริการจาก
บุคคลภายนอกด้วย
(5.2) สถาบันการเงินต้องจัดให้มีการทบทวนนโยบายการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และทุกครั้งทีม่ ีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ
5.3.2 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT security)
เพื่อให้สถาบันการเงินมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่มีประสิทธิภาพ สถาบันการเงินต้องนานโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาจัดทาระเบียบวิธีปฏิบัติและกระบวนการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสถาบันการเงิน โดยครอบคลุมอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) การบริหารจัดการทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT asset
management)
สถาบันการเงินต้องจัดให้มีการบริหารจัดการทรัพย์สินด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม โดยต้องมีการจัดทาทะเบียนรายการทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้
สามารถระบุรายการทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สาคัญได้อย่างครบถ้วน และสามารถนาไปใช้ใน
การกาหนดแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม รวมถึง
ต้องจัดให้มีการบารุงรักษาทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้มีความพร้อมใช้งาน
และสามารถรองรับการดาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
(2) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล (information security)
สถาบันการเงินต้องจัดให้มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
ทั้งในการรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายสื่อสารและการจัดเก็บข้อมูลบนระบบงานและสื่อบันทึกข้อมูลต่าง ๆ
มีการจัดชั้นความลับของข้อมูล (information classification) มีการเก็บรักษาและทาลายข้อมูลให้เหมาะสม
กับชั้นความลับ และมีการบริหารจัดการการเข้ารหัสข้อมูล (cryptography) ที่เชื่อถือได้และเป็นมาตรฐาน
สากล เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยและความลับของข้อมูล
(3) การควบคุมการเข้าถึง (access control)
สถาบันการเงินต้องจัดให้มีการควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ ระบบงาน
และระบบฐานข้อมูล โดยกาหนดให้มีการบริหารจัดการสิทธิและตรวจสอบยืนยันตัวตนตามสิทธิที่กาหนดไว้
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ตามความจาเป็นในการใช้งานและระดับความเสี่ยง เพื่อป้องกันการเข้าถึงและเปลี่ยนแปลงระบบหรือข้อมูล
โดยผู้ทไี่ ม่มีสิทธิหรือไม่ได้รับอนุญาต
(4) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสภาพแวดล้อม
(physical and environmental security)
สถาบันการเงิน ต้องจัดให้มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของศูนย์
คอมพิวเตอร์ สถานที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สาคัญ รวมทั้งมีระบบการป้องกันและกระบวนการในการบารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ
ระบบสาธารณูปโภค (facility) ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
จากการบุกรุกหรือจากภัยธรรมชาติ และให้มีความพร้อมใช้งานสามารถรองรับการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
(5) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายสื่อสาร
(communications security)
สถาบันการเงินต้องจัดให้มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
เครือข่ายสื่อสารของสถาบันการเงิน เพื่อให้ระบบเครือข่ายสื่อสารและข้อมูลที่มีการรับส่งผ่านเครือข่ายสื่อสาร
มีความมั่นคงปลอดภัย และสามารถป้องกันการบุกรุกหรือภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น
(6) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT operations security)
สถาบันการเงินต้องจัดให้มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความมั่นคงปลอดภัย โดยต้อง
ครอบคลุมอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้
(6.1) การบริหารจัดการขีดความสามารถของระบบ และระบบสาธารณูปโภค
(capacity management) เช่น การประเมินแนวโน้มการใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้
สามารถบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเพียงพอต่อการรองรับการดาเนินธุรกิจและ
สามารถวางแผนการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศให้รองรับการใช้งานในอนาคต
(6.2) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเครื่องแม่ข่าย (server) และ
อุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงานของผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (endpoint) เช่น การติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส
หรือระบบตรวจจับการแฝงตัวของโปรแกรมไม่ประสงค์ดี (malware) หรือการโจมตีด้วยรูปแบบต่าง ๆ
เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลหรือการเข้าใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต
(6.3) การสารองข้อมูล (data backup) ด้วยวิธีการและระยะเวลา
ที่เหมาะสม เช่น การสารองข้อมูลประจาวัน เพื่อให้มีข้อมูลสารองที่มีความพร้อมใช้งานในกรณีที่ระบบ
และข้อมูลหลักเกิดเหตุขัดข้องหรือได้รับความเสียหาย
(6.4) การจัดเก็บข้อมูลบันทึกเหตุการณ์ (logging) ของเครื่องแม่ข่าย
ระบบงาน และอุปกรณ์เครือข่ายที่สาคัญ เช่น การจัดเก็บและสอบทานบันทึกการเข้าถึงระบบ (access log)
และบันทึกการดาเนินงาน (activity log) เพื่อให้สามารถติดตามและตรวจสอบการเข้าถึงและการใช้งาน
ระบบหรือข้อมูลและใช้เป็นหลักฐานการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ใช้บริการ
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(6.5) การติดตามดูแลระบบและเฝ้าระวังภัยคุกคาม (security
monitoring) โดยมีกระบวนการหรือเครื่องมือในการตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติหรือภัยคุกคามที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบที่สาคัญ เช่น เครื่องมือในการติดตามและวิเคราะห์ภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตรวจจับ ป้องกัน และรับมือเหตุการณ์ผิดปกติและภัยคุกคาม
ได้อย่างทันท่วงที
(6.6) การบริหารจัดการช่องโหว่ (vulnerability management)
ของระบบทีเ่ หมาะสมตามระดับความเสี่ยง เพื่อให้ทราบถึงช่องโหว่และสามารถดาเนินการแก้ไขและป้องกัน
ภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันการณ์ โดยสถาบันการเงินต้องมีการประเมินช่องโหว่ของระบบงานสาคัญ
ทุกระบบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ
(6.7) การทดสอบเจาะระบบ (penetration test) โดยจัดให้มีผู้เชีย่ วชาญ
ภายในหรือภายนอกที่มีความเป็นอิสระทาหน้าที่ทดสอบเจาะระบบ โดยเฉพาะระบบงาน (application)
และระบบเครือข่าย (network) ที่มีการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายสื่อสารสาธารณะ (internet facing)
สม่าเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และทุกครั้งทีม่ ีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ เพื่อให้ทราบถึงช่องโหว่
และสามารถดาเนินการแก้ไขและป้องกันภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันการณ์
(6.8) การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (change management)
โดยจัดให้มีกระบวนการในการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงและควบคุมการเปลี่ยนแปลงอย่างรัดกุมและ
เพียงพอ เช่น การนาระบบขึ้นใช้งานจริง (system deployment) การตั้งค่าระบบ (system configuration)
การติดตั้ง patch เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน และ
ป้องกันการเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
(6.9) การบริหารจัดการการตั้งค่าระบบ (system configuration
management) โดยจัดให้มีกระบวนการในการควบคุมการตั้งค่าของระบบที่ใช้งานจริง และมีการสอบทาน
การตั้งค่าอย่างสม่าเสมอ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
(6.10) การบริหารจัดการ patch (patch management) โดยจัดให้มี
กระบวนการในการควบคุมการติดตั้ง patch ของระบบที่ใช้งานจริง เพื่อให้สามารถติดตั้ง patch ที่สาคัญ
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยได้อย่างทันการณ์
(7) การจัดหาและการพัฒนาระบบ (system acquisition and
development)
(7.1) การจัดหาระบบ (system acquisition)
สถาบันการเงินต้องกาหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและเหมาะสม
ในการคัดเลือกระบบและผู้ให้บริการ เช่น ความน่าเชื่อถือของระบบและผู้ให้บริการ การได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานสากลหรือมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป (certificate)
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบ การสนับสนุนและการบารุงรักษาระบบ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบและผู้ให้บริการ
สามารถตอบสนองต่อความต้องการในการดาเนินธุรกิจของสถาบันการเงินได้ รวมถึงต้องคานึงถึงความยืดหยุ่น
ในการเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี หรือการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ
ในอนาคต
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(7.2) การพัฒนาระบบ (system development)
สถาบันการเงินต้องจัดให้มีการออกแบบ พัฒนา และทดสอบ
ระบบ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบมีความถูกต้อง มั่นคงปลอดภัย เชื่อถือได้ พร้อมใช้งาน และมีความยืดหยุ่น
เพียงพอที่จะรองรับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบในอนาคต โดยสถาบันการเงินต้องจัดให้มีอย่างน้อย
ในเรื่องดังต่อไปนี้
– เอกสารรายละเอียดคุณสมบัติทางเทคนิค (technical
specification) โดยครอบคลุมถึงเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งรวมถึงกระบวนการในการทดสอบ
การดูแล และการติดตามความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งาน
– กระบวนการหรือเครื่องมือในการควบคุมเวอร์ชันของคาสั่ง
ในการเขียนโปรแกรม (source code version control)
– การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่
เกี่ยวข้องในกระบวนการพัฒนาระบบ เช่น การแบ่งแยกระหว่างผู้พัฒนาระบบและผู้นาระบบขึ้นใช้งานจริง
– การแบ่งแยกสภาพแวดล้อมของระบบงานที่ใช้สาหรับการ
พัฒนา (development) และการทดสอบ (testing) ออกจากระบบงานที่ให้บริการจริง (production)
– การทดสอบระบบก่อนการใช้งานจริง เช่น ทดสอบการทางาน
ของแต่ละระบบ (unit test) ทดสอบการทางานร่วมกันของระบบต่าง ๆ (system integration test)
ทดสอบความพร้อมใช้งานตามกระบวนการและความต้องการของผู้ใช้งาน (user acceptance test) และ
ทดสอบความปลอดภัยของระบบ (security test) ตามกระบวนการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ที่กาหนดในเอกสารรายละเอียดคุณสมบัติทางเทคนิค (technical specification)
– การพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงระบบที่เกี่ยวข้องกับการให้
บริการหรือการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันการเงินต้องจัดให้มีการทดสอบประสิทธิภาพ
(performance test)
– แนวทางในการควบคุมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและ
ความลับของข้อมูลสาคัญที่นาไปใช้ในการทดสอบ
– การจัดทาคู่มือและอบรมผู้ใช้งานระบบและผู้ดูแลระบบ
(8) การบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติและปัญหา (IT incident and
problem management)
สถาบันการเงินต้องจัดให้มีการบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติและปัญหา
ที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมและทันท่วงที โดยมีการบันทึก วิเคราะห์ และรายงาน
เหตุการณ์ผิดปกติ ปัญหา และการแก้ไข ให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย หรือผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับ
มอบหมาย ในระยะเวลาที่เหมาะสม นอกจากนี้ สถาบันการเงินต้องมีการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง (root
cause) ของปัญหา เพื่อหาแนวทางแก้ไขจากสาเหตุที่แท้จริง และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ผิดปกติซ้าใน
อนาคต
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(9) การจัดทาแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(9.1) สถาบันการเงินต้องจัดให้มีคณะทางานหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในการจัดทานโยบายในการจัดทาแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรให้เป็นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้ และแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
(9.2) ในการจัดทาแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการเงิน
ต้องคานึงถึงลักษณะการดาเนินธุรกิจ ปริมาณธุรกรรม ความซับซ้อนของเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินธุรกิจของสถาบันการเงิน รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดจากเหตุการณ์
ความเสียหายต่าง ๆ และความเสี่ยงทั่วไป เช่น ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (operational risk) ความเสี่ยง
ด้านชื่อเสียง (reputational risk) และความเสี่ยงอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ความเสี่ยงจากการพึ่งพาองค์กรอื่น
ในการดาเนินธุรกิจ (interdependency risk) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของระบบงานหรือทรัพยากร
ที่สาคัญ (concentration risk) และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสถาบันการเงิน ผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้เสีย
และระบบสถาบันการเงิน (systemic risk)
(9.3) แผนฉุกเฉิน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต้องมีความเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติ สามารถนามาใช้รองรับความเสียหายที่เกิดขึ้นได้จริง และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management :
BCM) และการจัดทาแผนรองรับการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) โดยแผน
ฉุกเฉินดังกล่าวควรครอบคลุมถึงการกาหนดระยะเวลาในการกู้คืนระบบ (recovery time objective : RTO)
และระยะเวลาสูงสุดที่ยอมให้ข้อมูลเสียหาย (recovery point objective : RPO) ที่สอดคล้องกับ
ความสาคัญของระบบ รวมทั้งการกาหนดระยะเวลาสูงสุดที่ยอมให้ธุรกิจหยุดชะงัก (maximum tolerance
period of disruption : MTPD) เพื่อรองรับการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของสถาบันการเงิน และรองรับ
การเกิดเหตุการณ์ผิดปกติต่ าง ๆ ที่อาจส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักหรือเกิดความเสียหายต่อระบบ เช่น
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ภัยธรรมชาติ เพื่อให้สถาบันการเงินดาเนินการกู้ระบบและกลับสู่การทางานได้
ตามปกติให้เร็วที่สุด
(9.4) สถาบันการเงินต้องจัดทาคู่มือหรือเอกสารประกอบการดาเนินการ
ตามแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งประชาสัมพันธ์แผนและฝึกอบรมเพื่อให้พนักงานทุกคน
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดาเนินการตามแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความเข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติตามแผนได้
(9.5) สถาบันการเงินต้องจัดให้มีการทบทวนและทดสอบการปฏิบัติตาม
แผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ
(9.6) สถาบันการเงินต้องจัดให้มีศูนย์คอมพิวเตอร์สารอง (disaster
recovery site) ที่มีความพร้อมใช้งานและสามารถปฏิบัติงานทดแทนได้เมื่อศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (primary
site) หยุดชะงัก โดยสถาบันการเงินควรพิจารณาให้ศูนย์คอมพิวเตอร์สารองอยู่ห่างจากศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก
เพียงพอที่จะมิให้เกิดปัญหาหรือได้รับผลกระทบในลักษณะเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกัน เช่น ระบบไฟฟ้า
ขัดข้อง และภัยธรรมชาติ
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(10) การบริหารจัดการบุคคลภายนอก (third party management)
ในกรณีทสี่ ถาบันการเงินมีการใช้บริการด้านงานเทคโนโลยี
สารสนเทศจากบุคคลภายนอก (IT outsourcing) หรือบุคคลภายนอกมีการเชื่อมต่อกับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันการเงินหรือเข้าถึงข้อมูลสาคัญของสถาบันการเงินหรือของลูกค้า
ของสถาบันการเงินได้ เช่น การใช้บริการด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศจาก IT service provider
การใช้บริการ cloud computing การเชื่อมต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อร่วมให้บริการกับ
พันธมิตรทางธุรกิจ การเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการเครือข่ายสาธารณะหรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
(Internet Service Provider : ISP) หรือผู้ให้บริการระบบชาระเงินกลาง ให้สถาบันการเงินนา
แนวปฏิบัติการบริหารจัดการบุคคลภายนอก (Third Party Management Implementation
Guideline) มาปฏิบัติให้เหมาะสมเพียงพอกับระดับความเสี่ยงและระดับความมีนัยสาคัญของ
การเชื่อมโยงหรือการใช้บริการจากบุคคลภายนอก โดยมีหลักการสาคัญที่สถาบันการเงินต้องบริหาร
จัดการบุคคลภายนอก ดังนี้
(10.1) ต้องกาหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่าง
สถาบันการเงินและบุคคลภายนอกอย่างชัดแจน
(10.2) ต้องกากับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงจากการใช้บริการ
จากบุคคลภายนอกที่สอดคล้องกับระดับความสาคัญของงานที่ใช้บริการและระดับความเสี่ยงจาก
การใช้บริการจากบุคคลภายนอกให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยง
(10.3) ต้องติดตามดูแลประสิทธิภาพของการให้บริการจาก
บุคคลภายนอกให้เป็นไปตามสัญญาหรือข้อตกลง
(10.4) ต้องดูแลให้มั่นใจว่าการใช้บริการจากบุคคลภายนอกมีการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information security) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของสถาบันการเงินและอ้างอิงมาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทั่วไป
ภายใต้กรอบหลักการที่สาคัญ 3 ประการ คือ การรักษาความลับของระบบและข้อมูล (Confidentiality)
ความถูกต้องเชื่อถือได้ของระบบและข้อมูล (Integrity) และ ความพร้อมใช้งานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Availability) ซึ่งรวมถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (data privacy)
(10.5) ต้องเตรียมความพร้อมรับมือต่อปัญหาหรือการเปลี่ยนแปลง
ที่อาจเกิดขึ้น และความพร้อมในการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
5.3.3 การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT risk management)
เพื่อให้สถาบันการเงินสามารถบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง สถาบันการเงินต้องกาหนดนโยบายการบริหารความเสีย่ งด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ครอบคลุมเรื่องโครงสร้างองค์กรและบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และต้องนานโยบายดังกล่าวมาจัดทาระเบียบวิธีปฏิบัติและกระบวนการในการ
บริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันการเงิน โดยครอบคลุมอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) การประเมินความเสี่ยง (risk assessment)
(1.1) การระบุความเสี่ยง (risk identification)
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สถาบันการเงินต้องระบุถึงความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึ่งรวมถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ และช่องโหว่ต่าง ๆ โดยความเสี่ยงดังกล่าวอาจมีสาเหตุมาจากกระบวนการ
ปฏิบัติงาน ระบบงาน บุคลากร หรือปัจจัยภายนอก
(1.2) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (risk analysis)
สถาบันการเงินต้องเข้าใจและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อหาแนวทางในการจัดการความเสี่ยงทีเ่ หมาะสม
(1.3) การประเมินค่าความเสี่ยง (risk evaluation)
สถาบันการเงินต้องประเมินถึงโอกาสทีค่ วามเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศจะเกิดขึ้นและผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและการดาเนินธุรกิจ รวมถึงกาหนดระดับความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ยอมรับได้ (IT risk appetite)

(2) การจัดการความเสี่ยง (risk treatment)
สถาบันการเงินต้องมีแนวทางในการจัดการ ควบคุม และป้องกันความเสี่ยง
ที่เหมาะสมสอดคล้องกับผลการประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
(residual risk) อยู่ในระดับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ยอมรับได้ โดยต้องคานึงถึงความสมดุล
ระหว่างต้นทุนในการป้องกันความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
นอกจากนี้ สถาบันการเงินต้องจัดให้มีการกาหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT key risk indicators) ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ ให้สอดคล้องกับ
ความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศแต่ละงาน เพื่อใช้ในการติดตามและทบทวนความเสี่ยง
(3) การติดตามและทบทวนความเสี่ยง (risk monitoring and review)
สถาบันการเงินต้องจัดให้มีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการติดตามและ
ทบทวนความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ยอมรับได้ที่กาหนดไว้
(4) การรายงานความเสี่ยง (risk reporting)
สถาบันการเงินต้องมีการรายงานระดับความเสี่ยงและผลการบริหาร
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นประจา เช่น ตามรอบ
การประชุมของคณะกรรมการ
ทั้งนี้ สถาบันการเงินต้องจัดให้มีการทบทวนระเบียบวิธีปฏิบัติและกระบวนการ
ในการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างมีนัยสาคัญ
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5.3.4 การปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT compliance)
สถาบันการเงินต้องจัดให้มีการกากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT compliance) เช่น กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
กฎหมายว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กฎหมายว่าด้วยระบบการชาระเงิน เพื่อป้องกัน
การละเมิดหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ที่
ทาหน้าทีเ่ กี่ยวกับการกากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT compliance) สามารถอยู่ในฝ่ายกากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์
(compliance) ได้
5.3.5 การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT audit)
(1) สถาบันการเงินต้องจัดให้มี ผู้ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งอาจเป็น
ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่มีความเป็นอิสระจากหน่วยงานที่ทา
หน้าที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและหน่ วยงานที่ทาหน้าที่บริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(2) สถาบันการเงินต้องจัดให้มีแผนงานและขอบเขตการตรวจสอบด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับ ความสาคัญและความเสี่ยงของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถาบันการเงิน และนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแผนงานและขอบเขต
การตรวจสอบดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องครอบคลุมถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศที่สาคัญของสถาบันการเงิน ทั้งนี้ สถาบันการเงินต้องจัดให้มีการทบทวนแผนงาน
และขอบเขตการตรวจสอบดังกล่าวโดยคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และทุกครั้ง
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี นัยสาคัญ
(3) สถาบันการเงินต้องจัดให้มีการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามแผนงานและขอบเขตที่กาหนดตามข้อ 5.3.5 (2) โดยสาหรับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
นัยสาคัญควรตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติในเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่มีนัยสาคัญ
(4) สถาบันการเงินต้องจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่เป็นอิสระทาหน้าที่
ประเมินระบบหรือเทคโนโลยีที่มีความสาคัญ ซึ่งสถาบันการเงินเห็นว่ามีความจาเป็นต้องประเมิน
แต่สถาบันการเงินมีข้อจากัด หรือผู้ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันการเงินตามข้อ (1)
ไม่สามารถประเมินได้ เช่น การประเมินระบบที่มีความซับซ้อนหรือมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ หรือการประเมิน
ความสามารถของระบบในการปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับการทาธุรกิจของสถาบันการเงินในอนาคตภายใต้
สภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว
(5) สถาบันการเงินต้องจัดทารายงานผลการตรวจสอบด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนจัดเก็บรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวไว้
ที่สถาบันการเงิน พร้อมไว้สาหรับการตรวจสอบหรือเมื่อร้องขอโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
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(6) สถาบันการเงินต้องจัดให้มีการติดตามประเด็นจากการตรวจสอบ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และรายงานประเด็นสาคัญให้กับคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
5.3.6 การบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT project
management)
(1) สถาบันการเงินต้องจัดให้มีการศึกษาความจาเป็นและประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับของโครงการที่มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดาเนินธุรกิจก่อนเริ่มโครงการ โดยต้องมี
การพิจารณาเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม และมีการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับ
ฝ่ายงานอื่นและระบบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องมีการจัดลาดับความสาคัญของโครงการและนาเสนอขออนุมัติ
โครงการต่อคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย หรือผู้บริหารระดับสูง ตามขอบเขตอานาจในการอนุมัติที่
กาหนดไว้
(2) สถาบันการเงินต้องมีการกาหนดกรอบการบริหารจัดการโครงการ (project
management framework) ที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
โครงการ (project management) โดยครอบคลุมขั้นตอนตั้งแต่การเริ่มโครงการ การดาเนินการและ
การควบคุมโครงการ การปิดโครงการ และการสอบทานโครงการ รวมทั้งต้องมีการกาหนดโครงสร้าง
การควบคุมและกากับดูแลโครงการที่ชัดเจน (project governance) โดยสถาบันการเงินต้องจัดให้มี
อย่างน้อยในเรื่องต่อไปนี้
(2.1) คณะกรรมการที่ทาหน้าที่กากับดูแลโครงการ เพื่อทาหน้าที่ใน
การกากับดูแลความคืบหน้า ให้คาแนะนา และพิจารณาตัดสินใจการดาเนินงานในโครงการที่สาคัญ เพื่อให้
การดาเนินงานของโครงการเป็นไปตามแผนงานที่กาหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการกากับดูแลโครงการควร
ประกอบด้วยผู้บริหารหรือผู้แทนจากฝ่ายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(2.2) หน่วยงานหรือทีมงานดูแลภาพรวมของโครงการ (Project
Management Office : PMO) เพื่อทาหน้าที่ในการกาหนดรูปแบบ กระบวนการ และเครื่องมือที่เป็น
มาตรฐานในการบริหารจัดการและติดตามความคืบหน้าของโครงการ รวมทั้งรายงานความคืบหน้า และ
ภาพรวมของโครงการที่สาคัญของสถาบันการเงินต่อคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายในการกากับดูแล
โครงการ หรือผู้บริหารระดับสูงที่อนุมัติโครงการดังกล่าว เพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย
ที่วางไว้
(2.3) ผู้จัดการโครงการ (project manager) เพื่อทาหน้าที่ในการบริหาร
จัดการโครงการแต่ละโครงการตามขั้นตอนการบริหารจัดการโครงการ และส่งมอบงานในแต่ละขั้นตอน
ตามรูปแบบ กระบวนการ และเครื่องมือ ตามที่หน่วยงานหรือทีมงานดูแลภาพรวมของโครงการกาหนด
เพื่อให้สามารถส่งมอบโครงการได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามแผนงานที่กาหนด
5.4 การนาเทคโนโลยีมาใช้หรือการเปลี่ยนแปลงการใช้เทคโนโลยี
ในกรณีที่มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ หรือมีการเปลี่ยนแปลงระบบหรือเทคโนโลยี
ทั้งกรณีสถาบันการเงินดาเนินการเองหรือใช้บริการจากบุคคลภายนอก สถาบันการเงินจะต้องมี
การพิจารณาความมีนัยสาคัญก่อนดาเนินการ โดยสถาบันการเงินจะต้องมีข้อกาหนด (criteria)
ในการพิจารณาความมีนัยสาคัญที่ชัดเจน ภายใต้กรอบหลักการที่คานึงถึงความเสี่ยงและผลกระทบ
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ต่อการดาเนินธุรกิจของสถาบันการเงินในวงกว้าง (bank wide impact) และผลกระทบต่อระบบ
สถาบันการเงินในวงกว้าง (banking system wide impact) เช่น กระทบลูกค้าส่วนใหญ่ของสถาบัน
การเงิน หรือกระทบต่อระบบงานกลาง ทั้งนี้ สถาบันการเงินต้องมีการพิจารณา รวมทั้งการสื่อสาร
ติดตาม และทบทวนข้อกาหนด โดยประกอบไปด้วยขั้นตอนอย่างน้อย ดังนี้
5.4.1 ข้อกาหนดต้องผ่านการพิจารณาร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
หน่วยงานปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (first line of defense) หน่วยงานบริหารความเสี่ยง
และกากับภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (second line of defense)
5.4.2 ข้อกาหนดต้องได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย
5.4.3 ข้อกาหนดต้องได้รับการสื่อสารและเผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
โดยทั่วกัน
5.4.4 ต้องมีการสอบทานการดาเนินการตามข้อกาหนดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5.4.5 ข้อกาหนดต้องได้รับการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และทุกครั้งที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อกาหนด
ดังกล่าวสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงและผลกระทบของสถาบันการเงิน
ทั้งนี้ สถาบันการเงินต้องมีการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมตามระดับความมี
นัยสาคัญของการนาเทคโนโลยีมาใช้ หรือมีการเปลี่ยนแปลงระบบหรือเทคโนโลยี ทั้งกรณีสถาบัน
การเงินดาเนินการเองหรือใช้บริการจากบุคคลภายนอก
5.5 การรายงาน แจ้ง หรือขออนุญาตต่อธนาคารแห่งประเทศไทย
5.5.1 กรณีธนาคารพาณิชย์
(1) การรายงานโครงการด้านเทคโนโลยีที่มีนัยสาคัญประจาปี
ธนาคารพาณิชย์จะต้องจัดส่งรายงานโครงการด้านเทคโนโลยีที่มี
นัยสาคัญประจาปี ทั้งกรณีธนาคารพาณิชย์ดาเนินการเองหรือใช้บริการจากบุคคลภายนอก ต่อ
ธนาคารแห่งประเทศไทยตามแบบรายงานที่สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ภายในวันที่ 31 มกราคมของทุกปี โดยให้ธนาคารพาณิชย์ปรับปรุงข้อมูลรายงาน
โครงการด้านเทคโนโลยีที่มีนัยสาคัญประจาปีให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบเป็นรายไตรมาส และ
จัดส่งภายใน 15 วันหลังสิ้นไตรมาส
(2) การแจ้งการนาเทคโนโลยีมาใช้หรือการเปลี่ยนแปลงระบบหรือ
เทคโนโลยีทมี่ คี วามเสี่ยงหรือผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญ
ธนาคารพาณิชย์ที่มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ หรือมีการเปลี่ยนแปลงระบบ
หรือเทคโนโลยีที่มีนัยสาคัญ ทั้งกรณีธนาคารพาณิชย์ดาเนินการเองหรือใช้บริการจากบุคคลภายนอก
ให้รายงานการนาเทคโนโลยีมาใช้หรือการเปลี่ยนแปลงการใช้เทคโนโลยีที่มีนัยสาคัญ ต่อธนาคารแห่ง
ประเทศไทยตามที่กาหนดในคู่มือประชาชนให้ทราบล่วงหน้า 15 วันก่อนดาเนินการ
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5.5.2 กรณีบริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ที่มกี ารนาเทคโนโลยีมาใช้ หรือมี
การเปลี่ยนแปลงระบบหรือเทคโนโลยีที่มีนัยสาคัญ ทั้งกรณีบริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
ดาเนินการเองหรือใช้บริการจากบุคคลภายนอก ให้ยื่นขออนุญาตการนาเทคโนโลยีมาใช้หรือ
การเปลี่ยนแปลงการใช้เทคโนโลยีที่มีนัยสาคัญ ต่อธนาคารแห่งประเทศไทยตามที่กาหนดในคู่มือ
ประชาชน รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจร้องขอเพิ่มเติม เพื่อขอ
อนุญาตก่อนดาเนินการ โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันทาการ
นับแต่วันที่ได้รับคาขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน
5.6 การรายงานปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่อธนาคารแห่งประเทศไทย
สถาบันการเงินต้องรายงานต่อธนาคารแห่งประเทศไทยในกรณีที่เกิดปัญหาหรือเหตุการณ์
ที่มีนัยสาคัญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อการให้บริการ ระบบงาน หรือชื่อเสียงของ
สถาบันการเงิน รวมถึงกรณีเทคโนโลยีสารสนเทศที่สาคัญของสถาบันการเงินถูกโจมตีหรือถูกขู่โจมตี
จากภัยคุกคามทางไซเบอร์ และเป็นปัญหาหรือเหตุการณ์ที่สถาบันการเงินต้องรายงานต่อ ผู้บริหารใน
ตาแหน่งสูงสุดของสถาบันการเงิน โดยให้สถาบันการเงินรายงานปัญหาหรือเหตุการณ์ดังกล่าวมายัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย ทันทีเมื่อเกิดหรือรับรู้ปัญหาหรือเหตุการณ์นั้น และให้สถาบันการเงินแจ้งสาเหตุ
และการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมภายหลัง
5.7 การใช้บริการจากบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกันหรือบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องใน
การกากับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันการเงินควรมีโครงสร้างการกากับดูแลในภาพรวมที่เอื้อต่อการบริหาร
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม และสอดคล้องตามหลักการแบ่งแยกหน้าที่
ความรับผิดชอบ 3 ระดับ (three lines of defence) ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 5.3.1
โดยในกรณีที่สถาบันการเงินมีโครงสร้างการกากับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากบริษัท
ในกลุ่มธุรกิจเดียวกันหรือบริษทั ที่มีความเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกรณีสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ
และธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ ซึ่งช่วยให้สถาบันการเงิน
สามารถดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยให้สถาบันการเงิน
แจ้งการใช้บริการจากบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกันหรือบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องในการกากับดูแล
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อธนาคารแห่งประเทศไทยตามที่กาหนดในคู่มือประชาชน
ทั้งนี้ สถาบันการเงินและคณะกรรมการสถาบันการเงินหรือผู้บริหารระดับสูงของ
สถาบันการเงินในประเทศไทยยังคงต้องรับผิดชอบต่อการกากับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเสมือนว่าสถาบันการเงินดาเนินการเอง
5.8 การขอผ่อนผันการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ในกรณีที่สถาบันการเงินใดไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดตามประกาศ
ฉบับนี้ได้ ให้สถาบันการเงินยื่นขออนุญาตผ่อนผันการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อธนาคารแห่ง
ประเทศไทยตามที่กาหนดในคู่มือประชาชน เป็นรายกรณี พร้อมแสดงเหตุผลและความจาเป็น รวมถึง
แผนในการดาเนินการเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดได้ต่อไป ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย
จะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันทาการนับแต่วันที่ได้รับคาขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน
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5.9 การกาหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม ชะลอ ระงับ เพิกถอน หรือเข้าตรวจสอบ การนา
เทคโนโลยีมาใช้ หรือมีการเปลี่ยนแปลงระบบหรือเทคโนโลยี
ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจพิจารณากาหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม ชะลอ ระงับ เพิกถอน
หรือเข้าตรวจสอบ การนาเทคโนโลยีมาใช้ หรือการเปลี่ยนแปลงระบบหรือเทคโนโลยี ทั้งกรณี
สถาบันการเงินดาเนินการเองหรือใช้บริการจากบุคคลภายนอก ตามความจาเป็นเป็นรายกรณี
รวมทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยมีสิทธิ์ในการเข้าตรวจสอบบุคคลภายนอกที่มีนัยสาคัญต่อระบบ
สถาบันการเงิน หากพบว่าเป็นการดาเนินการที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างหรือความเชื่อมั่น
ในระบบสถาบันการเงิน
5.10 บทเฉพาะกาล
5.10.1 ให้สถาบันการเงินที่ต้องจัดให้มีผู้บริหารระดับสูงที่ทาหน้าที่บริหารจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันการเงิน (Chief Information Security
Officer : CISO) ตามที่กาหนดในข้อ 5.3.1 (2.3) ดาเนินการให้มีผู้บริหารระดับสูงที่ทาหน้าที่
บริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันการเงิน (Chief Information
Security Officer : CISO) ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้
5.10.2 ให้สถาบันการเงินจัดทาข้อกาหนด (criteria) ในการพิจารณาความมี
นัยสาคัญที่ชัดเจนตามที่กาหนดในข้อ 5.4 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 มกราคม 2563 โดยในระหว่างที่
สถาบันการเงินยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จ สถาบันการเงินยังคงต้องพิจารณาความมีนัยสาคัญของการนา
เทคโนโลยีมาใช้หรือการเปลี่ยนแปลงการใช้เทคโนโลยีภายใต้กรอบหลักการที่คานึงถึงผลกระทบต่อการ
ดาเนินธุรกิจของสถาบันการเงินในวงกว้าง (bank wide impact) และผลกระทบต่อระบบสถาบันการเงิน
ในวงกว้าง (banking system wide impact) ตามกรอบหลักการที่กาหนดในข้อ 5.4
5.10.3 ให้ธนาคารพาณิชย์จัดส่งรายงานโครงการด้านเทคโนโลยีที่มีนัยสาคัญ
ประจาปีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 5.5.1 (1) สาหรับปี 2562 ภายใน 30 วันนับจากวันที่
ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้
6. วันเริ่มต้นบังคับใช้
ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

หากมีความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมประการใด โปรดส่งความเห็นมายังทีมนโยบาย
การปฏิบัติการสถาบันการเงิน ฝ่ายนโยบายการกากับสถาบันการเงิน สายนโยบายสถาบันการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย ทางอีเมล : BOPTeam@bot.or.th ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

