ความเสียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภัยคุกคามทางไซเบอร์

การนําองค์กรเปลียนผ่านสู่ยคุ ดิ จิทลั : การรับมือกับความเสียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการรักษาความปลอดภัยด้านไซเบอร์
14 สิ งหาคม 2561

Cybersecurity and insider threat stats 2018

54%

External
Threat

New mobile malware increased in 2017,
as compared to 2016. (Symantec 2018)

malicious mobile applications
blocked each day. (Symantec 2018)

46%

600%

71%

53,000 real incidents and
2,216 confirmed data

New Ransomeware increased in 2017, as
compared to 2016. (Symantec 2018)

Insider
Threat

24,000

All targeted attacks started with
spear phishing (Symantec 2018)
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Employees are
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Employees
aretheir
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in IT security. (Kaspersky Lab 2018)
weakness

IoT attacks increased in 2017,
as compared to 2016. (Symantec 2018)

Data breaches in 2017 (Verizon 2018)

48%
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Employee
carelessness
Employee carelessness
contributed
contributed
directly of cyber security incidents
(Kaspersky
Lab 2018)
directly
of cyber
security
incidents

การณ์
ลธนาคารบางส่
วนหลุดดไปยั
ไปยังงภายนอก
ภายนอก
เหตุเหตุ
การณ์
ข้อมูข้อลมูธนาคารบางส่
วนหลุ

เหตุการณ์ ภยั ไซเบอร์กบั ธนาคารพาณิ ชย์ 2 แห่ง

เหตุการณ์: ปลาย ก.ค. 2561 ธนาคารพาณิ ชย์ 2 แห่งพบว่ามีข้อมูลของลูกค้าหลุดไปภายนอก
ธนาคาร
รายงานเหตุการณ์มายัง ธปท.
เร่งตรวจสอบสาเหตุ ปิ ดช่องโหว่ เพิ มการป้ องกันเฝ้ าระวัง
เตรียมมาตรการดูแลลูกค้า และสือสาร 31 กค. 2561
Share ข้อมูลภายใน TB-CERT

ธปท.
ติ ดตามและประสานงานอย่างใกล้ชิด
กําชับ สง. อืนให้ตรวจสอบ ประเมิ นช่องโหว่ระบบ
และปิ ดช่องโหว่รวมทัง เฝ้ าระมัดระวังเหตุการณ์
รายงาน National Cyber และสือสาร 31 กค. 2561

Lesson Learned
• ไม่ประมาท ช่องโหว่เกิ ดขึนได้ตลอดเวลา ต้องประเมิ น/ทดสอบ
เจาะระบบสมําเสมอ และ Patch โดยเร็ว
• ระบุจดุ ทีเป็ น attack surface ได้ เพือป้ องกัน ตรวจจับได้
ครอบคลุม
• การแลกเปลียนข้อมูลมีประโยชน์ Threat intelligence หรือ CERT
• เตรียมแผนรับมือภัยแต่ละประเภท และซักซ้อมทดสอบสมําเสมอ
• เตรียมงบฉุกเฉิ นอาจจําเป็ นต้องใช้เมือเจอเหตุการณ์
• การสือสารควรให้ข้อเท็จจริ ง โปร่งใส ไม่ก่อให้สบั สนหรือตืน
ตระหนก คํานึ งถึง target audience timing ผู้รบั ผิ ดชอบ ควร
ประสาน 3rd Parties ให้เข้าใจเพือช่วยสนับสนุน

ประชุมกับ ธพ. และ TB-CERT เพือสรุป lesson Learned
และยกระดับการตอบสนองต่อเหตุการณ์
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กรอบการประเมิ นความพร้อมรับมือภัยไซเบอร์ตามมาตรฐานสากล*
1.ประเมิ นความเสียงตังต้นที สง.เผชิ ญ
(Cyber Inherent Risk: IR)

2.ประเมิ นการบริ หารจัดการและการควบคุมภัยไซเบอร์
(Cyber Risk Management and Control: Maturity)
6 Assessment Domains

5 Key Risk Indicators
1. No. of Connection &Technology Usage

L

1.Governance
2. Risk Identification

3.Level of Product & Services Usage

M

3. Protection
4. Detection

4. Org. Characteristics

H

5. Response & Recovery

2. Verieties of Delivery Channels

Intermediate

6. 3rd Party Management

5. Cyber Incident Records

PEOPLE

Expected Maturity
L
M
H

Baseline
Intermediate
Advanced

Baseline

3. Identify Gaps

Advanced
PROCESS

TECH

Existing Maturity

GAPs
*มาตรฐานสากล: NIST/ ISO27032 / FFIEC/ HKMA

32

ธปท. มีแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี (ปี 2560-2562) ด้าน Cyber Resilience
Intended Outcome :
ธปท. สถาบันการเงิ น และระบบการเงิ นของประเทศ มีความพร้อม ทังด้านระบบ กระบวนการ และบุคลากร สามารถรับมือกับภัยคุกคาม Cyber ได้ ไม่ก่อให้เกิ ดความ
เสียหายทีร้ายแรง ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง
(1)
ยกระดับความ
พร้อมรับมือภัย
Cyber

สร้างความรู้เรืองภัยคุกคาม และ
ความปลอดภัยในการทําธุรกรรม
การเงิ น ให้กบั ประชาชนต่อเนื อง

(4)
Financial
Technology
Literacy

เสริ มสร้างความรู้ให้กบั คณะกรรมการ สง. และ
บุคลากรทุกระดับ รวมทัง ร่วมมือกับภาคการศึกษา
สร้างบุคลากรด้าน Ssecurity ในภาคการเงิ นให้
เพียงพอ และมีความรู้เท่าทัน

แผนยุทธศาสตร์
ด้าน Cyber
Resilience

(3)
พัฒนาบุคลากรด้าน

ให้ สง. มีการประเมิ นความพร้อมในการรับมือเทียบกับ
Cyber Risk ที สง. มี เพือปิ ด gap สําคัญได้ภายในปี 2561
โดยใช้ Cyber Resilience Assessment Framework

(2)
Collaboration &
Intelligence
Sharing

สร้างความร่วมมือในภาคการเงิ น
ระหว่าง สง. Regulators องค์กรรัฐ
ทังในประเทศ และ ต่างประเทศ

MAS
HKMA
JFSA
Bundes
Fed

Cybersecurity
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หน่ วยงานด้านการรักษาความมันคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศไทย
International CERTs and Orgs

International level
National level
(Temporary) National
Cybersecurity Committee

Police

Regulator level

NBTC

Industry level

OIC

SEC

TI-CERT

TCM-CERT

FI

TB-CERT

FI

Knowledge sharing

Other
Regulators

TBA

Cyber threats / incident sharing
Knowledge sharing (threats, solutions)
Capability building

FI

Capability building

• Sharing (Cyber threats incidents solution
• Working group : security issues (eKYC, biometrics)
• Exercise
• Develop sharing platform

FI

Cyber threats / incident sharing

Education

Challenge

Rapid Tech.
Change

Cybersecurity
Mindset

Complexity in
Cyber Threat
Mananging
IT/Cyber as
Enterprise
wide

Capability
Building
Strong
collaboration
in all levels
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ฝากข้อคิ ด
“ภัย ไซเบอร์เ ป็ นความเสี ยงรู ป แบบใหม่ ที เกิ ด ขึ นทัวโลก ไม่ ใ ช่ เ ฉพาะแค่ ส ถาบัน การเงิ น
แต่ จ ะเกิ ด ขึ นได้ ใ นทุ ก อุ ต สาหกรรม ดัง นั น จึ ง ต้ อ งมี ร ะบบที เท่ า ทัน ต่ อ การแก้ ไ ขปั ญ หาอย่ า งรวดเร็ว
และต้ อ งทํา งานร่ ว มกัน กับ ภาคี ต่ า ง ๆ เพื อป้ องกัน ภัย ที จะเกิ ด ขึ นในอนาคต”

ดร. วิ รไท สันติ ประภพ – ผูว้ า่ การ ธนาคารแห่งประเทศไทย
“Hackers don’t fight fair.
They won’t wait for you to prepare.”
JP Dunning - Principal Security Consultant, McAfee
“There are 2 types of company:
ones that were hacked and ones that don’t know that they were hacked.”
Christopher Hall - Deputy Chief Information Security Officer (CISO),
The Bank of New York Mellon
“No such thing as Hacker-Proof…
If you build it, they will come. ”
Thio Tse Gan- Cyber Risk Leader, Deloitte South East Asia

