
 

 

 

 

ตามท่ีส านักงาน คปภ. ได้ออกแนวทางปฏิบัติ เรื่อง การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business 

Continuity Management) และการจัดท าแผนรองรับการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) 

เมื่อปี 2555  โดยแนวทางปฏิบัติฉบับดังกล่าวได้พัฒนาและก าหนดหลักเกณฑ์ภายใต้บริบทการด าเนินธุรกิจและ

สถานการณข์องประเทศในขณะนั้น เช่น น้ าท่วม สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง เป็นต้น แต่เนื่องจากปัจจุบัน

สภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงจากในอดีต บริษัทไดน้ าเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรมต่างๆ 

ขึ้นมาเป็นองค์ประกอบส าคัญในการด าเนินธุรกิจ ทั้งในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการลูกค้า ท าให้ความ

เสี่ยงหรือเหตุการณ์ท่ีจะส่งผลกระทบให้ธุรกิจเกิดการหยุดชะงักมีรูปแบบที่เปลี่ยนไป เช่น การถูกโจมตีทางไซเบอร์ใน

รูปแบบต่างๆ เป็นต้น ดังนั้น เพ่ือให้แนวทางการก ากับดูแลเรื่องการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของบริษัทประกันภัย

สอดคล้องกับบริบทและรูปแบบในการด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน ส านักงาน คปภ. จึงได้ด าเนินการทบทวนแนวทางปฏิบัติ 

เรื่อง BCM & BCP เพ่ือปรับปรุงหลักเกณฑ์หรือข้อก าหนดต่างๆ ในแนวปฏิบัติให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม

ในการด าเนินธุรกิจและความเสี่ยงที่จะส่งผลให้การด าเนินงานของบริษัทเกิดการหยุดชะงัก   

แบบสอบถาม เรื่อง แผนรองรับการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของบริษัทประกันภัย (Business Continuity 

Plan) และแผนรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Incident Response Plan) จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาและทบทวนแนวทางปฏิบัติเรื่อง BCM & BCP ของส านักงาน คปภ. ในปัจจุบันให้สอดคล้อง

กับบริบทในการด าเนินธุรกิจและความเสี่ยง โดยจะน าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจมาประกอบการพิจารณายกระดับ

และปรับปรุงแก้ไขแนวทางปฏิบัติเรื่อง BCM & BCP ให้มีความครอบคลุมแผนการตอบสนองต่อภัยคุกคามทาง     

ไซเบอร์ (Incident Response Plan) 

2. เพ่ือให้ส านักงาน คปภ. ทราบถึงแนวทางและระดับความพร้อมในการรับมือและตอบสนองต่อภัยคุกคาม

ทางไซเบอรใ์นทางปฏิบัติของบริษัทในปัจจุบัน  

ทั้งนี้ ข้อมูลที่ท่านตอบมาในแบบสอบถามฉบับนี้ จะน ามาเป็นองค์ประกอบส าคัญในการพิจารณา
ก าหนดแนวทางปฏิบัติเรื่อง แผนรองรับการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของบริษัทประกันภัย (Business 
Continuity Plan) และแผนรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Incident Response Plan) อย่างเป็นนัยส าคัญ 
เพ่ือให้กฎระเบียบที่ส านักงาน คปภ. จะด าเนินการพัฒนาต่อไปนั้นสอดคล้องกับบริบทในการด าเนินธุรกิจใน
ปัจจุบัน และสามารถน าไปปรับใช้ให้เกิดการปฏิบัติอย่างเหมาะสมเพ่ือสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความ
เชื่อมั่นให้ผู้เอาประกันภัยและประชาชนต่อไป 

ส านักงาน คปภ. จึงขอความร่วมมือท่านในการให้ข้อมูลตอบแบบสอบถามภายในวันศุกร์ที ่17 
มกราคม 2563 ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ และจะใช้เพื่อประกอบการพิจารณาทบทวน

แบบสอบถาม  
เรื่อง แผนรองรับการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองของบริษัทประกันภัย 

(Business Continuity Plan) และแผนรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
(Incident Response Plan) 



ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติเรื่อง แผนรองรับการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของบริษัทประกันภัย (Business 
Continuity Plan) และแผนรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Incident Response Plan) เท่านั้น   

** ส านักงาน คปภ. ขอขอบคุณในความร่วมมือการให้ข้อมูลของท่านล่วงหน้า ณ โอกาสนี้ ** 



ค าอธิบาย 

แบบสอบถามฉบับนี้ ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี ้

ส่วนที่ 1 :  ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 2 :  แนวทางในการก าหนดนโยบายแผนรองรับการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง  

ส่วนที่ 3 : นโยบายและมาตรการในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

ส่วนที่ 4 : ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค านิยามเพื่อใช้ประกอบการตอบแบบสอบถาม 

ค าศัพท์ ความหมาย 
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การกระท าหรือการด าเนินการใดๆ โดยมิชอบ โดยใช้คอมพิวเตอร์หรือ 

ระบบคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมไม่พึงประสงค์โดยมุ่งหมายให้เกิดการ
ประทุษร้ายต่อระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง และเป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึง ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายหรือ 
ส่งผลกระทบต่อการท างานของคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือ 
ข้อมลูอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

ระยะเวลาการหยุดชะงักที่ยอมได้
สูงสุด(Maximum Tolerable 
Period of Disruption : MTPD)   

ระยะเวลาที่ระบบหยุดชะงักที่ยอมรับได้สูงสุดหากเกินก าหนดเวลานี้แล้วจะ
ไม่สามารถท าให้ธุรกิจกลับคืนสู่สภาพปกติได้ 

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟ้ืนคืน
สภาพ (Recovery Time 
Objective : RTO) 

ระยะเวลาเป้าหมายที่ใช้ในการด าเนินการเพ่ือให้กระบวนการกลับคืนสู่สภาพ
ปกติหลังเกิดเหตุการณ์ 

ระยะเวลาสูงสุดที่ยอมให้ข้อมูล
เสียหาย (Recovery Point 
Objective : RPO) 

จุดเป้าหมายเวลาที่ข้อมูลจะได้ได้รับการกู้กลับคืนมา เพ่ือให้กิจกรรมเดินหน้า
ต่อไปได้ หรือ สามารถยอมรับการสูญหายของข้อมูลได้เท่าไหร่  

การบริหารความต่อเนื่องในการ
ด าเนินธุรกิจ (Business Continuity 
Management : BCM) 

แนวทางในการก าหนดนโยบาย มาตรฐาน และกระบวนการท างานของทั้ง
บริษัท เพ่ือให้มั่นใจว่ากรณีที่มีเหตุการณ์ท่ีท าให้การปฏิบัติงานตามปกติเกิด
การหยุดชะงัก ระบบงานที่ส าคัญจะยังสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
หรือกลับมาด าเนินการได้ในเวลาที่เหมาะสม 

แผนรองรับการด าเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง (Business Continuity 
Plan : BCP) 

แผนงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ก าหนดขั้นตอน และกระบวนการในการ
ท างานในการเรียกคืนการด าเนินงานให้กลับสู่ภาวะปกติ เพ่ือให้ธุรกิจสามารถ
ด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อเกิดเหตุการณ์ด าเนินการหยุดชะงัก 

แผนการตอบสนองต่อภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ (Incident Response 
Plan : IRP)  

แผนงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ก าหนดถึงวิธีปฏิบัติเพ่ือตอบสนองเมือ่เกิด
เหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

แผนการเรียกคืนการด าเนินงานให้
กลับสู่ภาวะปกติ (Business 
Recovery Plan : BRP หรือ 
Disaster Recovery Plan)  

แผนงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร ที่เตรียมไว้ในการกู้ระบบในกรณีท่ีระบบล่ม 
ช่วยให้สามารถกู้คืนระบบและการท างานกลับคืนสู่ปกติ 

การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ 
(Business Impact Analysis : BIA) 

การวิเคราะห์และวัดผลกระทบทางธุรกิจหรือความสูญเสียทางธุรกิจที่เกิดจาก
การหยุดชะงักของการด าเนินธุรกิจ 

การฝึกซ้อมแบบ Table Top 
Exercise 

การฝึกซ้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยการจ าลอง สถานการณ์การถูก
โจมตีทางไซเบอร์ ซึ่งเน้นการทดสอบการปฏิบัติตามกระบวนการและแผน
ต่างๆ ตลอดจนวิธีการสื่อสาร การรายงาน การเรียกประชุม และสั่งการในแต่
ละสถานการณ์ โดยไม่ได้ลงมือปฏิบัติจริงในเชิงเทคนิค แต่ผู้เข้าร่วมจะตอบ



ค าถาม แสดงความเห็น และด าเนินการต่างๆ ตามสถานการณ์ท่ีก าหนด เพ่ือ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการรับมือกับเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

ระบบจ าลองยุทธทางไซเบอร์ 
(Cyber Ranges)  

เป็นฝึกบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในสถานการณ์จ าลองเสมือน
จริง เพ่ือให้ทีมรักษาความมั่นคงปลอดภัยและพนักงานขององค์กรได้ฝึกซ้อม
การโจมตีและรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์รูปแบบต่างๆ  



ส่วนที่ 1 

ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม  

 

1. ชื่อบริษัท            

2. ชื่อผู้ตอบแบบสอบถาม          

 ต าแหน่ง            

3. Email             

4. เบอร์โทรศัพท ์          

             

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 2 
แนวทางในการก าหนดนโยบายแผนรองรับการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 

1. บริษัทมีแผนรองรับการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP Plan) หรือไม่                

   มี และรองรับในกรณีดังต่อไปนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  ภัยคุกคามทางไซเบอร์    

  สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง / เหตุการณจ์ลาจล 

   ข่าวลือ      

   ภัยพิบัติ (ไฟไหม้ น้ าท่วม เป็นต้น) 

   การประท้วงของพนักงาน   

  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)         

  ไม่มี (ถ้าไม่มี บริษัทมีแผนในการด าเนินการอย่างไรบ้าง โปรดอธิบายโดยย่อ)   
           
            

2. ในปัจจุบันบริษัทมีการก าหนดผู้มีหน้าทีป่ระกาศใช้แผน BCP ของบริษัทหรือไม ่(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 มี : BCP ส าหรับภัยคุกคามทางไซเบอร์ (โปรดระบุต าแหน่ง)     

 มี : BCP ส าหรับเหตุการณ์อ่ืนๆ (โปรดระบุต าแหน่ง)      

  ยังไม่ได้ก าหนดชัดเจน เนื่องจาก        

3. บริษัทมีการก าหนดเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานกับ คปภ. ในกรณีท่ีบริษัทประกาศใช้ BCP หรือไม่ 

  มี (โปรดระบุต าแหน่ง)                  ไม่มี  

4. การสื่อสารภายในบริษัท 

4.1 เมือ่เกิดเหตุการณผ์ิดปกติทีอ่าจส่งผลกระทบท าให้ธุรกิจหยุดชะงัก บริษัทมีการก าหนดกระบวนการสื่อสาร
ภายในเพ่ือแจ้งเตือนเกี่ยวกับเหตุการณ์ความผิดปกติที่เกิดขึ้นให้พนักงานทุกคนรับทราบ หรือไม ่ 

   มี และใช้วิธีการสื่อสารดังต่อไปนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

     SMS   

      Email 



 Line/Messenger/WhatsApp/WeChat 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)        

   ไม่มี   

 4.2 เมื่อมีการประกาศใช้แผน BCP บริษัทมีการก าหนดกระบวนการสื่อสารภายในบริษัทที่ชัดเจน หรือไม่ 

  มี และใช้วิธีการสื่อสารดังต่อไปนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

     SMS   

      Email 

 Line/Messenger/WhatsApp/WeChat 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)        

    ไม่มี   

4.3 บริษัทมีการจัดท าผังการติดต่อพนักงาน (Call Tree) หรือไม่ 

    มี                         ไม่มี 

5. บริษัทมีนโยบายการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้เอาประกันภัยและผู้มีส่วนได้เสียทราบเมื่อบริษัทมีการประกาศใช้        
แผน BCP หรือไม่ 

มีนโยบายและครอบคลุมกรณีเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์                   

มีนโยบายแต่ไม่ครอบคลุมกรณีเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

ไม่มี 

6. บริษัทมีการก าหนดแนวทางปฏิบัติของพนักงานตามแผน BCP เพ่ือให้บริษัทสามารถด าเนินงานส าคัญได้อย่าง
ต่อเนื่อง หรือไม่  

มี                       ไม่มี 

6.1 ในกรณีที่มีการก าหนดแนวทางปฏิบัติ โดยครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานแต่ละต าแหน่งอย่างชัดเจน 

รายละเอียดวิธีปฏิบัติงานที่ต้องปฏิบัติตาม 

อ่ืนๆ (โปรดระบุ)        



7. การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อการหยุดชะงักของการด าเนินงาน (Business Impact 

Analysis) 

7.1 บริษัทมีการท า Business Impact Analysis หรือไม่ 

   มี                      ไม่มี  

7.1.1 ในกรณีที่มกีารท า Business Impact Analysis บริษทัได้ค านึงถึงเหตุการณ์ภัยคุกคามทาง          

ไซเบอร์หรือไม่ 

    มี                       ไม่มี  

 7.2 ในการจัดท า Business Impact Analysis ของบริษัท มีการวิเคราะห์ปัจจัยดังต่อไปนี้หรือไม่ 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   

 การก าหนดระยะเวลาหยุดด าเนินงานสูงสุดที่ยอมรับได้ของระบบงานต่างๆ  
 (Maximum Tolerable Period of Disruption – MTPD) 

 ระยะเวลาสูงสุดที่ยอมให้ข้อมูลเสียหาย (Recovery Point Objectives) 

 ระยะเวลาเป้าหมายในการฟ้ืนคืนสภาพ (Recovery Time Objectives) 

 การก าหนดล าดับความส าคัญของระบบงานและล าดับการกู้คืนระบบงาน  

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)          

8. กรณีท่ีไม่สามารถเข้าท างานในส านักงาน หรือใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบงานส าคัญเพ่ือปฏิบัติงานได้
บริษัทมีศูนย์ปฏิบัติงานส ารอง (Alternate Sites) หรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)    

 มีเป็นแบบ  Hot site   มีเป็นแบบ Cold site 

 มีเป็นแบบ  Warm site ไม่มี 

9. ระยะห่างระหว่างส านักงานใหญ่และศูนย์ปฏิบัติงานส ารองประมาณ (ระบุเป็นตัวเลข) กิโลเมตร  

10. ศูนย์ปฏิบัติงานส ารองใช้ระบบสาธารณูปโภค(ระบบไฟฟ้า, การประปา, ระบบโทรคมนาคม และเส้นทางคมนาคม) 
ที่แยกออกจากส านักงานใหญ่หรือไม่ 

  แยกออกจากกัน     ไม่แยกออกจากกัน 

11. ในกรณีที่ประกาศใช้ BCP แล้ว ศูนย์รับแจ้งเหตุเคลม/ศูนย์บริการลูกค้า ของบริษัทสามารถด าเนินการได้
หรือไม่  

   สามารถด าเนินการได้   

           ไมส่ามารถด าเนินการได้ เนื่องจาก         



12. บริษัทมีแนวทางในการส ารองข้อมูล (Backup System) อย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

มีศูนย์ส ารองข้อมูลจ านวน  (ระบุเป็นตัวเลข) แห่ง ส าหรับข้อมูลดังต่อไปนี้ 

 ข้อมูลลูกค้า  

 ข้อมูลทางธุรกิจ  

 ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ 

  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)      

  ระยะห่างจากส านักงานใหญ่ประมาณ (ระบุเป็นตัวเลข) กิโลเมตร ความถ่ีในการส ารองข้อมูล (ระบุเป็น
ตัวเลข) / (ระบุเป็นหน่วยเวลา เช่น ชั่วโมง วัน เดือน ฯลฯ) 

มีการส ารองข้อมูลผ่านระบบ Cloud ส าหรับข้อมูลดังต่อไปนี้ 

 ข้อมูลลูกค้า  

 ข้อมูลทางธุรกิจ  

 ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ  

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)      

ความถี่ในการส ารองข้อมูล (ระบุเป็นตัวเลข) / (ระบุเป็นหน่วยเวลา เช่น ชั่วโมง วัน เดือน ฯลฯ)  

   ไม่มี (ถ้าไม่มี บริษัทมีการส ารองข้อมูลอย่างไร โปรดอธิบายโดยย่อ)    
           
            

13. บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานทุกคนเกี่ยวกับ BCPและแนวทางในการปฏิบัติหรือไม่ 

มี  โปรดระบุความถี่    (ระบุเป็นตัวเลข) ครั้ง/ปี          

ไม่มี เนื่องจาก         
              

14. บริษัทจัดให้มีการทดสอบแผน BCP หรือไม่ 

มี  โปรดระบุความถี่    (ระบุเป็นตัวเลข) ครั้ง/ปี          

ไม่มี เนื่องจาก         
              

 



15. บริษัทมีการก าหนดแผนการเรียกคืนการด าเนินงานให้กลับสู่ภาวะปกติ (Business Recovery Plan) หรือไม่ 

   มี                    ไม่มี 

กรณีบริษัทมกีารก าหนดแผนการเรียกคืนการด าเนินงานให้กลับสู่ภาวะปกติ (Business Recovery Plan)       

บริษัทได้ก าหนดเรื่องดังต่อไปนี้ในแผนฯ หรือไม่ 

15.1 มีการก าหนดระยะเวลาการกลับมาด าเนินงานตามปกติ (RTO) ของระบบ Claim หรือไม่ 

     มี โปรดระบุ RTO (ระบุเป็นตัวเลขตามด้วยหน่วยเวลา )      ไม่มี 

 15.2 มีการทดสอบ Business Recovery Plan หรือไม ่   

 มี  โปรดระบุความถี่    ครั้ง/ปี 

 ไม่มี 

16. บริษัทมีการติดตามและทบทวนนโยบายที่เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องหรือไม่   

มี   โปรดระบุความถี่    ครั้ง/ปี                 ไม่มี 



ส่วนที่ 3 
แผนและมาตรการในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

17. บริษัทมี Incident Response Plan ส าหรับภัยคุกคามทางไซเบอร์ หรือไม่   

  มี และรองรับในกรณีดังต่อไปนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

   Denial of Service & Distributed Denial of Service (DoS&DDoS) 

   Session Hijacking and Man-in-the-Middle Attacks 

   Phishing 

   SQL Injection Attack 

   Cross-Site Scripting (XSS) 

   Malware 

   Ransomware 

  Insider Threat   

   Credential Reuse 

   Botnets  

  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)      

 ไม่มี (โปรดอธิบายโดยย่อว่าบริษัทมีแผนในการด าเนินการอย่างไรบ้าง)   
            
             

 

 

 

 

 

 



      17.1 กรณีท่ีบริษัทมีการก าหนด Incident Response Plan ส าหรับภัยคุกคามทางไซเบอร์ มีบุคคลหรือ
หน่วยงานใดบ้างทีม่ีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

    คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) 

    คณะผู้บริหาร (Executive Managements)  

   ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)    

   ฝ่ายบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 

  ฝ่ายก ากับการปฏิบัติตามขั้นตอนทางกฎหมาย (Legal & Compliance) 

   ฝ่ายตรวจสอบภายใน (Internal Audit)    

   ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Human Resources) 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)         

18. บริษัทมีบุคลากรที่ท าหน้าที่เฝ้าระวังและ/หรือรับมือเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ หรือไม่                                 
(เช่น Cyber security response team, Security operation center, etc.) (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

   มี โดยเป็นพนักงานของบริษัทเอง (โปรดระบุจ านวนคนเป็นตัวเลข)              ไม่มี    

   มี โดยเป็นพนักงาน Outsource (โปรดระบุจ านวนคนเป็นตัวเลข) 

18.1 พนักงานของบริษัททีเ่ฝ้าระวังและ/หรือรับมือเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ สามารถท าหน้าที่ใด      

ดังต่อไปนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

    ตรวจจับภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

   รับมือและตอบสนองเมื่อเกิดเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

   ส ารองและกู้คืนข้อมูลที่สูญหาย 

   จัดการปิดช่องโหว่ที่ถูกโจมตีทางไซเบอร์ 

   สืบค้นต้นทางของการโจมตีทางไซเบอร์ 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)      

 

 

 



18.2 Outsource ของบริษัทที่เฝ้าระวังและ/หรือรับมือเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ สามารถท าหน้าที่ใด 

ดังต่อไปนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

    ตรวจจับภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

   รับมือและตอบสนองเมื่อเกิดเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

   ส ารองและกู้คืนข้อมูลที่สูญหาย 

   จัดการปิดช่องโหว่ที่ถูกโจมตีทางไซเบอร์ 

   สืบค้นต้นทางของการโจมตีทางไซเบอร์ 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)      

18.3 กรณีท่ีบริษัทมีการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก (Outsource) ในการเฝ้าระวังและ/หรือรับมือ

เหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบจากผู้ให้บริการจาก

ภายนอก หรือไม่  

   มี     ไม่มี 

18.4 กรณีท่ีบริษัทมีการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก (Outsource) ในการเฝ้าระวังและ/หรือรับมือ

เหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ บริษัทได้ท าการตรวจสอบและประเมินผลการท างานของผู้ให้บริการ

จากภายนอกหรือไม่ 

    มี     ไม่มี 

 

19.  การเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์และเฝ้าระวังตรวจสอบภัยคุกคามทางไซเบอร์                          

(Logging & Monitoring) 

19.1 บริษัทมีการเฝ้าระวังตรวจสอบเครือข่ายจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ หรือไม่  

  มี (โปรดระบุระยะเวลา) 

   ตลอดเวลา (24/7) 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)      

  ไม่มี เนื่องจาก          

 

 



19.2 บริษัทมีการเก็บ Log ประเภทใดบ้าง (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

   ข้อมูลการเข้าถึงพ้ืนที่หวงห้าม (physical access log)  

ข้อมูลการเข้าถึงระบบปฏิบัติการฐานข้อมูลและระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์(authentication log)     

  ข้อมูลการเข้าถึงและใช้งานระบบสารสนเทศ (application log)    

  ข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในของผู้ประกอบธุรกิจ  
(internet access log) 

  ข้อมูลการใช้งานแฟ้มข้อมูล (audit log) 

ข้อมูลการบริหาร (event log) ระบบปฏิบัติการ และ network firewall 

  ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ของ network firewall (network firewall log) 

  ข้อมูลการจัดการบริหารข้อมูล (database log) 

  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)         

  ไม่มีการเก็บ Log ข้อมูลเนื่องจาก (โปรดระบุ)       

19.2.1 กรณีมีการเก็บ Log ข้อมูล น ามาใช้ประโยชน์อะไรบ้าง (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

   ใช้ในการตรวจสอบสถานะ การท างานของระบบสารสนเทศ 

ใช้ในการสืบค้นหาตัวผู้�กระท าผิดทางคอมพิวเตอร์� 

มีการจัดเก็บแต่�ยังไมม่ีการด าเนินการใดๆ 

อ่ืนๆ (โปรดระบุ)      

19.3 บริษัทมีการติดตามตรวจสอบภัยคุกคามทางไซเบอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางกายภาพ          

(Physical Monitoring) หรือไม่ (เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิดในห้อง Server) 

      มี                         ไม่มี  

 

 

 

 

 

 



20. บริษัทมกีารแบ่งปันข้อมูลข่าวสารภัยคุกคามทางไซเบอร์ กับหน่วยงานหรือบริษัทอ่ืน หรือไม่  

มี และได้ท าการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารกับหน่วยงานและบริษัท ดังต่อไปนี้ (ตอบได้มากกว่า  1 ข้อ)  

บริษัทในเครือ   

   Thai Insurance Computer Emergency Response Team (TI-CERT)  

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)         

  ไม่มี 

21. Testing, Training & Exercise ภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

21.1 บริษัทมีการทดสอบ Incident Response ส าหรับภัยคุกคามทางไซเบอร์ หรือไม ่(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  มี และทดสอบในรูปแบบต่อไปนี้  

 Denial of Service & Distributed Denial of Service (DoS&DDoS) 

 Session Hijacking and Man-in-the-Middle Attacks 

 Phishing 

 SQL Injection Attack 

 Cross-Site Scripting (XSS) 

 Malware 

 Ransomware 

 Insider Threat   

 Credential Reuse 

 Botnets  

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)      

 ไม่มี  

 

 

 



 21.2 โปรดระบุความถี่ในการทดสอบ Incident Response Plan ส าหรับภัยคุกคามทางไซเบอร์  

  1 ครั้ง/ป ี       

 2 ครั้ง/ป ี     

 มากกว่า 2 ครั้ง/ปี  

 ไม่มีการทดสอบ  

 21.3 บริษัทมีการทดสอบแผน BCP ส าหรับภัยคุกคามทางไซเบอร์ หรือไม่ 

  มี     ไม่มี 

 21.4 บริษัทมีการจัดอบรมเรื่องแผน BCP ส าหรับภัยคุกคามทางไซเบอร์ ให้กับพนักงานหรือไม่ 

 มี (โปรดระบุความถี่)       

     1 ครั้ง/ป ี       

   2 ครั้ง/ป ี     

 มากกว่า 2 ครั้ง/ปี  

  ไม่มีการทดสอบ  

21.5 บริษัทมีการจัดการฝึกซ้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Exercise) หรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  มี โดยจัดในรูปแบบต่อไปนี้  

 Table Top Exercise    

 Cyber Ranges    

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)         

    ไม่มี 

 21.6 โปรดระบุความถี่ในการจัด Cyber Exercise  

  1 ครั้ง/ป ี       

 2 ครั้ง/ป ี     

 มากกว่า 2 ครั้ง/ปี  

 ไม่มีการทดสอบ  



22. บริษัทมีกระบวนการจัดเก็บข้อมูลเหตุการณภ์ัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Incident) ที่เคยเกิดขึ้นและ 
น ามาศึกษาเพ่ือพัฒนา BCM ส าหรับภัยคุกคามทางไซเบอร์ และกระบวนการรับมือเหตุการณ์ความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคตหรือไม่ (Lesson Learn) 

  มี      ไม่มี 

23.  บริษัทได้มีการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Insurance) 
หรือไม่ 

  มี      ไม่มี 



ส่วนที่ 4 
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการก าหนดนโยบาย 

แผนรองรับการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 

24. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ (ถ้ามี)           

             

             

             

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มมาตรฐานการบริหารความเสี่ยง 
สายพฒันามาตรฐานการก ากบั 

ส านักงาน คปภ. 


