
 

 

 
  
 

 
 

- ร่าง –   
ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ 
บริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. …. 

      

ปัจจุบัน ธุรกิจประกันภัยต้องเผชิญความท้าทายจากสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงและเทคโนโลยีที่
เติบโตรวดเร็วแบบก้าวกระโดด ท าให้บริษัทประกันภัยต้องปรับตัวให้เท่าทันและสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้
หลายบริษัทได้น าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการด าเนินงาน พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการลูกค้า อาทิเช่น การขาย
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยผ่านช่องทางออนไลน์ ระบบการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า ระบบการพิจารณารับประกันภัย      
ระบบการเงินและบัญชี ระบบการจ่ายค่าสินไหมทดแทนและการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต       
ซ่ึงการน าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการด าเนินธุรกิจมากขึ้น ย่อมมีความเสี่ยงแฝงมาด้วย ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นเป็นอย่างมาก 
ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายและมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของลูกค้า 

ดังนั้น คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงก าหนดให้มีหลักเกณฑ์
การก ากับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้บริษัท
ประกันภัยมีการก ากับดูแลและบริหารจัดการที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการที่ดีในการพิจารณา  
และจัดการแผนงานในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กร การบริหารงานโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การปฏิบัติงานและการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งให้มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวอย่างเหมาะสม ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์
ทีเ่กี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓7 (10) และ (๑2) แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 
๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมติที่ประชุม
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ …/๒๕๖2 เมื่อวันที่ … พ.ศ. ๒๕๖2 และครั้งที่ 
…/๒๕๖2    เมื่อวันที่ … พ.ศ. ๒๕๖2 คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ออกประกาศไว้ 
ดังนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง 
หลักเกณฑ์การก ากับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ….” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่
หมวด 7 ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป 

ข้อ 3 ในประกาศนี้  
(1) “ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” (IT Risk) หมายความว่า ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงมีผลกระทบต่อระบบหรือการปฏิบัติงานของบริษัท รวมถึง
ความเสี่ยงที่เกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threat) 
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(2) “เทคโนโลยีสารสนเทศ” (Information Technology: IT) หมายความว่า เทคโนโลยี
สารสนเทศที่น ามาใช้ในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมถึง ข้อมูลหรือสารสนเทศ (Data/Information) ระบบปฏิบัติการ 
(Operating System) ระบบงาน (Application System) ระบบฐานข้อมูล (Database System) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
(Hardware) และระบบเครือข่ายสื่อสาร (Communication)  

(3) “ทรัพย์สินสารสนเทศ” หมายความว่า  
1) ทรัพย์สินสารสนเทศประเภทระบบ ได้แก่ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ 

ระบบงานคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ  
2) ทรัพย์สินสารสนเทศประเภทอุปกรณ์ ได้แก่ ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

เครื่องบันทึกข้อมูล และอุปกรณ์อ่ืนใด  
3) ทรัพย์สินสารสนเทศประเภทข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และ

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
(4) “ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” (IT Security) หมายความว่า การ

ป้องกันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ/ทรัพย์สินสารสนเทศจากการเข้าถึง ใช้ เปิดเผย ขัดขวาง เปลี่ยนแปลงแก้ไข ท า
ให้สูญหาย ท าให้เสียหาย ถูกท าลาย หรือล่วงรู้โดยมิชอบ โดยมีความหมายรวมถึง ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
(Information Security) ซ่ึงครอบคลุมถึงการธ ารงไว้ซึ่งการรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความ
ครบถ้วน (Integrity) และการรักษาสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพย์สิน
สารสนเทศ รวมทั้งคุณสมบัติอ่ืน ได้แก่ ความถูกต้องแท้จริง (Authenticity) ความรับผิด (Accountability) การ
ห้ามปฏิเสธความรับผิด (Non-repudiation) และความน่าเชื่อถือ (Reliability) 

(5) “การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์” (Cybersecurity) หมายความว่า มาตรการ
หรือการด าเนินการที่ก าหนดขึ้นเพ่ือป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามนิยามของกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  

(6) “ไซเบอร์” (Cyber) หมายความว่า ข้อมูลและการสื่อสารที่เกิดจากการให้บริการหรือ
การประยุกต์ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต หรือโครงข่ายโทรคมนาคม รวมทั้งการให้บริการ โดย
ปกติของดาวเทียมและระบบเครือข่ายที่คล้ายคลึงกันท่ีเชื่อมต่อกันเป็นการทั่วไป 

(7) “ภัยคุกคามทางไซเบอร์” (Cyber Threat) หมายความว่า การกระท าหรือการ
ด าเนินการใดๆ โดยมิชอบโดยใช้คอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมไม่พึงประสงค์โดยมุ่งหมายให้
เกิดการประทุษร้ายต่อระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และเป็นภยันตรายที่ใกล้
จะถึงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อการท างานของคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูล
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

กรณภีัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ส่งผลกระทบต่อภารกิจหรือการด าเนินการที่เกี่ยวข้องในการ
ให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ ให้บริษัทด าเนินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ส าหรับ
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับไม่ร้ายแรง ระดับร้ายแรง และระดับวิกฤติ ตามกฎหมายว่าด้วยการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  

(8) “การรักษาความลับ” (Confidentiality) หมายความว่า การรักษาหรือสงวนไว้เพ่ือป้องกัน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ ข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์จากการเข้าถึง ใช้ หรือเปิดเผยโดยบุคคลซึ่งไม่ได้รับอนุญาต 

(9) “การรักษาความครบถ้วน” (Integrity) หมายความว่า การด าเนินการเพ่ือให้ข้อมูลสารสนเทศ 
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อยู่ในสภาพสมบูรณ์ขณะที่มีการใช้งาน ประมวลผล โอนหรือเก็บรักษา   
เพ่ือมิให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ท าให้สูญหาย ท าให้เสียหาย หรือถูกท าลายโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยมิชอบ 
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(10) “การรักษาสภาพพร้อมใช้งาน” (Availability) หมายความว่า การจัดท าให้ทรัพย์สิน
สารสนเทศหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถท างาน เข้าถึง หรือใช้งานได้ในเวลาที่ต้องการ 

(11)  “บริษัท” หมายความว่า บริษัทมหาชนจ ากัดที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกัน
วินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย และหมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศ
ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัยด้วย  

(12) “คณะกรรมการบริษัท” หมายความว่า คณะกรรมการของบริษัทตามกฎหมายว่าด้วย
ประกันวินาศภัย และให้หมายความรวมถึง คณะกรรมการบริหารสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศที่ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย ซึ่งต้องมีผู้จัดการสาขาเป็นกรรมการ
รวมอยู่ด้วย 

(13) “ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้จัดการ ผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจาก
ผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากับผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึง
ผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า 

(14) “ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย 

ข้อ 4 ให้ส านักงานมีอ านาจก าหนดแนวทางปฏิบัติ และสั่งการให้บริษัทด าเนินการเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ ตามขนาด ลักษณะ ความซับซ้อน และระดับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท 

ข้อ 5 หลักเกณฑ์การก ากับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท 
ครอบคลุม 8 หมวด ดังต่อไปนี้ 

(1) การก ากับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance) 
(2) การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Project Management) 
(3) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security) 
(4) การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Management) 
(5) การปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Compliance) 
(6) การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) 
(7) การก ากับดูแลและการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

(Cybersecurity) 
(8) การรายงานเหตุการณ์ภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Reporting) 

หมวด 1 
การก ากับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(IT Governance) 
     

เพ่ือให้บริษัทมีการก ากับดูแลและการบริหารจัดการที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถบริหาร
จัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างเหมาะสมกับขนาด ลักษณะ   
ความซับซ้อน และสภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจ โดยบริษัทต้องก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งจัดให้มีโครงสร้างการก ากับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือให้มีการถ่วงดุลอย่างเป็นอิสระ สอดคล้องตามหลักการผู้รับผิดชอบ 3 ระดับ (3 line of defense) และนโยบาย 
ที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้   
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ข้อ 6 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทต้องมีองค์ประกอบตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยเรื่องการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทประกันวินาศภัย ทั้งนี้ บริษัทควรมีกรรมการที่
มีความรู้ หรือประสบการณเ์กี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อย 1 ท่าน เพ่ือสามารถก าหนดทิศทางการด าเนิน
ธุรกิจสอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน และก ากับดูแลการใช้เทคโนโลยีสอดรับกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ มีความรู้เท่า
ทันความเสี่ยง และพัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้ง คณะกรรมการบริษัทควรได้รับการ
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่าง
เหมาะสม 

ข้อ 7 หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการก ากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่

ก าหนดไว้ในประกาศฉบับนี้  และมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) ก ากับดูแลให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดรับกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ และ 

มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และต้องค านึงถึงการเปลี่ยนแปลง
การด าเนินธุรกิจในอนาคต รวมทั้งความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์  

(2) ก ากับดูแลให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความเสี่ยงจาก
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจเกิดข้ึนจากการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ด าเนินธุรกิจ โดยให้ถือเป็นความเสี่ยง
หลักที่ส าคัญในภาพรวมระดับองค์กร และต้องเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม (Enterprise 
Risk Management: ERM) 

(3) ก ากับดูแลให้มีการก าหนดนโยบายที่เก่ียวข้องในการก ากับดูแลและบริหารจัดการความ
เสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษร ในเรื่องต่อไปนี้
เป็นอย่างน้อย 

1) นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Management Policy)  
2) นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security Policy)   

โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้  
๒.๑) แผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Continuity) 
๒.๒) แผนหรือแนวทางในการก ากับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  

ทั้งนี ้คณะกรรมการบริษัทสามารถมอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อย เช่น IT Steering 
Committee ท าหน้าทีบ่ริหารจัดการและก ากับดูแลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งพิจารณา
อนุมัตินโยบายที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความเสี่ยง
จากภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้ และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามท่ีประกาศก าหนด 

(4) ก ากับดูแลให้บริษัทน านโยบายที่ได้รับการอนุมัติมาจัดท าแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงดูแลให้มีการ
น าไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม และมีการทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง หรือทุกครั้งที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ 

(5) ก ากับดูแลให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยหรือ
คณะท างานที่ได้รับมอบหมาย อย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้ 

 ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวมของบริษัท  
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 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาหรือเหตุการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส าคัญหรือที่อาจ
ส่งผลกระทบในวงกว้างหรือส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท หรือต่อการด าเนินงานและการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 ผลการทดสอบและการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อ 8 นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
บริษัทต้องจัดให้มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที่เป็นลายลักษณ์อักษร สอดคล้องกับการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
จากการใช้เทคโนโลยี รวมทั้งความเสี่ยงจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กรและความเสี่ยงจากการใช้
บริการจากผู้ให้บริการภายนอก โดยนโยบายต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือ
คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย  

1) นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Management 
Policy)  ต้องสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวมของบริษัท โดยนโยบายต้องแสดงให้เห็นถึง
โครงสร้างองค์กร บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
อธิบายแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยควรครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้  

 หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 กระบวนการหรือขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยง 
 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (IT Risk Appetite) 
 เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมถึงโอกาสหรือความถ่ีที่จะเกิดความเสี่ยง และ

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพ่ือจัดล าดับความส าคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยง  
 วิธีการหรือเครื่องมือในการบริหารและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
 การก าหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (IT Risk Indicator: Key Risk Indicator: KRI) รวมถึง     

จัดให้มีการติดตามและรายงานผลดัชนีชี้วัดความเสี่ยงดังกล่าวต่อผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ เพ่ือให้สามารถบริหาร
จัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ 

 การรายงานความเสี่ยง (Risk Reporting) 
2)  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security Policy) 

รายละเอียดปรากฏตามหมวด 3 ข้อ 12 

หมวด 2 
การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(IT Project Management) 
      

 เพ่ือให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ของบริษัท ให้บริษัทพิจารณาประเด็น 
ความเสี่ยงและการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ กรอบการบริหารจัดการโครงการ การก ากับดูแลโครงการ        
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ข้อ 9 การประเมินความเสี่ยงและการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ ต้องด าเนินการ ดังนี้ 
(1) จัดให้มีการศึกษาความจ าเป็นและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของโครงการที่มีการน า

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการด าเนินธุรกิจก่อนเริ่มโครงการ โดยต้องมีการพิจารณาเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม  
(2) จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับฝ่ายงานอ่ืนและระบบที่เกี่ยวข้อง  
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(3) ต้องมีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการและน าเสนอขออนุมัติโครงการต่อ
คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย หรือผู้บริหารระดับสูงตามที่ได้ก าหนดไว้ 

กรณีท่ีบริษัทมีการน าเทคโนโลยีใดๆ มาใช้เป็นครั้งแรก หรือมีการเปลี่ยนแปลงการใช้เทคโนโลยี
ที่อาจมีผลกระทบหรือมีความเสี่ยงอย่างมีนัยส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจในภาพรวม บริษัทต้องมีข้อก าหนดที่ชัดเจน
ในการพิจารณาและจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนต่อการด าเนินงานของบริษัทในภาพรวม และด าเนินการให้คณะกรรมการ
บริษัท หรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายพิจารณาอนุมัติแผนงานในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้หรือการ
เปลี่ยนแปลงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ข้อ 10 กรอบการบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
บริษัทต้องมีการก าหนดกรอบการบริหารจัดการโครงการที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อ

เป็นแนวทางในการบริหารจัดการโครงการ โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(1) การเริ่มโครงการ 
(2) การด าเนินการ 
(3) การควบคุมโครงการ 
(4) การปิดโครงการ 
(5) การสอบทานโครงการ 

ข้อ 11 การก ากับดูแลโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
บริษัทต้องก าหนดโครงสร้างการควบคุมและก ากับดูแลโครงการที่ชัดเจน (Project 

Governance)  โดยควรก าหนดให้มีคณะกรรมการก ากับดูแลโครงการเพ่ือก ากับดูแลและติดตามความคืบหน้าการ
ด าเนินงานของโครงการ รวมทั้งให้ค าแนะน า และพิจารณาตัดสินใจการด าเนินงานในโครงการที่ส าคัญ เพื่อให้
โครงการสามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้   

หมวด 3 
การรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(IT Security) 
      

ข้อ 12 นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security Policy)   
บริษัทต้องจัดให้มีนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT 

Security Policy) ที่เป็นลายลักษณ์อักษร สอดคล้องกับการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินธุรกิจ และความเสี่ยง    
ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีนั้น  โดยนโยบายต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือ
คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย มีการทบทวนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส าคัญ และ 
มีการสื่อสารให้กับบุคลากรของบริษัททั่วทั้งองค์กร โดยนโยบายจะต้องครอบคลุมรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ 

1) การบริหารจัดการทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Asset Management) 
๒) การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลหรือระบบ (Access Control) 
๓) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสภาพแวดล้อม (Physical and Environmental 

Security) 
๔) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Operations Security) 
๕) การจัดท าแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Continuity) 
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6) แนวทางในการก ากับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
(Cybersecurity)  

ข้อ 13 การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resource Security) 
บริษัทต้องมีการบริหารจัดการบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยต้องจัดให้มี

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน กฎระเบียบหรือข้อบังคับระหว่างการปฏิบัติงาน และการสิ้นสุดการ
ปฏิบัติงาน  

ข้อ 14 การบริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ (Asset Management)  
บริษัทต้องจัดให้มีการบริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ อย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(1) ต้องจัดให้มีการจัดท าทะเบียนรายการทรัพย์สินสารสนเทศ โดยต้องมีการบ ารุงรักษา

ทรัพย์สินสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ รวมถึงต้องจัดให้มีมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยส าหรับการใช้งานเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ อุปกรณ์ส่วนตัว (Bring-your-own-device: BYOD) ที่เชื่อมต่อกับ
ระบบเครือข่ายของบริษัท อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบพกพา (External Hard Disk/Flash Drive) เป็นต้น 

(2) ต้องจัดให้มีแนวปฏิบัติการจัดชั้นสารสนเทศ (Information Classification) ที่
เหมาะสมตามชั้นความลับและความส าคัญของสารสนเทศขององค์กร และมีการก าหนดแนวทางการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยที่สอดคล้องตามชั้นความลับ ซึ่งรวมถึงการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูล ระหว่างการรับส่ง
ข้อมูลผ่านเครือข่ายสื่อสาร การจัดเก็บข้อมูลในระบบงานหรือสื่อบันทึกข้อมูลต่างๆ และการท าลายข้อมูลที่
เหมาะสมกับชั้นความลับ 

ข้อ 15 การควบคุมการเข้าถึงทรัพย์สินสารสนเทศ (Access Control)  
บริษัทต้องจัดให้มีการควบคุมการเข้าถึงระบบ ข้อมูล และทรัพย์สินสารสนเทศ เพ่ือป้องกัน

การเข้าถึงและเปลี่ยนแปลงระบบหรือข้อมูลโดยผู้ที่ไม่มีสิทธิหรือไม่ได้รับอนุญาต อย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(1) ก าหนดนโยบายการเข้าถึงหรือเข้าใช้งานระบบ ข้อมูล และทรัพย์สินด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ รวมถึงนโยบายการใช้บริการเครือข่ายสื่อสารขององค์กร สอดคล้องตามข้อก าหนดการด าเนินธุรกิจ 
(2) ก าหนดให้มีการบริหารจัดการสิทธิการใช้งาน และตรวจสอบยืนยันตัวตนตามสิทธิที่

ก าหนดไว้ โดยค านึงถึงความจ าเป็นในการใช้งานและระดับความเสี่ยง 
(3) ก าหนดให้มีการทบทวนปรับปรุงสิทธิการใช้งาน ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
(4) ก าหนดให้มีการเพิกถอนสิทธิการใช้งานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่งานหรือสิ้นสุด

สภาพการเป็นพนักงาน 
ข้อ 16 การเข้ารหัสข้อมูล (Cryptography) 

บริษัทต้องจัดให้มีแนวปฏิบัติด้านการเข้ารหัสข้อมูลในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
ข้อมูลที่เหมาะสมตามชั้นความลับและความส าคัญของข้อมูลสารสนเทศ  

ข้อ 17 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสภาพแวดล้อม (Physical and Environmental Security)  
บริษัทต้องจัดให้มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของศูนย์คอมพิวเตอร์ สถานที่ปฏิบัติงานที่

เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส าคัญ อย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(1) ต้องจัดให้มีระเบียบปฏิบัติการเข้าถึงศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นลายลักษณ์อักษร 
(2) ต้องจัดให้มีการควบคุมการเข้า-ออกศูนย์คอมพิวเตอร์โดยจ ากัดสิทธิการเข้าถึงศูนย์

คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสม และมีการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลการเข้าถึงศูนย์คอมพิวเตอร์ของผู้เยี่ยมชม 
(3) ต้องจัดให้มีระบบการป้องกันและกระบวนการในการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ 

และระบบสาธารณูปโภค (Facility) ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ ระบบไฟฟ้าส ารองส าหรับศูนย์
คอมพิวเตอร์ ระบบท าความเย็น ระบบป้องกันหรือสัญญาณเตือนไฟไหม้ และกล้องวงจรปิด เป็นต้น  
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ข้อ 18 การรักษาความมั่นคงปลอดภยัของระบบเครือข่ายสื่อสาร (Network and Communication Security) 
บริษัทต้องจัดให้มีการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายสื่อสารของบริษัท      

อย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(1) ต้องจัดให้มีการจ าแนกโซนเครือข่ายสื่อสาร โดยมีการจัดแบ่งเครือข่ายอย่างเหมาะสม 

และจัดให้มีการควบคุมการเชื่อมต่อจากระบบงานต่างๆ มายังระบบงานที่มีความส าคัญอย่างเข้มงวด  
(2) ต้องจัดให้มีการควบคุม และจ ากัดสิทธิการเข้าถึงระบบเครือข่าย และระบบสารสนเทศ

จากระยะไกล (Remote Access) โดยมีการควบคุมความปลอดภัยในการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายจากภายนอก และ
ต้องได้รับการอนุมัติให้มีการเข้าถึงอย่างเหมาะสม 

ข้อ 19 การรักษาความมั่นคงปลอดภยัในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Operations Security)  
บริษัทต้องจัดให้มีการรักษาความม่ันคงปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านนี้มีความมั่นคงปลอดภัย โดยครอบคลุมอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(1) การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management)  

จัดให้มีกระบวนการในการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง และมีการอนุมัติการเปลี่ยนแปลง
ทุกครั้งอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร  

(2) การบริหารจัดการขีดความสามารถของระบบ (Capacity Management) 
จัดให้มีการบริหารจัดการขีดความสามารถของระบบให้สามารถรองรับการด าเนินธุรกิจ  

ในปัจจุบัน และวางแผนการจัดการให้รองรับการใช้งานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(๓) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเครื่องแม่ข่าย (Server)  
 จัดให้มีการบริหารจัดการการตั้งค่าระบบ (System Configuration Management)   

การบริหารจัดการ Patch (Patch Management) การก าหนดสิทธิการเข้าถึงและจ ากัดสิทธิการใช้งานของผู้ใช้งาน  
ที่มีสิทธิสูง (High Privileged ID) 

(๔)  การส ารองข้อมูล (Data Backup)  
 ก าหนดวิธีการและกระบวนการที่ใช้ส ารองข้อมูล รวมทั้งความถ่ีในการส ารองข้อมูลที่

เหมาะสมกับลักษณะและความซับซ้อนของการด าเนินงานของบริษัท 
(๕)  การจัดเก็บข้อมูลบันทึกเหตุการณ์ (Logging)  
 จัดให้มีการจัดเก็บข้อมูลบันทึกเหตุการณ์ของเครื่องแม่ข่าย ระบบงาน และอุปกรณ์

เครือข่ายที่ส าคัญ โดยจะต้องมีความม่ันคงปลอดภัยเพียงพอในการป้องกันการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือท าลาย  
รวมถึงมีการสอบทาน Log ด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 

(๖)  การติดตามดูแลระบบและการเฝ้าระวังภัยคุกคาม (Security Monitoring)  
จัดให้มีกระบวนการหรือเครื่องมือในการตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติ หรือภัยคุกคามที่มี

ผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบที่ส าคัญ รวมถึงควรมีการบริหารจัดการช่องโหว่ (Vulnerability 
Management) ของระบบที่เหมาะสมตามระดับความเสี่ยง และจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกท าหน้าที่ทดสอบ
เจาะระบบ โดยเฉพาะระบบงาน (Application) และระบบเครือข่าย (Network) ที่มีการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย
สื่อสารสาธารณะ (Internet Facing) อย่างสม่ าเสมอ หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบอย่างมีนัยส าคัญ 

ข้อ 20 การจัดหาและการพัฒนาระบบ (System Acquisition and Development) 
(1) การจัดหาระบบ (System Acquisition)  

บริษัทต้องก าหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการประเมินและคัดเลือกผู้ขาย/ผู้รับจ้างพัฒนา
ระบบ โดยต้องจัดท าสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง ที่ก าหนดเงื่อนไขในการพัฒนาระบบที่ชัดเจน 

(2) การพัฒนาระบบ (System Development) 
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บริษัทต้องจัดให้มีการออกแบบ พัฒนา และทดสอบระบบ เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบ มี
ความถูกต้อง มั่นคงปลอดภัย เชื่อถือได้ พร้อมใช้งาน โดยบริษัทต้องจัดให้มีอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้ 

1) มีการจัดท าเอกสารความต้องการของระบบงาน (Requirement) และเอกสาร
รายละเอียดคุณสมบัติทางเทคนิค (Technical Specification) โดยครอบคลุมถึงเรื่องการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัย ซึ่งรวมถึงกระบวนการในการทดสอบระบบงาน 

2) มีกระบวนการหรือเครื่องมือในการควบคุมเวอร์ชันของค าสั่งในการเขียนโปรแกรม 
(Source Code Version Control) โดยจะต้องจ ากัดสิทธิผู้ที่จะด าเนินการติดตั้งโปรแกรมในระบบงานที่ให้บริการ
จริง (Production) เท่าท่ีจ าเป็นเท่านั้น 

3) มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการพัฒนา
ระบบ เช่น การแบ่งแยกระหว่างผู้พัฒนาระบบ (Developer) และผู้บริหารจัดการระบบ (Administrator) 

4) มีการแบ่งแยกสภาพแวดล้อมของระบบงานที่ใช้ส าหรับการพัฒนา (Development) 
และการทดสอบ (Testing) ออกจากระบบงานที่ให้บริการจริง (Production)  

5) มีการทดสอบระบบก่อนการใช้งานจริง เช่น ทดสอบการท างานของแต่ละระบบ 
(Unit Test) ทดสอบการท างานร่วมกันของระบบต่าง ๆ (System Integration Test) ทดสอบความพร้อมใช้งาน
ตามกระบวนการและความต้องการของผู้ใช้งาน (User Acceptance Test) และทดสอบความปลอดภัยของระบบ 
(Security Test) ตามกระบวนการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่ก าหนดในเอกสารรายละเอียดคุณสมบัติทาง
เทคนิค (Technical Specification) รวมถึงต้องควบคุมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและความลับของข้อมูล
ส าคัญที่น าไปใช้ในการทดสอบ 

6) มีการทดสอบประสิทธิภาพ (Performance Test) ส าหรับระบบที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการหรือการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

7) การจัดท าคู่มือและอบรมผู้ใช้งานระบบและผู้ดูแลระบบ 

ข้อ 21 การบริหารจัดการผู้ให้บริการภายนอก (Third Party Management) 
ในกรณีที่บริษัทมีการจัดจ้างผู้ให้บริการภายนอก หรือมีพันธมิตรทางธุรกิจที่มีการเชื่อมต่อ

กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท หรือสามารถเข้าถึงข้อมูลส าคัญของบริษัทหรือของลูกค้าของบริษัทได้ 
บริษัทต้องมีการก าหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกผู้ให้บริการภายนอก โดยต้องจัดท า
สัญญาจ้างในการให้บริการ และก าหนดเงื่อนไขให้ผู้ให้บริการภายนอกปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความปลอดภัย
ของบริษัท รวมถึงต้องก าหนดข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) พร้อมทั้งมีการ
ตรวจสอบและติดตามการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ   

ทั้งนี้ การใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศจากผู้ให้บริการภายนอก (IT Outsourcing) บริษัท
สามารถพิจารณาแนวทางในการด าเนินการตามแนวปฏิบัติของส านักงานเรื่องหลักเกณฑ์การก ากับดูแลการใช้
บริการจากผู้ให้บริการภายนอกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อ 22 การบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติและปัญหา (IT Incident and Problem Management) 
บริษัทต้องจัดให้มีการบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติและปัญหาที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศอย่างเหมาะสมและทันท่วงที โดยต้องจัดให้มีวิธีปฏิบัติ ขั้นตอนปฏิบัติ หรือแผนรองรับ ในการบริหาร
จัดการเหตุการณ์ผิดปกติและปัญหาที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงต้องมีการบันทึก วิเคราะห์ และ
รายงานเหตุการณ์ผิดปกติและปัญหาและการแก้ไขให้คณะกรรมการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ทราบในระยะเวลาที่
เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทต้องมีการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง (Root Cause) ของปัญหาเพ่ือหาแนวทางแก้ไขจากสาเหตุ 
ที่แท้จริงและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ผิดปกติซ้ าในอนาคต  
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ข้อ 23 การจัดท าแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Continuity Planning) 
(๑)  บริษัทต้องจัดให้มีกระบวนการส ารองข้อมูลที่ครอบคลุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่

ส าคัญ เช่น ระบบงาน ระบบปฏิบัติการ และฐานข้อมูล เป็นต้น โดยต้องรองรับการกู้คืนข้อมูลตามความเหมาะสม
ทางธุรกิจ  

(๒)  บริษัทต้องจัดเก็บข้อมูลส ารองไว้นอกสถานที่อย่างปลอดภัย โดยบริษัทต้องมีการเฝ้า
ติดตามกระบวนการส ารองข้อมูลที่ส าคัญ รวมถึงต้องมีการทดสอบการกู้คืนข้อมูลส ารองและด าเนินการให้ข้อมูล
ส ารองพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  

(๓)  บริษัทต้องจัดท าแผนการกู้คืนระบบสารสนเทศ (Disaster Recovery Plan) เป็นลาย
ลักษณ์อักษร โดยจะต้องมีการอนุมัติ และสื่อสารให้บุคลากรของบริษัทรับทราบ รวมถึงต้องมีการทบทวนอย่าง
สม่ าเสมอ หรือเมื่อมีการปรับปรุงแก้ไขที่เป็นสาระส าคัญ  

(๔)  บริษัทต้องมีการทดสอบแผนการกู้คืนระบบสารสนเทศอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และ
รายงานผลการทดสอบต่อผู้บริหารของบริษัทให้รับทราบ 

ข้อ 24 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Compliance) 
บริษัทต้องจัดให้มีการด าเนินการตามกฎเกณฑ์ด้านความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ เพ่ือ

หลีกเลี่ยงการละเมิดข้อก าหนดที่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศและข้อก าหนดใดๆ ด้านความม่ันคงปลอดภัย โดยครอบคลุมอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1) ระบุข้อก าหนดที่เก่ียวข้องตามบทบัญญัติของกฎหมายและกฎระเบียบพร้อมทั้ง
แนวทางท่ีบริษัทจะต้องด าเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ และความม่ันคง
ปลอดภัยไซเบอร์ โดยให้มีการทบทวนปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

(2) ต้องมีวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมส าหรับการด าเนินการ เพ่ือปฏิบัติตามข้อก าหนดของ
กฎหมาย กฎระเบียบ ในส่วนที่เก่ียวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ 

(3) มีแนวทางด าเนินการในการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Compliance) 

หมวด 4 
การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(IT Risk Management) 
      

เพ่ือให้บริษัทสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยบริษัทต้องก าหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมเรื่องโครงสร้าง
องค์กรและบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และต้องน า
นโยบายดังกล่าวมาจัดท าแนวปฏิบัติและกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยครอบคลุมอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้ 

ข้อ 25 การระบุบริบท ขอบเขต และเกณฑ์ความเสี่ยง  
บริษัทต้องจัดให้มีกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยครอบคลุมอย่างน้อย ดังนี้ 
(1) แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในการพิจารณาโอกาสและความเสี่ยงด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้มีการระบุบริบท และขอบเขตในการประเมินความเสี่ยง ครอบคลุมถึงแผนงาน งาน
ประจ า และการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 
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(2) เกณฑ์การบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง โดยมีการ
ก าหนดระดับผลกระทบและระดับโอกาสเกิดของเหตุการณ์ 

(3) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ส าหรับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Appetite) 
(4) กระบวนการประเมินความเสี่ยง เพื่อใช้ด าเนินการระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง 

และประเมินผลความเสี่ยง 
(5) กระบวนการจัดการความเสี่ยง เพื่อใช้พิจารณาทางเลือกและมาตรการในการจัดการ

ความเสี่ยง รวมถึงการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
ข้อ 26 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

บริษัทต้องจัดให้มีกระบวนการประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี โดยครอบคลุมดังนี้ 
(1) การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 

บริษัทต้องระบุถึงความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งรวมถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
และช่องโหว่ที่ส าคัญ โดยเหตุการณ์ความเสี่ยงดังกล่าวอาจมีสาเหตุมาจากกระบวนการปฏิบัติงาน ระบบงาน 
บุคลากร หรือปัจจัยภายนอก ตลอดจนการระบุการควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันและผู้รับผิดชอบต่อความเสี่ยงหรือ
เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owners) 

(2) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis)  
บริษัทต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการประเมินระดับ

ผลกระทบและระดับโอกาสของเหตุการณ์ความเสี่ยง เพื่อระบุระดับค่าความเสี่ยงของชุดรายการความเสี่ยงในแต่
ละเหตุการณ์ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับจัดล าดับความส าคัญของรายการความเสี่ยง 

(3) การประเมินค่าความเสี่ยง (Risk Evaluation)  
บริษัทต้องมีการพิจารณาระดับค่าความเสี่ยงของชุดรายการความเสี่ยง เทียบกับเกณฑ์

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (IT Risk Appetite) เพ่ือจัดล าดับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแสดงใน
แผนภาพความเสี่ยง และหาแนวทางในการตอบสนองความเสี่ยงที่เหมาะสม 

ข้อ 27 การจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment) 
บริษัทต้องมีแนวทางในการจัดการ ควบคุม และป้องกันความเสี่ยงที่เหมาะสมสอดคล้องกับ

ผลการประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) อยู่ในระดับ
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ยอมรับได้ โดยต้องค านึงถึงความสมดุลระหว่างต้นทุนในการป้องกันความ
เสี่ยงและผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ นอกจากนี้ บริษัทประกันภัยต้องจัดให้มีการก าหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Key Risk Indicators) ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจ ให้สอดคล้องกับความส าคัญ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศแต่ละงาน เพ่ือใช้ในการติดตามและทบทวนความเสี่ยง 

ข้อ 28 การติดตามและทบทวนความเสี่ยง (Risk Monitoring and Review) 
บริษัทต้องจัดให้มีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการติดตามและทบทวนความเสี่ยงด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ยอมรับได้ที่ก าหนดไว้ 

ข้อ 29 การรายงานความเสี่ยง (Risk Reporting) 
บริษัทต้องมีการรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

แนวโน้มของความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่อาจเกิดขึ้นต่อคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการที่ได้รับ
มอบหมายในระยะเวลาที่เหมาะสม  
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หมวด 5 
การปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(IT Compliance) 
      

ข้อ 30 การปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ 
บริษัทต้องจัดให้มีการก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Compliance) เช่น กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายว่าด้วยการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กฎหมายว่าด้วยระบบการช าระเงิน กฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และไม่ขัดหรือแย้งกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอ่ืนในลักษณะเดียวกัน เพ่ือป้องกันการละเมิดหรือการ
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง 

หมวด 6 
การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(IT Audit) 
      

ข้อ 31 บทบาทหน้าที่และแผนงานในการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) บริษัทต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความรู้ ประสบการณ์ และ

ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งอาจเป็นผู้ตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบ   
จากภายนอกก็ได้   

(2) บริษัทต้องจัดให้มีแผนงานและขอบเขตการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ครอบคลุมความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท โดยแผนงานและขอบเขตในการตรวจสอบต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องจัดให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง หรือทุกครั้งที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ 

ข้อ 32 การปฏิบัติงานตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) บริษัทต้องจัดให้มีการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมตามแผนงาน

และขอบเขตที่ก าหนด และเมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีนัยส าคัญ 
(2) ในกรณีท่ีระบบเทคโนโลยีของบริษัทมีความซับซ้อนหรือเป็นเทคโนโลยีใหม่ โดยบริษัทมี

ข้อจ ากัดไม่สามารถประเมินหรือตรวจสอบเองได้ บริษัทสามารถจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกท าหน้าที่ในการตรวจสอบแทนได้ 

ข้อ 33 การรายงานผลและติดตามผลการตรวจสอบ 
(1) บริษัทต้องจัดท ารายงานผลการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเสนอต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนจัดเก็บรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวไว้ที่บริษัท พร้อมไว้ส าหรับการ
ตรวจสอบหรือเมื่อร้องขอโดยส านักงาน 

(2) บริษัทต้องจัดให้มีการติดตามประเด็นจากการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และรายงานประเด็นส าคัญให้กับคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
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หมวด 7 
การก ากับดูแลและการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์  

(Cybersecurity) 
      

 บริษัทต้องจัดให้มีแนวทางการก ากับดูแลในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
(Cyber Resilience) โดยมีกรอบการด าเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ แนวทางที่ใช้ในการก ากับดูแลและ
บริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ในภาพรวมขององค์กร ที่สอดคล้องกับกฎหมายว่า
ด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เหมาะสม สอดคล้องกับขนาด และความซับซ้อนของการด าเนินธุรกิจ 
โดยครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้ 

ข้อ 34 การก ากับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการระบุความเสี่ยง (Identification) 
(1) บริษัทต้องมีการก ากับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Governance)  
(2) บริษัทต้องจัดท ารายการทรัพย์สินสารสนเทศ การบริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ  
(3) บริษัทต้องก าหนดขอบเขตและวิธีการในการประเมินความเสี่ยงด้านไซเบอร์ สอดคล้องตาม

การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
(4) บริษัทต้องจัดให้มีการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ

แนวทางในการด าเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สอดคล้องตามผลการประเมินความเสี่ยงด้านไซเบอร์ 
(5) บริษัทต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับห่วงโซ่ของผู้ให้บริการภายนอก (Supply 

Chain Risk Management) แนวทางในการบริการจัดการผู้ให้บริการภายนอก การท าสัญญาจ้าง การประเมินความ
เหมาะสม การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน และการสอบทานผลการปฏิบัติงาน  

ข้อ 35 การป้องกันความเสี่ยง (Protection) 
(1) บริษัทต้องก าหนดแนวทางการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงของโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญ

ทางสารสนเทศของบริษัท เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ ข้อมูล และระบบงาน 
เป็นต้น รวมทั้งการตั้งค่าระบบงาน การเข้าถึงระบบงานและการจัดการสิทธิ์ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล 
การพัฒนาระบบงานที่มีความปลอดภัยตามขั้นตอนหรือกระบวนการในการพัฒนาระบบงาน (System Development 
Life Cycle: SDLC) การบริหารจัดการ Patch โดยมีการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม เพ่ือให้บริษัทมีกระบวนการ 
เครื่องมือ และวิธีการในการควบคุมหรือลดผลกระทบด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้น 

(2) บริษัทต้องมีเอกสารการปฏิบัติงานส าหรับด าเนินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
สอดคล้องตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดี 

(3) บริษัทต้องมีแนวทางในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลภัยคุกคามไซเบอร์ ตลอดจน
ก าหนดวิธีการและช่องทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการและรับมือภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร  

ข้อ 36 การตรวจสอบและเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Detection) 
(1) บริษัทต้องจัดให้มีช่องทางในการรายงานช่องโหว่ จุดอ่อน เหตุการณ์ หรือสถานการณ์

ที่เก่ียวข้องด้านความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยก าหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 

(2) บริษัทต้องก าหนดแนวทางในการค้นหา ทดสอบ และบริหารจัดการช่องโหว่ทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้สามารถตรวจจับ วิเคราะห์ ติดตาม และแจ้งเตือนเหตุการณ์ผิดปกติหรือภัยคุกคาม
ทางไซเบอรใ์ห้แก่หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบรับทราบ และก าหนดแนวทางในการสื่อสารและการด าเนินการแก้ไข
ในเบื้องต้นได้อย่างทันการณ์  
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ข้อ 37 การด าเนินการมาตรการเผชิญเหตุเมื่อตรวจพบภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Response) 
(1) บริษัทต้องก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการการรับมือเหตุการณ์ผิดปกติหรือภัย

คุกคามทางไซเบอร์ เพ่ือให้บริษัทสามารถตอบสนองและรับมือกับความเสี่ยงได้อย่างทันการณ์ 
(2) บริษัทต้องจัดให้มีการจัดท า ซักซ้อมหรือทดสอบแผนรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

(Cybersecurity) แผนฉุกเฉิน การสืบสวนและวิเคราะห์สาเหตุการแก้ปัญหา และจัดท ารายงานเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร เป็นต้น  

(3) บริษัทต้องก าหนดแนวทางในการสื่อสาร เพ่ือด าเนินการแก้ไขเหตุการณ์หรือสถานการณ์
จากภัยคุกคามทางไซเบอร์  

ข้อ 38 การด าเนินการฟ้ืนฟูความเสียหายจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Recovery) 
(1) บริษัทต้องก าหนดแนวทางและมาตรการในการฟื้นฟูความเสียหายจากเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์จากภัยคุกคามทางไซเบอร์ สอดคล้องกับผลการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบตามกรอบการ
ด าเนินงานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท  

(2) บริษัทต้องก าหนดแนวทางในการสื่อสาร เพื่อด าเนินการฟ้ืนฟูความเสียหายจาก
เหตุการณ์หรือสถานการณ์จากภัยคุกคามทางไซเบอร์  

ข้อ 39 การประเมินความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
บริษัทต้องมีการประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์หรือภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

(Cybersecurity Risk Assessment) เพ่ือให้ทราบถึงสถานภาพความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ของบริษัทตาม 
สภาพปัจจัยความเสี่ยง สถานการณ์ความเสี่ยง ภัยคุกคามหรือช่องโหว่ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ โดยมีข้อพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ ดังนี้ 

(1) เกณฑ์ในการประเมินและจัดระดับความรุนแรงและผลกระทบของเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์การถูกโจมตีทางไซเบอร์ รวมทั้งโอกาสเกิดของเหตุการณ์ ตลอดจนการประเมินระดับความเสี่ยงด้าน
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยเกณฑ์ผลกระทบของเหตุการณ์ ให้พิจารณาครอบคลุมอย่างน้อย 4 ด้าน ได้แก ่ด้าน
การรักษาความลับ (Confidentiality) ด้านการรักษาความครบถ้วน (Integrity) ด้านการรักษาสภาพพร้อมใช้ 
(Availability) และด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Law & Regulation Compliance) 

(2) บริษัทต้องจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์หรือภัย
คุกคามทางไซเบอร์ และต้องมีการรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และแนวโน้ม
ของความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่อาจเกิดขึ้นต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการที่ได้รับ
มอบหมายในระยะเวลาที่เหมาะสม  

หมวด 8 
การรายงานเหตุการณ์ภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Reporting) 
      

ข้อ 40 การรายงานเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์หรือภัยคุกคามที่มีต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) บริษัทต้องรายงานต่อส านักงานในกรณีท่ีเกิดปัญหาหรือเหตุการณ์ที่มีนัยส าคัญในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อการให้บริการ หรือระบบ หรือข้อมูลผู้เอาประกันภัย หรือชื่อเสียงของบริษัท  
และให้รวมถึงกรณีท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส าคัญของบริษัทถูกโจมตีหรือถูกขู่โจมตีจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ และ   
เป็นปัญหาหรือเหตุการณ์ท่ีบริษัทต้องรายงานต่อผู้บริหารสูงสุดของบริษัททราบ ให้บริษัทรายงานมายังส านักงานทันที
เมื่อเกิดหรือรับรู้เหตุการณ์นั้น โดยให้แจ้งรายละเอียดและสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  
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การด าเนินการแก้ไขปัญหา ผลการแก้ไขปัญหา และระยะเวลาในการแก้ไข และแนวทางป้องกันในอนาคตเพ่ิมเติมได้ใน
ภายหลัง  

 

(2) กรณีท่ีบริษัทถูกโจมตีจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ เป็นปัญหาหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ ที่เป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับไม่ร้ายแรง ภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ในระดับร้ายแรง และภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับวิกฤติ ต้องแจ้งเหตุการณ์ละเมิดโดยไม่ชักช้าภายใน    
เจ็ดสิบสองชั่วโมง ไปยังส านักงานหรือหน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด รวมถึงการให้ข้อมูลหรือประสานกับหน่วยงาน
ของรัฐหรือหน่วยงานองค์กรที่แต่งตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในการตอบสนอง
และรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์  



16 
 

 

แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์ภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันภัย 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลอ้างอิง 
เลขท่ีอ้างอิง  วันท่ีรายงาน  
รหัสสมาชิก  ☐ บริษัทประกันวินาศภัย ☐ บริษัทประกันชีวิต 
ช่ือบริษัทประกันภัย  
สถานที่ตั้ง  
ช่ือผู้บริหาร (ผูร้ับผิดชอบ)  ต าแหน่ง  
ช่ือผู้ติดต่อ/ประสานงาน  โทรศัพท ์  
E-mail Address  
ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเหตุการณ ์
วัน/เวลาที่เกดิเหตุการณ ์  
หน่วยงาน/ระบบท่ีเกิดเหต ุ  
รายละเอียด/สาเหต ุ
ของเหตุการณ ์

 

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลการรายงาน 
☐ Report 1 3.1.1) ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น   
รายงานทันทีเมื่อเกิดเหต ุ  
☐ Report 2 3.2.1) ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นโดยประเมินมูลคา่ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผูเ้อาประกันภัยและบริษัท 
ระหว่างด าเนินการแกไ้ข 
(รายงานภายใน 2 วันท าการ
ถัดไป ภายหลังทราบเหตุการณ์
และตรวจสอบยืนยันแล้ว) 

 
3.2.2) การด าเนินการแก้ไขปัญหา 3.2.3) ระยะเวลาในการแกไ้ข 
  
3.2.4) ความคืบหน้าในการแกไ้ขปัญหา 
 

☐ Report 3 3.3.1) ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นโดยประเมินมูลคา่ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผูเ้อาประกันภัยและบริษัท 
แก้ไขปัญหาได้และเหตุยตุ ิ
(รายงานเม่ือเหตุการณ์ยุต ิหรือ
แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จภายใน 
15 วัน) 

  
3.3.2) การด าเนินการแก้ไขปัญหา 3.3.3) ระยะเวลาในการแกไ้ข 
  
3.3.4) ผลการแกไ้ขปัญหา 
 
3.3.5) แนวทางป้องกันในอนาคต และการเก็บรวบรวมหลักฐาน เพื่อระบุสาเหตุและแนวทางแก้ไขต่อไป 
 

ลงช่ือ (ผู้มีอ านาจลงนาม)  
ต าแหน่ง  
วันท่ี (วัน/เดือน/ป ีพ.ศ.)  

 
 
 
 

หมายเหต ุ
Report 1 
รายงานโดยไม่ชักช้าเมื่อทราบเหตกุารณ์และ
ตรวจสอบยืนยันในเบื้องต้นแล้ว 

Report 2 
รายงานภายใน 2 วันท าการถัดไปภายหลัง
ทราบเหตุการณ์และตรวจสอบยืนยันแล้ว 

Report 3 
รายงานเมื่อเหตุการณ์ยตุิหรือแกไ้ขปัญหาแล้ว
เสร็จภายใน 15 วัน 

 


