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 ในปี 2555 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.)        
ได้ออกแนวปฏิบัติ เรื่อง การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) และการ
จัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) ของบริษัทประกันภัย โดยแนวทาง
ปฏิบัติฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพ่ือเป็นข้อมูลและให้แนวทางในเบื้องต้นแกบ่ริษัทประกันภัยเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและ
มาตรฐานในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบงานที่สำคัญต่างๆ (Critical Business Functions) 
ที่ต้องกลับมาดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม เพ่ือให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และ  
ปฏิบัติตามภาระผูกพันที่มีต่อผู้เอาประกันภัยได้หากเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ธุรกิจไม่สามารถดำเนินงานได้ตามปกติ     
เช่น เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ภัยธรรมชาติ อุทกภัย อัคคีภัย โรคระบาด เป็นต้น 
 ปัจจุบันสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเป็นอย่างมาก ธุรกิจประกันภัย  
ต้องเผชิญความท้าทายจากสภาวะการแข่งขันที่เพ่ิมสูงขึ้น และเทคโนโลยีที่เติบโตรวดเร็วแบบก้าวกระโดด ทำให้บริษัท 
ต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ หลายบริษัทได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยใน   
การดำเนินงานทั้งในส่วนของ Front Office และ Back Office เพ่ือเป็นการลดต้นทุนในการดำเนินงาน รวมทั้งเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ทั้งในด้านความรวดเร็วของการให้บริการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการลูกค้า       
เช่น การขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า ระบบการพิจารณารับประกันภัย 
ระบบการเงินและบัญชี ระบบการจ่ายค่าสินไหมทดแทน และการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งการ   
นำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการดำเนินธุรกิจมากขึน้นั้นย่อมมีความเสี่ยงแฝงมาด้วย ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ปัจจุบันมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นเป็นอย่างมากซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายและมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของลูกค้า ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันต้องเผชิญกับ
ความเสี่ยงทั้งทางตรงและทางอ้อมที่สำคัญในหลายด้าน แม้บริษัทจะมีการควบคุมหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ด ี
เพ่ือป้องกันหรือลดโอกาสและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามยังคงมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถป้องกันหรือ
หลีกเลี่ยงได้ ดังนั้น การปรับตัวเพ่ือให้มีความพร้อมและสามารถรบัมือกับสถานการณ์ท่ีอาจจะเกิดขึ้นโดยทีธุ่รกิจยัง
สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบน้อยที่สุดจึงนับเป็นความท้าทายที่
สำคัญประการหนึ่งในการดำเนินงาน  

ในการนี้ เพ่ือให้แนวทางในการกำกับดูแล เรื่อง การบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกิจของบริษัทประกันภัย 
เหมาะสมสอดคล้องกับบริบท รปูแบบในการดำเนนิธุรกิจ และความเสีย่งที่บริษัทต้องเผชิญในปัจจุบัน รวมทั้งเปน็
แนวทางให้บริษัทสามารถกำหนดแนวทางในการรบัมือ หรือตอบสนองต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นแล้วส่งผลให้การดำเนนิงาน
หยุดชะงักได้อย่างมีประสิทธภิาพเหมาะสมกับความเสี่ยงของแต่ละบริษัท สำนักงาน คปภ. จึงได้มีการทบทวนแนวปฏิบัติ 
BCM และ BCP ของบริษัทประกันภัย ฉบับป ี2555 โดยประเด็นหลักสำคัญในการทบทวนสำนักงานจะให้
ความสำคัญกับความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ เป็นความเสี่ยงสำคัญทีทุ่กบริษัทควรมีแผนรองรับการดำเนนิ
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมถึงแผนรับมือภัยคุกคามและตอบสนองต่อเหตุการณ์ผดิปกติทางไซเบอร์ (Cyber 
Incident Response Plan) ซ่ึงแนวปฏิบัติแบบนี้มุ่งเน้นที่จะให้มุมมองทีเ่ป็นประโยชน์ในดา้นการเตรียมความพร้อม 
การพัฒนาบุคลากร การกำหนดแผนในการตอบสนองหรือรับมอืของบริษทัประกันภัย เพ่ือช่วยบรรเทาความรุนแรงและ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับบริษัท อีกทั้งยังช่วยให้บริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเรว็ และถูกต้อง เมื่ออยู่ในสภาวะ
วิกฤต โดยไม่ทำให้การดำเนินธรุกิจเกิดการหยุดชะงัก รวมถึงกระทบต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัทน้อยทีสุ่ด 
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 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ไดจ้ัดทำ
แนวทางปฏิบัตินี้ขึ้นเพ่ือเป็นข้อมูลและให้แนวทางในเบื้องต้นเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและมาตรฐานในการ
ดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของบริษัทประกันภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบงานทีส่ำคัญต่างๆ (Critical Business 
Functions) ของบริษัทที่ต้องกลับมาดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม รวมถึงเป็นข้อมูลและให้แนว   
ในเบื้องต้นเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและมาตรฐานในการรบัมอืและตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ของ
บริษัทประกันภัย เพื่อให้บริษัทป้องกันและตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างรวดเร็ว สามารถดำเนิน
ธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตามภาระผูกพันที่มีต่อผู้เอาประกันภัยได้หากเกิดเหตุการณ์ท่ีทำให้ธุรกิจไม่
สามารถดำเนินงานได้ตามปกติ    
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การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business 
Continuity Management: BCM) 

หมายถึง แนวทางในการกำหนดนโยบาย มาตรฐาน และ
กระบวนการทำงานของบรษิัทเพื่อให้มั่นใจว่ากรณีที่มีเหตุการณ์ที่
ทำให้การปฏิบัติงานตามปกติเกดิการหยุดชะงัก ระบบงานทีส่ำคัญ
จะยังสามารถดำเนนิการได้อย่างต่อเนื่องหรือกลับมาดำเนินการได้
ในเวลาที่เหมาะสม 

แผนรองรับการดำเนนิธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business 
Continuity Plan: BCP) 

หมายถึง แผนงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่กำหนดขั้นตอน และ
กระบวนการทำงานในการเรียกคืนการดำเนนิงานให้กลับสู่ภาวะ
ปกติ เพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องเมื่อเกิด
เหตุการณ์ที่ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 

แผนรับมือภยัคุกคามและตอบสนองต่อเหตุการณ์ผดิปกติ
ทางไซเบอร ์(Cyber Incident Response Plan : CIRP) 

หมายถึง แผนงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่กำหนดถึงวิธีปฏบิัติ
เพื่อตอบสนองเมื่อเกิดเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

ระบบงานที่สำคัญ (Critical Business Function: 
CBF) 

หมายถึง ระบบงานซึ่งหากเกิดการหยุดชะงัก จะส่งผลกระทบต่อการ
ให้บริการผู้เอาประกันภยั ผู้มีส่วนได้เสีย การดำเนินธุรกิจ ชื่อเสียง 
ฐานะและผลการดำเนินงานของบริษัทประกันภัยอย่าง มีนัยสำคัญ 

การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกจิ (Business Impact 
Analysis: BIA) 

หมายถึง การวิเคราะห์และวัดผลกระทบทางธุรกิจหรือความ
สูญเสียทางธุรกิจที่เกิดจากการหยุดชะงักของการดำเนนิธุรกิจ 

ระยะเวลาการหยุดชะงักที่ยอมได้สูงสุด (Maximum 
Tolerable Period of Disruption : MTPD)   

หมายถึง ระยะเวลาที่ระบบงานหยุดชะงักที่ยอมรับได้สูงสุดหากเกิน
กำหนดเวลานี้แล้วจะไม่สามารถทำให้ธุรกิจกลับคืนสู่สภาพปกติได้ 

ระยะเวลาเปา้หมายในการฟื้นคนืสภาพ (Recovery 
Time Objectives: RTO) 

หมายถึง ระยะเวลาเป้าหมายทีใ่ช้ในการดำเนนิการเพื่อให้
กระบวนการกลบัคืนสูส่ภาพปกติหลังเกิดเหตุการณ์ 

ระยะเวลาสูงสุดที่ยอมให้ข้อมูลเสียหาย (Recovery 
Point Objective : RPO) 

หมายถึงจุดเวลาเปา้หมายที่ข้อมูลจะได้รบัการกู้กลับคืนมา เพือ่ให้
กิจกรรมเดินหน้าต่อไปได้ หรือ สามารถยอมรับการสูญหายของ
ข้อมูลได้นานที่สดุเท่าไหร ่

กลยุทธ์การเรียกคืนการดำเนินงานให้กลับสู่ภาวะปกติ 
(Recovery Strategy) 

หมายถึง แนวทางในการตอบสนองต่อการหยุดชะงักการ
ดำเนินงานของระบบงานที่สำคัญ 

แผนการเรยีกคืนการดำเนนิงานให้กลับสู่ภาวะปกติ 
(Business Recovery Plan : BRP หรือ Disaster 
Recovery Plan) 

หมายถึง แผนงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร ที่เตรียมไว้ในการกู้ระบบ
ในกรณีที่ระบบงานล่ม ช่วยให้สามารถกู้คืนระบบและการทำงาน
กลับคืนสูป่กต ิ

ศูนย์ปฏิบัตงิานสำรอง (Alternate Sites) หมายถึง สถานที่ปฏิบตัิงานทดแทน และดำเนินธุรกิจเมื่อเกิดการ
หยุดชะงักการดำเนนิงาน เม่ือสถานที่ปฏิบัติงานหลักไมส่ามารถ
ดำเนินการได้ตามปกติ ซึ่งควรจะอยู่ห่างจากสำนักงานใหญ่
พอที่จะไม่ได้รับผลกระทบเดียวกันและไม่ควรใชส้าธารณูปโภค
จากแหล่งเดียวกัน โดยศนูย์ปฏบิัติงานสำรองควรจะรองรับ
สถานการณไ์ด้ในระยะยาวและพร้อมใช้งาน 

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ หรือภัยคุกคาม หมายถึง การกระทำหรือการดำเนินการใด ๆ โดยมชิอบ โดยใช้
คอมพิวเตอร์หรือ ระบบคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมไม่พึงประสงค์
โดยมุ่งหมายให้เกิดการประทุษรา้ยต่อระบบคอมพิวเตอร์ 
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอื่นที่เก่ียวข้อง และเป็นภยนัตราย
ที่ใกล้จะถึง ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายหรือ ส่งผลกระทบต่อ
การทำงานของคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือ ข้อมูลอื่นที่
เก่ียวข้อง 

นิยามคำศัพท์ 
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ไซเบอร ์ หมายถึง ข้อมูลและการสื่อสารที่เกิดจากการให้บริการหรือการ
ประยุกต์ใช้เครือข่าย คอมพิวเตอร ์ระบบอินเทอร์เน็ต หรือ
โครงข่ายโทรคมนาคม รวมทั้งการให้บริการโดยปกติของ
ดาวเทียมและ ระบบเครือข่ายทีค่ล้ายคลึงกนั ที่เชื่อมต่อกันเป็น
การทั่วไป 
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ภาพรวมกรอบแนวปฏิบัติ เรื่อง การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) 

๑. หน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัทประกันภยั 

๒. นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

 

๔. การรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธรุกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) 

สำหรับกรณีเกิดเหตุการณท่ี์ไม่ใช่ภัยคุกคามทาง      
ไซเบอร์ท่ีทำให้การดำเนินงานของบริษัทหยุดชะงัก 

สำหรับเหตุการณ์ภยัคุกคามทางไซเบอร์ 

๓. กระบวนการทีเ่กี่ยวข้องในการจัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง และแผนรับมือภยัคุกคาม
และตอบสนองต่อเหตุการณ์ผิดปกติทางไซเบอร ์

๓.๑ การวเิคราะห์และประเมนิผลกระทบตอ่การหยุดชะงักการดำเนินงานที่สำคัญ 
๓.๒ การกำหนดเป้าหมายการเรยีกคืนการดำเนนิงานให้กลับสู่สภาพการดำเนินงานปกติ (Recovery Objectives) 
๓.๓ แผนการติดต่อสือ่สาร (Communications) 
๓.๔ การฝกึอบรม (Trainings) 
๓.๕ การทดสอบและทบทวนแผนรองรับการดำเนินธรุกจิอย่างตอ่เนื่อง และแผนรับมือภัยคุกคามและตอบสนองตอ่เหตกุารณ์

ผิดปกติทางไซเบอร์ (Testing and Reviewing) 

๒.๑ แผนรองรับการดำเนินธุรกิจอยา่งต่อเนื่อง 

(Business Continuity Plan: BCP) 

 

 

▪ ขั้นตอนการปฏิบัติงานและผูร้ับผิดชอบ 

▪ ทรพัยากรทีจ่ำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน 

▪ การจดัตั้งศูนย์ปฏิบัติงานสำรอง (Alternate Site) 

▪ การกำหนดแนวทางในการสำรองขอ้มูล (Backup 

System) 

▪ การกำหนดผูท้ี่มอีำนาจตัดสนิใจหรอือนุมัติ
ประกาศใชแ้ผนรองรับการดำเนินธรุกิจอย่าง
ต่อเนื่อง 

๒.๒ แผนรับมือภัยคกุคามและตอบสนองต่อ
เหตุการณ์ผิดปกติทางไซเบอร์ 

(Cyber Incident Response Plan: CIRP) 

▪ การเตรยีมความพรอ้ม (Preparation) 

▪ การตรวจจับและวิเคราะห์ภัยคกุคามทางไซเบอร์ 
(Detection and Analysis) 

▪ การรับมือและการตอบสนองต่อเหตุการณภ์ัย
คุกคามทางไซเบอร ์

▪ การดำเนนิการหลังจากการรับมือภยัคุกคาม    

และตอบสนองต่อเหตกุารณ์ผิดปกติทางไซเบอร์ 
(Post Cyber Incident Activity) 
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1. หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายในการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business 
Continuity Management: BCM) พร้อมทั้งจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณเพ่ือรองรับการดำเนินงานแก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ โดยการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบ  
องค์รวมของบริษัท สอดคล้องกับประกาศว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำกับการบริหารความเสี่ยงแบบ
องค์รวม และการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย และ ประกาศ 
ว่าด้วย หลักเกณฑก์ารกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันชีวิต/ประกัน
วินาศภัย นอกจากนี้ ควรจัดให้มีการติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
(Business Continuity Plan: BCP) และ แผนรับมือภัยคุกคามและตอบสนองต่อเหตุการณ์ผิดปกติทางไซเบอร์ (Cyber 
Incident Response Plan : CIRP)  
 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

(1) กำกับดูแลให้มีการกำหนดนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) และเป็นส่วนหนึ่งของการ
บรหิารความเสี่ยงแบบองค์รวมของบริษัท (Enterprise Risk Management: ERM) เป็นลายลักษณ์อักษร โดยต้อง
ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย และได้รับการทบทวน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ 

(2) กำกับดูแลให้มีการนำนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
มาจัดทำระเบียบวิธีปฏิบัติและกระบวนการในการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และการรับมือและตอบสนองต่อภัย
คุกคามทางไซเบอร์ รวมถึงดูแลให้มีการนำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม และมีการทบทวนและประเมินประสิทธิภาพของ
นโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ   

(3) กำกับดูแลให้มีการกำหนดแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) ที่ครอบคลุมเหตุการณ์ภัย
คุกคามทางไซเบอร์ รวมทัง้แผนรับมือภัยคุกคามและตอบสนองต่อเหตุการณ์ผิดปกติทางไซเบอร์ (CIRP) ทีอ่าจ
เกิดขึน้ และควรพจิารณาให้เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะการดำเนินธุรกิจ ปริมาณธุรกรรม ความซับซ้อนของ
เทคโนโลยี ความเสี่ยงที่เก่ียวข้อง และภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจจะเกิดขึ้น 

(4) กำกับดูแลให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยที่ไดร้ับมอบหมาย 
อย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้ 

➢ ผลการบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกิจของบรษัิท ที่บรรจุแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
(BCP) ครอบคลุมเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมทั้งแผนรับมือภัยคุกคามและตอบสนองต่อเหตุการณ์ผิดปกติทาง 
ไซเบอร์ (CIRP) 

➢ ผลการทดสอบแผนรองรับการดำเนินธุรกจิอย่างต่อเนื่อง และแผนรับมือภัยคุกคามและตอบสนองต่อ
เหตุการณ์ผิดปกติทางไซเบอร์ 

➢ ข้อมลูหรือปัญหาที่เกีย่วข้องกับปัญหาหรือเหตุการณ์ท่ีทำให้การดำเนินธุรกิจหยุดชะงัก รวมถึงภัย
คุกคามทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นกับบริษัท 

(5) กำกับดูแลให้มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ คณะกรรมการบริษทั ผู้บริหาร และบุคลากรทีท่ำหน้าที่ปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และการรับมือและตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างเพียงพอตาม
ระยะเวลาที่เหมาะสม เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะที่เพียงพอต่อการกำกับดูแลหรือปฏิบัติงานในส่วนทีเ่กีย่วข้อง  

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทสามารถมอบหมายคณะกรรมการชุดย่อยหรือคณะทำงาน เป็นผู้รับผิดชอบงาน    
ในการบริหารจัดการและกำกับดูแลการปฏิบัติงานดา้นการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และด้านการรับมือและ

แนวทางปฏิบัติการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
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ตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยคณะกรรมการชุดย่อยหรือคณะทำงานที่ได้รับมอบหมาย บริษัทควร
พิจารณาให้มีผู้บริหารที่มีความรู้ หรือมีประสบการณ์ทีเ่กี่ยวข้อง ดา้นใดด้านหนึ่งดังต่อไปนี้  

(1) ด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกจิ เช่น หัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยง เป็นต้น  
(2) ด้านการรับมือและตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ เช่น หวัหน้าหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 

หวัหน้าหน่วยงานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศหรือที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น  

2. นโยบายที่เก่ียวข้องกับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

 บริษัทประกันภัย ควรกำหนดนโยบายการบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ซ่ึงประกอบด้วย แผนรองรับการ
ดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมทั้งมแีผนรับมือภัยคุกคามและตอบสนอง
ต่อเหตกุารณ์ผิดปกติทางไซเบอร์ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะการดำเนินธุรกิจ ปริมาณธุรกรรม ความซับซ้อน
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทัง้ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องและการใช้บริการจากผูใ้ห้บริการภายนอก ทั้งนี ้บริษัทควร
พิจารณาความสอดคล้องในการกำหนดแผนกับผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของเหตุการณ์ภัยคุกคามที่อาจ
ส่งผลกระทบให้การดำเนินงานหยุดชะงักเป็นสำคัญ  

 นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management Policy) สอดคล้องกับ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวมของบริษัท โดยนโยบายดังกล่าวต้องแสดงให้เหน็ถึงโครงสร้างองค์กร หน้าที ่  
และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจ ทั้งนี้ นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกจิอย่างน้อยควรครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้ 

➢ การกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ที่ครอบคลุมทั้ง
ในด้านการบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงาน (Operation) และในด้านการรับมือภัยคุกคาม (Cyber 
Incident) และตอบสนองต่อเหตุการณ์ผิดปกติทางไซเบอร์  

➢ การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบต่อการหยุดชะงักการดำเนินงานที่สำคัญ 
➢ การกำหนดเป้าหมายสำหรับการเรียกคืนการดำเนินงานให้กลับสู่สภาพการดำเนินงานปกติ 
➢ การจัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP)  
➢ การจัดทำแผนรับมือภัยคุกคามและตอบสนองต่อเหตุการณ์ผิดปกติทางไซเบอร์ (Cyber 

Incident Response Plan: CIRP) 
โดยการจัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP)  

และแผนรับมือภัยคุกคามและตอบสนองต่อเหตุการณ์ผิดปกติทางไซเบอร์ (Cyber Incident Response Plan: 
CIRP) มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
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2.1 แผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) 
แผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง หมายถึง แผนงานทีก่ำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร แสดงถึง

ขัน้ตอนการดำเนินการเพ่ือรองรับเหตุการณท์ี่ทำให้การดำเนินงานตามปกติของบริษัทหยุดชะงัก ครอบคลุมทุกงานและ
ระบบงานทีส่ำคัญของบริษัท ตลอดจนงานที่ใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก (Service Provider) โดยควรพิจารณา 
ให้ครอบคลุมเหตุการณท์ี่อาจส่งผลกระทบให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ซ่ึงรวมถึงกรณีเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
โดยแผน BCP ควรได้รบัการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย 
รวมทัง้ทบทวนหรือปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเสมอ ทั้งนี้ หลังจากบริษัทได้ประกาศใช้แผน BCP แล้ว ศูนย์รับแจ้ง
เหตเุคลม หรือ ศูนย์บริการลูกค้าของบริษัทต้องสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง  

แผนรองรบัการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ควรมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ 
 1) ขัน้ตอนการปฏิบัติงานและผู้รับผิดชอบ เพ่ือให้บริษัทสามารถกลับมาดำเนินงานสำคัญได้ตาม
ระยะเวลาที่กำหนดหลังจากที่การดำเนินงานหยุดชะงัก บริษัทต้องกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ผู้ปฏิบัตงิานแต่ละรายอย่างชัดเจน และจัดใหม้ีการสื่อสารและซักซ้อมความเข้าใจถึงหน้าที่ที่ต้องปฏิบัต ิ
ตลอดจนกำหนดรายละเอียดวิธีปฏิบัติงานที่สามารถเข้าใจและปฏิบัติตามได้ 
 2) ทรพัยากรที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน บริษัทควรจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
เช่น การจดัหาหรอืกำหนดบุคลากรที่จะปฏิบัติงานแทนทั้งระดับพนักงานและผู้บริหาร แหล่งเงินทุน อุปกรณ์
สำนักงาน คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้สำนักงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 

3) การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติงานสำรอง (Alternate Site) เพ่ือป้องกนัผลกระทบจากเหตุฉกุเฉินที่
เกิดขึ้นในบริเวณกว้าง บริษัทควรจัดให้มศีูนยป์ฏิบัติงานสำรองเพ่ือรองรับการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยที่
ศูนย์ปฏิบัติงานสำรองดังกล่าวไม่ควรใช้สาธารณูปโภคจากแหล่งเดียวกันกับสถานทีป่ฏิบัติงานหลัก และควรมี
ระยะที่ตั้งห่างจากสถานที่ปฏิบัติงานหลัก รวมทั้งควรจัดให้สามารถรองรับปริมาณงานสำคัญหรือการเกิดเหตุ
ฉุกเฉินเป็นระยะเวลานานได้ นอกจากนี ้ศูนย์ปฏิบัติงานสำรองควรมีความพร้อมทีจ่ะปฏิบัติงานทันทีที่เกิดเหตุ
ฉุกเฉินหรือภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ (Recovery Time Objectives: RTO) ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถ
จัดให้มีศูนย์ปฏิบัติงานสำรองได้ บริษัทควรมีแนวทางการปฏิบัติงานอ่ืนทดแทนที่สามารถรองรับการ
ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องได้ โดยควรพิจารณาผลจากการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบต่อการหยุดชะงัก
การดำเนินงานที่สำคัญ เพ่ือให้มั่นใจว่าศูนย์ปฏิบัติงานสำรองสามารถรองรับการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องได้ใน
ระบงานที่สำคัญ 

4) การกำหนดแนวทางในการสำรองข้อมูล (Backup System) เพ่ือทำให้สามารถกู้คืนข้อมูลได้
ถูกต้องและรวดเร็ว สอดคล้องกับระยะเวลาสูงสุดที่ยอมให้ข้อมูลเสียหาย (Recovery Point Objectives: 
RPO) โดยต้องกำหนดความถี่ในการสำรองข้อมูลให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดใน BCP 

5) การกำหนดผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจหรืออนุมัติประกาศใช้แผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่าง
ตอ่เนื่อง ผู้ทีท่ำหน้าทีต่ัดสินใจหรืออนุมัติประกาศใช้แผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ควรเป็น
คณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหาร หรอืเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการหรือผู้บริหารใหป้ฏิบัติ
หน้าที่แทน 
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2.2 แผนรับมือภัยคุกคามและตอบสนองต่อเหตุการณ์ผิดปกติทางไซเบอร์ (Cyber Incident 
Response Plan: CIRP)  

แผนรับมือภัยคุกคามและตอบสนองต่อเหตุการณ์ผิดปกติทางไซเบอร์ เป็นแผนงานที่กำหนดเป็น   
ลายลักษณ์อักษร แสดงถึงวิธีปฏิบัติเพ่ือตอบสนองเมื่อเกิดเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยควรสอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับแผน BCP ของบริษัท ครอบคลุมระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคญั โดยไดร้ับอนมัุติ    
จากคณะกรรมการของบริษัท หรอื คณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย และได้รับการทบทวนอย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ นอกจากนี้ แผน CIRP ควรครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการจัดการ 
การเตรียมความพร้อมในการรับมือและการตอบสนองต่อเหตุการณ ์และการรายงานเหตุการณ์ภัยคุกคามทาง  
ไซเบอร์ทีอ่าจก่อให้เกดิความเสียหายหรอืส่งผลกระทบต่อระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอื่น 
ที่เก่ียวข้อง        

ทัง้นี้ บริษัทควรพิจารณาจัดให้มีบุคลากรหรือทีมงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการรับมือและตอบสนอง
ต่อเหตุการณ์ผิดปกติทางไซเบอร์ (Cyber Incident Response Team) โดยอย่างน้อย ทีมรับมือและตอบสนองฯ 
ควรประกอบด้วยบุคลากรดังต่อไปนี้ 

1) บุคลากรที่ทำหน้าที่รับแจ้งเหตุหรือรับรายงานด้านความมัน่คงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศจาก
ผู้ที่พบหรือสงสัยว่ามีเหตุภัยคุกคามเกิดขึ้นภายในองค์กร โดยควรจัดให้มีช่องทางในการรายงาน เช่น ช่องทางอีเมล 
โทรศัพท์ โทรสาร แบบฟอร์มบนเว็บไซต์ ระบบที่รวบรวมข้อมูลอัตโนมัติ และการสื่อสารทางตรง เป็นต้น 

2) บุคลากรที่ทำหน้าทีร่บัผิดชอบในการรบัมือและตอบสนองต่อเหตุการณ์ผิดปกติทางไซเบอร์ ทั้งนี้ 
บริษัทอาจพิจารณาเพ่ิมจำนวนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญตามความเหมาะสมของความเสี่ยงและระดับความรุนแรง
ของภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น โดยอาจจัดหาบุคลากรที่มีทักษะทางเทคนิคทีจ่ำเป็นต่อการรับมอืและตอบสนองต่อภัย
คุกคามทางไซเบอร์ เช่น การตรวจจับภัยคุกคาม การวิเคราะห์โปรแกรมไม่ประสงค์ด ี(Malware) การบริหารจัดการ
ระบบและเครือข่าย การสนับสนุนทางเทคนิค เป็นต้น  

แผนรับมือภัยคุกคามและตอบสนองต่อเหตุการณ์ผิดปกติทางไซเบอร์ ควรระบขุั้นตอนการรับมือและ
ตอบสนองเหตุการณท์ีช่ัดเจน เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและง่ายต่อการปฏิบัติ โดยอย่างน้อย   
ควรครอบคลุม 

• ชื่อแผน วัตถุประสงค์ และขอบเขต  
• โครงสร้างของการบังคับบญัชาในการดำเนินการตามแผน ผู้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ และ  

ผู้ปฏิบัติหน้าทีแ่ทนในกรณีผู้ปฏิบัติหน้าทีห่ลักท่ีได้รับมอบหมายไม่สามารถปฏิบัติงานได้ รวมถึงบันทึกการบันทึก
การเปลี่ยนแปลงของแผน 

• รายละเอียดของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น โครงสร้างสถาปตัยกรรมเครอืข่าย เป็นต้น 
• ขั้นตอนการรับมือภัยคุกคามและตอบสนองต่อเหตุการณ์ผิดปกติทางไซเบอร์ และแผนการสื่อสารให้

หนว่ยงานทีเ่กี่ยวข้องรับทราบ 
• ขั้นตอนการกู้คืนระบบ โดยจัดทำเป็นเอกสารหรือ คู่มอื หรือ Checklist เพ่ือควบคุมกระบวนการให้

เป็นไปตามขัน้ตอนทีก่ำหนดไว้ 
 

 

 

 

 



- 11 - 

 

แผนภาพสรุปแนวทางการรับมือภัยคุกคามและตอบสนองต่อเหตุการณ์ผิดปกติทางไซเบอร ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการรับมือภัยคุกคามและตอบสนองต่อเหตกุารณ์ผิดปกติทางไซเบอร์ 
บริษัทควรกำหนดขั้นตอนการรับมือและตอบสนองต่อเหตุการณ์ผิดปกติทางไซเบอร์ สามารถแบ่งได้เป็น 

4 ขั้นตอนอย่างน้อย ดังนี้  

1. การเตรียมความพร้อม (Preparation) 
1.1 การกำหนดและจัดเตรียมทรัพยากรและเครื่องมือที่จำเปน็ต่อการรับมือและตอบสนองต่อภัยคุกคาม

ทางไซเบอร์ รวมถึงการกำหนดแนวทางการติดต่อสื่อสารอย่างเป็นระบบ บริษัทควรมเีครื่องมือสำหรับทำการ
วิเคราะห์เหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ และมีการกำหนดแนวทางรักษาความปลอดภัยของระบบแมข่่าย (Host 
Security) ควรติดตั้งโปรแกรม (Software) เพ่ือตรวจจับและยับยั้งโปรแกรมไม่ประสงค์ดี (Malware) ภายในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร ระบบปฏิบัติการ ระบบโปรแกรมที่ใช้งาน (Application) และระบบโปรแกรมงาน
สำหรับลูกค้า (Application Clients) รวมถึงมีกระบวนการประเมินความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบงานที่สำคัญขององค์กร โดยอย่างน้อยเครื่องมือและทรัพยากรทีจ่ำเป็นต่อการรับมือและตอบสนองต่อภัย
คุกคามทางไซเบอร์ควรครอบคลุม ดังนี้ 

(1) เครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกในการสื่อสารของบุคลากรผู้ทำหน้าทีร่ับมือและ
ตอบสนองต่อเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

(1.1) รายชื่อและช่องทางการติดต่อสำหรับสมาชิกภายในทีมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
รวมถึงหน่วยงานอ่ืนๆ ที่จำเป็นต่อการรับมือเหตุทั้งภายในและภายนอกองค์กร (รายชื่อผู้รบัผิดชอบหลัก   
และรายชื่อสำรอง) เช่น ฝ่ายรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง   
ฝ่ายสื่อสารองค์กร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และคู่ค้าของบริษัท เป็นต้น  

(1.2) รายชื่อและช่องทางการติดต่อสำหรับทีมหรือหนว่ยงานภายในองค์กรในกรณีท่ีมีการ
ยกระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ โดยสามารถให้ความช่วยเหลือหรอืรับช่วงตอ่ในการรับมือได้ทันทว่งทีหลัง
ได้รับการแจ้ง  
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(1.3) ช่องทางการรายงานเหตุการณ ์เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล แบบรายงานออนไลน์ 
และระบบการส่งข้อความทันทีที่มีเหตุการณ์กระทบต่อความมัน่คงปลอดภัย เพ่ือให้ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถใช้ใน
การรายงานเหตุการณ์ที่เข้าข่ายจะเป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

(1.4) ระบบในการรายงานและติดตามข้อมูล สถานะการดำเนินการของเหตุการณ์ที่ได้รับแจ้ง 
(1.5) โปรแกรมเข้ารหัส (Encryption Software) เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการสื่อสารทั้ง

ระหว่างภายในและภายนอกองค์กร  
(1.6) ห้องประชุม (War Room) สำหรับการสื่อสารและประสานงานระหว่างส่วนกลางและ

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง ซ่ึงอาจเป็นห้องประชุมทีใ่ช้งานชั่วคราวเพ่ือการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ก็ได้ 
(1.7) สถานที่จัดเก็บที่มีความมั่นคงปลอดภัยเพ่ือใช้ในการจัดเก็บหลักฐาน ข้อมูลและพยานวัตถุ

อ่ืนๆ ที่สำคญั  
(2) อุปกรณ์และซอฟต์แวร์สำหรบัวิเคราะห์เหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

(2.1) เครื่องคอมพิวเตอร ์หรืออุปกรณส์ำรองข้อมลู ที่ใช้งานเพ่ือการจัดเก็บข้อมูลบันทึกเหตุการณ์ 
(Log Files) หรือสร้าง Disk Image หรือบันทึกข้อมูลเหตุการณ์ท่ีเกีย่วข้องอ่ืนๆ โดยเฉพาะ 

 (2.2) เครื่องมือสำหรับตรวจจับและวิเคราะหข์้อมูลในเครือข่ายคอมพิวเตอร ์(Packet Sniffers and 
Protocol Analyzers) เพ่ือเก็บข้อมูลและวิเคราะห์การดักจับข้อมูลที่ผ่านไปมาระหว่างเครือข่าย 

(2.3) เครื่องคอมพิวเตอร์สำรอง เซริ์ฟเวอร์ และอุปกรณ์เครือขา่ยที่สามารถใช้ทดแทนเครื่อง
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์หลักได้ ซ่ึงสามารถใช้เพ่ือสำหรับสนับสนุนการวิเคราะห์เหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

(2.4) อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการรวบรวมหลักฐาน เชน่ โน้ตบุ๊ก กล้องดิจิตอล เครื่องบันทึกเสยีง แบบบนัทึก
ข้อมูลผู้ครอบครองพยานหลักฐาน เปน็ต้น เพ่ือเก็บหลักฐานสำหรับการดำเนินการทางกฎหมาย  

(3) แหล่งข้อมูลในการวิเคราะหเ์หตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Incident Analysis Resources)  
(3.1) รายการพอร์ตช่องทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตหรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

(Port Lists) ตั้งแต่พอร์ตที่ใช้งานทั่วไปจนถึงพอร์ตทีเ่สี่ยงต่อการถูกโจมตี 
(3.2) เอกสารหรือคูม่ือการใช้งานของระบบปฏิบัติการ แอพพลิเคชั่น โปรโตคอลที่ใช้ในการสื่อสาร

ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร ์ซอฟต์แวร์สำหรับตรวจจับการบุกรุก และซอฟต์แวร์ป้องกนัไวรัส 
(3.3) แผนผังเครือข่ายและรายการทรัพย์สินทางสารสนเทศที่สำคัญ เช่น ฐานข้อมูล เป็นต้น 
(3.4) ค่าปกติ (Current Baseline) ของระบบ เครือข่าย และแอพพลิเคชั่น  
(3.5) ค่า hash ของไฟล์ทีมี่ความสำคัญ เพ่ือเพ่ิมความเร็วในการวิเคราะห์ การตรวจสอบ และกำจัดภัย

คุกคามที่เกิดขึ้น 
(4) ซอฟต์แวร์สำหรบัการบรรเทาเหตุภัยคุกคาม 

ไฟล์ disk image ของระบบปฏิบัติการ (OS) และแอพพลิเคชั่น (Application) เพ่ือใช้ในการกูค้ืนและ
ฟ้ืนฟูระบบ 

1.2 การป้องกนัเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ (เครือข่าย ระบบ และแอพพลิเคชั่น) 
สิ่งสำคัญที่สุดในการป้องกันเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ คือ การลดจำนวนเหตภุัยคุกคามให้เหลือน้อย

ที่สุด เพ่ือลดผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท หากบริษัทมีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่ไม่เพียงพอ
อาจทำให้เกิดเหตุภัยคุกคามมากจนเกินขีดความสามารถในการจัดการของบริษัท ซึ่งส่งผลให้การรับมือและตอบสนอง
กับเหตภุัยคุกคามที่เกิดขึ้นล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพ อาจส่งผลกระทบทางธุรกิจที่รุนแรงต่อบริษัทได้  

การป้องกนัเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ ควรครอบคลุมอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้  
(1) การประเมินความเสี่ยงภัยคุกคามทางไซเบอร์  

บริษัทควรทำการประเมินความเสี่ยง เพ่ือพิจารณาว่ามคีวามเสี่ยงใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับภัย
คุกคามทางไซเบอร์หรือช่องโหว่ด้านความมั่นคงปลอดภัย โดยควรระบเุหตุการณ์ภัยคุกคามที่อาจเกิดขึน้และ
ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายต่อระบบงาน ข้อมูลสำคัญ และการดำเนินงานขององค์กร  
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ทั้งนี้ ควรประเมินความเสี่ยงรวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึน้จริงในระหว่างการเกิดเหตุ เพ่ือประเมินผล
กระทบและมูลค่าความเสียหายที่แท้จริง และเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาทบทวนหรือปรับปรงุแนวทางในการรับมือ
และการตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่อไป  

(2) การกำหนดแนวทางรกัษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบแม่ข่าย (Host Security) 
ระบบแม่ข่าย (Host) ควรกำหนดให้มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมและมี

มาตรฐาน รวมทัง้การปิดช่องโหว่และทำการแพตช์ระบบอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ควรมีการกำหนดสิทธิ์ของ
ผู้ใช้งานโดยให้สิทธิเท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น รวมทั้งระบบแม่ข่ายควรบันทึกเหตุการณ์
ทีเ่กี่ยวข้องกับความมัน่คงปลอดภัยทีส่ำคัญของบริษัท และได้รับการติดตามตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ  

(3) การรกัษาความปลอดภัยของเครือข่าย (Network Security)  
ระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่ายควรตั้งค่าให้ปฏิเสธการเข้าถึงของกิจกรรม

ทัง้หมดที่ไม่ได้รบัอนุญาต รวมทัง้อุปกรณเ์ครือข่ายทั้งหมดของบริษัททีเ่ชื่อมต่อกับเครือข่ายภายนอก  
2. การตรวจจับและวิเคราะห์ภัยคุกคามทางไซเบอร ์(Detection and Analysis) 

การรวบรวมข้อมูลและตรวจวิเคราะหจ์ากระบบงานทีม่ีช่องโหว่จากการโจมตีทางไซเบอร์ภายใน
องค์กร ควรมีเครื่องมือในการชี้วัดและเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์จากหลายแหล่งที่มา โดยอย่างน้อยต้องมี
การจัดเกบ็และสอบทานบันทึกการเข้าถึงระบบ (Access Log) และบันทึกการดำเนินงาน (Activity Log) และ
ทำการแจ้งเตือนแก่ผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร ์ 

(1) รปูแบบของการโจมตหีรือภัยคุกคามที่มีโอกาสเกิดขึน้หรือพบเห็นบ่อยครั้ง 
(1.1) การโจมตีหรอืภัยคุกคามทีเ่กิดจากสื่อบันทกึข้อมูลทีส่ามารถถอดหรือเคลื่อนย้ายได้ 

หรอือุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น มัลแวร์ทีแ่พร่กระจายเข้าระบบงานจากแฟลชไดรฟ์ USB ที่ติดมัลแวร์  
(1.2) การโจมตีเพ่ือทำให้ระบบประสิทธิภาพลดลง เช่น การโจมตีแบบ DDoS เพ่ือทำให้

ไม่สามารถให้บริการได้ หรือการโจมตีการยนืยันตัวตนด้วยการสุ่มรหัสผ่าน เป็นต้น 
(1.3) การโจมตีผ่านเว็บไซต์หรือระบบงานบนเว็บไซต ์เช่น การโจมตดี้วยวิธี Cross Site 

Scripting เพ่ือขโมยข้อมูล หรือ การเปลี่ยนเส้นทางไปยังเว็บไซตท์ี่มีการโจมตีผ่านช่องโหว่ของ Web Browser 
และตดิตั้งมัลแวร์ไว้ และการโจมตีผ่านทางข้อความหรือเอกสารแนบในอีเมล เป็นต้น  

(1.4) การโจมตีทีเ่ข้าขา่ยการปลอมแปลงตัวตน เช่น การปลอมตัว (Spoofing) เพ่ือ
หลอกลวงและควบคุมระบบ การโจมตโีดยการปลอมตัวเป็นบุคคลอ่ืนเพ่ือแทรกสัญญาณการรับส่งข้อมูล
ระหว่างผู้ใช้งานระบบ (Man in the Middle Attack) และการโจมตีโดยส่งคำสั่ง SQL ผ่านทางระบบงานบน
เว็บไซต์เพ่ือไปโจมตีระบบฐานขอ้มลู (SQL Injection) เป็นต้น  

(1.5) ภัยคุกคามที่เกิดจากผู้ใช้งานละเมิดนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขององค์กร เช่น การติดต้ังโปรแกรมที่นำไปสู่การรั่วไหลข้อมูลสำคัญของบรษัิท หรือผู้ใช้งานทำกิจกรรมทีผ่ิด
กฎหมายผ่านระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท เป็นต้น 

(1.6) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือสื่อต่างๆ สูญหาย เช่น เครื่องโน้ตบุค แทบเล็ต โทรศัพท์มือถือ 
หรือสิ่งทีใ่ช้ยืนยันตัวตนซึ่งเป็นทรัพย์สินของบริษัททีสู่ญหายหรือถูกขโมย 

(2) สัญญาณการเกิดเหตุภัยคุกคาม สามารถติดตามได้จากช่องทางอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
(2.1) สัญญาณแจง้เตือนเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ สามารถตรวจสอบได้จากระบบดังต่อไปนี้ 

• ระบบตรวจจับและป้องกันการบุกรุก (Intrusion Detection and Prevention 
Systems: IDPS) ใช้ในการระบุเหตุการณ์ทีน่่าสงสัยว่าอาจเป็นภัยคุกคามและบันทกึข้อมูลที่เกี่ยวขอ้ง รวมถึง
วันที่และเวลาที่ตรวจพบการโจมต ีประเภทของการโจมตี ที่อยู่ IP ต้นทางและปลายทาง และชื่อผู้ใช้งาน โดย
ส่วนใหญ่ระบบ IDPS จะระบุกิจกรรมทีเ่ป็นอันตรายโดยใช้ลักษณะเฉพาะของการโจมตี (attack signature) 
ดังนั้น ข้อมูลลักษณะเฉพาะของการโจมตีจะต้องได้รบัการอัพเดตอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือให้สามารถตรวจพบการ
โจมตีรูปแบบใหม่ได้ ทั้งนี้ ระบบ IDPS สามารถเกิดการแจ้งเตือนทีผ่ิดพลาดได ้(false positive) โดยแจ้งว่ามี
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กิจกรรมที่เป็นอันตรายกำลังเกิดข้ึน แต่ในความจริงยังไม่เกิด ดังนั้น นักวิเคราะหร์ะบบจึงควรตรวจสอบข้อมูล
แจ้งเตือนจาก IDPS ด้วยตนเอง และทบทวนรายละเอียดหรือรวมรวมข้อมูลทีเ่กีย่วข้องจากแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ 
ประกอบการวิเคราะห์ 

• ระบบบริหารจัดการข้อมูลและวิเคราะห์เหตุการณ์ด้านความม่ันคงปลอดภัย  
(SIEM) ช่วยในการตรวจจับและทำการแจ้งเตือนจากการวิเคราะห์ที่ไดจ้ากข้อมูลบันทึกเหตุการณ์ (Log data) 

• ซอฟแวร์ป้องกันไวรัส (Antivirus Software) เพ่ือป้องกันและตรวจจับไวรัส
หรอืมัลแวร์ในรูปแบบต่างๆ แล้วแจ้งเตือนและป้องกันไม่ให้เกดิการแพร่กระจายที่ระบบแม่ข่าย รวมทั้งเพ่ือให้
ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการป้องกันควรมีการอัพเดตลักษณะเฉพาะของการโจมตีอยู่เสมอ   

• ซอฟแวร์ตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์เพ่ือตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง หรือการ
แก้ไขที่เกิดข้ึนกับไฟล์ทีม่ีความสำคัญในระหว่างเกิดเหตุภัยคุกคาม (File Integrity Checking Software) 

• การใช้บริการเฝ้าระวังภยัคุกคามจากผู้ให้บรกิารภายนอก (Third-Party Monitoring Services) 
(2.2) ข้อมูลบันทึกเหตุการณ ์ควรจัดเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 

• ข้อมลูบันทึกเหตุการณ์ของระบบปฏิบัติการ การบริการ และแอพพลิเคชั่น 
(Operating System, Service and Application Logs) 

• ข้อมูลบันทึกเหตุการณ์ของอุปกรณเ์ครือข่าย (Network Device Logs) 
• ข้อมูลบันทึกการเคลื่อนไหวของข้อมูลในเครอืข่าย (Network Flow Logs) 

(2.3) ข้อมูลสาธารณะ (Publicly Available Information) 
• ข้อมูลของช่องโหว่หรือจุดอ่อนใหม่ จากหน่วยงานด้านการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น TI-CERT National-CERT หรือช่องทางอ่ืนๆ  ที่มีการอัพเดตและเผยแพร่ข้อมูล
ภัยคุกคามสู่สาธารณะ เป็นต้น 

(2.4) บุคคล (People) 
• บุคลากรภายในบริษัท เช่น ผู้ใช้งานระบบ ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบเครือข่าย  

เจ้าหน้าทีด่้านความมั่นคงปลอดภัย เป็นต้น ซึ่งเมื่อได้รับรายงานแล้วจะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือ
ยืนยันข้อมูลทุกครั้ง 

• บุคคลภายนอกบริษัท เช่น รายงานจากผู้ใช้งานภายนอกถึงหน้าเว็บไซต์ที่ไม่
สามารถใชง้านได้ เป็นต้น โดยบริษัทควรมีขั้นตอนในการรับรายงานและตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วน 

(3) การวิเคราะห์เหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร ์ควรครอบคลุมอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
(3.1) การจัดทำข้อมูลเครือข่ายและระบบ (Profile Network and System) เพ่ือ     

ให้สามารถระบุการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนจากการเข้าถงึหรือใช้งานเครือข่ายและระบบงานจากปกติได้ เช่น    
การวัดปรมิาณการใช้งาน bandwidth ของเครือขา่ยและบันทกึข้อมูลระดับการใช้งานเฉลี่ยและระดับสูงสุด 
ในแต่ละช่วงเวลาเพ่ือตรวจสอบพฤติกรรมการใช้งานทีผ่ิดปกติของเครือข่าย  

(3.2) การศึกษาและเข้าใจพฤติกรรมตามปกติของระบบ เครือข่าย และแอพพลิเคชั่น
เพ่ือช่วยในการสังเกตพฤติกรรมที่ผิดปกต ิโดยการตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์ และการแจ้งเตือนด้านความ
มั่นคงปลอดภัย เพ่ือให้มีความคุ้นเคยและจะช่วยให้การสังเกตเหตุการณแ์ละการแจ้งเตือนที่ผิดปกติได้เร็วและ
แม่นยำมากยิง่ขึ้น 

(3.3) การจัดทำนโยบายการเก็บรักษาบันทกึเหตุการณ์ (Log Retention Policy) 
(3.4) การตรวจสอบความสัมพันธ์ของเหตุการณภ์ัยคกุคาม (Event Correlation) โดย

การตรวจสอบข้อมูลบันทึกเหตุการณ์ของเครือ่งแม่ขา่ยเพ่ือหาความเชื่อมโยง เพ่ือนำประกอบการพิจารณาว่ามี
เหตุภัยคุกคามเกิดขึ้นจริงหรือไม่ 

(3.5) การตั้งเวลาเครื่องแม่ข่ายให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
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(3.6) การจัดทำเอกสาร หรือฐานข้อมูล ทีใ่ช้เพ่ืออ้างอิงสำหรับการดำเนนิการวเิคราะหข์้อมูล
ภัยคุกคาม 

(3.7) การเปิดใช้งานโปรแกรมสำหรับดักจับภัยคุกคาม (Packet Sniffer) เพ่ือบันทึก
หรือเก็บข้อมูลการจราจรภายในเครอืข่ายของบริษัทเพ่ิมเติม 

(4) การลงบันทึกข้อมูลเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Incident 
Documentation) 

          การบันทึกข้อมูลเหตุการณ์ภัยคุกคาม จะช่วยให้การรับมือและตอบสนองภัยคุกคามมี
ประสิทธิภาพและเป็นระบบมากข้ึน หน่วยงานควรบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นต้ังแตก่ารตรวจพบ
จนถึงการสิ้นสุดของเหตุการณ์ภัยคุกคาม โดยการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของเหตุการณ์ภัยคุกคามและ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อาจจัดเก็บในโปรแกรมประยุกตห์รือฐานข้อมูล เช่น ระบบตดิตามปัญหา (Issues Tracking 
System) เพ่ือประโยชน์ในการติดตามเหตุการณ ์ขัน้ตอนการจัดการ และแก้ไขเหตุภัยคุกคามเพ่ือให้มั่นใจได้วา่
เหตุการณ์ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นได้รบัการจัดการแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสม    

ในการบันทึกข้อมูลเหตุการณ์ภัยคุกคาม ควรประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้ 
• ชื่อเหตุการณ์ภัยคุกคาม 
• วันที่บันทึกเหตกุารณ์ภัยคุกคาม 
• หมายเลขของเหตุการณ์ภัยคุกคาม 
• หมายเลขของเหตุการณ์ภัยคุกคามอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ 
• ข้อมูลของผู้แจ้งเหตุการณภ์ัยคกุคาม 
• ข้อมูลของเจ้าหน้าที่ผู้รับมือเหตุการณ์ภัยคุกคาม 
• ข้อมูลติดต่อสำหรับผู้ทีเ่กี่ยวข้องอ่ืนๆ เช่น เจ้าของระบบงาน ผู้ดูแลระบบงาน เป็นต้น 
• ประเภทของเหตุการณ์ภัยคุกคาม 
• วันที่และเวลาเกิดเหตุการณ์ภัยคุกคาม 
• วันที่และเวลาพบเหตุภัยการณค์ุกคาม 
• วันที่และเวลารายงานเหตุภัยคุกคาม 
• รายละเอียดเหตุการณ์ภัยคุกคาม 

- สิ่งที่เกิดข้ึน 
- เกดิขึน้อย่างไร 
- ทำไมจงึเกิดขึน้ 
- การประเมนิทรัพยส์ินสารสนเทศที่เสียหาย 
- ผลกระทบทางธุรกิจ 
- ช่องโหว่ทีพ่บ/ตัวบ่งชี้ของเหตุการณ์ภัยคุกคาม 

• การดำเนินการทั้งหมดของทีมรับมือและตอบสนองภัยคุกคามในเหตุการณ์นี้ 
• การดำเนินการในขั้นถัดไปของทีมรบัมือและตอบสนองภัยคุกคามในเหตุการณ์นี้ 
• ค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนคืนสู่สภาพปกติ 
• รายการหลักฐานที่รวบรวมระหว่างการสืบสวนเหตุการณ์ภัยคุกคาม 
• สรุปสาระสำคัญของเหตุการณ์ภัยคุกคาม 

โดยมีตัวอย่างของแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลเหตุการณ์ภัยคุกคาม ดังนี้ 
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แบบฟอร์มบันทกึข้อมูลเหตุการณ์ภัยคุกคาม 
ชื่อเหตุการณ์ภัยคุกคาม  หมายเลขของเหตุการณ์ภัย

คุกคาม 
 

วันทีบั่นทึกเหตุการณ์ภัย
คุกคาม 

 หมายเลขของเหตุการณ์ภัย
คุกคามอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
เหตุการณ์นี้ 

 

ข้อมูลของผู้แจ้งเหตุการณ์ภัยคุกคาม ข้อมูลของเจ้าหน้าที่ผูร้บัมือเหตุการณ์ภัยคุกคาม 
ชื่อ – นามสกลุ  ชื่อ – นามสกลุ  
หน่วยงาน  โทรศัพท์  
โทรศัพท์  อีเมล  อีเมล  
วันทีแ่ละเวลาเกิดเหตุการณ์ภัยคุกคาม   
วันที่และเวลาพบเหตุภัยการณ์คุกคาม   
วันทีแ่ละเวลารายงานเหตุภัยคุกคาม  

รายละเอียดเหตุการณ์ภัยคุกคาม 
- สิ่งที่เกดิขึ้น 
- เกิดขึ้นอย่างไร 
- ทำไมจึงเกิดขึ้น 
- การประเมินทรัพยส์ินสารสนเทศที่เสียหาย 
- ผลกระทบทางธุรกิจ 
- ช่องโหว่ที่พบ/ตวับง่ช้ีของเหตุการณ์ภัยคุกคาม 

การดำเนินการทั้งหมดของทีมรับมือและตอบสนอง
ภัยคุกคามในเหตุการณ์นี ้

การดำเนินการในขั้นถัดไปของทีมรับมือและ
ตอบสนองภัยคุกคามในเหตุการณ์นี ้

 
 
 

 

ค่าใช้จา่ยในการฟื้นคืนสู่สภาพปกติ รายการหลักฐานที่รวบรวมระหว่างการสืบสวน
เหตุการณ์ภัยคุกคาม 

 
 
 

 

สรุปสาระสำคัญของเหตุการณ์ภัยคุกคาม 
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(5) การจัดลำดับความรุนแรงของเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ควรคำนึงปัจจัย
ดังต่อไปนี้ 

• ผลกระทบต่อการให้บริการ และการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกิดภัยคุกคาม โดย
ควรพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบัน และผลกระทบที่มีโอกาสเกิดขึ้นหากเหตุการณ์ภัยคกุคามยังไม่
ถูกควบคุมโดยทันที 

• ผลกระทบต่อข้อมูล ควรพิจารณา 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการรักษาความลับ 
(Confidentiality) ด้านการรักษาความครบถ้วน (Integrity) และด้านการรักษาสภาพพร้อมใช้ (Availability) 
รวมทั้งควรพิจารณาว่าเหตุการณ์ภัยคกุคามส่งผลต่อการดำเนินงานโดยรวมของบริษทัอย่างไร และส่งผลต่อ
ข้อมลูสำคัญของบริษัท (Sensitive Information) อย่างไร  

• ความสามารถในการฟื้นฟูระบบ ควรพิจารณาจากระยะเวลาและทรัพยากรที่ต้องใช้ใน
การฟ้ืนฟูระบบจากเหตุภัยคุกคาม ซึ่งความรุนแรงของเหตุภัยคุกคามและประเภทของทรัพย์สินสารสนเทศที่ได้รับ
ผลกระทบจะเป็นส่วนสำคัญในการพิจารณาความสามารถในการฟ้ืนฟูระบบ  

(6) การแจ้งเตือนเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ทีมรับมือและตอบสนองฯ ควรดำเนินการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเหตุภัยคุกคามกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือให้ทุกคนสามารถดำเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้กำหนดไว้ ทัง้นี้ บริษัทควรมีข้อกำหนดเกี่ยวกับ
การแจ้งข้อมูลเหตุภัยคุกคาม ข้อมูลอะไรบ้างที่ต้องรายงาน รายงานต่อใคร และเมื่อใด โดยอย่างน้อยควร
กำหนดบุคคลผู้รบัรายงาน ข้อมูลทีต่้องรายงาน และเวลาที่ต้องรายงาน รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภายในและ
ภายนอกทีต้่องได้รบัแจ้ง  

บุคลากรหรอืหนว่ยงานทีค่วรได้รับการแจ้งเหตุภัยคุกคาม มีดังต่อไปนี้ 
• ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัสูง (CIO) 
• ผู้บริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (CISO) 
• ทีมรับมือและตอบสนองต่อเหตุการณ์อ่ืนๆ ของบริษัท 
• ทีมรบัมือและตอบสนองต่อเหตุการณ์ภายนอกบริษัท (ตามความเหมาะสม) 
• เจ้าของระบบงาน 
• ฝ่ายทรพัยากรบุคคล (สำหรับกรณีท่ีเกี่ยวข้องกบัพนักงาน เช่น การล่วงละเมิดทางอีเมล) 
• ฝ่ายสื่อสารองค์กร (สำหรับเหตุการณ์ที่จำเป็นต้องให้การประชาสัมพันธ์) 
• ฝ่ายกฎหมาย (สำหรับเหตุการณ์ที่อาจมีข้อเกีย่วข้องทางกฎหมาย) 
• TI-CERT 

3. การรับมือและการตอบสนองต่อเหตกุารณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
 ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ การควบคุมภัยคุกคามและจำกัดความเสียหาย (Containment) 
การกำจัดภัยคุกคาม (Eradication) และการฟ้ืนฟรูะบบ (Recovery) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) กำหนดแนวทางการควบคุมภัยคุกคามและจำกัดความเสียหายทีเ่กิดขึ้นจาก
เหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซ่ึงจะมีความแตกต่างกันไปขึ้นกับลักษณะ ประเภทของภัยคุกคาม 
ระบบงานหรอืบริการที่ได้รับผลกระทบ ระยะเวลาและทรัพยากรทีจ่ำเป็นต่อการควบคุมความเสียหาย  

เกณฑ์ประกอบการพิจารณากำหนดแนวทางการควบคมุภัยคุกคามและจำกัดความเสียหาย     
ควรพิจารณาอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้  

• ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นและการโจรกรรมข้อมูล 
• ความจำเป็นในการเก็บรักษาหลักฐาน 
• ความพร้อมให้บริการ เช่น การเชื่อมต่อเครือข่าย การใหบ้ริการกบับุคคลภายนอก เป็นต้น 
• เวลาและทรัพยากรทีจ่ำเป็นในการดำเนินการ 
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• ประสิทธิผลของแนวทางในการควบคุมและจำกัดความเสียหาย เช่น การควบคุมบางส่วน หรือ        
การควบคุมทั้งหมด 

• ระยะเวลาในการแกป้ัญหา เช่น การแก้ไขปัญหาแบบฉุกเฉินภายใน 4 ชั่วโมง การแก้ไขปัญหา
แบบชั่วคราวภายใน 2 สัปดาห์ และการแก้ไขปัญหาแบบถาวร เป็นต้น 

นอกจากนี้ บริษัทควรเก็บรวบรวมหลักฐานที่เกดิขึน้ระหว่างเกิดเหตุการณภ์ัยคุกคาม เพ่ือใช้ใน
การแก้ไขปัญหาและจัดการเหตุภัยคุกคาม รวมทั้งเพ่ือใช้ในกระบวนการทางกฎหมายหากจำเป็น บริษัทควรจัดทำ
เอกสารรวบรวมหลักฐานทัง้หมดที่ได้ถูกบุกรุกโจมตี รวมถึงระบุขั้นตอนการเก็บรักษาหลักฐานที่เป็นไปตาม
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ เพ่ือใหส้ามารถใช้เป็นพยานหลักฐานได้ในชั้นศาล นอกจากนี้ ควรมีการบันทึก
หลักฐานทุกครั้งหากมีการถ่ายโอนหลักฐานจากบุคคลหนึ่งสู่อีกคน และลงลายมือชื่อกำกับของแต่ละฝ่าย 

การจัดทำเอกสารรายละเอียดหลักฐานควรครอบคลุมอย่างน้อยดังนี้ 
• ข้อมูลระบุพยานหลักฐาน เช่น สถานทีต้ั่ง หมายเลขซีเรียล (Serial Number)

หมายเลขรุ่น (Model Number) ชื่อเครื่องแม่ข่าย ที่อยู่สำหรับควบคุมการเข้า
ใช้งานสื่อกลาง (Media Access Control Addresses) และที่อยู่ IP ของ
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

• ชื่อ-สกุล และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลทีเ่กบ็รวบรวมหรือดูแลพยานหลักฐานใน
ระหว่างการสอบสวน 

• วันที่และเวลาที่มีการดำเนินการกับพยานหลักฐานในแต่ละครั้ง 
• สถานที่เก็บหลักฐาน 

(2) การกำจัดภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Eradication)  
  บริษทัควรกำจัดต้นเหตุของเหตุการณ์ที่เป็นอันตรายต่อเครือข่าย ระบบ หรือแอพพลิเคชั่น  
รวมถึงการกำจัดไฟล์ที่เกีย่วข้องกับการโจมตีและการปิดช่องโหว่ที่ถูกใช้ในการโจมตี ทั้งนี้ การกำจัดภัยคุกคาม
มีวิธีที่แตกต่างกันโดยขึ้นกับประเภทของเหตุภัยคุกคาม  
  ตัวอย่างของวิธีการกำจัดภัยคุกคาม ดังนี้ 

(2.1) การลบมัลแวร์ (Malware) คือ การกักกัน ลบ แทนที ่หรือกูคื้นไฟล์ที่ติดมัลแวร ์ซึ่งโดย
ส่วนใหญ่ หน่วยงานจะต้องกูคื้นระบบสารสนเทศใหมโ่ดยการติดต้ังระบบปฏิบัติการ ระบบงาน และข้อมูลจากสื่อ
บันทึกข้อมูลที่เชื่อถือได้ และอาจรวมถึงการอัพเดตข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะของโปรแกรมป้องกันไวรัส (antivirus 
signature) ให้เป็นปัจจุบัน 

(2.2) การแก้ไขหรือลดผลกระทบจากช่องโหว่ การแก้ไขช่องโหว่สามารถทำได้ด้วยการติดตั้ง 
แพตช์ (Patch) รุ่นล่าสุดของระบบปฏิบัติการและระบบงาน เพ่ือป้องกันการใช้งานช่องโหว่ที่เป็นช่องทางการโจมตี 
ทัง้นี้ หากระบบสารสนเทศไม่สามารถติดตั้งแพตช์ ได้ด้วยเหตุผลทางเทคนิคหรือเหตผุลในการปฏิบัติงาน ให้ลด
ผลกระทบจากช่องโหว่โดยปรับปรุงการตั้งค่า (configuration) ของระบบสารสนเทศให้สามารถป้องกันหรือจำกัด
ความเสียหายจากเครื่องแม่ข่ายที่ติดมัลแวร ์หากกรณียังไม่ม ีpatch ใหใ้ช้วิธีแก้ไขปัญหาหรือลดผลกระทบชั่วคราว  

(2.3) การปรับปรุงการควบคุมการเข้าถึงผู้ใช้งานและเครือข่าย เช่น การลบบัญชีผู้ใช้งาน
หรอืผู้ดูแลระบบที่ถูกบุกรกุ การปรับปรุงการควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย เช่น การตั้งค่าของระบบตรวจจับและ
ป้องกันการบุกรุก (IDPS) ไฟร์วอลล์ (firewall) เป็นต้น การปรับปรุงการกำหนดค่าพ้ืนฐาน (baseline 
configuration) และการลบกลไกการเข้าถึงอ่ืนๆ ทีถู่กใช้โดยผู้โจมต ี

(3) การฟื้นฟูระบบ (Recovery) 
การฟ้ืนฟูระบบ เป็นการกู้คืนข้อมูลหรือระบบ เพ่ือทำให้ระบบสารสนเทศ ข้อมูล ความมัน่คง

ปลอดภัยของระบบและเครือข่ายกลับสู่สถานะปกติ ด้วยการติดตั้งระบบปฏิบัติการ ระบบงาน และข้อมูลจากสื่อ
บันทึกข้อมูลที่เชื่อถือได้ พร้อมทัง้มีกลไกติดตามการดำเนินการเพ่ือป้องกันการเกิดเหตุภัยคุกคามที่มีความ
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คล้ายคลึงกันขึน้อีกในอนาคต การฟ้ืนฟูระบบมีวิธีการที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของเหตภุัยคุกคาม เช่น การ
ติดตั้งระบบใหม่จากต้นฉบับหรือติดตั้งจากข้อมูลที่สำรองที่เชื่อถือได้ การเปลี่ยนรหัสผ่านของระบบ การติดตัง้
แพตช์ (Patch) ให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน และการปรับปรุงความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่าย เป็นต้น  ทัง้นี้ ในกรณี
ทีก่ารกู้คนืข้อมลูและระบบที่เสียหายเสร็จสิ้น ผู้ดูแลควรระบบทำการยืนยันว่าระบบสามารถกลับมาทำงานได้
ตามปกติให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ   

4. การดำเนนิการหลงัจากการรับมือภัยคุกคามและตอบสนองต่อเหตุการณ์ผิดปกติทาง 
ไซเบอร์ (Post Cyber Incident Activity)  

4.1 การเรียนรู้จากภัยคุกคาม (Lessons Learned)  
บริษัทควรมีการเรียนรู้จากเหตุภัยคุกคามที่เกิดขึ้น เพ่ือนำมาปรับปรุงและพัฒนาแนวทางใน

การรับมอืและตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมทัง้จัดสรรทรัพยากรและเทคโนโลยีให้มีความพร้อมตอ่
การรับมือเหตุภัยคุกคามต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทควรจัดให้มีการประชุมของฝ่ายหรือหน่วยงานที่มี
ความเกีย่วข้องกับเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอรท์ี่เกิดข้ึน โดยวัตถุประสงค์ของการประชุมเพ่ือให้ทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมทั้งทบทวนเหตุภัยคุกคาม และวิธีการรับมือและตอบสนอง
ต่อภัยคกุคามที่เกดิขึ้น 

ตัวอย่างประเด็นคำถามทีบ่ริษัทสามารถพิจารณาปรับใช้ประกอบการประชุมแลกเปลี่ยน
ข้อมลูหลังจากการรับมือภัยคุกคามและตอบสนองต่อเหตุการณ์ผิดปกติทางไซเบอร์ เช่น 

- เหตุภัยคุกคามท่ีเกิดขึ้นคืออะไร เกิดขึ้นเมื่อเวลาใดบ้าง 
- เจ้าหน้าที่และฝ่ายบริหารสามารถรบัมือภัยคุกคามได้ดีเพียงใด การดำเนินการเป็นไปตาม

ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้หรือไม่  
- ข้อมลูอะไรบ้างทีจ่ำเป็นต้องได้รับรายงานภายในระยะเวลาอันสั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การรับมือและตอบสนองต่อเหตุการณ์ 
- มีข้ันตอนหรือการดำเนินการใดๆ ที่อาจเป็นอุปสรรคหรือไม่สอดคล้องกับข้ันตอนของการ

ฟ้ืนฟูระบบหรือไม่ 
- เจ้าหน้าที่และฝ่ายบริหาร มีแนวทางดำเนินการเพิ่มเตมิหรือแตกต่างไปจากเดิม หากเกิดภัย

คุกคามทีม่ีรูปแบบคล้ายคลึงกันเกิดข้ึนในครั้งต่อไป 
- การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานอื่นๆ สามารถปรับปรุงให้ดีขึน้ได้อย่างไร 
- แนวทางการดำเนินการแก้ไข (corrective action) ที่สามารถเพ่ิมเติมเพ่ือป้องกันภัยคุกคามที่

คล้ายคลึงกนัในอนาคตได้ 
- สัญญาณอะไรบ้างทีส่ามารถนำมาใช้เพ่ือตรวจจับภัยคุกคามที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันซึ่งอาจ

เกดิขึ้นในอนาคต 
- เครื่องมือหรือทรัพยากรทีม่ีความจำเป็นต้องได้รับการจัดสรรเพ่ิมเตมิ เพ่ือใช้ดำเนินการใน

การตรวจจับ วิเคราะห์ และบรรเทาเหตุภัยคกุคามที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต 
4.2 การวัดผลและปรับปรุงการปฏิบัติงานในการรับมือภัยคุกคามและตอบสนองต่อเหตุการณ์

ผิดปกติทางไซเบอร์ 
 (1) จำนวนเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่รับมือต่อเดือน/ไตรมาส/ปี  
 (2) ระยะเวลาในการรับมือและตอบสนองต่อเหตุการณ ์สามารถวัดได้หลายวิธี เช่น  
 1) ระยะเวลาทัง้หมดที่ใช้ในการรับมือและตอบสนอง 
 2) ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการในแต่ละช่วงของกระบวนการรับมือและ
ตอบสนองในแต่ละขั้นตอน 
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 3) ระยะเวลาที่ทีมรับมือฯ ใช้ในการตอบสนองหลังจากท่ีได้รับรายงานภัยคกุคาม
 4) ระยะเวลาที่ทีมรับมือฯ ใช้ในการรายงานภัยคุกคามต่อผู้บริหาร หรอืหน่วยงาน
ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง เช่น TI-CERT เป็นต้น 

(3) การประเมินกระบวนการรบัมือในแต่ละเหตุการณ์ (Objective Assessment) 
ตัวอย่างของการประเมิน เช่น  

- การตรวจทานบันทึกเหตุการณ์ (log) แบบฟอร์ม รายงาน และเอกสารอื่นๆ ที่
เกีย่วข้องกับภัยคุกคาม เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่กำหนดไว้ 

- การระบุว่าสัญญาณการเกิดเหตุภัยคุกคามอะไรบ้างที่บันทึกไว้ เพื่อพิจารณาว่าการ
บันทึกเหตุการณแ์ละระบเุหตุภัยคกุคามมีประสิทธิภาพเพียงใด 

- การพิจารณาว่าภัยคุกคามที่เกิดข้ึนก่อให้เกิดความเสียหายก่อนทีจ่ะตรวจพบหรือไม่ 
- การพิจารณาว่ามีการระบุสาเหตุที่แท้จริงของภัยคุกคามไว้หรือไม ่และการระบุช่อง

ทางการโจมตี ช่องโหว่ที่เปิดเผย และลักษณะของระบบ เครือข่าย และแอพพลิเคชั่นทีเ่ป็นถูกโจมตี 
- การพิจารณาว่าภัยคุกคามเป็นการเกิดขึ้นอีกครั้งของภัยคุกคามก่อนหน้าหรือไม่ 
- การประเมินความเสียหายทางการเงินจากภัยคุกคามที่เกิดขึ้น เช่น ข้อมูลและ

กระบวนการทางธุรกิจที่สำคัญที่ได้รับผลกระทบจากภัยคุกคาม 
(4) การประเมินประสิทธิภาพของทมีรับมือและตอบสนองฯ (Subjective Assessment) 

บริษัทอาจกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมรับมือและตอบสนองฯ ทั้งในรูปแบบรายบุคคล หรอื  
ทัง้ทีม รวมทั้งอาจให้เจ้าของระบบงานทีร่ะบบถกูโจมตีเป็นผู้ทำการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของทีมรับมือและ
ตอบสนองฯ ก็ได้ เพ่ือประกอบการพจิารณาว่าประสิทธิภาพของการรับมือให้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจหรือไม ่ 

3. กระบวนการที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอยา่งต่อเนื่อง และแผนรับมือภัยคุกคาม
และตอบสนองต่อเหตุการณ์ผิดปกติทางไซเบอร์ 

3.1 การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบต่อการหยุดชะงักการดำเนินงานที่สำคัญ  

บริษัทต้องจัดให้มีการประเมนิความเสี่ยง และโอกาสที่งานสำคัญจะหยุดชะงักจากเหตุ
ฉุกเฉินที่อาจเกดิขึน้ รวมทัง้วิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจและประเมินความเสียหายจากการหยุดชะงักของการ
ดำเนินงานที่สำคัญ (Major Operational Disruptions) เพ่ือให้บริษัทสามารถกำหนดลำดับความสำคัญของ
งาน และจัดสรรทรัพยากรในการบริหารการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษทัตอ้ง
ทำการประเมินความเสี่ยงและวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมือ่มกีาร
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญที่ส่งผลต่อความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกดิขึน้นั้น โดยควรครอบคลุมประเด็น
ดังต่อไปนี้ 

1) การระบุระบบงานที่สำคัญต่าง ๆ (Critical Business Function: CBF) บริษัทควร
เลือกงานสำคัญท่ีพิจารณาว่าหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินแล้วงานดังกลา่วหยุดชะงัก จะส่งผลกระทบอย่างมี
นัยสำคัญตอ่การใหบ้ริการลูกค้า การดำเนินธุรกิจ ผู้มีส่วนได้เสีย สถานะการเงิน ผลการดำเนินงาน หรือ
ชื่อเสียงของบริษัท โดยบริษัทควรกำหนดหลักเกณฑ์ทีช่ัดเจนในการพิจารณาความสำคญัของแต่ละระบบงานที่
สำคัญ ซ่ึงอย่างน้อยควรครอบคลุมถึงการระบุภัยคุกคาม (Threats) ที่อาจจะเกิดขึ้น และช่องโหว่ 
(Vulnerabilities) ของระบบงานที่สำคญั 

นอกจากนี้ บริษัทควรระบุทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับระบบงานที่สำคญัที่จำเป็นต้องใช้
สำหรบัระบบงานที่สำคัญต่างๆ ในขอ้ 3.1) เพ่ือให้ตอบสนองต่อการหยุดชะงักการดำเนินงานได้ เช่น บุคลากร 
เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (Systems) ข้อมลูและบันทึก
ต่างๆ (Records & Data) เป็นต้น 
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2) การประเมนิความเสี่ยง (Risk Assessment) บริษัทต้องทำการประเมินความเสี่ยงและ
โอกาสที่อาจทำให้งานสำคัญหยุดชะงักอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยควรประเมินเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ทำให้เกิดการ
หยุดชะงักและก่อใหเ้กดิความเสียหายต่อธุรกิจหรือการดำเนินงานทางธุรกิจ โดยต้องครอบคลุมถึงเหตุการณ์ภัย
คุกคามทางไซเบอร์ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบทางธุรกจิทัง้ในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว ทัง้นี้ อาจมีการ
กำหนดสถานการณ์จำลองที่อาจเกิดข้ึนในระดับความรุนแรงและรูปแบบความเสียหายที่แตกต่างกัน และควร
กำหนดสถานการณว์ิกฤตร้ายแรง (Worst Case Scenario) ที่อาจเกิดข้ึน เพ่ือใช้ในการจัดทำแผนรองรบัการ
ดำเนินธุรกจิต่อเนื่อง รวมทัง้ทำการประเมินข้อจำกัดต่าง ๆ ทีอ่าจเกิดข้ึนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสียหายด้วย 

นอกจากนี้ บริษัทควรวิเคราะห์กระบวนการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ และทำการปรับปรุง
กระบวนการรวมถึงจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นในการควบคุมความเสี่ยงทีจ่ะทำใหเ้กิดเหตุการณ์หยุดชะงัก   

3) การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis: BIA) บริษัทควร
วิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจจากเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึน้กับทุกธุรกรรมงานที่สำคัญ เพ่ือให้ทราบถึง
ความสัมพันธ์ของธุรกรรมงานที่สำคัญและผลกระทบจากการหยุดชะงักของระบบงานที่สำคัญนั้น ซึ่งจะทำให้
บริษัทสามารถกำหนดระยะเวลาการหยุดชะงักที่ยอมได้สูงสุด (Maximum Tolerable Period of 
Disruption : MTPD) ของแต่ละระบบงาน และลำดับความสำคัญของการดำเนินงานเพ่ือให้สามารถจัดสรร
ทรัพยากรในการเรียกคืนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจและควร
พิจารณาถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนไดเ้สียของบริษัททัง้ในเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ 

ทัง้นี้ การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ ถือเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญในการจัดทำแผน
รองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Planning: BCP) ควรจัดสรรทรัพยากรและให้
เวลาในการวิเคราะห ์และพิจารณาให้ครอบคลุมถึงภัยคุกคามทางไซเบอร ์โดยที่คณะกรรมการบริษัทและ
ผู้บริหารระดับสูงควรให้ความสำคัญ โดยเข้าร่วมดำเนินการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
ถูกต้องทีสุ่ด 

3.2 การกำหนดเป้าหมายการเรียกคืนการดำเนินงานให้กลับสู่สภาพการดำเนินงานปกติ (Recovery Objectives)  

1) บริษัทควรกำหนดระยะเวลาสูงสุดที่ยอมให้ข้อมูลเสียหาย (Recovery Point 
Objectives: RPO) ของแต่ละระบบงานที่สำคัญ เพ่ือจัดลำดับความสำคัญของระบบงานที่สำคัญ และกำหนด
ระยะเวลาเป้าหมายในการฟ้ืนคืนสภาพ (Recovery Time Objectives: RTO) โดยระยะเวลาสูงสุดที่ยอมให้
ข้อมูลเสียหาย และระยะเวลาเป้าหมายในการฟืน้คืนสภาพต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท 

2) บริษัทควรนำผลการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) 
มาพิจารณาในการกำหนดกลยุทธ์การเรยีกคืนการดำเนินงานให้กลับสู่ภาวะปกต ิ(Recovery Strategy) ที่
เหมาะสมเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ โดยต้องจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณแก่หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งอย่างเพียงพอต่อการดำเนนิกลยุทธ์ดังกล่าว  

3.3 แผนการติดต่อสื่อสาร (Communications) 

1) บริษัทควรกำหนดวธิีการและช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกบริษัท ผู้รับผิดชอบในการสื่อสาร รวมทัง้รายละเอียดข้อมูลที่จะเปิดเผยแกผู่้เกีย่วข้องอย่างชัดเจน 
บริษทัควรจัดทำผังการตดิต่อพนักงาน (Call Tree) และผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ รวมถึงข้อมูลที่สามารถใช้ในการ
ติดต่อ โดยบริษัทต้องทำการปรับปรุงรายชื่อและข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อให้เป็นปัจจุบันเสมอ นอกจากนี้บริษัท
อาจจะเพ่ิมช่องทางในการติดต่อสื่อสารในช่องทางอ่ืน ๆ ได้ เช่น อีเมล โทรศัพท ์Call Center หรือการ
เผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ เป็นต้น 
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2) บริษัทควรมีการวางแผนการติดต่อสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
บริษัทให้สอดคล้องกับผลกระทบที่จะเกิด เพ่ือสามารถแจ้งเหตุไดท้ันท่วงทีและป้องกันไมใ่ห้เกิดความต่ืน
ตระหนกต่อผู้เอาประกนัภัยและผู้ทีม่ีส่วนเกี่ยวข้อง หากสถานการณท์ี่เกิดข้ึนส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อ
ผู้เอาประกันภัยหรือผู้เกี่ยวข้อง บริษัทตอ้งแจ้งหรือทำการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เอาประกนัภัยหรือผู้เกีย่วข้อง
ทราบถึงสถานการณ์ฉุกเฉิน ผลกระทบที่จะเกดิขึ้น ช่องทางที่ลูกค้าหรือผู้เกีย่วข้องจะสามารถติดต่อใช้บริการ
หรือสื่อสารกบับริษัทได้ตลอดระยะเวลาที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉนิ และมาตรการดำเนินการของบริษัท  

3.4 การฝึกอบรม (Trainings)  

  การสื่อสารและการฝึกอบรมเพ่ือให้พนักงานทุกคนมีความเข้าใจ และรับทราบแนวทางในการ
ปฏิบัติภายใตส้ถานการณ์ฉกุเฉิน บรษิัทควรจัดให้มีการฝึกอบรมแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องแก่
พนักงาน และผู้ทีมี่ส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามแผนอย่างสม่ำเสมอ โดยแผนการฝึกอบรมควร
ครอบคลุมแผนการฝึกอบรมของระบบงานที่สำคญัและโดยรวม รวมถึงความรู้ที่เกีย่วข้องกบัภัยคุกคามทาง   
ไซเบอร ์เพ่ือให้มั่นใจว่าพนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนสามารถเข้าใจและรับทราบถึงบทบาทความ
รับผิดชอบของตนหากเกดิเหตุการณ์หยุดชะงักการดำเนินงาน นอกจากนี้ บริษัทควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์
แผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และแผนรับมือภัยคุกคามและตอบสนองต่อเหตุการณ์ผิดปกติทาง 
ไซเบอร์ โดยระบุขั้นตอนและวิธีการประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน เพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และเพ่ือ
สร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้เอาประกันภัยและผู้ทีมี่ส่วนได้เสียว่าบริษัทยังคงดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง  

ทั้งนี ้บริษัทควรจดัอบรมให้ความรู้เกีย่วกับ การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และการ
รับมือและตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง 
และบุคลากรภายในบริษัท เพ่ือสร้างความตระหนัก ความรู้และความเข้าใจ ในการดำเนินการดังกลา่ว 

3.5 การทดสอบและทบทวนแผนรองรบัการดำเนินธุรกจิอย่างต่อเนื่อง และแผนรับมือภัยคุกคามและ
ตอบสนองต่อเหตุการณ์ผิดปกติทางไซเบอร์ (Testing and Reviewing)  

  1) บริษัทควรทบทวนและกำหนดให้มีการทดสอบทัง้แผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง และแผนรับมือภัยคุกคามและตอบสนองต่อเหตุการณ์ผิดปกติทางไซเบอร์อย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับสถานการณใ์นปัจจุบัน นโยบายและกลยุทธ์ของบริษทั และจัดให้มีการทดสอบแผนรองรับการดำเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่องสำหรับระบบงานทีส่ำคัญ และแผนรับมอืภัยคุกคามและตอบสนองต่อเหตุการณ์ผิดปกติทาง    
ไซเบอร์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรอืเมือ่มกีารเปลี่ยนแปลงปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงในการเกิดการหยุดชะงัก
ของการดำเนินงานทีม่ีนัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจเกิดข้ึน เพ่ือให้มั่นใจว่าแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง และแผนรับมือภัยคุกคามและตอบสนองต่อเหตุการณ์ผิดปกติทางไซเบอร์มีประสิทธิภาพและสามารถ
นำไปใช้ปฏิบัติไดจ้ริง บริษัทควรให้ผู้ที่เก่ียวข้องในทุกระดับมีส่วนร่วมในการทดสอบแผนรองรับการดำเนิน
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และแผนรับมือภัยคุกคามและตอบสนองต่อเหตุการณ์ผิดปกติทางไซเบอร์ โดยบริษทัควร
จัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพจากผู้ประเมินภายนอกท่ีมีความเชี่ยวชาญ หรือผู้ประเมินภายในที่มคีวามรู้
ความสามารถ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ทำหน้าทีป่ระเมินประสิทธิภาพ และผลการทดสอบแผน
รองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องหรือแผนรับมือภัยคุกคามและตอบสนองต่อเหตุการณ์ผิดปกติทางไซเบอร์ 
ว่าการทดสอบดังกล่าวบรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทกำหนดไว้ รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามแผนได้อย่าง
ครบถ้วนถูกต้อง และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทหรือคณะทำงานที่ได้รับมอบหมาย 

  นอกจากนี้ บริษัทควรจัดให้มีการทดสอบแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และแผน
รับมือภัยคุกคามและตอบสนองต่อเหตุการณ์ผิดปกติทางไซเบอรร์่วมกับผู้ให้บริการหลัก หากระบบงานที่
สำคัญของบริษัทต้องพ่ึงพิงบริการจากผู้ให้บริการภายนอกเป็นหลัก ในกรณีทีไ่มส่ามารถทดสอบแผนร่วมกับ
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ผู้ให้บรกิารหลักได้ บริษัทต้องมั่นใจว่าผู้ให้บริการหลักสามารถให้บริการเมื่อเกิดเหตุการณ์หยุดชะงักได้ หรือ
บริษัทควรมีแผนแก้ปัญหารองรับทดแทน 

  2) การทดสอบแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และแผนรับมือภัยคุกคามและ
ตอบสนองต่อเหตุการณ์ผิดปกติทางไซเบอร์ ควรครอบคลุมอย่างน้อยในประเด็นดังต่อไปนี้  

(1) วัตถุประสงคแ์ละขอบเขตของการทดสอบ 
(2) สถานการณ์จำลองที่ใช้ทดสอบ 
(3) ระยะเวลาในการทดสอบ 
(4) ขั้นตอนการอพยพพนักงาน (สำหรับแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง) 
(5) แผนการสื่อสาร 
(6) การสำรองและการเรียกคืนข้อมูลที่สำคัญ 
(7) ความพร้อมของอาคารสถานที ่และทรัพยากรที่จำเป็นในการดำเนินงาน 
(8) ความพร้อมของศูนย์ปฏิบัติงานสำรองในการดำเนินการได้ภายในเวลาที่กำหนด (สำหรับ

แผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง) 

4. การรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) 

  หากระบบงานที่สำคัญมีการหยุดให้บริการเกินกว่าระยะเวลาหยุดดำเนินงานที่ยอมรับได้ 
(Recovery Time Objective: RTO) ซ่ึงบริษัทกำหนดไว้ และส่งผลกระทบต่อการให้บริการผู้เอาประกันภัย 
และผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทต้องแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยในโอกาสแรกที่ทำได้และไม่เกิน 24 ชั่วโมง นับแต่ระบบงานที่สำคัญหยุดให้บริการเกิน
กว่าระยะเวลาหยุดดำเนินงานที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดของเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น ทั้งนี้ เมื่อระบบงาน
ที่สำคญัดังกล่าวสามารถกลับมาดำเนินการได้ตามปกติแล้ว ให้บรษัิทแจ้งสำนักงาน คปภ.รับทราบด้วย  

  ทั้งนี้ หากการหยุดชะงักของระบบงาน มีสาเหตุมาจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ให้บริษทัปฏิบัติตาม
ประกาศสำนักงาน คปภ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของบริษัทประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย เรื่องการรายงานเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ หรือภัยคุกคามที่มีต่อ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

        
 


