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ส่วนที่ 1 บททั่วไป
1.1 บทนำ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ได้มีการ
จัดทำประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๓ และประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการ
ความเสี่ย งด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศของบริษัทประวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้บริษัทประกันภัยมี การ
กำกับดูแลและบริห ารจัดการความเสี่ย งด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศและภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจเกิด ขึ้น
อย่างเหมาะสมและเป็นระบบ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมทั้งกำกับดูแลและพิจารณาแผนงานในการ
นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กร การบริหารงานโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการนี้ สำนักงาน คปภ. จึงได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบ กำกับดูแล
และติดตามการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตามระดับความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย และให้บริษัทประกันภัย
มี ก ารกำกั บ ดู แ ลและบริ ห ารจั ด การความเสี ่ ย งด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศนั ้ น อย่ า งเหมาะสม สอดคล้ อ ง
ตามที่ป ระกาศกำหนด และอ้างอิงตามมาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทั่ว ไป รวมถึงสามารถให้ข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงการควบคุมที่พึงมีของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เข้ามามีบทบาทในการดำเนินธุรกิจ
ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. มุ่งหวังให้คู่มือนี้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง และบริษัทประกันภัยสามารถนำไปใช้
เป็นแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นคงปลอดภัย
ให้กับองค์กรรวมทั้งลูกค้าประชาชนต่อไป
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1.2 ขอบเขตการตรวจสอบ
ขอบเขตการตรวจสอบ อ้างอิงจากประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการ
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๓ และประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์
การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยมีการแบ่งเป็น ๘ หมวดดังนี้
๑.๒.๑ การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance) ซึ่งแบ่งออกเป็นหัวข้อย่อยดังนี้
๑) การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
๓) หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
๔) นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๒.๒ การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Project Management) ซึ่งแบ่งออกเป็น
หัวข้อย่อยดังนี้
๑) การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒) การประเมินความเสี่ยงและการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ
๓) กรอบการบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔) การกำกับดูแลโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๒.๓ การรักษาความมั่น คงปลอดภั ยด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ (IT Security) ซึ่งแบ่งออกเป็ น
หัวข้อย่อยดังนี้
๑) นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security Policy)
๒) การบริ ห ารจั ด การความมั ่ น คงปลอดภั ย ด้ า นทรั พ ยากรบุ ค คล ( Human Resource
Security)
๓) การบริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ (Asset Management)
๔) การควบคุมการเข้าถึงทรัพย์สินสารสนเทศ (Access Control)
๕) การเข้ารหัสข้อมูล (Cryptography)
๖) การรั ก ษาความมั ่ น คงปลอดภั ย ทางกายภาพและสภาพแวดล้ อ ม ( Physical and
Environmental Security)
๗) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายสื่อสาร (Network and Communication
Security)
๘) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Operations
Security)
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๙) การจัดหาและการพัฒนาระบบ (System Acquisition and Development)
๑๐) การบริหารจัดการผู้ให้บริการภายนอก (Third Party Management)
๑๑) การบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติและปัญหา (IT Incident and Problem
Management)
๑๒) การจัดทำแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Continuity Planning)
๑.๒.๔ การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Management) ซึ่งแบ่งออกเป็น
หัวข้อย่อยดังนี้
๑) การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒) การระบุบริบท ขอบเขต และเกณฑ์ความเสี่ยง
๓) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
๔) การจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment)
๕) การติดตามและทบทวนความเสี่ยง (Risk Monitoring and Review)
๖) การรายงานความเสี่ยง (Risk Reporting)
๑.๒.๕ การปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Compliance)
ซึ่งแบ่งออกเป็นหัวข้อย่อยดังนี้
๑) การปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์
๑.๒.๖ การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) ซึ่งแบ่งออกเป็นหัวข้อย่อยดังนี้
๑) บทบาทหน้าที่และแผนงานในการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒) การปฏิบัติงานตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓) การรายงานผลและติดตามผลการตรวจสอบ
๑.๒.๗ การกำกั บ ดู แ ลและการบริ ห ารจั ด การความเสี ่ ย งด้ า นความมั ่ น คงปลอดภั ย ไซเบอร์
(Cybersecurity) ซึ่งแบ่งออกเป็นหัวข้อย่อยดังนี้
๑) บริษัทต้องจัดให้มีแนวทางการกำกับดูแลการเตรียมความพร้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์
(Cyber resilience)
๒) การกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการระบุความเสี่ยง (Identification)
๓) การป้องกันความเสี่ยง (Protection)
๔) การตรวจสอบและเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Detection)
๕) การดำเนินการมาตรการเผชิญเหตุเมื่อตรวจพบภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Response)
๖) การดำเนินการฟื้นฟูความเสียหายจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Recovery)
๗) การประเมินความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cybersecurity risk assessment)
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๑.๒.๘ การรายงานเหตุ การณ์ภ ัย คุ ก คามและความเสี่ ยงด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศ (Reporting)
ซึ่งแบ่งออกเป็นหัวข้อย่อยดังนี้
๑) การรายงานเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์หรือภัยคุกคามที่มีต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึ่งกิจกรรมในการตรวจสอบอาจมีได้ดังนี้ การสัมภาษณ์ การสอบทานเอกสารหลักฐาน สอบทาน
การตั้งค่าความปลอดภัยในระบบ สังเกตการณ์ห้องเครื่อง อุปกรณ์ที่ใช้ในการรองรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของบริษัทประกันภัย รวมถึงพื้นที่ปฏิบัติงานที่สำคัญ และออกรายงานประเด็นที่พบจากการตรวจสอบ พร้อมทั้ง
ให้ข้อเสนอแนะต่อประเด็นที่พบ
ภายใต้คู่มือฉบับนี้ ได้กำหนดตารางการควบคุมที่พึงมีและแนวทางการประเมิน โดยมีจำนวนการควบคุม
ที่พึงมีรวม 96 ข้อ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นการชี้แจงความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบริษัทประกันภัย โดยบริษัทประกั นภัยและผู้ตรวจสอบต้องพิจารณา
ตามการควบคุมที่พึงมีที่ระบุในคู่มือ ฉบับนี้เป็นอย่างน้อย แต่ อาจพิจารณาใช้แนวทางการประเมินอื่น ที่ดีกว่า
เพิ่มเติม และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุ ม และสอดคล้ อ งตามเจตนารมณ์ ที่ ป ระกาศ คปภ. เรื ่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารกำกั บ ดู แ ลและ
บริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๓ และประกาศ คปภ.
เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันวินาศภัย
พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือแนวปฏิบัติของสำนักงาน คปภ. กำหนด แล้วแต่กรณี ซึ่งรายละเอียดการควบคุมที่ พึ งมี
บางประการ ในเอกสารฉบับนี้ อาจได้รับการย่อ จากประกาศฯ หรือแนวปฏิบัติและอาจไม่ตรงแบบคำต่อคำ
รวมถึง ผู้ตรวจสอบต้องใช้ความรู้ ทักษะ และความสามารถอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานภายใต้กิจกรรม
การตรวจสอบ และพึงกระทำด้วยความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพ

คู่มือการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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1.3 คำจำกัดความ
ในคู่มือฉบับนี้
๑) การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายความว่า กิจกรรมการสร้างความเชื่อมั่น (Assurance)
ต่ อ การบริ ห ารจั ด การงานด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และการให้ ข ้ อ เสนอแนะรวมถึ ง แนวทาง
การปรับปรุงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันภัยให้มีความสอดคล้องกับกฎ ระเบียบ
และความเสี่ยงภัย รวมถึงการตรวจสอบเพื่อช่วยให้บริษัทประกันภัยบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ที่กำหนดไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของการควบคุมหลักของงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๒) การควบคุมที่พึงมี/การควบคุม หมายถึง ข้อกำหนดที่สอดคล้องตามประกาศ และหมายความรวมถึง
กระบวนการหรือขั้นตอนการทำงานที่เป็นผลมาจากการออกแบบ สำหรับการดำเนินงานหรือกิจกรรม
ภายในของบริษัทประกัน ภัย เพื่อก่อให้เกิดความมั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่าบริษัทจะสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ความมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการบริหารจัดการงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๓) บริษัทประกันภัย/บริษัท/องค์กร หมายความว่า บริษัทตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต บริษัทตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย แล้วแต่กรณี
๔) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ/เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) หมายความว่า
เทคโนโลยี ส ารสนเทศที ่ น ำมาใช้ ใ นการดำเนิ น ธุ ร กิ จ ซึ ่ ง ครอบคลุ ม ถึ ง ข้ อ มู ล หรื อ สารสนเทศ
(Data/Information) ระบบปฏิ บ ั ต ิ ก าร (Operating System) ระบบงาน (Application System)
ระบบฐานข้อมูล (Database System) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware) และระบบเครือข่ายสื่อสาร
(Communication)
๕) คณะกรรมการบริษัท หมายความว่า คณะกรรมการของบริษัทประกันภัย รวมถึงคณะกรรมการบริหาร
สาขาของบริษัทประกันภัยต่างประเทศ ซึ่งต้องมีผู้จัดการสาขาเป็นกรรมการรวมอยู่ด้วย

คู่มือการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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๖) ผู้บริหาร หมายความว่า ผู้จัดการ ผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา
ผู้ซึ่งดารงตาแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึง
ผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า
๗) สานักงาน คปภ. หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
๘) Inherent Risk (IR) หมายความว่า ความเสี่ยงที่มีอยู่ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้สนับสนุน /
รองรับตามลักษณะของการดาเนินธุรกิจที่ดาเนินกิจกรรมอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
หรือโอกาสที่จะเกิดความเสียหายจากความไม่แน่นอนของปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก รวมถึง
อาจส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
๙) Quality Risk Management (QRM) หมายความว่า คุณภาพการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเป็นการ
ควบคุม เพื่อจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๐) Net Risk (NR) หมายความว่า ความเสี่ยงสุทธิที่คงเหลืออยู่ หลังจากการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑๑) ผู้ใช้บริการของบริษัท หมายความว่า ลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์หรือรับบริการของบริษัทประกันภัย

คู่มือการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ส่วนที่ ๒ ภาพรวมการตรวจสอบ
2.1 การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปัจจุบัน สำนักงาน คปภ. ได้ปรับปรุงแนวทางการตรวจสอบแบบเน้นกิจกรรมสำคัญ โดยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศถือเป็นหนึ่งกิจกรรมสำคัญ เพื่อให้สอดคล้องตามแนวทางการกำกับดูแลตามความเสี่ยง (Risk Based
Supervision : RBS) และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในการนำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการดำเนินธุรกิจ
สำนั ก งาน คปภ. จึ ง จั ด ให้ ม ี ค ู ่ ม ื อ การตรวจสอบด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ที่ พ ั ฒ นาขึ ้ น อ้ า งอิ ง จากกรอบ
มาตรฐานสากล1/ รวมถึงปรับปรุงแนวทางที่ใช้ในการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผลลัพธ์ที่คาดหวัง
คือ บริษัทประกันภัย มีการปฏิบัติงานตรวจสอบด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศสอดคล้องตามที่ประกาศกำหนด
มีหลักเกณฑ์การประเมิน และการรายงานผลการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส อดคล้อ ง และเป็น
แบบมาตรฐานเดี ย วกั น และเป็ น การส่ ง เสริ ม และปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาการรั ก ษาความมั ่ น คงปลอดภั ย ด้ า น IT
ของธุรกิจประกันภัย รวมถึง สำนักงาน คปภ. มีแนวทางการประเมินระดับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของบริษัทประกันภัย เพื่อใช้ในการตรวจสอบ กำกับดูแลและติดตามบริษัทประกันภัย ดังนี้

(ภาพที่ ๑) ภาพรวมกระบวนการประเมินระดับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันภัย
❖

ความเสี ่ ย งที ่ ม ี อ ยู ่ (Inherent Risk) ของระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศที ่ ใ ช้ ร องรั บ กระบวนการ
ดำเนินธุรกิจ จะมีความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงหลัก ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ และความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการ ได้มาจากการดำเนินการจัดทำแบบสำรวจความเข้าใจสภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของบริษัทประกันภัย (แบบสำรวจ) เป็นการสำรวจและรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธุรกิจประกันภัย แนวทางการกำกับดูแลกิจการ รวมถึง
แนวทางการบริหารจัดการงานด้าน IT ของระบบงานที่สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ
ที่สำคัญ (ภาพที่ ๑)

1/ กรอบมาตรฐานสากลที่อ้างถึง ได้แก่ 1.) Information Systems Audit and Control Association (ISACA): IT Audit Framework (ITAFTM): A Professional Practices Framework for IT
Audit 4th Edition 2.) The Institute of Internal Auditors of Thailand 3.) ISACA: COBIT 5 for Assurance

คู่มือการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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คุณภาพการบริห ารจัดการความเสี่ยง (Quality of Risk Management) ได้มาจากการประเมิน
การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยตนเอง (IT Risk SelfAssessment) หรือผลการตรวจสอบโดยสำนักงาน คปภ. หรือบริษัทประกันภัย เพื่อเป็นการสร้าง
ความเชื ่ อ มั ่ น (Assurance) ต่ อ การบริ ห ารจั ด การงานด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และการให้
ข้อเสนอแนะ รวมถึง จัดเก็บรวบรวมข้อมูลนำไปวิเคราะห์ถึง คุณภาพของการกำกับดูแลและบริหาร
จัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน (ภาพที่ 1)

(ภาพที่ ๒) ตารางประเมินระดับความเสี่ยงสุทธิ ที่แสดงความสัมพันธ์ของ Inherent Risk และ Quality of Risk Management
❖

ความเสี่ยงสุทธิ (NR) ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่คงเหลืออยู่ จะเป็นความเสี่ยงภายหลังจาก
บริ ห ารจั ด การความเสี ่ ย งที ่ ม ี อ ยู ่ (IR) ด้ ว ยคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การความเสี ่ ย ง (QRM) แล้ ว
(ภาพที่ ๑ และภาพที่ ๒) ความเสี่ยงสุทธิแสดงให้เห็นถึง คุณภาพของการควบคุม และบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่มีอยู่ ดังนั้นหากบริษัทประกันภัยมีความเสี่ยงสุทธิในระดับ สูง ควรจัดให้มีการปรับปรุง
QRM ให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และจะเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าคุณภาพการบริหารความเสี่ยง
ยังไม่สอดคล้องกับความเสี่ยงที่มีอยู่

ระดับความเสี่ยงสุทธิแบ่งออกเป็น ๕ ระดับ คือ ระดับ ๑ ถึงระดับ ๕ โดยภาพรวมนิยามของระดับ
ความเสี่ยงสุทธิแต่ละระดับ มีดังนี้
ระดับ
๑: ต่ำ

คำนิยาม
บริษัทมีการกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ดีมาก
มีความเหมาะสมและทันท่วงที อาจมีโอกาสปรับปรุงการดำเนินงานเพียงเล็กน้อยให้ดีมาก
ยิ่งขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น
การปฏิบัติงาน
• บริษัทมีการปฏิบัติที่เป็นไปตามมาตรฐาน การดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบาย

และแผนกลยุทธ์ของบริษัทประกันภัย การปฏิบัติต่าง ๆ เป็นไปตามระเบียบ
กฎเกณฑ์ ข องทางการ นโยบาย ขั ้ น ตอนและกระบวนการทำงานของบริ ษั ท
ประกันภัย ไม่มีหรือมีโอกาสพบการปรับปรุงการดำเนินงานบางรายการที่ไม่
เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานบ้างแต่ไม่มีนัยสำคัญ

คู่มือการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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คำนิยาม
การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ และการตรวจสอบ
• ในการบริหารความเสี่ยง บริษัทสามารถระบุและควบคุมความเสี่ยงสำคัญทั้งหมด

ที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจได้ ไม่มีหรืออาจมีโอกาสพบการปรับปรุงข้อบกพร่อง
ในเรื่องที่กล่าวบ้าง แต่ไม่มีนัยสำคัญ
• บริษัทสามารถปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้ทั้งหมด ไม่มีหรือ
อาจมีโอกาสพบการปรับปรุงข้อบกพร่อง รายการที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องบ้างแต่ไม่มีนัยสำคัญ
• การตรวจสอบมีประสิทธิภาพ ไม่มีหรืออาจมีโอกาสพบการปรับปรุง จุดอ่อนหรือ
ข้อบกพร่องบ้าง แต่ไม่มีนัยสำคัญและสามารถแก้ไขได้
คณะกรรมการและผู้บริหาร
• คณะกรรมการและผู้บริหารมีความรู้และประสบการณ์ สามารถปฏิบัติตามบทบาท

หน้าที่ได้ดี กำหนดและสอบทาน การอนุมัตินโยบายและข้อกำหนดต่าง ๆ ไว้อย่าง
เหมาะสม ไม่มีหรืออาจมีโอกาสพบการปรับปรุง ข้อบกพร่องในเรื่องที่กล่าวบ้าง
แต่ไม่มีนัยสำคัญ
๒: ค่อนข้างต่ำ บริษัทมีการกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ดี มีการ
ดำเนินงานบางเรื่อง ที่สามารถปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น
การปฏิบัติงาน
• บริษัทมีการปฏิบัติที่เป็นไปตามมาตรฐาน การดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบาย

และแผนกลยุทธ์ของบริษัทประกั นภัย การปฏิบัติต่าง ๆ เป็นไปตามระเบียบ
กฎเกณฑ์ ข องทางการ นโยบาย ขั ้ น ตอนและกระบวนการทำงานของบริ ษั ท
ประกันภัย อาจมีรายการที่ไม่เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานบ้างแต่ไม่มีนัยสำคัญ
การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ และการตรวจสอบ
• ในการบริหารความเสี่ยง บริษัทสามารถระบุและควบคุมความเสี่ยงสำคัญทั้งหมด

ที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจได้ อาจมีข้อบกพร่องในเรื่องที่กล่าวบ้าง แต่ไม่มีนัยสำคัญ
• บริษัทสามารถปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้ทั้งหมด อาจมี
รายการที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องบ้างแต่ไม่มีนัยสำคัญ
• การตรวจสอบมีประสิทธิภาพ อาจมีจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องบ้าง แต่ไม่มีนัยสำคัญ
และสามารถแก้ไขได้
คณะกรรมการและผู้บริหาร
• คณะกรรมการและผู ้ บ ริ ห ารมี ค วามรู ้ แ ละประสบการณ์ สามารถปฏิ บ ั ต ิ ต าม

บทบาทหน้าที่ได้ดี กำหนดและสอบทาน การอนุมัตินโยบายและข้อกำหนดต่าง ๆ
ไว้อย่างเหมาะสม อาจมีข้อบกพร่องในเรื่องที่กล่าวบ้าง แต่ไม่มีนัยสำคัญ

คู่มือการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามแนวทางการกำกับดูแลตามความเสี่ยง

ระดับ
๓: ปานกลาง
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บริษัทมีการกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ พอใช้
มีการดำเนินงานหลายเรื่องที่ ต้องปรับปรุง แก้ไขให้ดีขึ้นกว่าการดำเนินงานในปัจจุ บัน
ตัวอย่างเช่น
การปฏิบัติงาน
• บริษัทมีการปฏิบัติที่เป็นไปตามมาตรฐาน การดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบาย

และแผนกลยุทธ์ของบริษัทประกันภัย การปฏิบัติต่าง ๆ เป็นไปตามระเบียบ
กฎเกณฑ์ ข องทางการ นโยบาย ขั ้ น ตอนและกระบวนการทำงานของบริ ษั ท
ประกั นภั ย แต่ ย ั งพบ รายการที ่ ไม่ เป็ นไปตามระเบี ยบปฏิ บ ั ต ิ งานบ้ างอย่ า ง
มีนัยสำคัญ อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหากไม่ได้รับการแก้ไข
การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ และการตรวจสอบ
• ในการบริหารความเสี่ยง บริษัทสามารถระบุและควบคุมความเสี่ยง ที่เกิดจาก

การดำเนินธุรกิจได้ แต่ยังพบข้อบกพร่องในเรื่องที่กล่าวบ้าง อย่างมีนัยสำคัญ
• บริษัทสามารถปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้ แต่ยังพบรายการ
ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องบ้างอย่างมีนัยสำคัญ
• การตรวจสอบ พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องบ้าง อย่างมีนัยสำคัญ และสามารถ
แก้ไขได้
คณะกรรมการและผู้บริหาร
• คณะกรรมการและผู้บริหารมีความรู้และประสบการณ์ สามารถปฏิบัติตามบทบาท

หน้าที่กำหนดและสอบทาน การอนุมัตินโยบายและข้อกำหนดต่าง ๆ ไว้อย่างเหมาะสม
แต่ยังพบข้อบกพร่องในเรื่องที่กล่าวบ้าง อย่างมีนัยสำคัญ
๔: ค่อนข้างสูง บริษัท มีการกำกั บ ดู แลและบริห ารจั ดการความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศที่ พ บ
ข้อบกพร่อง มีการดำเนินงานในหลายส่วนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นกว่าการดำเนินงาน
ในปัจจุบัน เพื่อให้บริษัทมีความพร้อมรับมือต่อความเสี่ยงภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
มากยิ่งขึ้นอย่างเหมาะสมและทันท่วงที ตัวอย่างเช่น
การปฏิบัติงาน
• บริ ษ ั ท มี ก ารปฏิ บ ัต ิ ท ี่ ไม่ เป็ นไปตามมาตรฐาน การดำเนิ น งานไม่ ส อดคล้ องกับ

นโยบายและแผนกลยุทธ์ของบริษัทประกันภัย การปฏิบัติต่าง ๆ ไม่เป็นไปตาม
ระเบีย บกฎเกณฑ์ของทางการ นโยบาย ขั้นตอนและกระบวนการทำงานของ
บริษัทประกันภัย มีรายการที่ไม่เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงาน อย่างมีนัยสำคัญ
มีแนวโน้มที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในระดับปานกลางถึงค่อนข้างสูง
การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ และการตรวจสอบ
• ในการบริหารความเสี่ยง บริษัทยังไม่สามารถระบุและควบคุมความเสี่ยง ที่เกิดจาก

การดำเนินธุร กิจได้ มี ข้อบกพร่องในเรื่องที่กล่าว อย่า งมีน ัยสำคัญ ในระดับ

คู่มือการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามแนวทางการกำกับดูแลตามความเสี่ยง

ระดับ
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ปานกลางถึงค่อนข้างสูง รวมถึงต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขโดยเร็ว อย่าง
เหมาะสมและทันท่วงที
• บริษัทยังไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้ มีรายการ
ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างมีนัยสำคัญ มีแนวโน้ม
ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในระดับปานกลางถึงค่อนข้างสูง
• การตรวจสอบมีจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง อย่างมีนัยสำคัญ และมีแนวโน้มที่จะเกิด
ความเสียหายอย่างร้ายแรงหากไม่ได้รับการแก้ไขโดยเร็วอย่างเหมาะสมและ
ทันท่วงที
คณะกรรมการและผู้บริหาร
• คณะกรรมการและผู้บริหาร อาจไม่มีการรับรู้ถึงการควบคุมความเสี่ยงสำคัญ หรือ

อาจขาดประสบการณ์ ในการปฏิ บ ั ต ิ ตามบทบาทหน้ าที่ กำหนดและสอบทาน
การอนุมัตินโยบายและข้อกำหนดต่าง ๆ ไว้อย่างไม่เหมาะสม มีข้อบกพร่อง ในเรื่อง
ที่กล่าว อาจทำให้การตัดสินใจผิดพลาด และทำให้มีแนวโน้มที่ส่งผลกระทบต่อ
การดำเนินงานในระดับปานกลางถึงค่อนข้างสูง
๕: สูง

บริ ษ ั ท มี ก ารกำกั บ ดู แ ลและบริ ห ารจั ด การความเสี ่ ย งด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ที่พบข้อบกพร่องอย่างมีนัยสำคัญ จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุ งแก้ไขโดยเร็ว มีการ
ดำเนินงานเกือบทุก เรื่องในหลายส่วนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น กว่าในปัจจุบัน เพื่อให้
บริษัทมีความพร้อมรับมือต่อความเสี่ยงภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากกว่าในปัจจุบัน
อย่างเร่งด่วน ตัวอย่างเช่น
การปฏิบัติงาน
• บริ ษ ั ท ไม่ ม ี ก ารปฏิ บั ต ิท ี ่เ ป็ น ไปตามมาตรฐาน การดำเนิ น งานไม่ สอดคล้ องกับ

นโยบายและแผนกลยุทธ์ของบริษัทประกันภัย การปฏิบัติต่าง ๆ ไม่เป็นไปตาม
ระเบี ย บกฎเกณฑ์ ข องทางการ นโยบาย ขั ้ น ตอนและกระบวนการทำงาน
ของบริ ษ ั ท ประกั น ภั ย อย่ า งมี น ั ย สำคั ญ มี แ นวโน้ ม ที ่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ การ
ดำเนินงานในระดับสูง
การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ และการตรวจสอบ
• ในการบริหารความเสี่ยง บริษัทไม่สามารถระบุและควบคุมความเสี่ยงสำคัญ ที่เกิด

จากการดำเนินธุรกิจได้ มีข้อบกพร่องในเรื่องที่กล่าว อย่างมีนัยสำคัญ มีแนวโน้ม
ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในระดับสูง
• บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้ มีรายการที่
ไม่เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างมีนัยสำคัญ มีแนวโน้ม
ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในระดับสูง
• การตรวจสอบ มี จ ุ ด อ่ อนหรื อข้ อบกพร่ อง อย่ า งมี น ั ย สำคั ญ และ มี แ นวโน้ ม
ที่จะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงหากไม่ได้รับการแก้ไขในทันที

คู่มือการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามแนวทางการกำกับดูแลตามความเสี่ยง
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คณะกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการและผู้บริหาร ไม่มีการรับรู้ถึงการควบคุมความเสี่ยงสำคัญ ในหลายด้าน หรือ
ขาดประสบการณ์ ในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ กำหนดและสอบทาน การอนุมัติ
นโยบายและข้อกำหนดต่าง ๆ ไว้อย่างไม่เหมาะสม มีข้อบกพร่องในเรื่องที่กล่าว อย่างมี
นัยสำคัญ ทำให้มีแนวโน้มที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในระดับสูง

คู่มือการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามแนวทางการกำกับดูแลตามความเสี่ยง

13

2.2 เกณฑ์ประเมินผลการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดทำเกณฑ์ประเมินผลการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อ้างอิงจากกรอบการประเมินที่เป็น
มาตรฐานสากล ได้ แ ก่ International Organization for Standardization (ISO) และ Cloud Security
Alliance (CSA) โดยแบ่งเกณฑ์ออกเป็น ๔ ระดับ ดังนี้
๑. ระดับผลการตรวจ Major Non-Conformity (Major NC) – พบข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งหมด
ไม่ ม ี ก ารนำไปฏิ บ ั ต ิ หรื อ มี เ หตุ น ำมาซึ ่ ง ความเสี ย หายอย่ า งร้ า ยแรงต่ อ ระบบหรื อ กรณี ท ี ่ มี
ความไม่ ส อดคล้ อ งย่ อ ย (Minor Non-Conformity) หลายๆ จุ ด รวมกั น ซึ ่ ง เมื ่ อ พิ จ ารณาแล้ ว
มีผลกระทบต่อระบบการจัดการโดยรวม และให้หมายความรวมถึงการให้คะแนนของการควบคุม
ที่พึงมีเท่ากับ ๐
๒. ระดับผลการตรวจ Minor Non-Conformity (Minor NC) - พบบางส่วนของข้อกำหนดหรือข้อใด
ข้อหนึ่งมีการละเลย หรือปฏิบัติไม่ครอบคลุม และให้หมายความรวมถึงการให้คะแนนของการ
ควบคุมที่พึงมีเท่ากับ ๑
๓. ระดับผลการตรวจ Potential Non-Conformity (Potential NC) - พบประเด็นที่อาจมีผลกระทบ
โดยไม่ถือเป็นความไม่สอดคล้องย่อย (Minor Non-Conformity) แต่หากปล่อยทิ้งไว้ หรือละเลย
อาจนำไปสู่ความไม่สอดคล้องได้ เป็นข้อควรปรับปรุงเพื่อป้องกันความไม่สอดคล้อง หรือการติดตาม
ผลการดำเนินการ และให้หมายความรวมถึงการให้คะแนนของการควบคุมที่พึงมีเท่ากับ ๒
๔. ระดับผลการตรวจ Conformity (C) - ผ่านเกณฑ์สอดคล้องตามที่ประกาศกำหนดทั้งหมด และให้
หมายความรวมถึงการให้คะแนนของการควบคุมที่พึงมีเท่ากับ ๓
ทั้งนี้ อาจพบโอกาสในการปรับปรุง (Opportunity For Improvement) หมายความว่ามีข้อเสนอแนะหรือ
โอกาสเพื่อการปรับปรุงในการปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้น หรือเพื่อป้องกันความไม่สอดคล้อง

คู่มือการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามแนวทางการกำกับดูแลตามความเสี่ยง
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2.3 ตัวอย่างการพิจารณาเกณฑ์การประเมินผลในแต่ละระดับ
ระดับผลการตรวจ : Major NonConformity (Major NC) - ๐

ระดับผลการตรวจ : Minor NonConformity (Minor NC) - ๑

ระดับผลการตรวจ : Potential NonConformity (Potential NC) - ๒

ระดับผลการตรวจ : Conformity (C) - ๓

• ไม่มีการกำหนดกิจกรรมด้าน IT Governance
& IT Risk ที่ชัดเจน
• ไม่ได้คำนึงถึงความเสี่ยงและวัตถุประสงค์การ
ดำเนินงานขององค์กร

• กิ จ กรรมด้ า น IT Governance & IT Risk เกิ ด ขึ้ น
อย่าง ไม่ต่อเนื่อง
• กิจกรรมด้าน IT Governance & IT Risk ไม่สอดคล้อง
กับความเสี่ยงและวัตถุประสงค์การดำเนินงาน ของ
องค์กร

• กิจกรรมด้าน IT Governance & IT Risk ได้รับการ
อนุมัติโดยผู้บริหาร โดยมีนโยบายและแนวปฏิบัติ
ที่ชัดเจน ซึ่งได้รับการทบทวนและปรับปรุงอย่าง
สม่ำเสมอ
• ไม่ได้กำหนดวิธีการวัดผล เพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรม
ด้าน IT Governance & IT Risk เป็นไปตามความ
เสี่ยงและวัตถุประสงค์การดำเนินงานขององค์กร

• กิจกรรมด้าน IT Governance & IT Risk มีการ
ทบทวนและปรั บ ปรุ ง อย่ า งสม่ ำ เสมอ โดย
พิ จ ารณาผลการชี ้ ว ั ด และข้ อ เท็ จ จริ ง จาก
ผู้เกี่ยวข้อง
• มี ก ารวั ด ผลการดำเนิ น งานเพื ่ อ ให้ ม ั ่ น ใจว่ า
ก ิ จ ก ร ร ม ด ้ า น IT Governance & IT Risk
สอดคล้องกับความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ก าร
ดำเนินงานขององค์กร

• องค์ ก รไม่ ม ี ด ำเนิ น การในหั ว ข้ อ ดั ง กล่ า ว
• องค์กรไม่มีจัดทำเอกสาร

• มี ก ารดำเนิ น การในหั ว ข้ อ ดั ง กล่ า วจริ ง แต่ ก าร
ดำเนินการนั้นเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว
• มีก ารกำหนดทีมที่รับ ผิดชอบแต่ไม่ได้ระบุบทบาท
หน้าที่ที่ชัดเจน
• องค์กรจัดทำเอกสาร

• มี ก ารดำเนิ น การครบถ้ ว นในหั ว ข้ อ ดั ง กล่ า ว
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
เช่ น มี ก ารกำหนดรอบในการติ ด ตาม มี ก าร
พิจารณากำหนดตัวชี้วัดที่จำเป็น
• องค์ ก รจั ดทำเอกสาร และมี ก ารสื ่อ สาร และ
ปรับปรุงตามรอบที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน

• ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

• องค์กรแต่งตั้งคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบ

• มีการดำเนินการในหัวข้อดังกล่าว อย่างเป็นระบบ
เช่น มีกระบวนการรองรับ มีเครื่องมือช่วยในการ
ดำเนินการ แต่มีบางจุดที่สามารถปรับปรุ งให้ ด ี ขึ้ น
อีกได้
• มีการกำหนดทีมที่รับผิดชอบและมีการระบุบทบาท
หน้าที่ชัดเจน
• องค์กรจัดทำเอกสาร และมีการสื่อสาร
• องค์กรแต่งตั้งคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบ มีการ
กำหนดบทบาทหน้าที่ และดำเนินการ

• องค์ก รแต่งตั้งคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบ
และมีก ารดำเนินการจากคณะกรรมการอย่าง
ต่อเนื่องผ่านการประชุม และติดตามประเด็นใน
แต่ละการประชุมอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

ตัวอย่าง Opportunity For Improvement เช่น พิจารณานำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ อาทิ การนำ AI มาวิเคราะห์ประเด็นเรื่อง เหตุการณ์ผิดปกติในระบบ Production นำระบบงานแบบ
Automation มาใช้ทดแทนที่เป็นแบบ Manual หรือพิจารณาใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาทดแทนระบบเอกสารที่เป็นกระดาษ เป็นต้น

คู่มือการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามแนวทางการกำกับดูแลตามความเสี่ยง
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สำนักงาน คปภ. สรุปผลจากการการตรวจสอบตามเกณฑ์ข้างต้น เพื่อพิจารณาว่าบริษัทประกัน ภัย
มีความพร้อม และมีการดำเนินการสอดคล้องตามทีป่ ระกาศกำหนด ซึ่งแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับ (๑) Gold
(๒) Silver (๓) Bronze โดยคำนิยาม ดังนี้
ระดับ
๑. Gold
๒. Silver
๓. Bronze

คำนิยาม
ในกรณีที่ทุกข้อของการควบคุมที่พึงมี ได้ ๒ คะแนน ขึ้นไป และเมื่อรวมคะแนนแล้วอยู่ที่
253-288 คะแนน
ในกรณีที่ทุกข้อของการควบคุมที่พึงมี ได้ ๒ คะแนน ขึ้นไป และเมื่อรวมคะแนนแล้วอยู่ที่
221-252 คะแนน
ในกรณีที่ทุกข้อของการควบคุมที่พึงมี ได้ ๒ คะแนน ขึ้นไป และเมื่อรวมคะแนนแล้วอยู่ที่
192-220 คะแนน

คะแนนข้อของการควบคุมที่พึงมีมาจาก โดยมีการจำแนกตามตาราง ดังนี้
การตรวจสอบ เรื่อง

จำนวนข้อ
การควบคุมที่พึงมี

การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT Governance)
การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT Project Management)
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Security)
การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Risk Management)
การปฏิบัตติ ามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Compliance)
การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit)

๑0

การกำกับดูแลและการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity)
การรายงานเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์หรือภัย
คุกคามที่มีต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Reporting)
รวมคะแนน

๑๘

คะแนน
(0/ 1/ 2/ 3
ของแต่ละข้อ)

รวม
(คะแนนรวมทุกข้อ)

๑๐
37
๑๒
๑
๖

๒
Bronze/ Silver/ Gold

ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. คาดหวังให้บริษัทประกันภัยมีความพร้อมและมีการดำเนินการอย่างน้อยในระดับ
Bronze โดยประเด็นข้อสังเกตจากการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นประเด็นให้บริษัทประกันภัย
ดำเนินการเพื่อยกระดับการกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงส่งเสริม
และปรับปรุงพัฒนาการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของภาคธุรกิจประกันภัยไปสู่ระดับ
ดังกล่าวต่อไป

คู่มือการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามแนวทางการกำกับดูแลตามความเสี่ยง
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2.4 กระบวนการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กระบวนการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งออกเป็น ๕ ขั้นตอน ดังนี้
๑) การกำหนดขอบเขตงานตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒) การวางแผนงานตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓) การปฏิบัติงานตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔) การสรุปผลงานตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕) การติดตามผลการตรวจสอบ
โดยมีรายละเอียดแต่ละขั้นตอนดังนี้
๑. การกาหนดขอบเขต
งานตรวจสอบระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

๒. การวางแผนงาน
ตรวจสอบระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

๓. การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

๔. การสรุปผลงาน
ตรวจสอบระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

๕. การติดตามผลการ
ตรวจสอบ

๑) การกำหนดขอบเขตงานตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นการระบุเรื่องการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยขอบเขตงานตรวจสอบอาจ
เป็นได้ทั้งระบบงาน กระบวนการ หรือการปฏิบัติตาม กฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

๒) การวางแผนงานตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นการกำหนดแผนการปฏิบัติงานที่บริษัท ได้จัดทำขึ้นไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องที่จะ
ตรวจสอบ ตามวัตุประสงค์ที่กำหนด รวมถึงการกำหนดระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบ ตลอดจนงบประมาณที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อประโยชน์ในการติดตามผลกา
การปฏิบัติงานตรวจสอบ และการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้การวางแผนตรวจสอบ
ที่ดีจะช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

คู่มือการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามแนวทางการกำกับดูแลตามความเสี่ยง

๓) การปฏิบัติงานตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นการปฏิบัติงานอย่างน้อยครอบคลุมเรื่อง ดังนี้
๑) ทำความเข้าใจและประเมิน ความเสี่ยงและการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๒) ประเมินประสิทธิผลของการออกแบบการควบคุม (Design Effectiveness Assessment)
ก่อนดำเนินการทดสอบการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิเคราะห์ในรายละเอียด
โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนดังนี้
๒.๑. ทบทวนกระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของงานตรวจสอบ
โดยพิจารณาถึงการออกแบบและการควบคุม ซึ่งจะช่วยระบุการควบคุมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและช่องว่างในกระบวนการที่อาจจะเกิดความเสี่ยงต่อองค์กร
๒.๒. ทดสอบทางเดินของข้อมูล/เอกสาร โดยการติดตามกิจกรรมการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่ม
ดำเนินการจนเสร็จสิ้นกระบวนการของข้อมูล/เอกสาร นั้นๆ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการออกแบบ
การควบคุมภายในที่มีประสิทธิ ภาพ หากพบข้อบกพร่อง หรือกระบวนการควบคุมมีการ
ออกแบบไม่เหมาะสม ให้บ่งชี้ถึงจุดที่มีความเสี่ยง ข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
รวมถึงออกแบบการควบคุมใหม่
ทั้งนี้ การประเมินประสิทธิผลของการดำเนินการให้สอดคล้องกับระเบียบที่วางไว้
(Operating Effectiveness Assessment) สำหรับการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ออกแบบมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ผู้ตรวจสอบพิจารณาดำเนินการทดสอบรายการและ
วิเคราะห์เปรียบเทียบอย่างละเอียดโดยใช้ วิธีการสัมภาษณ์ สังเกตขั้นตอนการดำเนินการ
ปฏิบัติงานซ้ำและการทดสอบรายการ ตามความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของบริษัท เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นการควบคุมที่มีประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศต่อไป
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คู่มือการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามแนวทางการกำกับดูแลตามความเสี่ยง

๔) การสรุ ป ผลงานตรวจสอบระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
เป็นการจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบสำหรับผู้บริหาร โดยทีมผู้ตรวจสอบเทคโนโลยี
สารสนเทศควรสอบทานความครบถ้วนและเหมาะสมของการดำเนินการแก้ไข และวันที่คาดว่า
จะดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ หากมีประเด็นที่ต้องหารือเพิ่มเติม เช่น ความเห็นของผู้รับตรวจที่ชี้แจง
ไม่ตรงประเด็นหรือไม่ครบถ้วน ทีมผู้ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศควรจัดประชุมกับผู้บริหารของ
หน่วยงานรับตรวจ เพื่อชี้แจงและหาข้อยุติในที่ประชุม และขอความเห็นผู้บริห ารเกี่ยวกับ การ
ดำเนินการแก้ไข และวันที่ที่คาดว่าจะดำเนินการแล้ว เสร็จ เพื่อนำไปจัดทำเป็นรายงานผลการ
ตรวจสอบฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงต่อไป

๕) การติดตามผลการตรวจสอบ
เป็นการติดตามและสอบทานผลการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามที่ได้รับการชี้แจงจาก
ผู้รับตรวจ โดยพิจารณาการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขนั้นได้ลดความเสี่ยงและปิดประเด็นจุดบกพร่อง
ที ่ พ บ ทั ้ ง นี ้ ท ี ม ผู ้ ต รวจสอบเทคโนโลยี ส ารสนเทศควรสอบทานเอกสารหลั ก ฐานเกี ่ย วกั บ การ
ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และจัดทำรายงานการติดตามสถานะของประเด็นข้อตรวจพบ รวมทั้ง
บันทึกข้อจำกัดในการแก้ไขในกรณีที่ที่ผู้รับตรวจไม่สามารถดำเนินการได้
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3.1 ตารางการควบคุมที่พึงมีและแนวทางการประเมิน

GO.๐๑ การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการกำกับดูแลและการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยง
จากภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับองค์กรที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ โดยมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท กำหนดโครงสร้างการกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีการถ่ว งดุล อย่างเป็น อิส ระ สอดคล้องตามหลักการผู้รับผิดชอบสามระดับ (Three line of
defense) รวมถึงมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเสี่ยง
GOR.๐๑ การกำกับดูแลและการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สอดคล้องตามกลยุทธ์
บริษัท หรือวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงอาจไม่ได้รับการสนับสนุนด้านกำกับดูแลและบริหารจัดการ
ความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การควบคุมที่พึงมี
GOC.๐๑ บริษัทต้องมีการกำกับดูแลและการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยง
จากภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างเหมาะสมกับขนาด ลักษณะ ความซับซ้อน และสภาพแวดล้อมในการดำเนิน
ธุรกิจ ดังนี้
๑) มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
๒) มีการจัดโครงสร้างการกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มีการถ่วงดุล
อย่างเป็นอิสระ สอดคล้องตามหลักการผู้รับผิดชอบสามระดับ (Three line of defense)
๓) มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวทางการประเมิน
๑. มีการระบุขอบเขตของการกำกับดูแลและการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความ
เสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรที่สอดคล้องกับลักษณะการให้บริการ ปริมาณธุรกรรม
สภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ และความซับซ้อนของเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทว่าครอบคลุมเรื่องการกำกับดูแลและการ
บริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
๓. มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมบริษัทในการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลและการบริหารจั ดการ
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
๔. มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมบริษัทที่สั่งการหรือมอบหมายให้ดำเนินการภายใต้ขอบเขตของการ
กำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
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๕. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทที่รับผิดชอบต่อการกำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศว่ามี
ความสัมพันธ์กับโครงสร้างการกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๖. มีโครงสร้างการกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต้องสอดคล้องตามหลัก
Three lines of defense เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการถ่วงดุล (Check and balance) และมีการแบ่งแยก
หน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน (Segregation of duties) ในการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงการกำกับ
ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์
๗. มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น นโยบายการบริหารจัดการ
ความเสี่ย งด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ นโยบายการรักษาความมมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ
นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก เป็นต้น ทั้งนี้รายละเอียดของ
นโยบายข้างต้นต้องเป็นไปตามข้อกำหนด ของประกาศฯ ในเรื่อง การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT security) และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT risk management)
๘. มีการอนุมัติและการสื่อสารนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
อ้างอิงจาก
- COBIT๕ ขอบเขตของการกำกับดูแล และบทบาทหน้าที่และโครงสร้างการจัดองค์กร
- COSO ERM อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
- ISO ๓๑๐๐๐ Clause ๔.๓.๒ Establishing risk management policy
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หมวด ๑
ข้อ ๖
ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. สัมภาษณ์ผู้บริหารในเรื่องการให้ความสำคัญและการให้การสนับสนุนในการกำกับดูแลและการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานเอกสารที่ระบุถึงการกำกับดูแลและการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยสอบทานเอกสารวาระการประชุม การรายงานและติดตามผลเรื่อง
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
๒. สอบทานเอกสารที่ระบุถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทที่แสดงองค์ประกอบและบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงจากภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์
๓. สอบทานนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การอนุมัติ การประกาศใช้
และการสื่อสารให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. เอกสารที่ระบุถึงการกำกับดูแลและการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยง
จากภัยคุกคามทางไซเบอร์
- นโยบายการกำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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- เอกสารวาระการประชุม
- รายงานและติดตามผลเรื่องความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงจากภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์
๒. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทที่มีหน้าที่กำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงจาก
ภัยคุกคามทางไซเบอร์
๓. นโยบายการกำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
GO.๐๒ องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์การบริหารงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจำเป็นต้องมีองค์ประกอบเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทประกันชีวิต / ประกันวินาศภัย เพื่อให้
สามารถกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน และกำกับดูแลการใช้เทคโนโลยีให้สอด
รับกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ
ความเสี่ยง
GOR.๐๒ หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทอาจไม่ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริษัททำให้
ไม่สามารถปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือปกป้องบริษัทจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการกำหนดทิศทางหรือให้ความเห็นในการกำกับดูแลการใช้เทคโนโลยีของบริษัทไม่
เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและภัยคุกคามทางไซเบอร์
การควบคุมที่พึงมี
GOC.๐๒ คณะกรรมการบริษัทต้องมีองค์ประกอบตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทประกันชีวิต / ประกันวินาศภัย ทั้งนี้
๑. บริษัทควรมีกรรมการที่มีความรู้ หรือประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อยจำนวนหนึ่งคน
เพื่อสามารถกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน และกำกับดูแลการใช้เทคโนโลยีให้
สอดรับกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ มีความรู้เท่าทันความเสี่ยงและพัฒนาการด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เปลี่ยนแปลงไป
๒. คณะกรรมการบริษัทควรได้รับการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
แนวทางการประเมิน
๑. มีการแต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อยหนึ่งท่านอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร
๒. มีการกำหนดคุณสมบัติด้านความรู้ของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้รับผิดชอบในเรื่องการกำกับดูแล
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพิจารณาจากประวัติการศึกษา วุฒิการศึกษา
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๓. มีการกำหนดประสบการณ์ของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้รับผิดชอบในเรื่องการกำกับดูแลเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ทำงานในด้านการกำกับดูแลและการบริหารงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึงผลงานที่ผ่านมา
๔. มีการกำหนดประวัติการอบรมของคณะกรรมการบริษัทที่ได้รับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ แนวโน้มของภัยคุกคามทางไซเบอร์ และ/หรือความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
อ้างอิงจาก
- COSO ERM ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
- COBIT๕ เป้าหมายสำหรับทักษะและศักยภาพ
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๑ ข้อ ๗
ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. องค์ประกอบและเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานเอกสารที่ระบุถึงการแต่งตั้งกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้รับผิดชอบในเรื่องการกำกับดูแล
เทคโนโลยีสารสนเทศว่าเป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการ ในด้านคุณสมบัติ ความรู้ และความสามารถที่
ได้กำหนดไว้
๒. สอบทานเอกสารที่ร ะบุถึ งประวัติ และคุณสมบัติของกรรมการที่ ไ ด้ร ับการแต่งตั ้ง โดยพิจารณาถึ ง
ประสบการณ์การทำงาน ประวัติการศึกษา ประวัติการอบรม ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. สอบทานเอกสารที่ระบุถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการบริษัทเทียบกับเกณฑ์การ
คัดเลือก คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ได้กำหนดไว้
4. สอบทานเอกสารหลักฐานการจัดทำ Security Awareness และการอบรมด้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารของบริษัท
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. เอกสารที่แสดงถึงหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารของบริษัท
๒. เอกสารที่ระบุถึงประวัติ และคุณสมบัติของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง
๓. เอกสารที่แสดงถึงหลักฐานการจัดทำ Security Awareness และการอบรมด้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารของบริษัท
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GO.๐๓ หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนดไว้ในประกาศ โดยมีหน้าที่ดังนี้
- กำกับดูแลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดรับกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจให้มีความยืดหยุ่นเพียง
พอที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ และคำนึงงถึงการเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจใน
อนาคต
- กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงจากภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้นจากการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ดำเนินธุรกิจ
- กำกับดูแลให้มีการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เป็นลายลักษณ์อักษร
- กำกับดูแลให้บริษัทนํานโยบายที่ได้รับการอนุมัติมาจัด ทำแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- กำหนดให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย
ความเสี่ยง
GOR.๐๓.๐๑ หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทอาจไม่ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริษัท
ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือปกป้องบริษัทจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ส่งผลให้การ
ดำเนินธุรกิจไม่เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท
การควบคุมที่พึงมี
GOC.๐๓.๐๑ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับดูแล ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ที่กำหนดไว้ในประกาศ คปภ. และ มีหน้าทีก่ ำกับดูแลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดรับกับกลยุทธ์ในการ
ดำเนินธุรกิจให้มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และคำนึงถึง
การเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจในอนาคต รวมทั้งความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์
แนวทางการประเมิน
๑. มีการกำหนดเป้าหมาย ความสัมพันธ์และความสอดคล้องของกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กับกลยุทธ์
ในการดำเนินธุรกิจ
๒. มีการกำหนดกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์
๓. มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPIs) และผลสัมฤทธิ์ของกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์
4. มีการแต่งตั้งหรือมอบหมายในการกำกับดูแลและบริหารจัดการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
5. มีการกำหนดถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ชัดเจน
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อ้างอิงจาก
- COBIT๕ การส่งทอดเป้าหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมาย
- COSO ERM ระบุและบริหารความเสี่ยงระดับกิจการ
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๑ ข้อ ๘ (๑)
ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. การกำกับดูแลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดรับกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ความสัมพันธ์ระหว่าง
แผนดำเนินงานกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งที่ต้องคำนึงถึง
การเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจในอนาคต รวมทั้งความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์
สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานเอกสารที่ระบุถึงกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการรับมือภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ ความสัมพันธ์และการเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ
๒. สอบทานเอกสารที่ระบุถึงแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และตัวชี้วัดด้านกลยุทธ์ที่ได้กำหนดขึ้น
๓. สอบทานเอกสารที่ระบุถึงผลการวัดด้านกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
รับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์
4. สอบทานเอกสารที่ระบุถึงการแต่งตั้งหรือมอบหมายในการกำกับดูแลและบริหารจัดการปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศทีอ่ นุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
5. สอบทานเอกสารที่ระบุถึงบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลและบริหารจัดการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์
๒. แผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และตัวชี้วัด
๓. ผลการวัดด้านกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการรับมือภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์
4. เอกสารที่ระบุถึงการแต่งตั้งหรือมอบหมายในการกำกับดูแลและบริหารจัดการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศทีอ่ นุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
5. เอกสารที่ระบุถึงบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลและบริหารจัดการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย
ความเสี่ยง
GOR.๐๓.๐๒ การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซ
เบอร์ไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจไม่เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท
การควบคุมที่พึงมี
GOC.๐๓.๐๒ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับดูแล ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ที่กำหนดไว้ในประกาศ คปภ. และ มีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการบริห ารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
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สารสนเทศ และความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้นจากการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ดำเนินธุรกิจ โดยให้ถือเป็นความเสี่ยงหลักที่สำคัญในภาพรวมระดับองค์กร และให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารความเสี่ยง แบบองค์รวม (Enterprise Risk Management: ERM)
แนวทางการประเมิน
๑. มีแนวทางกำกับดูแลและการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงจากภัย
คุกคามทางไซเบอร์ การแบ่งประเภทความเสี่ยง ความเชื่อมโยงและการยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม (Enterprise Risk
Management : ERM) ทั้งด้านโครงสร้างการบริหาร และสายการรายงาน
2. มีการแต่งตั้งหรือมอบหมายในการกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. มีการกำหนดถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
อ้างอิงจาก
- COSO ERM การระบุและบริหารความเสี่ยงระดับกิจการ
- ISO๓๑๐๐๐ Clause ๔.๓.๓ Accountability
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๑ ข้อ ๘ (๒)
ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. ทิศทางการกำกับดูแลและการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงจากภัย
คุกคามทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้นจากการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ดำเนินธุรกิจ การยกระดับความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้ถือเป็นความเสี่ยงหลักที่สำคัญใน
ภาพรวมระดับองค์กร
๒. ความสอดคล้องและความสัมพันธ์ของความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
ความเสี่ยงแบบองค์รวม (Enterprise Risk Management : ERM)
สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานเอกสารที่ระบุถึงการกำกับดูแลและการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ โครงสร้าง ประเภทความเสี่ยง ความสอดคล้องและความสัมพันธ์ของ
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม (Enterprise Risk
Management : ERM)
2. สอบทานเอกสารทีร่ ะบุถึงการแต่งตั้งหรือมอบหมายในการกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. สอบทานเอกสารที่ระบุถึงบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
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เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. เอกสารที่ระบุถึงการกำกับดูแลและการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยง
จากภัยคุกคามทางไซเบอร์
- นโยบายการกำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- นโยบายการกำกับดูแลความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
- นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
2. เอกสารที่ระบุถึงการแต่งตั้งหรือมอบหมายในการกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. เอกสารที่ระบุถึงบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
ความเสี่ยง
GOR.๐๓.๐๓ การปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอาจไม่ตรงกัน หรือไม่
สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการบริษัท
การควบคุมที่พึงมี
GOC.๐๓.๐๓ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับดูแล ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ที่กำหนดไว้ในประกาศ คปภ. และมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลและ
บริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เป็นลายลักษณ์
อักษร ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
๑) นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT risk management policy)
๒) นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT security policy) ซึ่งต้องมีแผนงาน
หรือแนวทางดำเนินการที่อย่างน้อยต้องครอบคลุมในเรื่อง ดังนี้
๒.๑) แผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT continuity)
๒.๒) แผนหรือแนวทางในการกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์
แนวทางการประเมิน
๑. มีน โยบายที่เกี่ย วข้องกับ การกำกับ ดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ ทิศทางการกำกับดู แ ล
ผู้รับผิดชอบในแต่ละประเภทของความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การอนุมั ติและการสื่อสารนโยบาย
ดังกล่าว
๒. มีนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT risk management policy) ที่ระบุ
ถึงโครงสร้างการจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กรอบและกระบวนการ
บริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. มีน โยบายการรั กษาความมั่น คงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ (IT security policy) ที่ระบุ ถึ ง
โครงสร้างการจัดการความมั่น คงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กรอบและ
กระบวนการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔. มีแผนงานหรือแนวทางการจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศความสอดคล้องกับ
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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๕. มีแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT continuity) โดยดูระดับความสำคัญของระบบงาน ระยะเวลา
เป้าหมายในการกู้คืนระบบตามเหตุฉุกเฉิน ขั้นตอนในการตอบสนองและกู้คืนระบบงาน
๖. มีแผนหรือแนวทางในการกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ โดยดูโครงสร้างการกำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ แนวทางบริหาร
จัดการความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
อ้างอิงจาก
- ISO ๓๑๐๐๐ Clause ๔.๓.๓ Accountability
- ISO/IEC๒๗๐๐๑ Clause ๕.๒ Policy and Annex A.๕ Information security policies
- ISO ๒๒๓๐๑ Clause ๘.๔.๔ Business continuity plans
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๑ ข้อ ๘ (๓)
ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. องค์ประกอบในนโยบายการกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความ
เสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ โครงสร้างการบริหารจัดการ ผู้รับผิดชอบในแต่ละความเสี่ยง รวมถึงการ
อนุมัติและประกาศใช้นโยบายฯ
๒. แผนงานหรือแนวทางการจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วัตถุประสงค์ และขั้นตอน
การดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบในแต่ละแผนงาน กำหนดระยะเวลาเสร็จสิ้น และสถานะการดำเนินงาน ณ
ปัจจุบัน ปัญหา และอุปสรรคที่พบในการดำเนินงาน
๓. โครงสร้างและขั้นตอนการตอบสนองในแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสำคัญของระบบงานที่
อยู่ในแต่ละระดับ ค่าระยะเวลาที่ใช้ในการกู้คืน
๔. แนวทางในการกำกับดูแล การกำหนดประเภทของความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
สถิติการโจมตีทางด้านไซเบอร์ แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ที่ได้เกิดขึ้น
สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศว่ามีการระบุแนว
ทางการกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงจากภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ โครงสร้างการบริหารจัดการ ผู้รับผิดชอบ รวมถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๒. สอบทานเอกสารที่ระบุถึงโครงสร้างการจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ กรอบและกระบวนการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในเอกสาร
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. สอบทานแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพิจารณาโครงสร้างการตอบสนอง ระดับความสำคัญ
ของระบบงาน ระยะเวลาเป้าหมายในการกู้คืนระบบตามเหตุฉุกเฉิน ขั้นตอนในการตอบสนองและกู ้คืน
ระบบงาน
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๔. สอบทานเอกสารที่ระบุถึงแผนงานหรือแนวทางการกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยพิจารณาโครงสร้างการกำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
๓. แผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔. แผนงานหรือแนวทางการกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์
ความเสี่ยง
GOR.๐๓.๐๔ การปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอาจไม่ตรงกัน และ/
หรือไม่สอดคล้องตามกลยุทธ์บริษัท หรือวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการบริษัท
การควบคุมที่พึงมี
GOC.๐๓.๐๔ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับดูแล ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงาน คปภ. และมีหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทนํานโยบายที่ได้รับการอนุมัติมาจัดทำ
แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงดูแลให้มีการนําไปปฏิบัติอย่าง
เหมาะสม และมีการทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบั ติ อ ย่ างน้ อยปีล ะหนึ ่ง ครั้ ง หรือทุกครั ้ง ที ่ม ี ก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
แนวทางการประเมิน
๑. มีแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ระบุถึงกรอบการบริหารความเสี่ยง
การแบ่งประเภทความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกฝ่ายหรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมถึงความเสี่ยงที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ
๒. มีการกำหนดรอบการทบทวนและการดำเนินการเพื่อทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้
อ้างอิงจาก
- COSO ERM กรอบการบริหารความเสี่ยง
- ISO ๓๑๐๐๐ Clause ๔.๔.๑ Implementing the framework for managing risk
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๑ ข้อ ๘ (๔)
ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. องค์ประกอบในแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. องค์ประกอบในกรอบการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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๓. ปัญหา อุปสรรค และเรื่องที่ได้พิจารณาเพื่อปรับปรุงแก้ไขหลังจากนำแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการความ
เสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาปฏิบัติใช้ในองค์กร
สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานเอกสารที่ระบุถึงแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พิจารณา
โครงสร้าง และองค์ประกอบ ผู้รับผิดชอบ
๒. สอบทานเอกสารที่ระบุถึงกรอบการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทของความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญ และแนวทางการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว
3. สอบทานเอกสารที่นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
พิจารณาการกำหนดรอบการทบทวนเอกสาร
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. กรอบการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเสี่ยง
GOR.๐๓.๐๕ ไม่มีการรายงานความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และปัญหาหรือเหตุการณ์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึงการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่อคณะกรรมการบริษัท ทำให้ความเสี่ยงและ
ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ได้ถูกจัดการแก้ไขอย่างเหมาะสม
การควบคุมที่พึงมี
GOC.๐๓.๐๕ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับดูแล ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงาน คปภ. และมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท หรือ
คณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายอย่างน้อยในเรื่อง ดังต่อไปนี้
๑) การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวมของบริษัทต้องมอบหมาย
ให้หัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยงเป็นผู้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยที่
ได้รับมอบหมาย
๒) ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาหรือเหตุการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญ หรือที่อาจส่งผลกระทบในวงกว้าง
หรือส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท หรือต่อการดำเนินงานและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๓) ผลการทดสอบและการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวทางการประเมิน
๑. มีกฎบัตร โครงสร้างการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย
๒. มีการกำหนดวาระการประชุมเรื่องการกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นวาระ
หลักที่ต้องพิจารณาในที่ประชุม
๓. มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวมของบริษัท
๔. รายงานการประชุมมีการบันทึกผู้รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ภาพรวมของบริษัทเป็นหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยงทุกวาระที่เกี่ยวข้อง และทุกครั้งที่มีการประชุม
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๕. รายงานการประชุมมีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาหรือเหตุการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญ หรือ
ที่อาจส่งผลกระทบในวงกว้าง หรือส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท หรือต่อการดำเนินงานและการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การพิจารณาและสั่งการจากคณะกรรมการบริษัท
๖. รายงานการประชุมมีการบันทึกผลการทดสอบและการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิ นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลลัพธ์การทดสอบตามระยะเวลาเป้าหมายในการกู้คืนระบบที่ได้กำหนดไว้
อ้างอิงจาก
- COSO ERM การรายงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท การระบุผู้ใช้รายงานและบทบาทการรายงาน
- ISO๓๑๐๐๐ Clause ๔.๓.๖ Establishing internal communication and reporting mechanisms
- ISO ๒๒๓๐๑ Clause ๘.๕ Exercise program and ๘.๖ Evaluation of business continuity
documentation and capabilities
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๑ ข้อ ๘ (๕)
ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. โครงสร้างการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย วาระการ
ประชุม รอบการรายงาน
๒. ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาหรือเหตุการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญ หรือที่อาจส่งผลกระทบในวงกว้าง
หรือส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท หรือต่อการดำเนินงานและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศว่ามีอะไรบ้าง
๓. รูปแบบการทดสอบแผนฉุกเฉินประจำปี สถานการณ์ที่ใช้ในการทดสอบ ขั้นตอนการทดสอบและการปฏิบัติ
ตามแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สัมภาษณ์หัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยงในเรื่องดังต่อไปนี้
๑. การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวมของบริษัท วาระการ
ประชุม รอบและจำนวนครั้งที่รายงาน
สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานรายงานการประชุมที่ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับ
มอบหมาย ในเรื่องต่อไปนี้
- การบันทึกผู้รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวมของบริษัทเป็น
หัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยงทุกวาระที่เกี่ยวข้อง และทุกครั้งที่มีการประชุม
- การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาหรือเหตุการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญ หรือที่อาจส่งผลกระทบ
ในวงกว้าง หรือส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท หรือต่อการดำเนินงานและการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ผลลัพธ์การนำเสนอ การพิจารณาและสั่งการจากคณะกรรมการบริษัท เรื่องที่ต้องติดตามจากการประชุม
ครั้งที่ผ่านมา
๒. สอบทานเอกสารที่ระบุถึงผลการทดสอบและการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลลัพธ์
การทดสอบตามระยะเวลาเป้าหมายในการกู้คืนระบบที่ได้กำหนดไว้
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เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. รายงานการประชุมที่ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย
๒. เอกสารผลการทดสอบและการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเสี่ยง
GOR.๐๓.๐๖ การปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์อาจไม่ได้รับการสนับสนุน การ
ปฏิบ ัติงานจากคณะกรรมการบริษัท ทำให้ ไม่ส ามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภ าพ หรืออาจไม่
สอดคล้องตามกลยุทธ์บริษัท หรือวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการบริษัท
การควบคุมที่พึงมี
GOC.๐๓.๐๖ คณะกรรมการบริ ษั ท อาจมอบหมายให้ ค ณะกรรมการชุ ดย่ อยทำหน้า ที ่ก ำกั บดูแ ลการ
ดำเนินการ ดังต่อไปนี้
๑) คณะกรรมการกำกั บ ดู แ ลและบริ ห ารจั ด การปฏิ บ ั ต ิ ง านด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (IT Steering
Committee) หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ทำหน้าที่กำกับดูแลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดรับกับ
กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ
๒) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) หรือ คณะกรรมการชุดย่อยอื่น
ทำหน้าที่กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ และความเสี่ยงจากภัย
คุกคามทางไซเบอร์ หรือทำหน้าที่กำกับดูแลให้มีการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลและบริหาร
จัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
แนวทางการประเมิน
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารจัดการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT
Steering Committee) หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ทำหน้าที่กำกับดูแลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้
สอดรับกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ
๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) หรือ คณะกรรมการ
ชุดย่อยอื่น ทำหน้าที่กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ และความเสี่ ยง
จากภัยคุกคามทางไซเบอร์
๓. มีการนำเสนอเรื่องกำกับดูแลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดรับกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจใน
รายงานการประชุม โดยพิจารณารายละเอียดในเรื่องที่ได้นำเสนอ และการสั่งการจากคณะกรรมการกำกับ
ดูแลและบริห ารจัดการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Steering Committee) รวมถึงความ
สอดคล้องและเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ
๔. มีการนำเสนอเรื่องกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยง
จากภัยคุกคามทางไซเบอร์ในรายงานการประชุม โดยพิจารณารายละเอียดในเรื่องที่นำเสนอ และการสั่งการ
จากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) หรือ คณะกรรมการชุดย่อยอื่น
รวมถึงความสอดคล้องและเชื่อมโยงระหว่างความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงจากภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ กับการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับองค์กร
อ้างอิงจาก
- COSO ERM โครงสร้างของการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
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- COBIT ๕ ความสัมพันธ์กับปัจจัยเอื้ออื่นๆ
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๑ ข้อ ๘ ย่อหน้าที่ ๑
ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการที่ได้รับการมอบหมายให้ทำหน้าที่กำกับดูแลและบริหารจัดการ
ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ
๓. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการที่ได้รับการมอบหมายให้ทำหน้าที่กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการความ
เสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
๔. การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ความ
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับความเสี่ยงในระดับองค์กร
สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานเอกสารที่ระบุถึงการแต่งตั้งหรือมอบหมายที่อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เอกสารที่กำหนด
บทบาทหน้ า ที่ และความรั บ ผิ ดชอบในการกำกั บ ดู แ ล และบริ ห ารจั ด การปฏิบ ัต ิง านด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Steering Committee)
๒. สอบทานเอกสารที่ระบุถึงแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสอดคล้องและเชื่อมโยงระหว่างกล
ยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ เกณฑ์การบรรลุเป้าหมายในกลยุทธ์ที่
กำหนดไว้ รวมถึงการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท
๓. สอบทานเอกสารที่ระบุถึงการแต่งตั้งหรือมอบหมายที่อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เอกสารที่กำหนด
บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลและการบริห ารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (IT Risk Committee)
๔. สอบทานเอกสารที่ระบุถึงแผนงานการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยง
จากภัยคุกคามทางไซเบอร์ เช่น การประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับหน่วยงาน ระดับ
โครงการ ระบบงาน และ/หรือการประเมินความเสี่ยงผู้ให้บริการภายนอก เป็นต้น
๕. สอบทานรายงานการประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายของ IT Steering Committee
และ/หรือ Risk Management Committee โดยพิจารณาวาระการประชุม การสั่งการและการติดตามผล
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. คำสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมายที่อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลและบริหารจัดการ
ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. คำสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมายที่อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลและบริหารจัดการความ
เสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
๓. แผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔. แผนดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงจากภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์

คู่มือการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามแนวทางการกำกับดูแลตามความเสี่ยง

34

ความเสี่ยง
GOR.๐๓.๐๗ ไม่มีการรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่อคณะกรรมการบริษัท ทำให้ความเสี่ยงและปัญหาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศไม่ได้ถูกจัดการแก้ไขอย่างเหมาะสม
การควบคุมที่พึงมี
GOC.๐๓.๐๗ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อย ทำหน้าที่กำกับดูแลการ
ดำเนินการคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายต้องรายงานผลการดำเนินการ ต่อคณะกรรมการบริษัท
ตามที่ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2563 และ ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการ
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2563 กำหนด
แนวทางการประเมิน
๑. คณะกรรมการชุดย่อยที่ได้ร ับ มอบหมายได้รายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการบริษัท โดย
พิจารณาจากวาระการประชุม และรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
อ้างอิงจาก
- COSO ERM โครงสร้างของการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๑ ข้อ ๘ ย่อหน้าที่ ๒
ขั้นตอนการตรวจสอบ
สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานรายงานการประชุมว่าคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายได้รายงานผลการดำเนินการต่อ
คณะกรรมการบริษัท และเรื่องที่สั่งการจากคณะกรรมการบริษัท
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. รายงานการประชุม
๒. รายงานผลดำเนินการ
GO.๐๔ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร โดยนโยบายต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยที่
ได้รับมอบหมาย มีความสอดคล้องกับการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ และพิจารณาถึงความเสี่ยงใน
เรื่องต่อไปนี้
1) ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยี
2) ความเสี่ยงจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร
3) ความเสี่ยงจากการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก
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ความเสี่ยง
GOR.๐๔ การปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจไม่ตรงกัน และ/
หรือไม่สอดคล้องกับการการกำกับดูแลการบริหารความสี่ยงแบบองค์รวม รวมถึงไม่มีการติดตามทำให้ไม่ทราบ
ถึงประสิทธิภาพของการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ และอาจไม่สามารถบริหารจัดการแก้ไขได้
การควบคุมที่พึงมี
GOC.๐๔ บริษัทต้องจัดให้มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็น
ลายลักษณ์อักษรสอดคล้องกับการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยนโยบายต้องได้รับการพิจารณา
อนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย มีหัวข้ออย่างน้อย คือ ๑) ความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยี ๒) ความเสี่ยงจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร ๓) ความ
เสี่ยงจากการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก ซึ่งนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT risk management policy) ที่จัดทำขึ้นนั้น ต้องสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง
แบบองค์รวมของบริษัท ต้องแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างองค์กร บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และอธิบายแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งอย่างน้อย
ต้องมีรายละเอียดครอบคลุมในเรื่อง ดังต่อไปนี้
๑. หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. กระบวนการหรือขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยง
๓. ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (IT risk appetite)
๔. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง โดยครอบคลุมระดับของผลกระทบ และระดับของโอกาสการเกิดเหตุการณ์
เพื่อจัดลำดับความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. วิธีการหรือเครื่องมือในการบริหารและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๖. การกำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (IT risk indicator) รวมถึงจัดให้มีการติดตาม และรายงานผลดัชนีชี้วัด
ความเสี่ยงดังกล่าวต่อผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการ ความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม และ
ทันต่อเหตุการณ์
๗. การรายงานความเสี่ยง (Risk reporting)
แนวทางการประเมิน
๑. มีแนวทางการกำกับดูแลในนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็น
ลายลักษณ์อักษรสอดคล้องกับการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยมีการระบุผู้รับผิดชอบในแต่ละ
ประเภทของความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การอนุมัติและการสื่อสารนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับ
ดูแลความเสี่ย งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับ
มอบหมาย
๒. มีการกำหนดประเภทความเสี่ยง และ/หรือรายการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นก่อนการนำเทคโนโลยีมาใช้ การ
ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยี และแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่เป็นลายอักษร
๓. มีการกำหนดประเภทความเสี่ยง และ/หรือรายการความเสี่ยงจากการใช้เทคโนโลยีภายในองค์กร การระบุ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีภายในองค์กร และแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่เป็นลายอักษร
๔. มีการกำหนดประเภทความเสี่ยง และรายการความเสี่ยงจากการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก การ
ระบุความเสี่ยงจากการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก และแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่เป็นลายอักษร
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5. มีกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การอนุมัติและการสื่ อสารนโยบายการ
บริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยที่
ได้รับมอบหมายอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
6. มีการทบทวนนโยบายฯ ที่ได้กำหนดไว้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยสำคัญ
7. มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้อง
ตามหลั ก Three lines of defense เพื ่ อ ให้ ส อดคล้อ งตามหลั ก การถ่ ว งดุ ล (Check and balance) การ
แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน (Segregation of duties) ในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการมอบหมายความรับผิดชอบและการตัดสินใจในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. มีกระบวนการหรือขั้นตอนการประเมินและจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยครอบคลุมถึงเรื่อง การประเมิน
ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง การติดตามและทบทวนความเสี่ยง การรายงานผลการบริหารความเสี่ยง
9. มีการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (IT risk appetite) และการอนุมัติระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
จากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
10. มีการกำหนดรายละเอียดของแต่ละระดับผลกระทบ และโอกาสเกิดเหตุการณ์ ที่ประกอบด้วยคำอธิบาย
ในแต่ละลำดับขั้นของผลกระทบและโอกาสเกิดเหตุการณ์
11. มีแนวทางการจัดลำดับความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยง และระยะเวลาในการจัดการของแต่
ละระดับค่าความเสี่ยง
12. มีการใช้วิธีการและเครื่องมือในการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
13. มีการกำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง รอบการติดตาม และรายงานผลดัชนีชี้วัดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ
บริษัท หรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย
๑4. มีกระบวนการและรอบการรายงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการที่ได้รับ
มอบหมาย
อ้างอิงจาก
- COSO ERM การระบุความเสี่ยง
- COBIT๕ คำถามเกี่ยวกับการกำกับดูแลและการบริหารจัดการไอที
- COBIT๕ บทบาทหน้าที่และโครงสร้างการจัดองค์กร
- COSO ERM อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ การกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ การประเมินความ
รุนแรงของความเสี่ยง การเลือกวิธีการตอบสนองความเสี่ยง ตัวชี้วัดหลัก และรายงานความเสี่ยง
- ISO๓๑๐๐๐ Clause ๔.๓.๓ Accountability, Clause ๕.๓.๕ Defining risk criteria
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๑ ข้อ ๙ และ 9 (1)
ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. การนําเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับกลยุทธ์ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือกลยุทธ์ทางด้านธุรกิจ
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๒. การกำกับดูแลและการประเมินความเสี่ยงจากการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ ความเสี่ยงที่
สำคัญและการจัดการที่มี ณ ปัจจุบันเพื่อรองรับการนำเทคโนโลยีมาใช้งาน
๓. การพึ่งพาผู้ให้บริการภายนอก การจัดการสัญญาบริการด้านไอทีกับบุคคลภายนอก
๔. รายการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นก่อนการนำเทคโนโลยีมาใช้โดยพิจารณาการระบุ ประเมิน วิเคราะห์ และ
จัดลำดับความเสี่ยง แผนการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยี สถานะการจัดการในแต่ละ
แผนการจัดการความเสี่ยง
๕. รายการความเสี่ยงจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร โดยพิจารณาการระบุ ประเมิน วิเคราะห์
และจัดลำดับความเสี่ยง แผนการจัดการความเสี่ยงจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร สถานะการ
จัดการในแต่ละแผนการจัดการความเสี่ยง
๖. รายการความเสี่ยงจากการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก โดยพิจารณาการระบุ ประเมิน วิ เคราะห์
และจัดลำดับความเสี่ยง แผนการจัดการความเสี่ยงจากการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก สถานะการ
จัดการในแต่ละแผนการจัดการความเสี่ยง
7. แนวทางการกำกับดูแลและกรอบการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT risk management policy)
8. ความสอดคล้องระหว่างนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงแบบองค์รวมของบริษัท
9. โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
10. แนวทางการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (IT risk appetite) ผู้อนุมัติระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
11. แนวทางการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ระดับของผลกระทบ และระดับของโอกาสการเกิด
เหตุการณ์ วิธีการจัดลำดับความเสี่ยง และการอนุมัติเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง
12. วิธีการจัดการ และการนำเครื่องมือมาใช้ในการบริหารและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
13. การจัดทำและวิธีการกำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (IT risk indicator) รอบการติดตามดัชนีชี้วัดความเสี่ยง
การรายงานผลดัชนีชี้วัดความเสี่ยงกับคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย
14. การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และผลลัพธ์ของการรายงาน
สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นลายลักษณ์อักษร
พิจารณาการอนุมัติและสื่อสารนโยบายฯ
๒. สอบทานเอกสารที่ระบุถึงผลการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นก่อนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนิน
ธุรกิจ
๓. สอบทานเอกสารที่ระบุถึงผลการประเมินความเสี่ยงจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร
๔. สอบทานเอกสารที่ระบุถึงผลการประเมินความเสี่ยงจากการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก
5. สอบทานนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ การอนุมัติและประกาศใช้นโยบายฯ การสื่อสารให้พนักงานและผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบ
6. สอบทานเอกสารที่ระบุถึงกระบวนการหรือขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน การติดตามและการรายงานผลการจัดการความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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7. สอบทานเอกสารที่ระบุถึงการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (IT risk appetite) เช่น กำหนดจาก
เป้าหมายองค์กร กลยุทธ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความต้องการและความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย เป็นต้น และการอนุมัติระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้จากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการที่ได้รับ
มอบหมายอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
8. สอบทานเอกสารที่ระบุถึงเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง โดยครอบคลุมระดับของผลกระทบ และระดั บของ
โอกาสการเกิดเหตุการณ์ และผลการอนุมัติเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงที่เป็นลายลักษณ์อักษร
9. สอบทานเอกสารที่ระบุถึงวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้
10. สอบทานเอกสารที่ระบุถึงวิธีการวัดผลดัชนีชี้วัดความเสี่ยง ผลลัพธ์จากการวัดผลดัชนีชี้วัดความเสี่ยง และ
รายงานผลดัชนีชี้วัดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย
11. สอบทานรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดของเรื่องที่
รายงาน การสั่งการและการติดตามจากเจ้าของความเสี่ยง ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. เอกสารที่ระบุถึงผลการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นก่อนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ
๓. เอกสารที่ระบุถึงผลการประเมินความเสี่ยงจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร
๔. เอกสารที่ระบุถึงผลการประเมินความเสี่ยงจากการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก
5. นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. กระบวนการหรือขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. เอกสารที่ระบุถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และผลการอนุมัติระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร
8. เอกสารที่ร ะบุถึงเกณฑ์การประเมิน ความเสี่ยงด้ านเทคโนโลยีส ารสนเทศ โดยครอบคลุมระดั บของ
ผลกระทบ และระดับของโอกาสการเกิดเหตุการณ์
9. เอกสารที่ระบุถึงวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
10. เอกสารที่ระบุถึงวิธีการวัดผลดัชนีชี้วัดความเสี่ยง ผลลัพธ์จากการวัดผลดัชนีชี้วัดความเสี่ยง และรายงาน
ผลดัชนีชี้วัดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย
11. รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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PM.๐๑ การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มั่น ใจว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบต่อการดำเนินโครงการที่ไม่สำเร็จตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ และช่วยให้องค์การ
สามารถดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ที่บริษัทได้วางแผนไว้
ความเสี่ยง
PMR.๐๑ โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทที่มีการจัดทำขึ้น ไม่แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา และ/
หรือไม่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัท
การควบคุมที่พึงมี
PMC.๐๑ บริษัทต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ โดยพิจารณาความเสี่ยง
แนวทางการประเมิน
๑. มีการระบุวิธีการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ โดยพิจารณาความเสี่ยง ดังนี้
- การจัดลำดับความสำคัญของโครงการ
- กรอบการบริหารจัดการโครงการ
- การกำกับดูแลโครงการ
อ้างอิงจาก
- PMP: Project Risk Management
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๒ ข้อ ๑๐
ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. สัมภาษณ์ทีมบริหารจัดการโครงการสารสนเทศของบริษัท เกี่ยวกับวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงของการ
ดำเนินโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์
สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานเอกสารการประเมินความเสี่ยงโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยครอบคลุมการประเมิน
ดังนี้
- การจัดลำดับความสำคัญของโครงการ
- กรอบการบริหารจัดการโครงการ

คู่มือการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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- การกำกับดูแลโครงการ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. เอกสารกระบวนการจัดการโครงการ หรือเอกสารการประเมินความเสี่ยงโครงการ
PM.๐๒ การประเมินความเสี่ยงและการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้บริษัทสามารถจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม ป้องกันผลกระทบต่อการ
ดำเนินงานของบริษัท
ความเสี่ยง
PMR.๐๒.๐๑ ไม่มีการศึกษาความจำเป็นและประโยชน์ของโครงการที่มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ทำ
ให้บริษัทอาจจะลงทุนโดยไม่คุ้มค่า หรือได้รับเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมมาใช้งาน
การควบคุมที่พึงมี
PMC.๐๒.๐๑ บริษัทต้องจัดให้มีการศึกษาความจำเป็นและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของโครงการที่มีการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินธุรกิจก่อนเริ่มโครงการ โดยต้องมีการพิจารณาเลือกใช้เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสม
แนวทางการประเมิน
๑. มีการศึกษาความจำเป็นและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของโครงการที่มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการดำเนินธุรกิจก่อนเริ่มโครงการ โดยต้องมีการพิจารณาเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
อ้างอิงจาก
- PMP: Project Management Business Documents - Project Business Case
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๒ ข้อ ๑๑ (๑)
ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. สัมภาษณ์ทีมบริหารจัดการโครงการสารสนเทศของบริษัท เกี่ยวกับความจำเป็นและประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับของโครงการที่มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานเอกสารรายงานการศึกษาความจำเป็นและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของโครงการที่มีการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. เอกสารรายงานการศึกษาความจำเป็นและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของโครงการที่มีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้
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ความเสี่ยง
PMR.๐๒.๐๒ โครงการ/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนา หรือนำมาใช้งานใหม่ ไม่สามารถใช้งานร่วมกับ
ระบบที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือระบบใหม่ทำให้ระบบเก่าไม่สามารถใช้งานได้
การควบคุมที่พึงมี
PMC.๐๒.๐๒ บริษัทต้องจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับฝ่ายงานอื่น และระบบ
ที่เกี่ยวข้อง
แนวทางการประเมิน
๑. มีการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับฝ่ายงานอื่น และระบบที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงจาก
- PMP: Project Risk Management
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๒ ข้อ ๑๑ (๒)
ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. สัมภาษณ์ทีมบริหารจัดการโครงการสารสนเทศของบริษัท เกี่ยวการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นกับฝ่ายงานอื่น และระบบที่เกี่ยวข้อง
สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานเอกสารรายงานการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับฝ่ายงานอื่น และระบบที่
เกี่ยวข้อง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. เอกสารรายงานการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับฝ่ายงานอื่น และระบบที่เกี่ยวข้อง
ความเสี่ยง
PMR.๐๒.๐๓ ไม่มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ และการไม่ได้ประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่อาจเกิดผลกระทบต่อภาพรวมการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงระบบเทคโนโลยีใหม่อาจส่งผลต่อ
การดำเนินงานของบริษัทเช่น ระบบสำคัญของโครงการหยุดชะงัก หรือไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท
การควบคุมที่พึงมี
PMR.๐๒.๐๓ บริ ษ ั ท ต้ อ งมี ก ารจั ด ลำดั บ ความสำคั ญ ของโครงการ และนํ า เสนอขออนุ ม ั ต ิ โ ครงการต่อ
คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย หรือผู้บริหาร ตามที่ได้กำหนดไว้ กรณีที่
บริษัทมีการนําเทคโนโลยีใด ๆ มาใช้เป็นครั้งแรก หรือมีการเปลี่ยนแปลงการใช้เทคโนโลยี ที่อาจมีผลกระทบ
หรือมีความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจในภาพรวมบริษัท ต้องมีข้อกำหนดที่ชัดเจนในการ
พิจารณา และจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่
เกี่ย วข้อ ง รวมทั้งผลกระทบที ่ อาจเกิ ด ขึ้ นต่ อ การดำเนิน งานของบริษ ัท ในภาพรวม และดำเนินการให้
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คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย พิจารณาอนุมัติ แผนงานในการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ หรือการเปลี่ยนแปลงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวทางการประเมิน
๑. มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ และนําเสนอขออนุมัติโครงการต่อ คณะกรรมการบริษัท หรือ
คณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย หรือผู้บริหาร เมื่อมีการนําเทคโนโลยีใด มาใช้เป็นครั้งแรก หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงการใช้เทคโนโลยี ที่อาจมีผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจใน
ภาพรวมบริษัท โดยบริษัทต้องมีข้อกำหนดที่ชัดเจนในการพิจารณา รวมไปถึงต้องจัดจัดให้มีการประเมินความ
เสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ พิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ต่อการดำเนินงานของบริษัทในภาพรวม และให้คณะกรรมที่ได้รับมอบหมาย พิจารณาอนุมัติแผนงานในการ
นำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้งาน
อ้างอิงจาก
- PMP: Project Scope Management
- PMP: Project Stakeholder Management
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๒ ข้อ ๑๑ (๓)
ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. สัมภาษณ์ทีมบริหารจัดการโครงการสารสนเทศของบริษัทหัวข้อดังต่อไปนี้
- การจัดลำดับความสำคัญของโครงการ
- การประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในการนํา
เทคโนโลยีมาใช้เป็นครั้งแรก หรือมีการเปลี่ยนแปลงการใช้เทคโนโลยีอย่างมีนัยสำคัญ
- แผนงานในการนำเทคโนโลยีข้างต้นมาใช้งาน
สอบทานเอกสาร
๑. เอกสารการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ พร้อมทั้งหลักฐานการอนุมัติโครงการต่อคณะกรรมการที่มี
อำนาจ
๒. เอกสารการประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องใน
การนําเทคโนโลยีมาใช้เป็นครั้งแรก หรือมีการเปลี่ยนแปลงการใช้เทคโนโลยีอย่างมีนัยสำคัญ
๓. แผนงานในการนำเทคโนโลยีข้างต้นมาใช้งาน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. เอกสารการจัดลำดับความสำคัญโครงการที่มีรายละเอียดการประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในการนําเทคโนโลยีมาใช้เป็นครั้งแรก หรือมีการเปลี่ยนแปลงการ
ใช้เทคโนโลยีอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงแผนงานในการนำเทคโนโลยีข้างต้นมาใช้งาน พร้อมทั้งหลักฐานการ
อนุมัติจากผู้มีอำนาจของบริษัท
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PM.๐๓ กรอบการบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัตถุประสงค์
กำหนดให้กรอบการบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การดำเนินการโครงการเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ ขอบเขต และบริษัทได้รับผลประโยชน์ รวมถึงสามารถใช้งานได้ของระบบสารสนเทศใหม่ที่
บริษัทได้พัฒนาขึ้น
ความเสี่ยง
PMR.๐๓.๐๑ ไม่มีกระบวนการบริหารจัดการโครงการในช่วงการเริ่มต้นโครงการ ทำให้โครงการอาจไม่แล้ว
เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงโครงการที่ถูกพัฒนาขึ้นไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการพั ฒ นา
โครงการหรือไม่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัท
การควบคุมที่พึงมี
PMC.๐๓.๐๑ บริษัทต้องมีการกำหนดกรอบการบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชัดเจน
เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการโครงการ โดยกรอบการบริหารจัดการอย่างน้อย
จะต้องมีรายละเอียดครอบคลุมในเรื่อง การเริ่มโครงการ
แนวทางการประเมิน
๑. มีการกำหนดกระบวนการในการบริห ารจัด การโครงการเกี่ยวกับการเริ่มต้นโครงการ โดยมีเนื้อหา
ครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้
- วัตถุประสงค์ ขอบเขต และผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินการโครงการนี้ การอนุมัติโครงการจาก
ผู้บริหารที่สนับสนุนโครงการ
- มีการระบุความต้องการและผลกระทบที่ชัดเจนของโครงการและสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน
และภายนอกบริษัท
อ้างอิงจาก
- COBIT๕: BAI๐๑.๐๗ Start up and initiate projects within a program
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๒ ข้อ ๑๒ (๑)
ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. สัมภาษณ์ทีมบริหารจัดการโครงการสารสนเทศของบริษัท เกี่ยวกับรายละเอียดข้อมูลสำหรับการเริ่มต้น
โครงการ
สอบทานเอกสาร
๑. เอกสารรายงานการเริ่มต้นโครงการที่มีเนื้อหา วัตถุประสงค์ ขอบเขต และประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินการ
รวมถึงความต้องการและผลกระทบที่ชัดเจนกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
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เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. เอกสารกระบวนการการบริหารจัดการโครงการ ในส่วนของการเริ่มต้นโครงการที่มีเนื้อหา วัตถุประสงค์
ขอบเขต ประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินการโครงการ รวมไปถึงความต้องการและผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย
ความเสี่ยง
PMR.๐๓.๐๒ ไม่มีกระบวนการบริหารจัดการโครงการในขณะดำเนินการ ส่งผลให้แล้วโครงการเสร็จไม่ตรง
ตามระยะเวลาที่กำหนด
การควบคุมที่พึงมี
PMC.๐๓.๐๒ บริษัทต้องมีการกำหนดกรอบการบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชัดเจน
เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการโครงการ โดยกรอบการบริหารจัดการอย่างน้อย
จะต้องมีรายละเอียดครอบคลุมในเรื่อง การดำเนินการ
แนวทางการประเมิน
๑. มีการกำหนดกระบวนการในการบริหารจัดการโครงการเกี่ยวกับการดำเนินการ โดยมีเนื้อหาครอบคลุม
เรื่องดังต่อไปนี้
- การวางแผนโครงการที่ ครอบคลุ มรายละเอีย ดการดำเนิ นโครงการ และเกณฑ์ ในยอมรับโครงการ
รายละเอียดทรัพยากรที่จำเป็น
- การพัฒนาโครงการ/การดำเนินโครงการ ในทุกครั้งที่งานแต่ละ milestone แล้วเสร็จ ให้มีการทบทวนสิ่ง
ส่งมอบดังกล่าวพร้อมทั้งให้มีการลงลายมือชื่อในการรับรองงานส่งมอบโดยผู้ตรวจรับโครงการ/เจ้าของ
โครงการ
- ในบางโครงการที่เป็นโครงการที่มีความสำคัญต่อบริษัท ต้องมีการควบคุมคุณภาพโครงการโดยอาจ
พิจารณารวมเข้าไว้กับแผนการดำเนินการโครงการ
อ้างอิงจาก
- COBIT๕: BAI๐๑.๐๘ Plan projects
- COBIT๕: BAI๐๑.๐๙ Manage program and project quality
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๒ ข้อ ๑๒ (๒)
ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. สัมภาษณ์ทีมบริหารจัดการโครงการสารสนเทศของบริษัทเกี่ยวกับรายละเอียดข้อมูลสำหรับการดำเนิน
โครงการ
สอบทานเอกสาร
๑. เอกสารแผนการดำเนินงานโครงการ (การควบคุมคุณภาพโครงการที่รวมอยู่ในแผนการดำเนินงานโครงการ
(ถ้ามี))
๒. บันทึกการประชุมในการติดตามการดำเนินการโครงการ
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เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. เอกสารกระบวนการการบริหารจัดการโครงการในส่วนของการดำเนินการโครงการดังนี้
- แผนการดำเนินงานโครงการ
- บันทึกการประชุมการติดตามการดำเนินการ
ความเสี่ยง
PMR.๐๓.๐๓ ไม่มีกระบวนการบริหารจัดการโครงการในเรื่องการควบคุมโครงการ ส่งผลให้โครงการเสร็จไม่
ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด สิ่งส่งมอบไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
การควบคุมที่พึงมี
PMC.๐๓.๐๓ บริษัทต้องมีการกำหนดกรอบการบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชัดเจน
เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการโครงการ โดยกรอบการบริหารจัดการอย่างน้อย
จะต้องมีรายละเอียดครอบคลุมในเรื่อง การควบคุมโครงการ
แนวทางการประเมิน
๑. มีการกำหนดกระบวนการบริหารจัดการโครงการเกี่ยวกับการควบคุมโครงการ โดยประกอบไปด้วยเรื่อง
ดังต่อไปนี้
- กำหนดเกณฑ์ในการติดตามการดำเนินการโครงการที่ชัดเจน เช่น ขอบเขต ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือ
ความเสี่ยงและวัดผลจากเกณฑ์ที่กำหนดว่าโครงการยังเป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้
- การควบคุมการเปลี่ยนแปลงโครงการ
- การรายงานความคืบหน้าโครงการ
อ้างอิงจาก
- COBIT๕: BAI๐๑.๑๑ Monitor and control projects
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๒ ข้อ ๑๒ (๓)
ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. สัมภาษณ์ทีมบริหารจัดการโครงการสารสนเทศของบริษัท เกี่ยวกับรายละเอียดข้อมูลสำหรับการควบคุม
โครงการ
สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานเอกสารการรายงานความคืบหน้าโครงการ บันทึกการประชุมจากการรายงาน
๒. สอบทานเอกสารการเปลี่ยนแปลงความต้องการโครงการ (ถ้ามี)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. เอกสารกระบวนการการบริหารจัดการโครงการในส่วนของการควบคุมโครงการดังนี้
- รายงานความคืบหน้าโครงการ
- รายงานการเปลี่ยนแปลงโครงการ

คู่มือการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามแนวทางการกำกับดูแลตามความเสี่ยง

46

ความเสี่ยง
PMR.๐๓.๐๔ ไม่มีกระบวนการบริหารจัดการโครงการในเรื่องการปิดโครงการส่งผลให้บริษัทอาจจะได้รับสิ่ง
ส่งมอบไม่ครบตามความต้องการ และ/หรือไม่ส ามารถนำข้อมูล ปัญหา อุปสรรคจากการบริหารจัดการ
โครงการที่ถูกพัฒนาแล้ว ไปปรับปรุงในโครงการต่อไปได้
การควบคุมที่พึงมี
PMC.๐๓.๐๔ บริษัทต้องมีการกำหนดกรอบการบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชัดเจน
เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการโครงการ โดยกรอบการบริหารจัดการอย่างน้อย
จะต้องมีรายละเอียดครอบคลุมในเรื่อง การปิดโครงการ
แนวทางการประเมิน
๑. มีการกำหนดกระบวนการในการบริหารจัดการโครงการเกี่ยวกับการปิดโครงการ โดยประกอบไปด้วยเรื่อง
ดังต่อไปนี้
- การตรวจรับสิ่งส่งมอบจากโครงการ
- การสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการ
- ทบทวนข้อเสนอแนะ ข้อบกพร่อง หรือข้อร้องเรียน จากการพัฒนาโครงการโดยกำหนดเป็นสิ่งที่ได้เรียนรู้
จากการดำเนินการโครงการ (Lessons learned) เพื่อพัฒนากระบวนการการบริหารโครงการให้ดียิ่งขึ้น
อ้างอิงจาก
- COBIT๕: BAI๐๑.๑๓ Close a project or iteration
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๒ ข้อ ๑๒ (๔)
ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. สัมภาษณ์ทีมบริหารจัดการโครงการสารสนเทศของบริษัท เกี่ยวกับรายละเอียดข้อมูลสำหรับการปิด
โครงการ
สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานสิ่งส่งมอบโครงการ รวมถึงหลักฐานการรับมอบสิ่งส่งมอบจากโครงการโดยเจ้าของโครงการ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. เอกสารการตรวจรับโครงการ
2. เอกสารที่แสดงถึงบทสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเสี่ยง
PMR.๐๓.๐๕ ไม่มีกระบวนการบริหารจัดการโครงการในเรื่องการสอบทานโครงการ ส่งผลให้บริษัทอาจไม่
ทราบถึงความสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ นโยบาย กรอบ และ/หรือแนวปฏิบัติของบริษัท รวมทั้ง
กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของโครงการนั้นๆ
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การควบคุมที่พึงมี
PMC.๐๓.๐๕ บริษัทต้องมีการกำหนดกรอบการบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชัดเจน
เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการโครงการ โดยกรอบการบริหารจัดการอย่างน้อย
จะต้องมีรายละเอียดครอบคลุมในเรื่อง การสอบทานโครงการ
แนวทางการประเมิน
๑. มีการกำหนดกระบวนการในการบริหารจัดการโครงการเกี่ยวกับการสอบทานโครงการ ทีป่ ระกอบไป
ด้วยเรื่องดังต่อไปนี้
- ผลการติดตามหลังจากมีการใช้งานระบบสารสนเทศที่ได้พัฒนาจากโครงการไปซักระยะ (Post
implementation reviews)
2. มีการสอบทานโครงการที่สำคัญโดยหน่วยงานอิสระ
อ้างอิงจาก
- COBIT๕: BAI๐๑.๑๓ Close a project or iteration
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๒ ข้อ ๑๒ (๕)
ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. สัมภาษณ์ทีมบริหารจัดการโครงการสารสนเทศของบริษัทเกี่ยวกับรายละเอียดข้อมูลสำหรับการทบทวน
โครงการ
สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานเอกสารรายงานผลการติดตามการใช้งานระบบสารสนเทศที่พัฒนา
๒. สอบทานเอกสารรายงานสอบทานโครงการ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. เอกสารการรายงานผลจากการติดตามการใช้งานระบบสารสนเทศที่พัฒนา
2. เอกสารรายงานสอบทานโครงการ
PM.๐๔ การกำกับดูแลโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีส่งผลให้
โครงการที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพและได้โครงการตามวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
การกำกับดูแลโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีส่งผลให้โครงการที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพและได้
โครงการตามวัตถุประสงค์
ความเสี่ยง
PMR.๐๔ การกำกับดูแลและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของโครงการไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้
โครงการอาจมีปัญหาแต่ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที รวมถึงการตัดสินใจในโครงการที่สำคัญอาจล่าช้า
หรือผิดพลาดได้
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การควบคุมที่พึงมี
PMC.๐๔ บริษัทต้องกำกับดูแลโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกำหนดโครงสร้างการควบคุมและ
กำกับดูแลโครงการที่ชัดเจน (Project governance) มีคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการ เพื่อกำกับดูแลและ
ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของโครงการ รวมทั้งให้คำแนะนํา และพิจารณาตัดสินใจการดำเนินงานใน
โครงการที่สำคัญ เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้
แนวทางการประเมิน
๑. มีกรอบในการกำกับดูแลโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกำหนดโครงสร้างการควบคุมและกำกับ
ดูแลโครงการที่ชัดเจน (Project governance) มีคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการ เพื่อกำกับดูแลและ
ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของโครงการ รวมทั้งให้คำแนะนํา และพิจารณาตัดสินใจการดำเนินงานใน
โครงการที่สำคัญ เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้
อ้างอิงจาก
- PMP: Linking Organizational Governance and Project Governance
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๒ ข้อ ๑๓
ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. สัมภาษณ์ทีมบริหารจัดการโครงการสารสนเทศของบริษัทเกี่ยวกับวิธีในการกำกับดูแลโครงการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การกำหนดโครงสร้างการควบคุมและกำกับดูแลโครงการที่ชัดเจน (Project
governance) มีคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการ
สอบทานเอกสาร
๑. เอกสารการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูบทบาทหน้าที่การกำกับดูแล
โครงการที่ชัดเจน (Project governance)
๒. เอกสารรายงานการประชุมการกำกับดูแลโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากการประชุมติดตามการ
ดำเนินการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. เอกสารการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. เอกสารรายงานการประชุมการกำกับดูแลโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากการประชุมติดตามการ
ดำเนินการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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IS.๐๑ นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทจัดให้มีนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security
Policy) ที่เป็นลายลักษณ์อักษรสอดคล้องกับการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินธุรกิจและความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีนั้น ทั้งนี้นโยบายดังกล่าวจะต้องมีการทบทวนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง หรือเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ และมีการสื่อสารให้กับบุคลากรของบริษัททั่วทั้งองค์กร
ความเสี่ยง
ISR.๐๑ การปฏิบัติงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจไม่ตรงกัน หรือไม่
สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงขาดทิศทาง เป้าหมายในการรักษาความมั่น คง
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การควบคุมที่พึงมี
ISC.๐๑ บริษัทต้องจัดให้มีนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT security
policy) ที่เป็นลายลักษณ์อักษรสอดคล้องกับการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินธุรกิจและความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีนั้น โดยนโยบายต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือ
คณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย มีการทบทวนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง หรือเมื่อ มีการเปลี่ยนแปลงที่มี
นัยสำคัญ และมีการสื่อสารให้กับบุคลากรของบริษัททั่วทั้งองค์กร โดยนโยบายต้องมีรายละเอียดครอบคลุมใน
เรื่อง ดังต่อไปนี้
๑. การบริหารจัดการทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Asset Management)
๒. การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลหรือระบบ (Access Control)
๓. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสภาพแวดล้อม (Physical and Environmental
Security)
๔. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Operations Security)
๕. การจัดทำแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Continuity)
๖. แนวทางในการกำกับ ดูแลและบริห ารจัดการความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
(Cybersecurity)
แนวทางการประเมิน
๑. มีการประกาศใช้นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารขององค์กร
๓. ช่องทางการสื่อสารนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศว่าสามารถสื่อสารได้
ทั่งถึงพนักงานทุกคนและมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น สื่อสารผ่านทางอีเมลหรือ Intranet
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๔. นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศควรมีการทบทวนและปรับปรุงให้เป็น
ปัจจุบันอย่างน้อยทุกหนึ่งปี หรือเมื่อมีการปรับเปลี่ยนทีส่ ำคัญ
๕. มีการรายงานนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ กับผู้บริหารขององค์กร
รวมถึงสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
6. มีการระบุหัวข้อการบริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ (IT asset management) ในนโยบายการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. มีการระบุหัวข้อการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลหรือระบบ (Access control) ในนโยบายการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. มี ก ารระบุ ห ั ว ข้ อ การรั ก ษาความมั ่ น คงปลอดภั ย ทางกายภาพและสภาพแวดล้ อ ม ( Physical and
environmental security) ในนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. มีการระบุหัวข้อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT operations
security) ในนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
10. มีการระบุหัวข้อการจัดทำแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT continuity) ในนโยบายการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
11. มีการระบุห ัว ข้อแนวทางในการกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) อยู่ในนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
อ้างอิงจาก
- ISO/IEC ๒๗๐๐๑ (A.๕.๑.๑, A.๕.๑.๒)
- ISO/IEC ๒๗๐๐๑ (A.๘.๑, A.๙.๑.๑, A.๑๑.๑, A.๑๒.๑, A.๑๗.๑ และ NIST CSF ID.GV-๑)
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๓ ข้อ ๑๔
ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในการทบทวนหรือพัฒนานโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในเรื่องรอบในการทบทวนนโยบาย รวมไปถึงขั้นตอนในการรายงานกับผู้บริหาร
๒. สัมภาษณ์ผู้บริหารในเรื่องการให้ความสำคัญและการอนุมัตินโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในเรื่องวิธีหรือขั้นตอนในการสื่อสารนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศว่าสื่อสารไปยังพนักงานอย่างไร มีการวัดประสิทธิภาพในเรื่องใดและผลลัพธ์การวัดผล
เป็นอย่างไร
สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. สอบทานเอกสารที่ระบุถึงการอนุมัตินโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจาก
ทางผู้บริหาร
๓. สอบทานเอกสารหลักฐานการสื่อสารนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไป
ให้กับพนักงาน
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๔. สอบทานหลักฐานในการทบทวนการสื่อสารนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5. สอบทานนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือนโยบายอื่นๆที่จัดทำขึ้นมี
รายละเอียดในเรื่องการระบุหัวข้อดังต่อไปนี้หรือไม่
• การบริหารจัดการทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Asset Management)
• การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลหรือระบบ (Access Control)
• การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสภาพแวดล้อม (Physical and Environmental
Security)
• การรั ก ษาความมั ่ น คงปลอดภั ย ในการปฏิ บ ั ต ิ ง านด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (IT Operations
Security)
• การจัดทำแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Continuity)
• แนวทางในการกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
(Cybersecurity)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. รายงานการทบทวนนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
IS.๐๒ การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resource Security)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการบริหารจัดการบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยต้องจัดให้มี
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน กฎระเบียบหรือข้อบังคับระหว่างการปฏิบัติงาน และการ
สิ้นสุดการปฏิบัติงาน
ความเสี่ยง
ISR.๐๒ การรับพนักงานใหม่ไม่ตรงกับความต้องการของบริษัท และพนักงานที่ปฏิบัติงานขาดความรู้ ไม่มี
ความสามารถที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานหรือไม่มีความเข้าใจด้านการป้องกันภัยคุกคาม รวมถึงพนักงานที่
สิ้นสุดการจ้างงานสามารถเข้ามาทำความเสียหายต่อบริษัทภายหลังได้
การควบคุมที่พึงมี
ISC.๐๒ บริษัทต้องมี ก ารบริ ห ารจัด การความมั ่น คงปลอดภัยด้านทรั พยากรบุ คคล (Human resource
security) โดยบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็น
พนักงาน กฎระเบียบ หรือข้อบังคับระหว่างการปฏิบัติงาน และการสิ้นสุดการปฏิบัติงาน
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แนวทางการประเมิน
๑. มีกระบวนการคัดเลือก และการบริห ารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านทรัพยากรบุคคล ( Human
resource security) ตั้งแต่ ก่อนบรรจุเป็นพนักงานจนถึงการสิ้นสุดการว่าจ้าง โดยเฉพาะกับบุคลากรที่
ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน โดยเฉพาะกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๓. มีข้อกำหนดหรือสัญญาจ้างงานเรื่องความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัย ด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศของบริษัท รวมถึงสอบทานกฎระเบียบ หรือข้อบังคับระหว่างการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน
๔. มีการจัดอบรมม เพื่อพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญครอบคลุมพนักงานทั่วทั้งองค์กร ในเรื่อง การรักษาความ
มั่น คงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริห ารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
กฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของพนักงานในแต่ละระดับ
๕. มีการเสริมสร้างความตระหนัก (Awareness Program) ให้กับบุคลากรของบริษัทตั้งแต่ระดับกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงความเสี่ยงจากภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์
๖. มีการบริหารจัดการสิทธิของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยทบทวนและปรับปรุงข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบันเสมอ โดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานหรือสิ้นสุดการจ้างงาน
อ้างอิงจาก
- ISO/IEC ๒๗๐๐๑ (A.๗.๑.๑, A.๗.๑.๒, A.๗.๒.๓, A.๗.๓.๑)
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๓ ข้อ ๑๕
ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องขั้นตอนการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน กฎระเบียบ หรือข้อบังคับระหว่างการ
ปฏิบัติงาน และการสิ้นสุดการปฏิบัติงานขององค์กร
สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานหลักเกณฑ์/คุณสมบัติในการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น ต้องมีการกำหนดคุณสมบัติดังต่อไปนี้
- ประวัติการศึกษา
- ประสบการณ์ทำงาน
- ใบประกาศสำหรับผู้ที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของตำแหน่ง
นั้น ๆ
๒. สอบทานข้อมูลที่เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครก่อนการจัดจ้างเช่น การตรวจสอบประวัติ
การศึกษามีความสอดคล้องกับความต้องการของตำแหน่งนั้น หรือการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม เป็นต้น
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๓. สอบทานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดข้อตกลงในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ คู่สัญญา หรือเอกสาร
สัญญาจ้าง
๔. สอบทานเอกสารที่กำหนดบทลงโทษในกรณีที่พนักงานไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือข้อบังคับ
๕. สอบทานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่สิ้นสุดการจ้างและตรวจสอบว่าได้
มีการดำเนินการตามกระบวนการจัดการที่กำหนดไว้ได้ถูกต้อง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. นโยบายการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resource Security)
๒. เอกสารระบุหลักเกณฑ์/คุณสมบัติในการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๓. เอกสารการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครก่อนการจัดจ้าง
๔. เอกสารสัญญาจ้างงาน
๕. เอกสารที่กำหนดบทลงโทษ หรือทีร่ ะบุในระเบียบข้อบังคับของบริษัท
๖. เอกสารตรวจสอบทรัพย์สินของบริษัทเมื่อเจ้าหน้าที่สิ้นสุดการจ้าง และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกรณี
เจ้าหน้าที่สิ้นสุดการจ้าง
IS.๐๓ การบริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ (IT Asset Management)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มั่น ใจได้ว ่าบริษั ทมี การจั ดทำทะเบียนทรั พย์ส ินสารสนเทศ โดยต้องมีการบำรุงรักษาทรั พ ย์ สิ น
สารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ รวมไปถึงจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับการใช้งานเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น อุปกรณ์ส่วนตัว (Bring-Your-Own-Device : BYOD) ที่
เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายของบริษัท และมีแนวปฏิบัติการจัดชั้นสารสนเทศ (Information classification)
ที่เหมาะสมตามชั้นความลับ และความสำคัญของสารสนเทศขององค์กร มีการกำหนดแนวทางการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยที่สอดคล้องตามชั้นความลับทั้งขณะรับส่งระหว่างเครือข่าย จัดเก็บ และการทำลายข้อมูล
ความเสี่ยง
ISR.๐๓.๐๑ ทรัพย์สินสารสนเทศของบริษัทไม่ได้รับการดูแลและปกป้องให้มีความมั่นคงปลอดภัยที่ดีพอ
รวมถึงมีความเสี่ยงจากการที่เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอาจมีช่องโหว่ และ/หรือเป็น
จุดอ่อนของระบบสารสนเทศ ทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถโจมตีหรือยึดเครื่องเพื่ อบุกรุกเข้าระบบงานที่สำคัญ
ของบริษัทได้
การควบคุมที่พึงมี
ISC.๐๓.๐๑ บริษัทต้องมีการจัดทำทะเบียนรายการทรัพย์สินสารสนเทศ โดยต้องมีการบำรุงรักษาทรัพย์สิน
สารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงต้องจัดให้มีมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัย สำหรับการใช้งานเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น อุปกรณ์ส่วนตัว (Bring-Your-Own-Device: BYOD) ที่
เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายของบริษัท อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบพกพา (External hard disk/flash drive)
เป็นต้น
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๑. มีการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินสารสนเทศ โดยต้องมีทบทวนและอัพเดตอย่างสม่ำเสมอ
๒. มีการกำหนดเจ้าของทรัพย์สินในทะเบียนทรัพย์สินสารสนเทศ และผู้รับผิดชอบทรัพย์สิน
๓. มีขั้นตอนการจัดการอุปกรณ์สารสนเทศขององค์กร อุปกรณ์ส่วนตัว (Bring-Your-Own-Device: BYOD) ที่
นำมาใช้ในองค์ร รวมไปถึงอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบพกพา (External hard disk/flash drive)
๔. มีมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ เช่น อุปกรณ์ส่วนตัว
(Bring-Your-Own-Device: BYOD) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบพกพา (External hard disk/flash drive)
5. มีการบำรุงรักษาทรัพย์สินสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีการวางแผนรองรับการใช้ทรัพย์สิน
สารสนเทศที่ใกล้จะสิ้นสุดตามอายุการใช้งาน (end-of- life) หรือสิ้นสุดการให้บริการ (end-of-support)
อ้างอิงจาก
- ISO/IEC ๒๗๐๐๑ (A.๖.๒.๑, A.๘.๑.๑ - A.๘.๑.๓, A.๘.๓.๑, A.๑๑.๒.๔)
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๓ ข้อ ๑๖ (๑)
ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลทะเบียนทรัพย์สินสารสนเทศเพื่อสอบทานการปรับปรุงทะเบียนรายการ
ทรัพย์สิน การรวบรวมข้อมูลเมื่อมีทรัพย์สินใหม่ การยกเลิกและเรียกคืนทรัพย์สิน
๒. สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวของกับการดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินสารสนเทศ เพื่อสอบทานถึงรอบในการบำรุงรักษา
ทรัพย์สินสารสนเทศประเภทต่างๆ
๓. สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย/ข้อบังคับการใช้งาน เพื่อตรวจสอบว่ามีการระบุ
ข้อกำหนดและข้อแนะนำในการใช้งานทรัพย์สินสารสนเทศขององค์กร
๔. สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการวิธีปฏิบัติการรักษาความปลอดภั ยในอุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงาน หรือนำมา
เชื่อมต่อกับองค์กร
สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานเอกสารทะเบี ย นทรั พ ย์ ส ิ น สารสนเทศเพื ่ อ ตรวจสอบความครบถ้ ว นของรายการทรั พย์สิ น
สารสนเทศขององค์กรและเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงการวางแผนรองรับทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ใกล้จะสิ้นสุดตามอายุการใช้งาน (End of life) หรือสิ้นสุดการให้บริการ (End of support)
๒. สอบทานรายละเอียดในทะเบียนทรัพย์สิน ควรมีรายละเอียดครอบคลุมอย่างน้อย ดังนี้
๒.๑ ชื่อเครื่องแม่ข่าย
๒.๒ ชื่อระบบปฏิบัติติการ (Operating system) และเวอร์ชั่น
๒.๓ ชื่อระบบงาน (Application) และเวอร์ชั่น
๒.๔ สถานที่ติดตั้ง
๒.๕ ผู้รับผิดชอบหรือเจ้าของทรัพย์สิน (Owner)
๒.๖ ชื่อผู้ให้บริการ
๓. สอบทานเอกสารทะเบียนทรัพย์สินสารสนเทศโดยดูความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล
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๔. สอบทานรายการทรัพย์สินสารสนเทศ ว่ามีการกำหนดรายละเอียดผู้ให้บริการหรือผู้บารุงรักษา วันที่
บำรุงรักษาล่าสุด วันสิ้นสุดการใช้งานตามสัญญา (Support contract) วันสิ้นสุดการให้บริการจากผู้ผลิต
(End of support)
๕. สอบทานเอกสารรายงานการบำรุงรักษาทรัพย์สินสารสนเทศโดยดูรายละเอียดว่ามีการเข้ามาบำรุงรักษา
ทรัพย์สินครบถ้วนตามที่กำหนดหรือไม่
๖. สอบทานเอกสารนโยบาย/ข้อบังคับที่มีการระบุข้อกำหนดและข้อแนะนำในการใช้งานทรัพย์สินสารสนเทศ
ขององค์กร เพื่อป้องกันความเสียหายจากการใช้งานที่ผิดพลาดเป็นลายลักษณ์อักษร
๗. สอบทานเอกสารที่ระบุถึงวิธีปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยในอุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงาน หรือนำมาเชื่อมต่อ
กับองค์กร รวมไปถึงขั้นตอนการควบคุมอุปกรณ์สารสนเทศขององค์กร และอุปกรณ์ส่วนตัว (Bring Your
Own Device: BYOD) และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบพกพา (External hard disk/flash drive)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. ทะเบียนทรัพย์สินสารสนเทศ
๒. เอกสารรายงานการบำรุงรักษาทรัพย์สินสารสนเทศ
๓. เอกสารที่ระบุถึงข้อกำหนดและข้อแนะนำในการใช้งานทรัพย์สินสารสนเทศขององค์กร เพื่อป้องกันความ
เสียหายจากการใช้งานที่ผิดพลาด
๔. เอกสารที่ระบุถึงขั้นตอนในการควบคุมอุปกรณ์สารสนเทศขององค์กร และอุปกรณ์ส่วนตัว (Bring Your
Own Device: BYOD) และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบพกพา (External hard disk/flash drive)
ความเสี่ยง
ISR.๐๓.๐๒ ข้อมูลหรือสารสนเทศที่มีความสำคัญ อาจรั่ว ไหล ถูกเปิดเผยจากผู้ไม่มีสิทธิ และ/หรือถูก
เปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต
การควบคุมที่พึงมี
ISC.๐๓.๐๒ บริษัทต้องจัดให้มีแนวปฏิบัติการจัดชั้นสารสนเทศ (Information classification) ที่เหมาะสม
ตามชั้นความลับ และความสำคัญของสารสนเทศขององค์กร และมีการกำหนดแนวทางการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยที่สอดคล้องตามชั้นความลับ ซึ่งรวมถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ระหว่างการรับส่ง
ข้อมูลผ่านเครือข่ายสื่อสาร การจัดเก็บข้อมูลในระบบงานหรือสื่อบันทึกข้อมูลต่าง ๆ และการทำลายข้อมูลที่
เหมาะสมกับชั้นความลับ
แนวทางการประเมิน
๑. มี แ นวปฏิ บ ั ต ิ ก ารจัด ชั้ น สารสนเทศ (Information classification) ที ่ เ หมาะสมตามชั ้ น ความลั บ และ
ความสำคัญของสารสนเทศขององค์กร โดยต้องสามารถระบุชั้นความลับของข้อมูลได้อย่างชัดเจน
๒. มีแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่สอดคล้องตามชั้นความลับ ซึ่งรวมถึงการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูล ระหว่างการรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายสื่อสาร การจัดเก็บข้อมูลในระบบงานหรือสื่อบันทึก
ข้อมูลต่าง ๆ
๓. มีแนวทางการทำลายข้อมูลที่เหมาะสมกับชั้นความลับ โดยกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการทำลายข้อมูล
๔. มีการจัดทำทะเบียนการทำลายข้อมูลสำคัญ โดยระบุผู้รับผิดชอบในการทำลายข้อมูล วัน ที่ เวลา ชนิดของ
สื่อบันทึกข้อมูล serial number และวิธีการที่ใช้ทำลายข้อมูล
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อ้างอิงจาก
- ISO/IEC ๒๗๐๐๑ (A.๘.๒.๑, A.๘.๒.๒, A.๘.๒.๓)
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๓ ข้อ ๑๖ (๒)
ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องถึงแนวปฏิบัติการจัดชั้นสารสนเทศ (Information classification) ของบริษัท และ
แนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่สอดคล้องตามชั้นความลับ
สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานเอกสารแนวปฏิบัติการจัดชั้นสารสนเทศ (Information classification) ในเรื่องขั้นตอนการ
จำแนกข้อมูลสารสนเทศและขั้นตอนการทำป้ายแสดงระดับชั้นของข้อมูลสารสนเทศ
๒. สอบทานแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่สอดคล้องตามชั้นความลับในเรื่องการจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศตามระดับชั้นของข้อมูลทั้งรูปแบบ Electronic และ Hard Copy
๓. สอบทานแนวทางการรัก ษาความมั่ น คงปลอดภัย ที่ส อดคล้ องตามชั้น ความลับ ในเรื่ อ งการส่ง ข้ อ มู ล
สารสนเทศตามระดับชั้นของข้อมูลทั้งรูปแบบ Electronic และ Hard Copy
๔. สอบทานแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่สอดคล้องตามชั้นความลับในเรื่องขั้นตอนการทำลาย
ข้อมูลตามระดับชั้นความลับของข้อมูล สื่อบันทึกข้อมูล
๕. สอบทานการจดบั น ทึ ก /ทะเบี ย นการทำลายข้ อ มู ล หรื อ สื ่ อ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล เพื ่ อ ตรวจสอบการระบุ
ผู้รับผิดชอบในการทำลายข้อมูล วันที่ เวลา ชนิดของสื่อบันทึกข้อมูล serial number และวิธีการที่ใช้ทำลาย
ข้อมูล
๖. กรณีการใช้งานผู้ให้บริการภายนอกในการทำลายข้ อมูล ให้ตรวจสอบการทำสัญญาการจ้างให้บริการ และ
สัญญาการไม่เปิดเผยความลับ (NDA) รวมถึงหลักฐานการตรวจสอบการทำลายข้อมูลจากผู้ให้บริการ
๗. สอบทานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ การควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัยสื่อบันทึกข้อมูลระหว่างขนส่ ง
(Physical media transfer)
เอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง
๑. นโยบาย/แนวปฏิบัติการจัดชั้นสารสนเทศ (Information classification)
๒. เอกสารที่ระบุแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่สอดคล้องตามชั้นความลับ
๓. เอกสารสัญญาการไม่เปิดเผยความลับ (NDA) กับผู้ให้บริการภายนอกที่ดำเนินการทำลายข้อมูล (หากมี)
๔. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัยสื่อบันทึกข้อมูลระหว่างขนส่ง
๕. ทะเบียนทำลายข้อมูลสำคัญ
IS.๐๔ การควบคุมการเข้าถึงทรัพย์สินสารสนเทศ (Access Control)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการควบคุมการเข้าถึงระบบ ข้อมูล และทรัพย์สินสารสนเทศ (Access control) เพื่อ
ป้องกันการเข้าถึงและเปลี่ยนแปลงระบบหรือข้อมูลโดยผู้ที่ไม่มีสิทธิหรือไม่ได้รับอนุญาต
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ความเสี่ยง
ISR.๐๔.๐๑ มีการเข้าถึงระบบสารสนเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือมีการเข้าใช้บริการเครือข่ายสื่อสารโดย
ไม่ได้รับอนุญาต
การควบคุมที่พึงมี
ISC.๐๔.๐๑ บริษัทต้องกำหนดนโยบายการเข้าถึงหรือเข้าใช้งานระบบ ข้อมูล และทรัพย์สินด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึงนโยบายการใช้บริการเครือข่ายสื่อสารขององค์กรที่สอดคล้องตามข้อ กำหนดการดำเนิน
ธุรกิจ
แนวทางการประเมิน
๑. กำหนดนโยบายการเข้าถึงหรือเข้าใช้งานข้อมูล ทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้บริการ
เครือข่ายสื่อสารขององค์กร โดยกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้มีสิทธิเข้าใช้งานระบบที่ชัดเจน
รวมถึงการกำหนดสิทธิให้แก่บุคคลภายนอกอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบาย
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่บริษัทกำหนด และสอดคล้องตามข้อกำหนดการ
ดำเนินธุรกิจ
2. เอกสารนโยบายการเข้าถึงหรือเข้าใช้งานระบบ ข้อมูล และทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
นโยบายการใช้บริการเครือข่ายสื่อสารมีการคำนึงถึงหลักความจำเป็นของการใช้งานตามสิทธิที่กำหนดไว้ และ
สอดคล้องตามหลักการแบ่งแยกงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
อ้างอิงจาก
- ISO/IEC ๒๗๐๐๑ (A.๙.๑.๑, A.๙.๑.๒)
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๓ ข้อ ๑๗ (๑)
ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. สัมภาษณ์การบังคับใช้นโยบายการเข้าถึงหรือเข้าใช้งานระบบ ข้อมูล และทรัพย์สินด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึงนโยบายการใช้บริการเครือข่ายสื่อสารขององค์กร
สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานนโยบายการเข้าถึงหรือเข้าใช้งานระบบ ข้อมูล และทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง
นโยบายการใช้บริการเครือข่ายสื่อสารขององค์กร ว่ามีการจัดทำ อนุมัติ สื่อสาร และ ทบทวนอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง หรือเมื่อมีการแก้ไขที่เป็นสาระสำคัญ
๒. สอบทานเอกสารนโยบายการเข้าถึง หรือเข้าใช้งานระบบ ข้อมูล และทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ควรมีการระบุเนื้อหาครอบคลุมการจัดควบคุมการเข้าถึงอย่างเหมาะสม เช่น การบริการจัดการการเข้าถึง
สารสนเทศ การบริหารจัดการรหัสผ่าน การพิสูจน์ตัวตน การป้องกันช่องทางการสื่อสาร การเข้าถึงพื้นที่
ควบคุม เป็นต้น
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. นโยบายการเข้าถึงหรือเข้าใช้งานระบบ ข้อมูล และทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. นโยบายการใช้บริการเครือข่ายสื่อสาร
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ความเสี่ยง
ISR.๐๔.๐๒ การเข้าถึงระบบสารสนเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต ทำให้ข้อมูลอาจถูกเปิดเผย เปลี่ยนแปลงแก้ไข
หรือถูกลบทำลายจากผู้ไม่มีสิทธิ
การควบคุมที่พึงมี
ISC.๐๔.๐๒ บริษัทต้องกำหนดให้มีการบริหารจัดการสิทธิการใช้งานและตรวจสอบยืนยันตัวตนตามสิทธิที่
กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงความจำเป็นในการใช้งานและระดับความเสี่ยง
แนวทางการประเมิน
๑. มีการบริหารจัดการสิทธิการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูล และระบบงาน โดยกำหนดสิทธิการ
เข้าถึงตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ความจำเป็น และการอนุมัติการใช้งาน เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ปฏิบัติงานได้ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ
๒. มีการจัดเก็บข้อมูลประวัติของการพิสูจน์ตัวตนและการเข้าถึง (Access Log) การดำเนินงาน (Activity
Log) ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดและมีการสอบทานอย่างสม่ำเสมอ
3. มีการกำหนดวิธีตรวจสอบยืนยันตัวตนที่เหมาะสมตามสิทธิและระดับความเสี่ยง
อ้างอิงจาก
- ISO/IEC ๒๗๐๐๑ (A.๙.๒.๑ - A.๙.๒.๔, A.๙.๔.๑,A.๙.๔.๒,A.๙.๔.๓)
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๓ ข้อ ๑๗ (๒)
ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. สัมภาษณ์ผู้ดูแลกระบวนการบริหารจัดการการเข้าถึงระบบงาน (User Access Management) และ
ระเบียบปฏิบัติการร้องขอการเข้าถึงระบบงาน (User Access Management Procedure)
๒. การทำงานของผู้ใช้งาน เพื่อตรวจสอบการใช้งานฟังก์ชัน เมนู ของระบบงานเป็นไปตามสิทธิที่ได้รับหรือไม่
สอบทานเอกสาร
๑. สอบทาน “สิ ท ธิ ก ารเข้ าถึ ง ระบบสารสนเทศตามหน้ าที ่แ ละความรั บผิด ชอบ (User Authorization
Matrix)” ว่ามีการจัดทำและสอบทานโดยแต่ละหน่วยงานอย่างน้อยปีละครั้ง และลงนามเป็นหลักฐานการเป็น
ผู้สอบทาน หรือไม่
๒. สอบทาน “ใบร้องขอการเข้าถึงระบบงาน (User Access Request)” หรือ “ระบบการร้องขอการเข้าถึง
ระบบ”
๑) มีการอนุมัติโดย Requester Head และ IT หรือไม่
๒) การลงนามโดยผู้สอบทานการให้สิทธิ ซึ่งเป็นบุคคลคนละคนกับผู้ให้สิทธิ
๓) การร้องขอสิทธิเป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบ (User Authorization Matrix) หรือไม่/เป็นไป
ตามขั้นตอนปฏิบัติขององค์กร
๓. สอบทานการให้สิทธิการเข้าถึงสำหรับงานที่สำคัญและงานสนับสนุนระบบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกิจกรรมมุ่ง
ร้ายหรือการทุจริต (เช่น กระบวนการสำคัญต้องใช้บุคลากรอย่างน้อย ๒ คนในการปฏิบัติหน้าที่)
๔. สอบทานผู้ใช้งานที่มีสิทธิระดับผู้ดูแลระบบบนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย จำเป็นต้องเข้าถึงด้วยสิทธิระดับนี้
หรือไม่
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๕. สอบทานการตั้งค่ารหัสผ่านสอดคล้องกับนโยบายองค์กรและ/หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณา
ดังต่อไปนี้
๑) ความยาว, ความซับซ้อน, เกณฑ์การเปลี่ยนรหัสผ่าน และประวัติการเปลี่ยนรหัสผ่าน
๒) มีการปกปิดรหัสผ่าน ในการแสดงผลทั้งบนหน้าจอ และ กระดาษที่พิมพ์
๓) ไฟล์ข้อมูลรหัสผ่านมีการเข้ารหัสและจำกัดการเข้าถึง
๔) สอบทานการใช้การพิสูจน์ตัวตนแบบหลายปัจจัย (Multi-factor authentication) สำหรับการเข้าถึง
ด้วยสิทธิระดับสูง (Privileged access) หรับระบบงานที่ความสำคัญ
๖. สอบทานขั้นตอนการสร้างรหัสผ่านครั้งแรก สำหรับบัญชีผู้ใช้งานที่มีการสร้างขั้นใหม่ และวิธีการส่งมอบ
รหัสผ่าน
๗. สอบทานบัญชีผู้ใช้งานในระบบ เทียบกับหลักฐานการทบทวนสิทธิรหัสผู้ใช้งาน/สิทธิการเข้าถึงระบบ
สารสนเทศตามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ (User Authorization Matrix) เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
8. สอบทานเอกสารกระบวนการบริหารจัดการสิทธิเพื่อพิจารณาการจัดการสิทธิการใช้งาน กระบวนการ
กำหนดสิทธิการเข้าถึงและจำกัดสิทธิผู้ใช้งานที่มีสิทธิสูง (High Privileged ID) และร้องขอการเข้าถึงระบบงาน
(User Access Request)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. เอกสารสิทธิของผู้ใช้งาน
๒. เอกสารที่ระบุถึงวิธีการยืนยันตัวบุคคลตามสิทธิผู้ใช้งาน
3. เอกสารกระบวนการบริหารจัดการสิทธิ
ความเสี่ยง
ISR.๐๔.๐๓ บัญชีผู้ใช้งานของพนักงานที่ลาออกแล้ว และ บัญชีผู้ใช้งานที่ไม่มีความจำเป็นในการเข้าถึงระบบ
แล้ว (เช่น พนักงานโอนย้าย) รวมถึง บัญชีผู้ใช้งานที่ได้สิทธิเกินความจำเป็นอาจไม่สามารถถูกตรวจพบและ
แก้ไขได้อย่างทันท่วงที ทำข้อมูลถูกเข้าถึงโดยผู้ไม่มีสิทธิ
การควบคุมที่พึงมี
ISC.๐๔.๐๓ บริษัทต้องกำหนดให้มีการทบทวนปรับปรุงสิทธิการใช้งานตามรอบระยะเวลาที่กำหนด
แนวทางการประเมิน
๑. กำหนดรอบระยะเวลาในการทบทวนสิทธิการใช้งานให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและความสำคัญของสิทธิ
อย่างชัดเจน เช่น สอบทานบัญชีผู้ใช้งานที่ไม่ได้เข้าใช้ระบบงานมาเป็นระยะเวลาหนึ่งอย่างน้อยทุก ๓ เดือน
ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอย่างน้อยทุก ๖ เดือน หรือ ทำการสอบทานบัญชีผู้ดูแลระบบและบัญชีผู้ใช้ที่มี
สิทธิเทียบเท่าสิทธิสูง อย่างน้อยทุก ๓ เดือน เป็นต้น
๒. มีการทบทวนปรับปรุงสิทธิการใช้งานตามรอบระยะเวลาที่ กำหนด โดยมีระบบหรือกระบวนการติดตาม
ระหว่าง การใช้งานบัญชีผู้ใช้งาน ทำการติดตามและสอบทานสถานะสิทธิและการใช้งาน หรือการเข้า ถึงระบบ
ข้อมูล
อ้างอิงจาก
- ISO/IEC ๒๗๐๐๑ (A.๙.๒.๕)
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๓ ข้อ ๑๗ (๓)
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ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. สัมภาษณ์ผู้ดูแลกระบวนการทบทวนสิทธิรหัสผู้ใช้งานเพื่อทำความเข้าใจรายงานทีใ่ ช้สำหรับการทบทวน
สิทธิว่าได้ถูกสร้างจากระบบอย่างครบถ้วนและถูกต้องหรือไม่
สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานเอกสารกระบวนการทบทวนสิทธิผู้ใช้งานเพื่อตรวบสอบการกำหนดรอบและวิธีการทบทวนสิทธิ
2. สอบทานหลักฐานการทบทวนสิทธิรหัสผู้ใช้งานเทียบกับกระบวนการทบทวนสิทธิรหัสผู้ใช้งานขององค์กร
3. สอบทานบัญชีผู้ใช้งานในระบบเทียบกับหลักฐานการทบทวนสิทธิรหัสผู้ใช้งาน/สิทธิพื้นการเข้าถึงระบบ
สารสนเทศตามหน้าที่และความรับผิดชอบ (User Authorization Matrix) เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. เอกสารสิทธิของผู้ใช้งาน
๒. เอกสารหลักฐานการทบทวนสิทธิผู้ใช้งาน
3. เอกสารกระบวนการทบทวนสิทธิผู้ใช้งาน
ความเสี่ยง
ISR.๐๔.๐๔ บัญชีผู้ใช้ของพนักงานที่ลาออก ไม่ได้รับการระงับการเข้าถึงอย่างทันท่วงที ทำให้ผู้ไม่สิทธิเข้าถึง
ระบบของบริษัทได้
การควบคุมที่พึงมี
ISC.๐๔.๐๔ บริษัทต้องกำหนดให้มีการเพิกถอนสิทธิการใช้งานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่งาน หรือสิ้นสุด
สภาพการเป็นพนักงาน
แนวทางการประเมิน
๑. มีการเพิกถอนสิทธิการใช้งานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่งาน หรือสิ้นสุดสภาพการเป็นพนักงาน โดย
ยกเลิกบัญชีผู้ใช้ทันทีที่ มีผลลาออกจากงานหรือเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงการยกเลิกหรือระงับ
บัญชีผู้ใช้ชั่วคราว และบัญชีผู้ใช้ฉุกเฉินทันทีหลังจากใช้งานเสร็จ
อ้างอิงจาก
- ISO/IEC ๒๗๐๐๑ (A.๙.๒.๖)
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๓ ข้อ ๑๗ (๔)
ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องถึงกระบวนการสื่อสารข้อมูลของพนักงานที่พ้นสภาพหรือพนักงานที่เปลี่ยนแปลง
โอนย้ายหน้าที่ หรือทำการระงับสิทธิในระบบ
สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานเอกสารกระบวนการเพิกถอนสิทธิ/เปลี่ยนแปลงสิทธิ

คู่มือการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามแนวทางการกำกับดูแลตามความเสี่ยง

61

2. สอบทานการนำส่งรายชื่อพนักงานที่สิ้นสุดสภาพการเป็นพนักงานและเปลี่ยนแปลงโอนย้ายหน้าที่ ก่อนที่
แจ้งความประสงค์หรือเปลี่ยนแปลงหน้าที่หรือไม่
3. สอบทานบัญชีผู้ใช้งานในระบบเทียบกับรายชื่อพนักงานที่ลาออกหรือเปลี่ยนแปลงหน้าที่ เพื่อตรวจสอบว่า
ได้ถูกระงับสิทธิและ/หรือลบบัญชีผู้ใช้งานในระบบแล้วหรือไม่
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. เอกสารรายชื่อพนักงานลาออกและเปลี่ยนแปลงหน้าที่งาน
๒. เอกสารบัญชีผู้ใช้งาน
3. เอกสารกระบวนการเพิกถอนสิทธิ/เปลี่ยนแปลงสิทธิ
IS.๐๕ การเข้ารหัสข้อมูล (Cryptography)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มั่น ใจได้ว ่าบริษัทมีแนวปฏิบ ัติด้านการเข้ารหัสข้อมูล (Cryptography) ในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูลที่เหมาะสมตามชั้นความลับและความสำคัญของข้อมูลสารสนเทศ
ความเสี่ยง
ISR.๐๕ ข้อมูลที่มีความสำคัญในระดับสูงหรือสูงมากถูกเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือผู้ไม่ประสงค์ดี
สามารถเข้าถึงข้อมูล ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท
การควบคุมที่พึงมี
ISC.๐๕ บริษัทต้องจัดให้มีแนวปฏิบ ัติด้านการเข้ารหัส ข้อมูล (Cryptography) ในการรักษาความมั ่น คง
ปลอดภัยของข้อมูลที่เหมาะสมตามชั้นความลับและความสำคัญของข้อมูลสารสนเทศ
แนวทางการประเมิน
๑. มีมาตรฐานหรือแนวปฏิบัติการเข้ารหัสข้อมูล (Cryptography) ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
ข้อมูล ที่เหมาะสมตามชั้น ความลับ และความสำคัญ ของข้อมูลสารสนเทศ ที่ครอบคลุมถึงขอบเขตความ
รับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วิธีการเข้ารหัสข้อมูล ที่สอดคล้องตามระดับความสำคัญของข้อมูล และ
การบริ ห ารจั ด การกุ ญ แจเข้ า รหั ส (Key Management) มาตรฐานการเข้ า รหั ส ที ่ เ ชื ่ อ ถื อ ได้ แ ละเป็ น
มาตรฐานสากล
๒. กำหนดให้มีการเข้ารหัสข้อมูลและช่องทางการสื่อสารที่ใช้รับ-ส่งข้อมูลสำคัญกับหน่วยงานภายนอก
๓. มีการบริหารจัดการกุญแจเข้ารหัส โดยมีกระบวนการที่รัดกุ มปลอดภัย ครอบคลุมตั้งแต่การสร้าง การ
ติดตั้ง การจัดเก็บ และการยกเลิกกุญแจเข้ารหัสที่ต้องมั่นใจได้ว่าไม่สามารถนำกุญแจกลับมาใช้งานได้อีก
๔. มีการทบทวนประสิทธิภาพของวิธีการเข้ารหัสข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าวิธีการเข้ารหัสข้อมูลที่
ใช้งานยังคงมีความแข็งแรงเพียงพอในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
อ้างอิงจาก
- ISO/IEC ๒๗๐๐๑ (A.๑๐.๑.๑, A.๑๐.๑.๒)
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๓ ข้อ ๑๘

คู่มือการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามแนวทางการกำกับดูแลตามความเสี่ยง

62

ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องเรื่องแนวปฏิบัติด้านการเข้ารหัสข้อมูล (Cryptography) ในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูลที่เหมาะสมตามชั้นความลับและความสำคัญของข้อมูลสารสนเทศ
สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานเอกสารนโยบาย/แนวปฏิบัติด้านการเข้ารหัสข้อมูล (Cryptography) เพื่อตรวจสอบการกำหนด
อัลกอริทึมในการเข้ารหัสที่เป็นมาตรฐานสากล การกำหนดให้มีการทบทวนและยกเลิกหรือเปลี่ยนกุญแจรหัส
เมื่อมีเหตุจำเป็น เช่น กุญแจรหัสถูกลักลอบใช้งาน หรือหมดอายุ การเข้ารหัสข้อมูลสำคัญและช่องทางการ
สื่อสารที่ใช้รับส่งข้อมูลสำคัญกับหน่วยงานภายนอกเป็นต้น
๒. สอบทานข้อมูลสารสนเทศ ที่มีความสำคัญ เพื่อตรวจสอบว่ามีการเข้ารหัสข้อมูลที่จัดเก็บ และที่มีการส่ง
ข้ อ มู ล ไปยั ง ภายนอกองค์ ก ร มี ก ารเข้ า รหั ส ตามเอกสารนโยบาย/แนวปฏิ บ ั ต ิ ด ้ า นการเข้ า รหั ส ข้ อ มู ล
(Cryptography) หรือไม่
๓. สอบทานเอกสารนโยบาย/แนวปฏิบัติด้านการเข้า รหัสข้อมูล (Cryptography) เพื่อตรวจสอบว่ามีการ
กำหนด เรื่องการใช้งาน การป้องกัน และอายุของกุญแจรหัสลับ หรือไม่
๔. สอบทานวิธีการสร้างและติดตั้ง การจัดเก็บ และการยกเลิกกุญแจเข้ารหัสข้อมูลเทียบกับเอกสารนโยบาย/
ขั้นตอนปฏิบัติขององค์กร
๕. สอบทานใบรับรอง (Certification) ที่ติดตั้งบนเครื่อง Server เพื่อตรวจสอบวันหมดอายุ ขนาดของกุญแจ
เข้ารหัสข้อมูล (Algorithm) ว่ามีความเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายขององค์กรหรือไม่
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. เอกสารนโยบาย/แนวปฏิบัติด้านการเข้ารหัสข้อมูล (Cryptography)
๒. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับใบรับรอง (Certification) ที่ติดตั้งบนเครื่อง Server
IS.๐๖ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสภาพแวดล้อม
(Physical and Environmental Security)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสภาพแวดล้อม (Physical and
environmental security) ของศูนย์คอมพิวเตอร์ สถานที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญ
ความเสี่ยง
ISR.๐๖.๐๑ พนักงานมีความเข้าใจในการเข้าถึงศูนย์คอมพิวเตอร์ไม่ตรงกัน และมีการดำเนินการผิดพลาด
เนื่องจากไม่เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติการที่บริษัทกำหนด
การควบคุมที่พึงมี
ISC.๐๖.๐๑ บริษัทต้องจัดให้มีระเบียบปฏิบัติการเข้าถึงศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นลายลักษณ์อักษร
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แนวทางการประเมิน
๑. มีระเบียบปฏิบัติการเข้าถึงศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นลายลักษณ์อักษร
อ้างอิงจาก
- ISO/IEC ๒๗๐๐๑ (A.๑๑.๑.๒, A.๑๑.๑.๕)
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๓ ข้อ ๑๙ (๑)
ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลการเข้าถึงศูนย์คอมพิวเตอร์
สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานการจัดทำเอกสารระเบียบปฏิบัติการเข้าถึงศูนย์คอมพิวเตอร์
๒. สอบทานและ/หรือสังเกตการประกาศหรือแจ้งบุคคลภายนอก/พนักงาน ให้ทราบถึงระเบียบปฏิบัติ ก่อน
การเข้าถึงศูนย์คอมพิวเตอร์
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. เอกสารระเบียบปฏิบัติการเข้าถึงศูนย์คอมพิวเตอร์
ความเสี่ยง
ISR.๐๖.๐๒ บุคคลไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงเครื่องแม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญ
ในศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ และอาจนำไปสู่การหยุดชะงักในการดำเนินธุรกิจได้
การควบคุมที่พึงมี
ISC.๐๖.๐๒ บริษัทต้องจัดให้มีการควบคุมการเข้าและออกศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยจำกัดสิทธิการเข้าถึงศูนย์
คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลการเข้าและออก
แนวทางการประเมิน
๑. มีการควบคุมการเข้าและออกศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยจำกัดสิทธิการเข้าถึงศูนย์คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสม
รวมทั้งมีการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลการเข้าและออก
๒. มีแนวทางการควบคุมความมั่น คงปลอดภัยทางกายภาพของศูนย์คอมพิว เตอร์ สถานที่ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญ
๑) มีการควบคุมการเข้าถึงพื้นที่รอบนอกศูนย์คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม เช่น มีกำแพงหรือรั้วที่มั่นคง มี
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการผ่านเข้า-ออก และมีการตรวจสอบยานพาหนะ เป็นต้น
๒) มีการใช้ Two-Factor Authentication ในการพิสูจน์ตัวตนของผู้เข้าออกพื้นที่สำคัญ รวมถึงระบบการ
ควบคุมการเข้าออกสามารถป้องกันการหมุนเวียนบัตร (Pass Back) และการลักลอบเข้ามาพร้อมผู้มีสิทธิ
(Piggy Back)
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๓) มีการบันทึกและจัดเก็บข้อมูล Log Files ของการเข้า-ออกศูนย์คอมพิวเตอร์และพื้นที่สำคัญภายในศูนย์
คอมพิวเตอร์และมีรายละเอียดเพียงพอใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบที่สามารถระบุตัวบุคคลผู้กระทำได้
โดยควรเก็บข้อมูลย้อนหลังเป็นอย่างน้อย ๙๐ วัน ไว้ในสถานที่ที่มีความมั่นคงปลอดภัย
๔) มีกระบวนการแจ้งเตือนผู้ที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติได้ตลอดเวลา (๒๔x๗ ชม.) เช่น เมื่อพบ
การพยายามเข้ า ถึง พื ้น ที่ส ำคั ญภายในศูน ย์ ค อมพิว เตอร์โ ดยผู้ ไ ม่ ได้รับ อนุญ าต การผ่านเข้า -ออกศู น ย์
คอมพิวเตอร์ ทางประตูหนีไฟหรือการเปิดประตูค้างไว้ เป็นต้น
อ้างอิงจาก
- ISO/IEC ๒๗๐๐๑ (A.๑๑.๑.๑, A.๑๑.๑.๒, A.๑๑.๑.๓, A.๑๑.๑.๕, A.๑๑.๑.๖)
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๓ ข้อ ๑๙ (๒)
ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลการเข้าถึงศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อทราบถึงบุคคลผู้ที่มีสิทธิในการเข้าถึง
และทราบขั้นตอนในการร้องขอเข้าถึงศูนย์คอมพิวเตอร์ของผู้ไม่มีสิทธิ
๒. สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการประกาศหรือแจ้ง บุคคลภายนอก/พนักงาน ให้ทราบถึงระเบียบปฏิบัติ
ก่อนการเข้าถึงศูนย์คอมพิวเตอร์
๓. สัมภาษณ์ผู้ดูแลศูนย์คอมพิวเตอร์และสังเกตุการณ์เกี่ยวกับการปกป้องการเข้าถึงโดยผู้ไม่ได้รับอนุญาต เช่น
ประตูและหน้าต่างปิดเสมอหรือไม่ กำแพงสามารถปีนข้ามได้โดยง่ายหรือไม่เป็นต้น รวมถึงคอยสังเกตว่า
พนักงานผู้พาเข้าเยี่ยมชม (Escort) อยู่กับผู้เยี่ยมชมตลอดเวลาการเยี่ยมชมหรือไม่
สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานการบันทึกการเข้าถึงศูนย์คอมพิวเตอร์ของผู้เยี่ยมชมเช่น Visitor log book หรือ Access log ว่า
มีการบันทึกข้อมูลอย่างเพียงพอหรือไม่ โดยควรมีข้อมูลอย่างน้อยดังนี้ ๑. ชื่อ ๒. วัตถุประสงค์ของการเยี่ยม
ชม ๓. เวลาเข้าและออก ๔. ลงนามโดยผู้เยี่ยมชม ๕. ลงนามโดยพนักงานผู้พาเข้าเยี่ยมชม (Escort)
๒. สอบทานรายชื่อบุคคลผู้ที่มีสิทธิในการเข้าถึงศูนย์คอมพิวเตอร์ บนระบบ Access Control
๓. สุ่มตรวจสอบบันทึกการเข้า - ออก ศูนย์คอมพิวเตอร์ จาก CCTV หรือ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงเช่น การเข้า
บำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ เทียบกับ Visitor log book หรือ Access log
๔. สอบทานการกำหนดพื้นที่ Loading area ก่อนเข้าถึงศูนย์คอมพิวเตอร์
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. เอกสารการบันทึกการเข้าถึงศูนย์คอมพิวเตอร์ของผู้เยี่ยมชม
๒. เอกสารรายชื่อบุคคลผู้ที่มีสิทธิในการเข้าถึงศูนย์คอมพิวเตอร์
๓. เอกสารบันทึกการเข้า - ออก ศูนย์คอมพิวเตอร์
๔. เอกสารการกำหนดพื้นที่ Loading area
ความเสี่ยง
ISR.๐๖.๐๓ ระบบสารสนเทศหยุดชะงัก และ/หรือได้รับความเสียหาย ส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักของการ
ดำเนินการทางธุรกิจของบริษัท
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การควบคุมที่พึงมี
ISC.๐๖.๐๓ บริษัทต้องจัดให้มีระบบการป้องกันและกระบวนการบำรุงรักษาอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และ
ระบบสาธารณูปโภค (facility) ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ระบบไฟฟ้าสํารองสำหรับ ศูนย์
คอมพิวเตอร์ ระบบทำความเย็น ระบบป้องกันหรือสัญญาณเตือนไฟไหม้ และกล้องวงจรปิด เป็นต้น
แนวทางการประเมิน
๑. มีระบบป้องกันและกระบวนการบำรุงรักษาอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และ ระบบสาธารณูปโภค (Facility) ที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ระบบไฟฟ้าสำรองสำหรับ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ระบบทำความเย็น ระบบ
ป้องกันหรือสัญญาณแจ้งเตือนไฟไหม้ และกล้องวงจรปิด เป็นต้น
๒. มีแนวทางป้องกันความปลอดภัยทางกายภาพและสภาพแวดล้อมของศูนย์คอมพิวเตอร์
๑) สถานที่ตั้งของศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองแยกออกจากศูนย์คอมพิวเตอร์หลักโดยพิจารณาระยะห่างที่
เพียงพอในการกระจายความเสี่ยงและป้องกันไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการใช้ระบบสาธารณูปโภคจากแหล่ง
เดียวกัน
๒) ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณรอบนอกอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ประตูทางเข้า -ออกและภายในศูนย์
คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ติดตามการเข้า-ออก และการกระทำต่างๆ ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์โดยควรเก็บบันทึกภาพ
จากกล้องวงจรปิดไว้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๙๐ วัน และให้ภาพที่จัดเก็บมีความชัดเจนเพียงพอที่จะใช้ใน
การพิสูจน์หลักฐาน
๓) สถานีจ่ายไฟฟ้า (Substation) และเส้นทางจ่ายไฟจากภายนอกมายังศูนย์ฯ มีจำนวนเส้นทางจ่ายไฟ
(Feeders) มายังศูนย์คอมพิวเตอร์ ควรมีอย่างน้อย ๒ เส้นทาง และจ่ายไฟพร้อมกันทั้ง ๒ เส้นทาง
(Active/Active)
๔) มีการติดตั้งอุปกรณ์สำรองไฟ (UPS) และ Generator เพื่อรองรับการทำงานของอุปกรณ์สำคัญในศูนย์
คอมพิวเตอร์เมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้อง UPS ควรรองรับการให้บริการอย่างน้อย ๑๕ นาที และเพียง
พอที่จะรองรับการให้บริการระหว่างที่รอการทำงานของเครื่องปั่นไฟ (Generator)
๕) มี ก ารติ ด ตั ้ ง ระบบทำความเย็ น และควบคุ ม ความชื้ น (ระบบทำความเย็ น ฯ) เช่ น Precision Air
Conditioner, Computer Room Air Conditioner (CRAC) เพื่อรองรับพื้นที่สำคัญฯ โดยมีเครื่องสำรองเพื่อ
รองรับการทำงานในกรณีที่เครื่องหลักชำรุดหรือหยุดชะงักหรือบำรุงรักษา เครื่องที่เหลือต้องสามารถรองรับ
การให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
๖) ระบบไฟฟ้าและระบบท่อน้ำเย็น (Chiller System) ที่รองรับระบบทำความเย็นและควบคุมความชื้น
ควรมีระบบสำรองสามารถรองรับการให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง โดยระบบทำความเย็นและควบคุมความชื้น
ควรควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้เหมาะสม สำหรับห้องที่ต้องการควบคุม ความเย็นและความชื้น เช่น ห้อง
จัดเก็บเครื่องประมวลผลห้องจัดเก็บอุปกรณ์เครือข่าย ห้องจัดเก็บสื่อบันทึกข้อมูลเป็นต้น
๗) มีการติดตั้งระบบป้องกัน/ ระงับอัคคีภัย (Fire Protection and Suppression System) ได้แก่อุปกรณ์
ตรวจจับควันและความร้อน (Smoke & Heat Detector) และระบบระงับอัคคีภัย โดยติดตั้งให้ครอบคลุมทุก
พื้นที่ของศูนย์คอมพิวเตอร์
๘) ถังดับเพลิงแบบมือถือ (Hand-held Fire Extinguisher) จะต้องติดตั้งให้ครอบคลุมพื้นที่ภายในศูนย์
คอมพิวเตอร์ ในตำแหน่งที่เหมาะสม มองเห็นง่าย สะดวกในการใช้งาน และมีคำแนะนำวิธีการใช้งานอย่าง
ชัดเจน
๙) มีการติดตั้งระบบตรวจจับน้ำรั่วซึม (Water Leak Detection System) โดยติดตั้งให้ครอบคลุมพื้นที่
สำคัญภายในศูนย์คอมพิวเตอร์
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๑๐) มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยศูนย์คอมพิวเตอร์ เฝ้าระวังผ่านระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) และ
ระบบสาธารณูปโภคที่สำคัญภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ตลอดเวลา (๒๔ ชม.) รวมทั้งมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ
ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทันทีเมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติ
อ้างอิงจาก
- ISO/IEC ๒๗๐๐๑ (A.๑๑.๑.๓, A.๑๑.๑.๔, A.๑๑.๑.๕, A.๑๑.๒.๒, A.๑๑.๒.๔)
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๓ ข้อ ๑๙ (๓)
ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องและสำรวจพื้นที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ว่า มีการติดตั้งอุปกรณ์ Access Control เพื่อ
ควบคุมให้ผ่านเฉพาะผู้มีสิทธิเท่านั้น มีการติดตั้ง CCTV ที่สามารถมองเห็นบริเวณที่สำคัญ เพื่อทำการ
บันทึกภาพสำหรับตรวจสอบเหตุการณ์ย้อนหลัง
๒. สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องและสำรวจพื้นที่ศูนย์คอมพิวเตอร์มีการติดตั้ง ระบบตรวจจับควันไฟ ระบบดับเพลิง
ระบบตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้น ระบบปรับอากาศ ระบบสำรองไฟฟ้า UPS Generator
สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานเอกสารเกี่ยวกับระบบสำรองไฟฟ้าว่ามีการออกแบบ และใช้งานที่เพียงพอกับความต้องการของ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ หรือไม่
๒. สอบทานเอกสารการบำรุงรักษาอุป กรณ์ และรอบการบำรุงรักษาอุปกรณ์ คอมพิว เตอร์ และระบบ
สาธารณูปโภค (Facility) เพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ได้รับการบำรุงรักษาที่เหมาะสม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. เอกสารเกี่ยวกับระบบสำรองไฟฟ้า
๒. เอกสารการบำรุงรักษาอุปกรณ์ และรอบการบำรุงรักษาอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และระบบสาธารณูปโภค
(Facility)
IS.๐๗ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายสื่อสาร
(Network and Communication Security)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายสื่อสารของบริษัท (network and
communication security) โดยมีการป้องกันข้อมูลที่มีการรับส่งผ่านเครือข่ายให้มีความปลอดภัย สามารถ
ป้องกันและเฝ้าระวังการถูกบุกรุกหรือภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได้
ความเสี่ยง
ISR.๐๗.๐๑ ความเสี่ยงจากผู้ไม่หวังดีอาจจะเข้าถึงระบบสารสนเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต และ/หรืออาจมีการ
ติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบเครือข่ายและการสื่อสารที่ไม่เหมาะสมกับระดับความสำคัญ
ของระบบ
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การควบคุมที่พึงมี
ISC.๐๗.๐๑ บริษัทต้องจัดให้มีการจำแนกโซนเครือข่ายสื่อสาร โดยมีการจัดแบ่งเครือข่ายอย่างเหมาะสม และ
จัดให้มีการควบคุมการเชื่อมต่อจากระบบงานต่าง ๆ มายังระบบงานที่มีความสำคัญอย่างเข้มงวด
แนวทางการประเมิน
๑. มีการจำแนกโซนเครือข่ายสื่อสาร โดยมีการจัดแบ่งเครือข่ายอย่างเหมาะสม คำนึงถึงระดับความสำคัญของ
ระบบงาน ระดับความสำคัญของข้อมูลที่ประมวลผล รวมถึงความจำเป็นในการเชื่อมต่อจากระบบงานอื่นๆ
หรือจากภายนอกองค์กร
๒. มีการควบคุม และจำกัดให้เฉพาะอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงระบบเครือข่ายได้
อ้างอิงจาก
- ISO/IEC ๒๗๐๐๑ (A.๑๓.๑)
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๓ ข้อ ๒๐ (๑)
ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. สัมภาษณ์ทีมที่ดูแลรับผิดชอบระบบเครือข่ายของบริษัท สำหรับรูปแบบในการแบ่งแยกโซนเครือข่าย
สื่อสารของบริษัท
สอบทานเอกสาร
๑. สอบทาน Network diagram ของบริษัท
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. เอกสาร Network diagram ของบริษัท
ความเสี่ยง
ISR.๐๗.๐๒ การเข้าถึงระบบสารสนเทศจากระยะไกลโดยไม่ได้รับอนุญาต
การควบคุมที่พึงมี
ISC.๐๗.๐๒ บริษัทต้องจัดให้มีการควบคุมและจำกัดสิทธิการเข้าถึงระบบเครือข่าย และระบบสารสนเทศจาก
ระยะไกล (Remote access) โดยมีการควบคุมความปลอดภัยในการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายจากภายนอก
และต้องได้รับการอนุมัติให้มีการเข้าถึงอย่างเหมาะสม
แนวทางการประเมิน
๑. มีแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศในการรับส่งข้อมูลสารสนเทศผ่าน
ระบบเครือข่ายสื่อสาร
๒. มีการควบคุมและจำกัดสิทธิการเข้าถึงระบบเครือข่าย และระบบสารสนเทศจากระยะไกล (Remote
access) โดยมีการควบคุมความปลอดภัยในการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายจากภายนอก และต้องได้รับการอนุมัติ
ให้มีการเข้าถึงอย่างเหมาะสม
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๓. มีการควบคุมการเชื่อมต่อจากระบบงานต่างๆ มายังระบบงานที่มีความสำคัญอย่างเข้มงวด ตลอดจนการ
แบ่งแยกเครือข่ายสื่อสารสำหรับส่วนที่เป็นเครือข่ายส่วนตัว (Private Network) และเครือข่ายสาธารณะ
(Public Network) ออกจากกัน
๔. มีการเข้ารหัสข้อมูลและช่องทางการสื่อสารที่ใช้รับ-ส่งข้อมูลสำคัญกับภายนอก
๕. มีกระบวนการป้องกันการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือทำความเสียหายกับข้อมูล และโปรแกรมไม่ประสงค์ดี
(Malware) ที่ถูกส่งผ่านช่องทางเครือข่ายสื่อสาร
อ้างอิงจาก
- ISO/IEC ๒๗๐๐๑ (A.๑๓.๑)
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๓ ข้อ ๒๐ (๒)
ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. สัมภาษณ์ทีมที่ดูแลรับผิดชอบระบบเครือข่ายของบริษัท สำหรับรูปแบบในการแบ่งแยกโซนเครือข่าย
สื่อสารของบริษัท
๑. สัมภาษณ์ทีมที่ดูแลรับผิดชอบระบบเครือข่ายของบริษัท สำหรับกระบวนการในการเข้าถึงระบบเครือข่าย
ของบริษัท และกระบวนการขอใช้งานการเชื่อมต่อระยะไกลของบริษัท (Remote access)
สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานกระบวนการขอเข้าถึงระบบเครือข่ายของบริษัท รวมไปถึงพิจารณาหลักฐาน เช่น แบบฟอร์มการ
ขอเข้าถึง หรือตัวอย่างคำร้องขอในเครื่องมือการจัดการของบริษัท (IT request tool)
๒. สอบทานกระบวนการขอเชื่อมต่อระยะไกลของบริษัท (Remote access procedure) และหลักฐานการ
ขอใช้งานและการอนุมัติจากผู้มีอำนาจของบริษัท
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. เอกสารกระบวนการขอเข้าถึงระบบเครือข่ายของบริษัท
๒. เอกสารกระบวนการขอใช้งานการเชื่อมต่อระยะไกลของบริษัท (Remote access procedure)
๓. เอกสารหลักฐานการขอใช้งานและการอนุมัติจากผู้มีอำนาจของบริษัท

IS.๐๘ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT Operations Security)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT
operations security) ที่ครอบคลุมถึงการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง การบริหารจัดการขีดความสามารถ
ของระบบ การรักษาความมั่น คงปลอดภัยของเครื่องแม่ข่าย การสำรองข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล บั น ทึก
เหตุการณ์ และการติดตามดูแลระบบและการเฝ้าระวังภัยคุกคามของบริษัท
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ความเสี่ยง
ISR.๐๘.๐๑ ระบบงานทำงานผิดพลาด ทำให้ข้อมูลและ/หรือระบบสารสนเทศอาจได้รับความเสียหาย หรือ
ระบบสารสนเทศอาจจะไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
การควบคุมที่พึงมี
ISC.๐๘.๐๑ บริษัทต้องจัดให้มีการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change management) และมีการอนุมัติ
การเปลี่ยนแปลงทุกครั้งอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
แนวทางการประเมิน
๑. มีกระบวนการในการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงและควบคุมการเปลี่ยนแปลงอย่างรัดกุมและเพียงพอที่
เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งการนำระบบขึ้นใช้งานจริง (System Deployment) การตั้งค่าระบบ (System
Configuration)
๒. มีการควบคุมการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นขั้นตอน มีการแบ่งแยกหน้าที่ อย่างเหมาะสม (Segregation of
Duties) ของผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง
๓. ในการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรที่รวมถึงการอนุมัติผ่านระบบหรือทาง
อีเมล โดยบริษัทต้องจัดเก็บเอกสารหรือหลักฐานที่ทำให้ทราบว่าการเปลี่ ยนแปลง (Change) ที่เกิดขึ้นได้ผ่าน
การอนุมัติจากผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณาตามสิทธิที่บริษัทกำหนด
อ้างอิงจาก
- ISO/IEC ๒๗๐๐๑ (A.๑๒.๑.๒)
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๓ ข้อ ๒๑ (๑)
ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. สัมภาษณ์ทีมที่ดูแลรับผิดชอบกระบวนการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง (Change management
procedure) ของบริษัท
สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานกระบวนการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง (Change management procedure) ที่ครอบคลุมใน
เรื่องดังต่อไปนี้
๑) การระบุและบันทึกการเปลี่ยนแปลง (Identification and recording changes)
๒) แผนการดำเนินการเปลี่ยนแปลงและการทดสอบ (Planning and testing of changes)
๓) ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการปฏิบัติงานและด้านความมั่นคงปลอดภัย (Assessment of
potential impacts including security impact)
๔) การอนุมัติที่เหมาะสมจากผู้มีอำนาจของบริษัท (Formal approval procedure)
๕) การสื่อสารไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง (Communication of change to all relevant persons)
๖) วิธีการคืนกลับการตั้งค่าในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงดำเนินการไม่สำเร็จ (Fall-back procedures)
๗) การจัดการการเปลี่ยนแปลงกรณีเร่งด่วน (Emergency change management)
๒. สอบทานหลักฐานการเปลี่ยนแปลง (Change record) ตามกระบวนการที่กำหนดไว้
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เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. เอกสารกระบวนการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง (Change management procedure)
๒. เอกสารหลักฐานการเปลี่ยนแปลง (Change record)
ความเสี่ยง
ISR.๐๘.๐๒ ระบบสารสนเทศไม่สามารถรองรับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน หรือรองรับการขยายการดำเนิน
ธุรกิจตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างเพียงพอ และต่อเนื่องในอนาคต
การควบคุมที่พึงมี
ISC.๐๘.๐๒ บริษัทต้องจัดให้มีการบริหารจัดการขีดความสามารถของระบบ (Capacity management) ให้
สามารถรองรับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และวางแผนการจัดการให้รองรับการใช้งานในอนาคตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
แนวทางการประเมิน
๑. มีกระบวนการบริหารจัดการขีดความสามารถของระบบ (capacity management) ที่เป็นลายลักษณ์
อักษร
๒. มีการบริห ารจัดการขีดความสามารถของระบบ และระบบสาธารณูปโภค ให้ส ามารถบริห ารจัดการ
ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเพียงพอ สามารถรองรับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และใน
อนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อ้างอิงจาก
- ISO/IEC ๒๗๐๐๑ (A.๑๒.๑.๓)
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๓ ข้อ ๒๑ (๒)
ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. สัมภาษณ์ทีมที่ดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการขีดความสามารถของระบบ (Capacity management )
ของบริษัท
สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานวิธ ีการบริห ารจัดการขีดความสามารถของระบบ (Capacity management procedure) ที่
ครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้
๑) การระบุระบบสำคัญของบริษัท
๒) การติดตามทรัพยากรด้านสารสนเทศที่จำเป็นต่อระบบสำคัญของบริษัท
๓) การกำหนดขีดจำกัดการเฝ้าระวังการใช้งานของระบบสำคัญของบริษัท (Threshold)
๔) การจัดการกรณีทมี่ ีการใช้ทรัพยากรเกิดขีดจำกัดที่กำหนดไว้
๒. สอบทานรายงานการบริหารจัดการขีดความสามารถของระบบ (Capacity management report) ที่
ครอบคลุมระบบสำคัญของบริษัท ทั้งนี้รวมไปถึงการคาดการณ์ทรัพยากรของระบบที่มีความจำเป็นต้องใช้ใน
อนาคตเพื่อรองรับการขยายตัวของระบบสำคัญของบริษัท
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เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. เอกสารวิธีการบริหารจัดการขีดความสามารถของระบบ (Capacity management procedure)
๒. เอกสารรายงานการบริหารจัดการขีดความสามารถของระบบ (Capacity management report)
ความเสี่ยง
ISR.๐๘.๐๓ เครื่องแม่ข่ายหรือระบบมีช่องโหว่ ทำให้ผู้ไม่หวังดีสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศ และข้อมูล
สารสนเทศ และนำไปสู่การโจมตีระบบสารสนเทศ ส่งผลให้ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติ
การควบคุมที่พึงมี
ISC.๐๘.๐๓ บริษัทต้องจัดให้มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเครื่องแม่ข่าย (Server) โดยการบริหาร
จั ด การการตั ้ ง ค่ า ระบบ (System configuration management) การบริ ห ารจั ด การ Patch (Patch
management) การกำหนดสิทธิการเข้าถึงและจำกัดสิทธิการใช้งานของผู้ใช้งานที่มีสิทธิสูง (High privileged
ID)
แนวทางการประเมิน
๑. มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเครื่องแม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงานของผู้ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (Endpoint) โดยควรมีการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส หรือระบบตรวจจับการแฝงตัว ของ
โปรแกรมไม่ประสงค์ดี (Malware) หรือการโจมตีด้วยรูปแบบต่างๆ เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลหรือการ
เข้าใช้งานจากผู้ทไี่ ม่ได้รับอนุญาต
๒. มีการบริหารจัดการการตั้งค่าระบบ (System configuration management) ของเครื่องแม่ข่าย
๓. มีการบริหารจัดการ patch (Patch management) ของเครื่องแม่ข่าย
๔. มีการกำหนดสิทธิการเข้าถึงและจำกัดสิทธิการใช้งานของผู้ใช้งานที่มีสิทธิสูง (High privileged ID)
อ้างอิงจาก
- ISO/IEC ๒๗๐๐๑ (A.๙.๒.๓, A.๑๒.๖.๑)
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๓ ข้อ ๒๑ (๓)
ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. สัมภาษณ์ทีมที่ดูแลรับผิดชอบ การบริหารจัดการการตั้งค่าระบบ (System configuration
management) การบริหารจัดการ Patch การกำหนดสิทธิการเข้าถึงและจำกัดสิทธิผู้ใช้งานที่มีสิทธิสูง (High
privileged ID)
สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานการบริหารจัดการการตั้งค่าระบบ (System configuration management) ครอบคลุมเรื่อง
การกำหนดการตั ้ ง ค่ า พื ้ น ฐานที ่ ม ี ค วามมั ่ น คงปลอดภั ย (Secure system configuration - Hardened
template) และการจัดการแปลงแปลงเมื่อมีการปรับปรุงการตั้งค่าดังกล่าวต้องผ่านกระบวนการบริหาร
จัดการเปลี่ยนแปลง (Change management procedure) และสอบทานเอกสารหรือเครื่องมือที่ ใช้จัดการ
การบริหารจัดการการตั้งค่าระบบ
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๒. สอบทานการบริหารจัดการ Patch (Patch management) ทีค่ รอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้
๑) การเฝ้าระวังและติดตามช่องโหว่และ Patch จากเจ้าของผลิตภัณฑ์
๒) การจัดลำดับความสำคัญของช่องโหว่และการ Patch
๓) การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงของระบบเมื่อทำการ Patch และสอบทานหลักฐานการดำเนินการ
เรื่องการบริหารจัดการ Patch
๓. สอบทานการกำหนดสิทธิการเข้าถึงและจำกัดสิทธิผู้ใช้งานที่มีสิทธิสูง (High privileged ID) ทีค่ รอบคลุม
ในเรื่องดังต่อไปนี้
๑) การจัดการผู้ใช้งานที่มีสิทธิสูง (High privileged ID) ที่รวมถึง ระบบปฏิบัติการ (Operating system)
ฐานข้อมูล (Database) และ ระบบงาน (Application)
๒) การอนุมัติผู้ใช้งานที่มีสิทธิสูง (High privileged ID) การพิจารณาระยะเวลาของรหัสผู้ใช้งานที่มีสิทธิสูง
๓) การทบทวนผู้ใช้งานที่มีสิทธิสูง (High privileged ID) ตามรอบระยะเวลาที่เหมาะสม
๔) การไม่ใช้รหัสผู้ใช้งานที่มีสิทธิสูงในลักษณะของชื่อผู้ใช้งานกลาง เช่น Administrator Root
๕) วิธีการที่เหมาะสมในกรณีที่มีการใช้ผู้ใช้งานที่มสี ิทธิสูง (High privileged ID) ร่วมกันมากกว่า ๑ คน
(Shared ID)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. เอกสารการบริหารจัดการการตั้งค่าระบบ (System configuration management)
๒. เอกสารการบริหารจัดการ Patch (Patch management)
๓. เอกสารการกำหนดสิทธิการเข้าถึงและจำกัดสิทธิผู้ใช้งานที่มีสิทธิสูง (High privileged ID)
ความเสี่ยง
ISR.๐๘.๐๔ ข้อมูลที่สำคัญอาจไม่ถูกสำรองไว้อย่างเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจในกรณีฉุกเฉิน
การควบคุมที่พึงมี
ISC.๐๘.๐๔ บริษัทต้องกำหนดวิธีการและกระบวนการที่ใช้ สำรองข้อมูล (Data backup) รวมทั้งความถี่ใน
การสำรองข้อมูลที่เหมาะสมกับลักษณะและความซับซ้อนของการดำเนินงานของบริษัท
แนวทางการประเมิน
๑. กำหนดวิธีการ รูปแบบเทคโนโลยี และความถี่ ที่ใช้ในการสำรองข้อมูล ที่มีความสอดคล้องกับระยะเวลา
สูงสุดที่ยอมให้ข้อมูลสูญหายตามที่กำหนด (Recovery Point Objective: RPO) รวมทั้งลักษณะและความ
ซับซ้อนของการดำเนินงาน ความต้องการในการใช้งาน
๒. มีแผนปฏิบัติงานการสำรองข้อมูล (Data backup) ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร
๓. มีการรายงานผลการสำรองข้อมูล และผลการทดสอบการเรียกคืนชุดข้อมูลที่ได้สำรองไว้
อ้างอิงจาก
- ISO/IEC ๒๗๐๐๑ (A.๑๒.๓.๑)
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๓ ข้อ ๒๑ (๔)
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ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. สัมภาษณ์ทีมที่ดูแลการสำรองข้อมูล (Data backup) ของบริษัท
๒. สัมภาษณ์ทีมที่ดูแลการสำรองข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือหรือวิธีการที่ใช้สำรองข้อมูล ที่บริษัทได้ดำเนินการ
ตามกระบวนการที่ได้กำหนดไว้
สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานเอกสารกระบวนการที่ใช้ในการสำรองข้อมูล (Data backup) ทีค่ รอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้
๑) การกำหนดความถี่ในการสำรองข้อมูล (Frequency of backups)
๒) การบันทึกการสำรองข้อมูล (Backup logs) และการจัดการกรณีที่การสำรองข้อมูลไม่สมบูรณ์
๓) การป้องกันข้อมูลสำรอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่อยู่ในระดับชั้นความลับ (Backup protection)
๔) วิธีการกู้คืนข้อมูลสำรอง และการทดสอบการกู้คืน (Restore procedure)
๕) ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลสำรอง (Retention period)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. เอกสารกระบวนการที่ใช้ในการสำรองข้อมูล (Data backup)
ความเสี่ยง
ISR.๐๘.๐๕ ข้อมูลบันทึกเหตุการณ์มีการเข้าถึงระบบสารสนเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการกระทำรายการ
ที่ผิดปกติอาจไม่ได้ถูกตรวจพบ และแก้ไขอย่างทันท่วงที
การควบคุมที่พึงมี
ISC.๐๘.๐๕ บริษัทต้องจัดให้มีการจัดเก็บข้อมูลบันทึกเหตุการณ์ (Logging) ของเครื่องแม่ข่าย ระบบงาน และ
อุปกรณ์เครือข่ายที่ สำคัญ โดยจะต้องมีความมั่นคงปลอดภัยเพียงพอในการป้องกันการเปลี่ยนแปลง แก้ไข
หรือทำลาย รวมถึงมีการสอบทาน log ด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ
แนวทางการประเมิน
๑. มีการจัดเก็บข้อมูลบันทึกเหตุการณ์ (Logging) ของเครื่องแม่ข่าย ระบบงาน และอุปกรณ์เครือข่ายที่สำคัญ
โดยมีระยะเวลาจัดเก็บไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ และมีการจัดเก็บรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลบันทึกเหตุการณ์อย่างรัดกุมเพียงพอ ในการป้องกันการเปลี่ยนแปลง แก้ไข
หรือทำลาย
๒. มีการสอบทานบันทึกการเข้าถึงระบบ (Access Log) และบันทึกการดำเนินงาน (Activity Log) อย่าง
สม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถติดตามและตรวจสอบการเข้าถึงและการใช้งานระบบหรือข้อมูล โดยมีรายละเอียดที่
เพียงพอเพื่อสามารถใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบและระบุตัวผู้กระทำได้
อ้างอิงจาก
- ISO/IEC ๒๗๐๐๑ (A.๑๒.๔.๑)
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๓ ข้อ ๒๑ (๕)
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ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. สัมภาษณ์ทีมที่ดูแลเกี่ยวกับวิธีการในการดำเนินการในการจัดเก็บบันทึกเหตุการณ์ (Logging) ของบริษัท
๒. วิธีการสอบทาน log ด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศว่าบริษัทว่ามีการดำเนินการอย่าง
สม่ำเสมอเพื่อที่สามารถจัดการเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างทันท่วงที
สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานเอกสารกระบวนการการจัดเก็บบันทึกเหตุการณ์ (Logging) หรือเครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บ
บันทึกเหตุการณ์ (Logging) ว่ามีความมั่นคงปลอดภัยเพียงพอในการป้องกันการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือ
ทำลายโดยการจัดเก็บบันทึกเหตุการณ์ (Logging) ครอบคลุมทั้งของเครื่องแม่ข่าย ระบบงาน และอุปกรณ์
เครือข่ายทีส่ ำคัญ โดย log ที่จัดเก็บทีค่ รอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้
๑) User IDs
๒) System activities
๓) Date, Time and details of key events, e.g. log-on and log-off
๔) Records of successful and rejected system access attempts
๕) Records of successful and rejected data and other resource access attempts
๖) Changes to system configuration
๗) Use of privileges
๘) Use of system utilities and applications
๙) Network addresses and protocols
๑๐) และอื่น ๆ ที่จำเป็น
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. เอกสารกระบวนการการจัดเก็บบันทึกเหตุการณ์ (Logging)
๒. เอกสารเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บบันทึกเหตุการณ์
ความเสี่ยง
ISR.๐๘.๐๖ ระบบงานอาจถูกโจมตีจากช่องโหว่ หรือเมื่อระบบมีปัญหาหรือถูกโจมตีจะไม่สามารถให้บริการ
ต่อได้ เนื่องจากไม่มีการเฝ้าระวังและไม่ได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมและทันท่วงที
การควบคุมที่พึงมี
ISC.๐๘.๐๖ บริษัทต้องจัดให้มีการติดตามดูแลระบบและการเฝ้าระวังภัยคุกคาม (Security monitoring) โดย
มีกระบวนการหรือเครื่องมือในการตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติ หรือภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบที่ สำคัญ รวมถึงต้องมีการบริหารจัดการช่องโหว่ (Vulnerability management) ของ
ระบบที่เหมาะสมตามระดับความเสี่ยง และจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก ทำหน้าที่ทดสอบเจาะระบบ
โดยเฉพาะระบบงาน (Application) และระบบเครือข่าย (Network) ที่มีการเชื่อมต่อกับระบบเครือ ข่าย
สื่อสารสาธารณะ (Internet facing) อย่างสม่ำเสมอ หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบอย่างมีนัยสำคัญ
แนวทางการประเมิน
๑. มีมาตรฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติในการติดตามดูแลระบบและเฝ้าระวังภัยคุกคาม เพื่อให้มีการติดตามดูแล
ความปลอดภัยของระบบอย่างต่อเนื่อง
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๒. มีผู้รับผิดชอบในการประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลภัยคุกคามระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยว ข้องรวมทั้งมี
กระบวนการและช่องทางในการรายงาน แลกเปลี่ยน ติดตาม เพื่อป้องกัน รับมือ และแก้ไขภัยคุกคาม
๓. มีการติดตามดูแลระบบและการเฝ้าระวังภัยคุกคาม (Security monitoring) โดยมีกระบวนการหรือ
เครื่องมือในการตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติ หรือภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบที่
สำคัญ เพื่อให้สามารถตรวจจับ ป้องกัน และรับมือเหตุการณ์ผิดปกติและภัยคุกคามได้อย่างทันท่วงที
๔. มีกระบวนการหรือเครื่องมือในการค้นหาหรือรับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อวิเคราะห์และ
ประเมินภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้น โดยครอบคลุมรูปแบบของการโจมตี ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ภัย
คุกคาม รวมถึงวิธีการรับมือหรือป้องกันเพื่อใช้สนับสนุนการรับมือต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์
๕. มีการบริหารจัดการช่องโหว่ (Vulnerability management) ของระบบที่เหมาะสมตามระดับความเสี่ยง
๖. มีการทดสอบเจาะระบบโดยผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก โดยเฉพาะระบบงาน (Application) และระบบ
เครือข่าย (network) ที่มีการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายสื่อสารสาธารณะ (Internet facing) อย่างสม่ำเสมอ
หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบอย่างมีนัยสำคัญ
อ้างอิงจาก
- ISO/IEC ๒๗๐๐๑ (A.๑๒.๖.๑)
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๓ ข้อ ๒๑ (๖)
ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. สัมภาษณ์ทีมที่ดูแลรับผิดชอบติดตามดูแลระบบและการเฝ้าระวังภัยคุกคาม (Security monitoring) การ
บริหารจัดการช่องโหว่ (Vulnerability management) และการทดสอบเจาะระบบ
สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานเครื่องมือหรือกระบวนการติดตามดูแลระบบและการเฝ้าระวังภัยคุกคาม (Security monitoring)
โดยมีกระบวนการหรือเครื่องมือในการตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติ หรือภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบที่สำคัญ เช่นการจัดให้มีการดำเนินการหรือการใช้บริการจากผู้ให้บริการด้าน Security
Operation Center (SOC) หรือกระบวนการอื่นในการติดตามและเฝ้าระหว่างภัยคุกคาม (Security
monitoring)
๒. สอบทานเครื่องมือและกระบวนการบริหารจัดการช่องโหว่ (Vulnerability management) ที่เหมาะสม
ตามระดับความเสี่ยงของบริษัท และการดำเนินการที่เหมาะสมในการปิดช่องโหว่ที่ตรวจพบตามระดับความ
เสี่ยง
๓. สอบทานวิธีการทดสอบเจาะระบบของบริษัท สำหรับระบบงาน (Application) และระบบเครือข่าย
(network) ที่มีการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายสื่อสารสาธารณะ (Internet facing) อย่างสม่ำเสมอ และการ
ดำเนินการที่เหมาะสมในการปิดช่องโหว่ที่ตรวจพบในรายงานการทดสอบเจาะระบบ
4. สอบทานรายงานช่องโหว่ทางเทคนิคและรายงานผลการทดสอบเจาะระบบเพื่อพิจารณาขอบเขตการ
ดำเนินงานและติดตามเพื่อปิดช่องโหว่ที่พบ
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เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. เอกสารเกี่ยวกับเครื่องมือหรือกระบวนการติดตามดูแลระบบและการเฝ้าระวังภัยคุกคาม (Security
monitoring)
๒. เอกสารเกี่ยวกับเครื่องมือและกระบวนการบริหารจัดการช่องโหว่ (Vulnerability management)
๓. เอกสารเกี่ยวกับวิธีการทดสอบเจาะระบบของบริษัท
4. รายงานช่องโหว่ทางเทคนิคและรายงานผลการทดสอบเจาะระบบ
IS.๐๙ การจัดหาและการพัฒนาระบบ (System Acquisition and Development)
วัตถุประสงค์
เพื ่ อ ให้ ม ั ่ น ใจได้ ว ่ า บริ ษ ั ท มี ห ลั ก เกณฑ์ แ ละกระบวนการในการจั ด หาและการพั ฒ นาระบบ ( System
acquisition and development) ที่คำนึงถึงความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลในทุก ขั้นตอนของการพัฒ นา
ระบบ
ความเสี่ยง
ISR.๐๙.๐๑ ระบบงานที่ถูกพัฒนาไม่เป็นไปตามความต้องการ ฟังก์ชันงาน หรือการควบคุมเฉพาะที่จำเป็น
ของระบบงานอาจไม่ได้ถูกพัฒนา และ/หรือมีการทำงานที่ผิดพลาดไม่สามารถนำมาใช้ปฏิบัติงานได้
การควบคุมที่พึงมี
ISC.๐๙.๐๑ บริษัทต้องมีหลักเกณฑ์และกระบวนการในการจัดหาและพัฒนาระบบ (System acquisition
and development) โดยการจัดหาระบบบริษัทต้อง
๑) มีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการประเมินและคัดเลือกผู้ขาย หรือผู้รับจ้างพัฒนาระบบ
๒) ต้องทำสัญญาซื้อขายหรือ สัญญาจ้างที่กำหนดเงื่อนไขในการพัฒนาระบบที่ชัดเจน
แนวทางการประเมิน
๑. มีหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกระบบและผู้ให้บริการที่ชัดเจนและครอบคลุมถึงสัญญาทางด้านลิขสิทธิ์
ของซอฟต์แวร์ การใช้ระบบ การตรวจสอบระบบก่อนติดตั้งใช้งานจริง รวมถึงการรับรองคุณภาพของระบบ
และการกำหนดขอบเขตในการจ้างพัฒนาระบบ
๒. มีขั้นตอนการสร้างและจัดการสิทธิของระบบ ทั้งในส่วนของ Business user และ High privileged user
๓. มีมาตรการความปลอดภัยของระบบนั้นๆ ที่คำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลที่นำไปใช้งานและตอบรับ
ความต้องการของ Business process ได้
๔. มีการทำสัญญาซื้อขายหรือ สัญญาจ้างที่กำหนดเงื่อนไขในการพัฒนาระบบที่ชัดเจน
อ้างอิงจาก
- ISO/IEC ๒๗๐๐๑ (A.๑๔.๑.๑)
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๓ ข้อ ๒๒ (๑)
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ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. สัมภาษณ์ทีมที่ดำเนินการจัดหาและพัฒนาระบบ (System acquisition and development) ของ
องค์กร
สอบทานเอกสาร
๑. ตรวจสอบว่าในการดำเนินการจัดหาและพัฒนาระบบ มีเอกสารหรือการประชุมที่คำนึงถึงหัวข้อดังต่อไปนี้
หรือไม่
๑) มีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการประเมินและคัดเลือกผู้ขาย หรือผู้รับจ้างพัฒนาระบบ
๒) มีขั้นตอนการสร้างและจัดการสิทธิของระบบ ทั้งในส่วนของ Business user และ High privileged
user
๓) มีมาตรการความปลอดภัยของระบบนั้นๆ ที่คำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลที่นำไปใช้งาน
๔) ตอบรับความต้องการของ Business process
๕) มีการทำสัญญาซื้อขายหรือ สัญญาจ้างที่กำหนดเงื่อนไขในการพัฒนาระบบที่ชัดเจน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. เอกสารหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกผู้ขาย หรือผู้รับจ้างพัฒนาระบบ
๒. เอกสารสัญญาซื้อขายหรือ สัญญาจ้าง
ความเสี่ยง
ISR.๐๙.๐๒ ระบบงานที่ถูกพัฒนาทำงานได้ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน หรือมีการทำงานที่
ผิดพลาด ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูล
การควบคุมที่พึงมี
ISC.๐๙.๐๒ ในการพัฒนาระบบ (System development) บริษัทต้องจัดให้มีการออกแบบ พัฒนา และ
ทดสอบระบบ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบมีความถูกต้อง มั่นคงปลอดภัย เชื่อถือได้ และพร้อมใช้งาน
แนวทางการประเมิน
๑. มีการออกแบบ พัฒนา และทดสอบระบบ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบมีความถูกต้อง มั่นคงปลอดภัย เชื่อถือได้
และพร้อมใช้งาน โดยจะต้องมีการดำเนินการอย่างน้อย ดังนี้
๑) มีมาตรฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติในการออกแบบและพัฒนาระบบงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดย
คำนึงถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่จัดทำความต้องการของระบบงาน การ
ออกแบบ การพัฒนา และการทดสอบระบบก่อนใช้งานจริง
๒) มีการกำหนดความต้ องการด้า นความมั่ นคงปลอดภั ย ตั ้ง แต่เ ริ่ มต้ นพัฒ นาระบบเป็น เอกสารที่
ประกอบด้วยรายละเอียดคุณสมบัติทางเทคนิค (technical specification)
๓) มีแนวทางอ้างอิงหรือคู่มือในการเขียนโค้ดอย่างปลอดภัยที่สอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรม เช่น
OWASP Top ๑๐, SANS CWE Top ๒๕
๔) มีกระบวนการหรือเครื่องมือที่ใช้ควบคุมการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโค้ด
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๕) โค้ดที่เขียนได้ผ่านการทบทวนและพิจารณาด้านความปลอดภัยของโค้ด และได้รับการแก้ไขก่อน
นำไปใช้งานจริง
๖) มีการลบบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านที่ใช้ในระหว่างทดสอบก่อนนำไปใช้งานจริง
๗) ไม่อนุญาตให้นำข้อมูลจริงของผู้ใช้บริการมาใช้งานในการทดสอบ
อ้างอิงจาก
- ISO/IEC ๒๗๐๐๑ (A.๑๔.๒.๑)
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๓ ข้อ ๒๒ (๒)
ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. สัมภาษณ์ทีมพัฒนาระบบขององค์กรว่ามีกระบวนการออกแบบ พัฒนา และ ทดสอบ ในการพัฒนาระบบ
สอบทานเอกสาร
๑.ทบทวนเอกสารกระบวนการพัฒนาระบบ เพื่อตรวจสอบว่าได้มีการคำนึงถึงความมั่นคงปลอดภัยหรือไม่
โดยตรวจสอบตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ โดยพิจารณาสิ่งต่อไปนี้
๑) มีการกำหนดความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัยตั้งแต่เริ่มต้นพัฒนาระบบ
๒) มีแนวทางอ้างอิงหรือคู่มือในการเขียนโค้ดอย่างปลอดภัยที่สอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรม เช่น
OWASP Top ๑๐, SANS CWE Top ๒๕
๓) มีกระบวนการหรือเครื่องมือที่ใช้ควบคุมการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโค้ด
๔) โค้ดที่เขียนได้ผ่านการทบทวนและพิจารณาด้านความปลอดภัยของโค้ด และได้รับการแก้ไขก่อน
นำไปใช้งานจริง
๕) มีการลบบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านที่ใช้ในระหว่างทดสอบก่อนนำไปใช้งานจริง
๖) ไม่อนุญาตให้นำข้อมูลจริงของผู้ใช้บริการมาใช้งานในการทดสอบ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. เอกสารกระบวนการพัฒนาระบบ
๒. เอกสารผลการทดสอบด้านความปลอดภัยของโค้ดที่พัฒนา
๓. เอกสารคู่มือในการดำเนินการพัฒนาระบบ
๔. เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรการเขียนโค้ดอย่างมั่นคงปลอดภัย
๕. บันทึกการเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการเขียนโค้ดอย่างมั่นคงปลอดภัย
(ก) การควบคุมย่อยตามการควบคุมที่พึงมี ISC.09.02
มีการจัดทำเอกสารความต้องการของระบบงาน (Requirement) และเอกสาร รายละเอียดคุณสมบัติทาง
เทคนิ ค (Technical specification) โดยครอบคลุ ม ถึ ง เรื ่ อ งการรั ก ษาความมั ่ น คงปลอดภั ย ซึ ่ ง รวมถึ ง
กระบวนการในการทดสอบระบบงาน
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แนวทางการประเมิน
๑) มีการจัดทำเอกสารความต้องการของระบบงาน (Requirement) และเอกสาร รายละเอียดคุณสมบัติทาง
เทคนิ ค (Technical specification) โดยครอบคลุ ม ถึ ง เรื ่ อ งการรั ก ษาความมั ่ น คงปลอดภั ย ซึ ่ ง รวมถึ ง
กระบวนการในการทดสอบระบบงาน
2) เอกสารรายละเอียดคุณสมบัติทางเทคนิค (technical specification) ได้รับการลงนามรับรอง (sign off)
จากผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนเริ่มพัฒนาระบบ
อ้างอิงจาก
- ISO/IEC ๒๗๐๐๑ (A.๑๔.๑.๑)
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๓ ข้อ ๒๒ (๒) (ก)
ขั้นตอนการตรวจสอบ
สอบทานเอกสาร
๑. ทบทวนกระบวนการพัฒนาระบบเพื่อตรวจสอบว่าได้มีการคำนึงถึงความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ
ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการโดยมีการกำหนดความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัยตั้งแต่เริ่มต้นพัฒนา
ระบบเป็นเอกสารสารรายละเอียดคุณสมบัติทางเทคนิค (Technical specification)
2. สอบทานเอกสารรายละเอี ย ดคุณ สมบั ต ิท างเทคนิค (Technical specification) เพื ่ อ พิ จ ารณาความ
ต้องการเชิงธุรกิจ (business requirement) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามนโยบายหรือมาตรฐานที่
บริษัทกำหนด (security specification) และลงนามรับรอง (sign off)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. เอกสารกระบวนการพัฒนาระบบ
2. เอกสารรายละเอียดคุณสมบัติทางเทคนิค (Technical specification)
(ข) การควบคุมย่อยตามการควบคุมที่พึงมี ISC.09.02
มีกระบวนการหรือเครื่องมือในการควบคุมเวอร์ชั่นของคำสั่งในการเขียนโปรแกรม (Source code version
Control) โดยจะต้องจำกัดสิทธิผู้ที่จะดำเนินการติดตั้งโปรแกรมในระบบงาน ที่ให้บริการจริง (Production)
เท่าทีจ่ ำเป็นเท่านั้น
แนวทางการประเมิน
๑. มีกระบวนการหรือเครื่องมือในการควบคุมเวอร์ช ั่นของคำสั่งในการเขียนโปรแกรม (Source code
version Control) โดยจะต้องจำกัดสิทธิผ ู้ที่จะดำเนิน การติดตั้งโปรแกรมในระบบงาน ที่ให้บริการจริง
(Production) เท่าทีจ่ ำเป็นเท่านั้น
๒. มีการควบคุมเครื่องที่ไม่ได้อยู่บนระบบที่ให้บริการจริง (Non-production) ให้มีความปลอดภัยเพียงพอ
ตามระดับความเสี่ยงเพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
อ้างอิงจาก
- ISO/IEC ๒๗๐๐๑ (A.๑๔.๒.๔)
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- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๓ ข้อ ๒๒ (๒) (ข)
ขั้นตอนการตรวจสอบ
สอบทานเอกสาร
๑. ทบทวนกระบวนการพัฒนาระบบเพื่อตรวจสอบว่าได้มีการคำนึงถึงความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ
ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการโดยมีกระบวนการหรือเครื่องมือที่ใช้ควบคุมการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโค้ด และ
จำกัดสิทธิผู้ที่จะดำเนินการติดตั้งโปรแกรมในระบบงาน ที่ให้บริการจริง (Production) เท่าทีจ่ ำเป็น
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. เอกสารกระบวนการพัฒนาระบบ
(ค) การควบคุมย่อยตามการควบคุมที่พึงมี ISC.09.02
มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องใน กระบวนการพัฒนาระบบ เช่น การ
แบ่งแยกระหว่างผู้พัฒนาระบบ (Developer) และผู้บริหารจัดการ ระบบ (Administrator)
แนวทางการประเมิน
๑. กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการพัฒนาระบบให้เป็นไปตามหลักการแบ่งแยก
หน้าที่อย่างเหมาะสม (Segregation of Duties) เพื่อไม่ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถปฏิบัติงานตั้งแต่ต้นจน
จบกระบวนการ
๒. มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ ยวข้องใน กระบวนการพัฒนาระบบ เช่น การ
แบ่งแยกระหว่างผู้พัฒนาระบบ (Developer) และผู้บริหารจัดการ ระบบ (Administrator)
อ้างอิงจาก
- ISO/IEC ๒๗๐๐๑ (A.๑๔.๒.๖)
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๓ ข้อ ๒๒ (๒) (ค)
ขั้นตอนการตรวจสอบ
สอบทานเอกสาร
๑. ทบทวนกระบวนการพัฒนาระบบเพื่อตรวจสอบว่าได้มีการคำนึงถึงความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ
ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการโดยมีแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้พัฒนาระบบ (Developer) และผู้บริหารจัดการ
ระบบ (Administrator)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. เอกสารกระบวนการพัฒนาระบบ
(ง) การควบคุมย่อยตามการควบคุมที่พึงมี ISC.09.02
บริษัทต้องจัดให้มีการแบ่งแยกสภาพแวดล้อมของระบบงานที่ใช้สำหรับการพัฒนา (Development) และการ
ทดสอบ (Testing) ออกจากระบบงานที่ให้บริการจริง (Production)
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แนวทางการประเมิน
๑. มีการแบ่งแยกสภาพแวดล้อมของระบบงานที่ใช้ สำหรับการพัฒนา (Development) และการทดสอบ
(Testing) ออกจากระบบงานที่ให้บริการจริง (Production) เพื่อควบคุมการทดสอบและลดผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นจากการทดสอบและการนำระบบขึ้นใช้งานจริงต่อระบบที่ให้บริการจริง
อ้างอิงจาก
- ISO/IEC ๒๗๐๐๑ (A.๑๔.๒.๖)
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๓ ข้อ ๒๒ (๒) (ง)
ขั้นตอนการตรวจสอบ
สอบทานเอกสาร
๑.ทบทวนกระบวนการพัฒนาระบบเพื่อตรวจสอบว่าได้มีการคำนึงถึงความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ
ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการโดยมีแบ่งแยกระบบงานที่ใช้สำหรับการพัฒนา (Development) และการ
ทดสอบ (Testing) ออกจากระบบงานที่ให้บริการจริง (Production)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. เอกสารกระบวนการพัฒนาระบบ
(จ) การควบคุมย่อยตามการควบคุมที่พึงมี ISC.09.02
บริษัทต้องจัดให้มีการทดสอบระบบก่อนการใช้งานจริง เช่น ทดสอบการทำงานของแต่ละระบบ (Unit test)
ทดสอบการทำงานร่ว มกัน ของระบบต่าง ๆ (System integration test) ทดสอบความพร้อมใช้งานตาม
กระบวนการและความต้องการของผู้ใช้งาน (User acceptance test) และทดสอบความปลอดภัยของระบบ
(Security test) ตามกระบวนการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่กำหนด ในเอกสารรายละเอียดคุณสมบัติ
ทางเทคนิค (Technical specification) รวมถึงต้องควบคุมการรั กษาความมั่นคงปลอดภัยและความลับของ
ข้อมูลสำคัญที่นําไปใช้ในการทดสอบ
แนวทางการประเมิน
๑. มีการทดสอบบนสภาพแวดล้อมใกล้เคียงระบบที่ให้บริการจริง เพื่อลดความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงบน
ระบบที่ให้บริการจริง
๒. ในการทดสอบระบบก่อนใช้งานจริง ควรประกอบด้วย
๑) การทดสอบการทำงานของแต่ละระบบ (Unit test)
๒) ทดสอบการทำงานร่วมกันของระบบต่าง ๆ (System integration test)
๓) ทดสอบความพร้อม ใช้งานตามกระบวนการและความต้องการของผู้ใช้งาน (User acceptance test)
๔) ทดสอบความปลอดภัยของระบบ (Security test) โดยสอดคล้องกับรายละเอียดคุณสมบัติทางเทคนิค
(Technical specification)
๓. มีกระบวนการและเอกสารการ Sign off ผลการทดสอบระบบจากฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องที่ผ่านตามข้อตกลง
หรือเงื่อนไขที่ยอมรับได้อย่างครบถ้วน ก่อนนำระบบขึ้นใช้งานจริง
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อ้างอิงจาก
- ISO/IEC ๒๗๐๐๑ (A.๑๔.๒.๘, A.๑๔.๒.๙)
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๒ ข้อ ๒๒ (๒) (จ)
ขั้นตอนการตรวจสอบ
สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานกระบวนการพัฒนาระบบหรือกระบวนการทดสอบระบบเพื่อตรวจสอบว่าได้มีการคำนึงถึงความ
มั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการโดยมีการทดสอบระบบก่อนการใช้งานจริง
ประกอบไปด้วย
๑) การทดสอบการทำงานของแต่ละระบบ (Unit test)
๒) ทดสอบการทำงานร่วมกันของระบบต่าง ๆ (System integration test)
๓) ทดสอบความพร้อม ใช้งานตามกระบวนการและความต้องการของผู้ใช้งาน (User acceptance test)
๔) ทดสอบความปลอดภัยของระบบ (Security test) โดยสอดคล้องกับรายละเอียดคุณสมบัติทางเทคนิค
(Technical specification)
5) ควบคุมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและความลับของข้อมูลสำคัญที่นำไปใช้ในการทดสอบ
๒. พิจารณาว่ามีการทบทวนรายงานผลการวิเคราะห์ตรวจสอบความปลอดภัยของโค้ดที่พัฒนาด้วยเครื่องมือ
วิเคราะห์หรือผู้เชี่ยวชาญหรือไม่
3. สอบทานรายงานผลการทดสอบระบบเพื่อพิจารณาการทดสอบต่างๆ และการ sign off
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. เอกสารกระบวนการพัฒนาระบบหรือกระบวนการทดสอบระบบ
(ฉ) การควบคุมย่อยตามการควบคุมที่พึงมี ISC.09.02
บริษัทต้องจัดให้มีการทดสอบประสิทธิภาพ (Performance test) สำหรับระบบที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
หรือการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
แนวทางการประเมิน
๑. มีการทดสอบประสิทธิภาพ (Performance test) สำหรับระบบที่เกี่ยวข้องกับการ ให้บริการหรือการทำ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบที่มีการเชื่อมโยงกับระบบอื่นจำนวนมาก
อ้างอิงจาก
- ISO/IEC ๒๗๐๐๑ (A.๑๔.๒.๘, A.๑๔.๒.๙)
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๓ ข้อ ๒๒ (๒) (ฉ)
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ขั้นตอนการตรวจสอบ
สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานกระบวนการพัฒนาระบบหรือกระบวนการทดสอบระบบเพื่อตรวจสอบว่าได้มีการคำนึงถึงการ
ทดสอบประสิทธิภาพ (Performance test)
๒. สอบทานรายงานการทดสอบประสิทธิภาพ (Performance test) ของระบบทีม่ ีการให้บริการหรือการทำ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบที่มีการเชื่อมโยงกับระบบอื่นจำนวนมาก
เอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง
๑. กระบวนการพัฒนาระบบหรือกระบวนการทดสอบระบบ
2. รายงานการทดสอบประสิทธิภาพ (Performance test)
(ช) การควบคุมย่อยตามการควบคุมที่พึงมี ISC.09.02
บริษัทต้องจัดทำคู่มือและอบรมผู้ใช้งานระบบและผู้ดูแลระบบ
แนวทางการประเมิน
๑. มีการจัดทำคู่มือและจัดให้มีการอบรมผู้ใช้งานระบบและผู้ดูแลระบบอย่างต่อเนื่อง
อ้างอิงจาก
- ISO/IEC ๒๗๐๐๑ (A.๑๔.๒.๑)
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๓ ข้อ ๒๒ (๒) (ช)
ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
1. สัมภาษณ์ Project Managerหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ถึงการอบรมการใช้งานระบบใหม่ และ/หรือ มีการจัดทำ
คู่มือใช้งานและผู้ดูแลระบบ
สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานหลักฐานการอบรมการใช้งานระบบใหม่ และ/หรือ เอกสารคู่มือ ผู้ใช้งานและคู่มือสำหรับผู้ดูแล
ระบบ
๒. สอบทานเอกสารคู่มือผู้ใช้งานระบบและผู้ดูแลระบบ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. คู่มือใช้งานระบบ (User Manual) และคู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบ
๒. เอกสารหลักฐานการอบรมการใช้งานระบบ
IS.๑๐ การบริหารจัดการผู้ให้บริการภายนอก (Third Party Management)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกผู้ให้บริการภายนอก โดยต้อง
จัดทำสัญญาจ้างการให้บริการ และกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ให้บริการภายนอกปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความ

คู่มือการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามแนวทางการกำกับดูแลตามความเสี่ยง

84

ปลอดภัยของบริษัท รวมถึงต้องกำหนดข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service level agreement : SLA)
พร้อมทั้งมีการตรวจสอบและติดตามการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ การใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากผู้ให้บริการภายนอก (IT outsourcing) บริษัทสามารถพิจารณาแนวทางในการดำเนินการตามแนวปฏิบัติ
ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุร กิจประกันภัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแล
การใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเสี่ยง
ISR.๑๐.๐๑ ความเสี่ยงจากผู้ให้บริการภายนอก (Third party management) หรือมีพันธมิตรทางธุรกิจที่มี
การเชื่อมต่อกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท หรือสามารถเข้าถึงข้อมูล ส่งผลให้ข้อมูล ที่สำคัญของ
บริษัท หรือของลูกค้าของบริษัทอาจได้รับการเปิดเผย ถูกแก้ไข สูญหายและเสียหายได้ เนื่องจากไม่สามารถ
ควบคุมและกำกับดูแลผู้ให้บริการภายนอก
การควบคุมที่พึงมี
ISC.๑๐.๐๑ บริษัทต้องจัดให้มีการกำกับดูแลและการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการใช้บริการ ที่อาจเกิดขึ้น
ในรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปจากการดำเนินงานตามปกติที่กระทำโดยบริษัทเอง รวมทั้งรับผิดชอบต่อการ
ให้บริการ อย่างต่อเนื่องแก่ผู้ใช้บริการของบริษัท โดยคงความน่าเชื่อถือของการให้บริการเช่นเดียวกับบริษัท
เป็นผู้ดำเนินการด้วยตนเอง
แนวทางการประเมิน
คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการรักษาความปลอดภัยจากภัยไซเบอร์ที่ครอบคลุมการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกโดย
ดำเนินการอย่างน้อย ในเรื่องดังต่อไปนี้
๑. กำหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจนในการตัดสินใจใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกเช่น เหตุผลความจำเป็นทาง

ธุรกิจ ประโยชน์ที่ได้รับและต้นทุน รวมทั้งต้องพิจารณาว่าการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกด้าน
งานเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ไม่ขัดต่อกฎหมายและข้อบังคับที่บริษัทต้องปฏิบัติตาม และไม่ก่อให้เกิด
ช่องโหว่ที่นำไปสู่การเกิดการทุจริตที่ร้ายแรง หรือก่อให้เกิดภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้ง
จากภายในและภายนอก
๒. จัดให้มีโครงสร้างและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการผู้ให้บริการภายนอก
เป็นไปตามหลักการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ ๓ ระดับ (Three lines of defense) เพื่อให้มี
การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ อย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอำนาจในการทำหน้าที่ในแต่ละ
ระดับอย่างเหมาะสม
๓. กำกับดูแลและพิจารณาให้ความเห็นชอบการใช้บริการ IT outsourcing ของบริษัทให้สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ
๔. กำหนดนโยบายการบริห ารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ (IT risk management
policy) และนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT security policy)
ที่ครอบคลุม ถึง การใช้บ ริการจากผู้ให้บริการภายนอก โดยแนวทางการบริห ารความเสี่ยง ควร
สอดคล้องกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นภายใต้กรอบหลักการ ด้านเทคโนโลยีที่สำคัญ ๓ ประการ คือ
๑) การรั ก ษาความลั บ (Confidentiality) ๒) การรั ก ษาความถู ก ต้ อ งเชื ่ อ ถื อ ได้ (Integrity) และ
๓) ความพร้อมใช้ (Availability) ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท
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๕. กำกับดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการผู้ให้บริการภายนอก
อย่างเหมาะสม โดยมีการประเมินตนเอง (Self-assessment) มีการควบคุม และจัดการความเสี่ยง
อย่างมีประสิทธิภาพ
๖. กำกับดูแลให้มีการติดตามผลการดำเนินการจากการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก ทั้งนี้ ในกรณีที่
ผู้ให้บริการภายนอกมีการให้ผู้ให้บริการภายนอกรายอื่นรับช่วงจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ให้บริการแก่บริษัท (Sub-contract) หรือการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกรายอื่นเป็นทอดๆ
บริษัทต้องมั่นใจว่าผู้ให้บริการภายนอก จะรับผิดชอบต่อการให้บริการด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
แก่บริษัทเสมือนกับที่ผู้ให้บริการภายนอกเป็นผู้ให้บริการด้วยตนเอง
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทสามารถมอบหมาย หรือแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย หรือผู้บริหารดำเนินการ
ในเรื่องดังกล่าวข้างต้นได้ตามความเหมาะสม
อ้างอิงจาก
- ISO/IEC ๒๗๐๐๑ (A.๑๕)
- แนวปฏิบัติ สำนักงาน คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนที่ ๑
ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. สัมภาษณ์ผู้บริหารในเรื่องกลยุทธ์และแนวทางในการตัดสินใจใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก
สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานเอกสารที่ระบุถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลการใช้บริการจากผู้
ให้บริการภายนอก
๒. สอบทานเอกสารที่ร ะบุถึงโครงสร้างและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริห ารจัด การผู้
ให้บริการภายนอกเป็นไปตามหลักการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ ๓ ระดับ
๓. สอบทานเอกสารที่ระบุถึงการกำกับดูแลและพิจารณาให้ความเห็นชอบการใช้บริการ IT outsourcing ของ
บริษัทที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ
๔. สอบทานนโยบายการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก การอนุมัติ การประกาศใช้ และการสื่อสารให้
พนักงานและผู้ที่เกีย่ วข้องทราบ
๕. สอบทานเอกสารที่ระบุถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการผู้ให้บริการภายนอก
อย่างเหมาะสม โดยมีการประเมินตนเอง (self-assessment) มีการควบคุม และจัดการความเสี่ยงอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๖. สอบทานเอกสารที่ระบุถึงการติดตามผลการดำเนินการจากการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก
๒. เอกสารที่ระบุถึงการโครงสร้างและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการผู้ให้บริการ
ภายนอก
๓. เอกสารที่ระบุถึงการกำกับดูแลและพิจารณาให้ความเห็นชอบการใช้บริการ IT outsourcing ของบริษัท
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๔. นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และนโยบายการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครอบคลุมถึงการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก
๕. เอกสารที่ระบุถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการผู้ให้บริการภายนอก
๖. เอกสารที่ระบุถึงการติดตามผลการดำเนินการจากการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก
ความเสี่ยง
ISR.10.๐๒ ผู้ให้บริการภายนอกมีการดำเนินการที่ผิดพลาดส่งผลให้การปฏิบัติงานของบริษัทหยุดชะงัก
เนื่องจากขาดการบริหารจัดการความเสี่ยง
การควบคุมที่พึงมี
ISC.๑๐.๐๒ บริษัทต้องจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก รวมถึง
การใช้บริการระบบคลาวด์โดยกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ครอบคลุมความเสี่ยงจากการ
ใช้บริการเป็นลายลักษณ์อักษร และสอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท และ
นโยบายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT security
policy) คำนึงถึงขนาด ปริมาณธุรกรรมความซับซ้อนของงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้บริการและความเสี่ยง
ที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการ ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทหรือ
คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายและได้รับการทบทวนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
มีนัยสำคัญ รวมทั้งควรสื่อสารนโยบายให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างทั่วถึงและควบคุมดูแลให้ปฏิบัติตาม
นโยบาย
แนวทางการประเมิน
นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก ควรครอบคลุมอย่างน้อย ใน
เรื่องดังต่อไปนี้
๑. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง และหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลและ
บริหารจัดการ ความเสี่ยงจากการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกรวมทั้งแนวทางและผู้รับผิดชอบ
ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. เกณฑ์การจัดระดับความเสี่ยงสอดคล้องกับระดับความมีนัยสำคัญของการใช้บริการ รวมทั้งการ
เชื่อมต่อ หรือการสามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้ให้บริการภายนอก
๓. การบริหารจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุมวงจรการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกและแนวทางการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครอบคลุมตามหลักการ CIA
๔. เกณฑ์การขออนุมัติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และการรายงานต่อคณะกรรมการหรือผู้บริหารที่
ได้รับมอบหมาย
๕. การตรวจสอบการใช้บริการ การเชื่อมต่อ หรือการเข้าถึงข้อมูลของผู้ให้บริการภายนอก
๖. แนวทางในการเตรียมความพร้อมรับมือต่อเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมี
นัยสำคัญ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
๗. การรายงานผลการบริห ารความเสี่ยงให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย หรือผู้บริห ารที่ได้รับ
มอบหมายทราบในระยะเวลาที่เหมาะสม

คู่มือการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามแนวทางการกำกับดูแลตามความเสี่ยง

87

อ้างอิงจาก
- ISO/IEC ๒๗๐๐๑ (A.๑๕)
- แนวปฏิบัติ สำนักงาน คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนที่ ๒
ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. สัมภาษณ์ผู้บริหารในเรื่ององค์ประกอบในนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการใช้บริการจากผู้
ให้บริการภายนอก โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง และหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องในการกำกับ
ดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงจากการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก
๒. สัมภาษณ์ผู้บริหารในเรื่องแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก
เกณฑ์การจัดระดับความเสี่ยงสอดคล้องกับระดับความมีนัยสำคัญของการใช้บริการ
๓. สัมภาษณ์ผู้บริหารในเรื่องแนวทางในการเตรียมความพร้อมรับมือต่อเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และมี
ผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานองค์ประกอบที่อยู่ในนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการใช้บริการจากผู้ให้บริการ
ภายนอก โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลและบริหาร
จัดการความเสี่ยงจากการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก รวมถึงการอนุมัติและประกาศใช้นโยบายฯ
๒. สอบทานเอกสารที่ระบุถึงเกณฑ์การจัดระดับความเสี่ยง ผลการประเมินความเสี่ยงจากการใช้บริการจากผู้
ให้บริการภายนอกและแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครอบคลุมตาม
หลักการ CIA
๓. สอบทานเอกสารที ่ ร ะบุ ถ ึ ง เกณฑ์ ก ารขออนุ ม ั ต ิ เ พื ่ อ พิ จ ารณาให้ค วามเห็ น ชอบ และการรายงานต่ อ
คณะกรรมการหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย
๔. สอบทานเอกสารที่ระบุถึง การตรวจสอบการใช้บริการ การเชื่อมต่อ หรือการเข้าถึงข้อมูลของผู้ให้บริการ
ภายนอก
๕. สอบทานเอกสารที่ร ะบุถึง แนวทางในการเตรียมความพร้อมรับมือต่อเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และมี
ผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
๖. สอบทานรายงานผลการบริ ห ารความเสี ่ ย งจากการใช้ บ ริ ก ารผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารภายนอกที ่ ไ ด้ ร ายงาน ให้
คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย หรือผู้บริหารที่ได้รับ มอบหมายทราบในระยะเวลาที่เหมาะสม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก
๒. เกณฑ์การจัดระดับความเสี่ยง ผลการประเมินความเสี่ยงจากการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก
๓. แนวทางในการเตรียมความพร้อมรับมือต่อเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
๔. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงจากการใช้บริการผู้ให้บริการภายนอก
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ความเสี่ยง
ISR.10.๐3 ผู้ให้บริการภายนอกที่คัดเลือกไม่สามารถให้บริการได้ตรงตามความต้องการของบริษัท มีการ
ปฏิบัติงานไม่ตรงกับ หลักเกณฑ์ที่บริษัทได้กำหนดไว้ เนื่องจากความไม่พร้อมในการให้บริการ หรือขาด
ศักยภาพในการดำเนินการตามความต้องการของบริษัท
การควบคุมที่พึงมี
ISC.๑๐.๐๓ บริษัทต้องมีการกำหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการคัดเลือกผู้ให้บริการภายนอก
แนวทางการประเมิน
๑. มีกระบวนการและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการคัดเลือกผู้ให้บริการภายนอก และมีการตรวจสอบความพร้อม
และพิจารณาความเหมาะสมของผู้ให้บริการภายนอก
๒. มีการประเมินศักยภาพผู้ให้บริการภายนอกที่ครอบคลุมตามระดับความมีนัยสำคัญ และความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ อย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้
๑. ฐานะทางการเงิน ชื่อเสียง ความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์และความสามารถในการให้บริการ
ในช่วงที่ผ่านมาและระบบการบริหารงานภายใน
๒. การบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน
๓. ศักยภาพและความสามารถในการให้บริการทั้งในภาวะปกติและไม่ปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่ ผู้
ให้บริการภายนอกนั้นมีการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการหลายราย (Concentration risk)
๔. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕. การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ และความพร้อมรับมือภัยหรือเหตุการณ์ต่างๆ
๖. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น การขอตรวจสอบเอกสารหลักฐานหรือ
ใบรับรอง จากบุคคลภายนอกในการดำเนินการตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
๗. การปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การขอตรวจสอบ หรือสามารถแสดง
เอกสารหลักฐานการได้รับการรองรับตามมาตรฐาน ISO ๒๗๐๐๑ เป็นต้น โดยการรับรองการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานสากล บริษัทควรพิจารณาว่าบุคคลภายนอกได้รับการรับรองการให้บริการในส่วนที่
สำคัญ เช่น ศูนย์คอมพิวเตอร์และ/หรือ ได้รับ การรับรองครอบคลุมทั้งองค์กร ทั้งนี้ การพิจารณา
คัดเลือกผู้ให้บริการระบบคลาวด์บริษัทควรคำนึงถึงความพร้อม และ มาตรฐานในการให้บริการของผู้
ให้บริการดังกล่าว โดยผู้ให้บริการระบบคลาวด์ควรได้รับการรับรองมาตรฐานสากลที่ เกี่ยวข้อง เช่น
มาตรฐานสากลในเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบงานและข้อมูล เป็นต้น
๘. ปัจจัยภายนอกที่อาจกระทบต่อการให้บริการของบุคคลภายนอก เช่น สถานการณ์ทางการเมือง
สภาวะ เศรษฐกิจ ข้อจำกัดด้านกฎหมายของประเทศที่บุคคลภายนอกตั้งอยู่หรือประกอบธุรกิจ
๙. การใช้เทคโนโลยีแบบเปิด (Open technology) เพื่อให้สามารถนำระบบไปใช้งานหรือเชื่อมโยงกับ
ระบบอื่นได้ (interoperability) และลดข้อจำกัดในการย้าย หรือเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีผู้ให้บริการ
รวมถึงข้อจำกัดในการ นำระบบหรือข้อมูลกลับมาดำเนินการเอง
อ้างอิงจาก
- ISO/IEC ๒๗๐๐๑ (A.๑๕)
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- แนวปฏิบัติ สำนักงาน คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนที่ ๓ ข้อ ๑
ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. สัมภาษณ์ทีมที่ดูแลการบริหารจัดการผู้ให้บริการภายนอกในเรื่องกระบวนการและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนใน
การคัดเลือกผู้ให้บริการภายนอก
๒. สัมภาษณ์ทีมที่ดูแลการบริหารจัดการผู้ให้บริการภายนอกในเรื่องการประเมินศักยภาพผู้ให้บริการภายนอก
ที่ครอบคลุมตามระดับความมีนัยสำคัญ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ
สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานเอกสารกระบวนการคัดเลือกผู้ให้บริการภายนอก
๒. สอบทานเอกสารที่ระบุถึงหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการคัดเลือกผู้ให้บริการภายนอก
๓. สอบทานเอกสารที่ระบุถึงวิธีการประเมินศักยภาพผู้ให้บริการภายนอก
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. เอกสารกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ให้บริการภายนอก
๒. เอกสารประเมินศักยภาพผู้ให้บริการภายนอก
ความเสี่ยง
ISR.10.๐4 ไม่สามารถควบคุมการให้บริการของผู้ให้บริการภายนอกได้ ส่งผลให้ไม่ได้รับการให้บริการที่ตรง
ตามความต้องการของบริษัท
การควบคุมที่พึงมี
ISC.๑๐.๐๔ บริษัทต้องจัดทำสัญญาจ้างในการให้บริการ และกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ให้บริการภายนอกปฏิบัติ
ตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยของบริษัท
แนวทางการประเมิน
๑. มีการจัดทำสัญญาจ้างในการให้บริการ และกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ให้บริการภายนอกปฏิบัติตามนโยบายการ
รักษาความปลอดภัยของบริษัท โดยรายละเอียดของสัญญาและข้อตกลงการให้บริการ ให้บริษัทพิจารณาให้
ครอบคลุมตามระดับความเสี่ยงและความมีนัยสำคัญของการใช้บริการ โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้
๑) ขอบเขตงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้บริการ และเงื่อนไขในการให้บริการของผู้ให้บริการภายนอก
รวมทั้งบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ให้บริการภายนอก
๒) มาตรฐานขั้นต่ำในการปฏิบัติงานสำหรับผู้ให้บริการภายนอก เช่น มาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยและความลับของข้อมูล การห้ามนำข้อมู ลไปใช้ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงการ
ให้บริการ ความถูกต้องเชื่อถือได้ของระบบงานและข้อมูล และความพร้อมใช้ของงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ใช้บริการ เป็นต้น
๓) การควบคุมภายในของผู้ให้บริการภายนอก
๔) การจัดทำแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ การใช้บริการที่สอดคล้องกับแผนฉุกเฉินด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท
๕) การติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการภายนอก ซึ่งครอบคลุมถึงการรายงานปัญหา
หรือเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นจากการให้บริการ
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๖) ความรับผิดชอบของบริษัทและผู้ให้บริการภายนอก ในกรณีที่เกิดปัญหาในการให้บริการ เงื่อนไข หรือ
แนวทางในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกสัญญา เช่น การทำลายข้อมูลของผู้ใช้บริการของบริษัท และข้อมูลของ
บริษัททั้งหมดเมื่อสิ้นสุด หรือยกเลิกการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกเป็นต้น
๗) การระบุสิทธิในการเข้าตรวจสอบของบริษั ท สำนักงาน คปภ. ผู้ตรวจสอบภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้ง
จากบริษัทหรือสำนักงาน คปภ. เพื่อให้สามารถเข้าตรวจสอบการดำเนินงาน การควบคุมภายใน และเรียกดู
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของบริษัทได้
๒. มีการกำหนดข้อตกลงระดับ การให้บ ริการ (Service level agreement : SLA) ที่ส อดคล้องกับความ
ต้องการทางธุรกิจ
๓. มีการวัดผลและบันทึกผลระดับการให้บริการตามรอบที่กำหนด
๔. มีกระบวนการจัดการปัญหาเมื่อระดับการให้บริการไม่เป็นไปตามที่กำหนด
อ้างอิงจาก
- ISO/IEC ๒๗๐๐๑ (A.๑๕)
- แนวปฏิบัติ สำนักงาน คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนที่ ๓ ข้อ ๒
ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. สัมภาษณ์ผู้บริหารเรื่องขั้นตอนการจัดทำสัญญาจ้าง ขอบเขตงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้บริการ และ
เงื่อนไขในการให้บริการของผู้ให้บริการภายนอก
๒. สัมภาษณ์ผู้บริหารเรื่องมาตรฐานขั้นต่ำในการปฏิบัติงานสำหรับผู้ให้บริการภายนอก การรักษาความลับ
ของข้อมูล การตอบสนองเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน แผนรองรับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. สัมภาษณ์ผู้บริหารเรื่องการกำหนดข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service level agreement : SLA) ที่
สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจ รวมถึงกระบวนการจัดการปัญหาเมื่อระดับการให้บริการไม่เป็นไปตามที่
กำหนด
สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานเอกสารกระบวนการจัดทำสัญญาจ้าง และการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการปฏิบัติงานสำหรับผู้
ให้บริการภายนอก การจัดทำเอกสารไม่เปิดเผยความลับ
๒. สอบทานเทมเพลต (Template) สัญญาจ้างในการให้บริการที่ครอบคลุมการกำหนดขอบเขตงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้บริการ เงื่อนไขให้ผู้ให้บริการภายนอกที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความ
ปลอดภัยของบริษัท
๓. สอบทานการบริหารจัดการผู้ให้บริการภายนอก (Third party management) ที่มีการเชื่อมต่อกับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท หรือสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญของบริษัท หรือของลูกค้าของบริษัท โดยต้อง
มีการระบุกำหนดข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service level agreement : SLA) ที่ชัดเจน
๔. สอบทานเอกสารข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service level agreement : SLA) สำหรับการให้บริการที่
สามารถกำหนดระดับการให้บริการได้
๕. สอบทานกระบวนการจัดการปัญหาเมื่อระดับการให้บริการไม่เป็นไปตามที่กำหนด
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เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. เอกสารการบริหารจัดการผู้ให้บริการภายนอก (Third party management) ที่มีการเชื่อมต่อกับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท หรือสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญของบริษัท หรือของลูกค้าของบริษัท
๒. เอกสารเทมเพลตสัญญาจ้าง
๓. เอกสารการบริหารจัดการผู้ให้บริการภายนอก (Third party management) ที่มีการเชื่อมต่อกับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท หรือสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญของบริษัท หรือของลูกค้าของบริษัท
๔. เอกสารข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service level agreement : SLA)
๕. เอกสารกระบวนการจัดการปัญหาเมื่อระดับการให้บริการไม่เป็นไปตามที่กำหนด
ความเสี่ยง
ISR.10.๐5 การให้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกที่ผิดพลาด หรือ ไม่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท
ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัท
การควบคุมที่พึงมี
ISC.๑๐.๐๕ บริษัทต้องมีแนวทางในการติดตามการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก
แนวทางการประเมิน
๑. กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการภายนอกอย่างต่อเนื่อง โดย
พิจารณาตามระดับความเสี่ยงและระดับความมีนัยสำคัญของการใช้บริการ เช่น กำหนดให้ผู้ให้บริการ
ภายนอกมีการรายงาน ผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น เพื่อให้บริษัทมีการติดตาม
ประสิทธิภาพในการให้บริการของผู้ให้บริการภายนอกอย่างต่อเนื่อง
๒. กำหนดให้มีการรายงานเหตุการณ์ผิดปกติจากการให้บริการของผู้ให้บริการภายนอกที่เกิดขึ้นระหว่าง
การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการต่อบริษัทอย่างทันการณ์ เพื่อประเมินผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
๓. กำหนดให้มีการทบทวน เพื่อประเมินประสิทธิภาพ และความเสี่ยงจากการใช้บริการของ ผู้ให้บริการ
ภายนอกอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในด้านประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการปฏิบัติตามกฎหมาย และมีการรายงานผลการประเมินดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัท หรือ
คณะกรรมการชุดย่อย หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายทราบในระยะเวลาที่เหมาะสม
อ้างอิงจาก
- ISO/IEC ๒๗๐๐๑ (A.๑๕)
- แนวปฏิบัติ สำนักงาน คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนที่ ๓ ข้อ ๓
ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. สัมภาษณ์ผู้บริหารเรื่องกระบวนการติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการภายนอก ผลประเมิน
ประสิทธิภาพ และการรายงานผลการประเมินดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อย
หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายทราบในระยะเวลาที่เหมาะสม
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๒. สัมภาษณ์ผู้บริหารเรื่องกระบวนการรายงานเหตุการณ์ผิดปกติจากการให้บริการของผู้ให้บริการภายนอกที่
เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ
สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานเอกสารกระบวนการติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการภายนอก
๒. สอบทานเอกสารที่ระบุถึงผลลัพธ์การติดตามการให้บริการ และการตรวจสอบการให้บริการของผู้ให้บริการ
ภายนอก
๓. สอบทานเอกสารกระบวนการรายงานเหตุการณ์ผิดปกติจากการให้บริการของผู้ให้บริการภายนอก
๔. สอบทานเอกสารที่ระบุถึงผลลัพธ์การประเมินประสิทธิภาพของผู้ให้บริการภายนอก
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. เอกสารกระบวนการติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการภายนอก
๒. เอกสารกระบวนการรายงานเหตุการณ์ผิดปกติจากการให้บริการของผู้ให้บริการภายนอก
๓. เอกสารการติดตามการให้บริการ และผลลัพธ์การประเมินประสิทธิภาพของผู้ให้บริการภายนอก
ความเสี่ยง
ISR.10.๐6 เหตุการณ์ผิดปกติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกิดขึ้นไม่รับการตอบสนอง หรือถูกแก้ไขทันการณ์
การควบคุมที่พึงมี
ISC.๑๐.๐๖ บริษัทต้องมีแนวทางในการบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวทางการประเมิน
๑. กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างบริษัท และผู้ให้บริการภายนอกอย่างชัดเจนในการบริหาร
จัดการเหตุการณ์ผิดปกติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงให้แจ้งบริษัททราบเหตุการณ์ผิดปกติที่
เกิดขึ้นและเกี่ยวข้องกับอย่างเพียงพอและทันการณ์
๒. กรณีเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ บริษัท
ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขเหตุการณ์ผิดปกติ
๓. กำหนดให้ผู้ให้บริการภายนอกมีช่องทาง ระบบ หรือเครื่องมือเพื่อรองรับกรณีที่บริษัทตรวจพบ และ
ต้องการรายงานเหตุการณ์ผิดปกติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่อผู้ให้บริหารภายนอกทราบ และ
สามารถติดตามสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขของผู้ให้บริการภายนอกต่อเหตุการณ์ผิดปกติที่
เกิดขึ้นได้
๔. กำหนดให้ผู้ให้บริการภายนอกมีผู้ประสานงานหลักกับบริษัท เพื่อสื่อสารและประสานงาน เกี่ยวกับ
การดำเนินการตอบสนองต่อเหตุการณ์ผิดปกติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
อ้างอิงจาก
- ISO/IEC ๒๗๐๐๑ (A.๑๖)
- แนวปฏิบัติ สำนักงาน คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนที่ ๓ ข้อ ๔
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ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. สัมภาษณ์ผู้บริหารเรื่องการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างบริษัท และผู้ให้บริการภายนอก
อย่างชัดเจนในการบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. สัมภาษณ์ผู้บริหารเรื่องกระบวนการจัดการเหตุการณ์ผิดปกติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการ
ตัดสินใจแก้ไขเหตุการณ์ผิดปกติ ช่องทางหรือระบบในการแจ้งเหตุการณ์ผิดปกติให้กับผู้ให้บริการภายนอก
ทราบ
สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานเอกสารที่ระบุถึงหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างบริษัท และผู้ให้บริการภายนอกในการบริหาร
จัดการเหตุการณ์ผิดปกติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. สอบทานเอกสารกระบวนการจัดการเหตุการณ์ผิดปกติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการตัดสินใจ
แก้ไขเหตุการณ์ผิดปกติ
๓. สอบทานเอกสารที่ระบุถึงช่องทางหรือระบบในการแจ้งเหตุการณ์ผิดปกติให้กับผู้ให้บริหารภายนอกทราบ
รวมถึงผู้ประสานงานหลักของผู้ให้บริการภายนอกกับบริษัท
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. เอกสารการบริหารจัดการผู้ให้บริการภายนอก (Third party management) ทีร่ ะบุถึงหน้าที่และความ
รับผิดชอบระหว่างบริษัท และผู้ให้บริการภายนอกในการบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๒. เอกสารกระบวนการจัดการเหตุการณ์ผิดปกติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการตัดสินใจแก้ไข
เหตุการณ์ผิดปกติ
๓. เอกสารที่ระบุถึงช่องทางหรือระบบในการแจ้งเหตุการณ์ผิดปกติให้กับผู้ให้บริหารภายนอกทราบ รวมถึงผู้
ประสานงานหลักของผู้ให้บริการภายนอกกับบริษัท
ความเสี่ยง
ISR.10.๐7 ผู้ให้บริการภายนอกไม่สามารถให้บริการได้ ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทขาดความต่อเนื่อง
หรือหยุดชะงัก
การควบคุมที่พึงมี
ISC.๑๐.๐๗ บริษัทต้องจัดให้มีการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management:
BCM)
แนวทางการประเมิน
๑. มีแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) ที่ครอบคลุมถึงการ
ใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก สอดคล้องกับขนาด ปริมาณธุรกรรม ความซับซ้อนของงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ บริการ และความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการ รวมถึงผลกระทบของ
การใช้บริการที่มีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
๒. มีแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Plan: DRP) เพื่อรองรับกรณี การเกิด
ปัญหาหรือเหตุการณ์ผิดปกติจากการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก และเพื่อลดผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น โดยบริษัทต้องมั่นใจว่า มีข้อมูลพร้อมใช้ภายในประเทศสำหรับการดำเนินธุรกิจและการ
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ให้บริการแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ แผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และแผนฉุกเฉินด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ควรคำนึงถึงปัจจัยสำคัญ หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นที่ส่งผลต่อการหยุดชะงัก
ของการให้บริการและการดำเนินธุรกิจ
๓. มีการทบทวนและทดสอบแผนรองรับการดำเนินธุรกิจและแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้จริง รวมทั้งสอบทานแผนของผู้ให้บริการภายนอก โดย
ควรพิจารณาความ สอดคล้องกับแผนของบริษัท เช่น การกำหนด Maximum tolerable period of
disruption (MTPD), Recovery time objective (RTO) และ Recovery point objective (RPO)
เป็นต้น
อ้างอิงจาก
- ISO/IEC ๒๗๐๐๑ (A.๑๗)
- แนวปฏิบัติ สำนักงาน คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนที่ ๓ ข้อ ๕
ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. สัมภาษณ์ผู้บริหารในเรื่องแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) ที่
ครอบคลุมถึงการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก ความเสี่ยงและผลกระทบ ขั้นตอนการกู้คืนงานที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก
๒. สัมภาษณ์ผู้บริหารในเรื่องแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Plan: DRP) เพื่อ
รองรับกรณีการเกิดปัญหาหรือเหตุการณ์ผิดปกติจากการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก ความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นที่ส่งผลต่อการหยุดชะงักของการให้บริการและการดำเนินธุรกิจ ขั้นตอนการกู้คืนระบบงานที่เกี่ยวข้อง
สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) ที่ครอบคลุมถึง
การใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก ความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการ รวมถึงผลกระทบของการใช้
บริการที่มีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
๒. สอบทานแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Plan: DRP) เพื่อรองรับกรณี การ
เกิดปัญหาหรือเหตุการณ์ผิดปกติจากการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นที่ส่งผลต่อ
การหยุดชะงักของการให้บริการและการดำเนินธุรกิจ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. แผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP)
๒. แผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Plan: DRP)
ความเสี่ยง
ISR.10.๐8 เกณฑ์การประเมินผู้ให้บริการภายนอกไม่ครอบคลุม สอดคล้องกับผลกระทบในการดำเนินการ
ต่าง ๆ ส่งผลต่อความไม่มั่นคงปลอดภัย และความพร้อมใช้งานของข้อมูล รวมไปถึงระบบของบริษัท
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การควบคุมที่พึงมี
ISC.๑๐.๐๘ ในการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกซึ่งรวมถึงการใช้บริการระบบคลาวด์บริษัทต้องมั่นใจได้
ว่าผู้ให้บริการภายนอกมีกระบวนการ ขั้นตอนในการประเมินและการควบคุมความเสี่ยงอย่างน้อยตามกรอบ
หลักการที่สำคัญ ๓ ประการ คือ ๑. การรักษาความลับ (Confidentiality) ๒. ความถูกต้องเชื่อได้ (Integrity)
และ ๓. ความพร้อมใช้งาน (Availability)
แนวทางการประเมิน
ในการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก บริษัทต้องมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและความลับ ของ
ระบบงานและข้อมูล โดยควรพิจารณาอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้
๑. ผู้ให้บริการภายนอกมีแนวทางหรือมาตรฐานในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและความลับของระบบงาน
และข้อมูล ทั้งข้อมูลของผู้ใช้บริการของบริษัทและข้อมูลของบริษัท สำหรับกรณีที่บริษัทมีการใช้บริการระบบ
คลาวด์ให้บริษัทพิจารณาถึงแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยผู้ให้บริการระบบคลาวด์ต่อข้อมูลสำคัญ
ของผู้ใช้บริการของบริษัท และข้อมูลสำคัญของบริษัทตามวิธีการและมาตรฐานสากล เช่น การเข้ารหัสข้อมูล
(Data encryption) การควบคุมกุญแจที่ใช้เข้าถึงและเข้ารหัส ข้อมูลบนระบบคลาวด์ (Key management)
เป็นต้น
๒. บริษัทมีกระบวนการหรือระบบในการนำข้อ มูลของผู้ใช้บริการของบริษัท และข้อมูลของบริษัท ทั้งหมด
กลับมาจากผู้ให้บริการภายนอก และมั่นใจได้ว่าผู้ให้บริการภายนอกมีขั้นตอน หรือระบบในการทำลายข้อมูล
ของ ผู้ใช้บริการของบริษัท และข้อมูลของบริษัททั้งหมดเมื่อมีการสิ้นสุดหรือยกเลิกการใช้บริการจากผู้
ให้บริการภายนอก
๓. ผู้ให้บริการภายนอกมีแนวทางหรือมาตรฐานในการดูและป้องกันข้อมูลสำคัญของผู้ใช้บริการ และข้อมูล
ของบริษัท เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานสากลของงานเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น
ในการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก บริษัทต้องดำเนินการเพื่อให้มั่ นใจว่าระบบงานและข้อมูล มีความถูก
ต้องเชื่อถือได้ โดยควรพิจารณาให้ผู้ให้บริการภายนอกมีแนวทางหรือมาตรฐานในการรักษาความถูกต้อง
เชื่อถือได้ของระบบงานและข้อมูล ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนา หรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบงาน การ
ควบคุ ม ทั ้ ง ในส่ ว นของการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล เข้ า สู่ ร ะบบ (Input validation) การประมวลผล (Processing
control) และการนำข้อมูลออกจากระบบ (Output control) รวมทั้ง มีการดำเนินการให้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ให้บริการสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องเชื่อถือได้
ในการใช้บ ริการจากผู้ให้บ ริการภายนอก บริษัทต้อ งดำเนินการเพื่อให้มั่นใจถึงความพร้อมใช้ของงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้บริการ โดยควรพิจารณาให้ผู้ให้บริการภายนอกมีแนวทางหรือมาตรฐานในการทำให้
งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ให้บริการแก่บริษัท มีความพร้อมใช้งาน และสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องทั้ง
ในภาวะปกติและไม่ปกติ
อ้างอิงจาก
- แนวปฏิบัติ สำนักงาน คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนที่ ๓ ข้อ ๖
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ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. สัมภาษณ์ผู้บริหารในเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและความลับของระบบงานและข้อมูลในการใช้
บริการจากผู้ให้บริการภายนอก
๒. สัมภาษณ์ผู้บริหารในเรื่องการรักษาความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลในการใช้บริการจากผู้ให้บริการ
ภายนอก
๓. สัมภาษณ์ผู้บริหารในเรื่องการบริหารจัดการความพร้อมใช้ของงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้บริการจากผู้
ให้บริการภายนอก
๔. สัมภาษณ์ผู้บริหารในเรื่องกระบวนการหรือระบบในการนำข้อมูลของผู้ใช้บริการของบริษัท และข้อมูลของ
บริษัททั้งหมดกลับมาจากผู้ให้บริการภายนอก กระบวนการทำลายข้อมูล
สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานเอกสารของผู้ให้บริการภายนอกที่ระบุถึงแนวทางหรือมาตรฐานในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
และความลับของระบบงานและข้อมูล ทั้งข้อมูลของผู้ใช้บริการของบริษัทและข้อมูลของบริษัท
๒. สอบทานเอกสารของผู้ให้บริการภายนอกที่ระบุถึงแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยผู้ให้บริการระบบ
คลาวด์ต่อข้อมูลสำคัญของผู้ใช้บริการของบริษัท และข้อมูลสำคัญของบริษัทตามวิธีการและมาตรฐานสากล
๓. สอบทานกระบวนการหรือระบบในการนำข้อมูลของผู้ใช้บริการของบริษัทและข้อมูลของบริษัท ทั้งหมด
กลับมาจากผู้ให้บริการภายนอก กระบวนการทำลายข้อมูล
๔. สอบทานเอกสารของผู้ให้บริการภายนอกที่ระบุถึงแนวทางหรือมาตรฐานในการดูและป้องกันข้อมูลสำคัญ
ของผู้ใช้บริการ และข้อมูลของบริษัท เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานสากลของงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕. สอบทานเอกสารของผู้ให้บริการภายนอกที่ระบุถึงแนวทางหรือมาตรฐานในการทำให้ งานเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ให้บริการแก่บริษัท มีความพร้อมใช้งาน และสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องทั้งในภาวะ ปกติ
และไม่ปกติ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. เอกสารของผู้ให้บริการภายนอกที่ระบุถึงแนวทางหรือมาตรฐานในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและ
ความลับของระบบงานและข้อมูล
๒. สอบทานเอกสารของผู้ให้บริการภายนอกที่ระบุถึงแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยผู้ให้บริการระบบ
คลาวด์ต่อข้อมูลสำคัญของผู้ใช้บริการของบริษัท และข้อมูลสำคัญของบริษัท
๓. กระบวนการหรือระบบในการนำข้อมูลของผู้ใช้บริการของบริษัทและข้อมูลของบริษัท ทั้งหมดกลับมาจากผู้
ให้บริการภายนอก กระบวนการทำลายข้อมูล
๔. สอบทานเอกสารของผู้ให้บริการภายนอกที่ระบุถึงแนวทางหรือมาตรฐานในการดูและป้องกันข้อมูลสำคัญ
ของผู้ใช้บริการ และข้อมูลของบริษัท
๕. สอบทานเอกสารของผู้ให้บริการภายนอกที่ระบุถึงแนวทางหรือมาตรฐานในการทำให้ งานเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ให้บริการแก่บริษัท มีความพร้อมใช้งาน และสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องทั้งในภาวะปกติ
และไม่ปกติ
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ความเสี่ยง
ISR.10.๐9 ข้อมูลของบริษัทถูกนำไปใช้งานอย่างไม่ถูกต้องปลอดภัย หรือถูกนำไปใช้งานผิดวัตถุประสงค์จาก
การให้บริการของผู้ให้บริการภายนอก
การควบคุมที่พึงมี
ISC.๑๐.๐9 บริษัทต้องมีการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ใช้บริการของบริษัท
แนวทางการประเมิน
๑. บริษัทต้องมั่นใจว่า ผู้ให้บริการภายนอกจะไม่นำข้อมูลของผู้ใช้บริการของบริษัท หรือข้อมูลของ
บริษัทไปเปิดเผยให้กับบุคคลอื่นใดโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัท
๒. บริษัทต้องจัดให้มีกระบวนการในการติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบผู้ให้บริการภายนอก เพื่อให้
มั่นใจว่าผู้ให้บริการภายนอกสามารถดำเนินการตามแนวทางหรือมาตรฐานด้านการคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการของ บริษัทที่ได้ตกลงไว้กับบริษัท
๓. บริษัทต้องจัดให้มีระบบการดูแลและจัดการเรื่องร้องเรียนให้แก่ผู้ใช้บริการของบริษัทอย่างเพียงพอ
และเหมาะสม และรายงานการจัดการเรื่องร้องเรียนดังกล่าวให้คณะกรรมการชุดย่อย หรือผู้บริหารที่
ได้รับมอบหมายทราบในระยะเวลาที่เหมาะสม
ทั้งนี้ ในกรณีทผี่ ู้ใช้บริการของบริษัทได้รับความเสียหายจากการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก บริษัท
ควรจัดเตรียมแนวทางหรือแผนรองรับในการชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ใช้บริการของบริษัทอย่าง
เหมาะสม
อ้างอิงจาก
- ISO/IEC ๒๗๐๐๑ (A.๑๕)
- แนวปฏิบัติ สำนักงาน คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนที่ ๓ ข้อ ๗
ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. สัมภาษณ์ผู้บริหารในเรื่องแนวทางการป้องกันข้อมูลของบริษัทที่อยู่กับผู้ให้บริการภายนอกไม่ไปเปิดเผย
ให้กับบุคคลอื่นใด
๒. สัมภาษณ์ผู้บริหารในเรื่องกระบวนการในการติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบผู้ให้บริการภายนอก
๓. สัมภาษณ์ผู้บริหารในเรื่องระบบการดูแลและจัดการเรื่องร้องเรียนให้แก่ผู้ใช้บริการของบริษัทอย่างเพียงพอ
และเหมาะสม
สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานเอกสารที่ระบุถึงการไม่เปิดเผยความลับข้อมูลของบริษัท แนวทางการป้องกันข้อมูลของบริษัทที่
อยู่กับผู้ให้บริการภายนอกไม่ไปเปิดเผยให้กับบุคคลอื่นใด
๒. สอบทานเอกสารกระบวนการและผลลัพธ์การติดตามการให้บริการ และการตรวจสอบการให้บริการของผู้
ให้บริการ
๓. สอบทานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. เอกสารไม่เปิดเผยความลับข้อมูลของบริษัท
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๒. เอกสารกระบวนการและผลลัพธ์การติดตามการให้บริการ และการตรวจสอบการให้บริการของผู้ให้บริการ
๓. แบบฟอร์มการร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ
ความเสี่ยง
ISR.10.1๐ การกำกับดูแลผู้ให้บริการภายนอกไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานกำกับดูแลกำหนดไว้
ส่งผลให้บริษัทอาจมีความผิดตามกฏหมาย ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง อาจถูกปรับฟ้องร้อง หรือหยุดให้บริการ
เนื่องจากถูกระงับหรือยกเลิกใบอนุญาตประกอบการ
การควบคุมที่พึงมี
ISC.๑๐.1๐ บริษัทต้องมีการรายงานต่อสำนักงาน คปภ.
แนวทางการประเมิน
๑. บริษัทมีการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้งการใช้บริการระบบ
คลาวด์ที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่มีความสำคัญ เช่น ข้อมูลผู้เอาประกันภัย ข้อมูลลูกค้า ข้อมูล
เกี่ยวกับแผนธุรกิจ ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยี เป็นต้น ให้
บริษัทรายงานมายังสายพัฒนามาตรฐานการกำกับสำนักงาน คปภ. ล่วงหน้า ๓๐ วันก่อนเริ่มใช้งาน
ระบบ ผ่านช่องทางอีเมล์ ITRiskMgt@oic.or.th ตามแบบฟอร์มรายงานที่สำนักงานกำหนด โดย
สามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มการรายงาน การใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT outsourcing) รวมทั้งการใช้บริการระบบคลาวด์ (cloud computing) ได้
ที่ www.oic.or.th ที่หัวข้อ IT Risk And Cybersecurity
สำหรับกรณีบริษัทที่มีการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อนที่
ประกาศจะมีผลบังคับใช้ให้บริษัทรายงานต่อสำนักงาน คปภ. ภายใน ๙๐ วันหลังจากที่ประกาศฯ มี
ผลบังคับใช้
๒. กรณีที่เกิดปัญหาหรือเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดจากการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกและส่งผล
กระทบต่อการให้บริการ หรือระบบ หรือข้อมูลผู้เอาประกันภัย หรือชื่อเสียงของบริษัท และให้รวมถึง
การถูกโจมตี หรือถูกขู่โจมตีจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ของระบบที่บริษัทใช้บริการจากผู้ให้บริการ
ภายนอก ให้บริษัทดำเนินการตามข้อกำหนดในประกาศ คปภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลและ
บริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันชีวิต / ประกันวินาศภัย
อ้างอิงจาก
- ISO/IEC ๒๗๐๐๑ (A.๑๕)
- แนวปฏิบัติ สำนักงาน คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนที่ ๔
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ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. สัมภาษณ์ผู้บริหารในเรื่องปัญหาหรือเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดจากการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกและ
ส่งผลกระทบต่อการให้บริการ หรือระบบ หรือข้อมูลผู้เอาประกันภัย หรือชื่อเสียงของบริษัท และให้รวมถึง
การถูกโจมตี หรือถูกขู่โจมตีจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ของระบบที่บริษัทใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก
สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานเอกสารที่บริษัทขอใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนเริ่มใช้บริการ
รวมทั้งการใช้บริการระบบคลาวด์ที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่มีความสำคัญ
๒. สอบทานเอกสารหรือข้อมูล log ที่ระบุถึงปัญหาหรือเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดจากการใช้บริการจากผู้
ให้บริการภายนอก
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. แบบฟอร์มรายงานการขอใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำนักงานกำหนด
๒. เอกสารที่ระบุถึงปัญหาหรือเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดจากการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก
IS.๑๑ การบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติและปัญหา (IT Incident and Problem Management)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มั่น ใจได้ว ่าบริษัทมีการบริหารจัดการเหตุการณ์ผ ิดปกติและปัญหา (IT incident and problem
management) ที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมและทันท่วงที โดยจัดให้มีวิธีปฏิบัติ
ขั้นตอนปฏิบัติ หรือแผนรองรับ ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติและปัญหาที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึงต้องมีการบันทึก วิเคราะห์ และรายงานเหตุการณ์ผิดปกติและปัญหา และการแก้ไขให้
คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายทราบในระยะเวลาที่เหมาะสม
ความเสี่ยง
ISR.๑๑.๐๑ การแก้ไขเหตุการณ์ผิดปกติและปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถทำได้ทันท่วงที ทำ
ให้ระบบงานสารสนเทศทำงานผิดพลาด หรือไม่สามารถทำงานได้เป็นระยะเวลานาน หรือการให้บริการของ
ระบบงานไม่ตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจ
การควบคุมที่พึงมี
ISC.๑๑.๐๑ บริษัทต้องจัดให้มีการบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติและปัญหา (IT incident and problem
management) ที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมและทันท่วงที โดยจัดให้มีวิธีปฏิบัติ
ขั้นตอนปฏิบัติ หรือแผนรองรับการบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติและปัญหาที่เกิดจากกา รใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยต้องมีการบัน ทึก วิเคราะห์ รายงานเหตุการณ์ผ ิดปกติ และปัญหา รวมถึง การแก้ ไ ขให้
คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายทราบในระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัท
ต้องมีการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง (Root cause) ของปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไขจากสาเหตุที่แท้จริงและ
ป้องกัน ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ผิดปกติซ้ำในอนาคต
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แนวทางการประเมิน
๑. มีแนวทางในการบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติและปัญหา (IT incident and problem management)
ที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจัดให้มีวิธีปฏิบัติ ขั้นตอนปฏิบัติ หรือแผนรองรับการบริหารจัดการ
เหตุการณ์ผิดปกติและปัญหาที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. มีการบันทึกและวิเคราะห์เหตุการณ์ผิดปกติและปัญหาที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง
เหตุการณ์ผิดปกติจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยบริษัทควรวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง (Root Cause) ของ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
๓. มีการรายงานเหตุการณ์ผิดปกติและปัญหาที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงเหตุการณ์ผิดปกติ
จากภัยคุกคามทางไซเบอร์เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย โดย
ควรพิจารณาลักษณะของเหตุการณ์ที่ควรรายงานจากระดับของผลกระทบที่เกิดขึ้น
๔. มีแนวทางในการส่งต่อเหตุการณ์ผิดปกติ (Escalation) และรายงานความคืบหน้าเหตุการณ์ผิดปกติให้
ผู้เกี่ยวข้อง ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายหรือเกี่ยวข้อง หรือคณะกรรมการบริษัท
โดยพิจารณาให้เหมาะสมสอดคล้องกับระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
๕. จัดให้มีศูนย์รับแจ้งเหตุหรือบุคลากรที่ทำหน้ าที่รับแจ้งเหตุหรือรับรายงานด้านความมั่นคงปลอดภัยทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศจากผู้ที่พบหรือสงสัยว่ามีเหตุภัยคุกคามเกิดขึ้นภายในองค์กร และจัดให้มีช่องทางในการ
รายงาน เช่น อีเมล โทรศัพท์ แบบฟอร์มบนเว็บไซต์ เป็นต้น
๖. มีแผนรับมือภัยคุกคามและตอบสนองต่อเหตุการณ์ผิดปกติ ทางไซเบอร์ (Cyber Incident Response
Plan : CIRP) ที่แสดงถึงวิธีปฏิบัติเพื่อตอบสนองเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติทางไซเบอร์สอดคล้องและเชื่อมโยง
กับแผน BCP ของบริษัท ครอบคลุมระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญ โดยควรได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทหรือ คณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย และได้รับการทบทวนอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ
๗. จัดให้มีการทดสอบหรือซักซ้อมแผนรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Drill) อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
โดยควรพิจารณารูปแบบ และสถานการณ์ที่ใช้ในการทดสอบให้เหมาะสมสอดคล้องกับแนวโน้มภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท
อ้างอิงจาก
- ISO/IEC ๒๗๐๐๑ (A.๑๖)
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๓ ข้อ ๒๔
ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. สัมภาษณ์ทีมที่ดูแลการบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติและปัญหา
สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานกระบวนการในการบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติและปัญหา (IT incident and problem
management) ที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการดำเนินการดังต่อไปนี้
๑) วิธีปฏิบัติ ขั้นตอนปฏิบัติ หรือแผนรองรับการบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติและปัญหาที่เกิดจากการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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๒) การบันทึก วิเคราะห์ และรายงานเหตุการณ์ผิดปกติ และปัญหา และการแก้ไขเหตุ การณ์ผิดปกติและ
ปัญหา ที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๓) การแจ้งข้อมูล ให้กับ คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายทราบใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม
๔) การวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง (Root cause) ของปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไขจากสาเหตุที่แท้จริงและ
ป้องกัน ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ผิดปกติซ้ำในอนาคต
๒. สอบทานหลักฐานบันทึกเหตุการณ์ผิดปกติและปัญหาที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. สอบทานหลักฐานบันทึกเหตุการณ์ผิดปกติและปัญหาที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเทียบกับ
กระบวนการในการบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติและปัญหา (IT incident and problem management)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. เอกสารกระบวนการในการบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติและปัญหา (IT incident and problem
management) ที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. เอกสารหลักฐานบันทึกเหตุการณ์ผิดปกติและปัญหาที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

IS.๑๒ การจัดทำแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Continuity Planning)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT continuity planning) และแนวทาง
รองรับเหตุการณ์ผิดปกติที่ส่งผลให้การทำงานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทหยุดชะงักหรือเกิด
ความเสียหาย สำหรับระบบสำคัญเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ความเสี่ยง
ISR.12.๐1 การสำรองข้อมูลไม่ครอบคลุม ไม่เพียงพอต่อการกู้คืนเพื่อรองรับการดำเนินการทางธุรกิจเมื่อเกิด
กรณีฉุกเฉิน
การควบคุมที่พึงมี
ISC.๑๒.๐๑ บริษัทต้องมีการจัดทำแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยต้องจัดให้มีกระบวนการสำรอง
ข้อมูลที่ครอบคลุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ สำคัญ เช่น ระบบงาน ระบบปฏิบัติการ และฐานข้อมูล เป็น
ต้น โดยต้องรองรับการกู้คืนข้อมูลตามความเหมาะสมทางธุรกิจ
แนวทางการประเมิน
๑. มี ก ระบวนการสำรองข้ อ มู ล ที ่ ค รอบคลุ ม ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ สำคั ญ เช่ น ระบบงาน
ระบบปฏิบัติการ และฐานข้อมูล โดยต้องรองรับการกู้คืนข้อมูลตามความเหมาะสมทางธุรกิจ
๒. มีการกำหนดระยะเวลาในการกู้คืนระบบ (Recovery Time Objective: RTO) และระยะเวลาสูงสุดที่ยอม
ให้ข้อมูลเสียหาย (Recovery Point Objective: RPO) ที่สอดคล้องกับความสำคัญของระบบ
๓. มีการกำหนดวิธีการ รูปแบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการสำรองข้อมูล และความถี่ในการสำรองข้อมูลสอดคล้อง
กับเป้าหมายระยะเวลาสูงสุดที่ยอมให้ข้อมูลสูญหายได้ (Recovery Point Objective: RPO) ตามที่กำหนด
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อ้างอิงจาก
- ISO/IEC ๒๗๐๐๑ (A.๑๗)
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๓ ข้อ ๒๕ (๑)
ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. สัมภาษณ์ทีมที่ดูแลแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT continuity planning) สำหรับหัวข้อการ
สำรองข้อมูล
สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT continuity planning) ที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการสำรองข้อมูลที่ครอบคลุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญ เช่น ระบบงาน
ระบบปฏิบัติการ และฐานข้อมูล โดยต้องรองรับการกู้คืนข้อมูลตามความเหมาะสมทางธุรกิจ
2. สอบทานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT continuity planning) เพื่อ
พิจารณาการสำรองข้อมูลเทียบกับระยะเวลาในการกู้คืนระบบ (Recovery Time Objective: RTO) และ
ระยะเวลาสูงสุดที่ยอมให้ข้อมูลเสียหาย (Recovery Point Objective: RPO) ของแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT continuity planning)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT continuity planning)

ความเสี่ยง
ISR.12.๐2 ข้อมูลที่สำรองไว้ไม่พร้อมใช้งานในการกู้คืน ส่งผลให้ไม่สามารถทำการกู้คืนระบบได้
การควบคุมที่พึงมี
ISC.๑๒.๐๒ บริษัทต้องมีการจัดทำแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยต้องจัดให้มีกระบวนการจัดเก็บ
ข้อมูลสำรองไว้นอกสถานที่อย่างปลอดภัย โดยบริษัทต้องมีการเฝ้าติดตาม กระบวนการสำรองข้อมูลที่สำคัญ
รวมถึงทดสอบการกู้คืนข้อมูลสำรอง และดำเนินการให้ข้อมูลสำรองพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
แนวทางการประเมิน
๑. มีแผนปฏิบัติงานการเก็บข้อมูลสำรองไว้นอกสถานที่อย่างปลอดภัย
๒. มีการเฝ้าติดตามกระบวนการสำรองข้อมูลที่สำคัญ รวมถึงทดสอบการกู้คืนข้อมูลสำรอง และดำเนินการให้
ข้อมูลสำรองพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
อ้างอิงจาก
- ISO/IEC ๒๗๐๐๑ (A.๑๗)
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๓ ข้อ ๒๕ (๒)
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ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. สัมภาษณ์ทีมที่ดูแลแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT continuity planning) สำหรับหัวข้อการ
สำรองข้อมูล
สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT continuity
planning) ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลสำรองในหัวข้อดังต่อไปนี้
๑) การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสำรองที่อยู่นอกสถานที่
๒) การเฝ้าติดตามกระบวนการสำรองข้อมูลที่สำคัญ
๓) การทดสอบการกู้คืนข้อมูลสำรอง และการดำเนินการให้ข้อมูลสำรองพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT continuity planning)
ความเสี่ยง
ISR.12.๐3 พนักงานผู้ร ับ ผิดชอบการกู้คืนระบบสารสนเทศ มีความเข้าใจไม่ตรงกันในการกู้คืน ระบบ
สารสนเทศ ส่งผลให้การดำเนินการกู้คืนระบบเป็นไปอย่างล่าช้า
การควบคุมที่พึงมี
ISC.๑๒.๐๓ บริษัทต้องมีการจัดทำแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยต้องจัดทำแผนการกู้คืนระบบ
สารสนเทศ (Disaster recovery plan) เป็นลายลักษณ์อักษร โดยจะต้องมีการอนุมัติ และสื่อสารให้บุคลากร
ของบริษัทรับทราบ รวมถึงต้องมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ หรือเมื่อมีการปรับปรุงแก้ไขที่เป็นสาระสำคัญ
แนวทางการประเมิน
๑. มีการจัดทำแผนการกู้คืนระบบสารสนเทศ (Disaster recovery plan) เป็นลายลักษณ์อักษร โดยจะต้องมี
การอนุมัติ และสื่อสารให้บุคลากรของบริษัทรับทราบ
๒. มีการทบทวนแผนการกู้คืนระบบสารสนเทศ (Disaster recovery plan) อย่างสม่ำเสมอ หรือเมื่อมีการ
ปรับปรุงแก้ไขที่เป็นสาระสำคัญ
อ้างอิงจาก
- ISO/IEC ๒๗๐๐๑ (A.๑๗)
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๓ ข้อ ๒๕ (๓)
ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. สัมภาษณ์ทีมที่ดูแลแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT continuity planning) สำหรับหัวข้อ
แผนการกู้คืนระบบสารสนเทศ (Disaster recovery plan)
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สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ย วข้องกับแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ (IT continuity
planning) ในส่วนของแผนการกู้คืนระบบสารสนเทศ (Disaster recovery plan) โดยต้องจัดทำเป็ นลาย
ลักษณ์อักษรและได้รับการอนุมัติ และสื่อสารให้บุคลากรของบริษัทรับทราบ รวมถึงต้องมีการทบทวนอย่าง
สม่ำเสมอ หรือเมื่อมีการปรับปรุงแก้ไขที่เป็นสาระสำคัญ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT continuity planning)
ความเสี่ยง
ISR.12.๐4 พนักงานผู้รับผิดชอบการกู้คืนระบบสารสนเทศ ไม่สามารถกู้คืนระบบตามแผนการกู้คืนระบบ
สารสนเทศ ส่งผลให้การกู้คืนระบบเป็นไปอย่างล่าช้า หรือไม่สามารถทำการกู้คืนได้
การควบคุมที่พึงมี
ISC.๑๒.๐๔ บริษัทต้องมีการจัดทำแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยต้องจัดให้มีทดสอบแผนการกู้คืน
ระบบสารสนเทศอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และรายงานผลการทดสอบต่อผู้บริหารของบริษัทให้รับทราบ
แนวทางการประเมิน
๑. มีการทดสอบแผนการกู้คืนระบบสารสนเทศอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
๒. มีการรายงานผลการทดสอบต่อผู้บริหารของบริษัทให้รับทราบ
อ้างอิงจาก
- ISO/IEC ๒๗๐๐๑ (A.๑๗)
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๓ ข้อ ๒๕ (๔)
ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. สัมภาษณ์ทีมที่ดูแลแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT continuity planning) สำหรับหัวข้อการ
ทดสอบแผนการกู้คืนระบบสารสนเทศ
สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบแผน (Disaster recovery plan test report)
โดยการทดสอบแผนการกู้คืนระบบสารสนเทศอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และรายงานผล การทดสอบต่อผู้บริหาร
ของบริษัทให้รับทราบ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบแผน (Disaster recovery plan test report) และ
รายงานผล การทดสอบต่อผู้บริหาร
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IR.๐๑ การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ โดยกำหนด
นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครอบคลุมเรื่อง โครงสร้าง องค์กร และ
บทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง และได้กำหนดกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศไว้อย่างครบถ้วนชัดเจน
ความเสี่ยง
IRR.๐๑.๐๑ การปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอาจไม่ตรงกัน และ/
หรือไม่สอดคล้องตามกลยุทธ์บริษัท หรือวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงอาจไม่ได้รับการสนับสนุน
จากคณะกรรมการบริษัททำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การควบคุมที่พึงมี
IRC.๐๑.๐๑ บริษัทต้องบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ โดยกำหนด
นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครอบคลุมเรื่อง โครงสร้างองค์กร และ
บทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง และนํานโยบายดังกล่าวมาจัด ทำแนวปฏิบัติ รวมทั้งกระบวนการในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวทางการประเมิน
๑. มีนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT risk management policy) อย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษร โดยอย่างน้อยครอบคลุมถึงเรื่อง โครงสร้างของหน่วยงานที่ทำหน้าที่บริหารจัดการความ
เสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีกรอบการบริหารจัด การความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. มีแนวปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรที่สอดคล้อง
กับนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรที่สอดคล้องกับ
กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔. มีการกำหนดรอบการทบทวนและการดำเนินการเพื่อทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติการบริห าร
จัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยสำคัญครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้
อ้างอิงจาก
- ISO๓๑๐๐๐ Clause ๔.๓.๒. Establishing risk management policy and ๔.๓.๓ Accountability
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- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๔ ข้อ ๒๖
ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. ความสำคัญและองค์ประกอบของนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. โครงสร้างการจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างของหน่วยงานที่ทำหน้าที่บริหาร
จัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักการการแบ่ง แยกหน้าที่
ความรับผิดชอบ ๓ ระดับ (Three Lines of Defense) เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจ โดยกำหนดหน้าที่และจัด
ให้มีผู้รับผิดชอบในแต่ละด้านอย่างชัดเจน
๓. องค์ประกอบของกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศที่เชื่อมโยงและ/หรื อ
สอดคล้องกับนโยบายฯ และแนวปฏิบัติฯ
๔. องค์ประกอบของแนวปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อมโยงและ/หรือ
สอดคล้องกับกรอบฯ และ/หรือกระบวนการฯ
๕. องค์ประกอบของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อมโยงและ/หรือ
สอดคล้องกับกรอบฯ และ/หรือแนวปฏิบัตฯิ
สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานเอกสารนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. สอบทานเอกสารที่ระบุถึงกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. สอบทานเอกสารที่ระบุถึงแนวปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔. สอบทานเอกสารที่ระบุถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. กรอบ และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. แนวปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔. คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
IR.๐๒ การระบุบริบท ขอบเขต และเกณฑ์ความเสี่ยง
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ระบุบริบท และ
ขอบเขตในการประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมถึง แผนงาน งานประจำ และการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการดำเนินธุรกิจ มีการกำหนดเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงและกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้สำหรับ
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเสี่ยง
IRR.๐๒.๐๑ การประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอาจไม่ครอบคลุม และ/หรือไม่สอดคล้องกับ
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท ทำให้ไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสมกับความเสี่ยงที่บริษัทมี
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การควบคุมที่พึงมี
IRC.๐๒.๐๑ บริษัทต้องมีการพิจารณาโอกาสและความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการระบุบริบท
และขอบเขตในการประเมินความเสี่ยงให้ครอบคลุมถึง แผนงาน งานประจำ และการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้
แนวทางการประเมิน
๑. มีการระบุปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก และมีการวิเคราะห์โอกาสเกิดและผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก รวมถึงประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการบริหาร
จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. มีการวางแผนและกำหนดขอบเขตการประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอย่างน้อย
ครอบคลุมถึง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูล อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซอฟต์แวร์ บริการ การใช้
งานผู้ให้บริการภายนอกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ งานประจำ และจากการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
๓. จัดทำแผนงานบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับขอบเขตการประเมินความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
อ้างอิงจาก
- COSO ERM การระบุความเสี่ยง
- ISO๓๑๐๐๐ Clause ๕.๓ Establishing the context
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๔ ข้อ ๒๗ (๑)
ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. สรุปปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. แนวทางการวิเคราะห์โอกาสเกิดและผลกระทบต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งล่าสุด
๓. แนวทางการกำหนดขอบเขตการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔. รายละเอียดแผนงานบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานเอกสารที่ระบุถึงปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการ
บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. สอบทานเอกสารที่ระบุถึงผลการวิเคราะห์โอกาสเกิดและผลกระทบต่อการบริห ารจัดการความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศครั้งล่าสุด
๓. สอบทานเอกสารที่ระบุถึงขอบเขตการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔. สอบทานเอกสารที่ระบุถึงแผนงานบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. เอกสารที่ระบุถึงปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
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๒. เอกสารที่ระบุถึงผลการวิเคราะห์โอกาสเกิดและผลกระทบต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศครั้งล่าสุด
๓. ขอบเขตการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔. แผนงานบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเสี่ยง
IRR.๐๒.๐๒ การประเมินความเสี่ยงอาจไม่ตรงกัน และ/หรือไม่สอดคล้องตามกลยุทธ์บริษัท หรือวิสัยทัศน์ของ
คณะกรรมการบริษัท ส่งผลให้การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีประสิทธิภาพ และ
ผลลัพธ์ที่ได้ไม่ถูกต้อง รวมถึงไม่ได้รับการจัดลำดับในการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
เหมาะสม
การควบคุมที่พึงมี
IRC.๐๒.๐๒ บริษัทต้องจัดให้มีเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินความ
เสี่ยง โดยกำหนดระดับของผลกระทบและระดับของโอกาสการเกิดเหตุการณ์
แนวทางการประเมิน
๑. มีการกำหนดเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ระบุรายละเอียดของระดับผลกระทบ
และระดับโอกาสการเกิดเหตุการณ์
๒. มีการกำหนดรายละเอียดของระดับผลกระทบอย่างน้อยครอบคลุมถึง ด้านการเงิน ด้านปฏิบัติการ ที่
สอดคล้องกับการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. มีความสอดคล้องระหว่างเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับเกณฑ์การประเมิน
ความเสี่ยงระดับองค์กร (ถ้ามี) โดยพิจารณาจากเกณฑ์ที่กำหนดใน ERM กับเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ความสอดคล้องในเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบีย บข้อบังคับ การคำนวณ
ค่า Financial loss ของ Business กับ IT ความเสียหายทางด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์ เป็นต้น
อ้างอิงจาก
- ISO๓๑๐๐๐ Clause ๕.๓.๕ Defining risk criteria
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๔ ข้อ ๒๗ (๒)
ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. แนวทางการจัดทำเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ระดับของผลกระทบ และระดับของโอกาสการเกิด
เหตุการณ์ วิธีการจัดลำดับความเสี่ยง และการอนุมัติเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง
๒. ความสอดคล้องระหว่างเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับเกณฑ์การประเมินความ
เสี่ยงระดับองค์กร
สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานเอกสารที่ร ะบุ ถึงรายละเอี ย ดของเกณฑ์ การประเมิน ความเสี่ ยง โดยครอบคลุมระดั บ ของ
ผลกระทบ และระดับของโอกาสการเกิดเหตุการณ์
๒. สอบทานเอกสารที่ระบุถึงการอนุมัติเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงที่เป็นลายลักษณ์อักษร
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เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
๒. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงระดับองค์กรที่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
ความเสี่ยง
IRR.๐๒.๐๓ การประเมินความเสี่ยงอาจไม่ตรงกัน และ/หรือไม่สอดคล้องตามกลยุทธ์บริษัท หรือวิสัยทัศน์ของ
คณะกรรมการบริษัท ส่งผลให้การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีประสิทธิภาพ และ
ผลลัพธ์ที่ได้ไม่ถูกต้อง รวมถึงไม่ได้รับการจัดลำดับในการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
เหมาะสม
การควบคุมที่พึงมี
IRC.๐๒.๐๓ บริษัทต้องจัดให้มีระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้สำหรับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT
risk appetite)
แนวทางการประเมิน
๑. มีการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงบรรยาย ตัวอย่างเช่น
๑.๑ บริษัทไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงจากการรั่วไหลของข้อมูลลูกค้า และข้อมูลทางธุรกิจของบริษัทออกสู่
ภายนอกองค์กรได้ (Data Leak : Appetite =๐)
๑.๒ บริษัทสามารถยอมรับความเสี่ยงได้ ในระดับต่ำต่อการสูญเสียข้อมูลทางธุรกิจและลูกค้า (Loss of Its
business and customer data)
๑.๓ ระบบให้บ ริการลูกค้า หรือระบบปฏิบัติงานที่ส ำคัญของบริษัทต้องดำเนินการต่อไปได้ แม้ว ่าเกิด
เหตุการณ์ถูกโจมตีทางไซเบอร์ (Cyber Incident) เช่น ภัยคุกคามทางไซเบอร์ เป็นต้น
๑.๔ บริษัทไม่สามารถยอมรับได้หากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตสามารถเข้าถึง หรือทำการแก้ไขข้อมูลที่สำคัญได้
เช่น ข้อมูลสำคัญทางธุรกิจ ข้อมูลการเงิน ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า (Unauthorized Access=๐) เป็นต้น
๑.๕ บริษัทยอมให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหยุดชะงักได้ตาม RTO ที่กำหนดไว้ตามแผนบริหารความ
ต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ (BCP Plan) เท่านั้น
๑.๖ บริษัทยอมรั บ ความเสี ่ย งได้ใ นระดั บปานกลาง หากเกิดความเสียหายทางกายภาพของทรั พ ย์ สิ น
สารสนเทศประเภทอุปกรณ์ที่มีมูลค่าไม่เกิน xx,xxx.- บาท
๑.๗ ระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของศูนย์ Data Center และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหลักที่
สำคัญของบริษัทต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ISO ๒๗๐๐๑
๑.๘ บริษัทไม่สามารถยอมรับได้หากข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ารั่วไหลและถูกฟ้องร้องจากกรณีนี้
๑.๙ บริษัทไม่สามารถยอมรับได้หากถูกโจมตีทางไซเบอร์ และมีมูลค่าความเสียหายเกินกว่า xx ล้านบาท
๑.๑๐ บริษัทต้องสามารถดำเนินงาน และให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ โดย
ระบบ IT จะต้องสามารถกู้คืนได้ตาม RTO ที่กำหนดใน BCP Plan
๒. มีการอนุมัติระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้สำหรับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. มีความสอดคล้องระหว่างระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กับระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้สำหรับความเสี่ยงในระดับองค์กร (ถ้ามี)
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อ้างอิงจาก
- COSO ERM การกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๔ ข้อ ๒๗ (๓)
ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. แนวทางการกำหนดระดับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ยอมรับได้ (IT risk appetite)
๒. สิ่งที่บริษัทไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้
๓. ผู้มีอำนาจอนุมัติระดับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ยอมรับได้
๔. ความสอดคล้องระหว่างระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กับระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้สำหรับความเสี่ยงในระดับองค์กร
สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานเอกสารที่ระบุถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
๒. สอบทานเอกสารที่ระบุถึงการอนุมัติระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่เป็นลายลักษณ์อักษร
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
ความเสี่ยง
IRR.๐๒.๐๔ การประเมินความเสี่ยงอาจไม่ตรงกัน และ/หรือไม่สอดคล้องตามกลยุทธ์บริษัท หรือวิสัยทัศน์ของ
คณะกรรมการบริษัท ส่งผลให้การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีประสิทธิภาพ
การควบคุมที่พึงมี
IRC.๐๒.๐๔ กระบวนการประเมินความเสี่ยง เพื่อใช้ในการระบุ วิเคราะห์ และประเมินผลความเสี่ยง
แนวทางการประเมิน
๑. มีกระบวนการหรือขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยง โดยครอบคลุมถึงการระบุ วิเคราะห์ และประเมินผล
ความเสี่ยง
อ้างอิงจาก
- COSO ERM การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยง
- ISO ๓๑๐๐๐ Clause ๕.๔ Risk assessment
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๔ ข้อ ๒๗ (๔)
ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. กระบวนการหรือขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานกระบวนการหรือขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้รับผิดชอบ
เจ้าของความเสี่ยง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. กระบวนการประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเสี่ยง
IRR.๐๒.๐๕ ไม่มีกระบวนการจัดการความเสี่ยง และมาตรการในการจัดการความเสี่ยง รวมถึงการจัดทำแผน
บริหารจัดการความเสี่ยง ทำให้ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ได้ถูกจัดการให้อยู่ในระดับที่บริษัท
ยอมรับได้
การควบคุมที่พึงมี
IRC.๐๒.๐๕ กระบวนการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้พิจารณาทางเลือก และมาตรการในการจัดการความเสี่ยง
รวมถึงการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
แนวทางการประเมิน
๑. มีกระบวนการจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุมถึงแนวทางในการจัดการความเสี่ยง
๒. มีการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
อ้างอิงจาก
- COSO ERM การเลือกวิธีตอบสนองความเสี่ยง
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๔ ข้อ ๒๗ (๕)
ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. กระบวนการจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางเลือกและมาตรการในการจัดการความเสี่ยง
๒. รายละเอียดของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สถานะการดำเนินการ กระบวนการติดตามและการรายงาน
สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานเอกสารที่ระบุถึงกระบวนการหรือขั้นตอนในการจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. สอบทานเอกสารที่ใช้ในการติดตามและรายงานผลการจัดการความเสี่ยง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. กระบวนการหรือขั้นตอนในการจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. รายงานผลการจัดการความเสี่ยง
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IR.๐๓ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มั่น ใจว่าบริษัทมีการกำหนดกระบวนการประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยระบุความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งรวมถึงภัยคุกคาม ทางไซเบอร์ และช่องโหว่ที่
สำคัญ มีการประเมินระดับของผลกระทบ และระดับของโอกาสการเกิดเหตุการณ์ เพื่อจัดลำดับความสำคัญ
ของความเสี ่ย งด้ านเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ตลอดจนกำหนดแนวทางในการตอบสนองความเสี่ ยงด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม และผู้รับผิดชอบหรือเจ้าของความเสี่ยงไว้อย่างครบถ้วน
ความเสี่ยง
IRR.๐๓.๐๑ ไม่มีการประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งรวมถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ และช่อง
โหว่ที่ส ำคัญอย่างครอบคลุม และครบถ้ว น ทำให้ไม่ส ามารถบริห ารจัด การความเสี่ย งด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสมกับความเสี่ยงที่บริษัทมี
การควบคุมที่พึงมี
IRC.๐๓.๐๑ ระบุความเสี่ยง (risk identification) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งรวมถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์
และช่องโหว่ที่สำคัญ โดยเหตุการณ์ความเสี่ยงดังกล่าวอาจมีสาเหตุมาจากกระบวนการ ปฏิบัติงาน ระบบงาน
บุคลากร หรือปัจจัยภายนอก ตลอดจนระบุการควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน และ ผู้ รับผิดชอบหรือเจ้าของความ
เสี่ยง (risk owners)
แนวทางการประเมิน
๑. มีการกำหนดวิธีการระบุความเสี่ยง องค์ประกอบที่จำเป็นต้องมีในเหตุการณ์ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๒. มีการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงที่สอดคล้องกับขอบเขตการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสาร สนเทศ
มีการกำหนดเจ้าของความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการระบุความเสี่ยงควรระบุข้อมูลอย่างน้อยดังนี้
- ผู้กระทำให้เกิดความเสี่ยง และเหตุการณ์ความเสี่ยง เช่น ผู้ไม่ประสงค์ดี ภัยคุกคาม หรือช่องโหว่ เป็นต้น
- ประเภทของความเสี่ยง เช่น ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงด้านโปรแกรม
ความเสี่ยงด้านข้อมูล ความเสี่ยงด้านบุคลากร ความเสี่ยงด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงด้าน
การบริหารโครงการ เป็นต้น
- สาเหตุของการเกิดเหตุการณ์ เช่น กระบวนการปฏิบัติงาน ระบบงาน บุคลากร ปัจจัยภายนอก เป็นต้น
- การควบคุมที่มีการดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน เช่น การกำหนดสิทธิในการเข้าถึงฐานข้อมูล การติดตั้ง Firewall
การติดตามข้อมูลภัยคุกคามทางไซเบอร์ระบบป้องกันการติดตั้งโปรแกรมโดยผู้ใช้งาน เป็นต้น
อ้างอิงจาก
- COSO ERM การระบุความเสี่ยง
- ISO๓๑๐๐๐ Clause ๕.๔.๒ Risk identification
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๔ ข้อ ๒๘ (๑)
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ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. รายการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงทางด้านไซเบอร์ที่สำคัญ รวมถึงการจัดการ
ความเสี่ยงดังกล่าวที่ได้เกิดขึ้น
สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานเอกสารที่ระบุถึงผลการประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงทางด้าน ไซเบอร์
๒. สอบทานเอกสารที่ระบุถึงแผนการจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสีย่ งทางด้าน ไซเบอร์
๓. สอบทานเอกสารที่ระบุถึงรายงานการจัดการภัยคุกคามทางไซเบอร์ และช่องโหว่ที่สำคัญ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. ผลการประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงทางด้านไซเบอร์
๒. แผนการจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงทางด้านไซเบอร์
๓. รายงานการจัดการภัยคุกคามทางไซเบอร์ และช่องโหว่ที่สำคัญ
ความเสี่ยง
IRR.๐๓.๐๒ การประเมินความเสี่ยงอาจไม่ตรงกัน และ/หรือไม่สอดคล้องตามกลยุทธ์บริษัท หรือวิสัยทัศน์ของ
คณะกรรมการบริษัท ส่งผลให้การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีประสิทธิภาพ และ
ผลลัพธ์ที่ได้ไม่ถูกต้อง รวมถึงไม่ได้รับการจัดลำดับในการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
เหมาะสม
การควบคุมที่พึงมี
IRC.๐๓.๐๒ วิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk analysis) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการประเมิน ระดับของ
ผลกระทบ และระดับของโอกาสการเกิดเหตุการณ์ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
แนวทางการประเมิน
๑. มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามระดับของผลกระทบ และระดับของโอกาสการเกิดเหตุการณ์ตามเกณฑ์การ
ประเมินความเสี่ยงที่กำหนดไว้
๒. มีการกำหนดระดับค่าความเสียงตามระดับของผลกระทบและโอกาสการเกิดเหตุการณ์
๓. มีการประเมินระดับระดับของผลกระทบและโอกาสการเกิดเหตุการณ์ที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน
ความเสี่ยง
๔. มีการจัดลำดับและกำหนดแนวทางในการตอบสนองความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยพิจารณาดำเนินการ ดังนี้
- กำหนดเกณฑ์การประเมิน ความเสี่ย งด้านโอกาสการเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที่ อาจเกิดขึ้น เช่น
ผลกระทบด้าน CIA ผลกระทบด้านการเงิน ผลกระทบต่อทรัพย์ส ินและทรัพยากร การปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น
- กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้สำหรับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Appetite)
- ประเมินค่าความเสี่ยงโดยพิจารณาระดับความเสี่ยงจากการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้น เปรียบเทียบกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่บริษัทกำหนดไว้ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความ
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เสี่ยงประกอบการพิจารณากำหนดแนวทางในการควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม หรือวิธีการจัดการคว ามเสี่ยง
อย่างเหมาะสม เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
อ้างอิงจาก
- COSO ERM การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยง
- ISO ๓๑๐๐๐ Clause ๕.๔.๓ Risk analysis
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๔ ข้อ ๒๘ (๒)
ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. แนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. แนวทางการกำหนดระดับค่าความเสียงตามระดับของผลกระทบและโอกาสการเกิดเหตุการณ์
๓. แนวทางการจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานเอกสารที่ระบุถึงกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เกณฑ์การประเมิน
ระดับของผลกระทบ และโอกาสเกิดของเหตุการณ์
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเสี่ยง
IRR.๐๓.๐๓ การประเมินความเสี่ยงอาจไม่ตรงกัน และ/หรือไม่สอดคล้องตามกลยุทธ์บริษัท หรือวิสัยทัศน์
ของคณะกรรมการบริษัท ส่งผลให้การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีประสิทธิภาพ
และผลลัพธ์ที่ได้ไม่ถูกต้อง รวมถึงไม่ได้รับการจัดลำดับในการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างเหมาะสม
การควบคุมที่พึงมี
IRC.๐๓.๐๓ ประเมินค่าความเสี่ยง (Risk evaluation) โดยการพิจารณาระดับความเสี่ยงกับ ระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้ (IT risk appetite) เพื่อจัดลำดับและหาแนวทางในการตอบสนองความเสี่ยงที่เหมาะสม
แนวทางการประเมิน
๑. มีการกำหนดวิธีการประเมินค่าความเสี่ยงตามระดับความเสี่ยงเทียบกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่
เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงที่กำหนดไว้
๒. มีการสรุปผลการประเมินตามระดับค่าความเสียง วิธีการในการจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง แนว
ทางการจัดการและตอบสนองความเสี่ยง
อ้างอิงจาก
- COSO ERM การจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
- ISO๓๑๐๐๐ Clause ๕.๔.๔ Risk evaluation
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- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๔ ข้อ ๒๘ (๓)
ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. วิธีการประเมินค่าความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การพิจารณาระดับความเสี่ยงกับระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ การจัดลำดับความเสี่ยง
สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานเอกสารที่ระบุถึงกระบวนการประเมินค่าความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การพิจารณาระดับ
ความเสี่ยงกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ การจัดลำดับความเสี่ยง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. กระบวนการประเมินค่าความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
IR.๐๔ การจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการกำหนดแนวทางในการจัดการ ควบคุม และป้องกันความเสี่ยงที่เหมาะสมสอดคล้อง
กับผลการประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual risk) อยู่ใน
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ คำนึงถึงความสมดุลระหว่างต้นทุนในการป้องกันความเสี่ยง และผลประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับ รวมทั้งกำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเสี่ยง
IRR.๐๔.๐๑ ไม่มีการจัดการ ควบคุม และป้องกันความเสี่ยงที่เหมาะสม ทำให้ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศไม่ได้ถูกจัดการให้อยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้ และอาจไม่สามารถบริหารจัดการแก้ไขความ
เสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้
การควบคุมที่พึงมี
IRC.๐๔.๐๑ บริษัทต้องมีการจัดการความเสี่ยง (Risk treatment) โดยมีแนวทางในการจัดการ ควบคุม และ
ป้องกันความเสี่ยงที่เหมาะสมสอดคล้องกับผลการประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ความ
เสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual risk) อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ คำนึงถึงความสมดุลระหว่างต้นทุนในการ
ป้องกันความเสี่ยง และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ รวมทั้งกำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT key risk indicators) เพื่อใช้ในการติดตามและทบทวนความเสี่ยง
แนวทางการประเมิน
๑. มีกระบวนการจัดการความเสี่ยง โดยครอบคลุมถึงแนวทางในการจัดการ ควบคุม และป้องกันความเสี่ยงที่
เหมาะสม
๒. มีความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหลืออยู่ (IT residual risk) ให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
โดยการกำหนดแนวทางในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรคำนึงถึงความ
คุ้มค่าและวิธีการที่เหมาะสม
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๓. มีการกำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT key risk indicators) รอบการติดตาม และ
รายงานผลดัชนีชี้วัดความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
อ้างอิงจาก
- COSO ERM การเลือกวิธีตอบสนองความเสี่ยง ตัวชี้วัดหลัก และรายงานความเสี่ยง
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๔ ข้อ ๒๙
ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. กระบวนการจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. แนวทางในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางเลือกและมาตรการในการ
จัดการความเสี่ยง
๓. รายละเอียดของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สถานะการดำเนินการ กระบวนการติดตามและการรายงาน
สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานเอกสารที่ระบุถึงกระบวนการหรือขั้นตอนในการจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. สอบทานเอกสารที่ใช้ในการติดตามและรายงานผลการจัดการความเสี่ยง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. กระบวนการหรือขั้นตอนในการจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. รายงานผลการจัดการความเสี่ยง
IR.๐๕ การติดตามและทบทวนความเสี่ยง (Risk Monitoring and Review)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการกำหนดกระบวนการติดตามและทบทวนความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีการรายงานผลการบริหารและจัดการความเสี่ยง
ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และแนวโน้ ม ของความเสี ่ ย งด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ที ่ อ าจเกิ ด ขึ ้ น ต่ อ
คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายในระยะเวลาที่เหมาะสม
ความเสี่ยง
IRR.๐๕.๐๑ ไม่มีการติดตามและทบทวนความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ทำให้ไม่สามารถทราบได้ถึง
ประสิทธิภาพของการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน และอาจไม่สามารถบริหารจัดการ ปรับปรุง
หรือแก้ไขได้อย่างเหมาะสม
การควบคุมที่พึงมี
IRC.๐๕.๐๑ บริษัทต้องจัดให้มีกระบวนการติดตามและทบทวนความเสี่ยง (Risk monitoring and review)
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
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แนวทางการประเมิน
๑. มีกระบวนการติดตามความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยง เจ้าของความเสี่ยง รอบการติดตามที่สัมพันธ์กับ
ระดับความเสี่ยงที่กำหนดไว้
๒. มีการทบทวน ติดตามและวัดผล IT KRIs ที่ได้กำหนดไว้
๓. มีการสรุปผลความเสี่ยงที่เกินกว่าระดับที่ยอมรับได้ การทบทวน ติดตามและวัดผลความเสี่ยง
อ้างอิงจาก
- COSO ERM การจัดลำดับ ความสำคัญของความเสี่ยง และ ISO๓๑๐๐๐ Clause ๕.๖ Monitoring and
review
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๔ ข้อ ๓๐
ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. กระบวนการติดตามและทบทวนความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานเอกสารที่ระบุถึงกระบวนการและรอบติดตามความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. สอบทานเอกสารที่ระบุถึงผลลัพธ์การติดตามและทบทวนความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. กระบวนการติดตามและทบทวนความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. ผลลัพธ์การติดตามและทบทวนความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเสี่ยง
IRR.๐๕.๐๒ ไม่มีการรายงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย
ทำให้การกำกับดูแลและการพิจารณากลั่นกรองมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ และอาจไม่สามารถบริหารจัดการ
แก้ไขความเสี่ยงได้
การควบคุมที่พึงมี
IRC.๐๕.๐๒ บริษัทต้องจัดให้มีการรายงานความเสี่ยง (Risk reporting) โดยหัวหน้าหน่วยงานบริหารความ
เสี่ยงต้องเป็นผู้ทำหน้าที่รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และแนวโน้มของ
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่อาจเกิดขึ้นต่อคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับ
มอบหมายในระยะเวลาที่เหมาะสม
แนวทางการประเมิน
๑. มีขั้นตอนและรอบการรายงานความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. มีการกำหนดหัวข้อนำเสนอ รายละเอียดของเรื่องที่รายงาน การสั่งการและการติดตามจากเจ้าของความ
เสี่ยง
๓. มีการรายงานความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ หัวหน้า
หน่วยงานบริหารความเสี่ยงสามารถให้เจ้าของความเสี่ยง (Risk owner) เข้าร่วมการประชุมเพื่อรายงานและ
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ให้ข้อมูลในรายละเอียดของความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย
ได้ เนื่องจาก ความเสี่ยงด้านนี้ต้องอาศัยความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการรายงาน และอธิบาย
รายละเอียดของสถานะความเสี่ยงในปัจจุบัน มาตรการในการดำเนินการควบคุมหรือจัดการความเสี่ยง
๔. มีการจัดทำรายงานการประชุม มีการบันทึกผู้รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และแนวโน้มของความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่อาจเกิดขึ้นเป็นหัวหน้าหน่วยงานบริหาร
ความเสี่ยงทุกวาระที่เกี่ยวข้อง และครบถ้วนทุกครั้งที่มีการประชุม
อ้างอิงจาก
- COSO ERM รายงานความเสี่ยง
- ISO๓๑๐๐๐ Clause ๔.๓.๖ Establishing internal communication and reporting mechanisms
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๔ ข้อ ๓๑
ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. รูปแบบ วิธีการ และรอบการรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวข้อการ
รายงาน การสั่งการจากการรายงาน
๒. รูปแบบ วิธีการ และรอบการรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ หัวข้อการ
รายงาน การสั่งการจากการรายงาน
๓. การจัดทำรายงานการประชุม การบันทึกผู้รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และแนวโน้มของความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานเอกสารที่ระบุถึงกระบวนการรายงานความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. สอบทานเอกสารที่ระบุถึงรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียด
ของเรื่องที่รายงาน การสั่งการและการติดตามจากเจ้าของความเสี่ยง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. กระบวนการรายงานความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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CO.๐๑ การปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการกำกับ ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Compliance)
ความเสี่ยง
COR.๐๑ ไม่มีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT
Compliance) ส่งผลให้บริษัทอาจมีความผิดตามกฎหมาย ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง อาจถูกปรับฟ้องร้อง หรือ
หยุดให้บริการเนื่องจากถูกระงับหรือยกเลิกใบอนุญาตประกอบการ
การควบคุมที่พึงมี
COC.๐๑ บริษัทต้องจัดให้มีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Compliance) เช่น กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายว่าด้วยการกระทำ
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่ นคง ปลอดภัยไซเบอร์ กฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของหน่วยงาน
กำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
แนวทางการประเมิน
๑. มีการทำความเข้าใจและตีความกฎหมายหรือกฎระเบียบต่าง ๆ ที่บริษัทต้องทำการปฏิบัติตาม
๒. มีกระบวนการทบทวนกฎระเบียบและนโยบายบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมาย
๓. มีกระบวนการสื่อสารภายในบริษัทเพื่อให้รู้และเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่าง ๆ
๔. มีกระบวนการศึกษาผลกระทบต่อบริษัทในการดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๕. มีการดำเนินการติดตามข่าวสารที่เกี่ยวกับกฎระเบียบใหม่ที่กำลังมีขึ้นในด้านที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงจาก
- ISO/IEC๒๗๐๐๑ A.๑๘.๑
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๕ ข้อ ๓๒
ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. สัมภาษณ์กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้นโยบายว่า
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สอดคล้องตามข้อกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และ นโยบายที่บังคับใช้
ครอบคลุมทุกคนในบริษัท
๒. สัมภาษณ์หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องว่ามีการสื่อสารชี้แจงแก่บุคคลในบริษัทให้ปฏิบัติตามนโยบายที่
เกี่ยวข้อง
๓. สัมภาษณ์หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง และ ตรวจสอบเอกสารติดตามผล/ประเมินการปฏิบัติตามนโยบาย
ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔. สัมภาษณ์หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องว่ามีการติดตามที่เกี่ยวกับกฎระเบียบใหม่ที่กำลังมีขึ้น
สอบทานเอกสาร
๑. เอกสารที่แสดงถึง ข้อกำหนด หรือข้อปฏิบัติของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น กฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
๒. สอบทานเอกสารนโยบายการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. สอบทานเอกสารติดตามผลและประเมินการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท
4. สอบทานเอกสารที่แสดงถึงทะเบียนกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. เอกสารที่แสดงถึงข้อกำหนด หรือข้อปฏิบัติของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. เอกสารนโยบายการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. เอกสารติดตามผลและเอกสารประเมินการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท
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IA.๐๑ บทบาทหน้าที่และแผนงานในการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีการกำหนดบทบาทหน้าที่และแผนงานในการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม รวมถึง
บริษัทสามารถดำเนินการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ครบถ้วน และการระบุประเด็นเพื่อปรับปรุง
การดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นได้
ความเสี่ยง
IAR.๐๑.๐๑ การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
การควบคุมที่พึงมี
IAC.๐๑.๐๑ จัดให้มีผู้ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งอาจเป็นผู้ตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบจากภายนอก
ก็ได้
แนวทางการประเมิน
๑. มีการกำหนดบทบาทหน้าที่และแผนงานในการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีผู้ตรวจสอบด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกัน โดยผู้ตรวจสอบของบริษัทต้องมีความรู้ ประสบการณ์ และความ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ผู้ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต้ องมีความเป็นอิสระจากหน่วยงานที่ทำหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและหน่วยงานที่ทำหน้าที่บริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และกำกับดูแล
การปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
อ้างอิงจาก
- ISO ๑๙๐๑๑: ๗. Competence and evaluation of auditors
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๖ ข้อ ๓๓ (๑)
ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. สัมภาษณ์ผู้บริหารหรือหัวหน้าทีมตรวจสอบเกี่ยวกับการกำหนดบทบาทหน้าที่ของทีมตรวจสอบด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลของผู้ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกัน
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สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานเอกสารการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท
๒. สอบทานหลักฐานความรู้ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญของผู้ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. เอกสารการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เอกสารหลักฐานความรู้ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญของผู้ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเสี่ยง
IAR.๐๑.๐๒ การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอาจไม่ได้รับการสนับสนุนจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
การควบคุมที่พึงมี
IAC.๐๑.๐๒ บริษัทต้องจัดให้มีแผนงานและขอบเขตการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครอบคลุม
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท โดยแผนงานและขอบเขตในการตรวจสอบต้องได้รับ ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องจัดให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง หรือ ทุกครั้งที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
แนวทางการประเมิน
๑. มีการกำหนดแผนงานและขอบเขตการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครอบคลุมความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท โดยแผนงานและขอบเขตในการตรวจสอบต้องได้รับ ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และต้องจัดให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง หรือ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างมีนัยสำคัญ
อ้างอิงจาก
- ISO ๑๙๐๑๑: ๕. Managing an audit program
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๖ ข้อ ๓๓ (๒)
ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. สัมภาษณ์ทีมตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทที่เกี่ยวกับการกำหนดแผนงานและขอบเขตโดย
ครอบคลุมความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท การอนุมัติและการทบทวนแผนงาน
สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานเอกสารการกำหนดแผนงานและขอบเขตของการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง
หลักฐานการอนุมัติแผนงานและขอบเขตการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. สอบทานเอกสารหลักฐานการทบทวนแผนงานและขอบเขตของการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. เอกสารแผนงานและขอบเขตของการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เอกสารหลักฐานการทบทวนแผนงานและขอบเขตของการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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IA.๐๒ การปฏิบัติงานตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบด้านเทคโนโลยีเป็นไปตามแผนงานตรวจสอบ ทำให้บริษัทสามารถเข้าใจปัญหา
หรือข้อบกพร่องบางส่วนในการดำเนินงานเพื่อสามารถปรับปรุงการดำเนินการให้ดียิ่งขึ้น
ความเสี่ยง
IAR.๐๒.๐๑ การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่เหมาะสมและขอบเขตไม่ชัดเจนส่งผลให้การ
ดำเนินงานของบริษัทได้รับผลกระทบ และบริษัทอาจระบุประเด็นที่ไม่ถูกต้องจากการตรวจสอบ
การควบคุมที่พึงมี
IAC.๐๒.๐๑ บริษัทต้องมีการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมตามแผนงานและขอบเขตที่
กำหนด และเมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีนัยสำคัญ
แนวทางการประเมิน
๑. มีการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมตามแผนงานและขอบเขตที่กำหนด และเมื่อมี
เหตุการณ์ผิดปกติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีนัยสำคัญ
อ้างอิงจาก
- ISO ๑๙๐๑๑: ๖. Performing an audit
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๖ ข้อ ๓๔ (๑)
ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. สัมภาษณ์ทีมตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท ที่เกี่ยวกับการตรวจสอบด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เหมาะสมตามแผนงานและขอบเขตที่กำหนด และเมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีนัยสำคัญ
สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานเอกสารรายงานการตรวจสอบ และเอกสารบันทึกการดำเนินการตรวจสอบที่มีการตรวจสอบ
ข้อมูลตามแผนงานและขอบเขตงานที่กำหนด
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. เอกสารรายงานการตรวจสอบ และเอกสารบันทึกการดำเนินการตรวจสอบ
ความเสี่ยง
IAR.๐๒.๐๒ การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในกรณีที่ระบบเทคโนโลยีของบริษัท
มีความซับซ้อนหรือเป็นเทคโนโลยีใหม่ อาจไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่ได้รับการตรวจสอบ รวมถึง อาจระบุ
ประเด็นที่ไม่ถูกต้องจากการตรวจสอบ
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การควบคุมที่พึงมี
IAC.๐๒.๐๒ ในกรณีที่ระบบเทคโนโลยีของบริษัทมีความซับซ้อนหรือเป็นเทคโนโลยีใหม่ โดยบริษัทมีข้อจำกัด
ที่ไม่สามารถประเมินหรือตรวจสอบเองได้ บริษัทสามารถว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกทำหน้าที่ในการตรวจสอบ
แทนได้
แนวทางการประเมิน
๑. ในกรณีที่ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกดำเนินการตรวจสอบ ให้ผู้เชี่ยวชาญภายนอกมีการตรวจสอบด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมตามแผนงานและขอบเขตที่กำหนด และเมื่อมีเหตุการณ์ผ ิดปกติด ้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีนัยสำคัญ โดยความสามารถของผู้เชี่ยวชาญต้องเหมาะสมกับระบบเทคโนโลยีที่
ตรวจสอบ
อ้างอิงจาก
- ISO ๑๙๐๑๑: ๗. Competence and evaluation of auditors
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๖ ข้อ ๓๔ (๒)
ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. สัมภาษณ์ทีมตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทที่เกี่ยวกับการตรวจสอบด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เหมาะสมตามแผนงานและขอบเขตที่กำหนด และเมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีนัยสำคัญ
๒. สัมภาษณ์ทีมตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทในการพิจารณาคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญภายนอก
สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานเอกสารรายงานการตรวจสอบและเอกสารบันทึกการดำเนินการตรวจสอบที่มีการตรวจสอบข้อมูล
ตามแผนงานและขอบเขตงานที่กำหนด
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. เอกสารรายงานการตรวจสอบ และเอกสารบันทึกการดำเนินการตรวจสอบ
IA.๐๓ การรายงานผลและติดตามผลการตรวจสอบ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มั่นใจว่าผลการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการปรับปรุงแก้ไขในระยะเวลาที่เหมาะสม
และมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ความเสี่ยง
IAR.๐๓.๐๑ ไม่มีการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ส่งผลให้ประเด็นจากการตรวจผล
ไม่ได้รับการสนับสนุน และประเด็นดังกล่าวอาจไม่ถูกแก้ไข หรือแก้ไขล่าช้า
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การควบคุมที่พึงมี
IAC.๐๓.๐๑ จัดทำรายงานผลการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ
จัดเก็บรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวไว้ที่บริษัทเพื่อรองรับการตรวจสอบ หรือร้องขอจากสำนักงาน
แนวทางการประเมิน
๑. มีการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ
จัดเก็บรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวไว้ที่บริษัทเพื่อรองรับการตรวจสอบ หรือร้องขอจากสำนักงาน
อ้างอิงจาก
- ISO ๑๙๐๑๑: ๖. Performing an audit
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแ ลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๖ ข้อ ๓๕ (๑)
ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. สัมภาษณ์ทีมตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทที่เกี่ยวกับการนำเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และการจัดเก็บรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวไว้ที่บริษัทเพื่อรองรับการตรวจสอบ หรือร้องขอ
จากสำนักงาน
สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานเอกสารรายงานการตรวจสอบที่นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. เอกสารรายงานการตรวจสอบที่นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ความเสี่ยง
IAR.๐๓.๐๒ ไม่มีการติดตามประเด็นจากการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลให้ประเด็นจากการ
ตรวจผลไม่ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริษัท ตรวจสอบ และประเด็นดังกล่าวอาจจะไม่ถูกแก้ไข
หรือแก้ไขล่าช้า
การควบคุมที่พึงมี
IAC.๐๓.๐๒ จัดให้มีการติดตามประเด็นจากการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และรายงานประเด็น
สำคัญให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องทราบ
แนวทางการประเมิน
๑. มีการติดตามประเด็นจากการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามระยะเวลาที่เหมาะสมกับประเด็น
รวมถึงการรายงานประเด็นสำคัญให้กับคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงจาก
- ISO ๑๙๐๑๑: ๗. Competence and evaluation of auditors
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๖ ข้อ ๓๕ (๒)
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ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. สัมภาษณ์ทีมตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท สำหรับกระบวนการติดตามประเด็นจากการ
ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการรายงานประเด็นสำคัญให้กับคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่าย
งานที่เกี่ยวข้อง
สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานเอกสารรายงานการติดตามประเด็นจากการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และรายงาน
ประเด็นสำคัญให้กับคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. รายงานการติดตามประเด็นจากการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. รายงานประเด็นสำคัญให้กับคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
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CS.๐๑ บริษัทต้องจัดให้มีแนวทางการกำกับดูแลการเตรียมความพร้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์
วัตถุประสงค์
เพื่อบริษัทมีแนวทางการกำกับดูแล และมีกระบวนการดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ (Cyber Resilience) โดยมีกรอบการดำเนินงานและแนวทางที่ใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน
ภัย คุกคามทาง ไซเบอร์ ที่ส อดคล้องกับ กฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมทั้ง
เหมาะสมสอดคล้องกับขนาด ความซับซ้อน และความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ
ความเสี่ยง
CSR.๐๑ การกำกับดูแลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber resilience)
ไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจและกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายของบริษัทหรือทำให้บริษัทเสียชื่อเสียง ถูกปรับหรือระงับการให้บริการได้
การควบคุมที่พึงมี
CSC.๐๑ บริษัทต้องจัดให้มีแนวทางการกำกับดูแลการเตรียมความพร้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber
resilience) โดยมีกรอบการดำเนินงานและแนวทางที่ใช้ในการกำกับดูแล และบริหารจัดการความเสี่ยงจาก
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในภาพรวมขององค์กรที่สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ รวมทั้งเหมาะสมสอดคล้องกับขนาด และความซับซ้อนของการดำเนินธุรกิจ
แนวทางการประเมิน
๑. มีการกำหนดแนวทางการกำกับดูแลและเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยมีกรอบ
การดำเนินงานและแนวทางที่ใช้ สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และ
เหมาะสมสอดคล้องกับขนาด และความซับซ้อนของการดำเนินธุรกิจ
๒. มีการประเมินระดับความเสี่ยงตั้งต้นด้านไซเบอร์ (Cyber Inherent Risk Assessment) เพื่อให้บริษัท
ทราบถึงประเภทและระดับความเสี่ยงของตนเอง (Risk Profile)
๓. มีการกำกับดูแลการเตรียมความพร้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยพิจารณาความสอดคล้องกับระดับ
ความเสี่ยงตั้งต้นของบริษัท (Inherent Risk)
อ้างอิงจาก
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๗ ข้อ ๓๖
ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำความเข้าใจกรอบการดำเนินงานและแนวทางที่ใช้ในการกำกับดูแล และ
บริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ดังนี้

คู่มือการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามแนวทางการกำกับดูแลตามความเสี่ยง

128

๑.๑ การดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องด้านภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ในภาพรวมขององค์กร
๑.๒ การประเมินระดับความเสี่ยงตั้งต้นด้านไซเบอร์ (Cyber Inherent Risk Assessment)
๑.๓ การกำกับดูแลการเตรียมความพร้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์
๑.๔ การดำเนินธุรกิจขององค์กรนั้นๆ
๑.๕ การติดตามและการวิเคราะห์กฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อให้เกี่ยวข้องกับ
องค์กร
สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ หรือเอกสารแสดงผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร และการวิเคราะห์กฎหมายว่า
ด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
๒. สอบทานเอกสารขั้นตอนปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงขององค์กร
๓. สอบทานเอกสารการประเมินระดับความเสี่ยงตั้งต้นด้านไซเบอร์ (Cyber Inherent Risk Assessment)
เพื่อตรวจสอบระดับความเสี่ยง และปัจจัยความเสี่ยงพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ๕ ด้านคือ เทคโนโลยี
และการเชื่อมต่อ ช่องทางการให้บริการ ลักษณะผลิตภัณฑ์และการให้บริการ ลักษณะเฉพาะขององค์กร และ
ประวัติการถูกคุกคามจากภัย ไซเบอร์ในอดีต
๔. สอบทานนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ การกำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การอนุมัติ การ
ประกาศใช้ และการสื่อสารให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและเอกสารคู่มือการจัดการหรือเอกส ารที่
เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลและการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงจากภัย
คุกคามทางไซเบอร์ รวมถึงเอกสารนโยบาย/ขั้นตอนปฏิบัติด้านการรับภัยคุกคามทางไซเบอร์ และ/หรือ
แผนการดำเนินงานด้านการเตรียมความพร้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์
๕. สอบทานแนวทางและการเตรี ย มความพร้อ มรั บมื อภัย คุ ก คามทางไซเบอร์ (Cyber resilience) เพื่ อ
ประเมินความสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงตั้งต้นของบริษัท (Inherent Risk)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. เอกสารที่ระบุถึงการกำกับดูแลและการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยง
จากภัยคุกคามทางไซเบอร์
- นโยบายการกำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- เอกสารวาระการประชุม
- รายงานและติดตามผลเรื่องความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงจากภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ และการปฏิบัติตาม
2. นโยบายการกำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
เอกสารนโยบาย/ขั้นตอนปฏิบัติด้านการรับภัยคุกคามทางไซเบอร์ หรือแผนการดำเนินงานด้านการเตรียม
ความพร้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์
3. เอกสารการประเมินระดับความเสี่ยงตั้งต้นด้านไซเบอร์ (Cyber Inherent Risk Assessment)
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CS.๐๒ การกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการระบุความเสี่ยง (Identification)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity governance) อย่าง
มีป ระสิทธิภ าพ และทรัพย์ส ิน ที่ส ำคัญขององค์กรรวมถึงผู้ให้บริการภายนอกได้รับการระบุความเสี่ยง
(Identification) และได้รับบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
ความเสี่ยง
CSR.๐๒.๐๑ การกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity governance) อาจไม่ตรงกัน
และ/หรือไม่สอดคล้องตามกลยุทธ์บริษัท หรือวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการบริษัท
การควบคุมที่พึงมี
CSC.๐๒.๐๑ บริษัทต้องมีการกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity governance)
แนวทางการประเมิน
๑. มีการกำกับดูแลโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามหลักการผู้รับผิดชอบสามระดับ (Three
lines of defense) โดยครอบคลุมทั้งการทำหน้าที่ในการระบุ การประเมิน การควบคุมความเสี่ยง และการ
บริหารจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุมความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์
๒. มีการกำหนดนโยบาย และกำกับดูแลให้มีกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์
๓. มีการอบรมเพื่อสร้างความรู้และความตระหนักด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ แก่
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
๔. มีหน่วยงาน หรือทีมงาน หรือผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในการทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลและบริหารจัดการความ
เสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โดยเฉพาะ
อ้างอิงจาก
- NIST Cybersecurity Framework (ID.GV) Governance
- แนวปฏิบัติ เรื่อง การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกัน
ชีวิต / ประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๖๓: หมวด ๗ การกำกับดูแลและการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity)
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๗ ข้อ ๓๗ (๑)
ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำความเข้าใจเรื่องการกำกับดูแลและการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ขององค์กร
สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานเอกสารที่ระบุถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทที่แสดงองค์ประกอบและบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริษัท
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๒. สอบทานเอกสารที่ระบุถึงการกำกับดูแลและการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
เช่นเอกสารบันทึกการประชุม การรายงานและติดตามผลเรื่องความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความ
เสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย
๓. สอบทานนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซ
เบอร์ การอนุมัติ การประกาศใช้ และการสื่อสารให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
๔. สอบทานเอกสารการอบรมและบันทึกการอบรมด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อ
ตรวจสอบผู้เข้าอบรม และความเหมาะสมของเนื้อหาการอบรม
๕. สอบทานเอกสารผลการประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อตรวจสอบ
ความถี่ในการประเมินความเสี่ยง และการประเมินเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่สำคัญ
๖. สอบทานเอกสารโครงสร้างขององค์กร หรือเอกสารการแต่งตั้งหน่วยงาน หรือทีมงาน หรือผู้รับผิดชอบที่
ชัดเจนในการทำหน้าที่ร ับ ผิดชอบดูแลและบริห ารจัดการความเสี่ยงด้ านความมั่น คงปลอดภัย ไซเบอร์
โดยเฉพาะ
๗. สอบทานเอกสารตามหมวด ๑ เรื่อง การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. เอกสารที่ระบุถึงการกำกับดูแลและการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
- นโยบายการกำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- เอกสารวาระการประชุม
- รายงานและติดตามผลเรื่องความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงจากภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์
๒. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทที่มีหน้าที่กำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยง
จากภัยคุกคามทางไซเบอร์
๓. นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
๔. เอกสารการอบรมและบันทึกการอบรมด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
๕. เอกสารโครงสร้างขององค์กร
๖. เอกสารตามหมวด ๑ เรื่อง การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance)
ความเสี่ยง
CSR.๐๒.๐๒ ทรัพย์สินที่สำคัญขององค์กรมีความเสียหาย หรือ สูญหายจากภัยคุกคามทางไซเบอร เนื่องจาก
ทรัพย์สินดังกล่าวไม่ได้รับการดูแลปกป้องอย่างเหมาะสม
การควบคุมที่พึงมี
CSC.๐๒.๐๒ บริษัทต้องจัดทำรายการทรัพย์สินสารสนเทศ และบริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ
แนวทางการประเมิน
๑. มีการจัดทำรายการทรัพย์สินสารสนเทศทีถ่ ูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน และบริหารจัดการทรัพย์สิน
สารสนเทศ
๒. มีการกำหนดผู้รับผิดชอบทรัพย์สินสารสนเทศแต่ละประเภทอย่างชัดเจน
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อ้างอิงจาก
- NIST Cybersecurity Framework (ID.AM) Asset Management
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๗ ข้อ ๓๗ (๒)
ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำความเข้าใจเรื่องการจัดทำรายการทรัพย์สินสารสนเทศ และการบริหาร
จัดการทรัพย์สินสารสนเทศ
สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานเอกสารนโยบายการบริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ (IT asset management) และ/หรือ
ขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการบริหารจัดการทรัพย์สิน โดยควรครอบคลุม การจัดทำทะเบียนรายการทรัพย์สิน
การปรับปรุงทะเบียนรายการทรัพย์ส ิน การรวบรวมข้อมูลเมื่อมีทรัพย์ส ินใหม่ การยกเลิกและเรีย กคืน
ทรัพย์สิน รวมถึงควรกำหนดให้มีการตรวจสอบและทบทวนรายการทรัพย์สินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
๒. สอบทานเอกสารทะเบีย นทรั พย์ส ิน สารสนเทศ เพื่อตรวจสอบความครบถ้ว นของรายการทรั พ ย์ สิ น
สารสนเทศประเภทระบบ ประเภทอุปกรณ์ และประเภทข้อมูล (ทั้งที่อยู่บนระบบงานที่ติดตั้งภายในองค์กร
หรือได้รับบริการจากผู้ให้บริการภายนอก) รวมถึงการกำหนดผู้รับผิดชอบทรัพย์สินสารสนเทศแต่ละประเภท
อย่างชัดเจน (ใช้ข้อมูลจากระบบอ้างอิงได้ และควรสอดคล้องกับหมวด 3 ในเรื่องการบริหารจัดการทรัพย์สิน
สารสนเทศ)
๓. ตรวจสอบรายละเอียดทะเบียนทรัพย์สินสารสนเทศแต่ละประเภททีส่ อดคล้องกับหมวด 3 ในเรื่องการ
บริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. นโยบายการบริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ (IT asset management) และ/หรือขั้นตอนปฏิบัติ
สำหรับการบริหารจัดการทรัพย์สิน
๒. เอกสารทะเบียนทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเสี่ยง
CSR.๐๒.๐๓ การประเมินความเสี่ยงอาจไม่ตรงกัน และ/หรือไม่สอดคล้องตามกลยุทธ์บริษัท หรือวิสัยทัศน์
ของคณะกรรมการบริษัท ส่งผลให้การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีประสิทธิภาพ
และผลลัพธ์ที่ได้ไม่ถูกต้อง
การควบคุมที่พึงมี
CSC.๐๒.๐๓ กำหนดขอบเขตและวิธีการในการประเมินความเสี่ยงด้านไซเบอร์ที่สอดคล้องกับการบริหาร
จัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
แนวทางการประเมิน
๑. มีการกำหนดขอบเขตและวิธีการในการประเมินความเสี่ยงด้านไซเบอร์ที่สอดคล้องตามการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
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อ้างอิงจาก
- NIST Cybersecurity Framework (ID.RA) Risk Assessment and (ID.RM) Risk Management Strategy
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๗ ข้อ ๓๗ (๓)
ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อทำความเข้าใจการกำหนดขอบเขตและวิธีการในการประเมินความเสี่ยงด้าน
ไซเบอร์ และกระบวนการจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวทางการประเมินผลกระทบ หรือ
แนวทางในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางเลือกและมาตรการในการจัดการ
ความเสี่ยง
สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานเอกสารการกำหนดขอบเขตและวิธีการในการประเมินความเสี่ยงด้านไซเบอร์ และเอกสาร
นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามหมวด ๔ เรื่อง
การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Management)
๒. สอบทานเอกสารผลการประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงด้านไซเบอร์ เพื่อ
ตรวจสอบวิธีการประเมินความเสี่ยงเทียบกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่
องค์กรกำหนด
๓. สอบทานเอกสารผลการประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงด้านไซเบอร์ เพื่อ
ตรวจสอบระบุความเสี่ย งจากสถานการณ์ความเสี่ ยง (Risk Scenario) ด้านภัยคุกคามด้านความมั ่ น คง
ปลอดภัยทางไซเบอร์
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. สอบทานเอกสารการกำหนดขอบเขตและวิธีการในการประเมินความเสี่ยงด้านไซเบอร์ และเอกสาร
นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามหมวด ๔ เรื่อง
การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Management)
๒. เอกสารผลการประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงด้านไซเบอร์

ความเสี่ยง
CSR.๐๒.๐๔ การดำเนินการจัดทำมาตรการจัดการหรือแนวทางในการดำเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ไม่สอดคล้องกับความเสี่ยงขององค์กรอย่างแท้จริง
การควบคุมที่พึงมี
CSC.๐๒.๐๔ จัดให้มีการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือแนวทางในการ
ดำเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่สอดคล้องกับผลการประเมินความเสี่ยงด้านไซเบอร์
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แนวทางการประเมิน
๑. มีการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง และมาตรการจัดการความเสี่ยงด้านความมั่น คง
ปลอดภัยไซเบอร์ ให้อยู่ในระดับที่องค์กรสามารถยอมรับได้
๒. มีการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือแนวทางในการดำเนินการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่สอดคล้องกับผลการประเมินความเสี่ยงด้านไซเบอร์
อ้างอิงจาก
- NIST Cybersecurity Framework (ID.RA) Risk Assessment and (ID.RM) Risk Management Strategy
- แนวปฏิบัติ เรื่อง การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกัน
ชีวิต / ประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๖๓: หมวด ๗ การกำกับดูแลและการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (cybersecurity)
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๗ ข้อ ๓๗ (๔)
ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อทำความเข้าใจกระบวนการจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แนว
ทางการประเมินผลกระทบ หรือแนวทางในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางเลือกและมาตรการในการจัดการความเสี่ยง
สอบทานเอกสาร
๑. เอกสารกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามหมวด ๔ เรื่อง การบริหาร
จัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Management)
๒. สอบทานเอกสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยง เพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง
ของแผนกับ แนวทางปฏิบ ัติ ขององค์กร และแนวทางในการจัดการ ควบคุม และป้องกันความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและสอดคล้องกับผลการประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. สอบทานเอกสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สถานะการดำเนินการ กระบวนการติดตามและการรายงาน
หรือหลักฐานการติดตามการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง จากช่องทางต่าง ๆ เช่น บันทึกการ
ประชุมด้านความเสี่ยง E-mail การแจ้งผล เป็นต้น
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามหมวด ๔ เรื่อง การบริหารจัดการความ
เสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Management)
๒. เอกสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
3. รายงานการติดตามการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยง
CSR.๐๒.๐๕ ไม่มกี ารบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับห่วงโซ่ของผู้ให้บริการภายนอก (supply chain risk
management) ที่เหมาะสม ส่งผลให้อาจมีการปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัยหรือเป็นไปตามข้อตกลง และยาก
ต่อการบริหารจัดการเมื่อเกิดปัญหาต่อระบบของบริษัท
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การควบคุมที่พึงมี
CSC.๐๒.๐๕ บริษัทต้องจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับห่วงโซ่ของผู้ให้บริการภายนอก (Supply
chain risk management) แนวทางในการบริหารจัดการผู้ให้บริการภายนอก การทำสัญญาจ้าง การประเมิน
ความเหมาะสม การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน และการสอบทานผลการปฏิบัติงาน
แนวทางการประเมิน
๑. มี ก ารบริ ห ารจั ด การความเสี ่ ย งเกี ่ ย วกั บ ห่ ว งโซ่ ข องผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารภายนอก ( Supply chain risk
management)
๒. มีการกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการผู้ให้บริการภายนอก การทำสัญญาจ้าง การประเมินความ
เหมาะสม การติดตาม ประเมิน สอบทานผลการปฏิบัติงาน โดยควรสอดคล้องกับแนวปฏิบัติเรื่อง หลักเกณฑ์
การกำกับดูแลการใช้บริการ จากผู้ให้บริการภายนอกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
อ้างอิงจาก
- NIST Cybersecurity Framework (ID.SC) Supply Chain Risk Management
- แนวปฏิบัติเรื่องหลักเกณฑ์การกำกับดูแลการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ. ๒๕๖๓
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๗ ข้อ ๓๗ (๕)
ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อทำความเข้าใจแนวทาง กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับห่วงโซ่ของ
ผู้ให้บริการภายนอก (Supply chain risk management) รวมถึงการใช้บริการระบบคลาวด์
สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้อง วิธีการหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับห่วงโซ่ของผู้
ให้บริการภายนอก (Supply chain risk management) รวมถึงนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการ
ใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก โดยพิจารณาข้อมูลดังต่อไปนี้
๑.๑ มีการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ครอบคลุมความเสี่ยงจากการใช้บริการเป็น ลาย
ลักษณ์อักษร
๑.๒ มีการกำหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง และหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องในการกำกับดูแล
และบริหารจัดการความเสี่ยงจากการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก รวมทั้งแนวทางและผู้รับผิดชอบใน
การบริหารจัดการความเสี่ยง
๑.๓ การบริหารจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุมวงจรการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก และแนวทางการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครอบคลุมตามหลักการ CIA
๑.๔ เกณฑ์การขออนุมัติเพื่อพิจ ารณาให้ความเห็นชอบ และการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท หรือ
คณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย หรือผู้บริหารระดับสูง ที่ได้รับมอบหมาย
๑.๕ การตรวจสอบการใช้บริการ การเชื่อมต่อ หรือการเข้าถึงข้อมูลของผู้ให้บริการภายนอก
๑.๖ แนวทางในการเตรียมความพร้อมรับมือต่อเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมี
นัยสำคัญ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
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๑.๗ การรายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย หรือผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับ
มอบหมายทราบในระยะเวลาที่เหมาะสม
๑.๘ แนวทางในการติดตามการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก
๒. สอบทานเอกสารหลักฐานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับบริการ/ผลิตภัณฑ์ที่มีแผนจัดซื้อจากผู้ ให้บริการ
ภายนอกรวมถึงการใช้บริการระบบคลาวด์ โดยการประเมินความเสี่ยงควรมีเรื่อง ความเสี่ยงในกรณีที่ผู้
ให้บริการภายนอกไม่สามารถให้บริการได้
๓. สอบทานเอกสารผลการตรวจสอบและติดตามการให้บริการของผู้ให้บริการภายนอก และเอกสารการ
รายงานผลการประเมินความเสี่ยงไปยังคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อย หรือ ผู้บริหารที่ได้รับ
มอบหมายทราบในระยะเวลาที่เหมาะสม
๔. สอบทานเอกสารสัญญาจ้างผู้ให้บริการภายนอก เพื่อตรวจสอบการกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ให้บริการภายนอก
ปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยของบริษัท รวมถึงต้องกำหนดข้อตกลงระดับการให้บริ การ
(service level agreement : SLA)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. สอบทานหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้อง วิธีการหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับห่วงโซ่ของผู้
ให้บริการภายนอก (supply chain risk) รวมถึงนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการใช้บริการจากผู้
ให้บริการภายนอก
๒. เอกสารสัญญาหรือข้อตกลงการให้บริการ
๓. เอกสารผลการประเมินความเสี่ยงผู้ให้บริการภายนอก
๔. เอกสารผลการตรวจสอบและติดตามการให้บริการของผู้ให้บริการภายนอก
CS.๐๓ การป้องกันความเสี่ยง (Protection)
วัตถุประสงค์
เพื ่ อ ให้ ม ั ่ น ใจว่ า องค์ ก รมี ก ารป้ อ งกั น ความเสี ่ ย ง (Protection) ด้ า นความมั ่ น คงปลอดภั ย ไซเบอร์
(Cybersecurity) ของโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตาม
มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดี
ความเสี่ยง
CSR.๐๓.๐๑ โครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศของบริษัท ได้รับความเสียหาย ไม่สามารถให้บริการได้
อย่างต่อเนื่อง หรือหยุดชะงักเป็นระยะเวลานานจนทำให้สูญเสียความเชื่อมั่นจากลูกค้า รวมถึงสูญเสียชื่อเสียง
และภาพลักษณ์บริษัท
การควบคุมที่พึงมี
CSC.๐๓.๐๑ บริษัทต้องกำหนดแนวทางการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงของโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทาง
สารสนเทศของบริษัท เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล และ
ระบบงาน เป็นต้น รวมทั้งการตั้งค่าระบบงาน การเข้าถึงระบบงานและการจัดการสิทธิ์ การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูล การพัฒนาระบบงานที่มีความปลอดภัยตามขั้นตอนหรือกระบวนการในการพั ฒ นา
ระบบงาน (system development life cycle: SDLC) การบริหารจัดการ patch โดยมีการใช้เทคโนโลยี
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อย่างเหมาะสม เพื่อให้บริษัทมีกระบวนการ เครื่องมือ และวิธีการ ในการควบคุมหรือลดผลกระทบด้านการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้น
แนวทางการประเมิน
๑. มีการกำหนดแนวทางการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงของโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศของ
บริษัท เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล และระบบงาน เป็นต้น
รวมทั้งการตั้งค่าระบบงาน การเข้าถึงระบบงานและการจัดการสิทธิ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
การพั ฒ นาระบบงานที ่ ม ี ค วามปลอดภั ย ตามขั ้ น ตอนหรื อ กระบวนการพั ฒ นาระบบงาน (System
development life cycle: SDLC) การบริหารจัดการ Patch โดยมีการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม เพื่อให้
บริษัทมีกระบวนการ เครื่องมือ และวิธีการในการควบคุมหรือลดผลกระทบด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้น
อ้างอิงจาก
- NIST Cybersecurity Framework (PR.AC) Access Control
- NIST Cybersecurity Framework (PR.DS) Data Security Information
- NIST Cybersecurity Framework (PR.IP) Protection Processes and Procedures
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๗ ข้อ ๓๘ (๑)
ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อทำความเข้าใจมาตรการในการป้องกัน เฝ้าระวัง และรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศขององค์กร เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย อุปกรณ์
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล และระบบงาน โดยซึ่งครอบคลุม
๑.๑ การตั้งค่าระบบงาน
๑.๒ กระบวนการการบริหารจัดการสิทธิ
๑.๓ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
๑.๔ กระบวนการพัฒนาระบบงาน (System development life cycle : SDLC)
๑.๕ การบริหารจัดการ Patch
๒. สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อทำความเข้าใจมาตรการในการป้องกัน เฝ้าระวัง และรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศตามข้อกำหนดในหมวดที่ ๓ เรื่อง การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security)
สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานการเข้าถึงอุ ปกรณ์ เช่น เครื่องแม่ข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา อุปกรณ์
เครือข่าย อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่าย ถูกจำกัดการเข้าถึงโดย:
- แบ่งแยกบัญชีผู้ใช้
- ใช้รหัสผ่านที่ซับซ้อน
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- ใช้การพิสูจน์ตัวตนแบบหลายปัจจัย (Multi-factor authentication) สำหรับการเข้าถึงด้วยสิทธิระดับสูง
(High privileged access)
- ตั้งค่าให้ออกจากระบบโดยอัตโนมัติ หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่มีการใช้งานระยะหนึ่ง
- ปิดกั้นการเข้าถึงโดยอัตโนมัติ หลังจากพยายามเข้าถึงล้มเหลวหลายครั้งต่อเนื่องกัน
- เปลี่ยนชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านตั้งต้น
๒. สอบทานการตั้งค่ารหัสผ่านสอดคล้องกับนโยบายองค์กรและ/หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณา
ดังต่อไปนี้
- ความยาว ความซับซ้อน เกณฑ์การเปลี่ยนรหัสผ่าน และประวัติการเปลี่ยนรหัสผ่าน
- มีการปกปิดรหัสผ่าน ในการแสดงผลทั้งบนหน้าจอ และกระดาษที่พิมพ์
- ไฟล์ข้อมูลรหัสผ่านมีการเข้ารหัสและจำกัดการเข้าถึง
๓. สอบทานขั้นตอนการเลิกจ้างพนักงาน เพื่อให้แน่ใจว่าบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านถูกเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลง
เมื่อพนักงานลาออก
- ตรวจสอบบัญชีผู้ใช้ เพื่อให้แน่ใจว่าการเข้าถึงของผู้ใช้ถูกเพิกถอนหลังจากการเลิกจ้าง และบัญชีผู้ใช้จะ
ถูกลบตามนโยบายขององค์กร
๔. สอบทานการกำหนดสิทธิการเข้าถึงเครือข่ายและแอปพลิเคชันที่สำคัญขององค์กร
๕. สอบทานการกำหนดสิทธิการเข้าถึงของผู้ใช้ว่าสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ตามหลัก Least Privilege และ
สุ่มตัวอย่างผู้ใช้เพื่อเปรียบเทียบสิทธิการเข้าถึงกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
๖. สอบทานการให้สิทธิการเข้าถึงสำหรับงานที่สำคัญและงานสนับสนุนระบบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกิจกรรมมุ่ง
ร้ายหรือการทุจริต (เช่น กระบวนการสำคัญต้องใช้บุคลากร ๒ คนในการปฏิบัติหน้าที่)
๗. สอบทานผู้ใช้งานที่มีสิทธิระดับผู้ดูแลระบบบนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย จำเป็นต้องเข้าถึงด้วยสิทธิระดับนี้
หรือไม่
๘. สอบทานวิธีการจำกัด และ/หรือ การตรวจติดตาม การเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญขององค์กรโดยผู้ใช้งาน
๙. สอบทานการใช้การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาทหน้าที่ (Role-based access control) และตรวจสอบ
ความเหมาะสม และถูกต้องของ Role-based access โดยการพิจารณาการให้สิทธิตามความจำเป็นต่อ
บทบาทหน้าที่ และสุ่มตรวจสอบการให้สิทธิผู้ใช้งานของระบบงานที่สำคัญ
๑๐. สอบทานกระบวนการทบทวนสิทธิการเข้าถึงระบบงาน และหลักฐานการทบทวนสิทธิ
๑๑. สอบทานเอกสารการกำหนดการตั้งค่าระบบ (System configuration management) ตามมาตรฐานที่
น่าเชื่อถือเช่น CIS, STIG
๑๒. สุ่มตรวจสอบการตั้งค่าของระบบต่าง ๆ ที่มีความสำคัญ เทียบกับเอกสารการกำหนดการตั้งค่าระบบ
(System configuration management)
๑๓. สอบทานเอกสารการพัฒนาระบบงานที่คำนึงถึงความมั่นคงปลอดภัยตามขั้นตอนหรือกระบวนการพัฒนา
ระบบงาน (System development life cycle: SDLC) และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบเช่น
เอกสารความต้องการของระบบที่พัฒนา เอกสารผลการทดสอบระบบที่พัฒนา
๑๔. สอบทานกระบวนการบริหารจัดการช่องโหว่ โดยประเมินความถี่ของการตรวจหาช่องโหว่ และการ
กำหนดวิธีและระยเวลาในการปิดช่องโหว่ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับความรุนแรง
๑๕. สอบทานรายงานการตรวจสอบ วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและการแก้ไขช่องโหว่ทางด้านเทคนิค
๑๖. สอบการกระบวนการ หรือขั้นตอนปฏิบัติในการ Patch ขององค์กร
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๑๗. สุ่มตรวจสอบการ Patch ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของอุปกรณ์ ที่ให้บริการระบบงานที่สำคัญ
และการ Patch software ของระบบงานที่สำคัญ กรณีไม่สามารถทำการ Patch ได้ให้ตรวจสอบหามาตรการ
ควบคุมหรือปิดช่องโหว่ทดแทนการ Patch
๑๘. สอบทานมาตรการป้องกันข้อมูลที่มีการจัดเก็บ การส่งข้อมูล และการป้องกันการรั่วไหลข้อมูล จากการ
เอกสารขั้นตอนปฏิบัติ เครื่องมือที่ใช้งาน
๑๙ พิจารณาการดำเนินการตามข้อกำหนดในหมวด ๓ เรื่อง การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Security)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. เอกสารกระบวนบริหารจัดการสิทธิ และเอกสารการกำหนดสิทธิ์
๒. เอกสารการกำหนดการตั้งค่าระบบ (System configuration management)
๓. เอกสารกระบวนการบริหารจัดการช่องโหว่ทางเทคนิค
4. รายงานการตรวจสอบ วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและการแก้ไขช่องโหว่ทางด้านเทคนิค
5. สอบทานเอกสารการพัฒนาระบบงานที่คำนึงถึงความมั่นคงปลอดภัยตามขั้นตอนหรือกระบวนการพัฒนา
ระบบงาน (System development life cycle: SDLC) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
6. เอกสารขั้นตอนปฏิบัติการป้องกันข้อมูลที่มีการจัดเก็บ การส่งข้อมูล และการป้องกันการรั่วไหลข้อมูล
7. กระบวนการ หรือขั้นตอนปฏิบัติในการ Patch
8. เอกสารที่เกี่ยวข้องตามหมวด ๓ เรื่อง การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT
Security)
ความเสี่ยง
CSR.๐๓.๐๒ การปฏิ บ ั ต ิ ง านสำหรั บ ดำเนิน การรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ยไซเบอร์ ข องพนัก งานมีการ
ดำเนินการไม่ตรงกัน และไม่มีประสิทธิภาพ
การควบคุมที่พึงมี
CSC.๐๓.๐๒ บริษัทต้องจัดให้ มีเอกสารการปฏิบัติงานสำหรับดำเนินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
สอดคล้องตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดี
แนวทางการประเมิน
๑. มีการจัดทำเอกสารการปฏิบัติงานสำหรับดำเนินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สอดคล้องตาม
มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดี
2. มีการสื่อสารและจัดอบรมเอกสารการปฏิบัติงานให้พนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
อ้างอิงจาก
- ISO/IEC ๒๗๐๐๒:๒๐๑๓ A.๑๒.๑.๑
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๗ ข้อ ๓๘ (๒)
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ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อทำความเข้าใจการจัดทำเอกสารการปฏิบัติงาน และการเลือกนำมาตรฐานหรือ
แนวปฏิบัติที่ดีมาประยุกต์ใช้ รวมถึงวิธีการสื่อสารและจัดอบรมแก่พนักงาน
สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานการจัดทำเอกสารการปฏิบ ั ติง านสำหรับ ดำเนิน การรั กษาความมั่น คงปลอดภั ยไซเบอร์ ให้
สอดคล้องตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดี อย่างเช่น
๑.๑ Cyber Security Risk Management
๑.๒ System Management
๑.๓ Human Resource Management
๑.๔ Physical and Equipment Security
๑.๕ Communications and Operation Management
๑.๖ Access Control Management
๑.๗ System Acquisition, Development, and Maintenance
๑.๘ Cyber Security Incident Management
๑.๙ Business Continuity Management
๑.๑๐ Regulatory and compliance
๒. สอบทานมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดี ที่นำมาเลือกใช้ในการจัดทำเอกสารการนโยบาย ขั้นตอนปฏิบัติ เช่น
ISO/IEC ๒๗๐๐๑:๒๐๑๓ Information security management systems, ISO/IEC ๒๗๐๐๒:๒๐๑๓ Code
of practice for information security controls, Center for Internet Security - CIS Controls version
๗.๑
๓. สอบทานหลักฐานการสื่อสารและจัดอบรมเพื่อให้พนักงานทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ โดยเฉพาะเมื่อ
มีการจัดทำเอกสารการปฏิบัติงานใหม่
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. เอกสารการปฏิบัติงานสำหรับดำเนินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
2. เอกสารหลักฐานการสื่อสารและจัดอบรมเอกสารการปฏิบัติงานสำหรับดำเนินการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์
ความเสี่ยง
CSR.๐๓.๐๓ บริษัทไม่รับรู้และทราบถึงข้อมูลภัยคุกคามไซเบอร์ที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ส่งผลให้การโจมตีทางไซเบอร์มีผลกระทบมากต่อการดำเนินการทางธุรกิจ และ การปฏิบัติงานของบริษัท
การควบคุมที่พึงมี
CSC.๐๓.๐๓ บริษัทต้องจัดให้ มีแนวทางในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลภัยคุกคามไซเบอร์ ตลอดจน
กำหนดวิธีการรวมทั้งช่องทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล และสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการ และรับมือ
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
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แนวทางการประเมิน
๑. มีการกำหนดมีแนวทางในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลภัยคุกคามไซเบอร์ ตลอดจนกำหนดวิธีการ
รวมทั้งช่องทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล และสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการ และรับมือภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
อ้างอิงจาก
- แนวปฏิบัติ เรื่อง การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกัน
ชีวิต / ประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๖๓: หมวด ๗ การกำกับดูแลและการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (cybersecurity)
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๗ ข้อ ๓๘ (๓)
ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อทำความเข้าใจกระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลภัยคุกคามไซเบอร์ และ
วิธีการรวบรวมข้อมูล ช่องทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล และการสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการรวมถึง
การรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานเอกสารกระบวนการ และขั้นตอนปฏิบัติในการรวบรวม ติดตาม แลกเปลี่ยนข้อมูลข้อมูลด้าน
ความมั่น ปลอดภัย ไซเบอร์ โดยข้อมูล ที่แลกเปลี่ยนจะต้ องมาจากแหล่ งที่เชื่ อ ถื อ ได้ มีการทบทวนโดย
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อลดความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ขององค์กร
๒. สอบทานความปลอดภัยของช่องทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลภัยคุกคามไซเบอร์ เช่นช่องทางที่ส่งข้อมูลมี
การเข้ารหัส และการกำหนดสิทธิผู้ที่ทำหน้าที่แลกเปลี่ยน และหน่วยงานที่ต่าง ๆ ที่องค์กรเข้ารวม หรือเป็น
พันธมิตรกับองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
๓. สอบทานการเข้าร่วมเป็นสมาชิ กกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารด้านช่องโหว่ หรือภัยคุกคามด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ใหม่ ๆ หรือการใช้บริการหน่วยงานที่ให้บริการ Cyber Threat Intelligence
โดยเฉพาะภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือแหล่ งที่มา
ของข้อมูลภัยคุกคามทางไซเบอร์เช่น Thai CERT, TI-CERT, ETDA, Facebook Page เช่น TB-CERT Page
เป็นต้น
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. เอกสารขั้นตอนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลภัยคุกคามไซเบอร์
CS.๐๔ การตรวจสอบและเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Detection)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มั่นใจว่าช่องโหว่ จุดอ่อน เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ มีการ
ตรวจสอบ เฝ้าระวัง และรายงานเหตุการณ์อย่างเหมาะสม
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ความเสี่ยง
CSR.๐๔.๐๑ ไม่มีการตรวจสอบ เฝ้าระวัง และรายงานภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างเพียงพอ ส่งผลให้บริษัท
ไม่สามารถป้องกันหรือแก้ไขการถูกโจมตีผ่านช่องโหว่หรือจุดอ่อนทางไซเบอร์
การควบคุมที่พึงมี
CSC.๐๔.๐๑ บริษัทต้องจัดให้มีช่องทางในการรายงานช่องโหว่ จุดอ่อน เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่
เกี่ยวข้องด้านความมั่น คงปลอดภัย ไซเบอร์ โดยกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
แนวทางการประเมิน
๑.มีการกำหนดช่องทางในการรายงานช่องโหว่ จุดอ่อน เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคง
ปลอดภัย ไซเบอร์
๒. มีการแต่งตั้งและกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรายงานช่องโหว่
จุดอ่อน เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์ ทั้งหน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอก
๓. มีการกำหนดการแยกประเภทของช่องโหว่ จุดอ่อน เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์
อ้างอิงจาก
- NIST Cybersecurity Framework (DE.CM) Security Continuous Monitoring
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๗ ข้อ ๓๙ (๑)
ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อทำความเข้าใจกระบวนการรายงานช่องโหว่ จุดอ่อน เหตุการณ์ หรือสถานการณ์
ที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานเอกสารกระบวนการ และขั้นตอนปฏิบัติในการรายงานช่อ งโหว่ จุดอ่อน เหตุการณ์ หรือ
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอก
๒. สอบทานการกำหนดช่องทางการรายงานช่องโหว่ จุดอ่อน เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องด้านความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับทั้งหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก รวมถึงการกำหนดเนื้อหาและ
ข้อมูลที่ต้องรายงาน
๓. สอบทานเอกสารการแต่งตั้ง หรือกำหนดหน่วยงานทำหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการรายงานช่องโหว่
จุดอ่อน เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์รวมถึงรายงานการถูกคุกคาม
ทางไซเบอร์และกิจกรรมต้องสงสัย
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๔. สอบทานรายงาน/บันทึก ช่องโหว่ จุดอ่อน เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ เทียบกับกระบวนการ/ขั้นตอนปฏิบัติ ในการรายงานช่องโหว่ จุดอ่อน เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่
เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. เอกสารกระบวนการ และขั้นตอนปฏิบัติในการรายงานช่องโหว่ จุดอ่อน เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่
เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
๒. เอกสารรายงาน/บันทึก ช่องโหว่ จุดอ่อน เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์
3. เอกสารการแต่งตั้ง หรือกำหนดหน่วยงานทำหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการรายงานช่องโหว่ จุดอ่อน
เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ความเสี่ยง
CSR.๐๔.๐๒ เหตุการณ์ผิดปกติหรือภัยคุกคามทางไซเบอร์ ไม่ได้รับการบริหารจัดการ ตรวจจับ วิเคราะห์
ติดตาม และแจ้งเตือน ส่งผลให้การดำเนินการแก้ไขเหตุการณ์ผิดปกติหรือภัยคุกคามทางไซเบอร์ล่าช้า หรือ
ประเด็นดังกล่าวอาจไม่ถูกแก้ไข
การควบคุมที่พึงมี
CSC.๐๔.๐๒ บริษัทต้องกำหนดแนวทางในการค้นหา ทดสอบ และบริหารจัดการช่องโหว่ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้สามารถตรวจจับ วิเคราะห์ ติดตาม และแจ้งเตือนเหตุการณ์ผิดปกติหรือภัยคุกคามทางไซ
เบอร์ให้แก่หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบรับทราบ และกำหนดแนวทางในการสื่อสารและการดำเนินการแก้ไขใน
เบื้องต้นได้อย่างทันการณ์
แนวทางการประเมิน
๑. มีการกำหนดแนวทางในการค้นหา ทดสอบ และบริหารจัดการช่องโหว่ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้สามารถตรวจจับ วิเคราะห์ ติดตาม และแจ้งเตือนเหตุการณ์ผิดปกติหรือภัยคุกคามทางไซเบอร์
๒. มีการกำหนดแนวทางในการสื่อสารหรือผู้รับผิดชอบรับทราบและการดำเนินการแก้ไขในเบื้องต้นได้อย่าง
ทันการณ์
อ้างอิงจาก
- NIST Cybersecurity Framework (DE.AE) Anomalies and Events, (DE.CM) Security Continuous
Monitoring and (DE.DP) Detection Processes
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๗ ข้อ ๓๙ (๒)
ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อทำความเข้าใจกระบวนการ ค้นหา ทดสอบ ช่องโหว่ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และกระบวนสื่อสารเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ตรวจจับได้
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สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานเอกสารการขั้นตอนปฏิบัติในการค้นหา ทดสอบ ช่องโหว่ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
กระบวนสื่อสารเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ตรวจจับได้
๒. สอบทานการเอกสารขั้นตอนปฏิบัติในการ แจ้งเตือนหรือระบบแจ้งแจ้งเตือนเมื่อพบเหตุการณ์การโจมตี
ทางไซเบอร์หรือเหตุการณ์ที่มีโอกาสเป็นการโจมตีทาง ไซเบอร์ เช่น Log Event Alerts เป็นต้น
๓. สอบทานการใช้เครื่องมือตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติ (Incident) และการกำหนดกระบวนการในการ
ตรวจจับและแจ้งเตือน เพื่อตรวจสอบเหตุการณ์พฤติกรรมหรือเหตุการณ์ที่ผิดปกติ หรือการพยายามบุกรุก
เครือข่ายที่อาจจะสร้างความเสียหายต่อบริษัท ตัวอย่างดังนี้
๓.๑ เหตุการณ์ผิดปกติในการเข้าถึงทางกายภาพของอุปกรณ์ที่มีความสำคัญ
๓.๒ เหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบเครือข่ายเช่น Denial-of-Service [DoS] attacks
๓.๓ พฤติ ก รรมหรื อ เหตุ ก ารณ์ ท ี ่ ผ ิ ด ปกติ เ หตุ ก ารณ์ ผ ิ ด ปกติ ที่ เ กิ ด จากพฤติ ก รรมของผู ้ ไ ม่ ห วั ง ดี เ ช่ น
Unauthorized account access, Unauthorized file/system access, Access out of hours
๓.๔ การตรวจจับโปรแกรมไม่หวังดี (Malicious code )
๔. สอบทานรายการที่มีการตรวจจับ วิเคราะห์ ติดตาม และแจ้งเตือนเหตุการณ์ผิดปกติหรือภัยคุกคามท าง
ไซเบอร์ที่เกิดขึ้น เพื่อตรวจสอบความครอบคลุมของอุปกรณ์ ระบบงานที่สำคัญ
๔.๑ รายการการอุปกรณ์ หรือพื้นที่ ที่มีความสำคัญเช่น ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก
๔.๒ รายการอุปกรณ์เครือข่าย และ เครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการระบบงานที่สำคัญ
๔.๓ รายการของระบบงานที่สำคัญ
๕. สอบทานรายชื่อหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ รวมถึงช่องทาง วิธีการสื่อสารเมื่อพบเหตุการณ์ผิดปกติหรือภัย
คุกคามทางไซเบอร์ที่ตรวจพบ
๖. สอบทานเอกสารรายงาน/บันทึก ช่องโหว่ จุดอ่อน เหตุการณ์ หรือ สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคง
ปลอดภัย ไซเบอร์ที่เกดขึ้น เทียบกับ กระบวนการ หรือขั้นตอนปฏิบัติขององค์กร
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. เอกสารขั้นตอนการค้นหา ทดสอบ และบริหารจัดการช่องโหว่ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. เอกสารขั้นตอนการสื่อสารและการดำเนินการแก้ไขในเบื้องต้น
๓. เอกสารบันทึกรายการที่มีการตรวจจับ วิเคราะห์ ติดตาม และแจ้งเตือนเหตุการณ์ผิดปกติหรือภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์
๔. เอกสารรายงาน/บันทึก ช่องโหว่ จุดอ่อน เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์
CS.๐๕ การดำเนินการมาตรการเผชิญเหตุเมื่อตรวจพบภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Response)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารจัดการการรับมือเหตุการณ์ผิดปกติหรือภัยคุกคามทางไซเบอร์ และสามารถ
ตอบสนองและรับมือกับความเสี่ยงได้อย่างทันการณ์ รวมถึงสามารถดำเนินการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์
(Cybersecurity) ได้อย่างเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุการณ์
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ความเสี่ยง
CSR.๐๕.๐๑ ไม่มีมาตรการในการรับ มือและตอบสนองเมื่อตรวจพบภัยคุกคามทางไซเบอร์ ทำให้ระบบ
สารสนเทศหยุดชะงักเป็นเวลานานและส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ซึ่งกระทบต่อความเชื่อมั่นในการใช้บริการของ
ลูกค้า รวมถึงชื่อเสียงและภาพลักษณ์บริษัท
การควบคุมที่พึงมี
CSC.๐๕.๐๑ บริษัทต้องกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการการรับมือเหตุการณ์ผิดปกติหรือภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ เพื่อให้บริษัทสามารถตอบสนองและรับมือกับความเสี่ยงได้อย่างทันการณ์
แนวทางการประเมิน
๑. มีการกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการการรับมือเหตุการณ์ผิดปกติหรือภัยคุกคามทาง ไซเบอร์ เพื่อให้
บริษัทสามารถตอบสนองและรับมือกับความเสี่ยงได้อย่างทันการณ์
อ้างอิงจาก
- NIST Cybersecurity Framework (RS.RP) Response, Planning
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกั บดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๗ ข้อ ๔๐ (๑)
ขั้นตอนการตรวจสอบ
๑. สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อทำความเข้าใจแนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติในการบริหารจัดการการรับมือ
เหตุการณ์ผิดปกติหรือภัยคุกคามทางไซเบอร์ขององค์กร
สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานการจัดทำเอกสารขั้นตอนปฏิบัติในบริหารจัดการ แผน มาตรฐาน และระเบียบวิธีปฏิบัติในการ
รับมือภัยคุกคามและการตอบสนองต่อเหตุการณ์ผิดปกติหรือภัยคุกคามทางไซเบอร์ดังนี้
๑.๑ แผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) เพื่อตรวจสอบการกำหนดแนวทางการรับมือเหตุการณ์
ผิดปกติหรือภัยคุกคามทางไซเบอร์แต่ละประเภท
๑.๒ แผนการรับมือภัยคุกคามและตอบสนองต่อเหตุการณ์ผิดปกติทางไซเบอร์
๒. สอบทานเอกสารแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) เพื่อตรวจสอบดังนี้
๒.๑ การครอบคลุมเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์เหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์
๒.๒ การเชื่อมโยงกับแผนการรับมือภัยคุกคามและตอบสนองต่อเหตุการณ์ผิดปกติทางไซเบอร์
๒.๓ การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ(Business Impact Analysis)
๒.๔ การประเมินความเสี่ยง (Risk Analysis)
๒.๕ การวางกลยุทธ์สำหรับแผนฉุกเฉิน
๒.๖ การจัดทำแผนฉุกเฉิน
๒.๗ การสื่อสารและฝึกอบรมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
๒.๘ การทดสอบ ปรับปรุง และสอบทานแผน
๓. สอบทานเอกสารแผนการรับ มือภัย คุกคามและตอบสนองต่อเหตุการณ์ผ ิดปกติทางไซเบอร์ (Cyber
Incident Response Plan : CIRP) เพื่อตรวจสอบการกำหนดขั้นตอนอย่างน้อยต่อไปนี้
๓.๑ การตรวจสอบ
๓.๒ การวิเคราะห์หาสาเหตุ
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๓.๓ การประเมินผลกระทบ
๓.๔ การรับมือภัยคุกคาม ตอบสนองต่อเหตุการณ์ และกู้คืนระบบและข้อมูล
๔. สอบทานมาตรฐาน และระเบียบวิธีปฏิบัติในการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางดิจิทัล (Digital Forensics)
๕. สอบทานรายงาน/บันทึกเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่เกิดขึ้น เทียบกับแผนการรับมือภัย
คุกคามและตอบสนองต่อเหตุการณ์ผิดปกติทางไซเบอร์ (Cyber Incident Response Plan : CIRP) และ
แผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) รวมถึงมาตรฐาน และระเบียบวิธีปฏิบัติในการตรวจพิสูจน์
พยานหลักฐานทางดิจิทัล (Digital Forensics)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. เอกสารแผนการรับมือภัยคุกคามและตอบสนองต่อเหตุการณ์ผิดปกติทางไซเบอร์ (Cyber Incident
Response Plan : CIRP) และแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) รวมถึงเอกสารมาตรฐาน
และระเบียบวิธีปฏิบัติในการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางดิจิทัล (Digital Forensics)
๒. รายงาน/บันทึกเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ความเสี่ยง
CSR.๐๕.๐๒ พนักงานผู้รับผิดชอบการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม ส่งผลให้รับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ เป็นไปอย่างล่าช้า หรือไม่สามารถทำการรับมือภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ได้
การควบคุมที่พึงมี
CSC.๐๕.๐๒ บริษัทต้องกำหนดให้มีการจัด ทำ ซักซ้อม หรือทดสอบแผนรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์
(Cybersecurity) แผนฉุกเฉิน การสืบสวน และวิเคราะห์สาเหตุการแก้ปัญหา และจัด ทำรายงานเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย
แนวทางการประเมิน
๑. มีการจัดทำ ซักซ้อม หรือทดสอบแผนรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ (cybersecurity) แผนฉุกเฉิน การ
สืบสวน และวิเคราะห์สาเหตุการแก้ปัญหา และจัดทำรายงานเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
อ้างอิงจาก
- NIST Cybersecurity Framework (RS.RP) Response, Planning, (RS.AN) Analysis and (RS.MI)
Mitigation
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๗ ข้อ ๔๐ (๒)
ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อทำความเข้าใจขั้นตอนในการซักซ้อม หรือทดสอบแผนรับมือภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ (cybersecurity) แผนฉุกเฉิน การสืบสวน และวิเคราะห์สาเหตุการแก้ปัญหา และจัดทำรายงาน
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
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สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานเอกสารแผนการรับ มือภัย คุกคามและตอบสนองต่อเหตุการณ์ผ ิดปกติทางไซเบอร์ (Cyber
Incident Response Plan : CIRP) และแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) เพื่อตรวจสอบ
๑.๑ การกำหนดเรื่องการทดสอบแผน
๑.๒ การทบทวนปรับปรุงแผน
๒. สอบทานผลการทดสอบการซักซ้อม หรือทดสอบแผนฉุกเฉินในการรับมือภัยคุกคามและตอบสนองต่อ
เหตุการณ์ผิดปกติทางไซเบอร์ (Cyber Incident Response Plan : CIRP) ขององค์กร เพื่อตรวจสอบความ
ครอบคลุมภัย คุกคามทางไซเบอร์ และระบบงานสำคัญ ระบบที่เชื่อมต่อกับบุ คคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะระบบงานหรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการให้บริการลูกค้าหรือต่อบริษัททั้งระบบ
๓. สอบทานข้อมูลภัยคุกคามไซเบอร์ที่เคยเกิดขึ้นกับองค์กรตัวเองหรือองค์กรอื่น เทียบกับผลการทดสอบการ
ซักซ้อม หรือทดสอบแผนฉุกเฉินในการรับมือภัยคุกคามและตอบสนองต่อเหตุการณ์ผิดปกติทางไซเบอร์
(Cyber Incident Response Plan : CIRP) ขององค์ กร เพื่อตรวจสอบการทดสอบเหตุ ก ารณ์ภ ัย คุ ก คาม
ไซเบอร์ที่ซับซ้อนซึ่งเคยเกิดขึ้นกับองค์กรอื่น
๔. สอบทานการรายงานสรุปการทดสอบแผนฉุกเฉินในการรับมือภัยคุกคามและตอบสนองต่อเหตุการณ์
ผิ ด ปกติ ท างไซเบอร์ (Cyber Incident Response Plan : CIRP) เสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ษ ั ท หรื อ
คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. แผนการรับมือภัยคุกคามและตอบสนองต่อเหตุการณ์ผิดปกติทางไซเบอร์ (Cyber Incident Response
Plan : CIRP) และแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP)
๒. ผลการทดสอบแผนฉุกเฉินในการรับมือภัยคุกคามและตอบสนองต่อเหตุการณ์ผิดปกติทาง ไซเบอร์ (Cyber
Incident Response Plan : CIRP)
3. เอกสารรายงานสรุปการทดสอบแผนฉุกเฉินในการรับมือภัยคุกคามและตอบสนองต่อเหตุการณ์ผิดปกติทาง
ไซเบอร์ (Cyber Incident Response Plan : CIRP)
ความเสี่ยง
CSR.๐๕.๐๓ การดำเนินการแก้ไขเหตุการณ์หรือสถานการณ์จากภัยคุกคามทางไซเบอร์ไม่ได้รับการสื่อสารไป
ยังผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่างเหมาะสมและทันเวลา ส่งผลให้การดำเนินการแก้ไขล่าช้า
การควบคุมที่พึงมี
CSC.๐๕.๐๓ บริษัทต้องกำหนดแนวทางในการสื่อสาร เพื่อดำเนินการแก้ไขเหตุการณ์หรือสถานการณ์จากภัย
คุกคามทางไซเบอร์
แนวทางการประเมิน
๑. มีการกำหนดแนวทางหรือแผนในการสื่อสาร เพื่อดำเนินการแก้ไขเหตุการณ์หรือสถานการณ์จากภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์
อ้างอิงจาก
- NIST Cybersecurity Framework (RS.CO) Communications
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๗ ข้อ ๔๐ (๓)
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ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อทำความเข้าใจกระบวนการการสื่อสาร เพื่อดำเนินการแก้ไขเหตุการณ์ หรือ
สถานการณ์จากภัยคุกคามทางไซเบอร์
สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานเอกสารแผน มาตรการ ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเหตุการณ์ผิดปกติทางไซเบอร์
เพื่อตรวจสอบ
๑.๑ การกำหนดขั้นตอนวิธีการสื่อสารและช่องทางการส่งต่อข้อมูลเหตุการณ์ทางไซเบอร์ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง
๑.๒ รายการผู้เกี่ยวข้องที่ต้องทำการติดต่อเช่นลูกค้า หน่วยงานผู้กำกับดูแล และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย
๑.๓ สื่อสารเหตุการณ์ผ ิดปกติทางไซเบอร์ไปยังองค์กรหรือหน่ว ยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
ผลกระทบ และแผนสื่อสารไปยังสื่อมวลชนตามความจำเป็นและเหมาะสม
๑.๔ ข้อมูล ของสถานการณ์จากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่จะทำการสื่อสารออกไป หรือแลกเปลี่ยนไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒. สอบทานรายงาน/บันทึกเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่เกิดขึ้น เทียบกับแผน มาตรการ
ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเหตุการณ์ผิดปกติทางไซเบอร์ เพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. แผน มาตรการ ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเหตุการณ์ผิดปกติทางไซเบอร์
๒. รายงาน/บันทึกเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่เกิดขึ้น

CS.๐๖ การดำเนินการฟื้นฟูความเสียหายจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Recovery)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการกำหนดแนวทางและมาตรการในการฟื้นฟูความเสียหายจากเหตุการณ์ หรือ
สถานการณ์จากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ที่สอดคล้องกับผลการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบตามกรอบการ
ดำเนินงานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
องค์กร และมีการดำเนินการจริงเมื่อเกิดเหตุการณ์
ความเสี่ยง
CSR.๐๖.๐๑ การปฏิบัติงานเพื่อฟื้นฟูความเสียหายจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ไม่ถูกต้องเหมาะสม ส่งผลให้
ระบบเสียหาย มีการหยุดให้บริการเป็นระยะเวลานาน หรืออาจไม่สามารถฟื้นคืนสภาพแวดล้อมการให้บริการ
การควบคุมที่พึงมี
CSC.๐๖.๐๑ บริ ษ ั ท ต้ อ งกำหนดแนวทางและมาตรการในการฟื ้น ฟู ค วามเสี ยหายจากเหตุ ก ารณ์ หรื อ
สถานการณ์จากภัยคุกคามทางไซเบอร์ สอดคล้องกับผลการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบตามกรอบการ
ดำเนินงานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท
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แนวทางการประเมิน
๑. มีการกำหนดแนวทางและมาตรการในการฟื้นฟูความเสียหายจากเหตุการณ์ หรือสถานการณ์จากภัย
คุกคามทางไซเบอร์ ที่สอดคล้องกับผลการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบตามกรอบการดำเนินงานความ
มั่น คงปลอดภัย ไซเบอร์ และการบริห ารจัด การความเสี ่ยงด้ านเทคโนโลยีส ารสนเทศของบริ ษัท รวมถึง
ระยะเวลาหยุดชะงักของระบบทีบ่ ริษัทยอมรับได้
อ้างอิงจาก
- NIST Cybersecurity Framework (RC.RP) Recovery Planning
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๗ ข้อ ๔๑ (๑)
ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อทำความเข้าใจแนวทางและมาตรการในการฟื้นฟูความเสียหายจากเหตุการณ์
หรือสถานการณ์จากภัยคุกคามทางไซเบอร์ในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงการประเมินความเสี่ยง
สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานการจัดทำแนวทางและมาตรการในการฟื้นฟูความเสียหายจากเหตุการณ์ หรือสถานการณ์จากภัย
คุกคามทางไซเบอร์ เช่น แผนการรับมือและฟื้นฟูความเสียหาย (Response and Recovery) เพื่อตรวจสอบ
ความสอดคล้องกับผลการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบตามกรอบการดำเนินงานความมั่นคงปลอดภั ย
ไซเบอร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท รวมถึงระยะเวลาหยุดชะงักของ
ระบบทีบ่ ริษัทยอมรับได้
๒. สอบทานรายงาน/บันทึกเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่เกิดขึ้น เทียบกับแนวทางและ
มาตรการในการฟื้นฟูความเสียหายจากเหตุการณ์ หรือสถานการณ์จากภัยคุกคามทางไซเบอร์
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. เอกสารแนวทางและมาตรการในการฟื้นฟูความเสียหายจากเหตุการณ์ หรือสถานการณ์จากภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์
๒. รายงาน/บันทึกเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ความเสี่ยง
CSR.๐๖.๐๒ การดำเนินการฟื้นฟูความเสียหายจากเหตุการณ์ หรือสถานการณ์จากภัยคุกคามทางไซเบอร์
ไม่ได้รับการสื่อสารไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ
การควบคุมที่พึงมี
CSC.๐๖.๐๒ บริษัทต้องกำหนดแนวทางในการสื่อสารเพื่อดำเนินการฟื้นฟูความเสียหายจากเหตุการณ์ หรือ
สถานการณ์จากภัยคุกคามทางไซเบอร์
แนวทางการประเมิน
๑. มีการกำหนดแนวทางหรือแผนในการสื่อสารเพื่ อดำเนิน การฟื้น ฟูความเสียหายจากเหตุ การณ์ ห รื อ
สถานการณ์จากภัยคุกคามทางไซเบอร์
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อ้างอิงจาก
- NIST Cybersecurity Framework (RS.CO) Communications
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๗ ข้อ ๔๑ (๒)
ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อทำความเข้าใจแนวทางและขั้นตอนการสื่อสารเพื่อดำเนินการฟื้นฟูความเสียหาย
จากเหตุการณ์ หรือสถานการณ์จากภัยคุกคามทางไซเบอร์
สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานเอกสารแนวทางหรือแผนในการสื่อสารเพื่อดำเนินการฟื้นฟูความเสียหายจากเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์จากภัยคุกคามทางไซเบอร์เพื่อตรวจสอบดังนี้
๑.๑ มีการจัดทำรายชื่อ วิธีการและช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัท
เช่น ลูกค้า หน่วยงานกำกับตามกฎหมาย
๑.๒ การลำดับความสำคัญในการสื่อสาร และระยะเวลาที่ควรแจ้งไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดสถานการณ์จาก
ภัยคุกคามทางไซเบอร์
1.3 การกำหนดผู้รับผิดชอบในการสื่อสาร
๑.4 รายละเอียดข้อมูลที่จะเปิดเผยแก่ผู้เกี่ยวข้อง
๒. สอบทานรายงาน/บันทึกเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่เกิดขึ้น เทียบกับแผนการฟื้ นฟูความ
เสียหายจากเหตุการณ์ หรือสถานการณ์จากภัยคุกคามทางไซเบอร์ขององค์กร
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. เอกสารแนวทางหรือแผนในการสื่อสารเพื่อดำเนินการฟื้นฟูความเสียหายจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์
จากภัยคุกคามทางไซเบอร์เพื่อตรวจสอบ
๒. รายงาน/บันทึกเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
CS.๐๗ การประเมินความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (cybersecurity risk assessment)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการประเมินความเสี่ยงด้านการถูกโจมตีทางไซเบอร์ และมีการเกณฑ์ผลกระทบของ
เหตุการณ์ที่เหมาะสม และมีการรายงานผลไปยังผู้บริหารที่เกี่ยวข้องรับทราบ
ความเสี่ยง
CSR.๐๗.๐๑ การประเมินความเสี่ยงอาจไม่ตรงกัน และ/หรือไม่สอดคล้องตามกลยุทธ์บริษัท หรือวิสัยทัศน์
ของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ ส่งผลให้การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศไม่มีประสิทธิภาพ และผลลัพธ์ที่ได้ไม่ถูกต้อง รวมถึงไม่ได้รับการจัดลำดับในการบริหารความ
เสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม
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การควบคุมที่พึงมี
CSC.๐๗.๐๑ บริษัทต้องจัดให้มีเกณฑ์ในการประเมินและจัดระดับความรุนแรง และผลกระทบของเหตุการณ์
หรือ สถานการณ์การถูกโจมตีทางไซเบอร์ รวมทั้งโอกาสเกิดของเหตุการณ์ ตลอดจนการประเมินระดับ ความ
เสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยเกณฑ์ผลกระทบของเหตุการณ์ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ ทั้งสี่ด้าน ดังนี้
(ก) ด้านการรักษาความลับ (confidentiality)
(ข) ด้านการรักษาความครบถ้วน (integrity)
(ค) ด้านการรักษาสภาพพร้อมใช้ (availability)
(ง) ด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Law & regulation compliance)
แนวทางการประเมิน
๑. มีการกำหนดแนวหรือขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง โดยมีการกำหนดเกณฑ์ผลกระทบของเหตุการณ์ที่
ครอบคลุมอย่างน้อย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการรักษาความลับ (confidentiality) ด้านการรักษาความครบถ้วน
(integrity) ด้ า นการรั ก ษาสภาพพร้ อ มใช้ (availability) และ ด้ า นการปฏิ บ ั ต ิ ต ามกฎเกณฑ์ (law &
regulation compliance)
อ้างอิงจาก
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๗ ข้อ ๔๒ (๑)
ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อทำความเข้าใจแนวหรือขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง และการกำหนดเกณฑ์
ผลกระทบของเหตุการณ์ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cybersecurity risk assessment)
สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานเอกสารแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตรวจสอบการ
กำหนดเกณฑ์ผลกระทบของเหตุการณ์ดังนี้
๑.๑ กำหนดเกณฑ์ผลกระทบของเหตุการณ์ทั้งสี่ด้าน ได้แก่
(ก) ด้านการรักษาความลับ (confidentiality)
(ข) ด้านการรักษาความครบถ้วน (integrity)
(ค) ด้านการรักษาสภาพพร้อมใช้ (availability)
(ง) ด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Law & regulation compliance)
๒. สอบทานเอกสารการประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์หรือภัยคุกคามทางไซเบอร์
เทียบกับแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตรวจสอบเกณฑ์ผลกระทบที่ใช้
ในการประเมิน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. เอกสารแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เอกสารการประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์หรือภัยคุกคามทางไซเบอร์
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ความเสี่ยง
CSR.๐๗.๐๒ ไม่มีการประเมินและรายงานความเสี่ยง ส่งผลให้ การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร และไม่มีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
การควบคุมที่พึงมี
CSC.๐๗.๐๒ บริษัทต้องจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์หรือภัยคุกคามทางไซ
เบอร์ และต้องมีการรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ แนวโน้มของ
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่อาจเกิดขึ้นต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับ
มอบหมายในระยะเวลาที่เหมาะสม
แนวทางการประเมิน
๑. มีการประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์หรือภัยคุกคามทางไซเบอร์
๒. มีการรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และแนวโน้มของความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่อาจเกิดขึ้นต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม
อ้างอิงจาก
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๗ ข้อ ๔๒ (๒)
ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อทำความเข้าใจแนวหรือขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์หรือภัยคุกคามทางไซเบอร์ และการรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานเอกสารรายงานผลการประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์หรือภัยคุกคามทางไซ
เบอร์ เพื่อตรวจสอบเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง และการประเมินความเสี่ยงด้านเหตุการณ์ หรือ
สถานการณ์ความเสี่ย ง (Risk Scenario) ด้านภัยคุคามทางไซเบอร์ เช่น การถูกโจมตีด้ว ย Distributed
Denial-of-Service (DDoS)
๒. สอบทานเอกสารการรายผลการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ แนวโน้มของ
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร ต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุด
ย่อยที่ได้รับมอบหมาย
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. เอกสารรายงานผลการประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์หรือภัยคุกคามทางไซเบอร์
๒. เอกสารการรายผลการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ แนวโน้มของความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่อาจเกิดขึ้น ต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย
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RE.๐๑ การรายงานเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์หรือภัยคุกคามที่มีต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีการรายงานเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์หรือภัยคุกคามที่มีต่อระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรับทราบอย่างเหมาะสม และเป็นไปตามที่กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของ
หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้
ความเสี่ยง
RER.๐๑.๐๑ ปัญหาหรือเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการถูกโจมตี หรือถูกขู่
โจมตีจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้น ไม่ได้รับการสนับสนุนผู้บริหารสูงสุดของบริษัท ส่งผลให้แก้ไขปัญหา
เกิดความล่าช้า และไม่สามารถป้องกันปัญหาได้ในอนาคต
การควบคุมที่พึงมี
REC.๐๑.๐๑ บริษัทต้องมีการรายงานต่อสำนักงานในกรณีที่เกิดปัญหาหรือเหตุการณ์ที่มีนัย สำคัญในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อการให้บริการ หรือระบบ หรือข้อมูลผู้เอาประกันภัย หรือชื่อเสียงของ
บริษัท และให้รวมถึงกรณีที่เทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทถูกโจมตี หรือถูกขู่โจมตีจากภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ และเป็นปัญหาหรือเหตุการณ์ที่บริษัทต้องรายงานต่อผู้บริหารสูงสุดของบริษัททราบ ให้บริษัทรายงาน
ต่อสำนักงานทันทีเมื่อเกิดหรือรับรู้เหตุการณ์นั้น พร้อมแจ้งรายละเอี ยด และสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น การดำเนินการแก้ไขปัญหา ผลการ แก้ไขปัญหา ระยะเวลาในการแก้ไข และ
แนวทางป้องกันในอนาคต
แนวทางการประเมิน
๑. มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของบุคคลในองค์กรอย่างชัดเจนในการรายงานและรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นต่อ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. มีการจัดทำเอกสารกระบวนการรายงานเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์หรือภัยคุกคามที่มีต่อระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. มีการรายงานต่อสำนักงาน คปภ. เมื่อเกิดปัญหาตามแบบฟอร์มและช่องทางที่สำนักงานกำหนด
๔. มีการรายงานต่อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดปัญหาโดยระบุรายละเอียดและการรายงานตามที่
หน่วยงานกำหนด
อ้างอิงจาก
- ISO/IEC ๒๗๐๐๑ Clause ๗.๔, A.๑๖.๑
- NIST RS.RP, RS.CO, RS.MI
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๘ ข้อ ๔๓ (๑)
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ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อทำความเข้าใจแนวหรือขั้นตอนและกระบวนการการรายงานเหตุการณ์ภัย
คุกคามทางไซเบอร์หรือภัยคุกคามที่มีต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึงรายละเอียดที่ต้องรายงานแก่
บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับทราบ
สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานเอกสารที่ระบุถึงบทบาทหน้าที่ของบุคคลในองค์กรเมื่อเกิดปัญหาต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. สอบทานเอกสารกระบวนการรายงานเหตุการณ์ภ ัยคุกคามทางไซเบอร์ห รือภัยคุกคามที่มีต่อระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. สอบทานเอกสารแบบฟอร์มการรายงานเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์หรือภั ยคุกคามที่มีต่อระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือหลักฐานบันทึกผลการรายงานเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์หรือภัยคุกคามที่มี
ต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. เอกสารกระบวนการรายงานเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์หรือภัยคุกคามที่มีต่อระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. เอกสารที่ระบุถึงบทบาทหน้าที่ของบุคคลในองค์กรเมื่อเกิดปัญหาต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. แบบฟอร์มการรายงานเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์หรือภัยคุกคามที่มีต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือหลักฐานบันทึกผลการรายงานเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์หรือภัยคุกคามที่มีต่อระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ความเสี่ยง
RER.๐๑.๐๒ ไม่มีการแจ้งเหตุการณ์กรณีที่บริษัทถูกโจมตีจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เป็นปัญหาหรือ
เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศตามที่กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้ ส่งผลให้ บริษัทอาจมีความผิดตามกฎหมาย ทำให้เสื่อมเสีย
ชื่อเสียง อาจถูกปรับฟ้องร้อง หรือหยุดให้บริการเนื่องจากถูกระงับหรือยกเลิกใบอนุญาตประกอบการ
การควบคุมที่พึงมี
REC.๐๑.๐๒ กรณีที่บริษัทถูกโจมตีจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เป็นปัญหาหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศที่เป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับไม่ร้ายแรง ภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ในระดับร้ายแรง และภัยคุกคามทาง ไซเบอร์ในระดับวิกฤติ ต้องแจ้งเหตุการณ์ละเมิดโดยไม่ชักช้า
ภายในเจ็ดสิบสองชั่วโมงไปยัง สำนักงานหรือหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึง การให้ข้อมูลหรือ
ประสานกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานองค์กรที่แต่งตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ในการตอบสนองและรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์
แนวทางการประเมิน
๑. มีการจัดทำเอกสารกระบวนการรายงานเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์หรือภัยคุกคามที่มีต่อระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. มีการจัดทำเอกสารการวิเคราะห์ความรุนแรงเมื่อมีการโจมตีทางไซเบอร์
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๓. มีการรายงานถูกโจมตีจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เป็นปัญหาหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
โครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศหรือแจ้งเหตุการณ์ละเมิดเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
อ้างอิงจาก
- ISO/IEC ๒๗๐๐๑ A.๑๖.๑ and NIST RS.RP, RS.CO, RS.AN
- ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๘ ข้อ ๔๓ (๒)
ขั้นตอนการตรวจสอบ
สัมภาษณ์
๑. สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อทำความเข้าใจขั้นตอนและกระบวนการการรายงานเมื่อมีการโจมตีทางไซเบอร์
สอบทานเอกสาร
๑. สอบทานเอกสารกระบวนการรายงานเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์หรือภัยคุกคามที่มีต่อระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึงบุคคลหรือหน่วยงานที่ต้องทำการรายงานถึง
๒. สอบทานเอกสารการวิเคราะห์ความรุนแรงเมื่อมีการโจมตีทางไซเบอร์ว่ามีการระบุถึงระดับภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ เช่น ไม่ร้ายแรง ร้ายแรงและวิกฤติ
3. สอบทานหลักฐานบันทึกผลการรายงานเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์หรือภัยคุกคามที่มีต่อระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศหรือเหตุการณ์ละเมิด
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. เอกสารกระบวนการรายงานเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์หรือภัยคุกคามที่มีต่อระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๒. เอกสารการวิเคราะห์ความรุนแรงเมื่อมีการโจมตีทางไซเบอร์
3. เอกสารหลักฐานบันทึกผลการรายงานเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์หรือภัยคุกคามที่มีต่อระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศหรือเหตุการณ์ละเมิด
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3.2 เอกสารแนบ
เอกสารแนบ ๑ : รายงานผลการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit Report)
รายงานผลการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่แนบมานี้ เพื่อให้ทางผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบ
ภายนอกใช้ในการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ ที่อยู่ในรูปแบบตามสำนักงาน คปภ. กำหนด โดยกำหนดให้
ดำเนิน การอย่างน้อยปีล ะหนึ่ง ครั้ง รวมถึง เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และจัดเก็บรายงานผลการ
ตรวจสอบดังกล่าวไว้ที่บริษัทเพื่อรองรับการตรวจสอบ หรือร้องข้อจากสำนักงาน ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. จะมีการ
ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานการตรวจสอบของบริษัทประกันภัยต่อไป
เอกสารแนบ ๒ : แนวทางการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit Program)
แนวทางการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit Program) ที่แนบมานี้ เพื่อพิจารณาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการบันทึกและประเมินผลการตรวจสอบ และจัดเก็บ IT Audit Program ดังกล่าวไว้ที่บริษัทเพื่อรองรับการ
ตรวจสอบหรือร้องขอจากสำนักงาน คปภ.

คู่มือการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามแนวทางการกำกับดูแลตามความเสี่ยง
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ประเด็นคำถาม – คำตอบ
แนบท้าย คู่มือการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามแนวทางการกำกับดูแลตามความเสี่ยง
(IT Audit Manual – Risk Based Supervision)
ลำดับ
ประเด็นคำถาม
1 บริ ษ ั ท ต้ อ งทำการตรวจสอบด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศตามการควบคุ ม ที ่ พ ึง มี (controls)
ให้ ค รบทุ ก เรื ่ อ ง เป็ น ประจำทุ ก ปี ห รื อ ไม่
หรื อ สามารถเลื อ กตรวจบาง controls ตาม
เกณฑ์ความเสี่ยง (risk base) ที่บริษัทกำหนดได้

2

ความเห็น/ คำตอบ
สำนักงาน คปภ. รับทราบถึงข้อจำกัดดังกล่าว
ดั ง นั ้ น ในปี แ รก จึ ง ขอให้ บ ริ ษ ั ท ประกั น ภั ย
จัดให้มีการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยจะต้ อ งวางแผนและกำหนดของเขตการ
ตรวจสอบให้ครอบคลุม (full scope)สอดคล้อง
ตามประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับ
ดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศบริ ษ ั ทประกั นชี ว ิ ต พ.ศ. 2563/
บริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2563 (ประกาศฯ)
และคู่มือฯ ฉบับนี้ ส่วนในปีต่อๆ ไป บริษัทอาจ
ประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
เพื ่ อ ใช้ ใ นการจั ด ทำแผนงานและกำหนด
ขอบเขตการตรวจสอบ ให้เหมาะสมกับความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บริษัท ได้ ทั้งนี้ ขอให้จัดเก็บผลดังกล่าวไว้ที่
บริษัทเพื่อรองรับการตรวจสอบ หรือร้องขอ
จากสำนักงาน คปภ.

แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับบริษัท ที่ดำเนินการ
วางแผนและกำหนดขอบเขตการตรวจสอบ
ครอบคลุ ม (full scope) สอดคล้ อ งตาม
ประกาศฯ เป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว ให้ดำเนินการ
ต่ อ ไป เพื ่ อ ให้ บ ริ ษ ัท มี ก ารรัก ษาความมั ่นคง
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
บริหารความเสี่ยงดังกล่าวอย่างเหมาะสม
หากบริ ษ ั ท มี ก ารดำเนิ น งานตรวจสอบด้ า น การประเมินความเสี่ยงเพื่อใช้กำหนดขอบเขต
เทคโนโลยีส ารสนเทศเป็น ประจำทุกปีอยู่แล้ ว ในการตรวจสอบ หรื อ การอ้ า งอิ ง ผลการ
บริษัทสามารถอ้างอิงผลการตรวจสอบที่ผ่านมา ตรว จสอบที ่ ผ ่ า น มา สำนั ก งาน คปภ .
มี ค วามเห็ น ว่ า สามารถทำได้ บริ ษ ั ท ต้ อ ง
ได้หรือไม่ อย่างไร
สามารถแสดงได้ว่ ามีการประเมินและทบทวน
ประสิทธิผลของการออกแบบการควบคุมแล้ว

-2ลำดับ

ประเด็นคำถาม

ความเห็น/ คำตอบ
โดยอยู่ภายใต้ของเขตของงานตรวจสอบในครั้ง
ก่อน และยังสามารถรับรองประสิทธิผลของการ
ออกแบบการควบคุ ม นั ้ น ว่ า ยั ง คงอยู ่ ต ่ อ ไป
กระบวนการหรื อ ระบบการควบคุ ม ภายใน
บริษัทถือว่าบริษัทเป็นผู้รับรอง และขอให้จัดส่ง
รายงานผลการตรวจสอบให้อยู่ในรูปแบบตามที่
สำนักงาน คปภ. กำหนด

3

ในการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบด้ าน IT บริษัทต้องจัดทำรายงานผลการตรวจสอบด้าน
บริ ษ ั ท ต้ อ งมี ก ระบวนการเสนอเพื ่ อ พิ จ ารณา เทคโนโลยีสารสนเทศเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื ่ อ ให้ บ ริ ษ ั ท มี ก ารดำเนิ น การ
อนุมัติ หรือไม่ ก่อนนำส่งสำนักงาน คปภ.
สอดคล้องตามประกาศฯ ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ.
ได้ ก ำหนดในรายงานการตรวจสอบด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit Report) ว่าบริษัท
ต้องมี การรับ รองข้ อ มูล ที ่ อยู่ ในรายงาน โดย
กรรมการผู้มีอำนาจ ก่อนนำส่งสำนักงาน คปภ.
ตามรูปแบบรายงานที่กำหนดไว้

4

ในการตรวจสอบประจำแต่ละปี บริษัทต้องจัดทำ
รูป แบบรายงานเพื่อจัดส่งให้ สำนักงาน คปภ.
ตามรู ป แบบ รายงานผลการตรวจสอบด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit Report) หรือไม่
สามารจัดทำรายงานเป็นภาษาอังกฤษได้หรือไม่
และนอกจากรายงานแล้วต้องนำส่งเอกสารอื่นๆ
ประกอบอีกหรือไม่

5

บริษัทสามารถแบ่งการตรวจสอบเป็นมากกว่า 1 การบริหารจัดการในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ช่วงและส่งสรุปผลการตรวจแบบครบ 8 หัวข้อ ให้บริษทั เป็นผู้ดำเนินการตามความเหมาะสม
ครั้งเดีย วก่อนจัดส่งให้ ส ำนักงาน คปภ. คปภ.
ได้หรือไม่

6

บริษัทต้องส่งรายงานให้ ส ำนักงาน คปภ.ทุกปี บริษัทต้องจัดทำรายงานผลการตรวจสอบตาม
หรือไม่
รูปแบบที่สำนักงาน คปภ. กำหนดและจัดเก็บ
ผลดังกล่าวไว้ที่บริษัท โดยนำส่งรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในไตรมาสที่ 1 ของปีถัดไปตาม
การร้องขอจากสำนักงาน คปภ.

การนำส่ ง รายงานผลการตรวจสอบด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ ขอให้จัดส่งรายงานผล
การตรวจสอบให้อยู่ในรูปแบบตามที่สำนักงาน
คปภ. กำหนด โดยเป็ น ภาษาไทย และไม่ มี
เอกสารแนบอื ่ น เนื ่ อ งจากรายงานการ
ตรวจสอบจั ด ให้ ม ี ก ารอ้ า งอิ ง ถึ ง ชื ่ อ เอกสาร
ประกอบแล้ว

-3ลำดับ
ประเด็นคำถาม
ความเห็น/ คำตอบ
7 รายงานผลการตรวจสอบ (IT Audit Report) ข้อมูลการตรวจสอบเป็นข้อมูลในปีที่ตรวจสอบ
หากกรณี ต ้ อ งส่ ง ภายใน มกราคม 2565 ใช้ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลปี 2564 เพียงวันที่ ก่อนถึง
ข้ อ มู ล การตรวจถึ ง ปลายปี 2564 ใช่ ห รื อ ไม่ ณ วันที่เข้าตรวจสอบ
อย่างไร
8

หากผลการตรวจสอบของบริษัทประกันภัยไม่ บริษัทต้องดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศฯ
ผ่ า นเกณฑ์ ท ี ่ ก ำหนด สำนั ก งาน คปภ.จะ และมีแผนหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขเพื่ อให้
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่ง สำนักงาน คปภ.
ดำเนินการอย่างไร
จะมี ก ารติ ด ตามความคื บ หน้ า ของผลการ
ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขของบริ ษ ั ท จากรายงานการ
ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป

9

สำหรับปี 2564 สำนักงาน คปภ. จะคัดเลือก
บริษัทประกันภัย 7 แห่ง เพื่อเข้าตรวจสอบด้าน
เทคโนโลยี ส ำนสนเทศ บริ ษ ั ท อยากทราบว่ า
บริ ษ ั ท ที ่ ถ ู ก ตรวจสอบ จำเป็ น จะต้ อ งทำการ
ตรวจสอบด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศโดย
ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทอีกหรือไม่

ทุกบริษัทต้องจัดให้มีการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศให้ เ ป็ น ไปตาม
ประกาศฯ

เมื ่ อ สำนั ก งาน คปภ. ได้ ร ั บ รายงานผลการ
ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากบริษัท
ประกั น ภั ย แล้ ว และมี ค วามเห็ น ต่ า งต่ อ ผล
รายงานดั ง กล่ า ว สำนั ก งาน คปภ. จะมี ก าร
ดำเนินการอย่างไร

บริษัทต้องจัดให้มีการปฏิบัติงานตรวจสอบและ
รายงานผลการตรวจสอบด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยมี ผ ู ้ ต รวจสอบที ่ ม ี ค วามรู้
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบด้าน IT ดำเนินการ ให้เป็นไปตาม
ประกาศฯ อย่างไรก็ตาม หากสำนักงาน คปภ.
พบว่า บริษัทมีประเด็น จากการตรวจสอบที่มี
ความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ สำนักงาน คปภ.
อาจมีมาตการให้บริษัทดำเนินการแก้ไขต่อไป

10

สำหรับปี 2564 การตรวจสอบด้าน IT
กับบริษัทประกันภัยนำร่อง รวม 7 บริษัท เป็นการ
นำวิธีการตรวจสอบ เกณฑ์การตรวจประเมิน
ตามคู ่ ม ื อ ฯ ไปใช้ ท ดลองในการปฏิ บ ั ต ิ ง าน
ตรวจสอบกั บ บริ ษ ั ท ประกั น ภั ย นำร่ อ ง โดย
สำนักงาน คปภ. ซึ่งจะนำสรุปผลข้อมูลที่ได้มา
พิจารณาปรับปรุงคู่มือฯ เพื่อให้ได้คู่มื อ ฉบับ
สมบูรณ์ที่สามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
ด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
และสอดคล้องกับธุรกิจประกันภัย

-4ลำดับ
ประเด็นคำถาม
11 ขอทราบตั ว อย่ า งการพิ จ ารณาจากเกณฑ์การ
ประเมิ น ในแต่ ล ะระดั บ Major NC, Minor NC
และ Potential NC เช่ น เมื ่ อ พบข้ อ บกพร่ อ ง
หรือไม่ส อดคล้องของ records 7 ใน 10 ควร
พิจารณาเป็นระดับผลการตรวจสอบระดับใด

ความเห็น/ คำตอบ
จากเกณฑ์ ป ระเมิ น ผลการตรวจสอบแต่ ล ะ
ระดั บ ระดั บ Major NC ระดั บ Minor NC
และ ระดับ Potential NC เป็นไปตามการแบ่ง
เกณฑ์ ข องคู ่ ม ื อ ฉบั บ นี ้ หากแต่ ม ุ ม มองเชิ ง
ปริมาณ สามารถอธิบายเพิ่มเติมได้ ตัวอย่างเช่น
ระดับ Major NC – พบข้อบกพร่องหรือการ
ไม่ปฏิบัติตาม จากกลุ่มตัวอย่างที่ตรวจสอบแล้ว
ในสัดส่วน 50% ขึ้นไป
ระดับ Minor NC – พบข้อบกพร่องหรือการ
ไม่ปฏิบัติตาม จากกลุ่มตัวอย่างที่ตรวจสอบแล้ว
ในสัดส่วน 10 - 50%
ระดับ Potential NC – พบข้อบกพร่องหรือ
การไม่ปฏิบัติตาม จากกลุ่มตัวอย่างที่ตรวจสอบ
แล้วในสัดส่วนน้อยกว่า 10%

12

ตามประกาศฯ กำหนดให้ บ ริ ษ ั ท ต้ อ งจั ด ให้ มี
ผู้ตรวจสอบที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความ
เชี่ยวชาญด้าน IT audit โดยไม่ได้กำหนดว่าต้อง
เป็นผู้ตรวจสอบที่ได้ certificate เช่น CISA แต่
ตามตั ว อย่ า งใน รู ป แบบรายงาน (IT Audit
Report template) มีการระบุอยู่ในรายละเอียด
ของทีมผู้ตรวจสอบ ถึงวุฒิบัตรการตรวจสอบด้าน
IT บริ ษ ั ท จึ ง อยากทราบว่ า หากบริ ษ ั ท มี ผู้
ตรวจสอบที่เข้าเกณฑ์ตามประกาศฯ แต่ไม่ได้มี
certificate ด้ า น IT audit จะสามารถทำได้
หรือไม่ เนื่องจากด้วยข้อจำกัดด้านผู้ถือวุฒิบัตร
ในปัจจุบัน รวมถึงข้อจำกัดด้านขนาดกิจการ

การตรวจสอบสามารถทำได้ โดยผู้ตรวจสอบที่มี
ความรู ้ ประสบการณ์ และความเชี ่ ย วชาญ
เกี ่ ย วกั บ การตรวจสอบด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ และจากรายงานผลการตรวจสอบ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit Report)
ข้อมูลในรายงานไม่ได้ระบุหรือกำหนดให้บริษัท
ต้องมีใบประกาศนียบัตรรับรอง (certificate)
แต่อย่างใด การระบุข้อความเรื่อง
ประกาศนี ย บั ต รรั บรองในรายงานเป็ น เพียง
ตัวอย่าง และเป็นสร้างความเข้าใจในรูปแบบ
การจัดทำรายงาน เท่านั้น
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ในการปฏิบัติงานตรวจสอบของสำนักงาน คปภ. แนวทางการประเมิน โดยหลักการแล้ว จะเป็นไป
จะดำเนิ น การตรวจตามแนวทางการประเมิ น ตามคู่มือฯ ฉบับนี้ แต่ทั้งนี้อาจจะมีการปรับปรุง
เท่านั้น ใช่หรือไม่
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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จากเอกสารแนวทางการตรวจสอบ ด้ า น สำหรับเอกสาร IT Audit Program นั้น จัดทำ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ (IT Audit Program) ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการบันทึกประเมินผล
บริษัทมีความเห็นว่า สามารถลดการระบุประเด็น การตรวจสอบ เท่านั้น สำนักงาน คปภ.ไม่ได้

-5ลำดับ
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ประเด็นคำถาม
ที่พบผลกระทบข้อเสนอแนะ ได้หรือไม่ และขอ
เสนอเป็ น การระบุ เ ลขที ่ อ ้ า งอิ ง ของ Audit
Program ไปยั ง รายงานผลการตรวจสอบและ
กระดาษทำการ ซึ่งมีการสรุปข้อมูลไว้อยู่แล้ว

ความเห็น/ คำตอบ
กำหนดรูปแบบกระดาษทำการ ซึ่งหากบริษัทมี
แนวทางในการบันทึกผลแล้ว ก็สามารถใช้แนว
ทางการบันทึกผลการตรวจสอบตามที่บริษัท ถือ
ปฏิบัติได้ หรือหากบริษัท ใดยังไม่มีแนวทางก็
สามารถประยุกต์และใช้ประโยชน์จากเอกสาร
ดั ง กล่ า ว ทั ้ ง นี ้ ให้ ค รอบคลุ ม และสอดคล้ อ ง
ตามที่คู่มือกำหนดเป็นอย่างน้อย สำหรับการ
ระบุเลขที่อ้างอิง มีการกำหนดแนวทางดังกล่าว
ในเอกสารรายงานผลการตรวจสอบด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว

จากเอกสารรายงานผลการตรวจสอบด้ า น จำนวนผู้มี อำนาจการลงนาม ให้เป็นไปตาม
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit Report) บริษัท ข้อกำหนดของกรรมผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
ขอสอบถามจำนวนผู้มีอำนาจลงนามในรายงาน บริษัท ทั้งนี้บริษัทสามารถมอบอำนาจลงนามได้
ดังกล่าว

