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ประเดน็คำถาม – คำตอบ : แนวปฏิบัติเรื่อง การกำกับดูแลข้อมูล  (Data Governance Guideline) 

คำถาม ความเห็น/ คำตอบ  
1. ขอบเขตการบังคับใช ้
 
 

แนวปฏิบัติฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมุ่งหวังให้บริษัทประกันภยันำไป
ประยุกต์ใช้เป็นแนวทางอ้างอิงเพ่ือดำเนินการเรื่อง การกำกับดูแล
ข้อมูล (Data Governance) และบริหารจัดการข้อมูลภายในองค์กร 
อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่บริษัทประกันภัย เช่น บรษิัท
นายหน้าประกันภัย เป็นตน้ สามารถพิจารณาแนวปฏิบัติฉบับนี้ใน
การอ้างอิงหรือประยุกต์ใช้ เพ่ือดำเนินการในเรื่อง การกำกับดูแล
ข้อมูลได้ตามความเหมาะสม  

2. ความเชื่อมโยงหรือทับซ้อนกบักฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง เชน่ ประกาศและแนวปฏิบัติเรื่อง IT 
Risk Management เป็นต้น  

แนวปฏิบัติฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยพิจารณาให้มีความเชื่อมโยงกับ
ข้อกำหนดในประกาศ คปภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแล และ
บริหารจดัการความเสีย่งด้านเทคโนโลยสีารสนเทศของบริษัทประกัน
ชีวิต/ประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งกำหนดให้ทุกบริษัทต้องมีการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้วย 
โดยจะครอบคลุมในเรื่องบริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศของ
บริษัท เช่น การจดัทำทะเบียนทรัพย์สินสารสนเทศ (ข้อมูล 
ฮาร์ดแวร ์และซอฟแวร์) กำหนดแนวทางการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูลสอดคล้องตามชั้นความลับ การควบคุมการเข้าถึง
ระบบ ข้อมูล และทรัพย์สินสารสนเทศ การเข้ารหัสข้อมูล 
(Cryptography) ที่เหมาะสมตามชั้นความลับและความสำคัญของ
ข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลในระบบงานหรือสื่อบันทึกข้อมูลต่างๆ และ
การทำลายข้อมูลที่เหมาะสมกับชั้นความลับ  
 อย่างไรก็ตาม แนวปฏิบัติฉบับนี้จะให้แนวทาง ตวัอย่าง 
รวมทั้งข้อเสนอแนะในการดำเนนิการเชงิรายละเอียด ขยายความ 
จากประกาศในมุมของการกำกบัดูแลข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูล
เพ่ิมเติมจากเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัย เพ่ือเป็นแนวทางให้
บริษัทประกันภัยนำไปพิจารณาดำเนินการ  

3. ระยะเวลาในการบังคับใช้ หรือระยะเวลาที่ให้
บริษัทในการเตรยีมความพร้อม หากแนวปฏิบัติ
ฉบับนี้ยกระดับขึ้นมาเป็นประกาศที่มีผลบังคับ
ทางกฎหมาย  

 แนวปฏิบัติฉบับนี้เป็น Soft Law ซ่ึงเป็นสว่นขยายความที่
ให้รายละเอียดในทางปฏิบัติในการกำกับดูแลข้อมูลที่สอดคล้องกับ
ประกาศ คปภ. วา่ด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแล และบรหิารจัดการ
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ความเสีย่งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันชีวิต/ประกัน
วินาศภัย พ.ศ. ๒๕๖๓  
 ในเบื้องต้น สำนักงานมีความเห็นว่า บริษัทสามารถอ้างอิง
แนวปฏิบัติในการเริ่มต้นเพ่ือดำเนินการ เรื่อง การกำกับดูแล และ
บริหารจัดการข้อมูลภายในองค์กร เพ่ือให้ส่วนที่ต้องอาศัย
ระยะเวลาในการดำเนินการ หรือการเริ่มต้นจัดให้มีขึ้น ซึ่งตรงนี้จะ
ช่วยให้บริษัทมีระยะเวลาในพัฒนา และดำเนินการปรับปรุง
คุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง      
 อย่างไรก็ตาม การออกประกาศหรือกฎระเบียบของ
สำนักงาน คปภ. จะมีการทำ public hearing อีกครั้ง ซึ่งเป็นขั้นตอน
ปกติที่สำนักงานดำเนินการในปจัจุบัน สว่นหนึ่งเพ่ือรับฟังความ
คิดเห็น และข้อเสนอแนะของทุกบริษัท รวมทั้งประเด็นปัญหาหรือ
อุปสรรคในการดำเนนิการตามประกาศฯ เพ่ือนำมาพิจารณาความ
เหมาะสมของกฎระเบียบต่างๆ ที่จะบังคับใช้กับบริษัท รวมทั้ง
ระยะเวลาในการบังคับใช ้และความพร้อมของบริษัทในการปฏิบัติ
ตามซึ่งเป็น Key หลักสำคัญที่สำนักงานจะนำมาพิจารณาประกอบ  

4. การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้
คณะกรรมการชุดย่อย (Sub-Committee) 
ดำเนินการในเรื่อง Data Governance  
รวมทั้ง การกำหนดองค์ประกอบของ
คณะกรรมการกำกับดูแลข้อมูล (Data 
Governance Committee)  
 
 
 

 แนวปฏิบัติฉบับนี้ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่
ความรับผดิชอบ ในการกำกับดูแลให้บริษัทดำเนนิการ ด้านที่
เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลข้อมูล ให้เหมาะสมกับขนาด ลักษณะ 
การดำเนินธุรกิจ ความซับซ้อน และความเสี่ยงด้านข้อมูลของบริษัท 
รวมทั้งสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ  
 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทสามารถมอบหมาย ให้
คณะกรรมการชุดย่อยที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน (หมายความรวมถึง
คณะกรรมการชุดย่อยที่บริษัทมีการแต่งตั้งทั้งตามที่กฎหมาย
กำหนด หรือนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด) หรือ พิจารณา
จัดตั้งคณะกรรมการกำกับดแูลข้อมูล (Data Governance 
Committee) ขึ้นมาใหม่เป็นการเฉพาะ ก็ได้ ซึ่งในสว่นนีจ้ะเปิดให้
ขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณามอบหมาย 
โดยหลักการแลว้ ควรพิจารณาบทบาทหน้าที่ และ ความรับผดิชอบ
ที่ต้องดำเนินการในสว่นที่เกี่ยวข้องแก่คณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับ
การมอบหมาย รวมทั้งความเหมาะสมหรือความพร้อมในด้านอ่ืน
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ประกอบ เชน่ ความรู ้ความเข้าใจ องค์ประกอบของกรรมการใน
คณะกรรมการชุดย่อย เป็นตน้  
 อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อย Data 
Governance Committee แนวปฏิบัติฉบับนี้ ยังไม่ได้มีการกำหนด
เป็นข้อบังคับเกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการ แต่จัดทำไว้ให้
เป็นคำแนะนำในเบื้องต้น เพ่ือให้บริษัทนำไปใช้เป็นแนวทาง
ประกอบการพิจารณากำหนดองค์ประกอบของ Data Governance 
Committee ของบริษัทต่อไป  
 ทั้งนี้ ในมุมของกรรมการบริษัทที่จะมาทำหน้าที่ใน Data 
Governance Committee ต้องเป็นกรรมการที่มีความรู้หรือ
ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศด้วยหรือไม่นั้น สำนักงานมี
ความเห็นว่า ในกรณีท่ีบริษัทมีความพร้อม รวมทั้งมีกรรมการที่มี
ความรู้ประสบการณ์ด้าน IT แลว้ และสามารถลงมาทำหน้าที่ในการ
กำกับดูแลการดำเนนิงานของคณะกรรมการชุดย่อยนี้ดว้ยตวัเอง   
ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี นอกจากเปน็การสร้าง Tone from the Top       
ที่ชัดเจนแลว้ ยังเป็นการสรา้ง linkage ในการทำงานระหวา่ง Data 
Governance Committee และ Board of Director ดว้ย  

5. หน้าที่การปฏิบัติตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล สำหรับกรณีท่ีบริษัทมีการ
แต่งตั้ง Compliance และ DPO ทั้ง 2 ส่วนงานนี้
จะทำหน้าที่เป็น 2nd  line ใช่หรือไม่  

ใช่ กล่าวคือ Compliance และ DPO ทำหน้าที่ใน 2nd line of 
defense ซึ่งตามหลักการ 3 line of defense หน่วยงาน 
Compliance จะเป็นสว่น 2nd line ทำหน้าที ่facilitate ให้
หน่วยงานภายในองค์กรเกี่ยวกบัเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายและ
ติดตามการออกกฎหมายหรือประกาศใหม่ ซึ่งในสว่นนีจ้ะครอบคลุม
กฎหมาย ประกาศ หรือกฎระเบียบทุกเรื่องที่บริษัทต้อง comply 
ทั้งหมด ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection 
Officer: DPO) มีหน้าทีใ่นการดแูลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด
ขององค์กร รวมทั้งให้คำปรึกษา ตรวจสอบ กำกับดูแลการใช้ข้อมูล
ส่วนบุคคล ให้เปน็ไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล ซึ่งจะมีความเฉพาะเจาะจงในรายละเอียดของเรื่องข้อมูล
ส่วนบุคคล และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าด้วยเรื่อง
ข้อมูลส่วนบุคคล  
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6. เรื่องการรักษาความเปน็สว่นบุคคลของข้อมูล  
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล (DPO) ตาม 
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะทำหน้าที่เป็น 
2nd  line ดังนั้น หน้าที่ของ Data Governance 
Committee รวมทั้ง คณะทำงานที่ปฏิบัติหน้าที่
ด้านบริกรข้อมูล (Data Steward) ถือเป็น 1st line 
ซึ่งต้องกำหนดนโยบาย และแนวทางการบริหาร
จัดการข้อมูลทั้งหมดในภาพรวม โดยมี DPO 
กำกับดูแล และให้คำแนะนำ เพ่ือให้การกำหนด
นโยบาย และแนวทางปฏิบัติในการจัดการข้อมูล
เป็นไปตามที่ PDPA กำหนด ตามหลัก 3 line of 
defense ใชห่รือไม่ 

Data Governance Committee หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องใน แนว
ปฏิบัติฉบับนี้ มุ่งหวังให้ทำหน้าที่กำกับดูแล และบริหารจัดการข้อมูล
ทุกประเภทในองค์กร ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล 
คณะกรรมการชุดนี้สามารถปรึกษา รวมทั้งขอคำแนะนำ หรือ
ความเห็นจาก DPO ของบริษัทได้ เพ่ือสามารถดำเนินการได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด  
 ทั้งนี้ ตามหลักการ 3 line of defense ส่วนของ 1st line 
และ 2nd line สามารถทำงานรว่มกันหรือประสานงานกันได้ รวมทั้ง 
บริษัทสามารถพิจารณาให้ DPO มาเป็นหนึ่งในกรรมการของ 
คณะกรรมการ Data Governance Committee ของบริษัทได้ เพ่ือ
ช่วยในการกำกับดูแลในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล 

7. กรณีท่ีบริษัทฯ มีคณะกรรมการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA Steering 
Committee) หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล  
ส่วนบุคคลอยู่แล้วในปัจจุบัน บริษัทควรกำหนด
หน้าที่ในเรื่องการรักษาความเป็นส่วนบุคคลของ
ข้อมูลให้กับบุคลากรสองชุดดังกล่าวข้างต้น หรือ
ควรมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลข้อมูล 
(Data Governance Committee) กำกับดูแล
ในเรื่องนี้ด้วย  

เบื้องต้นหน้าที่ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลข้อมูล 
(Data Governance Committee) มุ่งหวังให้ดำเนินการกำกับดูแล
และบริหารจัดการข้อมูลทุกประเภทขององค์กร ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วน
บุคคลด้วย  
 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล 
(PDPA Steering Committee) หรือ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล มีหน้าที่ในการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดขององค์กร 
รวมทั้งให้คำปรึกษา ตรวจสอบ กำกับดูแลการใช้ข้อมูลสว่นบุคคล 
ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล 
ซึ่งจะมีความเฉพาะเจาะจงในรายละเอียดของเรื่องข้อมูลส่วนบคุคล 
และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าด้วยเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล 
ซึ่งในทางปฏิบัต ิเห็นว่า บุคลากรสองกลุ่มนี้สามารถพิจารณา
ดำเนินงานร่วมกันได้ในการกำกับดูแลและบรหิารจดัการในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล  

8. ความเชื่อมโยงของคณะกรรมการ Data 
Governance Committee กับ คณะกรรมการ IT 
Steering Committee และ Risk Management 
Committee  
 
 
 

คณะกรรมการ IT Steering Committee (1st line) มีหนา้ที่ในการ
กำกับดูแลและบริหารจัดการด้านการใช้งานเทคโนโลยสีารสนเทศให้
สอดรับกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ในส่วนของคณะกรรมการ 
Data Governance Committee (2nd line) มีหน้าที่กำกับดูแลและ
บริหารจดัการในเรื่องของข้อมูลทั้งหมดขององค์กร เช่น การกำหนด
นโยบายการบริหารจัดการข้อมูล คุณภาพของข้อมูล การบริหาร
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จัดการข้อมูลสำคัญหรือข้อมูลสว่นบุคคล ปริมาณของข้อมูล เปน็ต้น 
และคณะกรรมการ Risk Management Committee (2nd line)   
จะทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวม
ทั้งหมดขององค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและ
ข้อมูล เช่น ความเสี่ยงจากข้อมูลส่วนบุคคลรัว่ไหล และ ความเสี่ยง
จากภัยทางไซเบอร์ เปน็ต้น ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 3 ชุดนี ้สามารถ 
integrate การทำงานในภาพรวม โดยสามารถแลกเปลีย่นข้อมูลหรือ
ประสานงานรว่มกันได้ในสว่นทีเ่กี่ยวข้อง 

9. ความเชื่อมโยงเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการกำกับดูแลข้อมูล กับ 
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

- วัตถุประสงค์ของคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 2 มีความแตกต่างกัน 
ดังนี้ 
คณะกรรมการกำกับดูแลข้อมูล มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการ
กำกับดูแลการบริหารจัดการข้อมูล เพ่ือที่บริษัทสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลที่อยู่บนพื้นฐานของ ข้อมูลที่มีคุณภาพ 
ถูกต้อง ครบถ้วน มั่นคงปลอดภัย และมีความเป็นส่วนบุคคล 
ผ่านกระบวนการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance) และ
การบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) ตลอดทุกช่วง
วงจรชีวิตของทุกข้อมูลที่สำคัญต่อการดำเนินงานภายในองค์กร 
โดยที่ไม่ได้จำกัดเพียงเฉพาะข้อมูลลูกค้าหรือผู้เอาประกันภัย
เท่านั้น 
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีหน้าที่รับผิดชอบการ
บริหารจัดการการได้มาของข้อมูล การเก็บรักษา และปกป้อง
ข้อมูลของลูกค้าและผู้เอาประกันภัย ให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และพระราชบัญญัติการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
การกำกับดูแลและบริหารจัดการข้อมูลจึงมีลักษณะเป็นภาพใหญ่
และครอบคลุมหัวข้อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data 
Privacy) ซึ่งเป็นหนึ่งในหัวข้อย่อยของกระบวนการกำกับดูแล
และบริหารจัดการข้อมูล วัตถุประสงค์ของทั้งสองคณะกรรมการ
ชุดย่อยจึงมีความแตกต่างกันและไม่สามารถทดแทนกันได้ตามท่ี
ได้กล่าวไปข้างต้น  
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อย่างไรก็ดี ทั้งสองคณะกรรมการมีความสัมพันธ์ในเรื่องของการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและผู้เอาประกันภัย 
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจึงสามารถมีบทบาท
หน้าที่ในการให้คำแนะนำและสนับสนุนคณะกรรมการกำกับดูแล
ข้อมูลในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
และผู้เอาประกันภัยได้ 

10.  - Business Data Steward ควรเป็นคน
เดียวกัน หรือ ควรรวมความรับผิดชอบเปน็ role 
เดียวกันกับ Data Owner เพ่ือไม่ให้เกิดความ
ซับซ้อน และขาดประสิทธภิาพในทางปฏิบัติ 
- Data Steward ควรได้รับการแต่งตั้งจาก Data 
Owner เพราะ Data owner โดยหน้าที่มักจะเป็น
หัวหน้าหน่วยงานหรือแผนก และ data owner 
สามารถ assign บุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่
เกี่ยวกับ business หรือการใช ้Data ของ
หน่วยงานตนตัวเอง 

- โดยทัว่ไปแลว้ Business Data Steward และ Data Owner จะ
เป็นคนละ level กัน เชน่ Data Owner จะเป็นระดับบริหาร และมี
อำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับข้อมูลชุดนั้นๆ  เช่น ผู้อำนวยการฝ่าย 
และสำหรับ Data Steward จะเป็นระดับคนทำงานที่มีความเขา้ใจ
และเชี่ยวชาญเรื่องข้อมูลในฝ่ายงานของตนเอง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม 
ในทางปฏิบัตจิริงบริษัทสามารถพิจารณาปรับใช้ได้ตามความ
เหมาะสมกับบริบทขององค์กร 
- การแต่งตั้งหรือมอบหมายการทำหน้าที่เป็น Data Steward เห็น
ด้วย ว่าควรเป็น Data Owner ทีเ่ป็นหัวหนา้หนว่ยงานทำการแต่งตั้ง
หรือมอบหมายให้บุคลากรที่เหมาะสมทำหน้าที่เป็น Data Steward 
อย่างไรก็ตาม ในสว่นนี้ยังเปิดให้แต่ละบริษัทสามารถใช้ดุลยพินิจใน
การพิจารณากำหนดหรือมอบหมายบุคลากรมาเป็น Data Steward 
ได้ตามความเหมาะสมและ ความพร้อมในด้านที่เกี่ยวข้อง  

11. การสื่อสารเกี่ยวกับการบรหิารจัดการข้อมูล
ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างทัว่ถึง รวมทัง้
บุคลากรทุกระดับในองค์กร เหน็ควรเพ่ิมผู้
ให้บริการจากภายนอกด้วย 
 

เห็นด้วย ในกรณีนี้บริษัทสามารถพิจารณาเพ่ิมเติมในส่วนของการ
สื่อสาร และระเบยีบวิธปีฏิบัติเกี่ยวกับผู้ให้บริการภายนอกได้ตาม
ความเหมาะสม  

12. นโยบายควรครอบคลุม ข้อมูลทุกประเภท ซ่ึง
รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล และไม่ว่าจะมีการจัดเก็บ
ในรูปแบบใด เช่น กระดาษ อิเลก็ทรอนิกส์ เสียง  
ใช่หรือไม่ 

 ใช่ ทั้งนี ้แนวทางในการดำเนินการ คำแนะนำ หรือตัวอย่างในแนว
ปฏิบัติฉบับนี้ มุ่งเนน้ข้อมูลที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลที่อยู่ใน
ระบบเป็นหลัก (Digital Files) อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถพิจารณา
ดำเนินการเพ่ิมเติมให้ครอบคลมุเหมาะสมกับข้อมูลแต่ละประเภทที่
อยู่ในรูปแบบที่แตกต่างกันได้ตามความเหมาะสม  

13. โครงสร้างการกำกับดูแลขอ้มูลสำหรับบริษัท
ประกันภัยในแตล่ะกลุ่มบริษัทขนาดเล็ก กลาง 
และใหญ ่

แนวปฏิบัติฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพ่ือให้บริษัทนำไปประยุกต์ใช้เป็น
แนวทางอ้างอิงในการกำกับดูแล และบริหารจัดการข้อมูลภายใน
องค์กร ในเบื้องต้นรายละเอียดต่างๆ ในแนวปฏิบัติฉบับนี้จะให้
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ข้อมูลที่เป็นพ้ืนฐานสำคัญในการสร้างใหเ้กิดการทำเรื่อง data 
governance โดยบริษัทสามารถพิจารณาตามความเหมาะสมและ
ปรับใช้ได้ตามบรบิทขององค์กรตามเหตุผลความจำเป็นในสว่นที่ต้อง
ดำเนินการ   

14. แนวทางการตรวจสอบการดำเนินการของ
บริษัทตามแนวปฏิบัติ เรื่อง การกำกับดูแลข้อมูล 
(Data Governance Guideline) 
 

หลังจากที่แนวปฏิบัติได้มีการเผยแพร่เพ่ือให้บริษัทดำเนินการ ใน
ส่วนของการดำเนินการเข้าตรวจสอบ สำนักงานจะกำหนดแนวทาง
เพ่ือเข้าตรวจสอบการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวต่อไป  

15. เสนอแนะเพ่ิมขั้นตอน (ก่อนขั้นตอนการ
ทำลายข้อมูล ) “การจดัเก็บข้อมูล (Archive) คือ 
การทำสำเนาสำหรบัการเก็บรักษาข้อมูลที่ไม่ได้ใช้
งานแลว้ แต่ยังไม่เกินกว่าระยะเวลาจดัเก็บที่
กำหนด เพ่ือนำกลับไปใช้งานไดใ้หม่เมื่อต้องการ” 
 

ปรับแก้ไขเพ่ือความชัดเจน โดย ๒) การจัดเก็บข้อมูล (Store) คอื 
การจัดเก็บข้อมูลที่เกิดจากกระบวนการสรา้งหรือจัดเก็บข้อมูลให้มี
ระเบียบ ง่ายต่อการใช้งาน ไม่สญูหายหรือถูกทำลาย และผู้ใชง้าน
สามารถประมวลผลข้อมูลตามความต้องการได้อย่างรวดเรว็ โดย
สามารถดำเนินการได้ทั้งในรูปแบบการลงแฟ้มข้อมูล (File) หรอื
ระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database Management System - 
DBMS)  และรวมถึงการจัดเก็บข้อมูลถาวร เพ่ือทำสำเนาสำหรบั  
การรักษาโดยข้อมูลนั้นไม่มีการลบ ปรับปรุง แก้ไข และสามารถนำ
กลับไปใช้งานใหม่ได้ เมื่อต้องการใช้งาน  

16. การบริหารจัดการวงจรชีวติของข้อมูล โดย
ส่วนใหญ่จะมีความเกี่ยวข้องกับนโยบายการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และการรักษา
ความเป็นส่วนบุคคลของข้อมูลอยู่แล้ว เห็นควร
อ้างอิงถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพ่ือให้การ
ดำเนินการบริหารจัดการข้อมูลให้มีความ
สอดคล้องกัน  

เพ่ือเป็นการลดความซ้ำซ้อนในการกำกับดูแลในเรื่องที่เกี่ยวข้อง  
แนวปฏิบัติฉบับบนี้ ได้อ้างอิงกฎระเบียบ หรือประกาศที่เกี่ยวข้องไว้
แล้ว ดังนี ้
- การรักษาความมั่นคงปลอดภยัของข้อมูล ให้บริษัทดำเนินการ
ตามทีป่ระกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหาร
จัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันชีวิต/ 
ประกันวินาศภยั พ.ศ. 2563 และ แนวปฏิบัต ิเรื่อง การกำกับดูแล
และบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบรษิัท
ประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2564 
- การรักษาความเป็นสว่นบุคคลข้อมูล ให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง เชน่ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 หรือ ประกาศสำนกังาน คปภ. เรื่อง แนวปฏิบัติในการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลกูค้าสำหรับธรุกิจประชวีิต/วินาศภัย 
พ.ศ. 2564 เปน็ต้น 
 อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้บริษัทสามารถมั่นใจวา่ ได้ดำเนนิการ
อย่างครบถ้วน และเปน็ไปตามที่ประกาศของสำนักงาน หรือ 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่บริษัทต้องปฏิบัติตามกำหนดครบถว้นแลว้ 
บริษัทสามารถประสานงานหรือขอคำปรึกษาเพ่ิมเติมได้จาก
หน่วยงาน Compliance ของบริษัทได้ 

17. ขอเสนอให้คำอธิบายข้อมูลเชิงเทคนิค เป็น
ตัวเลือก เนื่องจากระบบสำเรจ็บางระบบในตลาด
ทางผู้ขายอาจจะไม่ได้ให้รายละเอียดเชิงลึกถึง 
Technical Metadata และบรษิัทที่ซื้อระบบ
สำเร็จมาใช้งานอาจไม่สามารถทำเอกสารเชิง
เทคนิคนี้เองได้ 

การจัดทำคำอธิบายข้อมูลทั้งในเชิงธุรกิจและเชิงเทคนิค บริษัทควร
พิจารณาให้ครอบคลุมชดุข้อมูลสำคัญที่จำเป็นต้องมีคุณภาพ 
(Critical Data Element) ในการดำเนินธุรกิจ โดยอย่างน้อยควร
พิจารณา ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการรับประกันภัย 
(Underwriting) และงานด้านการบริหารจัดการค่าสินไหมทดแทน 
(Claims Management) เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวมีความสำคญัใน
การให้บริการผู้เอาประกันภยั การพิจารณารับประกันภัย รวมถงึการ
ปฏิบัติตามภาระผูกพันที่มีต่อผู้เอาประกันภัย 

18. เสนอให้เพ่ิมเติมคำวา่ Validity แทนคำว่า 
Relevancy 
 

ในแนวปฏิบัติฉบับนี ้คำว่า Data relevancy มุ่งหวังให้บริษัท
ดำเนินการประเมินวา่ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์และความต้องการ
ใช้งานของผู้ใช้ข้อมูลหรือไม่ เชน่ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการ
บริการควรเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่การวิจัยและพัฒนา
ในเรื่องดังกล่าว และควรพิจารณาลดทอนหรือตัดข้อมูลที่ไม่จำเป็น
หรือไม่เกี่ยวข้องแก่การวิจัยออก เพ่ือให้บริหารต้นทุนในด้านการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบริการมีประสิทธภิาพมากขึ้น เป็นตน้ 
ดังนั้น ความหมายของคำว่า Data relevancy จงึมีความแตกตา่ง
จากการทำ Data accuracy หรอื Data Consistency ทีพิ่จารณา
ความถูกต้องและ Format ของข้อมูล รวมทั้งคำวา่ Data 
availability จะหมายถึง ให้บรษิัทมีการประเมินคุณภาพของข้อมูล
ในด้านข้อมูลมีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
 อย่างไรกต็าม แนวทางการประเมินคุณภาพขอ้มูลตามแนว
ปฏิบัติฉบับนี้ เปน็เพียงแนวทางในเบื้องต้นเพ่ือช่วยเพ่ิมความเร็ว 
และเห็นภาพชัดเจนขึ้นในสิ่งที่ต้องดำเนินการสำหรบับริษัทที่
ปัจจุบันอาจยังไม่มีการดำเนนิการในสว่นนี ้โดยสามารถใช้อ้างอิง 
และนำไปประยุกตใ์ช้ในการกำกับดูแลและบริหารจัดการข้อมูลได้
อย่างเหมาะสมตามลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของบริษทั หรือ
สำหรับบริษัทที่มีการดำเนินการในสว่นนี้อยู่แลว้ สามารถนำมาเป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาทบทวน หรือปรับปรุงแนวทางในการ
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ประเมินคุณภาพของข้อมูลที่ใช้อยู่แล้วในปัจจุบนัเพ่ิมเติมได้ ดงันั้น 
ในการกำหนดปัจจยัเพ่ือมาทำเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพของ
ข้อมูล บริษัทสามารถพิจารณาเพ่ิมหรือลดปัจจัยที่จะนำมากำหนด
เป็นเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพของข้อมูลได้ตามความเหมาะสม
จากตัวอย่างหรือคำแนะนำในแนวปฏิบัติฉบับนี้  

19. หลักเกณฑ์ท่ีอ้างถึง 2.3.4 (1) หมายถึง
หลักเกณฑ์เรื่องอะไร  

หลักเกณฑใ์นข้อนี้ จะหมายถึง หลักเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพ
ของข้อมูล  

20. ความเสีย่งของข้อมูล รวมถึงความถูกต้อง 
ครบถ้วน แต่ควรระวังเรื่องการเข้าไปแก้ไขข้อมูล
ด้วยเชน่กัน เนื่องจากการแก้ไขข้อมูลไม่ได้มีการ
กล่าวถึงในหวัข้ออ่ืนๆ ในร่างปฏิบัติก่อนหน้า 
เนื่องจากส่วนนี้เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูล อาจจะเพ่ิมเติมข้อกำหนด
เกี่ยวกับการแก้ไขข้อมูลลงไป มกีารกำหนด
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล เพ่ือให้ทราบถึงความ
เสี่ยง และ scale of risk ที่อาจจะเกิดขึ้น 

บริษัทสามารถพิจารณาแนวทางตามประกาศ คปภ. ว่าดว้ยเรื่อง
หลักเกณฑใ์นการกำกับดูแล และบริหารจัดการความเสี่ยงดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย และ
แนวปฏิบัติ เรื่อง การกำกับดูแลและบรหิารจัดการความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ จะมีกล่าวถึงเรื่อง การรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT security) ในหัวขอ้การ
ควบคุมการเข้าถึงข้อมูล หรือระบบ (access control) และการ
บริหารจดัการทรัพย์สินสารสนเทศ (asset management) เพ่ือให้
สามารถระบุชุดข้อมูลที่สำคัญที่ต้องมีการควบคุมทั้งด้านการใชง้าน 
การเข้าถึง การแก้ไข การส่งต่อ หรืออ่ืนๆ รวมทั้งสามารถกำหนด
แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมกับประเภทของ
ข้อมูล และระดับชั้นความลบัของข้อมูล ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบคุคล
ด้วย   

21. - เสนอให้มีการกำหนดขั้นต่ำในการเข้ารหสั
ข้อมูลเพ่ือป้องกันข้อมูลสารสนเทศได้อย่าง
ปลอดภัย 
- การเข้ารหสัข้อมูลควรกำหนดด้วยว่าข้อมูลชนิด
ใดควรเข้ารหัสทั้งในขณะเก็บขอ้มูล และ / หรือ 
ในระหว่างเรียกดู (in rest and in transit) กำหนด 
technology ว่าจะใช้อะไรในการเข้ารหสั เช่น 
WinZIP ควรประกาศใช้ใหช้ัดเจน (เชน่ version 
อะไร จะได้ไม่มีปัญหาในรายละเอียด) และต้อง
สนับสนนุด้วย เรื่องค่าใช้จา่ยของ software หรือ 
เปิดให้ download ฟร ี

ในประเด็นนี ้ขอให้บริษัทพิจารณาเทคนิค หรือเทคโนโลยใีนการ
เข้ารหัสข้อมูลได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากการกำหนดหรือระบุ
เครื่องมือที่ชี้ชัดลงไป อาจจะทำให้มีผลกระทบกับบริษัทอ่ืนที่
ปัจจุบันมีความแตกต่างกันทั้งในด้านความพร้อม ความรู้ความเข้าใจ 
บุคลากร และต้นทุนในการจัดหา ดังนั้น ในบางเรื่องสำนักงานจะ
พิจารณากำหนดในลักษณะเป็นมาตรฐานขั้นต่ำตามหลักการ 
Principle base เพ่ือให้มีการดำเนินการในเรื่องนี้ แต่วธิีการหรอื
เทคนิคที่จะใช้เพ่ือให้การดำเนินการของบริษัทเป็นไปตามที่กฎหมาย
กำหนดหรือไม่นั้น รวมถึงการพิจารณาวา่ข้อมูลชุดไหนควรเข้ารหัส
อย่างไร สำนักงานเปิดให้บริษัทใช้วิจารณญาณพิจารณาได้ตามความ
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เหมาะสม หรือความเสี่ยงของชดุข้อมูลตามที่บริษัทกำหนด ตาม
หลักการ Proportionality  
 อย่างไรก็ตาม การเข้ารหัสข้อมูลกับชุดข้อมูลที่ต้องเข้ารหัส 
ขอให้คำนึงถึงข้อกำหนดในประกาศ คปภ. และแนวปฏิบัติ ว่าดว้ย
หลักเกณฑใ์นการกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย ที่
กำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีแนวปฏิบัติด้านการเข้ารหสัข้อมูล 
(Cryptography) ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่
เหมาะสมตามชั้นความลับ และความสำคัญของข้อมูลสารสนเทศ  

22. แนวทางป้องกันข้อมูลที่สำคัญและอ่อนไหว  
“การประเมินความเสีย่งด้านความมั่นคงปลอดภยั
ของข้อมูล โดยประเมินความเสีย่งจากการระบุ
แหล่งที่จัดเก็บข้อมูลที่สำคัญและอ่อนไหว และ
แนวทางการป้องกันที่ใช้อยู่ในปจัจุบันว่ามีความ
สอดคล้องและเหมาะสมเพียงพอกับความเสี่ยง “ 

แนวทางในการบริหารจัดการและป้องกันข้อมูลที่สำคัญและอ่อนไหว 
เบื้องต้นบริษัทสามารถพิจารณาดำเนินการได้ 
โดยการจัดทำรายการทะเบียนทรัพย์สินข้อมูล (Data Inventory)
เพ่ือให้ทราบว่าบริษัทมีการจัดเก็บข้อมูลสำคัญ หรือใช้งานใน
ปัจจุบันไว้ที่ใดหรือระบบใดบ้าง ทราบเจ้าของข้อมูล สามารถกำหนด
แนวทางควบคุมการเข้าถึงได้เหมาะสมสอดคล้องกับความสำคญัของ
ข้อมูล และระดับชั้นความลบัของข้อมูล เพ่ือให้ข้อมูลเหล่านี้ได้รับ
การป้องกันหรือเข้ารหัสทีส่อดคล้องกับชั้นความลบัอย่างเหมาะสม 
รวมทั้งมีการกำหนดนโยบายหรอืแนวปฏิบัติที่ชัดเจน และสื่อสารให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบหรือเพ่ือให้การปฏิบัติกับข้อมูลที่สำคัญหรือ
อ่อนไหวได้อย่างถูกต้อง ซึ่งส่วนนี้จะช่วยกำหนดขอบเขตของการ
กำกับดูแล และดูเรื่องความเสีย่งที่อาจเกิดขึ้นกับข้อมูลสำคัญแล
อ่อนไหวได้ชัดเจนมากขึ้น 
 อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถพิจารณาเพ่ิมเติมได้จาก
มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การบริหารจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยข้อมูล ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เป็นต้น  

23. นโยบาย Data Security Policy ควร
ครอบคลุมเรื่องอะไรบ้าง และความถี่ในการ
ทบทวน 

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ควรพิจารณา
กำหนดใหส้อดคล้องกับการนำข้อมูลมาใช้ในการดำเนินธรุกิจ และ
ความเสีย่งที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูล และต้องสอดคล้องกับ
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT 
security policy) ของบริษัท รวมทั้งหลักการ CIA 
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ทั้งนี้ บริษัทสามารถพิจารณาจดัทำนโยบายให้ครอบคลุมในเรือ่ง
ดังต่อไปนี้ 
- ขอบเขตของการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของข้อมูล  
- การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
- กรอบการดำเนนิงานด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลภายใน
บริษัท  
- หนา้ที่ความรับผิดชอบของบุคลากรภายในบริษัทที่มีต่อการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล  
ทั้งนี้ ความถี่ในการทบทวนนโยบายดังกล่าว สามารถพิจารณาให้
สอดคล้องกับนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT security policy) หลักของบริษัท หรืออย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง หรือทบทวนโดยไม่ชักช้าเมื่อมีเหตุการณ์ ซึ่งอาจสง่ผล
กระทบต่อการบริหารและจัดการข้อมูล  

24. - การระบุคุณสมบัติของเครื่องมือ และ
ความรู้ของบุคคลากรในการกำกับดูแลและบริหาร
จัดการข้อมูลให้ชัดเจน เนื่องจากเป็นปัจจัยที่มีผล
ต่อเกณฑ์ในการประเมินระดับการกำกับดูแล
ข้อมูลของบริษัท 
- การกำหนดคุณสมบัติขั้นต่ำ หรือประสบการณ์
ที่จำเป็นของตำแหน่งต่างๆ เช่น หัวหน้าบริกร
ข้อมูล(Lead Data Steward) บริกรข้อมูลด้าน
ธุรกิจ (Business Data Steward) และบริกร
ข้อมูลด้านเทคนิค (Technical Data Steward) 
 
 

เห็นด้วยกับการกำหนดคุณสมบัติของเครื่องมือ และคุณสมบัติหรือ
ประสบการณ์ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลและบริหาร
จัดการข้อมูล ในเบื้องต้น สำนักงานขอรับประเด็นดังกล่าวไว้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับเกณฑ์ให้เข้มข้นขึ้นต่อไปในอนาคต 
 อย่างไรก็ตาม เรื่อง Data Governance สำหรับ บริษัท
ประกันภัยส่วนใหญ่ อาจจะอยู่ในช่วงเริ่มต้นดำเนินการ โดย
แนวทางที่สำนักงานใช้ผลักดันในเรื่องนี้ ช่วงเริ่มต้นจะให้บริษัท
ดำเนินการจัดโครงสร้างองค์กร กำหนดผู้รับผิดชอบหรือดำเนินการ
อย่างชัดเจน รวมทั้งกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
ให้ครอบคลุมการบริหารจัดการข้อมูล ซึ่งในหลายส่วนต้องใช้เวลาใน
การพัฒนาและดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้างให้เกิดขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาบุคลากร ซึ่งแนวปฏิบัติฉบับนี้ ได้ให้
ความสำคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับ
ในองค์กรที่เหมาะสมตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้ง
ได้รับการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณ เพ่ือรองรับการ
ดำเนินการและมีเครื่องมือเพียงพอที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลข้อมูลต่อไป ซึ่งการกำหนดเกณฑ์ในการ
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คัดกรองเครื่องมือหรือคุณสมบัติบุคลากรทันทีในช่วงเริ่มต้น อาจจะ
ยังไม่เหมาะสมกับบริษัทประกันภัยส่วนใหญ่ในภาพรวม      

25. - การกำหนดผู้รับผดิชอบในการประเมิน
ระดับการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance 
Maturity Assessment) ความถี่ในการประเมิน 
และการรายงานผลการประเมิน 
- การประเมิน Data Maturity Assessment ใน
ระดับองค์กรใครควรเป็นคนตอบแบบสอบถาม 
หรือทำในระดับทีมแลว้ค่อยรวบรวมขึ้นมาเป็น
ระดับภาพรวมขององค์กร  
 
 
 

แนวปฏิบัติฉบับนี้ ไม่ได้ระบุหรอืกำหนดเป็นการเฉพาะ ทั้งในเรื่อง 
ผู้รับผิดชอบที่ต้องทำหน้าที่ในการประเมินระดับการกำกับดูแล
ข้อมูล ความถี่ในการประเมิน และการรายงานผลการประเมิน ดังนั้น 
บริษัทสามารถพิจารณามอบหมายบุคลากรที่มีศักยภาพเพ่ือ
ดำเนินการในสว่นนี้ได้ตามความเหมาะสม รวมทั้งการกำหนดรอบ
ความถี่ในการประเมิน และการรายงานผลไปยัง ผู้ที่เกี่ยวข้อง    
 อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์ของการประเมินระดับการกำกับ
ดูแลข้อมูล เพ่ือให้บริษัททราบถึงสถานะของระดับการกำกับดแูล
ข้อมูลทีบ่ริษัทดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน และสามารถนำผลที่ไดม้า
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาพัฒนาแนวทาง การบรหิารจัดการ
ข้อมูลให้ได้ตามระดับ Maturity ที่บริษัทตั้งเป้าหมายไว้ได้ 
นอกจากนี้ รอบความถี่ในการประเมินระดับการกำกับดูแลข้อมูล 
สามารถพิจารณาทำเป็นประจำทุกปีได้ เพ่ือให้เห็นความคืบหนา้ใน
การดำเนินการ หรืออาจใชเ้ป็นเครื่องมือในการติดตามประสิทธภิาพ
ของการดำเนินการได้ สำหรับการรายงานผลการประเมิน บริษทั
สามารถรายงานไปยัง ผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแล หรือ
ดำเนินการในเรื่อง นี้ได้ เชน่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุด
ย่อยที่ได้รับมอบหมาย เปน็ต้น  

26. ระดับ Maturity ในการกำกับดูแลข้อมูลของ
บริษัทที่สำนักงาน คปภ. คาดหวัง   

ระดับ Maturity ของการกำกับดูแลข้อมูลของบริษัท สำนักงาน
มุ่งหวังให้มีการดำเนินการทีส่อดคล้องกับขนาด ลักษณะ ความเสี่ยง 
และความซับซ้อนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท   

27. การประเมินระดับ Maturity สามารถ
ดำเนินการเองได้ หรือ require third 
party/vendor เข้ามาทำ Maturity assessment 
 
 

การดำเนินการประเมินระดับ Data Governance Maturity 
Assessment สามารถพิจารณาดำเนินการเองได้ หรือกรณีท่ีบรษิัท
ต้องการผลการประเมินทีโ่ปร่งใส และสามารถสะท้อนภาพความจริง
ของการดำเนินการในเรื่องนี ้สามารถพิจารณาจัดจา้งผู้เชีย่วชาญที่มี
ความเป็นอิสระมาดำเนนิการในส่วนนี้ได้  

28. การประเมินประสิทธผิลในการบริหารจัดการ
ข้อมูล บริษัทต้องนำส่งสำนักงาน คปภ. หรือไม่ 
และความถี่ในการจัดส่งเปน็อย่างไร 

สำนักงานไม่ได้กำหนดใหบ้ริษัทต้องนำส่งเอกสาร แต่ในแนวปฏบิัติ
ฉบับนี้จะระบุให้บริษัทพิจารณาดำเนินการกำกับดูแลและบริหาร
จัดการเรื่องข้อมูลตามที่กำหนด  
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29. บริษัทฯ มีการกำหนดแนวทางการประเมิน
ระดับ การกำกับดูแลข้อมูลไว้ในนโยบาย และ
สามารถเพ่ิมเกณฑ์ และรายละเอียดทางการ
ประเมินระดับการกำกับดูแลข้อมูลไว้ในเอกสาร
มาตรฐานการกำกับดูแลข้อมูลได้หรือไม่ 

บริษัทสามารถพิจารณาดำเนนิการได้  

 

         

 

 

กลุ่มงานมาตรฐานธรรมาภิบาลและการดำเนินธุรกิจ 

สายพัฒนามาตรฐานการกำกับ สำนักงาน คปภ. 


