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บทน า 
 

จากทีส่ านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั (“ส านกังาน” หรอื “ส านกังาน คปภ.”) ไดจ้ดัท ากรอบการประเมนิระดบั
ความพรอ้มดา้นการรบัมอืภยัคุกคามทางไซเบอรส์ าหรบับรษิทัประกนัภยั (Cyber Resilience Assessment Framework: CRAF หรอื “กรอบ CRAF”) ส าหรบั
บรษิทัประกนัภยัขึน้ รวมทัง้ ไดจ้ดัการประชุมหารอื อบรม และไดน้ าสง่แบบประเมนิตามกรอบ CRAF ไปยงับรษิทัประกนัภยัแลว้นัน้ ส านกังานไดจ้ดัท าเอกสาร 
FAQ: กรอบการประเมนิระดบัความพรอ้มดา้นการรบัมอืภยัคุกคามทางไซเบอร ์(Cyber Resilience Assessment Framework: CRAF) ส าหรบับรษิทัประกนัภยั
ขึน้ โดยรวบรวมค าถาม-ค าตอบทีเ่กีย่วขอ้งกบัแบบประเมนิตามกรอบ CRAF จากการประชุมหารอื อบรม ต่าง ๆ เพือ่เป็นขอ้มลูใหบ้รษิทัประกนัภยัสามารถใช้
อา้งองิเพิม่เตมิในการประเมนิตนเองตามกรอบ CRAF 

 
ค าถาม-ค าตอบทีอ่ยูใ่นเอกสาร FAQ: กรอบการประเมนิระดบัความพรอ้มดา้นการรบัมอืภยัคุกคามทางไซเบอร ์(Cyber Resilience Assessment 

Framework: CRAF) ส าหรบับรษิทัประกนัภยันี้ ถูกรวบรวมมาจากค าถาม-ค าตอบและขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิจากบรษิทัประกนัภยัในระหวา่งการจดัท าและประเมนิ
ตามกรอบ CRAF ซึง่ประกอบดว้ย 

• การประชุมเพือ่ขอขอ้มลูปัจจยัความเสีย่งสบืเนื่องจากบรษิทัประกนัภยั ในวนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2565  

• ค าถามและขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิจากบรษิทัประกนัภยัระหวา่งการใหข้อ้มลูปัจจยัความเสีย่งสบืเนื่องในระหวา่งวนัที ่1-25 มนีาคม 2565 

• การประชุมกลุ่มยอ่ย (Focus Group) ในระหวา่งวนัที ่31 มนีาคม – 5 เมษายน 2565 

• ค าถามและขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิจากบรษิทัประกนัภยัภายหลงัจากการพจิารณาแบบประเมนิตามกรอบ CRAF ฉบบัรา่งในระหวา่งวนัที ่5 -20 เมษายน 2565 

• การอบรมเกีย่วกบักรอบการประเมนิระดบัความพรอ้มดา้นการรบัมอืภยัคุกคามทางไซเบอร ์(Cyber Resilience Assessment Framework: CRAF) 
ส าหรบับรษิทัประกนัภยั ในระหวา่งวนัที ่19 และ 24 พฤษภาคม 2565 

• ค าถามเพิม่เตมิจากบรษิทัประกนัภยัในระหวา่งการประเมนิตนเองตามแบบประเมนิตามกรอบ CRAF ในระหวา่งวนัที ่1 มถิุนายน -29 กรกฎาคม 2565 
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เอกสาร FAQ: กรอบการประเมนิระดบัความพรอ้มดา้นการรบัมอืภยัคุกคามทางไซเบอร ์(Cyber Resilience Assessment Framework: CRAF) ส าหรบั
บรษิทัประกนัภยั แบ่งออกเป็น 3 สว่น ไดแ้ก่ 

1. ค าถามเกีย่วกบัแบบประเมนิตามกรอบ CRAF ในภาพรวม 
2. ค าถามเกีย่วกบัแบบประเมนิระดบัความเสีย่งสบืเนื่อง (Inherent Risk: IR) 
3. ค าถามเกีย่วกบัแบบประเมนิระดบัการควบคุม (Control Maturity: CM) 

 
ในกรณีทีบ่รษิทัประกนัภยัมคี าถามหรอืตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ สามารถสอบถามมาทางส านกังานไดท้ี ่อเีมล  itriskmgt@oic.or.th  

mailto:itriskmgt@oic.or.th
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ค าถามเก่ียวกบัแบบประเมินตามกรอบ CRAF ในภาพรวม 

ข้อ เรื่อง ถาม - ตอบ 

1 ผูป้ระเมนิ และ การลง
นามในแบบประเมนิ 

ถาม:  หน่วยงานทีเ่ป็นผูป้ระเมนิความเสีย่งตามกรอบ CRAF ควรเป็นหน่วยงานใด 
ตอบ:  จากการประเมนิตามกรอบ CRAF ของหน่วยงานก ากบัดแูลอื่น ๆ พบวา่ บรษิทัส่วนใหญ่ใหห้น่วยงานเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นผูป้ระเมนิ

หลกั อยา่งไรกต็าม อาจมบีางค าถามทีห่น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งอื่น ๆ ตอ้งเป็นผูใ้หข้อ้มลู เชน่ หน่วยงานความเสีย่ง หน่วยงานตรวจสอบ 
หน่วยงานทรพัยากรบุคคล เป็นตน้ 

 
ถาม:  การลงนามอนุมตัแิบบประเมนิ และการจดัส่งมายงัส านักงาน คปภ. มวีธิกีารอยา่งไร 
ตอบ:  สามารถด าเนินการไดใ้น 2 รปูแบบ คอื 

• พมิพห์น้าหนงัสอืน าส่งใหผู้ม้อี านาจลงนาม จากนัน้สแกนเป็นรปูภาพหรอื PDF กลบัมายงัส านกังาน พรอ้มไฟล ์Excel ทีก่รอกแบบ
ประเมนิครบถว้น 

• น าส่งไฟลห์น้าหนงัสอืน าส่งใหผู้ม้อี านาจลงนามบนหน้าจอแทบ็เลต็ จากนัน้ น าหน้าทีล่งนามเรยีบรอ้ยแลว้ส่งกลบัมายงัส านกังาน 
พรอ้มไฟล ์Excel ทีก่รอกแบบประเมนิครบถว้น 

ทัง้นี้ ไมส่ามารถใชอ้เีมลเป็นหลกัฐานการอนุมตัไิด ้
 

ถาม:  แบบประเมนิ CRAF สามารถใส่ผูส้อบทาน 2 ท่านไดห้รอืไม ่
ตอบ:  สามารถท าได ้เนื่องจากขอ้ก าหนดขัน้ต ่าคอื 1 ท่าน โดยบรษิทัสามารถเพิม่บรรทดั (Row) ในหนงัสอืน าส่ง และใส่ขอ้มลูเพิม่เตมิไดเ้อง 
 
ถาม:  กรรมการผูม้อี านาจลงนามตอ้งมกีีท่่าน สามารถลงนามเพยีง 1 ท่านตามแบบฟอรม์ไดห้รอืไม่ 
ตอบ:  ผูล้งนามคอื คณะกรรมการผูม้อี านาจลงนามของบรษิทั จงึขึน้อยูก่บัแต่ละบรษิทัวา่ก าหนดใหม้คีณะกรรมการผูม้อี านาจลงนามกีท่่าน 
 
ถาม:  หนงัสอืน าส่งตอ้งประทบัตราบรษิทัดว้ยหรอืไม่ 
ตอบ:  ประทบัตราหรอืไมก่ไ็ด ้แต่ตอ้งลงนามโดยกรรมการผูม้อี านาจเท่านัน้ 
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ข้อ เรื่อง ถาม - ตอบ 

ถาม:  ตอ้งระบุเลขทีห่นังสอืของบรษิทัหรอืไม่ 
ตอบ:  ตามแบบประเมนิไมไ่ดก้ าหนดหรอืบงัคบั แต่ถา้ทางบรษิทัระบุเลขทีห่นงัสอืกส็ามารถท าได้ 
 
ถาม:  ใชล้ายเซน็เป็นรปูภาพไดห้รอืไม ่
ตอบ:  ขอความกรุณาลงลายมอืชือ่จรงิ (ไมใ่ชร้ปูลายเซน็แปะลงบนเอกสาร) เพือ่แสดงวา่กรรมการผูม้อี านาจ ไดร้บัทราบและพจิารณาก่อนน าส่ง
มายงัส านกังาน คปภ.  
 
ถาม:  ผูป้ระเมนิจ าเป็นตอ้งเป็นผูเ้ชีย่วชาญดา้น IT หรอืไม ่
ตอบ:  ไมจ่ าเป็น แต่ควรพจิารณาใหผู้ป้ระเมนิ ควรเป็นบุคคลทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในปัจจยัความเสีย่ง และการควบคุมทางดา้นสารสนเทศของ

บรษิทั เพือ่ใหส้ามารถสบืคน้ขอ้มลูเพือ่ท าการประเมนิตามแบบประเมนิได้ 
 
ถาม:  กรณีให ้IT Outsource เป็นผูป้ระเมนิ ตอ้งระบุชือ่ ต าแหน่ง และอเีมลดว้ยหรอืไม่ 
ตอบ:  ในกรณีทีเ่ป็นการจา้ง IT Outsource เพือ่ท าแบบประเมนินี้ สามารถใส่ชือ่ IT Outsource เป็นผูป้ระเมนิได ้เพือ่ใหท้ราบวา่ผูใ้ดท าแบบ

ประเมนินี้ อยา่งไรกต็าม แบบประเมนิตอ้งมกีารสอบทานความถูกตอ้งโดยผูส้อบทานของบรษิทัอกีครัง้ 
 
ถาม:  ผูป้ระเมนิและผูส้อบทาน เป็นคนเดยีวกนัไดห้รอืไม่ 
ตอบ:  ในกรณีทีม่กีารคาบเกีย่วกนัระหวา่งหน้าทีข่องผูส้อบทานและผูป้ระเมนิ บรษิทัสามารถใส่ชือ่บุคลากรเป็นทัง้ผูส้อบทานและผูป้ระเมนิ ซึง่

เป็นเรือ่งทีเ่กดิขึน้ได ้หากมผีูส้อบทานและผูป้ระเมนิหลายท่าน แต่ไมค่วรเป็นลกัษณะทีบ่รษิทัด าเนินการทัง้สอบทานและประเมนิโดย
บุคลากรเพยีง 1 ท่าน 

2 การประเมนิระดบัความ
เสีย่งสบืเนื่อง 

ถาม:  การประเมนิระดบัความเสีย่งสบืเนื่องตามกรอบ CRAF ทดแทนการประเมนิความเสีย่งทางดา้นสารสนเทศ ไดห้รอืไม ่
ตอบ:  ทดแทนกนัไมไ่ด ้เนื่องจาก การประเมนิความเสีย่งสบืเนื่องตามกรอบ CRAF มวีตัถุประสงคเ์พือ่ประเมนิความเสีย่งสบืเนื่องและจดักลุ่มตาม

ระดบัความเสีย่งในทัง้ภาคอุตสาหกรรม โดย 
• ตวัชีว้ดัจะเป็นปัจจยัเสีย่งโดยภาพรวมของทัง้ธุรกจิ 
• แบ่งกลุ่มความเสีย่งโดยเปรยีบเทยีบระหวา่งบรษิทัในกลุ่มธุรกจิเดยีวกนั 
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ข้อ เรื่อง ถาม - ตอบ 

แตก่ารประเมนิความเสีย่งของบรษิทัโดยส่วนใหญ่จะพจิารณาทัง้ความเสีย่งสบืเนื่อง (Inherent Risk) และความเสีย่งภายหลงัการควบคุม 
(Residual Risk) รวมทัง้ การประเมนิความเสีย่งทางดา้นสารสนเทศ หรอืไซเบอรข์องบรษิทั จะมตีวับ่งชีแ้ละเกณฑก์ารประเมนิทีอ่า้งองิจาก
กลยุทธ ์Risk Appetite (ระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได)้ และมลีกัษณะเฉพาะเจาะจงส าหรบัแต่ละบรษิทั  
อยา่งไรกด็ ีการประเมนิความเสีย่งทัง้ 2 แบบนี้ สามารถน ามาเป็นแนวทางเพือ่การบรหิารจดัการความเสีย่ง และจดัใหม้กีารควบคุมที่
เหมาะสมของแต่ละบรษิทัได ้

3 CRAF Alignment ถาม:  อยากเสนอใหส้ านกังาน คปภ. น าผลการประเมนิ CRAF แจง้ไปทาง ก.ล.ต. เพือ่ลดความซ ้าซอ้นในการท าแบบประเมนิ CRAF 
ตอบ:  ส านกังาน คปภ. ค านึงถงึภาระทีเ่พิม่ขึน้ของบรษิทั และตอ้งการลดความซ ้าซอ้น จงึมแีนวทางในการจดัท ากรอบ CRAF ใหส้อดคลอ้งกบั

หน่วยงานก ากบัดแูลอื่น ทัง้นี้ การแบ่งปันขอ้มลูระหวา่งหน่วยงานก ากบัดแูลอยูใ่นขัน้ตอนการพจิารณาและหารอืรว่มกบัส านกังาน ก.ล.ต. 
ต่อไป 

4 ความเกีย่วขอ้งระหวา่ง 
กรอบ CRAF, IT Audit 
และประกาศของ
ส านกังาน 

ถาม:  CRAF มคีวามเกีย่วขอ้งอย่างไรกบังาน IT Audit และ ประกาศความเสีย่งทางดา้นเทคโนโลยขีองส านกังาน คปภ.  
ตอบ:  เป้าหมายในการจดัท ากรอบ CRAF คอื การประเมนิระดบัความเสีย่งสบืเนื่องและระดบัการควบคุมของบรษิทั โดยเป็นการประเมนิดว้ย

ตนเอง (Self-assessment) ในขณะทีง่าน IT Audit เป็นงานทีมุ่ง่เน้นการตรวจสอบเพื่อใหค้วามมัน่ใจถงึการปฏบิตัติามประกาศของ
ส านกังาน อยา่งไรกต็าม การควบคุมในแบบประเมนิ CRAF ระดบั Baseline และ การควบคุมตามคูม่อื IT Audit อา้งองิจากแหล่งเดยีวกนั 
นัน่คอื ประกาศความเสีย่งทางดา้นเทคโนโลยขีองส านกังาน คปภ. ดงัแสดงในแผนภาพดา้นล่าง 
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5 การประเมนิ และ กรอบ

ระยะเวลา 
ถาม:  ส านกังาน คปภ. สามารถก าหนดเวลาส่งแบบประเมนิ CRAF และ IT Audit ใหเ้ป็นเวลาเดยีวกนัหรอืใกลเ้คยีงกนัไดห้รอืไม ่เนื่องจากมี

ค าถามบางขอ้เหมอืนกนั จะไดไ้มเ่ป็นการท างานทีซ่ ้าซอ้นถงึ 2 รอบ 
ตอบ:  เนื่องจากปีนี้ ทางส านกังานด าเนินการประเมนิ CRAF เป็นปีแรก จงึยงัไมไ่ดก้ าหนดใหม้กีารส่งในชว่งเวลาเดยีวกบั IT Audit แต่ในปีถดัไป 

ส านกังานอาจมกีารปรบัใหเ้ป็นชว่งเวลาเดยีวกนั 
 
ถาม:  จะมกีารจดัท าแบบประเมนิเป็นภาษาองักฤษหรอืไม่ 
ตอบ:  ในปัจจุบนั ยงัไมม่กีารจดัท าแบบประเมนิเป็นภาษาองักฤษ 
 
ถาม:  เนื่องจากขอ้มลูบางส่วนเป็นขอ้มลูเชงิลกึทีบ่รษิทัมขีอ้จ ากดัในการสง่ ทางส านกังาน คปภ. มแีนวทางแกไ้ขปัญหานี้อยา่งไร 
ตอบ:  บรษิทัสามารถตดิต่อส านกังาน คปภ. เพือ่ปรกึษาปัญหาในส่วนของขอ้มลูความลบัเป็นรายกรณี โดยทางส านกังานอาจใหค้วามชว่ยเหลอืใน

การหาทางออกเพิม่เตมิ 
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ถาม:  ในกรณีทีบ่รษิทัตอ้งการน าแบบประเมนิไปแปลเป็นภาษาองักฤษ บรษิทัสามารถขอแบบประเมนิในรปูแบบไฟลท์ีแ่กไ้ขได ้(Editable File) 
ล่วงหน้าไดห้รอืไม ่ 

ตอบ:  บรษิทัสามารถตดิต่อมายงัส านกังาน คปภ. เพือ่ใหจ้ดัส่ง Editable File เป็นรายบรษิทั เนื่องจากไฟลแ์บบประเมนิจะมกีารลอ็กเซลล์เพยีง
บางส่วนทีจ่ าเป็นเพือ่ป้องกนัความคลาดเคลื่อนของขอ้มลู  

 
ถาม:  บรษิทัจะตอ้งส่งแบบประเมนิเมือ่ไร เอกสารทีต่อ้งน าส่งมอีะไรบา้ง และเงือ่นไขการประเมนิเป็นอยา่งไร 
ตอบ:  ส านกังานจะจดัส่งหนงัสอืเกีย่วกบัการประเมนิตามกรอบ CRAF ไปยงักรรมการผูจ้ดัการของบรษิทั พรอ้มกนันี้ จะมหีนงัสอืน าส่งทีร่ะบุ

ก าหนดการจดัส่งแบบประเมนิกลบัมายงัส านกังาน โดยในการประเมนิตามกรอบ CRAF นี้เป็นการประเมนิตนเอง บรษิทัจงึไมต่อ้งมเีอกสาร
หลกัฐานประกอบเหมอืนการท า IT Audit  และในส่วนของกรอบระยะเวลาในเบือ้งตน้ ส านกังานจะใหเ้วลาบรษิทัท าแบบประเมนิประมาณ 2 
เดอืน นัน่คอื ชว่งเดอืนมถิุนายน ถงึ กรกฎาคม 

 
ถาม:  สามารถส่งแบบประเมนิล่าชา้ หรอื ไมส่่งแบบประเมนิไดห้รอืไม่ 
ตอบ:  ในกรณีทีบ่รษิทัมขีอ้ตดิขดัหรอืความจ าเป็นทีท่ าใหต้อ้งส่งแบบประเมนิล่าชา้ หรอืไมส่ามารถส่งแบบประเมนิได ้บรษิทัสามารถแจง้ต่อ

ส านกังาน คปภ. พรอ้มใหเ้หตุผลเป็นรายกรณี 
 
ถาม:  บรษิทัจะตอ้งประเมนิเป็นประจ าทุกปีหรอืไม่ 
ตอบ:  ในเบือ้งตน้จะมกีารประเมนิเป็นประจ าทุกปี แต่ชว่งเวลาจะมกีารพจิารณาใหส้อดคลอ้งกบั IT Audit 
 
ถาม:  หากระหวา่งการประเมนิบรษิทัมขีอ้สงสยั สามารถสอบถามผา่นชอ่งทางใด 

ตอบ:  สามารถสอบถามทางอเีมล itriskmgt@oic.or.th 
6 การสือ่สารผลการ

ประเมนิ 
ถาม:  หลงัจากส านกังาน คปภ. รวบรวมขอ้มลูการประเมนิเรยีบรอ้ยแลว้ จะมกีารแบ่งปันผลการประเมนิในภาพรวมของอุตสาหกรรมแก่บรษิทั

ประกนัหรอืไม ่เมือ่ใด 
ตอบ:  เบือ้งตน้ทางส านกังานอาจขอพจิารณาผลในภาพรวมก่อน จากนัน้จงึพจิารณาการแบ่งปันผลดงักล่าว ซึง่อาจเป็นชว่งไตรมาส 3 หรอื     
ไตรมาส 4 

mailto:itriskmgt@oic.or.th
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7 การค านวณผลระดบั
ความเสีย่งสบืเนื่อง 

ถาม:  ขอทราบตวัอยา่งการค านวณผลระดบัความเสีย่งสบืเนื่อง 
ตอบ:  ตวัอยา่งวธิกีารค านวณ มดีงันี้ 

1. แทนคา่ความเสีย่งรายปัจจยัโดย  
• สงู = 3 
• ปานกลาง = 2 
• ต ่า = 1  

เชน่ ความเสีย่งสบืเนื่องในมมุมอง IR3 ลกัษณะผลติภณัฑแ์ละการใหบ้รกิาร (Products & Technology Services) ทีม่ปัีจจยัเสีย่งทัง้หมด 6 
ขอ้ มผีลการประเมนิดงันี้ 
 

ปัจจยัเส่ียง ผลการประเมิน
ระดบัความ

เส่ียง 

แทนค่า 

3.1.1 รอ้ยละของจ านวนกรมธรรมท์ัง้หมดทีม่กีารซือ้ขายผา่นระบบ Online (ในรอบ
ระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) 

ปานกลาง 2 

3.1.2 รอ้ยละของมลูค่ากรมธรรม ์(Sum Insured) ทัง้หมดทีม่กีารซือ้ขายผา่นระบบ 
Online (ในรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) 

ปานกลาง 2 

3.1.3 รอ้ยละของจ านวนรายการ Claim ทัง้หมดทีม่กีารรอ้งขอผา่นระบบ Online (ใน
รอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) 

ปานกลาง 2 

3.1.4 รอ้ยละของมลูค่ารายการ Claim ทัง้หมดทีม่กีารรอ้งขอผา่นระบบ Online (ในรอบ
ระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) 

ต ่า 1 

3.1.5 การใหบ้รกิารผลติภณัฑอ์ื่น ๆ ผา่น Website/Mobile Application ของบรษิทั 
(นอกเหนือจากผลติภณัฑห์ลกัของบรษิทั)  

สงู 3 

3.1.6 จ านวนเทคโนโลยใีหมท่ีบ่รษิทัน ามาใชเ้ป็นครัง้แรก ในรอบ 12 เดอืน ต ่า 1 
มีค่ารวม 11 
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2. หาคา่เฉลีย่ (Average) ของแต่ละหมวดหมูปั่จจยัเสีย่งโดย 
• สงู = คา่เฉลีย่มากกวา่ 2.33 
• ปานกลาง = คา่เฉลีย่ระหวา่ง 1.67 - 2.33 
• ต ่า = คา่เฉลีย่ต ่ากวา่ 1.67 

เชน่ จากความเสีย่งสบืเนื่องในมมุมอง IR3 ทีม่คีา่รวม 11 จาก 6 ปัจจยัเสีย่งขา้งตน้ จะมคีา่เฉลีย่ 1.83 ท าใหค้วามเสีย่งสบืเนื่องในมมุมอง 
IR3 นี้ อยูใ่นระดบัความเสีย่ง “ปานกลาง” 

3. แทนคา่รายมมุมองความเสีย่งสบืเนื่อง โดย  
• สงู = 3 
• ปานกลาง = 2 
• ต ่า = 1  

เชน่ 
มมุมองความเส่ียงสืบเน่ือง ระดบัความเส่ียง

สืบเน่ือง 
แทนค่า 

1 เทคโนโลยแีละการเชือ่มต่อ  สงู 3 
2 ชอ่งทางการใหบ้รกิาร  ปานกลาง 2 
3 ลกัษณะผลติภณัฑแ์ละการใหบ้รกิาร ปานกลาง 2 
4 ขนาด และลกัษณะเฉพาะขององคก์ร  ปานกลาง 2 
5 ประวตักิารถูกคุกคามทางไซเบอร ์ สงู 3 

4. น าคา่ความเสีย่งรายหมวดหมูม่าถ่วงน ้าหนกั เชน่ 
มมุมองความเส่ียงสืบเน่ือง ระดบัความเส่ียง

สืบเน่ือง 
แทนค่า ถ่วงน ้าหนัก คะแนนรวม 

1 เทคโนโลยแีละการเชือ่มต่อ  สงู 3 25% 0.75 (=3 x 0.25) 
2 ชอ่งทางการใหบ้รกิาร  ปานกลาง 2 25% 0.50 (=2 x 0.25) 
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3 ลกัษณะผลติภณัฑแ์ละการใหบ้รกิาร ปานกลาง 2 20% 0.40 (=2 x 0.20) 
4 ขนาด และลกัษณะเฉพาะขององคก์ร  ปานกลาง 2 15% 0.30 (=2 x 0.15) 
5 ประวตักิารถูกคุกคามทางไซเบอร ์ สงู 3 15% 0.45 (=3 x 0.15) 
รวม ค่าเฉล่ีย 2.4 

5. หาคา่เฉลีย่ (Average) ความเสีย่งรวมของบรษิทัโดย 
• สงู = คา่เฉลีย่มากกวา่ 2.33 
• ปานกลาง = คา่เฉลีย่ระหวา่ง 1.67 - 2.33 
• ต ่า = คา่เฉลีย่ต ่ากวา่ 1.67 

จากตวัอยา่ง บรษิทัอยูใ่นระดบัความเสีย่ง “สงู” 
8 การค านวณผลระดบัการ

ควบคุม 
ถาม:   ขอทราบตวัอยา่งการค านวณผลระดบัการควบคุม 
ตอบ:  ตวัอยา่งวธิกีารค านวณ มดีงันี้ 

1. ก าหนดคะแนนของค าตอบในแต่ละขอ้การควบคุม โดย 
• Yes - 1 คะแนน 
• Partial - 0.5 คะแนน  
• No - 0 คะแนน 
• N/A - ตดัออกจากการค านวณ 

เชน่ บรษิทัมผีลการประเมนิในหมวดหมู ่CM2 การระบุความเสีย่ง (Identification) ทีม่กีารควบคุมทัง้หมด 19 ขอ้ ประกอบดว้ย  
• การควบคุมในระดบั Baseline 9 ขอ้ 
• การควบคุมในระดบั Intermediate 7 ขอ้ 
• การควบคุมในระดบั Advance 3 ขอ้  

ดงันี้ 
ค าตอบการควบคมุในแต่ละระดบั ค่ารวมคะแนนการควบคมุในแต่ละระดบั 

การควบคุมในระดบั Baseline 9 ขอ้ มคี าตอบ  รวม 8 คะแนน จากการควบคุม 8 ขอ้ ไดแ้ก่ 
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• Yes 8 ขอ้ 
• N/A 1 ขอ้ 

• ค าตอบ Yes 8 ขอ้ ได ้8 คะแนน (= 8 x 1) 
• ตดั N/A 1 ขอ้ ออกจากการค านวณ 

การควบคุมในระดบั Intermediate 7 ขอ้ มคี าตอบ 
• Yes 3 ขอ้  
• Partial 1 ขอ้ 
• No 3 ขอ้ 

รวม 3.5 คะแนน จากการควบคุม 7 ขอ้ ไดแ้ก ่
• ค าตอบ Yes 3 ขอ้ ได ้3 คะแนน (= 3 x 1) 
• ค าตอบ Partial 1 ขอ้ ได ้0.5 คะแนน (= 1 x 0.5) 
• ค าตอบ No 3 ขอ้ ได ้0 คะแนน (= 3 x 0) 

การควบคุมในระดบั Advance 3 ขอ้ มคี าตอบ  
• Yes 1 ขอ้  
• Partial 1 ขอ้ 
• No 1 ขอ้ 

รวม 1.5 คะแนน จากการควบคุม 3 ขอ้ ไดแ้ก ่
• ค าตอบ Yes 1 ขอ้ ได ้1 คะแนน (= 1 x 1) 
• ค าตอบ Partial 1 ขอ้ ได ้0.5 คะแนน (= 1 x 0.5) 
• ค าตอบ No 1 ขอ้ ได ้0 คะแนน (= 1 x 0) 

2. ค านวณระดบัการควบคุมในแต่ละหมวดหมูก่ารควบคุม จากรอ้ยละของคะแนนการควบคุมในการควบคุมแต่ละระดบั เชน่ 
ระดบัการควบคมุ ร้อยละของคะแนนการควบคมุ 

Baseline  100% (8 คะแนน จากการควบคุม 8 ขอ้) 
Intermediate 50% (3.5 คะแนน จากการควบคุม 7 ขอ้) 
Advance 50% (1.5 คะแนน จากการควบคุม 3 ขอ้) 
โดยบรษิทัจะตอ้งได ้100 % ในระดบัการควบคุมนัน้ และ ระดบัการควบคุมทีต่ ่ากวา่ จงึจะถอืวา่อยูใ่นระดบัการควบคุมนัน้              
จากตวัอยา่ง จงึสรุปไดว้า่ระดบัการควบคุมของบรษิทัในหมวดหมู ่CM2 นี้ อยูใ่นระดบั “Baseline” 

3. ค านวณระดบัการควบคุมภาพรวม จากรอ้ยละของคะแนนการควบคุมทัง้หมด (โดยไมแ่ยกนบัตามกลุ่มการควบคุม) เชน่ 
ค าตอบการควบคมุในแต่ละระดบั 

(จากทุกหมวดหมู)่ 
ค่ารวมคะแนนการควบคมุ 

ในแต่ละระดบั 
ร้อยละ 

การควบคุมในระดบั Baseline 106 ขอ้ มคี าตอบ  
• Yes 100 ขอ้  
• No 4 ขอ้ 

รวม 100 คะแนน จากการควบคุม 104 ขอ้ ไดแ้ก่ 
• ค าตอบ Yes 100 ขอ้ ได ้100 คะแนน (= 100 x 1) 
• ค าตอบ No 4 ขอ้ ได ้0 คะแนน (= 4 x 0) 

96% 
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ข้อ เรื่อง ถาม - ตอบ 

• N/A 2 ขอ้ • ตดั N/A 2 ขอ้ ออกจากการค านวณ 
การควบคุมในระดบั Intermediate 90 ขอ้ มคี าตอบ 
• Yes 50 ขอ้  
• Partial 15 ขอ้ 
• No 25 ขอ้ 

รวม 57.5 คะแนน จากการควบคุม 90 ขอ้ ไดแ้ก่ 
• ค าตอบ Yes 50 ขอ้ ได ้50 คะแนน (= 50 x 1) 
• ค าตอบ Partial 15 ขอ้ ได ้7.5 คะแนน (= 15 x 0.5) 
• ค าตอบ No 25 ขอ้ ได ้0 คะแนน (= 25 x 0) 

64% 

การควบคุมในระดบั Advance 42 ขอ้ มคี าตอบ 
• Yes 15 ขอ้  
• Partial 10 ขอ้ 
• No 17 ขอ้ 

รวม 20 คะแนน จากการควบคุม 42 ขอ้ ไดแ้ก ่
• ค าตอบ Yes 15 ขอ้ ได ้15 คะแนน (= 15 x 1) 
• ค าตอบ Partial 10 ขอ้ ได ้5 คะแนน (= 10 x 0.5) 
• ค าตอบ No 17 ขอ้ ได ้0 คะแนน (= 17 x 0) 

48% 

จากตวัอยา่ง เนื่องจากบรษิทัยงัไมไ่ด ้100 % ในระดบัการควบคุม Baseline จงึสรุปไดว้า่ระดบัการควบคุมในภาพรวมของบรษิทั        
อยูใ่นระดบั “Below Baseline” 
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ค าถามเก่ียวกบัแบบประเมินระดบัความเส่ียงสืบเน่ือง (Inherent Risk: IR) 
ปัจจยัเส่ียง หน่วยนับ ถาม - ตอบ 

IR 1. เทคโนโลยีและการเช่ือมต่อ (Technologies and Connection) 
1.1.1 จ านวน Internet Service Provider (ISP) ที่

เชือ่มต่อกบัระบบเครอืขา่ยของบรษิทั 
จ านวน ISP ถาม:  ถา้บรษิทัมกีารแบ่งแยก ISP ของบรษิทั และ บุคคลภายนอก จะตอ้งนับการแบ่งแยกระบบ

เครอืขา่ยอยา่งไร และการแยก ISP ลกัษณะนี้ จะท าใหจ้ านวน ISP เพิม่มากขึน้ และเป็น
การเพิม่ความเสีย่งของบรษิทัหรอืไม ่

ตอบ:  ในกรณีทีม่กีารแบ่งแยก ISP ของบรษิทั และ บุคคลภายนอก ใหน้บัระบบเครอืขา่ยโดยใช้
เกณฑก์ารแยกระบบเครอืขา่ยทาง Physical ซึง่การแยกในลกัษณะนี้อาจท าใหบ้รษิทัมี
จ านวน ISP เพิม่ขึน้ ส่งผลใหบ้รษิทัมคีวามเสีย่งในขอ้ของ ISP มากขึน้ 

1.3.1 ลกัษณะการเขา้ถงึเครอืขา่ยของบรษิทั ของ
เจา้หน้าทีข่องบรษิทั และ บุคคลภายนอกทีม่า
ปฏบิตังิานในพืน้ทีข่องบรษิทั 

ลกัษณะการเขา้ถงึ ถาม:  อยากใหส้ านกังานระบุใหช้ดัเจนวา่ การเขา้ถงึเครอืขา่ยของบรษิทั ไมเ่กีย่วขอ้งกบั
ระบบงานใดบา้ง 

ตอบ: ในเอกสารแบบประเมนิจะมคี าอธบิายเพิม่เตมิถงึขอบเขตและวธิกีารประเมนิ โดยในขอ้   
1.3 นี้ จะเป็นการเขา้ถงึเครอืขา่ยของบรษิทัจากภายในพืน้ทีข่องบรษิทั 

 
ถาม:  ขอ้นี้ระบุถงึการเขา้ถงึผา่น VPN หรอืไม ่

ตอบ:  ขอ้นี้จะระบุถงึการเขา้ถงึเครอืขา่ยของบรษิทัจากภายในพืน้ทีข่องบรษิทัเท่านัน้ ไมน่บัรวม 
VPN 

1.4.1 อุปกรณ์เคลื่อนทีส่่วนบุคคลของพนักงาน 
(BYOD) ทีอ่นุญาตใหใ้ชเ้พือ่เขา้ถงึระบบ
เครอืขา่ยของบรษิทั เชน่ Mobile with push 
mail, laptop/PC, Removable storage และ 
อื่นๆ 

จ านวน พนกังาน ถาม:  หากอนุญาตใหพ้นกังานทุกคนเขา้ระบบอเีมลได ้แต่ไมส่ามารถเขา้ระบบอื่น ๆ ได ้ตอ้ง
ตอบแบบประเมนิอยา่งไร 

ตอบ:  ในขอ้ 1.4.1 เรือ่งการนบัจ านวนการเขา้ถงึโดย BYOD จะครอบคลุมถงึ Mobile with push 
mail ดว้ย ดงันัน้จงึใหต้อบดว้ยจ านวนพนกังานทัง้หมดทีส่ามารถเขา้ถงึระบบอเีมลได้  
ในขอ้ 1.4.2 เรือ่งระบบงานส าคญัทีส่ามารถเขา้ถงึผา่น BYOD ได ้ใหพ้จิารณาเพิม่เตมิวา่ 
หากบรษิทัประกนัภยัไมม่กีารใชร้ะบบอเีมลเพื่อใหบ้รกิารประกนัภยัทีม่ขีอ้มลูสว่นบุคคลของ
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ปัจจยัเส่ียง หน่วยนับ ถาม - ตอบ 
ลูกคา้ เชน่ ไมม่กีารสง่ E-Policy หรอื E-invoice ผา่นอเีมล อาจไมน่บัว่าระบบอเีมล เป็น
ระบบงานส าคญัทีอ่นุญาตใหใ้ชผ้า่น BYOD 

 

ถาม:  หาก ณ ชว่งทีต่อ้งกรอกขอ้มลูกลบั อยูใ่นชว่งระหวา่งยกเลกิสทิธกิาร Mobile Push mail 
จะตอ้งกรอกขอ้มลูกลบัในรปูแบบใด 

ตอบ:  ใหก้รอกขอ้มลู ณ ปัจจุบนั หากมกีารยกเลกิสทิธแิต่ยงัด าเนินการไมเ่สรจ็สิน้ จะถอืวา่ยงัมี
การใชง้านอยู่ 

 
ถาม:  บรษิทัมรีะบบเดยีวทีใ่หเ้ขา้ผา่น BYOD คอื ระบบอเีมลของบรษิทั นอกนัน้ถอืเป็นการ

เขา้ถงึผา่น Internet หรอื Web browser ซึง่ลกัษณะการเขา้ถงึดว้ย Web browser นี้ 
นบัเป็นการใชง้าน BYOD ดว้ยหรอืไม ่

ตอบ:  การนบัระบบงานทีใ่ชง้าน BYOD ใหน้บัตามวตัถุประสงคก์ารเขา้ถงึผา่น BYOD วา่ 
ระบบงานนัน้ๆ ถูกออกแบบมาเพือ่การเขา้ถงึโดย BYOD หรอืไม ่อาท ิถา้เป็น Mobile 
push mail กส็มควรนบัเป็นระบบงานทีใ่ชง้าน BYOD แต่ถา้เป็นการเขา้ถงึดว้ย Web 
browser กไ็มค่วรนับ 

1.5.1 จ านวนระบบงานส าคญัทัง้หมด จ านวน ระบบงาน ถาม: หากระบบอเีมลทีใ่ชง้านไดแ้ยก Domain และ SMTP ออกจากกนั ระหวา่ง corporate 
(ส าหรบัพนักงานบรษิทั) กบั Domain เพือ่ท าการสง่กรมธรรมใ์หก้บัลกูคา้ ระบบทีอ่ยูใ่น
ขอบเขตจะมเีพยีง Domain ทีท่ าธุรกรรมในการสง่ policy ใหก้บัลกูคา้ใชห่รอืไม่ 

ตอบ:  ใช ่ระบบทีจ่ดัอยูใ่นขอบเขตจะมเีพยีงระบบทีท่ าธุรกรรมใหลู้กคา้เท่านัน้ 

 
ถาม:  มกีารพจิารณาอยา่งไรวา่เป็นระบบงานส าคญัในกลุ่มของ Infrastructure เชน่ AD จดัวา่เป็น

ระบบงานส าคญัหรอืไม่ 
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ปัจจยัเส่ียง หน่วยนับ ถาม - ตอบ 
ตอบ:  ถา้เป็น Core Application ส าหรบัการด าเนินธุรกจิในกจิกรรมหลกั 8 ดา้น จะจดัวา่เป็น

ระบบงานส าคญั ในส่วนของ Infrastructure เชน่ AD และ Network ไมน่บัเป็นระบบงาน 
หรอื Application software แตจ่ะอยูใ่นสว่นของระบบสารสนเทศทีส่นับสนุนระบบส าคญั 

 
ถาม:  สามารถนบัระบบอเีมลเป็นระบบงานส าคญัของบรษิทัไดห้รอืไม ่

ตอบ:  อา้งองิจากค าจ ากดัความของระบบงานส าคญั หากพจิารณาแลว้เหน็วา่ระบบอเีมลนัน้ใช้
เพือ่การจดัส่งกรมธรรม ์การเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทน (Claim) หรอืการใหบ้รกิารกจิกรรม
ประกนัภยัของบรษิทั ใหน้บัระบบอเีมลว่าเป็นระบบงานส าคญั 

 

ถาม:  ในกรณีทีใ่ชอ้เีมลส่งกรมธรรมโ์ดยตรงผ่าน Gateway ระบบอเีมลในทีน่ี้ไมน่บัเป็นระบบงาน
ส าคญัทีใ่ชผ้า่น BYOD ใชห่รอืไม ่

ตอบ:  ในกรณีทีก่ารสง่กรรมธรรมเ์ป็นการส่งตรงผา่น Gateway ส่งผลใหร้ะบบอเีมลใชเ้พื่อการ
สือ่สารภายในบรษิทัเท่านัน้ สามารถไมร่วมระบบอเีมลดงักล่าวเป็นระบบงานส าคญัได ้

 
ถาม:  ระบบ Outlook via Mobile ทีม่กีาร sync ผา่น MDM นบัเป็นการใชง้าน BYOD หรอืไม ่ 

ตอบ:  นบั เนื่องจากเป็นระบบทีใ่ชง้านผา่น Mobile device โดยเฉพาะ 

1.6.1 จ านวน Public IP Addresses ของบรษิทั ที่
ใหบ้รกิารแบบ Unsecured Protocol เชน่ FTP, 
Telnet, HTTP ผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 

จ านวน Public IP 
Addresses 

ถาม:  ส าหรบั Public IP Address ทีใ่ชง้าน Unsecured Protocol หากแตม่กีารลอ็ก Public IP 
Address แลว้ เชน่ ลอ็ก Source IP และ Destination IP ตอ้งนบัรวมดว้ยหรอืไม ่

ตอบ: ใหน้บัรวมกรณีดงักล่าวดว้ย เนื่องจากเป็นการพจิารณาความเสีย่งโดยไมร่วมถงึการควบคุม
ทีบ่รษิทัม ี

1.6.2 จ านวนระบบปฏบิตักิาร (Operating System : 
OS) และ Software ของระบบงานส าคญัที ่

จ านวน OS หรอื 
Software 

ถาม:  ถา้มกีารใช ้Virtual Patch ใหถ้อืวา่ไมม่เีครือ่งทีใ่ชร้ะบบปฏบิตักิาร (OS) ที ่End-of-
Support ใชห่รอืไม ่
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ปัจจยัเส่ียง หน่วยนับ ถาม - ตอบ 
End-of-Life หรอื End-of-Support (รวมถงึ 
open source) 

ตอบ: ไมใ่ช ่การประเมนิความเสีย่งสบืเนื่องจะยงัไมพ่จิารณาถงึการควบคุม ดงันัน้ การใชง้าน 
Virtual Patch ซึง่เป็นการควบคุมทีด่ าเนินการโดยบรษิทัเอง จะไมน่ ามาพจิารณารว่มดว้ย 
เนื่องจากพืน้ฐานของระบบดงักล่าวเป็นลกัษณะ End-of-Life หรอื End-of-Support อยูแ่ลว้ 

 
ถาม: ระบบทีไ่มม่กีารประกาศ End-of-Life หรอื End-of-Support จากเจา้ของผลติภณัฑ ์จะมี

วธิกีารพจิารณาอยา่งไร 
ตอบ: ใหพ้จิารณาจากค าจ ากดัความของ End-of-Life หรอื End-of-Support เป็นหลกั เชน่ 

ส าหรบั Software ทีพ่ฒันาขึน้เอง หรอื จา้งพฒันา ทีจ่ะไมม่กีารประกาศ End-of-Life หรอื 
End-of-Support ใหพ้จิารณาวา่ หากบรษิทัตอ้งการเปลีย่นแปลงแกไ้ขหรอืมคีวามเสีย่ง
เกดิขึน้ สามารถแกไ้ข หรอื จดัหา Patch เพือ่ปิดความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ไดห้รอืไม ่ซึง่หาก
พจิารณาแลว้ไมส่ามารถด าเนินการได ้ใหจ้ดัเป็น Software ประเภท End-of-Life และ End-
of-Support 

1.6.5 รปูแบบการใชง้านระบบคลาวดท์ีส่นับสนุน
ระบบงานส าคญั 

รปูแบบการใชง้าน
ระบบคลาวด ์

ถาม: ถา้บรษิทัมกีารใชง้านระบบคลาวดท์ัง้ 3 แบบ จะตอบแบบประเมนิอยา่งไร 

ตอบ: ถา้บรษิทัใชง้านระบบคลาวดท์ัง้ 3 แบบ ใหต้อบแบบทีม่คีวามเสีย่งสงูทีสุ่ด นัน่คอื Public 
Cloud 

 
ถาม:  ชว่ยอธบิายเพิม่เตมิเกีย่วกบั Hybrid Cloud 
ตอบ:  Hybrid Cloud เป็นการใชง้านระบบคลาวดแ์บบ Public Cloud รว่มกบั Private Cloud ใน

หนึ่งระบบงาน ทีพ่บไดบ้่อยจะเป็น O365 แบบ hybrid ทีม่กีารตดิตัง้ Exchange server ที ่
local เพือ่ให ้Authentication ภายในบรษิทั แต่ใชง้านระบบอเีมล บน Public Cloud 

ถาม:  พจิารณาประเภทของ Managed Public Cloud อยา่งไร เนื่องจากเป็น Public Cloud ทีม่ี
การบรหิารจดัการดา้น security เพิม่เตมิแลว้ 
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ปัจจยัเส่ียง หน่วยนับ ถาม - ตอบ 
ตอบ: เป็นรปูแบบ Public Cloud เนื่องจากการประเมนิระดบัความเสีย่งสบืเนื่องเป็นการประเมนิ

ความเสีย่งก่อนการควบคุม ดงันัน้ แมบ้รษิทัจะมกีารบรหิารจดัการดา้น security เพิม่เตมิ 
ตวัระบบยงัคงเป็น Public Cloud 

 
ถาม: การใช ้Virtualization ของ VMware ถอืวา่เป็น Private Cloud ดว้ยหรอืไม ่

ตอบ: ระบบคลาวด ์จะพจิารณาจากระบบทีม่กีารเชือ่มต่อและเขา้ถงึผา่นระบบ Internet ดงันัน้ถา้
บรษิทัใช ้VMware ภายใน Data Center ของบรษิทัเอง ซึง่ไมใ่ช ่Private Cloud กจ็ะไม่
นบัว่า Data Center เป็นระบบคลาวด ์ในขณะเดยีวกนัถา้บรษิทัใชง้าน VMware บน Public 
Cloud กจ็ดัวา่เป็น Public Cloud 

 
ถาม:  ถา้บรษิทัใชง้านทัง้ Local Cloud ในประเทศ และ Azure กบั AWS ถอืวา่เป็น Hybrid 

Cloud หรอืไม ่
ตอบ:  Hybrid Cloud พจิารณาจากระบบคลาวดท์ีม่กีารใชง้านผสมผสานทัง้ Private และ Public 

Cloud ในระบบงานเดยีว ทัง้นี้ ในกรณีทีบ่รษิทัใชง้านระบบคลาวดห์ลากหลาย แต่มกีาร
แยกระบบงาน อาท ิระบบ A บน Local Private Cloud และ ระบบ B อยูบ่น AWS ทีเ่ป็น 
Public Cloud ใหบ้รษิทัตอบขอ้นี้วา่เป็น Public Cloud เนื่องจากมคีวามเสีย่งสงูสดุ 

 
ถาม:  เหตุใด Public Cloud จงึมคีวามเสีย่งสงู เนื่องจากในปัจจุบนั Public Cloud มคีวาม

ปลอดภยัมากกวา่ระบบทีท่างบรษิทัจดัการดว้ยตนเอง 
ตอบ:  การพจิารณาวา่ Public Cloud มคีวามปลอดภยักวา่หรอืไมน่ัน้ ขึน้อยูก่บัการควบคุมและ

บรหิารจดัการดา้นความมัน่คงปลอดภยัซึง่เป็นการควบคุมของบรษิทั ดงันัน้ ในการประเมนิ
ความเสีย่งสบืเนื่องจงึพจิารณาความเสีย่งก่อนการควบคุมวา่ ระบบ Public Cloud เพิม่
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ปัจจยัเส่ียง หน่วยนับ ถาม - ตอบ 
ความเสีย่ง เนื่องจากเป็นชอ่งทางการเชือ่มต่อผา่น Internet รวมทัง้เป็นการจดัเกบ็ระบบ
และขอ้มลูไวท้ีผู่ใ้หบ้รกิารภายนอก 

 

ถาม:  ถา้มองว่าระบบคลาวดท์ีบ่รหิารจดัการโดยบุคคลภายนอกถอืวา่มคีวามเสีย่ง แต่ในหวัขอ้
เรือ่งอุปกรณ์เครอืขา่ย ก าหนดใหน้บัรวมเฉพาะอุปกรณ์ทีบ่รหิารจดัการโดยบรษิทั ถอืวา่มี
ความขดัแยง้กนัเองหรอืไม่ 

ตอบ: ในแบบประเมนินี้ ปัจจยัในแต่ละหมวดหมู ่แต่ละขอ้ จะมวีตัถุประสงคใ์นการวดัผลที่
แตกต่างกนัออกไป โดยในหวัขอ้เรือ่งคลาวด ์เป็นการวดัการใชง้านระบบคลาวดท์ีม่กีาร
บรหิารจดัการโดยพึง่พาผูใ้หบ้รกิารภายนอกทีแ่ตกต่างกนั ซึง่ยิง่ระบบคลาวดพ์ึง่พาผู้
ใหบ้รกิารภายนอกมากเท่าไร กจ็ะยิง่มคีวามเสีย่งในส่วนของการพงึพาผูใ้หบ้รกิารภายนอก 
และการบรหิารจดัการ 
เชน่เดยีวกบัอุปกรณ์เครอืขา่ยทีม่ปีรมิาณมาก บรษิทัตอ้งอาศยัทรพัยากรทีเ่พิม่ขึน้เพือ่การ
บรหิารจดัการใหเ้หมาะสม รวมทัง้อุปกรณ์ทีม่ปีรมิาณมากยิง่เพิม่โอกาสในการเขา้ถอืครอง
โดยผูไ้มป่ระสงคด์โีดยไมไ่ดร้บัอนุญาต 

IR 2. ช่องทางการให้บริการ (Delivery Channels) 
2.1.1 รปูแบบการใหบ้รกิารลกูคา้หรอืผูเ้อาประกนัภยั

ผา่น Website ของบรษิทั 
รปูแบบการใหบ้รกิาร ถาม:  ความหมายของความเสีย่งระดบักลาง ทีร่ะบุวา่ เป็นการใหข้อ้มลูเพยีงอยา่งเดยีว คอือะไร 

ตอบ:  การใหข้อ้มลูเพยีงอย่างเดยีว เป็นการใหข้อ้มลูผลติภณัฑห์รอืสนิคา้ หรอืขอ้มลูเกีย่วกบั
การประกนัภยัต่าง ๆ ซึง่ลูกคา้สามารถเขา้มาอ่านขอ้มลูไดจ้าก Website, Mobile 
Application หรอื Social Media แตไ่มส่ามารถท าธุรกรรมได ้เชน่ ซือ้-ขาย ด าเนินการ   
เรือ่งเคลม หรอื จ่ายคา่เบีย้ประกนั เป็นตน้  
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ปัจจยัเส่ียง หน่วยนับ ถาม - ตอบ 
ถาม:  การเกบ็เบีย้ประกนัผา่นชอ่งทาง Payment Gateway ของบรษิทัเอกชน หรอืธนาคาร 

จดัเป็นการท าธุรกรรมผา่นบุคคลทีส่าม (Third Party) ดว้ยหรอืไม ่
ตอบ:  ถา้รายการดงักล่าวท าผา่นเวบ็ไซตข์องบรษิทั แลว้มกีาร Redirect ไปยงั Payment 

Gateway ของธนาคารหรอืบรษิทัเอกชนเพือ่ท าการจ่ายเงนิ จะจดัวา่เป็นการท าธุรกรรมอยู่
บนเวบ็ไซตข์องบรษิทั แต่ถา้ลกูคา้โอนเงนิผา่น Application ของธนาคารโดยตรงและส่ง
หลกัฐานมายงับรษิทั กรณีนี้จะไมเ่ขา้ขา่ยและจดัวา่เป็นการด าเนินการแบบ Manual 

 
ถาม:  Website ทีใ่หข้อ้มลูเกีย่วกบับรษิทั ชอ่งทางการตดิต่อ และขอ้มลูนักลงทุนสมัพนัธ ์ทีไ่มม่ี

การใหข้อ้มลูผลติภณัฑใ์ด ๆ ถอืวา่เป็นการใหข้อ้มลูหรอืไม่ 
ตอบ:  ไม ่เนื่องจากพจิารณาจากการใหข้อ้มลูผลติภณัฑป์ระกนัภยัของบรษิทัเป็นส าคญั 

2.1.5 รปูแบบการใหบ้รกิารลกูคา้หรอืผูเ้อาประกนัภยั
ผา่น Social Media หรอื Instant Messaging 
ของบรษิทั (Official account) 

รปูแบบการใหบ้รกิาร ถาม:  LINE Application หรอื Application ทีใ่ชบ้น LINE platform ใหน้บัเป็น Mobile 
Application ดว้ยหรอืไม ่หรอืวา่เป็น Official Social Media Account (บญัชโีซเชยีลมเีดยี
อยา่งเป็นทางการ) 

ตอบ:  LINE Application นบัเป็น Social Media ทัง้นี้ Social Media จะนับเฉพาะ Official 
Account เท่านัน้ ในสว่นของการพจิารณาวา่เป็น Mobile Application หรอืไม ่ใหพ้จิารณา
เฉพาะทีส่ามารถดาวน์โหลดไดจ้าก Google Play หรอื App Store แต่หากใชง้านผา่น Web 
Browser ใหจ้ดัเป็น Website 

2.1.8 จ านวนบุคคลหรอืนิตบิุคคลภายนอก (Third 
party) ทีใ่หบ้รกิารลกูคา้หรอืผูเ้อาประกนัภยั
ผา่นชอ่งทาง online อนัไดแ้ก่ Website, 
Mobile Application, Social Media หรอื 
Instant Messaging  

จ านวน Third party  
(นบัตาม legal 
entities) 

ถาม:  บรษิทัประกนัมกีารสง่ขอ้มลูลกูคา้ไปยงั Third party ทีเ่ป็นบรษิทัตรวจสอบขอ้มูลผูเ้อา
ประกนั โดยการตรวจสอบเป็นรปูแบบกระดาษเท่านัน้ (manual) จดัวา่เขา้ขา่ยทีจ่ะตอ้งระบุ
ในแบบประเมนิ CRAF หรอืไม ่

ตอบ:  หากเป็นเพยีงการส่งขอ้มลูแบบ Manual Process จะไมเ่ขา้ขา่ยกรอบการประเมนิ CRAF 
ในหวัขอ้นี้ เนื่องจากหวัขอ้นี้จะมุง่เน้นทีช่อ่งทาง Online 
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ปัจจยัเส่ียง หน่วยนับ ถาม - ตอบ 
ถาม:  กรณีดงัต่อไปนี้ถอืเป็น Third party หรอืไม ่(1) Website และ Mobile Application ของ

ตวัแทน (2) Website ทีบ่รษิทัท าใหต้วัแทนใชใ้นการขายผลติภณัฑใ์หก้บัลูกคา้ (ไมใ่ช ่
broker) (3) Web Application ทีต่วัแทนใชง้านเพื่อชว่ยในการท างาน เชน่ ตรวจสอบงานที่
น าส่ง กรมธรรมท์ีอ่นุมตั ิเบีย้ครบก าหนดของลูกคา้ เป็นตน้ 

ตอบ:  การจะระบุวา่เป็น Third party หรอืไม ่ใหบ้รษิทัพจิารณาจากการเขา้ถงึของลูกคา้หรอืผู้
เอาประกนัภยัเป็นส าคญั กล่าวคอื ในกรณีทีเ่ป็น Website และ Mobile Application ที่
ตวัแทนใชเ้พือ่การใหบ้รกิารผลติภณัฑข์องบรษิทัแก่ลูกคา้ โดยลูกคา้หรอืผูเ้อาประกนัภยั
สามารถเขา้ถงึขอ้มลูหรอืท ารายการผา่นระบบนัน้โดยตรง ใหถ้อืเป็น Third party  

 แต่ในกรณทีีร่ะบบงานของบรษิทัใชเ้พือ่อ านวยความสะดวกในการท างานแก่ตวัแทน โดยที่
ลูกคา้หรอืผูเ้อาประกนัภยัไมไ่ดเ้ขา้ถงึโดยตรง ไมน่บัเป็น Third party  

IR 3. ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละการให้บริการ (Products & Technology Services) 
3.1.3 รอ้ยละของจ านวนรายการ Claim ทัง้หมดทีม่ี

การรอ้งขอผา่นระบบ Online (ในรอบระยะเวลา
ตัง้แต่วนัที ่1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) 

รอ้ยละของจ านวน
รายการ Claim 

ถาม:  ถา้เป็นการท ารายการผา่น Third Party เชน่ การ Claim ผา่นอู่รถยนต ์หรอื ออกกรมธรรม ์
(Issue Policy) ผา่น Broker นบัเป็นการท ารายการ Online หรอืไม ่

ตอบ:  จะนบัเป็นรายการ Online กต็่อเมือ่ท ารายการผา่น Website, Mobile Application หรอื 
Social Media เป็นหลกั แตห่ากเป็นการท ารายการผา่น Broker และด าเนินการในรปูแบบ
กระดาษ เชน่ Broker ไปเกบ็เอกสารค ารอ้งของลูกคา้และส่งผ่านเอกสารเหล่านี้เพือ่
ด าเนินการ เป็นตน้ จะจดัวา่เป็นการท ารายการแบบ Manual 

3.1.6 จ านวนเทคโนโลยใีหมท่ีบ่รษิทัน ามาใชเ้ป็นครัง้
แรก ในรอบ 12 เดอืน 

จ านวนเทคโนโลย ี ถาม:  การนบัจ านวนเทคโนโลยใีหม ่(New Technology) ทีบ่รษิทัน ามาใชเ้ป็นครัง้แรกในรอบ   
12 เดอืน ใหพ้จิารณาเพยีง Application โดยไมร่วม Security Tool ใชห่รอืไม ่

ตอบ:  ใหน้บัจากชนิดของเทคโนโลย ีเช่น การใชง้าน Security Tool บน Cloud (DDOS) และบรษิทั   
ไมเ่คยใชง้านบรกิาร Cloud มาก่อนหน้า กรณีนี้จะพจิารณาเป็นการใชง้านเทคโนโลยใีหม ่เป็นตน้ 
แต่หากเป็นการซือ้ Physical Firewall ตวัใหม ่จะไมน่บัเนื่องจากเป็นเทคโนโลยเีดมิ 
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ปัจจยัเส่ียง หน่วยนับ ถาม - ตอบ 
ถาม:  หากมกีารใชง้าน SIEM เป็นครัง้แรก ตอ้งนบัรวมในจ านวนเทคโนโลยใีหมท่ีบ่รษิทัน ามาใช้

เป็นครัง้แรกในรอบ 12 เดอืน หรอืไม ่
ตอบ:  ถา้เป็นการใช ้SIEM ทีด่ าเนินการเองภายในบรษิทั ใหน้ับรวมดว้ย แต่หากเป็นการใชง้าน 

SIEM ของผูใ้หบ้รกิารภายนอก ไมน่บัเป็นเทคโนโลยใีหม่ 
 

ถาม:  ในสว่นของ Public Cloud ปัจจุบนับรษิทัใชง้าน PaaS และจะเปลีย่นเป็น FaaS ถอืวา่เป็น
เทคโนโลยใีหม่หรอืไม ่

ตอบ:  ไมถ่อืวา่เป็นเทคโนโลยใีหม ่เนื่องจากเป็น Public Cloud เหมอืนเดมิ แต่มกีารปรบัเปลีย่น
การตัง้คา่ หรอื แนวทางการใชง้านเท่านัน้ 

 
ถาม:  O365 เป็นเทคโนโลยใีหม ่หรอืไม ่

ตอบ:  O365 เป็น Cloud Technology โดยถา้บรษิทัยงัไมเ่คยมกีารใชง้านระบบคลาวดม์าก่อน ก็
ถอืวา่เป็นเทคโนโลยใีหม่ 

 
ถาม:  Move to Cloud ถอืวา่เป็นเทคโนโลยใีหม่ หรอืไม ่

ตอบ:  ถา้บรษิทัยงัไมเ่คยมกีารใชง้านระบบคลาวดม์าก่อน กถ็อืวา่เป็นเทคโนโลยใีหม่ 
 
ถาม:  บรษิทัมกีารเปลีย่นระบบอเีมล จาก Gmail เป็น O365 ถอืเป็นเทคโนโลยใีหม่ หรอืไม ่

ตอบ:  ไม ่เนื่องจากเป็นระบบอเีมลบนระบบคลาวดเ์หมอืนเดมิ แคม่กีารเปลีย่นผูใ้หบ้รกิารเท่านัน้ 

IR 4. ขนาด และลกัษณะเฉพาะขององคก์ร (Business size & Organization characteristics) 
4.1.3 จ านวนกรมธรรมท์ัง้หมด (ณ วนัที ่xxx) จ านวนกรมธรรม ์ ถาม:  จ านวนกรมธรรม ์นบัทุกผลติภณัฑเ์ฉพาะที ่Active ใชห่รอืไม ่

ตอบ:  ใช ่นบัรวมทุกผลติภณัฑท์ีม่ผีลบงัคบัใช ้(policy in-force) 
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4.2.1 อตัราส่วนรอ้ยละของจ านวนพนักงาน IT (จาก

ทุก Line of Defense) ต่อ จ านวนพนกังานของ
บรษิทัทีเ่ป็นพนักงานและลูกจา้งประจ าทัง้หมด 
(ณ วนัที ่xxx) 

อตัราส่วนรอ้ยละของ
พนกังาน IT ทัง้หมด 
ต่อ พนกังานบรษิทั
ทัง้หมด 

ถาม:  ถา้แผนก Information Security ไมไ่ดร้วมอยูใ่นแผนก IT จะจดัเป็น Line of Defense 
หรอืไม ่

ตอบ:  พนกังานในแผนก Information Security จดัวา่เป็นพนักงาน IT แต่หากไมไ่ดอ้ยูใ่นแผนก 
IT บรษิทัประกนัภยัตอ้งพจิารณาวา่จะจดักลุ่มพนกังานดงักล่าวอยูใ่น Line of Defense ใด 
ซึง่ไมว่า่จะอยูใ่น Line of Defense ใด กจ็ะพจิารณาว่าเป็นพนักงานทีท่ าหน้าทีเ่กีย่วกบั IT 

4.2.1 อตัราส่วนรอ้ยละของจ านวนพนักงาน IT (จาก
ทุก Line of Defense) ต่อ จ านวนพนกังานของ
บรษิทัทีเ่ป็นพนักงานและลูกจา้งประจ าทัง้หมด 
(ณ วนัที ่xxx) 

อตัราส่วนรอ้ยละของ
พนกังาน IT ทัง้หมด 
ต่อ พนกังานบรษิทั
ทัง้หมด 

ถาม:  การนบัจ านวนพนกังาน IT รวมถงึกรรมการบรษิทัทีม่คีวามรูด้า้น IT ดว้ยหรอืไม ่

ตอบ:  ไมร่วมกรรมการบรษิทั จะนบัเฉพาะพนักงานเท่านัน้ 
 
ถาม:  ถา้มพีนกังาน IT Security หรอื พนกังานทางดา้น IT อื่นๆ ทีเ่ป็น Shared Service ของ

ต่างประเทศ หรอืของบรษิทัแม่ ตอ้งนบัรวมเป็นพนกังาน IT ดว้ยหรอืไม่ 
ตอบ:  ในกรณีของพนกังานดา้น IT ทีเ่ป็น Shared Service จะไมถู่กนบัรวมเป็นพนกังาน IT      

เวน้แต่วา่ Shared Service มกีารแบ่งแยก Head Count ทีช่ดัเจนส าหรบัผูใ้หบ้รกิาร
ทางดา้น IT ทีท่ างานใหบ้รษิทัอยา่งเฉพาะเจาะจง 

 

ถาม:  ถา้มแีผนกอื่นอยูใ่นส่วนงาน IT เชน่ Digital Partnership หรอื IT Project Management 
พนกังานในแผนกเหล่านี้จดัวา่เป็นพนกังาน IT หรอืไม ่

ตอบ:  ใหพ้จิารณาจากความรบัผดิชอบหรอืหน้าทีง่านของแผนกดงักล่าววา่มกีารใหบ้รกิาร
เกีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศหรอืไม ่หากม ีใหน้บัรวมแผนกดงักล่าวดว้ย เช่น ถา้ Digital 
Partnership สนบัสนุนงาน IT ทางดา้นการจดัหาและบรหิารจดัการ IT Vendor กส็ามารถ
นบัรวมได ้หรอื ถา้ IT Project Management มหีน้าทีใ่นการบรหิารจดัการ IT Project ซึง่
จดัวา่เป็นการใหบ้รกิารทางดา้น IT กส็ามารถนบัรวมไดเ้ชน่กนั 
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ถาม:  ชว่ยอธบิายค าจ ากดัความของพนักงาน IT เพิม่เตมิ เชน่ พนกังาน Data Governance นบั

รวมเป็นพนกังาน IT ดว้ยหรอืไม ่และ พนกังาน Data Governance ทีด่แูลทัง้ดา้น IT และ 
Non-IT นบัวา่เป็นพนกังาน IT หรอืไม ่เนื่องจากเป็นแคก่ารประสานงานกบัแผนก IT 
เท่านัน้ 

ตอบ:  ในแต่ละบรษิทัอาจมโีครงสรา้งทมีทีแ่ตกต่างกนัออกไป เชน่ Data Governance Team 
อาจประกอบไปดว้ยพนกังาน IT รวมอยูก่บัพนักงานทีเ่ป็น Business User อยา่งไรกต็าม 
ใหบ้รษิทัยดึหลกัวา่ พนกังาน IT คอื เจา้หน้าทีท่ีใ่หบ้รกิารทางดา้น IT (IT service) ไมว่า่จะ
อยูใ่นทมีใดกต็าม 

 
ถาม:  พนกังาน IT รวมถงึ IT Helpdesk ดว้ยหรอืไม ่

ตอบ:  รวม เนื่องจาก IT Helpdesk ท างานใหบ้รกิารทางดา้น IT ภายในบรษิทั โดยเป็น First 
Tier รบัเรือ่งดา้น IT Problems / IT incident แต่ในกรณีทีเ่ป็น Helpdesk ในแผนก CRM ที่
รบัเรือ่งจากลกูคา้ ไมน่บัเป็นพนกังาน IT 

 

ถาม:  พนกังาน IT ใหน้บัรวมพนกังาน IT Outsource ดว้ยหรอืไม ่
ตอบ:  ไมน่บั ใหน้บัเฉพาะพนักงานของบรษิทัเท่านัน้ 
 
ถาม:  พนกังาน IT นบัเฉพาะ IT Security, IT Risk และ IT Audit  ใชห่รอืไม ่และนบัรวมไปถงึ IT 

Application หรอืไม ่
ตอบ:  นบัรวม IT Application ดว้ย โดยยดึหลกัวา่ พนกังาน IT คอื เจา้หน้าทีท่ีใ่หบ้รกิาร

ทางดา้น IT (IT service) ไมว่า่จะอยูท่มีใดกต็าม ในกรณีนี้ IT Application ใหบ้รกิาร
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ทางดา้น Application development, Application Support หรอื Application Admin จงึถอื
เป็น พนกังาน IT 

 
ถาม:  กรุณาอธบิายเหตุผลประกอบ กรณีสดัส่วน (%) ของพนักงาน IT ต่อพนักงานทัง้หมดอยูใ่น

เกณฑน้์อย ถอืวา่มคีวามเสีย่งสงู 
ตอบ:  จ านวนพนกังานทีม่ากขึน้ สามารถท าใหบ้รษิทัมทีรพัยากรในการบรหิารจดัการทางดา้น

สารสนเทศไดม้ากขึน้ ท าใหม้คีวามเสีย่งลดลง 
4.2.2 อตัราส่วนรอ้ยละของจ านวนพนักงาน IT ที่

ลาออกเฉลีย่ (จากทุก Line of Defense) (ใน
รอบระยะเวลา 12 เดอืนยอ้นหลงั) 

อตัราส่วนรอ้ยละของ
พนกังาน IT ที่
ลาออกเฉลีย่ทัง้ปี 

ถาม:  พนกังาน IT ทีม่กี าหนดสญัญาจา้งเป็นชว่งระยะเวลาทีช่ดัเจน เชน่ 1 ปี ตอ้งนบัเป็น
พนกังานทีล่าออกหรอืไม่ 

ตอบ:  นบัรวมเป็นพนกังานลาออก และใหน้บัรวมทัง้จากการเลกิจา้ง ลาออก และหมดสญัญา 
โดยในขอ้นี้มองวา่เกดิความเสีย่งของความต่อเนื่องในการใหบ้รกิาร และการสญูเสยีความรู้
ระหวา่งการเปลีย่นถ่ายบุคลากรในองคก์ร 

 
ถาม:  พนกังาน IT ยา้ยแผนกไปหน่วยงานธุรกจิอื่น นบัเป็นการลาออกหรอืไม่ 
ตอบ:  นบัว่าเป็นการลาออก เนื่องจากไมไ่ดป้ฏบิตังิานดา้น IT แลว้ 

ถาม:  พนกังานบรษิทัในเครอืทีใ่หบ้รกิารทางดา้น IT ตอ้งน ามารวมค านวณอตัราการลาออกดว้ย
หรอืไม ่และถา้ High Privilege ถอืโดยบรษิทัในเครอื จ านวนพนกังานทัง้หมด (ตวัหารใน
สตูร) ตอ้งน าพนกังานของบรษิทัในเครอืมารวมค านวณดว้ยหรอืไม ่

ตอบ:  ใหพ้จิารณาก่อนวา่ พนักงานบรษิทัในเครอื หรอื High Privilege นัน้เป็น Head Count ที่
เฉพาะเจาะจงทีน่ ามานบัรวมเป็นพนกังาน IT ของบรษิทัหรอืไม ่ซึง่ถา้พจิารณาแลว้วา่เป็น
พนกังาน IT ของบรษิทั ควรน ามารวมค านวณอตัราการลาออกดว้ย 
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4.3.1 อตัราส่วนรอ้ยละของจ านวนพนักงานของ

บรษิทั พนกังานของบรษิทัในเครอื และบรษิทั
ภายนอก ทีถ่อืครองบญัชทีีม่สีทิธสิงู (High-
privileged users) ในระบบงานส าคญั อาท ิ
Administrator, Root, User administrator, 
Network Administrator, DBA, เป็นตน้ (ณ 
วนัที ่31 ธ.ค. 2564) 

อตัราส่วนรอ้ยละของ
พนกังานทีม่สีทิธสิงู 

ถาม:  กรุณาอธบิายค าจ ากดัความเพิม่เตมิของพนักงานทีม่สีทิธสิงู 

ตอบ:  พนกังานทีม่สีทิธสิงู เปรยีบเทยีบไดก้บั Administrator ทีส่ามารถบรหิารจดัการระบบไดท้ัง้
ระบบ หรอืบรหิารจดัการผูใ้ชง้านในระบบได ้เช่น User Admin ทีส่ามารถบรหิารจดัการ 
เพิม่-ลดสทิธใินระบบได,้ Root, Administrator, QSECOFCR ในระดบั Operating system, 
DBA ในระดบั Database หรอื firewall/Device admin ในอุปกรณ์เครอืขา่ย 

 
ถาม:  ปัจจุบนับรษิทัควบคุม High-Privileged Users ผา่น PAM Tools ทีต่อ้งขออนุมตักิารใชง้าน

เป็นรายครัง้ จะนบับญัชผีูใ้ชง้านอยา่งไร 
ตอบ:  ในกรณีการใช ้PAM (Privileged Access Management) ใหน้บัตามจ านวนพนกังานที่

สามารถรอ้งขอใชง้านบญัชผีูใ้ชง้านทีม่สีทิธสิงูได ้ทัง้นี้ เนื่องจากการพจิารณาความเสีย่ง
สบืเนื่องจะพจิารณาก่อนการควบคุม ดงันัน้ การใชก้ารควบคุมผา่น PAM จงึไมน่ ามา
พจิารณารว่มในการประเมนินี้ นอกจากนี้ ในกรณีทีพ่นกังาน IT 1 คน ถอืครองมากกวา่    
1 User ID ใหน้บัตามจ านวนพนกังาน เชน่ มพีนกังาน 10 คน ทีส่ามารถรอ้งขอใชง้าน 
Admin ได ้5 ระบบ ใหน้บัเป็นบญัชผีูใ้ชง้าน 10 คน 

IR 5. ประวติัการถกูคกุคามทางไซเบอร ์(Cyber threats records) 
 ค าถามในภาพรวม  ถาม:  กลุ่มทีพ่ยายามโจมตแีต่ไมส่ าเรจ็ และโดน Block ไปกอ่นทีจ่ะเขา้มายงัระบบ Network ของ

บรษิทั ไมน่บัว่าเป็น Attempt ใชห่รอืไม ่
ตอบ:  ความพยายามโจมตทีีไ่มส่ าเรจ็หรอืโดน Block ไปก่อนเขา้มายงัระบบ Network ของบรษิทั

ไดน้ัน้ จดัวา่เป็น Attempt ซึง่ Attempt ยงัไมน่บัเป็นเหตุการณ์ทีต่อ้งน ามาตอบในแบบ
ประเมนิทีจ่ะน ามาพจิารณาเป็นปัจจยัความเสีย่ง เนื่องจาก เหตุการณ์ทีต่อ้งน ามาตอบใน
แบบประเมนิจะเริม่นบัจากการโจมตทีีส่ าเรจ็แลว้ หรอืทีส่ามารถล่วงล ้าเขา้มายงัระบบ 
Network ของบรษิทัไดส้ าเรจ็แลว้เท่านัน้ 
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ถาม:  จ านวนครัง้ของความพยายามโจมตแีต่ไมส่ าเรจ็ เชน่ การสแกนทีพ่บเจอในแต่ละวนั        

จะนบัจ านวนอย่างไร 
ตอบ:  จะไมถู่กนบัเป็นปัจจยัเสีย่ง เนื่องจากถอืเป็นการโจมตทีีไ่มส่ าเรจ็ เป็นเพยีงแคค่วาม

พยายามในการโจมตเีท่านัน้ 
 
ถาม:  จ านวนการถูกโจมตนีบัอยา่งไร เฉพาะรายการทีส่รา้งความเสยีหาย หรอืนบัรวมทัง้หมด 

เนื่องจากบางการโจมตบีรษิทัสามารถป้องกนัไดแ้บบเบด็เสรจ็ เชน่ การท า Port Scan 
ส าหรบัความพยายามโจมตจี านวนหมืน่ครัง้ แต่ทางบรษิทัสามารถป้องกนัไดท้ัง้หมด 

ตอบ:  ปัจจยัความเสีย่งในมมุมองนี้จะเริม่นบัจากการโจมตทีีส่ าเรจ็แลว้ หรอืทีส่ามารถล่วงล ้าเขา้
มายงัระบบ Network ของบรษิทัไดส้ าเรจ็แลว้เท่านัน้ โดยจะมกีารแบ่งประเภทการโจมตี
เป็น 5 ประเภท ไดแ้ก่ (1) Malware / Virus (2) Phishing/ Social engineering (3) DDOS 
(4) SQL Injection / XSS / CSRF  และ (5) Data Breach ซึง่ปัจจยัขอ้ 1-4 จะพจิารณา
จากจ านวนการโจมตทีีส่ าเรจ็แลว้ ทัง้ทีท่ าใหเ้กดิ และไมเ่กดิความเสยีหาย  แต่ใน      
ประเภทที ่5 (จ านวนเหตุการณ์ประเภท Data Breach และการรัว่ไหลของขอ้มลูสว่นบุคคล
ทีเ่กดิขึน้แลว้) จะพจิารณาจ านวนการโจมตทีีส่ าเรจ็แลว้ และท าใหเ้กดิความเสยีหายรว่ม
ดว้ย ดงันัน้ การโจมตทีีบ่รษิทัสามารถป้องกนัไดแ้บบเบด็เสรจ็ และยงัไมล่่วงล ้าเขา้มาใน
ระบบ Network ของบรษิทั จงึไมน่บัรวมในการประเมนิ 

 
ถาม:  ในกรณีทีข่อ้มลูเกีย่วกบัการโจมต ีมกีารดแูลโดยบรษิทัแมท่ีต่่างประเทศ โดย (1) การ

เชือ่มต่อ Internet ของบรษิทัในประเทศไทยจะเชือ่มต่อผา่นไปยงัต่างประเทศเพือ่ออก 
Internet ทีบ่รษิทัแม ่แตท่างบรษิทัแมไ่มส่ามารถใหข้อ้มลูการโจมตดีงักล่าวได ้ในกรณีนี้
จะตอ้งปฏบิตัอิยา่งไร (2) ในกรณีทีบ่รษิทัแมไ่มส่ามารถเปิดเผยขอ้มลูนี้ได ้อาจท าใหบ้รษิทั
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ปัจจยัเส่ียง หน่วยนับ ถาม - ตอบ 
มคีวามเสีย่งสงูกวา่ความเป็นจรงิ จะตอ้งปฏบิตัอิยา่งไร และ (3) ในสว่นของ Action Plan 
บรษิทัควรตอ้งกรอกขอ้มลูอย่างไร เนื่องจากบรษิทัแมไ่ดด้ าเนินการควบคุมทางดา้นไซเบอร์
ใหแ้ลว้ 

ตอบ:  บรษิทัอาจขอขอ้มลูในลกัษณะ Range ของจ านวนการโจมต ีมาจากบรษิทัแมเ่พื่อให้
สามารถประเมนิระดบัความเสีย่งได ้และ ใส่ค าอธบิายเพิม่เตมิในแบบประเมนิ ทัง้นี้ หาก
บรษิทัแมไ่มส่ามารถใหข้อ้มลูไดเ้ลย ใหบ้รษิทัประเมนิเป็น "ไมม่ขีอ้มลู" และใส่ค าอธบิาย
เพิม่เตมิในแบบประเมนิ  
นอกจากนี้ แบบประเมนิ CRAF จะประเมนิระดบัความเสีย่ง และ ระดบัการควบคุมแยกออก
จากกนั ถา้บรษิทัมคีวามเสีย่งสงูแต่บรษิทัแมม่กีารควบคุมทีด่ ีกจ็ะสะทอ้นในภาพรวมวา่
บรษิทัมกีารควบคุมทีเ่หมาะสมกบัระดบัความเสีย่งแลว้ อยา่งไรกต็าม ถา้ผลการประเมนิท า
ใหบ้รษิทัอาจตอ้งมกีารด าเนินงานการควบคุมเพิม่เตมิทีไ่มส่ะทอ้นกบัความเป็นจรงิ บรษิทั
สามารถปรกึษากบัส านกังานเพิม่เตมิได ้

5.1.2 จ านวนการโจมตทีางไซเบอร ์(Cyber Attack) 
ต่อระบบสารสนเทศของบรษิทัประเภท 
Phishing / Social Engineering  (ในรอบ
ระยะเวลา 12 เดอืนยอ้นหลงั) 

จ านวนการโจมต ี ถาม:  ถา้เกดิการฟิชชงิทางอเีมล (Email Phishing) ของบรษิทั แต่ผูใ้ชง้านทราบวา่เป็นการ 
Phishing จงึไมเ่กดิความเสยีหายใดๆ ขึน้ ใหถ้อืเป็นเหตุการณ์ทีต่อ้งน ามาตอบในแบบ
ประเมนิหรอืไม ่หากตอ้งตอบ ใหน้บัเป็นจ านวนเหตุการณ์ หรอื นบัตามจ านวนอเีมลทีไ่ดร้บั 
และตอ้งท าอยา่งไร 

ตอบ:  ถา้พนกังานบรษิทัไดร้บั Email Phishing ถอืวา่การโจมตนีัน้ไดเ้ขา้มายงัระบบ Network 
ของบรษิทัไดแ้ลว้ จงึนบัเป็นเหตุการณ์ทีต่อ้งน ามาตอบในแบบประเมนิ โดยวธิกีารนบั     
จะนบัจากจ านวนอเีมลทีไ่ดร้บั ซึง่ทางส านกังานมเีผือ่คา่ Threshold ในสว่นนี้ไวแ้ลว้ 

 
ถาม:  กรณีบรษิทัถูกปลอมอเีมล และส่งไปหาบุคคลอื่น ถอืว่าเป็นการ Phishing ดว้ยหรอืไม ่และ 

ตอ้งรายงานเหตุการณ์ดงักล่าวหรอืไม ่
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ปัจจยัเส่ียง หน่วยนับ ถาม - ตอบ 
ตอบ:  ไมน่บัเป็นเหตุการณ์ Phishing ทีต่อ้งน ามาตอบในแบบประเมนิ เนื่องจากตามเกณฑค์อื

การนบัการโจมตทีีมุ่ง่มายงัระบบเครอืขา่ยของบรษิทัเท่านัน้ ในส่วนของการรายงานมายงั
ส านกังาน ใหพ้จิารณาจากเงือ่นไขของส านกังานวา่ กรณี Phishing นัน้เป็นเหตุการณ์
ส าคญัทีต่อ้งรายงานไปยงั CEO หรอืไม ่ถา้ตอ้งรายงานไปยงั CEO ใหถ้อืวา่เป็นเหตุการณ์
ทีต่อ้งรายงานต่อส านกังานเชน่กนั 
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ค าถามเก่ียวกบัแบบประเมินระดบัการควบคมุ (Control Maturity: CM) 
หวัข้อการควบคมุ ระดบั รายละเอียดการควบคมุ ถาม - ตอบ 

CM 1. การก ากบัดแูล (Governance) 
1.1 การก ากบัดแูล
ดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1.1 
โครงสรา้งการ
ก ากบัดแูล 
และบทบาท
หน้าที ่

Baseline 1.1.1.3 คณะกรรมการบรษิทัไดร้บัการอบรมความรูเ้กีย่วกบั
แนวโน้มการเปลีย่นแปลงทางดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและไซเบอร ์รวมทัง้ความเสีย่ง 
ผลกระทบ และแนวทางการป้องกนัความเสีย่งจาก
เหตุการณ์ดงักล่าว  

ถาม:  คณะกรรมการบรษิทัในทีน่ี้ หมายถงึ บางท่าน
หรอืทุกท่าน 

ตอบ:  ทุกท่าน 
 
ถาม:  คณะกรรมการบรษิทั คอื Board of Directors ใช่

หรอืไม ่สว่นคณะกรรมการบรหิาร (Executive 
Board) ไมถ่อืเป็นคณะกรรมการบรษิทัใชห่รอืไม่ 

ตอบ: คณะกรรมการบรษิทั คอื Board of Directors ซึง่
เป็นคนละกลุ่มกบั คณะกรรมการบรหิาร 
(Executive Board) แต่ในบางบรษิทัคณะกรรมการ
บรหิารบางท่านอาจเป็นคณะกรรมการบรษิทัดว้ย 
ขึน้อยูก่บัโครงสรา้งองคก์ร เชน่ CEO อาจมชีือ่อยู่
ทัง้ในคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการ
บรหิาร เป็นตน้ 

1.1 การก ากบัดแูล
ดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1.1 
โครงสรา้งการ
ก ากบัดแูล 
และบทบาท
หน้าที ่

Intermediate 1.1.1.4 คณะกรรมการบรษิทัอยา่งน้อย 1 ท่าน เป็นผูท้ีม่ ี
ความรูห้รอืประสบการณ์ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
หรอืดา้นการก ากบัดแูลเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT 
Governance) โดยอาจพจิารณาจากประวตัิ
การศกึษา ประสบการณ์ในการท างาน และ
ประสบการณ์ในการเป็นคณะกรรมการหรอื
คณะท างาน ทีเ่กีย่วขอ้งทางดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรอืปัจจยัอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ถาม:  ราชกจิจาฯ ระบุวา่ คณะกรรมการบรษิทัอยา่งน้อย 
1 ท่าน "ควร" เป็นผูท้ีม่คีวามรูฯ้ จงึไมเ่หน็ดว้ยใน
การน ามาตัง้เป็นเกณฑก์ารควบคุม 

ตอบ: ส านกังาน คปภ. ไดป้รบัการควบคุมขอ้นี้เป็น 
Intermediate  
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หวัข้อการควบคมุ ระดบั รายละเอียดการควบคมุ ถาม - ตอบ 
1.1 การก ากบัดแูล
ดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1.1 
โครงสรา้งการ
ก ากบัดแูล 
และบทบาท
หน้าที ่

Advance 1.1.1.5 บรษิทัก าหนดใหม้ผีูบ้รหิารระดบัสงูทีท่ าหน้าที่
บรหิารจดัการความมัน่คงปลอดภยัดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศของบรษิทั (อาท ิก าหนดใหม้ ีChief 
Information Security Officer : CISO หรอื 
เทยีบเท่า) เป็นการเฉพาะ และเป็นอสิระจากงาน
ดา้นการปฏบิตังิานเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยมี
อ านาจในการก ากบัดแูลความเสีย่งและการควบคุม
ดา้นสารสนเทศและไซเบอร ์

ถาม 1: กรณีนี้ ถา้ไมใ่ช ่Chief แต่เป็น Department 
Head ทีด่แูลเรื่องความมัน่คงปลอดภยัดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ ไดห้รอืไม่ 

ถาม 2: หากเป็น Chief แลว้บรษิทัจะตอ้งปฏบิตัติามขอ้นี้ 
เขา้ใจวา่จะส่งผลกระทบต่อหลายบรษิทั เพราะ
โครงสรา้งของบรษิทัหลาย ๆ แหง่ในปัจจุบนั IT 
Security Head อยูภ่ายใต ้Chief of IT ซึง่ Chief 
of IT ไมไ่ดด้แูลเฉพาะ IT Security แต่ยงั
ครอบคลุมถงึ Departments อื่น ๆ อกีดว้ย เชน่ IT 
Support, IT Infrastructure, IT Development   
เป็นตน้  

ตอบ:  เนื่องจากขอ้นี้เป็น Advance ดงันัน้ผูบ้รหิาร
ระดบัสงูทีท่ าหน้าทีบ่รหิารจดัการความมัน่คง
ปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของบรษิทัตอ้ง
เป็นระดบั Chief หรอื เทยีบเท่า 

 
ถาม:  อยากใหก้ าหนดค านิยาม (Definition) ของค าวา่            

"ผูบ้รหิารระดบัสงู" 
ตอบ:  ผูบ้รหิารระดบัหวัหน้าส่วนงานทีม่อี านาจในการ

ตดัสนิใจ และควบคุมการด าเนินงานภายในส่วน
งานนัน้ๆ โดยตามความหมายของการควบคุมขอ้นี้ 
ผูบ้รหิารระดบัสงูดงักล่าว ใหเ้ทยีบเคยีงระดบั 
CISO 
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หวัข้อการควบคมุ ระดบั รายละเอียดการควบคมุ ถาม - ตอบ 
ถาม:  CISO อยูบ่รษิทัแม ่ไดห้รอืไม่ จ าเป็นตอ้งอยูใ่น

ประเทศไทยเท่านัน้หรอืไม ่
ตอบ:  ใหบ้รษิทัพจิารณาจากบทบาทหน้าทีใ่นการ

ท างานเป็นหลกั โดยหาก CISO อยูใ่นบรษิทัแม่ 
แต่มอี านาจในการบรหิารจดัการทางดา้น IT 
Security ของบรษิทัโดยตรง กส็ามารถถอืวา่  
บรษิทัม ีCISO ได ้

 
ถาม:  CTO (Chief Technology Officer) สามารถ

ทดแทน CISO ไดห้รอืไม ่ถา้ไมไ่ด ้แสดงว่า CTO 
ไมไ่ดร้บัอนุญาตใหท้ าหน้าทีเ่ดยีวกบั CISO ใช่
หรอืไม ่

ตอบ: CISO (Chief Information Security Officer) ท า
หน้าทีด่แูลดา้นการรกัษาความปลอดภยั
สารสนเทศ ในขณะที ่CTO จะดแูลภาพรวมของ
ระบบสารสนเทศทัง้หมด ซึง่เป็นคนละบทบาท
หน้าทีก่นั ทัง้นี้ ในบางกรณี CTO อาจท าหน้าที ่
CISO ไดห้รอืมทีมีงาน IT Security อยูภ่ายใต ้
CISO อยา่งไรกต็าม ในการควบคุมขอ้นี้ เป็นการ
ควบคุมระดบั Advance ส าหรบับรษิทัทีม่คีวาม
เสีย่งสบืเนื่องสงู จงึก าหนดใหแ้ยก CISO ออกมา
จาก CTO ใหเ้ป็นอสิระต่อกนั เพือ่ทีจ่ะสามารถ
สอบทานทางดา้น IT Security ไดอ้ยา่งเป็นอสิระ 
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หวัข้อการควบคมุ ระดบั รายละเอียดการควบคมุ ถาม - ตอบ 
1.1 การก ากบัดแูล
ดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1.1 
โครงสรา้งการ
ก ากบัดแูล 
และบทบาท
หน้าที ่

Advance 1.1.1.6 คณะกรรมการบรษิทัหรอืคณะกรรมการทีไ่ดร้บั
มอบหมาย ก าหนดใหห้น่วยงานธุรกจิรบัผดิชอบ
ดแูลความเสีย่งดา้นไซเบอรท์ีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้
สือ่สารเกีย่วกบับทบาทหน้าทีใ่นการดแูลความเสีย่ง
ดา้นไซเบอรอ์ย่างทัว่ถงึทัง้บรษิทั 

ถาม:  หน่วยงานธุรกจิในทีน่ี้ หมายความถงึอะไร เชน่ 
แผนกขาย (Sales) ตอ้งรบัผดิชอบดแูลความเสีย่ง
ดา้นไซเบอรข์องแผนกเองใชห่รอืไม่ 

ตอบ:  ใช ่ขอ้นี้เป็นการควบคุมระดบั Advance   
เนื่องจาก หน่วยงานธุรกจิ จะเป็นผูม้คีวามรู้
ความสามารถ ในการระบุ และประเมนิความเสีย่ง
ดา้นไซเบอรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัขอบเขตงานของตนเอง
ได ้ซึง่จะเป็นการ Integrate การบรหิารจดัการ
ระหวา่งความเสีย่งทางธุรกจิ (Business Risk) กบั 
ความเสีย่งทางไซเบอร ์(Cyber Risk) 

1.1 การก ากบัดแูล
ดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1.2 กลยุทธ ์
และนโยบาย 

Intermediate 1.1.2.16 บรษิทัจดัสรรงบประมาณในการรกัษาความมัน่คง
ปลอดภยัสารสนเทศและไซเบอรใ์หค้รอบคลุม 
ระบบงาน (Application) ขอ้มลู (Information) 
โครงสรา้งพืน้ฐาน (Infrastructure) เครือ่งมอื และ 
บุคลากร โดยสอดคลอ้งและเพยีงพอตามระดบัความ
เสีย่งทีบ่รษิทัม ี

ถาม:  กรุณาอธบิายขอ้ความนี้เพิม่เตมิ "สอดคลอ้งและ
เพยีงพอตามระดบัความเสีย่งทีบ่รษิทัม"ี  

ตอบ:  ตวัอยา่งเชน่ บรษิทัมกีารพจิารณาอนุมตัิ
งบประมาณในการรกัษาความมัน่คงปลอดภยั
สารสนเทศและไซเบอร ์ใหเ้พยีงพอต่อการปิด
ความเสีย่งทีเ่กนิกวา่ระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได ้

1.3 การบรหิาร
จดัการความเสีย่ง
ดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 Intermediate 1.3.1.10 บรษิทัมกีารประเมนิระดบัความเสีย่งตัง้ตน้ดา้นไซ
เบอร ์(Cyber Inherent Risk Assessment) เพือ่ให้
บรษิทัทราบถงึประเภทและระดบัความเสีย่งของ
ตนเอง (Risk Profile) รวมทัง้มแีนวทางการก ากบั
ดแูลการเตรยีมความพรอ้มรบัมอืภยัคุกคามทางไซ
เบอรท์ีส่อดคลอ้งกบัระดบัความเสีย่งตัง้ตน้ของ
บรษิทั (Inherent Risk) ทัง้นี้บรษิทัอาจใชก้าร
ประเมนิ CRAF นี้ เพือ่ประเมนิระดบัความเสีย่งตัง้

ถาม:  ในกรณีทีก่ลยุทธใ์นการบรหิารจดัการความเสีย่ง
ดา้นไซเบอรถ์ูกก าหนดมาจากบรษิทัแม ่รวมทัง้มี
การน านโยบาย และกระบวนการดา้นการก ากบั
ดแูลสารสนเทศจากบรษิทัแมม่าปรบัใชก้บับรษิทั  
โดยบรษิทัมคีวามเสีย่งทีย่อมรบัไดใ้นระดบัต ่า   
ทุกหน่วยงานจงึถูกบงัคบัใชก้ารควบคุมตาม
นโยบายและกระบวนการของบรษิทั ไดห้รอืไม่ 
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ตน้ดา้นไซเบอร ์และ ระดบัการควบคุมทางไซเบอร ์
โดยในกรณีทีบ่รษิทัมรีะดบัการควบคุมทีไ่ม่
สอดคลอ้งกบัระดบัความเสีย่ง บรษิทัไดด้ าเนินการ
ปรบัปรุงการควบคุมเหล่านัน้อยา่งเหมาะสม 

ตอบ:  ส านกังานมคีวามคาดหวงัใหบ้รษิทัมกีารควบคุมที่
สอดคลอ้งกบัระดบัความเสีย่งสบืเนื่อง โดยเรือ่ง
การด าเนินงานตามนโยบายของบรษิทั บรษิทั
สามารถพจิารณาเองไดต้ามความเหมาะสม  

1.3 การบรหิาร
จดัการความเสีย่ง
ดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  Advance 1.3.1.11 บรษิทัมกีารตรวจสอบกระบวนการจดัท า ขอ้ความที่
แสดงถงึระดบัความเสีย่งดา้นไซเบอรท์ีย่อมรบัได ้
(Cyber Risk Appetite Statement)  เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่
การก าหนด Cyber Risk Appetite Statement 
สอดคลอ้งกบัขนาดและความซบัซอ้นของธุรกจิ 
รวมถงึเปรยีบเทยีบความพรอ้มในการรบัมอืภยัไซ
เบอรข์องบรษิทั (Cyber Resilience Readiness) 
กบั Cyber Risk Appetite Statement ทีบ่รษิทั
ก าหนด 

ถาม 1:  "การตรวจสอบกระบวนการจดัท า Cyber Risk 
Appetite Statement เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่การก าหนด 
Cyber Risk Appetite Statement สอดคลอ้งกบั
ขนาดและความซบัซอ้นของธุรกจิ" ในทีน่ี้ หมายถงึ
อะไร และท าอย่างไรเพือ่ใหม้คีวามเพยีงพอ 

ถาม 2:  "เปรยีบเทยีบความพรอ้มในการรบัมอืภยัไซ
เบอรข์องบรษิทั (Cyber Resilience Readiness) 
กบั Cyber Risk Appetite Statement ทีบ่รษิทั
ก าหนด" ในทีน่ี้ ส านกังานหมายถงึอะไร และท า
อยา่งไรเพื่อใหม้คีวามเพยีงพอ  

ถาม 3:  รบกวนขอตวัอยา่ง Cyber Risk Appetite 
Statement วา่เป็นอยา่งไร ตอ้งค านึงถงึมมุใดบา้ง 
และใช ้Threshold ประเภทใดบา้ง 

ตอบ:  ตวัอยา่งเชน่  

• ในกรณีทีบ่รษิทัมกีารซือ้ขายผลติภณัฑผ์า่น
ระบบ online เป็นจ านวนมาก บรษิทัอาจ
ก าหนด Cyber Risk Appetite Statement 
เชน่ "บรษิทัไม่สามารถยอมรบัใหร้ะบบที่
ใหบ้รกิารส าคญัหยดุชะงกัเกนิกวา่ระยะเวลา
ในการกูค้นืระบบ (Maximum recovery time) 
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หวัข้อการควบคมุ ระดบั รายละเอียดการควบคมุ ถาม - ตอบ 
ทีก่ าหนดไว"้  นอกจากนี้ บรษิทัยงัมกีาร
ทดสอบความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร ์และ 
ความสามารถในการกูค้นือยา่งรวดเรว็ของ
ระบบซือ้ขายผลติภณัฑ ์online เพือ่ใหม้ัน่ใจ
วา่การใหบ้รกิารของบรษิทัมคีวามพรอ้ม และ
สอดคลอ้งตามที ่Cyber Risk Appetite 
Statement ก าหนดไว ้หรอื  

• ในกรณีทีบ่รษิทัมรีะบบส าคญัเพือ่การ
ใหบ้รกิารลกูคา้ทีซ่บัซอ้น และมกีารแกไ้ข
เปลีย่นแปลงจ านวนมาก บรษิทัอาจก าหนด 
Cyber Risk Appetite Statement เชน่ "บรษิทั
ไมส่ามารถยอมรบัเหตุการณ์ผดิปกต ิ
(Incident) ทีเ่กดิขึน้กบัระบบสารสนเทศและ
การใหบ้รกิารส าคญัทีเ่กดิจากกระบวนการ
แกไ้ขเปลีย่นแปลงทีไ่มเ่หมาะสม"  นอกจากนี้ 
บรษิทัยงัมกีารทดสอบการควบคุมทางดา้น
การแกไ้ขเปลีย่นแปลงและพฒันาโปรแกรม
อยา่งเขม้ขน้ เป็นตน้ 

 
ถาม:  ส านกังานจะมแีนวปฏบิตั ิ(Guideline) เชงิปรมิาณ

(Quantifiable) มากกวา่นี้หรอืไม่ 
ตอบ: การประเมนิการควบคุมบางส่วนตอ้งพจิารณาจาก

ลกัษณะของแต่ละบรษิทั แนวทางการปฏบิตังิาน 
และแนวทางการประเมนิทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันัน้ จงึไม่
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หวัข้อการควบคมุ ระดบั รายละเอียดการควบคมุ ถาม - ตอบ 
สามารถก าหนดเป็นแนวปฏบิตั ิ(Guideline)         
ทีต่ายตวั เพือ่ใหทุ้กบรษิทัสามารถใชร้ว่มกนัได ้โดย
ทางส านกังานจะพยายามใชก้ารยกตวัอยา่งใหเ้หน็
ภาพ ทัง้นี้ หากมคี าถามเพิม่เตมิ บรษิทัสามารถ
สอบถามมายงัส านกังานได ้

CM 2. การระบคุวามเส่ียง (Identification) 
2.1 การบรหิาร
จดัการทรพัยส์นิ
สารสนเทศ 

  Baseline 2.1.1.3 บรษิทัมมีาตรการดา้นการรกัษาความมัน่คง
ปลอดภยัส าหรบัการใชง้านเครื่องคอมพวิเตอร์ และ 
อุปกรณ์อื่น ๆ ทีม่กีารเชือ่มต่อกบัระบบเครอืขา่ย
ของบรษิทั ซึง่รวมถงึ อุปกรณ์ส่วนตวั (BYOD) และ 
อุปกรณ์จดัเกบ็แบบพกพา (Removable storage) 
ต่าง ๆ โดยมาตรการในทีน่ี้อาจรวมถงึ การมแีนว
ทางการปฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้ง และการใชง้าน
เครือ่งมอื (Tools) เพือ่การควบคุมทางเทคนิค ที่
บรษิทัจะสามารถตรวจสอบการใชง้าน และ ระงบั
ความเสยีหายไดอ้ยา่งทนัท่วงทเีมือ่มเีหตุการณ์
ทางดา้นความมัน่คงปลอดภยัเกดิขึน้ 

ถาม:  หวัขอ้นี้ หมายความวา่ หากบรษิทัมกีารใชง้าน 
BYOD จะเป็นการบงัคบัใหม้รีะบบ MDM (Mobile 
Device Management) หรอืไม ่ 

ตอบ: การควบคุมใชค้ าวา่ "อาจ" ดงันัน้ บรษิทัอาจม ี
MDM หรอืใชก้ระบวนการ หรอืเครือ่งมอือื่นๆ 
ทดแทนได ้

 

2.1 การบรหิาร
จดัการทรพัยส์นิ
สารสนเทศ 

  Intermediate 2.1.1.11 ทะเบยีนทรพัยส์นิสารสนเทศประเภทขอ้มลูของ
บรษิทัทีเ่ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล มกีารระบุรายละเอยีด
ทีค่รอบคลุมถงึ 
(1) ขอ้มลูสว่นบุคคลทีร่วบรวมไว ้
(2) ขอ้มลูของผูค้วบคุมขอ้มลูส่วนบุคคล 
(3) วตัถุประสงคข์องการประมวลผลขอ้มลูสว่น

บุคคล 

ถาม:  ขอ้มลูใน (3) อยูใ่นระบบบนัทกึ consent ไมค่วร
น ามาเกบ็ปะปนกบัทะเบยีนทรพัยส์นิ ใชห่รอืไม ่

ตอบ:  แต่ละขอ้มลูอาจมวีตัถุประสงคใ์นการจดัเกบ็และ
ประมวลผลทีแ่ตกต่างกนั การบนัทกึในทะเบยีน
ทรพัยส์นิจะท าใหท้ราบว่าขอ้มลูนัน้ ๆ ถูกจดัเกบ็
หรอืประมวลผลดว้ยฐานอะไร 
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(4) ระยะเวลาเกบ็รกัษาขอ้มลูส่วนบุคคล 
(5) การเปิดเผยและวตัถุประสงคใ์นการโอนขอ้มลู

ส่วนบุคคล 
(6) มาตรการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูส่วน

บุคคล 
(7) ขอ้จ ากดัในการเขา้ถงึและส าเนาขอ้มลูส่วน

บุคคล 
(8) ป้ายชือ่ (Labelling) 

ถาม:  ขอ้มลูใน (4) (5) (6) (7) อยูใ่น Privacy Policy ไม่
ควรมาน ามาเกบ็ปะปนกบัทะเบยีนทรพัยส์นิ ใช่
หรอืไม ่

ตอบ:  ขอ้มลูแต่ละชุดอาจม ี(4) ระยะเวลาและขอ้จ ากดั
ของเวลาในการจดัเกบ็ (5) เงือ่นไขการเปิดเผย
และการโอนยา้ย (6) มาตรฐานการรกัษาความ
ปลอดภยั เชน่ บางชุดใช ้Restrict Access, 
Encryption หรอื Masking เป็นตน้ และ (7) 
ขอ้จ ากดัในการเขา้ถงึทีแ่ตกต่างกนั ดงันัน้        
จงึควรบนัทกึขอ้มลูไวใ้นทะเบยีนเพือ่ใหง้า่ยต่อ 
การบรหิารจดัการ อยา่งไรกต็ามการก าหนดขอ้ 
(4), (5), (6), และ (7) ของขอ้มลูแต่ละชุดใน
ทะเบยีนตอ้งสอดคลอ้งตามกฎหมายและนโยบาย
ของบรษิทั 
 

ถาม:  ขอใหอ้ธบิายการด าเนินการตามขอ้ (8) พรอ้ม
ยกตวัอยา่งประกอบ  

ตอบ:  การตดิป้ายชือ่ของขอ้มลูนัน้ๆ เพือ่ใหง้า่ยต่อการ
สบืคน้และหาเจอ เชน่ ป้าย Tape Backup 

 
ถาม:  บรษิทัสามารถใช ้ROPA แทนทะเบยีนทรพัยส์นิ

ขอ้มลูสว่นบุคคลไดห้รอืไม่ 
ตอบ:  สามารถใชท้ดแทนกนัได ้ถา้ ROPA ของบรษิทั มี

การบนัทกึขอ้มลูครบถว้นตามทีก่ารควบคุมระบุ 
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หวัข้อการควบคมุ ระดบั รายละเอียดการควบคมุ ถาม - ตอบ 
2.1 การบรหิาร
จดัการทรพัยส์นิ
สารสนเทศ 

  Advance 2.1.1.13 บรษิทัมเีครือ่งมอืและกระบวนการทีใ่ชบ้นัทกึ
รายละเอยีดทรพัยส์นิสารสนเทศ (อาท ิรุน่ เวอรช์นั 
จ านวนลขิสทิธิ)์ ตดิตาม (Tracking) ปรบัปรุง 
(Updating) จดัล าดบัความส าคญั (Prioritizing) ใน
ทะเบยีนทรพัยส์นิสารสนเทศ และสามารถจดัท า
รายงานทรพัยส์นิดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศไดต้าม
ความตอ้งการใชง้าน ทัง้นี้เครือ่งมอืทีบ่รษิทัใชง้าน
อาจอยูใ่นรปูแบบของระบบงานหรอื Spreadsheet 
กไ็ด ้

ถาม:  หากใช ้Spreadsheet ในการท า Inventory 
Tracking ถอืวา่เพยีงพอหรอืไม่  

ตอบ:  สามารถใช ้Spreadsheet ได ้
 

2.2 การระบุและ
ประเมนิความเสีย่ง
ดา้นไซเบอร ์ 

  Advance 2.2.1.5 บรษิทัจดัท า Risk Metrics เพือ่แสดงถงึทรพัยส์นิ
สารสนเทศทีม่คีวามเสีย่งสงู และประเมนิ
ประสทิธภิาพและความเหมาะสมของมาตรการ
ควบคุมต่อทรพัยส์นิเหล่านัน้  

ถาม:  อยากใหส้ านกังานอธบิายการควบคุมขอ้นี้เพิม่เตมิ  
ตอบ:  การควบคุมนี้ระบุให ้บรษิทัใชผ้ลการประเมนิ

ระดบัความส าคญัหรอืระดบัความเสีย่งของ
ทรพัยส์นิสารสนเทศในทะเบยีนทรพัยส์นิ และน า
ความเสีย่งของทรพัยส์นิทีถู่กจดัวา่ม ีความเสีย่งสงู 
หรอื มคีวามส าคญัสงู มาพจิารณาความเหมาะสม
ของการควบคุมวา่มกีารบรหิารจดัการความเสีย่ง
ไดอ้ยา่งเหมาะสมหรอืไม ่

CM 3. การป้องกนัความเส่ียง (Protection) 
3.2 การควบคุมการ
เขา้ถงึระบบ ขอ้มลู
และทรพัยส์นิ
สารสนเทศ 

  Intermediate 3.2.1.7 บรษิทัมกีระบวนการป้องกนัการเปลีย่นแปลงสทิธิ
ของบญัชผีูใ้ชง้านทีม่คีวามเสีย่งสงูบนระบบ
สารสนเทศส าคญั อาท ิการสอบทานความเหมาะสม
ของบญัชผีูใ้ชง้านและสทิธทิีไ่ดร้บัอย่างสม ่าเสมอ
กวา่บญัชผีูใ้ชง้านทัว่ไป และ/หรอื การสอบทาน

ถาม:  กรณีทีร่ะบบสารสนเทศหรอืบญัชผีูใ้ชง้านทีม่คีวาม
เสีย่งสงูไมม่กีารแจง้เตอืนอตัโนมตั ิทางส านกังานมี
ค าแนะน าในเรือ่งของ Mitigation Action อยา่งไร 

ตอบ:  บรษิทัอาจใชก้ารสอบทานความเหมาะสมของ
บญัชผีูใ้ชง้านและสทิธทิีไ่ดร้บั ประกอบกบัการ 
สอบทาน Log การเขา้ถงึทีผ่ดิปกต ิ
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หวัข้อการควบคมุ ระดบั รายละเอียดการควบคมุ ถาม - ตอบ 
บนัทกึเหตุการณ์ (Log) การเขา้ถงึ และกจิกรรมที่
ผดิปกต ิเป็นตน้ 

ถาม:  ขอเสนอใหแ้ยกการควบคุมออกเป็นระดบั 
Advance  

ตอบ:  ส านกังานไดป้รบัการควบคุม โดยเพิม่การควบคุม
แบบ Manual ลงไปในการควบคุมขอ้นี้ และแยก              
การควบคุมแบบ Automate ออกมาเป็นระดบั 
Advance ในขอ้ 3.2.1.14 
 

ถาม:  "การเปลีย่นแปลงสทิธขิองบญัชผีูใ้ชง้าน" ในทีน่ี้
หมายถงึอะไร เนื่องจากเป็นระบบ/บญัชทีีม่คีวาม
เสีย่งสงูอยูแ่ลว้  

ตอบ:  ตวัอยา่งเชน่ มผีูท้ีไ่ดร้บัสทิธสิงูเพิม่เตมิ มกีาร
ปรบัเปลีย่นสทิธสิงูเพิม่เตมิ เป็นตน้ 

 
ถาม:  ถา้บรษิทัมกีระบวนการในการสอบทาน Log และ

บญัชผีูใ้ชง้านสทิธสิงู สามารถตคีวามไดว้า่บรษิทั
ไดป้ฏบิตักิารควบคุมขอ้นี้ไดเ้ลยหรอืไม่ 

ตอบ:  ได ้โดยจะตอ้งมกีระบวนการสอบทาน Log และ
บญัชผีูใ้ชง้านสทิธสิงูทีค่รบถว้นทุกระบบงาน 
รวมทัง้มคีวามถีใ่นการสอบทานทีเ่หมาะสมดว้ย 

3.2 การควบคุมการ
เขา้ถงึระบบ ขอ้มลู
และทรพัยส์นิ
สารสนเทศ 

  Intermediate 3.2.1.11 บรษิทัตดิตัง้อุปกรณ์ควบคุม เช่น Mobile Device 
Management (MDM) หรอื Mobile Application 
Management (MAM) บนอุปกรณ์เคลื่อนทีส่่วน
บุคคลของพนกังาน อาท ิเครือ่งคอมพวิเตอรพ์กพา 
โทรศพัทม์อืถอื Tablet ต่าง ๆ เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่มกีาร

ถาม:  ขอ้นี้เป็นการบงัคบัใหม้ ีMDM ส าหรบัอุปกรณ์ 
BYOD หรอืไม ่ 

ตอบ:  ใช ่ส าหรบับรษิทัทีม่กีารใชง้าน BYOD และเป็น
บรษิทัทีม่คีวามเสีย่งสบืเนื่องระดบัปานกลางขึน้ไป 
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หวัข้อการควบคมุ ระดบั รายละเอียดการควบคมุ ถาม - ตอบ 
ก าหนดการตัง้ค่าในระดบัอุปกรณ์ และ ระดบัการ
เขา้ถงึระบบสารสนเทศของบรษิทัทีม่ ัน่คงปลอดภยั 
สามารถป้องกนัการรัว่ไหลของขอ้มลูส าคญั ก าหนด 
Version ทีเ่หมาะสมของอุปกรณ์ ลบขอ้มลูเมือ่
เครือ่งสญูหาย รวมทัง้ตดิตามตรวจสอบการใชง้าน
และการตัง้คา่ไดจ้ากสว่นกลางโดยหน่วยงาน
สารสนเทศ 

3.2 การควบคุมการ
เขา้ถงึระบบ ขอ้มลู
และทรพัยส์นิ
สารสนเทศ 

  Advance 3.2.1.12 บรษิทัก าหนดการเชือ่มต่อของอุปกรณ์ และ 
อุปกรณ์เคลื่อนทีส่่วนบุคคล เพื่อเขา้ถงึขอ้มลูลบั 
ขอ้มลูสว่นบุคคลอ่อนไหว และระบบสารสนเทศ
ส าคญั โดยใหอ้ยูภ่ายใตส้ภาพแวดลอ้มทีไ่มม่กีาร
เชือ่มต่อไปยงัระบบเครอืขา่ย อนิเทอรเ์น็ต หรอืมี
มาตรการการควบคุมทีเ่หมาะสมรดักุมเทยีบเท่า 

ถาม:  บรษิทัจ าเป็นตอ้งตดิตัง้ Air gap ในระบบงาน
หรอืไม ่เนื่องจากบรษิทัคดิวา่ ธุรกจิประกนัชวีติ
อาจจะไมไ่ดม้คีวามส าคญัเท่ากบัหน่วยงานดา้น
ความมัน่คง และในสถานการณ์โรคระบาด อาจท า
ใหบ้รษิทัไมส่ามารถใหบ้รกิารลูกคา้ได ้

ตอบ:  การควบคุมขอ้นี้ไมไ่ดจ้ ากดัเฉพาะ Air gap 
เท่านัน้ บรษิทัอาจใชก้ารควบคุมทีเ่ทยีบเท่า เช่น 
การเชือ่มต่อโดยมกีารเขา้รหสัขอ้มลูทีแ่ขง็แรง  
เป็นตน้ 

ถาม:  ขอทราบรายละเอยีดเพิม่เตมิ หรอืตวัอย่าง รวมทัง้
ความแตกต่างจาก MDM ในขอ้ 3.2.1.11 

ตอบ: ขอ้นี้ไมไ่ดก้ล่าวถงึการตดิตัง้ MDM แต่เป็นการ
เขา้ถงึขอ้มลูลบัหรอืระบบส าคญัโดยไมผ่า่น 
Internet (Air gap) 

3.3 การเขา้รหสั
ขอ้มลู 

  Intermediate 3.3.1.4 บรษิทัมรีะบบ อุปกรณ์ หรอื กระบวนการเพือ่ใช้
รกัษาความปลอดภยั (อาท ิHSM: Hardware 
Security Module ระบบ หรอืกระบวนการอื่นที่

ถาม:  กรณีทีใ่ชเ้ป็น Software ไมใ่ช ่Hardware 
(อุปกรณ์) ไดห้รอืไม ่ 

ตอบ:  ได ้ถา้มกีารตัง้คา่ทีด่ ีเทยีบเท่ากบั HSM 
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หวัข้อการควบคมุ ระดบั รายละเอียดการควบคมุ ถาม - ตอบ 
เทยีบเท่า) เพือ่การรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของ
กุญแจเขา้รหสัทีใ่ชส้ าหรบัระบบงาน และ ระบบ
สารสนเทศส าคญั 
 
หมายเหตุ - กระบวนการเพือ่ใชร้กัษาความ
ปลอดภยั เชน่ การจดัท าทะเบยีน และกระบวนการ
เบกิใช ้มกีารจ ากดัการเขา้ถงึอยา่งเหมาะสม การ
เขา้รหสักุญแจเขา้รหสั การแยกเกบ็กุญแจเขา้รหสั
ออกมาเพือ่ไมใ่หเ้กบ็ปะปนกบัขอ้มลูอื่นๆ และผูม้ ี
สทิธเิขา้ถงึไมค่วรเป็นผูท้ีส่ามารถถอดรหสักุญแจ
เขา้รหสัได ้เป็นตน้ 

ถาม:  ขอ้นี้เป็นการก าหนดใหใ้ช ้Hardware ในการเกบ็
รกัษา Encryption Key หรอืไม ่ทางบรษิทัเหน็วา่ 
ควรจดัอยูใ่น Advance Level   

ตอบ:  ขอ้นี้พจิารณาถงึการเกบ็รกัษา Encryption Key 
เป็นส าคญั ถงึแมบ้รษิทัไมม่ ีHSM แต่มกีาร
ควบคุมทีเ่ทยีบเท่ากถ็อืวา่มกีารควบคุมในขอ้นี้ได ้
อยา่งไรกด็ ีไดม้กีารปรบัปรุงรายละเอยีดเกีย่วกบั
การควบคุมใหมเ่พือ่ใหช้ดัเจนว่า ไมเ่น้นเรือ่งการม ี
HSM แตเ่น้นถงึการควบคุมทีป่ลอดภยั 

3.3 การเขา้รหสั
ขอ้มลู 

  Intermediate 3.3.1.5 บรษิทัเขา้รหสัสื่อบนัทกึขอ้มลูของ เครื่องคอมพวิเตอร ์
เครือ่งคอมพวิเตอรพ์กพา และอุปกรณ์เคลื่อนที ่(Mobile 
Devices) รวมถงึสือ่บนัทกึขอ้มลูอื่นทีใ่ชบ้นัทกึขอ้มลูที่
เป็นความลบั โดยพจิารณาตามระดบัความเสีย่ง หรอื 
ระดบัความส าคญัของขอ้มลู 

ถาม:  ขอ้นี้เป็นการบงัคบัใหบ้รษิทัตอ้งม ีMDM ส าหรบั 
Mobile Devices หรอืไม ่ 

ตอบ:  ไมเ่สมอไป เนื่องจาก 

• ถา้เป็น Mobile Devices ของบรษิทั อาจ
สามารถเขา้รหสั (Encrypt) ไดโ้ดยไมต่อ้งใช ้
MDM 

• ถา้บรษิทัไมอ่นุญาตใหจ้ดัเกบ็ขอ้มลูความลบัใน 
Mobile Devices บรษิทักอ็าจไมต่อ้งมกีาร
เขา้รหสั แต่ในกรณีทีม่กีารใชง้าน Mobile 
Devices เพือ่จดัเกบ็ขอ้มลูส าคญั บรษิทักค็วร
จะเขา้รหสัขอ้มลูส าคญั ไมว่า่จะโดย MDM 
หรอื อุปกรณ์และวธิกีารอื่นๆ 
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หวัข้อการควบคมุ ระดบั รายละเอียดการควบคมุ ถาม - ตอบ 
3.3 การเขา้รหสั
ขอ้มลู 

  Advance 3.3.1.6 บรษิทัจดัใหม้กีารตรวจสอบและตดิตามวา่ขอ้มลู
ส าคญั รวมทัง้ ขอ้มลูในระดบัชัน้ความลบั หรอื
ขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่กีารจดัเกบ็ และ/หรอื ส่งผา่น
ทางชอ่งทางต่างๆ ไดร้บัการเขา้รหสัตามมาตรฐาน
ของบรษิทัอยา่งครบถว้นและเหมาะสม  
(โดยอาจพจิารณาความครบถว้นโดยเปรยีบเทยีบ
จากทะเบยีนทรพัยส์นิสารสนเทศประเภทขอ้มลู 
และความเหมาะสมโดยเปรยีบเทยีบจากขอ้ก าหนด
ของบรษิทั) 

ถาม:  อยากใหส้ านกังานอธบิายการควบคุมขอ้นี้เพิม่เตมิ 
ตอบ:  ขอ้มลูในระดบัชัน้ความลบั หรอื ขอ้มลูส่วนบุคคล

ทีม่กีารจดัเกบ็ และ/หรอื ส่งผา่นชอ่งทางต่างๆ 
จะตอ้งไดร้บัการเขา้รหสัตามมาตรฐานของบรษิทั
อยา่งเหมาะสม และบรษิทัควรตรวจสอบความ
ครบถว้นของขอ้มลูส าคญัเหล่านี้วา่ไดร้บัการ
เขา้รหสัครบถว้นโดยเปรยีบเทยีบกบัทะเบยีน
ทรพัยส์นิสารสนเทศประเภทขอ้มลู (Data 
Inventory)  

3.4 การรกัษาความ
มัน่คงปลอดภยัทาง
กายภาพและ
สภาพแวดลอ้ม 

  Intermediate 3.4.1.3 บรษิทัออกแบบสถานทีแ่ละการจดัวางอุปกรณ์
เทคโนโลยสีารสนเทศ และระบบเครอืขา่ยสือ่สาร
ของบรษิทั โดยแยกตามประเภทการใชง้าน และ/
หรอื ระดบัความส าคญั โดยพจิารณาใหม้กีาร
ควบคุมทางดา้นกายภาพทีม่ ัน่คงปลอดภยัและ
สอดคลอ้งกบัระดบัความส าคญัของอุปกรณ์
สารสนเทศ 

ถาม:  ขอ้นี้อาจสง่ผลกระทบต่อการออกแบบ Data 
Center ของบรษิทัทีม่กีารวางอุปกรณ์ Network 
เอาไวส้ าหรบัแต่ละตู ้Rack ซึง่ทางบรษิทัเหน็ว่า 
การตดิตัง้อุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศทีส่ าคญัไว้
ในหอ้ง Data Center กน่็าจะเพยีงพอแลว้ ขอ้นี้
ก าหนดใหต้อ้งแยก Subnet ของระบบส าคญัออก
จากระบบทัว่ไปดว้ยหรอืไม่ 

ตอบ:  ส านกังาน คปภ. ไดป้รบัปรุงการควบคุมโดย     
ใชค้ าวา่ "หรอื" ดว้ย ดงันัน้ บรษิทัจงึสามารถจดั
วางอุปกรณ์ตามประเภทการใชง้านได ้เพือ่ความ
สะดวกในการใชง้านและเกบ็รกัษา อยา่งไรกต็าม
ใหเ้น้นเรือ่งวตัถุประสงคใ์นการรกัษาความ
ปลอดภยัทางกายภาพตามระดบัความส าคญั 

3.5 การรกัษาความ
มัน่คงปลอดภยัของ

  Intermediate 3.5.1.5 บรษิทัตดิตัง้อุปกรณ์ในการตรวจจบัและปิดกัน้การ
โจมตหีรอืการบุกรุกโดยไมไ่ดร้บัอนุญาต เชน่ 

ถาม:  เนื่องจาก IPS มคีวามสามารถในการป้องกนั  DoS 
Attack ไดใ้นระดบัหนึ่ง แต่ไมส่ามารถป้องกนั DDoS 
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ระบบเครอืขา่ย
สือ่สาร 

Intrusion Detection หรอื Prevention System 
(IDS/IPS) รวมทัง้ มมีาตรการเพือ่ป้องกนัและลด
ความเสีย่งจากการถูกโจมตทีางไซเบอร ์ทีก่่อใหเ้กดิ
การหยดุชะงกัในการใหบ้รกิารของระบบงานทีส่ าคญั 
เชน่ DDoS เป็นตน้  

ได ้ขอ้นี้ก าหนดใหต้อ้งมกีารป้องกนัส าหรบั DDoS 
โดยตรงหรอืไม่ 

ตอบ:  ในกรณีทีร่ะบบงานส าคญัมคีวามเสีย่งจากการ
หยดุชะงกัอนัเป็นผลมาจากการโจมต ีเช่น มรีะบบ  
ซือ้ขายผา่น Internet หรอื มรีะบบส าคญัทีเ่ป็น Web 
Application และสามารถเขา้ถงึผ่าน Internet บรษิทัก็
ควรจะพจิารณาเรือ่งการป้องกนัการโจมตดีว้ย DDoS 
โดยอาจเป็น service หรอื อุปกรณ์ป้องกนั DDoS 
โดยตรง หรอืใชง้านอุปกรณ์อื่นๆ ทัง้นี้ ใหพ้จิารณา
อุปกรณ์ทีเ่หมาะสมกบัความเสีย่งและมคีวามเพยีงพอ 
เพื่อป้องกนัไมใ่หร้ะบบเกดิการหยดุชะงกัเป็นส าคญั 

3.5 การรกัษาความ
มัน่คงปลอดภยัของ
ระบบเครอืขา่ย
สือ่สาร 

  Intermediate 3.5.1.9 บรษิทัตดิตัง้เครือ่งมอื และ/หรอื กระบวนการ
ควบคุมการรัว่ไหลของขอ้มลู (เชน่ DLP) เพือ่
ป้องกนั (Block) การรัว่ไหลของขอ้มลูส าคญั หรอื
ขอ้มลูสว่นบุคคลไปยงัภายนอกองคก์ร 

ถาม:  ขอ้นี้ถอืเป็นการก าหนดใหบ้รษิทัตอ้งตดิตัง้ระบบ 
DLP หรอืไม ่

ตอบ:  ไมจ่ าเป็นเสมอไป ตวัอยา่งเชน่ บรษิทัอาจใชว้ธิกีาร
ปิดชอ่งทางการเชือ่มต่อ เชน่ ไมอ่นุญาตใหม้กีารใช้
งาน Portable Device และใช ้Proxy ปิดการเขา้ถงึ 
Public Mail และ Public Shared Drive เพือ่การ
ป้องกนัการรัว่ไหลของขอ้มลูส าคญั เป็นตน้ ทัง้นี้ 
ความจ าเป็นในการตดิตัง้ DLP ของบรษิทัขึน้อยู่กบั
การใชง้านระบบสารสนเทศ และความเสีย่งทางดา้น
ขอ้มลูของแต่ละบรษิทัดว้ย 

3.6 การรกัษาความ
มัน่คงปลอดภยัใน
การปฏบิตังิานดา้น

3.6.3 การ
รกัษาความ
มัน่คง

Advance 3.6.3.9 บรษิทัตดิตัง้ Patch Monitoring Software ทีใ่ช้
ตดิตาม Patch ดา้นการรกัษาความปลอดภยัทีย่งัไม่
มกีารตดิตัง้ และ/หรอื มเีครือ่งมอืทีส่ามารถจดัล าดบั

ถาม:  ชว่ยขยายความ "เชือ่มโยงจากแหล่งขอ้มลูจาก 
Threat Intelligence" 
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เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ปลอดภยั
เครือ่งแมข่า่ย 

ความส าคญัของการตดิตัง้ Patch โดยใหค้ านึงถงึ
ระดบัความรุนแรงของชอ่งโหว ่ระดบัความส าคญั
ของระบบงาน และเชือ่มโยงจากแหล่งขอ้มลูจาก 
Threat Intelligence  
(Threat Intelligence คอื หน่วยงานภายในหรอื
ภายนอกองคก์รทีเ่ผยแพรข่อ้มลูขา่วสาร ผลการ
วเิคราะห ์วธิกีารหรอืรปูแบบ รวมทัง้ขอ้เสนอแนะใน
การลดและควบคุมความเสีย่งจากภยัคุกคาม
ทางดา้นสารสนเทศและไซเบอร ์เชน่ Thai CERT, 
Ti-CERT, ETDA หรอื TB-CERT เป็นตน้) 

ตอบ:  คอื การรบัขอ้มลูจาก Threat Intelligence ทัง้
แบบ Manual และ Auto Deploy เพือ่เชือ่มโยง  
ไปยงัอุปกรณ์สารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ การ
เชือ่มโยงขอ้มลูจาก Threat Intelligence สามารถ
ชว่ยระบุถงึความส าคญัจ าเป็นทีค่วรตดิตัง้ Patch 
อยา่งทนัท่วงท ีเพือ่ลดชอ่งโหว่ของระบบ 
นอกจากนี้ จะยงัชว่ยใหบ้รษิทัมขีอ้มลูเพือ่บรหิาร
จดัการ และตดิตัง้การควบคุมทดแทนในกรณีที ่ 
ไมส่ามารถตดิตัง้ Patch ไดท้นัท ี

3.7 การจดัหาและ
พฒันาระบบ 

  Baseline 3.7.1.6 บรษิทัก าหนดแผนการทดสอบ และ ด าเนินการ
ทดสอบระบบส าคญัทีจ่ดัหาและพฒันาขึน้โดย
พจิารณาจากทุกมมุมองทัง้ 
(1) ทางดา้นการใชง้าน (Functionality) อาท ิUnit 

test, integration test, User Acceptance Test 
(2) ทางดา้นความมัน่คงปลอดภยั (Security) อาท ิ

Security Test, Pentest 
(3) ทางดา้นความสามารถในการประมวลผล 

(Availability) อาท ิStress Test, Performance 
Test ส าหรบัระบบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท าธุรกรรม
ทางอเิลก็ทรอนิกส ์

(4) ทางดา้นการปฏบิตัติามกฎหมาย เชน่ PDPA  
โดย Test Case และ Test Script ทีใ่ชใ้นการ
ทดสอบ ตอ้งครอบคลุมตามความตอ้งการทาง
ธุรกจิ (Business Requirements) เป็นขัน้ต ่า 

ถาม:  ขอเสนอใหข้อ้นี้ครอบคลุมเฉพาะระบบทีส่ าคญั 
เนื่องจากระบบงานเลก็ๆ อาจไมม่คีวามจ าเป็นที่
จะตอ้งด าเนินการทดสอบใหค้รบตามทีก่ าหนดทุกขอ้  

ตอบ:  ขอ้นี้อยูใ่นหวัขอ้การจดัหาและพฒันาระบบ ดงันัน้ 
จงึไมค่รอบคลุมการแกไ้ขเปลีย่นแปลงระบบยอ่ย 
นอกจากนี้ การควบคุมไมไ่ดก้ าหนดใหบ้รษิทัตอ้งท า
การทดสอบในทุกดา้นทีก่ารควบคุมระบุไว ้แต่ให้
บรษิทัพจิารณาการทดสอบใหค้รอบคลุมทุกมมุมอง 
ซึง่ในกรณีทีบ่รษิทัไดพ้จิารณาอยา่งรอบคอบแลว้วา่
การทดสอบบางส่วนไมเ่กีย่วขอ้ง อาจไมต่อ้งมกีาร
ทดสอบส่วนนัน้ได ้
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3.7 การจดัหาและ
พฒันาระบบ 

  Intermediate 3.7.1.11 บรษิทัมกีระบวนการประเมนิความจ าเป็นในการ
จดัท าสญัญาและขอ้ตกลงการรบัฝากทรพัยส์นิ 
(Escrow Agreement) ซึง่รวมถงึ Source Code ใน
ระบบงานส าคญั 

ถาม:  ขอ้นี้เป็นการก าหนดใหต้อ้งมบีุคคลทีส่ามทีเ่ป็น
อสิระ (Independent third party) ท าหน้าทีใ่นส่วน
ของ Escrow Agreement หรอืไม ่ 

ตอบ:  บรษิทัตอ้งมกีารประเมนิความจ าเป็นในเบือ้งตน้ 
โดยถา้บรษิทัพบวา่ มคีวามจ าเป็น กค็วรก าหนด 
Independent third party ในการจดัท าสญัญา  
และขอ้ตกลงการรบัฝากทรพัยส์นิ (Escrow 
Agreement) 

3.8 การป้องกนั
ความเสีย่งดา้น 
ไซเบอร ์

  Intermediate 3.8.1.2 บรษิทัเป็นสมาชกิกลุ่มหรอืสมาคมทีแ่บ่งปันขอ้มลู
ภยัคุกคามไซเบอร ์โดยบรษิทัมกีารก าหนดแนวทาง
ในการด าเนินงานเพือ่ตอบสนองต่อขอ้มลูภยัคุกคาม
ใหม่ๆ  ทีไ่ดร้บั เพือ่ป้องกนัเหตุการณ์ภยัคุกคามที่
อาจเกดิขึน้  

ถาม:  การเป็นสมาชกิของ Ti-CERT เพยีงพอแลว้
หรอืไม ่

ตอบ:  เพยีงพอ นอกจากนี้บรษิทัตอ้งมแีนวทางในการ
ด าเนินงานเพือ่ตอบสนองต่อภยัคุกคามดว้ย 

3.8 การป้องกนั
ความเสีย่งดา้น 
ไซเบอร ์

  Advance 3.8.1.3 บรษิทัเป็นผูท้ีม่บีทบาทในการชีแ้นะ แนะน า 
น าเสนอ แบ่งปันขา่วสารขอ้มลูภยัคุกคามไซเบอร์
ใหแ้ก่กลุ่มหรอืสมาคมทีใ่หข้อ้มลูภยัคุกคามไซเบอร์ 
หรอื บรษิทัอื่นๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรม 

ถาม:  การควบคุมขอ้นี้คอ่นขา้งเป็นการผกูมดับรษิทั 
โดยทีไ่มไ่ดเ้กีย่วขอ้งกบัศกัยภาพในการป้องกนั
ความเสีย่งดา้นไซเบอรข์องบรษิทั 

ตอบ:  ขอ้นี้เขา้เงือ่นไข เนื่องจากเป็นการควบคุมในการ
ยกระดบัอุตสาหกรรมโดยรวม 

CM 4. การตรวจสอบและเฝ้าระวงั (Detection) 
4.1 การรกัษาความ
มัน่คงปลอดภยัใน
การปฏบิตังิานดา้น
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4.1.1 การ
จดัเกบ็ขอ้มลู
บนัทกึ
เหตุการณ์ 

Intermediate 4.1.1.6 ในกรณีทีข่อ้มลูใน Log ประกอบไปดว้ยขอ้มลูสว่น
บุคคล บรษิทัไดพ้จิารณาถงึความเหมาะสม และ 
การจดัเกบ็ Log ดงักล่าวเท่าทีจ่ าเป็นตามขอ้ก าหนด
ทางกฎหมาย นอกจากนี้ ในกรณีทีต่อ้งมกีารจดัเกบ็
เป็นเวลานาน บรษิทัเพิม่ความปลอดภยัดว้ยการ

ถาม:  ชว่ยขยายความ "Log ประกอบไปดว้ยขอ้มลูสว่น
บุคคล"  

ตอบ:  ตวัอยา่งเชน่ Log ทีม่กีารบนัทกึชือ่ผูใ้ชง้าน ขอ้มลู
ส่วนบุคคลของลกูคา้ ต่าง ๆ 
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เปลีย่นแปลงขอ้มลูสว่นบุคคลใหไ้มส่ามารถระบุ
ตวัตนได ้เชน่ Masking หรอื Blinding 

ถาม:  กรณีทีจ่ าเป็นตอ้งจดัเกบ็ขอ้มลูเป็นเวลานาน            
การเขา้รหสัขอ้มลู และการ masking เมือ่แสดงผล 
ถอืวา่เพยีงพอหรอืไม่  

ตอบ:  เพยีงพอ เนื่องจากการรกัษาความปลอดภยัโดย
การเขา้รหสัเป็นสิง่ทีบ่รษิทัควรท าตามระดบั
ความลบัของขอ้มลูอยูแ่ลว้ เมือ่เพิม่เตมิเรือ่งการ 
Masking เขา้ไปจงึถูกตอ้งตามรายละเอยีดการ
ควบคุม 

4.2 การตรวจสอบ
และเฝ้าระวงัภยั
คุกคามทางไซเบอร ์

  Baseline 4.2.1.5 บรษิทัมกีระบวนการในการตรวจจบัเหตุการณ์ หรอื
สถานการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบุคคล โดย
พจิารณาถงึการแจง้เตอืนไปยงัผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

ถาม:  หมายถงึ Incident Management Process ใช่
หรอืไม ่ 

ตอบ:  ใช ่โดย Incident Management Process ตอ้ง
ครอบคลุมตัง้แต่วธิกีารทีจ่ะตรวจจบั ไปจนถงึการ
แจง้เหตุ 

4.2 การตรวจสอบ
และเฝ้าระวงัภยั
คุกคามทางไซเบอร ์

  Intermediate 4.2.1.9 บรษิทัมเีครือ่งมอืตรวจจบัการรบัส่งขอ้มลูส าคญัผา่น
ชอ่งทางต่างๆ เชน่ ระบบ Data Loss Prevention 
หรอื Data Leak Prevention เป็นตน้ เพือ่ตรวจจบั 
และตดิตามตรวจสอบการรัว่ไหลขอ้มลูส าคญั  

ถาม:  ขอ้นี้ถอืเป็นการก าหนดใหบ้รษิทัตอ้งตดิตัง้ระบบ 
DLP หรอืไม ่ 

ตอบ:  ใช ่

4.2 การตรวจสอบ
และเฝ้าระวงัภยั
คุกคามทางไซเบอร ์

  Advance 4.2.1.12 บรษิทัแลกเปลีย่นขอ้มลู Cyber Threat Intelligence 
ในเชงิรุกใหแ้ก่บรษิทัประกนัภยัอื่น หน่วยงานก ากบั
ดแูลหรอืหน่วยงานทีบ่งัคบัใชก้ฎหมายโดยทนัท ี
เมือ่พบขอ้มลูภยัคุกคามทางไซเบอรท์ีอ่าจจะกระทบ
ต่อกลุ่มอุตสาหกรรม โดยการด าเนินงานนี้สอดคลอ้ง
กบั พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล และกฎหมาย
ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ บรษิทัมกีระบวนการในการ

ถาม:  ขอ้นี้ทางส านกังาน คปภ. ควรมสี่วนร่วมในการ
จดัท าใหเ้กดิขึน้หรอืไม่  

ตอบ:  ทางส านักงาน คปภ. ม ีTi-CERT ทีส่นับสนุน
บรษิทัประกนัภยัในเรือ่งนี้อยูแ่ลว้ โดยทางบรษิทั
อาจพจิารณากระบวนการเพิม่เตมิเพือ่สือ่สารกบั
ทางส านกังาน คปภ. ทัง้การแจง้เหตุ และ รบัทราบ
ขอ้มลูขา่วสาร 
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สือ่สารและรว่มมอืเกีย่วกบัภยัคุกคามทางไซเบอร์
กบัหน่วยงานภายนอก รวมถงึมกีารสือ่สารกบั
บุคคลภายนอกตามความเหมาะสม 

ถาม:  การควบคุมนี้คอ่นขา้งเป็นการผกูมดับรษิทั โดยที่
ไมไ่ดเ้กีย่วขอ้งกบัศกัยภาพในการป้องกนัความ
เสีย่งดา้นไซเบอรข์องบรษิทั   

ตอบ:  ขอ้นี้เขา้เงือ่นไข เนื่องจากเป็นการควบคุมในการ
ยกระดบัอุตสาหกรรมโดยรวม 

CM 5. การรบัมือและตอบสนองเมื่อพบเหตกุารณ์ (Response & Recovery) 
5.1 การรกัษาความ
มัน่คงปลอดภยัใน
การปฏบิตังิานดา้น
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5.1.1 การ
ส ารองขอ้มลู  

Advance 5.1.1.3 บรษิทัมกีารเชือ่มต่อเพือ่ปรบัปรุงขอ้มลูระหวา่งศูนย์
คอมพวิเตอรห์ลกั (DC) และ ศนูยค์อมพวิเตอร์
ส ารอง (DR) ตลอดเวลา (Real Time Replication / 
Synchronization) เพือ่ใหศู้นยค์อมพวิเตอรส์ ารองมี
ขอ้มลูทีเ่ทยีบเท่าศนูยค์อมพวิเตอรห์ลกัและสามารถ
ใชง้านระบบส าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารลูกคา้
ผา่นชอ่งทาง online ไดท้นัท ีเมือ่มเีหตุการณ์เกดิขึน้ 

ถาม:  การเชือ่มต่อเพือ่ปรบัปรุงขอ้มลูระหวา่งศูนย์
คอมพวิเตอรห์ลกั (DC) และ ศนูยค์อมพวิเตอร์
ส ารอง (DR) ตลอดเวลา (Real Time Replication 
/ Synchronization) เพือ่ใหศู้นยค์อมพวิเตอร์
ส ารองมขีอ้มลูทีเ่ทยีบเท่าศูนยค์อมพวิเตอรห์ลกั 
ควรก าหนดตามระยะเวลาในการกูค้นืขอ้มลู (อาท ิ
ภายใน 4 ชม.) ไมใ่ช ่Real Time จงึรบกวน
พจิารณาใหแ้กไ้ขเปลีย่นเป็นระยะเวลาทีท่างศูนย์
คอมพวิเตอรส์ ารอง สามารถกูค้นืขอ้มลูธุรกจิ
ภายในระยะเวลาทีบ่รษิทัยอมรบัความเสีย่งไดแ้ละ
ตกลงกนัไว ้ 

ตอบ:  ถา้เป็นลกัษณะของการกูค้นืขอ้มลูตามระยะเวลา 
ทีก่ าหนด ไดถู้กระบุไวใ้นการควบคุมขอ้ 5.3.1.3 
แลว้ จุดประสงคข์องการควบคุมขอ้นี้เพือ่การ
เชือ่มต่อและปรบัปรุงขอ้มลูแบบ Real Time 
อยา่งไรกต็าม ส านกังานไดเ้ปลีย่นการควบคุมขอ้นี้
ใหจ้ ากดัเฉพาะระบบส าคญัทีใ่หบ้รกิารลกูคา้
เท่านัน้ 
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ถาม:  การ Sync ขอ้มลูระหวา่งศูนยห์ลกั-ศูนยส์ ารอง  

ทุก 1-2 ชัว่โมง แทนแบบ Real Time บรษิทั
สามารถตอบขอ้นี้เป็น Partial ไดห้รอืไม ่

ตอบ:  ในขอ้นี้ วตัถุประสงคข์องการควบคุมคอื การ 
Replicate ขอ้มลูแบบ Real Time เพือ่ไมใ่หร้ะบบ
ส าคญัทีใ่หบ้รกิารลกูคา้หยดุชะงกัแต่อยา่งใด 
ดงันัน้ การ Sync ขอ้มลูระหวา่งศูนยห์ลกั-ศูนย์
ส ารอง ทุก 1-2 ชัว่โมงถอืวา่ไม่เป็นการบรรลุ
วตัถุประสงคก์ารควบคุม จงึไมส่ามารถตอบเป็น 
Partial ได ้

5.4 การรบัมอืและ
ตอบสนองเมือ่ตรวจ
พบภยัคุกคามไซ
เบอร ์

  Intermediate 5.4.1.8 บรษิทัมกีระบวนการประเมนิประสทิธภิาพ ความ
พรอ้ม และศกัยภาพ (Due Diligence) ของ
บุคคลภายนอก หรอื ทีป่รกึษาทีจ่ะมาใหบ้รกิารที่
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการกูค้นืระบบสารสนเทศ
อยา่งสม ่าาเสมอ เพือ่ความมัน่ใจในความพรอ้มใน
การด าเนินงานหรอืการใหบ้รกิารเมือ่มเีหตุการณ์
ผดิปกตทิางสารสนเทศและไซเบอรเ์กดิขึน้ 

ถาม:  ชว่ยขยายความ การท า Due Diligence ที่
เหมาะสมดว้ย 

ตอบ:  อา้งองิวธิกีารคดัเลอืก Third Party ใน CM6 
 
ถาม:  ขอ้นี้รวมถงึ Due Diligence ส าหรบัผูใ้หบ้รกิาร 

DC และ DR หรอืไม ่รบกวนอธบิายเพิม่เตมิ 
ตอบ:  ถา้บรษิทัใชบ้รกิาร Colocation หรอื Third Party 

ทีใ่หบ้รกิาร DC/DR กใ็หร้วมดว้ย 

CM 6. การบริหารจดัการความเส่ียงจากผูใ้ห้บริการภายนอกหรือพนัธมิตรทางธรุกิจ (Third party risk management) 
6.3 หลกัเกณฑก์าร
ใชบ้รกิารจากผู้
ใหบ้รกิารภายนอก
หรอืพนัธมติรทาง
ธุรกจิ 

6.3.1 การ
คดัเลอืกผูใ้ห้
บรกิาร
ภายนอกหรอื

Advance 6.3.1.3 บรษิทัประเมนิความเสีย่ง และ การรกัษาความ
มัน่คงปลอดภยัสารสนเทศของผูใ้หบ้รกิารภายนอก
หรอืพนัธมติรทางธุรกจิทีม่คีวามส าคญั โดยน า
ประกาศนียบตัรทางดา้นความมัน่คงปลอดภยั
ทางดา้นสารสนเทศ รายงานการตรวจสอบจากผู้

ถาม:  รายงานการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบอสิระ (Third 
Party Assurance Report) หมายถงึ เอกสารใด
ของผูใ้หบ้รกิารภายนอกหรอืพนัธมติรทางธุรกจิทีม่ ี
ความส าคญั  
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พนัธมติรทาง
ธุรกจิ 

ตรวจสอบอสิระ (Third Party Assurance Report 
เชน่ SOC 2 Type 2 Report) มาใชห้รอื มกีารเขา้
ไปตรวจสอบการควบคุมดว้ยตนเอง เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่
ผูใ้หบ้รกิารภายนอกหรอืพนัธมติรทางธุรกจิทีม่ ี
ความส าคญั มมีาตรฐานการรกัษาความมัน่คง
ปลอดภยัสารสนเทศเทยีบเท่ามาตรฐานการรกัษา
ความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศของบรษิทั 

ตอบ:  ตวัอยา่งของ Third Party Assurance Report 
เชน่ SOC report หรอื CIS Benchmarks เป็นตน้ 

 
ถาม:  หากไมม่ ีThird Party Assurance Report 

สามารถใช ้Due Diligent Report แทนไดห้รอืไม ่ 
ตอบ:  ถา้ Due Diligent Report ของบรษิทัมกีาร

ตรวจสอบหรอืสามารถท าใหม้ัน่ใจไดว้า่ ผู้
ใหบ้รกิารภายนอกหรอืพนัธมติรทางธุรกจิทีม่ ี
ความส าคญั มมีาตรฐานการรกัษาความมัน่คง
ปลอดภยัสารสนเทศเทยีบเท่ามาตรฐานการรกัษา
ความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศของบรษิทั ก็
สามารถใชแ้ทนได ้

 
ถาม:  บรษิทัสามารถใช ้ISO ประจ าปี ทดแทน SOC 

report ไดห้รอืไม ่
ตอบ:  ใชไ้ด ้แต่บรษิทัควรตอ้งพจิารณา Scope ของ 

ISO Certification ดว้ยวา่ครอบคลุมหรอืไม ่เชน่ 
ISO 27001 ของ Data Center ของ Third Party  
ทีใ่หบ้รกิาร Colocation สามารถพจิารณาไดว้า่มี
ความเพยีงพอ ในขณะที ่ISO 27001 ของ Data 
Center ของ Third Party ทีใ่หบ้รกิาร IT 
Operation Service อาจไมเ่พยีงพอ เพราะไม่
ครอบคลุมบรกิารทางดา้นสารสนเทศทีบ่รษิทั     
ใชง้านจาก Third Party รายนัน้ 
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ถาม:  รบกวนอธบิาย Definition ของ Third Party 

เพิม่เตมิ และระบุว่างานใด ทีต่อ้งใช ้SOC Report 
ตอบ:  ตามค าจ ากดัความของ Third Party คอื 

หน่วยงานภายนอกทีเ่ชือ่มต่อและเขา้ถงึระบบ
สารสนเทศของบรษิทั หรอืเป็นหน่วยงานภายนอก
ทีเ่ขา้ถงึขอ้มลูของบรษิทั โดยบรษิทัจะตอ้ง
พจิารณาวา่การรกัษาความมัน่คงปลอดภยั
สารสนเทศของหน่วยงานภายนอกเทยีบเท่ากบั
นโยบายของบรษิทัเป็นส าคญั เชน่ การน า SOC 
Report มาใช ้ทัง้นี้ บรษิทัสามารถน าเอกสาร   
หรอื ขอ้มลูอื่นๆ มาใชง้านทดแทน SOC Report 
ได ้เชน่ IT Audit Report, Certification เป็นตน้ 

6.4 การรายงานต่อ
ส านกังาน คปภ. 

  Baseline 6.4.1.1 กระบวนการบรหิารจดัการผูใ้หบ้รกิารภายนอกหรอื
พนัธมติรทางธุรกจิของบรษิทั ครอบคลุมถงึ การ
รายงานปัญหาหรอืเหตุการณ์ผดิปกตทิีเ่กดิจากการ
ใชบ้รกิารจากผูใ้หบ้รกิารภายนอกหรอืพนัธมติรทาง
ธุรกจิ ทีส่่งผลกระทบต่อบรษิทัประกนัภยัตาม
เงือ่นไขในประกาศฯ และแนวปฏบิตัขิองส านกังาน 
คปภ. แก่ส านกังาน คปภ. โดยไมช่กัชา้ 

ถาม:  จากขอ้นี้ หากพบปัญหาหรอืเหตุการณ์ผดิปกต ิ
เชน่ ผูใ้หบ้รกิารภายนอกไมส่ามารถใหบ้รกิารได ้
(Downtime) หรอืเกดิเหตุการณ์ขอ้มลูรัว่ไหล
จ าเป็นตอ้งรายงานแก่ส านกังาน คปภ. หรอืไม ่    
กรุณายกตวัอย่างเหตุการณ์อื่นๆ และอธบิาย
เพิม่เตมิ  

ตอบ:  อา้งองิตามประกาศฯ และแนวปฏบิตัขิอง
ส านกังาน 

 
 
 
 

 


