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“

“ความเสี่่�ยงทางไซเบอร์์” หรืือ “ภััยไซเบอร์์”
เป็็นเรื่่อ� งสำำ�คัญ
ั ที่่ส� ามารถกระทบกัับเราทุุกคน
ในทุุ ก มิิ ติิ ข องชีีวิิ ต ไม่่ ใ ช่่ เ ฉพาะเรื่่� อ งการเงิิ น
อย่่ า งเดีี ย ว เพีี ย งแต่่ เ รื่่� อ งของการเงิิ น
อาจทำำ�ให้้เกิิดความเสีียหายได้้ง่า่ ย คนส่่วนใหญ่่
ยัังไม่่ ได้้ตระหนัักถึึงภััยไซเบอร์์มาก ทั้้�ง ๆ ที่่�
ในโลกยุุค 4.0 เราใช้้เทคโนโลยีีใช้้อิินเทอร์์เน็็ต
มากขึ้้�นและระบบต่่าง ๆ ก็็เชื่่�อมโยงกัันมากขึ้้�น
โดยเฉพาะ ผ่่านสิ่่�งที่่�เรีียกว่่า IoT (Internet
of Things) ถ้้าเชื่่�อมโยงต่่อเข้้าสู่่�อิินเทอร์์เน็็ต
ก็็มีีความเสี่่�ยงที่่�จะเกิิดภััยไซเบอร์์ ได้้ ดัังนั้้�น
Cybersecurity จึึงเป็็นเรื่่�องสำำ�คััญเพราะ
ภััยไซเบอร์์เกิิดขึ้้�นได้้ ในทุุกมิิติิ ไม่่ ใช่่แค่่เฉพาะ
เรื่่�องการเงิิน เราจึึงต้้องเท่่าทัันกัับภััยที่่�มากัับ
โลกยุุคใหม่่ เพราะความเสี่่�ยงเกิิดได้้ทุุกขณะ

”

ดร. วิรไท สันติประภพ
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

“

การเข้้ า สู่่�ยุุ ค ดิิ จิิ ทัั ล และสถานการณ์์
จากการแพร่่ ร ะบาดของ COVID-19
ส่่งผลให้้ภาคการเงิิน รวมทั้้�งอุุตสาหกรรม
ประกัั น ภัั ย ต้้ อ งเผชิิ ญ กัั บ โอกาส และ
ความท้้าทายมากมาย องค์์กรที่่�สามารถ
ปรัั บ เปลี่่� ย นกลยุุ ท ธ์์ มีี ความสามารถ
ในการรัับมืือกัับความเสี่่�ยงใหม่่ ตลอดจน
มีีศัั ก ยภาพด้้ า นเทคโนโลยีีที่่� ส ามารถ
เข้้าถึึงข้้อมููลและวิิเคราะห์์ข้้อมููล รวมทั้้�ง
ให้้บริิการประชาชนอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
และเป็็นธรรมเท่่านั้้�น ที่่�จะสามารถอยู่่�รอด
และเติิ บ โตภายใต้้ Ecosystem นี้้�
และสร้้ า งความเชื่่� อ มั่่� น ต่่ อ ประชาชน
แ ล ะ ผู้้� เ อ า ปร ะ กัั น ภัั ย ไ ด้้ ซึ่่� ง ปัั จ จัั ย
สู่่� ค ว า ม สำำ� เ ร็็ จ ที่่� สำำ�คัั ญ ที่่� สุุ ด
คืือ การสร้้าง Tone at the Top
ในการกำำ�กัั บ ดููแลจาก
คณะกรรมการบริิษััท

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ

”

เลขาธิการคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

“

ปััจจุุบันั ภััยคุุกคามทางไซเบอร์์เพิ่่ม� สููงขึ้้น� และ
ส่่งผลกระทบทั่่ว� โลก แม้้ว่า่ ภััยไซเบอร์์อาจเป็็น
สิ่่� ง ที่่� ห ลีีกเลี่่� ย งได้้ ย าก “แต่่ เ ราสามารถ
เตรีี ย มตัั ว เพื่่� อ รัั บ มืือกัั บ ภัั ย ดัั ง กล่่ า ว
อย่่างมีีประสิิทธิิผลได้้” โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง
การยกระดัั บ ประสิิ ท ธิิ ภ าพองค์์ ก รและ
ตลาดทุุนสู่่� Cyber Resilience สอดคล้้อง
กัั บ มาตรฐานสากลตั้้� ง แต่่ ก ารเตรีี ย ม
ความพร้้ อ ม การบริิ ห ารความเสี่่� ย ง
การเฝ้้าระวััง การตอบสนอง และความพร้้อม
ในการรัั บ มืือหากเกิิ ด ภัั ย ไซเบอร์์ รวมถึึ ง
การปฏิิบัติั ติ าม พ.ร.บ. การรัักษาความมั่่น� คง
ปลอดภััยไซเบอร์์ พ.ศ. 2562 ตลอดจน
การประสานความร่่ ว มมืือทั้้� ง ในระดัั บ
อุุตสาหกรรมและระดัับประเทศเพื่่อ� มุ่่�งสู่่�
เป้้าหมาย Cyber Resilience ร่่วมกััน

”

น.ส. รื่นวดี สุวรรณมงคล

เลขาธิการ สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คำ�นำ�
หน่่วยงานกำำ�กับั ดููแลภาคการเงิิน ได้้แก่่ ธนาคารแห่่งประเทศไทย
(ธปท.) สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กับั และส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจ
ประกัันภัยั (คปภ.) และสำำ�นักั งานคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.) เห็็นถึึงความสำำ�คัญ
ั ของการเสริิมสร้้างความรู้้�
และความตระหนัักด้า้ นความมั่่�นคงปลอดภััยไซเบอร์์แก่่คณะกรรมการ
ขององค์์ก รภาคการเงิิน  เพื่่�อ ให้้มี ีก ารสนัับ สนุุ น และผลัักดั นั องค์์ก ร
ในการสร้้างความพร้้อมในการรัับมืือภััยคุุกคามไซเบอร์์ ที่่นั� บั วัันองค์์กร
ภาคการเงิินต้อ้ งเผชิิญภััยที่่�มาในรููปแบบที่่�หลากหลาย มีีความซัับซ้้อน 
และส่่งผลกระทบในวงกว้้างมากขึ้้�น

หน่่ ว ยงานกำำ�กั ับ ดููแ ลภาคการเงิิน จึึง ได้้ร่่ ว มกัันจั ดสั
ั มั มนา          
เชิิงปฏิิบัติั กิ ารด้้านความมั่่�นคงปลอดภััยไซเบอร์์ให้้กับั คณะกรรมการ
ขององค์์กรภายใต้้การกำำ�กับั ดููแล โดยในปีี 2563 ได้้จัดั งาน  Cyber
Resilience Leadership : Tone from the Top เพื่่อ� ให้้ผู้้�เข้้าร่่วมสััมมนา
ได้้รับั ความรู้้�และตระหนัักต่่อภััยคุุกคามไซเบอร์์ ทั้้ง� การเรีียนรู้้�รููปแบบ
ของภััย ที่่� เ ผชิิญ แนวคิิด และบทบาทของกรรมการในการรัับ มืือ
จากกรณีีศึกึ ษาเหตุุการณ์์ ที่่�เคยเกิิดขึ้้�นจริิงและจากการร่่วมกิิจกรรม
การรัับมืือภััยคุุกคามไซเบอร์์ที่่จำ� �ำ ลองเสมืือนจริิง เพื่่อ� ให้้กรรมการเข้้าใจ
ในบทบาทหน้้าที่่�ในการกำำ�กับั ดููแลการบริิหารจััดการความเสี่่ย� ง และ
เตรีียมความพร้้อมรัับมืือภััยไซเบอร์์ รวมทั้้�ง เพิ่่�มโอกาสในการแลกเปลี่่ย� น
ประสบการณ์์ ความรู้้� และมุุมมองระหว่่างองค์์กร พร้้อมนี้้�ทางคณะผู้้�จััด
ได้้ จั ั ดทำ�สรุ
ำ ุ ป หลัั กก ารและแนวคิิ ด เกี่่� ย วกัั บ การบริิ ห ารจัั ดก าร
และกำำ�กับั ดููแลความมั่่�นคงปลอดภััยไซเบอร์์ขององค์์กรและชุุดคำ�ถ
ำ าม
สำำ�หรัับคณะกรรมการ ซึ่่�งอ้้างอิิงจาก  Cyber-Risk Oversight 2020
ของ European Confederation of Director’s Associations
(ecoDa) ซึ่่�งเป็็ นความร่่วมมืือระหว่่างคณะกรรมการขององค์์กรในยุุโรป
เพื่่�อ เป็็ น ประโยชน์์ ใ นการใช้้อ้้า งอิิง ในภายหลััง รวมทั้้�ง  ยิินดีีรั บั ฟัั ง
ความคิิดเห็็น  และข้้อเสนอแนะจากกรรมการทุุกท่า่ น  เพื่่อ� นำำ�มาพััฒนา
ให้้ดียิ่่ี ง� ขึ้้น 
� และขอขอบคุุณกรรมการทุุกท่า่ น ที่่�เข้้าร่่วมสััมมนามา ณ โอกาสนี้้�

คณะผู้้�จััดทำำ�

รูป

หลักการด้าน
Cyber Resilience
สำ�หรับกรรมการ
ภั ย ทางไซเบอร์ เ ป็ น ภั ย คุ ก คามที่ เ ติ บ โต
เร็วทีส่ ดุ และอาจเป็นภัยทีอ่ นั ตรายทีส่ ดุ ทีอ่ งค์กร
เผชิ ญ ในปั จ จุ บั น คณะกรรมการขององค์ ก ร
ซึ่ ง มี บ ทบาทหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ
ต่ อ ความมั่ น คงปลอดภั ย ไซเบอร์ ข ององค์ ก ร
จำ � เป็ น ที่ ต้ อ งทำ � ความเข้ า ใจกั บ ความเสี่ ย ง
ด้ า นไซเบอร์ ในยุ ค ปั จ จุ บั น รวมถึ ง มี ก รอบ
การทำ � งานที่ เ หมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ
ความเสี่ยงที่เผชิญ โดยมี 4 หลักการสำ�คัญ
สำ�หรับคณะกรรมการดังนี้
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1

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ไม่่ ค วรพิ จ ารณาว่ า เป็ น เพี ย งปั ญ หา
เชิ ง เทคนิ ค ที่ ใ ห้ ฝ่ า ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
รั บ ผิ ด ชอบเท่ า นั้ น แต่ ค วรเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง
ของการบริ ห ารจั ด การความเสี่ย งในระดั บ
องค์กร (Enterprise-Wide Risk Management)

2

Cyber Resilience Principles
for Board of Directors

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยงด้้านไซเบอร์์ควรดำำ�เนิินการ
ในระดัับองค์์กรและสอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์การดำำ�เนิินธุุรกิิจ
องค์์กรควรนำำ�ความเสี่่ย� งจากภััยคุุกคามไซเบอร์์มาพิิจารณาควบคู่่�
กัับมุุมมองด้้านกลยุุทธ์์ขององค์์กร ด้้านการปฏิิบัติั งิ านของทุุกส่ว่ นงาน
และด้้านการวััดมููลค่่าทางเศรษฐกิิจ (economic value) ขององค์์กร
และควรกำำ� หนดระดัับ ความเสี่่�ย งที่่� ย อมรัับ ได้้ (risk appetite)
ด้้านไซเบอร์์ให้้สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจและความเสี่่�ยง
ขององค์์กรในภาพรวม เพื่่�อให้้ฝ่่ายบริิหารสามารถจััดสรรทรััพยากร
ในการบริิหารจััดการความเสี่่ย� งด้้านไซเบอร์์อย่่างเหมาะสม รวมไปถึึง
จััดให้้มีกี ารประเมิินและการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงในระดัับองค์์กร
เช่่นเดีียวกัับความเสี่่ย� งสำำ�คัญ
ั ด้้านอื่่น 
� โดยการประเมิินระดัับความเสี่่ย� ง
ด้้า นไซเบอร์์ค วรคำำ�นึึ ง ถึึง ภััย ไซเบอร์์ทั้้ง� ที่่�มี ีโ อกาสเกิิดขึ้้�นสููง และ
ภััยไซเบอร์์ ที่่มี� โี อกาสเกิิดขึ้้นต่ำ
� ��ำ แต่่มีผี ลกระทบต่่อองค์์กรมาก ตลอดจน
พิิจารณาถึึงมููลค่่าทางเศรษฐกิิจ ความเสี่่ย� งทางการเงิินทั้้ง� จากการลงทุุน
ด้้านการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยไซเบอร์์และมููลค่่าความเสีียหาย
ด้้า นการเงิินที่่�เ กิิดขึ้้�น จากภััย คุุ ก คามไซเบอร์์ เพื่่�อ ใช้้ป ระมาณการ
งบประมาณให้้สอดคล้้องกัับแผนธุุรกิิจขององค์์กร
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การรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยไซเบอร์์ควรดำำ� เนิิ นการ
ตามความเสี่่�ยงที่่�องค์์กรมีี (Risk-Based Approach)
โดยไม่่ควรยึึดหลัักการ one-size-fits-all ควรปรัับให้้เหมาะสมและ
สอดคล้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจและความซัับซ้้อนขององค์์กร และดููแล
ให้้มีกี ารบริิหารจััดการแบบบููรณาการ โดยให้้ฝ่่ายงานต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
มีีส่่ ว นร่่ ว ม เช่่ น  ฝ่่ ายธุุ ร กิิจ ฝ่่ ายกฎหมาย ฝ่่ ายการเงิิน  เป็็ นต้้ น
ตลอดจนมีีการวางโครงสร้้างการกำำ�กับั ดููแลให้้มีกี ารถ่่วงดุุลตามหลััก
three lines of defence และการกำำ�หนดบทบาทหน้้ าที่่�ให้้ชัดั เจน
(ตารางแนบ 1)
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โดยหลัักการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยไซเบอร์์ มีีดังั นี้้�
1. ระบุความเสี่ยง (Identify)
ในขั้้�นตอนแรก  องค์์กรควรระบุุว่า่ ธุุรกิิจ กระบวนการปฏิิบัติั งิ าน 
และทรััพย์์สินด้
ิ า้ น IT ใดบ้้างขององค์์กรที่่�มีคี วามเสี่่ย� งต่่อการถููกคุกุ คาม
ทางไซเบอร์์ เพื่่�อให้้องค์์กรสามารถกำำ�หนดมาตรการป้้ องกััน ติดิ ตาม
รัับมืือ และกู้้�คืืนระบบ ได้้อย่่างเหมาะสมกัับระดัับความเสี่่ย� งที่่�มีอี ยู่่�
2. วางกลไกการป้ องกัน (Protection)
เมื่่�อองค์์กรระบุุความสำำ�คัญ
ั หรืือระดัับความเสี่่ย� งของทรััพยากร
ด้้านต่่าง ๆ แล้้ว จะสามารถกำำ�หนดแนวทางและดำำ�เนิินการตามมาตรการ
ป้้ อ งกััน ได้้อ ย่่ า งเหมาะสม ครอบคลุุ ม ถึึง การติิดตั้้ง� อุุ ป กรณ์์ รั ัก ษา
ความปลอดภััย เช่่น  Advance Persistence Threat (APT) Web Application
Firewall (WAF)   Intrusion Detection System  / Intrusion Protection
System (IDS/IPS) เป็็ นต้้น การควบคุุมการเข้้าถึึงและใช้้งานระบบ
การรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยข้้อมููลทั้้�งที่่�จุดรั
ุ บั ระหว่่างการรัับส่่ง และ
ที่่�จัดั เก็็บไว้้ในระบบ การพััฒนาโปรแกรมที่่�มีคี วามปลอดภััย ตลอดจน
การจััด ให้้ มี ีก ารฝึึ ก อบรมและสร้้ า งความตระหนัั ก ถึึ ง ความเสี่่�ย ง
ด้้านไซเบอร์์ให้้แก่่บุุคลากรทุุกระดัับในองค์์กร
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3. จัดให้มีระบบติ ดตาม (Detection)
ถึึงแม้้ว่า่ องค์์กรวางแนวทางป้้ องกัันไว้้แล้้ว แต่่การเป็็ นเป้้ าหมาย
ของการถูู กคุุ ก คามจากผู้้�ไม่่ ป ระสงค์์ ดีี และการเผชิิญ ความเสี่่�ย ง
กัับภััยคุุกคามไซเบอร์์รูปู แบบใหม่่ยังั คงมีีอยู่่�อย่่างต่่อเนื่่�อง ดัังนั้้�น องค์์กร
จำำ�เป็็ นต้้องจััดให้้มีทีี มี หรืือศููนย์์ทำ�ำ หน้้ าที่่�ติิดตามเฝ้้ าระวัังภััยคุุกคาม
ไซเบอร์์อย่่างต่่อเนื่่�องและมีีการติิดตั้้ง� เครื่่อ� งมืือ รวมทั้้�ง มีีกระบวนการ
ติิ ด ตามเฝ้้ าระวััง เหตุุ ก ารณ์์ ภั ั ย คุุ ก คามไซเบอร์์ และแจ้้ ง เตืือน
เมื่่�อมีีสิ่่ง� ผิิดปกติิเข้้ามาภายในองค์์กร นอกจากนี้้� องค์์กรควรติิดตาม
ข่่ า วสารภััย คุุ ก คามที่่� เ กิิดขึ้้�นกั ับ ภายนอก  และแลกเปลี่่�ย นข้้อ มูู ล
กัับหน่่ วยงานภายนอก  เช่่น  sector CERT เป็็ นต้้น  เพื่่�อนำำ�ข้อ้ มููล
มาวิิเคราะห์์และปรัับใช้้ในการติิดตามภััยคุุกคามที่่�อาจเข้้ามาสู่่�ระบบ
ขององค์์กรในเชิิงรุุก
4. เตรียมแนวทางการรับมือและเตรียมมาตรการกู้คืน
(Response and Recovery)
องค์์ก รควรเตรีีย มการตอบสนองในกรณีี ที่่�อ งค์์ก รถูู กคุุ ก คาม
ทางไซเบอร์์ โดยจััด ให้้มี ีแ ผนและกระบวนการรัับ มืือต่่ อ เหตุุ ก ารณ์์
ผิิดปกติิที่่เ� กิิดขึ้้น 
� ครอบคลุุมทั้้�งวิิธีกี ารรัับมืือ การวิิเคราะห์์เหตุุการณ์์
การจำำ�กัดั ความเสีียหายไม่่ให้้ลุุกลามในวงกว้้าง แนวทางการสื่่�อสาร
และประสานงานกัับผู้้�ที่่เ� กี่่�ยวข้้อง รวมทั้้�งเตรีียมมาตรการและแนวทาง
ในการกู้้�คืืนระบบให้้สามารถกลัับมาให้้บริิการลููกค้า้ ได้้ตามระยะเวลา
ที่่�กำ�ำ หนด นอกจากนี้้� องค์์กรควรซัักซ้อ้ มรัับมืือและกู้้�คืืนระบบจากกรณีี
เกิิดภัยั คุุกคามไซเบอร์์เป็็ นประจำำ�เพื่่อ� ให้้เห็็นผลในทางปฏิิบัติั ิ
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โดยการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยไซเบอร์์ควรดำำ�เนิิ นการดัังนี้้�
1. สอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่เป็ นที่ยอมรับ
เช่่น มาตรฐาน NIST Cybersecurity Framework    ISO/IEC 27001
The 20 CIS controls  และ The Payment Card Industry Data Security
Standards (PCI-DSS) เป็็ นต้น้
2. คณะกรรมการควรพิจารณาทางเลือกในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงด้านไซเบอร์
โดยคำำ�นึึงถึึงข้้อมููล ระบบ การดำำ�เนิินงาน  หรืือบริิการใดบ้้าง
ที่่�ยอมรัับความเสี่่ย� งจากการบุุกรุุกได้้ แนวทางการจััดสรรเงิินลงทุุน
ทางเลืือกหรืือวิิธีกี ารในการลดความเสี่่�ยงหรืือโอนความเสี่่ย� งด้้านไซเบอร์์
เช่่น การทำำ�ประกัันภัยั ไซเบอร์์ เป็็ นต้น 
้
3. ครอบคลุ ม ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากผู้ใ ห้ บ ริ ก ารภายนอก
(Third Party Risk) และมีีการบริิ หารจััดการความเสี่่�ยงดัังกล่่าว
โดยพิิจารณา การเพิ่่�มขีีดความสามารถในการเฝ้้ าระวัังการรัักษา
ความมั่่�นคงปลอดภััยของข้้อมููลจากการใช้้บริิการ cloud computing และ
ครอบคลุุมเทคโนโลยีีใหม่่ ที่่อ� งค์์กรนำำ�มาใช้้งาน เช่่น artificial intelligence
blockchain และ biometric เป็็ นต้น้
4. การออกแบบกระบวนการปฏิ บตั ิ งานควรค�ำนึ งถึงปัจจัย
หลักต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เช่่น การบริิหารทรััพย์์สิน  
ิ ความมั่่�นคงปลอดภััยของ host   network  
และ software การระบุุตัวั ตนและการบริิหารการเข้้าถึึง (identify and
access management)  นโยบายและกระบวนการปฏิิบัติั งิ าน (policies
and procedures) และข้้อมููลภััยคุุกคาม (threat intelligence) เป็็ นต้น้
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คณะกรรมการควรมี บ ทบาทสำ � คั ญ
ในการกำ�กับดูแลความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ ข ององค์ ก ร และผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์
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บทบาทหน้้ า ที่่� แ ละความรัั บ ผิิ ดช อบของคณะกรรมการ
ในเรื่่�องความมั่่�นคงปลอดภััยไซเบอร์์ ควรกำำ�หนดให้้ชััดเจน
เพื่่�อให้้เกิิดการดำำ�เนิินการในทางปฏิิบัติั ไิ ด้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
โดยองค์์ ก รอาจมีีอ งค์์ ป ระกอบของกรรมการที่่� มี ีค วามรู้้�ด้้ า น  IT
เพื่่อ� เพิ่่�มขีีดความสามารถของคณะกรรมการในการกำำ�กับั ดููแลความมั่่�นคง
ปลอดภััยไซเบอร์์

ควรได้้ รัั บ โอกาสได้้ เ ข้้ า ร่่ ว มการซัั ก ซ้้ อ มการรัั บ มืือ
ภััยไซเบอร์์ ในสถานการณ์์จำำ�ลองที่่�เสมืือนจริิง

เพื่่อ� ให้้กรรมการเข้้าใจกระบวนการตอบสนองต่่อภััยคุุกคามไซเบอร์์
ขององค์์กร และฝึึกซ้อ้ มการวิิเคราะห์์และการตััดสินิ ใจ

ควรผลัักดัันในการสร้้างวััฒนธรรมองค์์กรด้้านความมั่่น� คง
ปลอดภััยไซเบอร์์

เพื่่�อให้้พนัักงานตระหนัักถึึงภััยคุุกคามไซเบอร์์ใหม่่ ๆ ที่่�ทุุกคน
มีีโอกาสเผชิิญ รวมถึึงสิินทรััพย์์ในองค์์กรที่่�อาจถููกนำำ�ไปใช้้ ซึ่่ง� ก่่อให้้เกิิด
ความเสี่่�ย งด้้า นไซเบอร์์ ไ ด้้ และให้้ค วามสำำ�คั ัญ ในการปฏิิบั ัติิต าม
ความมั่่�นคงปลอดภััยไซเบอร์์ขององค์์กรอย่่างเคร่่งครััด รวมไปถึึงการสร้้าง
ความตระหนัักขององค์์กร โดยอาจจััดให้้มีกี ารสร้้าง awareness program
เช่่น จัดั ให้้มีกี ารให้้ความรู้้�ผ่่านช่่องทางต่่าง ๆ จััดอบรมสััมมนา และ
การทดสอบและวััดผลความตระหนัักของพนัักงานด้้านไซเบอร์์ (cyber drill)
เพื่่อ� การสร้้างความรู้้�เพิ่่�มเติิมกัับพนัักงานที่่�ไม่่มี ี awareness เพีียงพอ
เป็็ นต้น้
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คณะกรรมการควรรู้จักกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ของผู้กำ�กับดูแลที่เกี่ยวข้อง
กับความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ และระมัดระวัง
ดูแลให้องค์กรปฏิบัติตาม (Duty of Care)
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กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความมั่่�นคงปลอดภััยไซเบอร์์

• พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
(ฉบับแก้ไขเพิม่ เติม)
• พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระท�ำความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2550 (ฉบับแก้ไขเพิม่ เติม)
• พระราชบัญ ญัติก ารบริห ารงานและการให้บ ริก ารภาครัฐ
ผ่่านระบบดิิจิทัิ ลั พ.ศ. 2562
• พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยไซเบอร์
พ.ศ. 2562
• พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

หลัักเกณฑ์์ของธนาคารแห่่งประเทศไทย (ธปท.)

• ประกาศธนาคารแห่ ง ประเทศไทย ที่ สนส . 21/2562
เรื่่�อง หลัักเกณฑ์์การกำำ�กับั ดููแลความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีี
สารสนเทศ (Information Technology Risk) ของสถาบัันการเงิิน
• แนวปฏิบตั ใิ นการบริหารความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT Risk Implementation Guideline)
• แนวปฏิบตั กิ ารบริหารจัดการความเสีย่ งจากบุคคลภายนอก 
(Third Party Risk Management Implementation Guideline)
• กรอบการประเมินความพร้อมด้าน Cyber Resilience
• แนวปฏิบตั กิ ารทดสอบเจาะระบบแบบ Intelligence-led (iPentest)
• แนวนโยบาย เรื่ อ งการรั ก ษาความมั ่น คงปลอดภั ย
ของการให้้บริิการทางการเงิินและการชำำ�ระเงิินบนอุุปกรณ์์
เคลื่่อ� นที่่� (Guiding Principles for Mobile Banking Security)
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หลัั ก เกณฑ์์ ข องสำำ�นัั ก งานคณะกรรมกำำ�กัั บ และส่่ ง เสริิ ม
การประกอบธุุรกิิจประกัันภััย (คปภ.)

• ประกาศคณะกรรมการก�ำกับ และส่ ง เสริม การประกอบ
ธุุรกิิจประกัันภัยั เรื่่�อง หลัักเกณฑ์์การกำำ�กับั ดููแลและบริิหาร
จััดก ารความเสี่่�ย งด้้า นเทคโนโลยีีส ารสนเทศของบริิษััท
ประกัันชีวิี ติ / ประกัันวินิ าศภััย พ.ศ. 2563  
• แนวปฏิ บ ั ติ เรื่ อ ง การก�ำกั บ ดู แ ลและบริ ห ารจั ดก าร
ค ว า ม เ สี่ ย ง ด้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร สน เ ท ศ ข อ ง บ ริ ษั ท
ประกัันชีวิี ติ / ประกัันวินิ าศภััย พ.ศ. 2563
• แนวปฏิบ ตั ิเ รื่อ ง หลัก เกณฑ์ก ารก�ำกับ ดูแ ลการใช้บ ริก าร
จากผู้้�ให้้บริิการภายนอกด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศของบริิษัทั
ประกัันชีวิี ติ / ประกัันวินิ าศภััย พ.ศ. 2563

หลัักเกณฑ์์ของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.)

• ประกาศส�ำนั ก งานคณะกรรมการก�ำกับ หลัก ทรัพ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 37/2559 เรอื่ ง ข้อก�ำหนดในรายละเอียด
เกีย่ วกับการจัดให้มรี ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ประกาศแนวปฏิบตั ทิ ่ น
ี ป. 3/2559 เรอื่ ง แนวปฏิบตั ใิ นการจัดให้ม ี
ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ
• กรอบการประเมินความพร้อมด้าน cyber resilience (CRAF)
• คูม่ อื แนวทางปฏิบตั กิ ารก�ำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยี
ระดับองค์กรที่ดี (IT governance)
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• คูม่ อื แนวทางปฏิบตั กิ ารบริหารจัดการความเสีย่ งด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT risk management)
• คู่ ม ื อ แนวทางปฏิ บ ั ติ ก ารบริ ห ารจั ดก ารการใช้ บ ริ ก าร
cloud computing
สามารถดููร ายละเอีีย ดได้้จ ากเว็็บ ไซต์์ข อง สำำ�นััก งานพััฒ นา
ธุุรกรรมทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (www.etda.or.th) ธปท. (www.bot.or.th)
คปภ. (www.oic.or.th) และ ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
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4

คณะกรรมการควรได้ข้อมูลที่เพียงพอ
ต่อการกำ�กับดูแลความเสีย่ งด้านความมัน่ คง
ปลอดภัยไซเบอร์

14
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ฝ่่ า ยบริิ ห ารและผู้้�เชี่่� ย วชาญด้้ า นไซเบอร์์ ข ององค์์ ก ร
ควรรายงานข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความมั่่�นคงปลอดภััย
ไซเบอร์์ต่่อคณะกรรมการเป็็นประจำำ�

ข้้อมููลที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั เช่่น
• สภาพภัย คุ ก คามไซเบอร์ท่ีอ งค์ก รเผชิญ ในปั จ จุ บ ัน  และ
แนวโน้้มในอนาคต (threat landscape) ข่่าวภััยที่่�โจมตีีองค์์กรอื่่น 
�
• กฎหมายและกฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์
ข้้อบัังคัับขององค์์กร
• ทรัพย์สนิ และข้อมูลที่ส�ำคัญ รวมทัง้ ข้อมูลทีอ่ อ่ นไหวขององค์กร
เพอื่ สามารถจัดล�ำดับส�ำคัญในการบริหารความเสีย่ ง
• ผลการวิเคราะห์ความเสีย่ งและผลกระทบโดยเฉพาะด้านธุรกิจ
• แนวทางการป้ องกันและรับมือ เช่น การป้ องกันการเข้าถึง
ระบบสำำ�คั ญ
ั ความถี่่�ใ นการทดสอบการวิิเ คราะห์์ช่่อ งโหว่่
ของระบบแผนรองรัับภััยคุุกคาม และแผนการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ได้้อย่่างต่่อเนื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้อง
• แนวทางการประสานงาน การสื่อสารและเปิ ด เผยข้อ มูล
ไปยัังผู้้�ที่่เ� กี่่�ยวข้้องในกรณีีที่่เ� กิิดการโจมตีีด้า้ นไซเบอร์์

ควรติิดตามผลการปฏิิบััติิงานด้้านความมั่่�นคงปลอดภััย
ไซเบอร์์อย่่างน้้อยไตรมาสละ 1 ครั้้ง� หรืือเมื่่อ� เกิิดเหตุุการณ์์
ที่่�มีีนััยสำำ�คััญ

เพื่่อ� ทราบถึึงความพร้้อมในการป้้ องกััน การตรวจจัับ การตอบสนอง
ต่่อเหตุุการณ์์ และการกู้้�คืืนระบบขององค์์กรในการรัับมืือภััยคุุกคามไซเบอร์์
Cyber Resilience Principles
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ควรนำำ�ข้้อมููลจากการรายงานด้้านความมั่่�นคงปลอดภััย
ไซเบอร์์มาร่่วมพิิจารณาในการกำำ�หนดกลยุุทธ์์

รวมถึึงการพิิจารณาแผนการดำำ�เนิินธุรุ กิิจ การเสนอผลิิตภััณฑ์์ใหม่่
การขยายตลาดกลุ่่�มเป้้ าหมาย การควบรวมกิิจการ การนำำ�เทคโนโลยีีใหม่่
มาประยุุกต์ใ์ ช้้ ตลอดจนการปรัับปรุุงระบบ IT ขององค์์กร

ควรได้้รับั การเสริิมสร้้างความรู้้�ด้า้ นภััยไซเบอร์์และการรัักษา
ความมั่่�นคงปลอดภััยไซเบอร์์
จากการจััดอบรม สััมมนา การจััดให้้มีเี อกสารความรู้้�  ตลอดจน
การรัับฟัั งจากการรายงานความเสี่่�ยงด้้านไซเบอร์์อย่่างสม่ำำ��เสมอต่่อเนื่่�อง

คณะกรรมการอาจตั้้ง� คณะกรรมการย่่อยหรืือผู้้�เชี่่ย� วชาญอิิสระ

เมื่่�อต้้องการองค์์ความรู้้�เฉพาะเรื่่�อง เพื่่�อสนัับสนุุ นข้อ้ มููล และ
เพิ่่�มมุุมมองที่่�กว้า้ งและหลากหลาย เช่่น จัดั ให้้มีผู้้�ี เชี่่�ยวชาญภายนอก
จััดให้้มีกี ารตรวจสอบจากผู้้�เชี่่�ยวชาญภายนอกที่่�เป็็ นอิสิ ระในการประเมิิน
ความเพีียงพอของการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยไซเบอร์์ขององค์์กร
เป็็ นต้น้
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Toolkits
Toolkit A

ชุุ ดคำ�ถ
ำ ามเพื่่� อ ใช้้ ใ นการประเมิิ น ความรู้้�และ
ความเข้้า ใจด้้ า นการรััก ษาความมั่่�น คงปลอดภััย
ไซเบอร์์ และวััฒ นธรรมองค์์ ก รด้้ า นความมั่่�น คง
ปลอดภััยไซเบอร์์

Toolkit B

ชุุดคำ�ถ
ำ ามสำำ�หรัับคณะกรรมการเพื่่อ� ใช้้ในการสอบถาม
เรื่่� อ งที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งความมั่่�น คงปลอดภัั ย ไซเบอร์์
กัับฝ่่ ายบริิหาร

Toolkit C

ตััว ชี้้�วั ัดด้้า นความมั่่�น คงปลอดภััย ไซเบอร์์สำ�ำ หรัับ
คณะกรรมการ (Board-Level Cybersecurity Metrics)

Toolkit D

สรุุ ป มาตรฐานสากลที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ ความมั่่�น คง
ปลอดภััยไซเบอร์์
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Toolkit A
ชุุด คำำ�ถามเพื่่� อใช้้ ในการประเมิิ นความรู้้�และความเข้้ าใจ
ด้้ า นการรััก ษาความมั่่�นคงปลอดภััย ไซเบอร์์ข ององค์์ก ร และ
การมีีวัฒ
ั นธรรมองค์์กรด้้านความมั่่�นคงปลอดภััยไซเบอร์์ ดัังนี้้�
1. ฝ่ ายบริห ารได้น�ำ ข้อ มูล ด้า นความมั ่น คงปลอดภัย ไซเบอร์
มาประกอบการตััดสินิ ใจทางธุุรกิิจที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ขององค์์กร เช่่น การควบรวม
กิิจการ การพิิจารณาหุ้้�นส่่วนทางธุุรกิิจ และการออกผลิิตภััณฑ์์ใหม่่
หรืือไม่่
2. ฝ่ ายบริหารทราบหรอื ไม่ว่า องค์กรมีความเสีย่ งด้านไซเบอร์
(maturity cyber risk) อยูใ่ นระดับใด 
3. ฝ่ ายบริหารได้พจิ ารณาความคุม้ ค่าในการลงทุนดา้ นความมั ่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ขององค์กรหรือไม่
4. ฝ่ ายบริหารได้จดั ตัง้ หน่ วยงานทีท่ �ำหน้าทีร่ กั ษาความมั ่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ขององค์กร รวมถึงพิจารณาศักยภาพด้านบุคลากร
ในหน่่วยงานให้้สามารถปฏิิบัติั งิ านได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพหรืือไม่่
5. ฝ่ ายบริหารมีการสื่อสารภัยคุกคามไซเบอร์ทเ่ี กิดขึ้นใหม่ ๆ ให้แก่
พนัักงานทั่่�วทั้้�งองค์์กร และได้้กำ�ำ หนดวิิธีกี ารในการสื่่อ� สารเรื่่อ� งดัังกล่่าว
แยกตามประเภทของผู้้�รัับข้้อมููล เช่่น ลูกค้
ู า้  ผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียขององค์์กร
และหน่่วยงานกำำ�กับั หรืือไม่่
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6. องค์กรมีการร่วมมอื กับหน่วยงานอื่น ทงั ้ ภาครัฐหรอื ภาคเอกชน
เพื่่�อทราบถึึงข้้อมููลภััยคุุกคามต่่าง ๆ ที่่�เกิิดขึ้้น� ภายนอกองค์์กร และ
แลกเปลี่่ย� นข้้อมููลภััยคุุกคามที่่�เกิิดขึ้้น� ในองค์์กรต่่อหน่่วยงานอื่่น� หรืือไม่่
7. องค์กรก�ำหนดขั ้นตอนในการพิจารณาและติดตาม กฎเกณฑ์
ข้้อบัังคัับ หรืือกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััย
ไซเบอร์์ เพื่่อ� นำำ�มาปฏิิบัติั ภิ ายในองค์์กรอย่่างไร
8. องค์กรได้ท�ำประกันภัยไซเบอร์หรือไม่ หากท�ำผลประโยชน์
ที่่�ได้้ครอบคลุุมความเสี่่ย� งที่่�มีหี รืือไม่่
9. องค์กรมีการสร้างวัฒนธรรมด้าน cybersecurity ในองค์กรหรอื ไม่
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1 - 5

1   2   3   4   5
O  O  O  O  O
1   2   3   4   5
O  O  O  O  O

1   2   3   4   5
O  O  O  O  O

จััดประเภทของความเสี่่ย� งด้้านไซเบอร์์เป็็ นความเสี่่ย� ง
ทางด้้านเทคโนโลยีี

ความมั่่�นคงปลอดภััยทางด้้านไซเบอร์์จะพิิจารณา
ร่่วมกัับฝ่่ ายบริิหารโดยพิิจารณาจากข้้อมููลในอดีีต
(เช่่น เหตุุการณ์์ข้อ้ มููลรั่่�วไหลที่่�ผ่า่ นมา เป็็ นต้น้ )

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริิ ษัั ท พึ่่� ง พ า ฝ่่ า ย บ ริิ ห า ร
ในการประเมิินเรื่่�องทรััพย์์สินที่่
ิ สำ� �คั
ำ ญ
ั  ภััยคุุกคาม
ที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั รวมทั้้�งการประเมิินความเสี่่ย� งในภาพรวม
ทั้้�งหมด

1

2

3

(น้้ อยที่่�สุดุ ) (มากที่่�สุดุ )

Cyber risk culture level (1)

ลำำ�ดัับ

คณะกรรมการบริิ ษัั ท มีี ส่่ ว นร่่ ว มในการประเมิิ น
ความเสี่่ย� งด้้านกลยุุทธ์์ทรััพย์์สินที่่
ิ สำ� �คั
ำ ญ
ั  ภััยคุุกคาม
ที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั รวมทั้้�ง การประเมิินความเสี่่ย� งในภาพรวม
ทั้้�ง หมด  เพื่่�อ ส่่ง เสริิม กลยุุท ธ์์ก ารบริิห ารความเสี่่�ย ง
แบบองค์์รวม

ความมั่่�น คงปลอดภััย ทางด้้า นไซเบอร์์จ ะถูู กนำำ� มา
พิิจารณาในแบบมองไปข้้างหน้้า forward - looking
ร่่วมกัับฝ่่ ายบริิหาร (เช่่น การออกผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ เป็็ นต้น้ )

จััดประเภทของความเสี่่�ยงด้้านไซเบอร์์เป็็ นความเสี่่ย� ง
แบบองค์์รวม (enterprise wide risk)

Cyber risk culture level (5)

ระดัับการประเมิิ นวััฒนธรรมของคณะกรรมการบริิ ษัทั

ตััวอย่่าง : แบบการประเมิิ นเพื่่�อแสดงถึึงระดัับการมีีวัฒ
ั นธรรมองค์์กรด้้าน Cyber Risk ของกรรมการบริิ ษัทั
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CEO ส่่งเสริิมให้้มีกี ารเข้้าถึึง และมีีการสื่่อ� สารระหว่่าง
คณะกรรมการบริิษัทั แหล่่งข้้อมููลจากภายนอก  และ
ฝ่่ ายบริิหารเกี่่�ยวกัับภััยคุุกคามทางไซเบอร์์ที่่เ� กิิดขึ้้น� ใหม่่
คณะกรรมการบริิษััท มุ่่�งหวััง ให้้ฝ่่ ายบริิห ารสามารถ
ให้้ข้้อ มููล การวิิเ คราะห์์ที่่�เ ข้้า ใจได้้ง่่า ยว่่ า ความเสี่่�ย ง
ทางไซเบอร์์ข องบริิษััท คืืออะไร รวมทั้้�ง ความเสี่่�ย ง
ที่่� ส ามารถยอมรัับ ได้้ แ ละสามารถลดความเสี่่� ย ง
ได้้อ ย่่ า งไร รวมถึึง การโอนความเสี่่�ย งเพื่่�อ ที่่�บ รรลุุ
เป้้ าหมายทางธุุรกิิจที่่�กำ�ำ หนดไว้้
คณะกรรมการบริิษััท แต่่ ง ตั้้�ง คณะกรรมการชุุ ดย่่อ ย
( S u b - C o m m i t t e e )  ที่่� ป ร ะ ก อ บ ด้้ ว ย ผู้้�ที่่� มีี
ความรู้้�เพีีย งพอในการบริิ ห ารจััดก ารความเสี่่�ย ง
ด้้านไซเบอร์์ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

ข้้อ มูู ล ข่่ า วสารเกี่่� ย วกัับ ภััย คุุ ก คามทางไซเบอร์์ 1   2   3   4   5
ที่่�เกิิดขึ้้น� ใหม่่หรืือเหตุุการณ์์ ที่่�ควรติิดตามจะผ่่าน O  O  O  O  O
ก า ร กลั่่�นก ร อ ง จ า ก  C E O  ก่่ อ น ร า ย ง า น
ต่่อคณะกรรมการบริิษัทั
1   2   3   4   5
O  O  O  O  O

คณะกรรมการบริิษัทั ไม่่ได้้คาดหวัังให้้ฝ่่ายบริิหาร
สามารถประเมิิน หรืือบริิห ารจััดก ารความเสี่่�ย ง
ทางไซเบอร์์ได้้

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริิ ษัั ท ไ ม่่ ไ ด้้ แ ต่่ ง ตั้้� ง ใ ห้้ มีี 1   2   3   4   5
คณะกรรมการชุุ ดย่่อ ย (Sub-Committee) ที่่�มี ี O  O  O  O  O
ความรู้้�เ พีีย งพอในการบริิห ารจััดก ารความเสี่่�ย ง
ด้้านไซเบอร์์

5

6

7

คณะกรรมการบริิษััท ได้้รั ับ ข้้อ มูู ล ข่่ า วสารเกี่่�ย วกัับ
ความมั่่�นคงปลอดภััยทางไซเบอร์์โดยตรงจากแหล่่งอื่่�น
นอกเหนืือจากฝ่่ ายบริิหาร

1   2   3   4   5
O  O  O  O  O

คณะกรรมการบริิษัทั ได้้รับั ข้้อมููลข่่าวสารเกี่่ย� วกัับ
ความมั่่�นคงปลอดภััยทางไซเบอร์์จากฝ่่ ายบริิหาร

4

Toolkit B
ชุุ ด คำำ�ถามสำำ�หรัับ คณะกรรมการเพื่่� อ ใช้้ ใ นการสอบถาม
เรื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความมั่่�นคงปลอดภััยไซเบอร์์กับั ฝ่่ ายบริิ หาร
ด้้านการวางกลยุุทธ์์และการประเมิินความเสี่่ย� ง
1. องค์กรมีการก�ำหนดรูปแบบกรอบการท�ำงาน  (framework)
อย่างไร และได้ท�ำการวิเคราะห์จดุ อ่อน (gap analysis) หรือไม่
2. องค์กรได้น�ำกรอบการท�ำงานทีเ่ ป็ นมาตรฐานสากลทีเ่ กีย่ วข้อง
กับความมั ่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (cybersecurity) เพอื่ ประเมินความเพียงพอ
ในการบริิหารความเสี่่ย� งด้้านความมั่่�นคงปลอดภััยหรืือไม่่
3. กระบวนการปฏิบตั งิ านและการให้บริการทางธุรกิจที่ส�ำคัญ
ขององค์์กรคืืออะไร และมีีการเชื่่�อมโยงกัับกฎหมาย และกฎเกณฑ์์
ที่่�เกี่่�ยวข้้องของหน่่ วยงานกำำ�กับั ดููแล หน่่ วยงานที่่�ให้้บริิการด้้าน  IT
รวมถึึงผู้้�ให้้บริิการภายนอกขององค์์กรอย่่างไร
4. ส่วนส�ำคัญขององค์กรที่ต้องได้รบั การป้ องกันคืออะไร เช่น 
สินทรัพย์ขอ้ มูล เป็ นต้น และส่วนส�ำคัญดังกล่าวเคยเกิดภัยคุกคามไซเบอร์
หรืือไม่่
5. องค์กรได้ก�ำหนดกลยุทธ์ส�ำหรับการรักษาความมั ่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆ อย่างไร เหมาะสมหรือไม่
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6. องค์กรได้จดั ล�ำดับความส�ำคัญของความเสีย่ งจากภัยคุกคาม
ไซเบอร์ และก�ำหนดวิธกี ารในการจัดการความเสีย่ งในแต่ละรูปแบบ หรอื ไม่
6.1 องค์กรจัดท�ำทะเบียนรายการทรัพย์สนด
ิ ้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และระบบงานที่ส�ำคัญหรือไม่
6.2 การระบุภยั คุกคามไซเบอร์ครอบคลุมปั จจัยทัง้ ภายในและ
ภายนอกหรือไม่
6.3 การพิ จ ารณาความเสี่ ย งด้ า นไซเบอร์ ค รอบคลุ ม
การเชื่่�อ มต่่ อ กัับ สภาพแวดล้้ อ มภายนอกขององค์์ ก ร
ได้้อย่่างครบถ้้วนหรืือไม่่
7. อะไรคอื ช่องโหว่ทเ่ี กีย่ วข้องกับภัยคุกคามไซเบอร์ทร่ี า้ ยแรงที่สดุ
ขององค์์กร
8. องค์กรได้พจิ ารณาถึงความเป็ นอิสระในการประเมินความเสีย่ ง
ของบุคคลภายนอก (third party) เกีย่ วกับการบริหารจัดการความเสีย่ ง
จากภัยคุกคามไซเบอร์หรือไม่
9. การตัดสนิ ใจด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจ (business strategy) ใดบ้าง
ที่่�มีผี ลต่่อความเสี่่ย� งด้้านไซเบอร์์
10. การจัดท�ำประกันภัยขององค์กรครอบคลุมถึงภัยคุกคามไซเบอร์
หรือไม่ ประกันภัยดังกล่าวมีลกั ษณะอย่างไร เพียงพอต่อความเสียหาย
ทีอ่ งค์กรยอมรับได้หรือไม่ เพราะเหตุใดจึงเลือกใช้ประกันภัยนี้
11. กลยุทธ์ดา้ นความเสีย่ งขององค์กรได้ระบุครอบคลุมถึงภัยคุกคาม
ทีอ่ าจเกิดขึ้นจากการใช้ cloud technology   Bring-Your-Own-Device
(BYOD)  และ supply chain หรือไม่
Cyber Resilience Principles
for Board of Directors
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ด้้านการกำำ�หนดบทบาทหน้้าที่่�ในองค์์กร
1. องค์กรมีการจัดตัง้ ทีมบริหารความเสีย่ งด้านไซเบอร์แยกเฉพาะ
อย่่า งเป็็ นอิิส ระ เพื่่�อ ดููแ ลความเสี่่�ย งด้้า นไซเบอร์์ทั้้ง� องค์์ก รหรืือไม่่
มีีการจััดสรรงบประมาณเพีียงพอหรืือไม่่ และมีีการเชื่่อ� มโยงกัับการบริิหาร
จััดการความเสี่่ย� งขององค์์กรโดยรวมอย่่างไร
2. โครงสร้ า งและบทบาทหน้ า ที่ข องทีม บริห ารความเสี่ย ง
ด้้านไซเบอร์์มีคี วามเหมาะสม ครอบคลุุมการปฏิิบัติั งิ านที่่�เกี่่�ยวข้้องหรืือไม่่
ตััวอย่่างเช่่น
2.1 การแต่งตังผู
้ บ้ ริหารเป็ นคณะกรรมการ (steering committee)
2.2 ด้านความมั ่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (information security)
2.3 ด้านความปลอดภัยทางกายภาพ (physical security)
2.4 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology)
2.5 ด้านกฎหมาย (legal)
2.6 ด้านการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ (compliance)
2.7 ด้านการปฏิบตั กิ าร (operation)
2.8 การใช้บ ริก ารร่ว มกันก ับ หน่ ว ยงานอื่น  หรือ องค์ก รอื่น
(shared services)
2.9 หน่วยงานทางธุรกิจ (business units)
3. ทีมบริหารความเสีย่ งด้านไซเบอร์ ประกอบไปด้วยหน่วยงาน
รััก ษาความมั่่�น คงปลอดภััย และมีีห น่่ ว ยงานอื่่�น ๆ ที่่�เ กี่่�ย วข้้อ งกัับ
ความมั่่�นคงปลอดภััยทางไซเบอร์์ หรืือไม่่ เช่่น ฝ่่ ายพััฒนาธุุรกิิจ ฝ่่ ายบริิหาร
ความเสี่่ย� ง ฝ่่ ายทรััพยากรบุุคคล ฝ่่ ายจััดซื้้อ� และฝ่่ ายกฎหมาย เป็็ นต้น 
้
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4. ทีมบริหารความเสี่ยงด้านไซเบอร์มคี วามรู้ ความสามารถ
และทัักษะที่่�จำ�ำ เป็็ นต่อ่ การปฏิิบัติั งิ านหรืือไม่่ และได้้รับั การฝึึกอบรม หรืือ
พััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�องหรืือไม่่
5. ทีมบริหารความเสีย่ งด้านไซเบอร์ มีการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ชื่อมโยง
กัับการบริิหารความเสี่่�ยงในภาพรวมขององค์์กร (Enterprise Risk
Management : ERM) อย่่างไร
6. องค์ก รมีว ิธีก ารเลือ กหน่ ว ยงานเจ้า ของความเสี่ย ง (risk
ownership) อย่่างไร
7. ผูบ้ ริหารระดับ CEO  CIO และผูบ้ ริหารระดับสูง ให้การสนับสนุน
กับทีมบริหารความเสีย่ งด้านไซเบอร์ขององค์กรอย่างไร
8. องค์กรมีการก�ำหนดงบประมาณด้านความมั ่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
อย่่างไร หน่่ วยงานรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยสารสนเทศ มีีบทบาท
อย่่างไรในการจััดสรรงบประมาณด้้านความมั่่�นคงปลอดภััยทางไซเบอร์์ และ
การตััดสินิ ใจลงทุุนกับั เครื่่อ� งมืือรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยด้้านไซเบอร์์
9. องค์กรมีการก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจของการรักษาความมั ่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศในแง่ของทรัพยากร การตัดสนิ ใจ งบประมาณ บุคลากร
และการเข้าถึงข้อมูลอย่างไร และได้น�ำ  best practice จากอุตสาหกรรม
เดียวกันมาเปรียบเทียบในการก�ำหนดขอบเขตหรือไม่
10. หน่วยงานรักษาความมั ่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (information
security) มีการรายงานผลการปฏิบตั งิ านถึงผูบ้ ริหารระดับสูงขององค์กร
หรืือไม่่ (เช่่น CIO  CISO  CTO  COO  ผู้้�บริิหารฝ่่ ายความมั่่�นคงปลอดภััย
ขององค์์กรและหน่่วยงานอื่่นที่่
� เ� กี่่�ยวข้้อง)
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11. องค์กรได้ก�ำหนด กระบวนการ ให้หน่วยงานรักษาความมั ่นคง
ปลอดภััยสารสนเทศสามารถทำำ�หน้้าที่่�ได้้อย่่างเป็็ นอิสิ ระ สามารถรายงาน
ภััยไซเบอร์์ที่่�พบ (escalate) ต่่อผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องและผู้้�บริิหารระดัับสููง
ทางด้้ า น  IT เพื่่�อ ทราบและหาแนวทางในการแก้้ ไ ขปัั ญ หาที่่� พ บ
ได้้อย่่างรวดเร็็วและครบถ้้วนหรืือไม่่
12. องค์กรได้ก�ำหนดบทบาทหน้ าที่ของทีมบริหารความเสีย่ ง
ด้้า นไซเบอร์์แ ละหน่่ ว ยงานรััก ษาความมั่่�นคงปลอดภััย สารสนเทศ
รวมถึึงกำำ�หนดนโยบายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความมั่่�นคงปลอดภััยทางไซเบอร์์
และการควบคุุมที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างไร
13. องค์ ก รได้ จ ัด เตรีย มแผนการด�ำเนิ นก ารในกรณี ท่ีเ กิ ด
ภาวะวิิกฤต (crisis) เกี่่�ยวกัับความมั่่�นคงปลอดภััยไซเบอร์์อย่่างไร และ
กำำ�หนดให้้มีกี ารประสานงานให้้ผู้้�เชี่่�ยวชาญภายนอกในกรณีีที่่ต้� อ้ งการ
ความช่่วยเหลืือได้้ทันก
ั าลหรืือไม่่
14. องค์กรได้ก�ำหนดการประเมินหน่ วยงานรักษาความมั ่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศไว้อย่างไร (ผูป้ ระเมิน และ เกณฑ์ในการประเมิน)
15. องค์กรมีการพัฒนาความรูข้ องผูป้ ฏิบตั งิ านภายในหน่วยงาน
รััก ษาความมั่่�นคงปลอดภััย สารสนเทศเกี่่�ย วกัับ กลยุุท ธ์์ข ององค์์ก ร
แผนธุุรกิิจ และการปฏิิบัติั งิ านขององค์์กรอย่่างไร
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ด้้านมาตรการป้้ องกัันและการดำำ�เนิินงาน
1. องค์ก รได้ก�ำ หนดกระบวนการในการป้ อ งกัน  ครอบคลุ ม
ในส่่วนใดบ้้าง เช่่น การควบคุุมด้้านการปฏิิบัติั กิ าร การเข้้าถึึงข้้อมููล
การเข้้ารหััสข้อ้ มููล การสำำ�รองข้้อมููล การเข้้ารหััสการรัับส่่งข้้อมููลระหว่่าง
เครืือข่่ายอย่่างไร และสามารถป้้องกัันภัยั คุุกคามจากภายในองค์์กรได้้หรืือไม่่
2. องค์กรได้ก�ำหนดกระบวนการควบคุมเพอื่ ป้ องกันความเสีย่ ง
ด้านไซเบอร์ ไว้ในนโยบายด้านบุคลากรขององค์กร เช่น การตรวจสอบ
ประวัตยิ อ้ นหลัง การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
การโอนย้้ายพนัักงาน รวมถึึงการลาออกของพนัักงาน เป็็ นต้น 
้ เพื่่อ� ป้้ องกััน
ความเสี่่ย� งจากภััยไซเบอร์์ที่่เ� กิิดขึ้้น� จากภายในองค์์กรหรืือไม่่
3. องค์ก รสามารถสืบสวนเหตุ ก ารณ์ ท างไซเบอร์ (forensic
investigation) หรืือไม่่
4. องค์กรมีกระบวนการในการป้ องกันภัยคุมคามทางไซเบอร์
ที่่�เกิิดจากภายในองค์์กรอย่่างไร
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ด้้านมาตรการป้้ องกัันความเสี่่ย� งของบุุคคลภายนอก (Third Party)
1. องค์ ก รมี ค วามรู้ ในเรื่ อ งความเสี่ ย งด้ า นไซเบอร์ แ ละ
การควบคุุมของ supply chain ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับองค์์กรเพีียงพอหรืือไม่่ เช่่น
มีีก ารประเมิินศั ัก ยภาพของบุุ ค คลภายนอกอย่่ า งไร มีีห น่่ ว ยงาน
ทางธุุรกิิจใดขององค์์กรที่่�มีส่ี ่วนเกี่่�ยวข้้อง มีีการเตรีียมการในกรณีีที่่�
เกิิดเหตุุการณ์์ฉุุกเฉิินกับั บุุคคลภายนอกหรืือไม่่ เป็็ นต้น้
2. องค์กรก�ำหนดกระบวนการในการก�ำกับดูแลความมั ่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์จากบุคคลภายนอกหรอื ไม่ อย่างไร
3. องค์กรใช้บริการจากบุคคลภายนอก และบริการ cloud service
กับบริการ/ระบบส�ำคัญ และผูใ้ ห้บริการใดบ้าง มีการก�ำหนดเงอื่ นไขเกีย่ วกับ
การรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยไซเบอร์์ในสััญญาอย่่างไร  
4. องค์กรมีระบบหรอื กระบวนการในการจัดเก็บข้อมูลของบุคคล
ภายนอกในมุมมองด้านความมั ่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์หรือไม่ เพอื่ ระบุ
ช่่องโหว่่ที่่อ� าจเกิิดขึ้้น� และจััดการความเสี่่ย� งของบุุคคลภายนอก
5. บุคคลภายนอกสามารถปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องหรือไม่
เช่่น พ.ร.บ.คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล เป็็ นต้น้
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ด้้านความสามารถในการตอบสนอง (Response and Recovery)
และ การบริิหารจััดการเหตุุการณ์์วิกิ ฤต (Crisis Management)
1. องค์กรเป็ นสมาชิกหน่วยงานความร่วมมอื อื่นๆ เพอื่ แลกเปลีย่ น
ข้อมูลภัยคุกคามไซเบอร์ (threat intelligent) หรือไม่
2. องค์กรมีการทดสอบการเจาะระบบ (penetration test) หรือ
การประเมิินด้า้ นการป้้ องกัันภัยั ไซเบอร์์ (cyber defences) จากผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ภายนอกองค์์กร หรืือไม่่ ผลเป็็ นอย่่างไร และมีีการดำำ�เนิินการกัับช่่องโหว่่
ที่่�พบอย่่างไร
3. องค์กรมีกระบวนการหรอื เครอื่ งมอื ทีม่ คี วามสามารถในการป้องกัน
(protect) ตรวจจัับ (detect) และรัับมืือ (response) กัับภััยคุุกคามไซเบอร์์
หรืือไม่่
4. องค์กรทราบการเข้าถึงระบบและข้อมูลส�ำคัญขององค์กรหรือไม่
5. องค์กรมีกระบวนการในการรับมือเหตุการณ์ภยั คุกคามไซเบอร์
ที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั อย่่างไร และมีีการจััดทำ�ำ แผนรัับมืือทางไซเบอร์์ และแผนการรัับมืือ
กัับสภาวะวิิกฤต ที่่�เป็็ นลายลัักษณ์์อักั ษรและทบทวนเป็็ นประจำำ�สม่ำ��ำ เสมอ
หรืือไม่่
6. องค์กรมีแนวทางในการสื่อสารเมอื่ เกิดเหตุผดิ ปกติดา้ นไซเบอร์
อย่างไร ทังการสื่อสารภายในและภายนอกองค์
้
กร คณะกรรมการทีเ่ กีย่ วข้อง
หน่่วยงานกำำ�กับั ดููแล และหน่่วยงานอื่่นที่่
� เ� กี่่�ยวข้้อง
7. องค์กรมีการวัดประสิทธิภาพการป้ องกันภัยคุกคามไซเบอร์
อย่างไร
Cyber Resilience Principles
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ด้้านความสามารถในการกู้้�คืืนหลัังจากเหตุุการณ์์ภัยั คุุกคามไซเบอร์์
1. สาเหตุ ของเหตุ การณ์ ภยั คุกคามไซเบอร์ท่ีเกิดขึ้นคอื อะไร
และเกิิดผลกระทบอย่่างไรต่่อองค์์กร เกิิดจากปัั จจััยใด  และองค์์กร
ดำำ�เนิินการแก้้ไขอย่่างไร องค์์กรมีีกระบวนการในการบรรเทาความสููญเสีีย
ที่่�เกิิดจากเหตุุการณ์์ภัยั คุุกคามไซเบอร์์อย่่างไร
2. แผนการรับ ม ื อ ภั ย คุ ก คามไซเบอร์ ท่ี อ งค์ ก รก�ำหนดไว้
สามารถดำำ�เนิินการได้้ตามแผนหรืือไม่่ มีกี ระบวนการในการนำำ�เหตุุการณ์์
ผิิดปกติิที่่เ� คยเกิิดขึ้้น� มาปรัับปรุุง (lesson learned) เพื่่อ� นำำ�ไปใช้้ป้้องกััน
และติิดตามเหตุุการณ์์ที่่อ� าจเกิิดในอนาคตอย่่างไร
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Toolkit C

การประเมิิ นตััวชี้้�วัดั ด้้านความมั่่�นคงปลอดภััยทางไซเบอร์์
(Board-Level Cybersecurity Metrics)
1. การพัฒนาตัวชีว้ ดั ความมั ่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ได้พฒ
ั นา
ตามความเสีย่ งด้านไซเบอร์ทย่ี อมรับได้หรือไม่ (cyber-risk appetite)
ทั้้�งนี้้� CISO CRO และบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องควรมีีส่ว่ นร่่วมในการจััดทำ�ตั
ำ วั ชี้้วั� ด 
ั
2. ข้อ มูล ที่จ ะน�ำมาวัด ต้อ งมีค วามครบถ้ว นและเป็ น ปั จ จุ บ ัน
สามารถคาดการณ์์สิ่่ง� ที่่�เกิิดขึ้้น 
� เข้้าใจง่่าย ครอบคลุุมความเสี่่�ยงสำำ�คัญ
ั
ที่่�เกิิดได้้
3. การพัฒนาตัวชีว้ ดั ควรค�ำนึงถึงความเสีย่ งจาก  supply chain
ที่ท�ำให้ความเสีย่ งของระบบเพิม่ ขึ้น  จากการแลกเปลี่ยนข้อมูล และ
เชื่่�อมต่่อระหว่่างระบบ ซึ่่�งควรครอบคลุุมความเสี่่�ยงของผู้้�ให้้บริิการ
ภายนอกและลููกค้า้ ขององค์์กร การช่่วยให้้องค์์กรติิดตามความเสี่่ย� ง
ได้้ อ ย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง อาจมีีตั ัว ชี้้�วั ัดด้้ า นงบประมาณการใช้้จ่่ า ย เช่่ น
งบสำำ�หรัับกิิจกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องด้้านความมั่่�นคงปลอดภััยทางไซเบอร์์
เป็็ นต้น 
้ โดยอาจเปรีียบเทีียบกัับกลุ่่�ม หรืือ เทีียบกัับมาตรฐานสากล
4. ตัวชีว้ ดั ควรมีทงระดั
ั ้ บกรรมการ/ผูบ้ ริหาร ซึง่ ควรรวมองค์ประกอบ
หลากหลายแง่่ มุุ ม แสดงถึึ ง การปรัับ ปรุุ ง maturity level เช่่ น
แนวโน้้ ม และรูู ป แบบที่่�ค าดการณ์์ ว่่ า จะเกิิดขึ้้�น ในอนาคต เป็็ นต้้ น
นอกจากนี้้� ควรมีีตัวั ชี้้วั� ดั ระดัับปฏิิบัติั กิ าร เช่่น จำ�น
ำ วนเหตุุการณ์์ผิดิ พลาด
ที่่�เกิิดขึ้้น 
� เป็็ นต้น้
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Toolkit D
สรุุปมาตรฐานสากลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความมั่่�นคงปลอดภััยไซเบอร์์
1. NIST Cybersecurity Framework
2. ISO/IEC27001:2013 Information technology - Security
techniques - Information security management systems
3. Organization for Economic Co-operation and Development
(OECD) Guidelines for the Security of Information Systems (2002)
4. COBIT 5 for Information Security
5. National Association of Corporate Directors (NACD)
Director’s Handbook on Cyber- Risk Oversight
6. European Banking Association (EBA) Guidelines on
the Information and Communication Technology (ICT) Risk Assessment
7. ISA-ANSI Integrated Approach to Managing Cyber Risk
8. The Information Security Forum’s (ISF’s) Standard of
Good Practice for Information Security (2005)
9. Centre for Internet Security (CIS) The 20 CIS Controls
10. The Payment Card Industry Data Security Standards
(PCI-DSS)
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ตารางแนบ 1

Three Lines of Defence Model for Cybersecurity
หน่่ วยงาน

บทบาทหน้้ าที่่�ด้้านไซเบอร์์

1st line of defence:
หน่่วยงานที่่�ให้้
บริิการและหน่่วย
งานที่่�ใช้้บริิการงาน
ด้้านเทคโนโลยีี
สารสนเทศ

มีีหน้้ าที่่�และความรัับผิิดชอบในการประเมิินและจััดการความเสี่่�ยง
ด้้านไซเบอร์์ที่่เ� กี่่�ยวข้้องกัับการปฏิิบัติั งิ านประจำำ�และงานที่่�ได้้รับั มอบหมาย
รวมทั้้�งติิดตาม จััดทำ�ำ รายงานเฝ้้ าระวัังภััยคุุกคาม และศึึกษาแนวโน้้ม
ภัั ย คุุ ก คามไซเบอร์์ ที่่� อ าจเกิิ ดขึ้้� น และส่่ ง ผลกระทบต่่ อ องค์์ ก ร
โดยนำำ�เสนอรายงานต่่อคณะกรรมการที่่�ได้้รับั มอบหมายและ ผู้้�บริิหาร
ระดัับสููงที่่�เกี่่�ยวข้้อง

2nd line of defence:
หน่่วยงานที่่�ทำ�ำ หน้้าที่่�
บริิหารความเสี่่ย� งและ
กำำ�กับั การปฏิิบัติั ติ าม
กฎหมายและหลััก
เกณฑ์์ที่่เ� กี่่�ยวข้้องกัับ
งานด้้านเทคโนโลยีี
สารสนเทศ

• บริหารความเสี่ยง วางกรอบและกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ ติิดตาม ดููแล ให้้คำ�ำ ปรึึกษา และประเมิิน
การควบคุุ ม ความเสี่่�ย งด้้า นเทคโนโลยีีส ารสนเทศของหน่่ ว ยงาน
ที่่�ทำ�ำ หน้้าที่่�เป็็น 1st line of defence รวมทั้้�งรวบรวมและเชื่่อ� มโยงความเสี่่ย� ง
ด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศกัับความเสี่่ย� งด้้านอื่่น� ขององค์์กรและนำำ�เสนอ
ผลการบริิหารความเสี่่ย� งต่่อคณะกรรมการที่่�ทำ�ำ หน้้าที่่�กำ�กั
ำ บั ดููแลความเสี่่ย� ง
• ก�ำกับ การปฏิ บ ัติ ต ามกฎหมายและหลัก เกณฑ์ ผ่ า นการวาง
กระบวนการก�ำกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและหลักเกณฑ์ และติดตาม
ดูแล ให้ค�ำปรึกษา สอบทานและรายงานการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
และหลัก เกณฑ์ท่ีเ กี่ย วข้องกับงานด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศและ
นำำ�เสนอคณะกรรมการที่่�เกี่่�ยวข้้อง ทั้้�งนี้้� การทำำ�หน้้าที่่�ดังั กล่่าวข้้างต้้น ให้้
ครอบคลุุมความเสี่่ย� งด้้านไซเบอร์์ด้ว้ ย

3rd line of defence:
หน่่วยงานที่่�ทำ�ำ หน้้าที่่�
ตรวจสอบด้้าน
เทคโนโลยีี
สารสนเทศ

จััด ให้้ มี ี ก ารตรวจสอบการบริิ ห ารจััดก าร และการปฏิิ บั ัติิ ง าน
ของหน่่วยงานที่่�ทำ�ำ หน้้าที่่� 1st  line และ 2nd line of defence รวมถึึง
งานอื่่�น  ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่อ� ให้้มั่่ �นใจว่่าเป็็ นไปตามนโยบายมาตรฐาน
และระเบีี ย บวิิ ธีี ป ฏิิ บั ั ติิ ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งด้้ า นเทคโนโลยีี ส ารสนเทศ
โดยให้้ครอบคลุุมความเสี่่ย� งด้้านไซเบอร์์
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