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ที่มา / หลักการ

ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง
หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของบริษัทประกันชีวิต / ประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๖๓

ปัจจุบัน ธุรกิจประกันภัยต้องเผชิญความท้าทายจากสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง และเทคโนโลยี
ที่เติบโตรวดเร็วแบบก้าวกระโดด ทำให้บริษัทต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถดำเนินธุรกิจ
ต่อไปได้ หลายบริษัทจึงได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดำเนินงาน พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการลูกค้า เช่น
การขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยผ่านช่องทางออนไลน์ ระบบการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า ระบบการพิจารณารับประกันภัย
ระบบการเงินและบัญชี ระบบการจ่ายค่าสินไหมทดแทนและการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่ง
การนำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการดำเนินธุรกิจมากขึ้นนั้นย่อมมีความเสี่ยงแฝงมาด้วย ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก
อาจก่อให้เกิดความเสียหายและมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของลูกค้า
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ได้เล็งเห็น
ความสำคัญของการกำกับดูแลและสร้างมาตรฐานให้บริษัทประกันภัยมีการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างรัดกุม
และเป็นระบบมากยิ่งขึ้น สำนักงาน คปภ. จึงได้ออก “ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหาร
จัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันชีวิต / ประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๖๓” (ประกาศ
IT risk management) โดยมีหลักการ สาระสำคัญ และวัตถุประสงค์ ที่มุ่งหวังให้บริษัทมีหลักเกณฑ์และแนวทาง
ในการกำกับดูแลและสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัย และรับมือ
กับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้นอย่างเหมาะสมและเป็นระบบ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมทั้งกำกับดูแล
และพิจารณาแผนงานในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กร การบริหารงานโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการตรวจสอบด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในการทำความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดใน
ประกาศ IT risk management ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามเจตนารมณ์ของสำนักงานในการออกประกาศ
ฉบับนี้ เพื่อกำกับดูแลให้บริษัทประกันภัยมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
สอดคล้องตาม ลักษณะ ขนาด ความซับซ้อน เทคโนโลยีที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
สำนักงาน คปภ. จึงได้จัดทำแนวปฏิบัติฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของประกาศ IT risk management และใช้
ประกอบการพิจารณาหรือออกคำสั่ง เพื่อให้บริษัทดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน และเหมาะสมสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของบริษัทมากยิ่งขึ้น
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ภาพรวมข้อมูลอ้างอิงตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการจัดทำหลักเกณฑ์การ
กำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันชีวิต / ประกันวินาศภัย
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สาระสำคัญ : ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของบริษัทประกันชีวิต / ประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วย 8 หมวด ดังนี้

โดยมีรายละเอียดดังนี้
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หมวด 1 การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT governance)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้บริษัทมีการกำกับดูแล และการ
บริหารจัดการที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถ
บริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างเหมาะสมกับ
ขนาด ลักษณะ ความซับซ้อน และสภาพแวดล้อมใน
การดำเนินธุรกิจ โดยกำหนดบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ จัดให้มี
โครงสร้างการกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มีการถ่วงดุลอย่าง
เป็นอิสระ สอดคล้องตามหลักการ 3 lines of defense
และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจาก
ภัยคุกคามทางไซเบอร์
ข้อ ๖ บริษัทต้องมีการกำกับดูแลและการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงจาก
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างเหมาะสมตามขนาด ลักษณะ ความซับซ้อน และสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ
มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีการจัดโครงสร้างการกำกับดูแลและการบริหาร
จัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มีการถ่วงดุลอย่างเป็นอิสระ สอดคล้องตามหลักการผู้รับผิดชอบ
สามระดับ (three lines of defense) รวมทั้งมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
แนวปฏิบัติ / คำอธิบายเพิ่มเติม
1. บริษัทต้องจัดให้มีโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคล้อง
ตามหลักการการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ 3 ระดับ (three lines of defense) เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจ โดย
กำหนดหน้าทีแ่ ละจัดให้มีผู้รับผิดชอบในแต่ละด้านอย่างชัดเจน ได้แก่ การปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหาร
จัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมีความเป็นอิสระจากการ
ปฏิบัติงานและการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) การปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (1st line of defense)
หมายถึง หน่วยงานที่ทำหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านความมั่นคงปลอดภัยทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือไซเบอร์ และผู้ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสามารถให้ความเห็นหรือข้อมูลเกี่ยวกับ
ปัญหาการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกิดขึ้นได้ รวมทั้งทำหน้าทีใ่ นการบริหารจัดการความเสี่ยง ดำเนินการ
ตามมาตรการควบคุมต่างๆ และติดตามความเสี่ยง โดยเป็นไปตามทีน่ โยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
บริษัทกำหนด รวมทั้งรายงานในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น
- รายงานผลการบริหารความเสี่ยง เช่น สถานะความเสี่ยงในปัจจุบัน ผลการประเมินความเสี่ยง
แนวทางการควบคุมที่ดำเนินการอยู่หรือที่เกี่ยวข้อง และการติดตามความเสี่ยง
- รายงานเหตุการณ์ผิดปกติ และปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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- รายงานการติดตามและเฝ้าระวังภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง
แนวโน้มความเสี่ยงและภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท
2) การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (2nd line of defense)
หมายถึง หน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยง และหน่วยงานที่ทำ
หน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยมีหน้าที่อย่างน้อยดังนี้
- หน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดำเนินการจัดให้มีกรอบ
นโยบาย และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งสนับสนุนและให้คำปรึกษาในด้านการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ดำเนินการติดตามและทบทวนแนวทางการควบคุมความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน
ที่อยู่ใน 1st line of defense รวมถึงรวบรวมผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและเชื่อมโยงความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศกับความเสี่ยงด้านอื่นของบริษัท เพื่ อ นำเสนอผลการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งในภาพรวม
ต่ อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ การดำเนินการให้พิจารณาแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับประกาศว่าด้วย
การบริหารจัดการความเสี่ยงแบบองค์รวม และการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัย
- หน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย นอกจากปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศ
ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน และการควบคุมภายในของบริษัทประกันภัยกำหนดแล้ว ควรมีการติดตามดูแล
ให้คำปรึกษา สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ แนวทางการดำเนินการสามารถ
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด 5 เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT compliance)
3) การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (3rd line of defense)
หมายถึง หน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท โดยอาจเป็นหน่วยงาน
ตรวจสอบจากภายในหรือภายนอกองค์กรก็ได้ โดยหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบต้องมีความเป็นอิสระจาก
หน่วยงานที่ทำหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (1st line of defense) และหน่วยงานที่ทำหน้าที่บริหาร
ความเสี่ยง (2nd line of defense) และสามารถรายงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบ
ตัวอย่าง : แนวทางการจัดโครงสร้างการกำกับดูแลและบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ข้อ ๗ คณะกรรมการบริษัทต้องมีองค์ประกอบตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทประกันชีวิต / ประกันวินาศภัย ทั้งนี้ บริษัทควรมีกรรมการที่มี
ความรู้ หรือประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อยจำนวนหนึ่งคน เพื่อสามารถกำหนดทิศทางการ
ดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน และกำกับดูแลการใช้เทคโนโลยีให้สอดรับกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ
มีความรู้เท่าทันความเสี่ยงและพัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งคณะกรรมการบริษัท
ควรได้รับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของภัยคุกคามทางไซเบอร์ และความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
1. การกำหนดให้บริษัทควรพิจารณาสรรหากรรมการที่มีความรู้ หรือประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างน้อยหนึ่งคน มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการ
กำหนดทิศทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ การกำกับดูแลการใช้เทคโนโลยี การบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีและความเสี่ยงด้านไซเบอร์ ที่สอดรับกับบริบทในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน
ทั้งนี้ บริษัทสามารถพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่มีความรู้หรือประสบการณ์ด้าน IT ได้อย่างน้อยในเรื่อง
ดังต่อไปนี้
1) จบการศึกษา ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2) มีประสบการณ์ในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน หรือมีหน้าที่รับผิดชอบเป็นผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงานหลัก
ที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามโครงสร้างองค์กร
3) มีประสบการณ์หรือได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกในคณะกรรมการหรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร
ทั้งนี้ คุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น เป็นคำแนะนำเพื่อเป็นแนวทางให้บริษัทนำไปประยุกต์ใช้ประกอบกับ
เกณฑ์ด้านอื่นในการพิจารณาตามที่บริษัทเห็นสมควร ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะความหลากหลายของ
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบัน
กรณี กรรมการที่เคยเข้าร่วมการอบรม หรือสัมมนาในด้านที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการนี้
สำนักงานมีมุมมองว่าเป็นการอบรมเสริมความรู้และสร้างความตระหนัก เพื่อให้กรรมการเข้าใจสถานการณ์ความเสี่ยง
และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นเท่านั้น ซึ่งอาจจะยังไม่เพียงพอในการกำหนดทิศทางหรือให้ความเห็น
ในการกำกับดูแลการใช้เทคโนโลยีของบริษัท ทั้งนี้ ขอให้บริษัทพิจารณาคุณสมบัติหรือปัจจัยด้านอื่นประกอบการพิจารณา
เป็นสำคัญ
2. คณะกรรมการบริษัทควรได้รับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
แนวโน้มเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อสร้าง
ความตระหนัก ความรู้ และความเข้าใจในการกำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภัยคุกคามทางไซเบอร์
ที่มีประสิทธิภาพ เช่น การอบรมในหัวข้อ IT governance, cybersecurity for management, board awareness
เป็นต้น
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ข้อ ๘ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับดูแล ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน
ประกาศนี้ และมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กำกับดูแลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดรับกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจให้มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะรองรับ
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจในอนาคต รวมทั้งความพร้อม
ในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์
(๒) กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่
อาจเกิดขึ้นจากการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ดำเนินธุรกิจ โดยให้ถือเป็นความเสี่ยงหลักที่สำคัญในภาพรวมระดับ
องค์กร และให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม (enterprise risk management : ERM)
(๓) กำกับดูแลให้มีการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(ก) นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT risk management policy)
(ข) นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT security policy) ซึ่งต้องมีแผนงานหรือ
แนวทางในการดำเนินการที่อย่างน้อยต้องครอบคลุมในเรื่อง ดังต่อไปนี้
๑) แผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT continuity)
๒) แผนหรือแนวทางในการกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ ตามหมวด ๗
(๔) กำกับดูแลให้บริษัทนำนโยบายที่ได้รับการอนุมัติมาจัดทำแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงดูแลให้มีการนำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม
และมีการทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
(๕) กำกับดูแลให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย อย่างน้อยในเรื่อง
ดังต่อไปนี้
(ก) การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวมของบริษัท ต้องมอบหมาย
ให้หัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยงเป็นผู้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับ
มอบหมาย
(ข) ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาหรือเหตุการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญ หรือที่อาจส่งผลกระทบในวงกว้าง
หรือส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท หรือต่อการดำเนินงานและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(ค) ผลการทดสอบและการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อย ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินการตามวรรค
หนึ่งได้ ดังต่อไปนี้
(๑) คณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารจัดการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT steering committee)
หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ทำหน้าที่กำกับดูแลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดรับกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ
ตามวรรคหนึ่ง (๑)
(๒) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (risk management committee) หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่น
ทำหน้าที่กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
ตามวรรคหนึ่ง (๒) หรือทำหน้าที่กำกับดูแลให้มีการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลและบริหารจัดการ
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ตามวรรคหนึ่ง (๓)
ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อย ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินการตาม
วรรคหนึ่ง คณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายต้องรายงานผลการดำเนินการตามวรรคสอง ต่อคณะกรรมการบริษัท
ตามที่ประกาศนี้กำหนด
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แนวปฏิบัติ / คำอธิบายเพิ่มเติม
1. คณะกรรมการบริษัทสามารถมอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อย ทำหน้าที่กำกับดูแลในด้านนี้เพื่อช่วยสนับสนุน
ให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาความเหมาะสมของการใช้หรือเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
สารสนเทศในการดำเนินงาน รวมทั้งด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความเสี่ยง
จากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ได้ผ่านการพิจารณาหรือให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถกำกับดูแล กำหนดนโยบาย หรือตัดสินใจเพื่อดำเนินการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
(๑) คณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารจัดการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT steering committee)
หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ทำหน้าที่กำกับดูแลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินงานของบริษัทให้สอดคล้อง
กับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจในภาพรวมทั้งหมด
(๒) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (risk management committee) หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นทำหน้าที่
กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
ทั้งนี้ บริษัทประกันภัยที่มีโครงสร้างองค์กรขนาดกลาง หรือขนาดเล็ก ยังคงสามารถให้คณะกรรมการชุดย่อย
ที่ได้มีการแต่งตั้งอยู่แล้วดำเนินการในเรื่องดังกล่าวได้ เช่น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (risk management
committee) ทำหน้าที่กำกับดูแลเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภัยคุกคามทางไซเบอร์
และคณะกรรมการตรวจสอบ (audit committee) ทำหน้าที่ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้
นอกจากนี้ การรายงานความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
หัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยงสามารถให้เจ้าของความเสี่ยง (risk owner) เข้าร่วมการประชุมเพื่อรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายได้ เนื่องจากความเสี่ยงด้านนี้ต้องอาศัยความรู้ และ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการรายงาน และอธิบายรายละเอียดของสถานะความเสี่ยงในปัจจุบัน มาตรการในการ
ดำเนินการควบคุมหรือจัดการความเสี่ยง
2. สำหรับบริษัทที่มีการประเมินความเสี่ยงตนเองด้านไซเบอร์ และมีความเสี่ยงตั้งต้นทางไซเบอร์ในระดับสูง (cyber
inherent risk) บริษัทควรพิจารณาให้มีผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบที่ทำหน้าที่บริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมถึงการบริหารจัดการและรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์เป็นการเฉพาะ และควร
เป็นอิสระจากงานด้านการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานด้านพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
มีอำนาจหน้าที่เพียงพอในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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ข้อ ๙ บริษัทต้องจัดให้มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นลายลักษณ์
อักษรสอดคล้องกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยี รวมทั้ง
ความเสี่ยงจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร และความเสี่ยงจากการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก
โดยนโยบายต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย
ดังต่อไปนี้
(๑) นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT risk management policy) ต้องสอดคล้อง
กับนโยบายการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวมของบริษัท โดยนโยบายต้องแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างองค์กร บทบาท
หน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และอธิบายแนวทางในการบริหาร
จัดการความเสี่ยง ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดครอบคลุมในเรื่อง ดังต่อไปนี้
(ก) หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ข) กระบวนการหรือขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยง
(ค) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (IT risk appetite)
(ง) เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง โดยครอบคลุมระดับของผลกระทบ และระดับของโอกาสการเกิดเหตุการณ์
เพื่อจัดลำดับความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยง
(จ) วิธีการหรือเครื่องมือในการบริหารและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
(ฉ) การกำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (IT risk indicator) รวมถึงจัดให้มีการติดตาม และรายงานผลดัชนีชี้วัด
ความเสี่ยงดังกล่าวต่อผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม และทันต่อ
เหตุการณ์
(ช) การรายงานความเสี่ยง (risk reporting)
(๒) นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT security policy) ตามข้อ ๑๔
แนวปฏิบัติ / คำอธิบายเพิ่มเติม
1. นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT risk management policy) โดยจัดทำเป็น
ลายลักษณ์อักษร สอดคล้องตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมของบริษัท และผ่านการพิจารณา
อนุมัตจิ ากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งสื่อสารนโยบายดังกล่าวไปยัง
ผู้ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการทบทวนและปรับปรุงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง หรือทบทวนโดยไม่ชักช้าเมื่อมีเหตุการณ์ใดๆ
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีนัยสําคัญ
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หมวด 2 การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT project management)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ โดยให้บริษัทพิจารณาประเด็นความเสี่ยง และการจัดลำดับ
ความสำคัญของโครงการ กรอบการบริหารจัดการโครงการ การกำกับดูแลโครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ข้อ ๑๐ บริษัทต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ โดยพิจารณาความเสี่ยง การจัดลำดับ
ความสำคัญของโครงการ กรอบการบริหารจัดการโครงการ และการกำกับดูแลโครงการ
ข้อ ๑๑ บริษัทต้องประเมินความเสี่ยงและการจัดลำดับความสำคัญของโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะต้อง
มีการดำเนินการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีการศึกษาความจำเป็นและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของโครงการที่มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การดำเนินธุรกิจก่อนเริ่มโครงการ โดยต้องมีการพิจารณาเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
(๒) จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับฝ่ายงานอื่น และระบบที่เกี่ยวข้อง
(๓) ต้องมีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ และนำเสนอขออนุมัติโครงการต่อคณะกรรมการบริษัท หรือ
คณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย หรือผู้บริหาร ตามที่ได้กำหนดไว้ กรณีที่บริษัทมีการนำเทคโนโลยีใดๆ มาใช้
เป็นครั้งแรก หรือมีการเปลี่ยนแปลงการใช้เทคโนโลยีที่อาจมีผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญต่อการ
ดำเนินธุรกิจในภาพรวม บริษัทต้องมีข้อกำหนดที่ชัดเจนในการพิจารณา และจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงาน
ของบริษัทในภาพรวม และดำเนินการให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย พิจารณาอนุมัติ
แผนงานในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ หรือการเปลี่ยนแปลงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อ ๑๒ บริษัทต้องมีการกำหนดกรอบการบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์
อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการโครงการ โดยกรอบการบริหารจัดการอย่างน้อยจะต้องมีรายละเอียด
ครอบคลุมในเรื่อง ดังต่อไปนี้
(๑) การเริ่มโครงการ
(๒) การดำเนินการ
(๓) การควบคุมโครงการ
(๔) การปิดโครงการ
(๕) การสอบทานโครงการ
ข้อ ๑๓ บริษัทต้องกำกับดูแลโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกำหนดโครงสร้างการควบคุมและกำกับดูแล
โครงการที่ชัดเจน (Project governance) มีคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการเพื่อกำกับดูแลและติดตามความคืบหน้า
การดำเนินงานของโครงการ รวมทั้งให้คำแนะนำ และพิจารณาตัดสินใจการดำเนินงานในโครงการที่สำคัญ เพื่อให้
โครงการสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้
แนวปฏิบัติ / คำอธิบายเพิ่มเติม
1. การกำหนดโครงสร้างการควบคุมและกำกับดูแลโครงการ (Project governance) บริษัทควรพิจารณากำหนด
ให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการ เพื่อทำหน้าที่ในการกำกับดูแลและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของ
โครงการ รวมทั้งให้คำแนะนำ และพิจารณาตัดสินใจการดำเนินงานในโครงการที่สำคัญ เพื่อให้โครงการสามารถ
ดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้
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ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลโครงการควรประกอบด้วย
(1) ผู้บริหาร หรือ ผู้แทนจากฝ่ายงานที่มีความเกี่ยวข้อง
(2) หน่วยงาน หรือ คณะทำงานที่ดูแลภาพรวมของโครงการ (Project management office: PMO)
เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดรูปแบบ กระบวนการ และเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานในการบริหารจัดการและติดตาม
ความคืบหน้าของโครงการ รวมทั้งรายงานความคืบหน้าและภาพรวมของโครงการที่สำคัญของบริษัทประกันภัย
ต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับมอบหมายในการกำกับดูแลโครงการ เพื่อให้
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
(3) ผู้จัดการโครงการ (Project manager) ที่ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการโครงการตามขั้นตอนการบริหาร
จัดการโครงการ และส่งมอบงานในแต่ละขั้นตอนตามรูปแบบ กระบวนการ และเครื่องมือ ตามที่หน่วยงาน หรือ
คณะทำงานที่ดูแลภาพรวมของโครงการ เพื่อให้สามารถส่งมอบโครงการได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามแผนงานที่กำหนด
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หมวด 3 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT security)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้บริษัทประกันภัยมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ มีนโยบาย
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวปฏิบัติ และกระบวนการในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อ ๑๔ บริษัทต้องจัดให้มีนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT security policy)
ที่เป็นลายลักษณ์อักษรสอดคล้องกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินธุรกิจและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ใช้เทคโนโลยีนั้น โดยนโยบายต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อย
ที่ได้รับมอบหมาย มีการทบทวนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ และมีการสื่อสาร
ให้กับบุคลากรของบริษัททั่วทั้งองค์กร โดยนโยบายที่จัดทำขึน้ อย่างน้อยต้องมีรายละเอียดครอบคลุมในเรื่อง ดังต่อไปนี้
(๑) การบริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ (IT asset management)
(๒) การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลหรือระบบ (access control)
(๓) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสภาพแวดล้อม (physical and environmental security)
(๔) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT operations security)
(๕) การจัดทำแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT continuity)
(๖) แนวทางในการกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (cybersecurity)
แนวปฏิบัติ / คำอธิบายเพิ่มเติม
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกเหนือจากที่ประกาศกำหนดซึ่งเป็น
มาตรฐานขั้นต่ำที่แต่ละบริษัทควรกำหนดในระดับนโยบายให้ครอบคลุมทั้ง ๖ เรื่องนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้ข้อกำหนดใน
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรัดกุม ครบถ้วน และสอดคล้องตาม
มาตรฐานสากล เช่น ISO 27001 เป็นต้น บริษัทสามารถพิจารณาข้อกำหนดเพิ่มเติมในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในนโยบายได้ตามลักษณะ ขนาด ความซับซ้อน เทคโนโลยี
ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยพิจารณาให้ครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้
1. การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านทรัพยากรบุคคล (human resource security)
2. การกำหนดแนวปฏิบัติด้านการเข้ารหัสข้อมูล (cryptography) ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
ที่เหมาะสมตามชัน้ ความลับ และความสำคัญของข้อมูลสารสนเทศ
3. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายสื่อสารของบริษัท (network and communication security)
4. การกำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการจัดหาและการพัฒนาระบบ (system acquisition and
development)
5. การจัดจ้างผู้ให้บริการภายนอก (third party management) หรือมีพันธมิตรทางธุรกิจที่มีการเชื่อมต่อกับ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท หรือสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญของบริษัท หรือข้อมูลสำคัญของลูกค้าได้
6. การบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติและปัญหา (IT incident and problem management)
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ข้อ ๑๕ บริษัทต้องมีการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านทรัพยากรบุคคล (human resource security)
โดยบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน กฎระเบียบ
หรือข้อบังคับระหว่างการปฏิบัติงาน และการสิ้นสุดการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติ / คำอธิบายเพิ่มเติม
เพื่อให้บริษัทมีบุคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเพียงพอในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการความเสี่ยง และการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทควร
คำนึงถึงความรู้ความสามารถในด้านที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยควรจัดให้มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน กฎระเบียบ หรือข้อบังคับระหว่างการปฏิบัติงาน
การเปลี่ยนแปลง หรือการสิ้นสุดการว่าจ้าง ครอบคลุมอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้
1. มีกระบวนการคัดเลือกบุคลากร เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้หรือประสบการณ์
เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยบริษัทอาจพิจารณาการได้รับการรับรองความรู้ความสามารถ
ตามมาตรฐานที่รับรองทั่วไป (certificate) เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการคัดเลือก
รวมทั้งควรตรวจสอบประวัติก่อนการว่าจ้างตามความเสี่ยงของตำแหน่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ เช่น ประวัติ
การศึกษา ประวัติการทำงาน ประวัติอาชญากรรม เป็นต้น
2. มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขในสัญญาจ้างงานเรื่องความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบาย
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท เพื่อเป็นการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลหรือ
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินสารสนเทศของบริษัท
3. กำหนดให้มีการจัดอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญครอบคลุมพนักงานทั่วทั้งองค์กร ในเรื่อง
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของพนักงานในแต่ละระดับ
4. กำหนดให้มีการเสริมสร้างความตระหนัก (awareness program) ให้กับบุคลากรของบริษัทตั้งแต่ระดับ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงความเสี่ยงจากภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ โดยอย่างน้อยควรครอบคลุมบุคลากรที่ทำหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการบริหาร
จัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงบุคลากรที่ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานประจำวัน (user) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ถูกต้องปลอดภัย และช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ บริษัทควรพิจารณาให้มีการทดสอบ
ความตระหนักรู้และความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ เช่น การซ้อมแผนเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับการ
ถูกโจมตีทางไซเบอร์ การทดสอบเรื่อง social engineering และ การทดสอบเรื่อง phishing เป็นต้น
5. การบริหารจัดการสิทธิของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยทบทวนและปรับปรุงข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบันเสมอ โดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานหรือสิ้นสุดการจ้างงาน เช่น ทบทวนสิทธิในการเข้าถึง
ข้อมูล รวมทั้งต้องมีการสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงการเปลี่ยนแปลงสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังกล่าว
6. ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขการใช้งานทรัพย์สินสารสนเทศของบริษัท ครอบคลุมถึงอุปกรณ์พกพา หรืออุปกรณ์
ส่วนบุคคลที่นำมาใช้ซึ่งมีการเข้าถึงข้อมูล ระบบ หรือทรัพย์สินสารสนเทศของบริษัท โดยให้ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ใช้งาน
ได้รับทราบ และปฏิบัติตามที่กำหนด
7. ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน และผู้ใช้งานในการใช้ชื่อบัญชีและรหัสผ่าน (user account and
password) หรือข้อมูลความลับอื่นใดที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานทรัพย์สินสารสนเทศของบริษัท โดย
ผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้งานควรเก็บรักษาข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนให้เป็นความลับเฉพาะตนและไม่เปิดเผยแก่ผู้ใด
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ข้อ ๑๖ บริษัทต้องจัดให้มีการบริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ (asset management) โดยจะต้องมีการดำเนินการ
อย่างน้อยในเรื่อง ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องจัดให้มีการจัดทำทะเบียนรายการทรัพย์สินสารสนเทศ โดยต้องมีการบำรุงรักษาทรัพย์สินสารสนเทศอย่าง
สม่ำเสมอ รวมถึงต้องจัดให้มีมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยสำหรับการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น อุปกรณ์ส่วนตัว (bring-your-own-device : BYOD) ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายของบริษัท อุปกรณ์
จัดเก็บข้อมูลแบบพกพา (external hard disk/flash drive) เป็นต้น
(๒) ต้องจัดให้มีแนวปฏิบัติการจัดชั้นสารสนเทศ (information classification) ที่เหมาะสม ตามชั้นความลับ และ
ความสำคัญของสารสนเทศขององค์กร และมีการกำหนดแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่สอดคล้องตามชั้น
ความลับ ซึ่งรวมถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลระหว่างการรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายสื่อสาร การจัดเก็บ
ข้อมูลในระบบงานหรือสื่อบันทึกข้อมูลต่างๆ และการทำลายข้อมูลที่เหมาะสมกับชั้นความลับ
แนวปฏิบัติ / คำอธิบายเพิ่มเติม
เพื่อให้บริษัทดำเนินการบริหารจัดการทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม โดยต้องจัดทำทะเบียน
รายการทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้สามารถระบุรายการทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
ครบถ้วน และสามารถนำไปใช้กำหนดแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ อย่ าง
เหมาะสมรวมถึงต้องบำรุงรักษาทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความพร้อมใช้งานและ
สามารถรองรับการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
การบริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ ควรพิจารณาดำเนินการอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้
1. จัดทำทะเบียนรายการทรัพย์สินสารสนเทศ สามารถนำไปใช้ในการกำหนดแนวทางการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม โดยมีการกำหนดเจ้าของทรัพย์สิน หรือผู้รับผิดชอบทรัพย์สิน และปรับปรุงทะเบียน
รายการทรัพย์สินสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
2. จัดให้มีการบำรุงรักษาทรัพย์สินสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความพร้อมใช้งาน และสามารถรองรับ
การดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งวางแผนรองรับการใช้ทรัพย์สินสารสนเทศที่ใกล้จะสิ้นสุดตามอายุการใช้งาน
(end-of- life) หรือสิ้นสุดการให้บริการ (end-of-support) จากผู้ผลิตได้อย่างเหมาะสม
3. จัดให้มีมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์พกพาในการนำมาใช้ใน
องค์กร เช่น มาตรการด้านการใช้งานอุปกรณ์ส่วนตัว (bring-your-own-device: BYOD) หรือเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย
ของบริษัท รวมถึงการใช้สื่อจัดเก็บข้อมูลแบบพกพา (external hard disk/flash drive)
4. จัดให้มีแนวปฏิบัติการจัดชั้นสารสนเทศ (information classification) ที่เหมาะสมตามชั้นความลับและ
ความสำคัญของสารสนเทศขององค์กร โดยต้องสามารถระบุชั้นความลับของข้อมูลได้อย่างชัดเจน โดยมีแนวทางการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสอดคล้องตามชั้นความลับ ครอบคลุมอย่างน้อยดังนี้
1) ข้อมูลที่อยู่บนอุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงาน (data at endpoint)
2) ข้อมูลที่อยู่ระหว่างการส่งผ่านเครือข่าย (data in transit)
3) ข้อมูลที่อยู่บนระบบและสื่อบันทึกข้อมูล (data at rest) ได้แก่ ข้อมูลบนระบบ อุปกรณ์ และสื่อบันทึก
ข้อมูล เป็นต้น
5. จัดให้มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ทั้งในการรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายสื่อสาร การจัดเก็บข้อมูล
ในระบบงานและสื่อบันทึกข้อมูลต่างๆ สอดคล้องตามการจัดชั้นสารสนเทศ
6. จัดให้มีระเบียบปฏิบัติในการทำลายข้อมูลให้เหมาะสมกับชั้นความลับ โดยกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทำลายข้อมูล บริษัทควรพิจารณาวิธีการทำลายข้อมูลให้สอดคล้องกับชั้นความลับและ
ความสำคัญของข้อมูล รวมทั้งมีกระบวนการควบคุมการทำลายข้อมูล และมีการพิจารณาอนุมัติจากหน่วยงานเจ้าของ
ข้อมูลก่อนดำเนินการ นอกจากนี้ ควรจัดทำทะเบียนการทำลายข้อมูลสำคัญ โดยระบุผู้รับผิดชอบในการทำลายข้อมูล
วันที่ เวลา ชนิดของสื่อบันทึกข้อมูล serial number และวิธีการที่ใช้ทำลายข้อมูล
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ตัวอย่างตารางทะเบียนทรัพย์สินสารสนเทศ
1. รายการทะเบียนทรัพย์สินสารสนเทศประเภทอุปกรณ์ (Hardware)
เลขทะเบียน ประเภท ลักษณะการใช้ ระดับความ ผู้เป็นเจ้าของ
ทรัพย์สิน
ฮาร์ดแวร์
งาน
มั่นคง
ฮาร์ดแวร์
สารสนเทศ
ปลอดภัย
(สูง/ปาน
กลาง/ต่ำ)

501232045 Switch

FXH19487

UCS
Blade
Server

Switch
NetApp
Intercluster

ปานกลาง นาย A

Blade Server สูง

นาย A

2. รายการทะเบียนทรัพย์สินสารสนเทศประเภทระบบ (Software)
เลขทะเบียน
ชือ่
ชื่อบริษัท จำนวน ประเภท รายละเอียด
ทรัพย์สิน ซอฟต์แวร์ ผู้พัฒนา ลิขสิทธิ์ ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์
สารสนเทศ

VM55xx78

VMware
vCenter

VMWare 1

Virtual
Vmware
Machine Management

3. รายการทะเบียนทรัพย์สินสารสนเทศประเภทข้อมูล (Data)
เลขทะเบียน ประเภทของ รายละเอียด
ระดับ
ทรัพย์สิน
ข้อมูล
ของ
ความลับ
สารสนเทศ
สารสนเทศ
OIC-IT-017 Information ข้อมูล Log Confidential
ของระบบ

ผู้ใช้งาน

ที่ตั้ง

วันที่เริ่มสัญญา
บำรุงรักษา

หมายเหตุ

IT

IDC ชั้น 30
Rack A9 U40

1 มกราคม
2564

NS-OS
1.1.0.5

IT

ชั้น 30 Rack
B1 U3 - U9

1 มกราคม
2564

UCSBB200M3

ระดับ
ความ
มั่นคง
ปลอดภัย
(สูง/
ปานกลาง/
ต่ำ)
สูง

ระดับความมั่นคง
ปลอดภัย (สูง/
ปานกลาง/ต่ำ)
สูง

ผู้เป็น
เจ้าของ
ซอฟต์แวร์

นาย B

สถานที่
วันที่
เลข
จัดเก็บ ลงทะเบียน ทะเบียน
ซอฟต์ ซอฟท์แวร์ ทรัพย์สิน
แวร์
ฮาร์ดแวร์
(เพื่อใช้
อ้างอิง)
IT
Dept

ผู้เป็นเจ้าของ
สารสนเทศ

ทีจ่ ัดเก็บ
(ชื่อสถานที่)

IT

IDC ชั้น 10

1 ธันวาคม FXH19487
2563

เลขทะเบียน
ทรัพย์สินซอฟต์แวร์
(เพื่อใช้อ้างอิง)
85697604

หมายเหตุ
ตัวอย่างทะเบียนทรัพย์สินสารสนเทศข้างต้น เป็นเพียงการให้ตัวอย่างและแนวคิดเพื่อให้บริษัททำความเข้าใจ
และนำไปปรับใช้ โดยควรพิจารณาให้เหมาะสมกับทรัพย์สินสารสนเทศ (asset management) ของบริษัท เพื่อให้มี
ความพร้อมใช้งานและสามารถรองรับการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
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ข้อ ๑๗ บริษัทต้องจัดให้มีการควบคุมการเข้าถึงระบบ ข้อมูล และทรัพย์สินสารสนเทศ (access control) เพื่อป้องกัน
การเข้าถึงและเปลี่ยนแปลงระบบหรือข้อมูลโดยผู้ที่ไม่มีสิทธิ หรือไม่ได้รับอนุญาต โดยจะต้องมีการดำเนินการอย่างน้อย
ในเรื่อง ดังต่อไปนี้
(๑) กำหนดนโยบายการเข้าถึงหรือเข้าใช้งานระบบ ข้อมูล และทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงนโยบายการ
ใช้บริการเครือข่ายสื่อสารขององค์กร สอดคล้องตามข้อกำหนดการดำเนินธุรกิจ
(๒) กำหนดให้มีการบริหารจัดการสิทธิการใช้งานและตรวจสอบยืนยันตัวตนตามสิทธิที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงความ
จำเป็นในการใช้งานและระดับความเสี่ยง
(๓) กำหนดให้มีการทบทวนปรับปรุงสิทธิการใช้งานตามรอบระยะเวลาที่กำหนด
(๔) กำหนดให้มีการเพิกถอนสิทธิการใช้งานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่งาน หรือสิ้นสุดสภาพการเป็นพนักงาน
แนวปฏิบัติ / คำอธิบายเพิ่มเติม
เพื่อให้บริษัทมีการบริหารจัดการ ที่สามารถควบคุมการเข้าถึงทรัพยากรเครือข่าย ระบบปฏิบัตกิ าร ระบบฐานข้อมูล
และระบบงานอย่างเข้มงวดด้วยวิธีการพิสูจน์ตวั ตนที่ปลอดภัยเหมาะสมกับระดับความสำคัญของข้อมูล รวมถึงมีการบริหาร
จัดการบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านตั้งแต่การสร้างบัญชี การเปลี่ยนแปลง จนถึงการยกเลิกบัญชีทเี่ ป็นไปตามหลักความจำเป็น
ของการใช้งานตามสิทธิทกี่ ำหนดไว้ สอดคล้องตามหลักการแบ่งแยกงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี เพื่อป้องกันการเข้าถึง
และเปลี่ยนแปลงระบบหรือข้อมูลโดยผู้ที่ไม่มีสิทธิหรือไม่ได้รับอนุญาต ดังต่อไปนี้
1. กำหนดนโยบายการเข้าถึงหรือเข้าใช้งานข้อมูล ทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้บริการ
เครือข่ายสื่อสารขององค์กร โดยกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้มีสิทธิเข้าใช้งานระบบที่ชัดเจน รวมถึงการ
กำหนดสิทธิให้แก่บุคคลภายนอกอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่บริษัทกำหนด
2. มีการบริหารจัดการสิทธิการใช้งานในการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูล และระบบงาน โดย
กำหนดสิทธิการเข้าถึงตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และความจำเป็นในการใช้งานมีการอนุมัติการใช้งาน เพื่อเป็นการ
ป้องกันไม่ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งปฏิบัติงานได้ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ รวมทั้งจัดเก็บบันทึกข้อมูลประวัติของการ
พิสูจน์ตัวตนและการเข้าถึง (access log) บันทึกการดำเนินงาน (activity log) ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดและ
ควรมีการสอบทานข้อมูลการบันทึกเหตุการณ์อย่างสม่ำเสมอ
3. กำหนดให้มีการทบทวนปรับปรุงสิทธิการใช้งาน โดยมีระบบหรือกระบวนการติดตามระหว่าง การใช้
งานบัญชีผู้ใช้งาน ทำการติดตามและสอบทานสถานะสิทธิและการใช้งาน หรือการเข้าถึงระบบข้อมูล โดยควร
กำหนดรอบระยะเวลาในการทบทวนสิทธิการใช้งานให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและความสำคัญของสิทธิ
อย่างชัดเจน เช่น สอบทานบัญชีผู้ใช้งานที่ไม่ได้เข้าใช้ระบบงานมาเป็นระยะเวลา 3 เดือนเป็นอย่างน้อย โดย
นำเสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติพิจารณาทราบอย่างน้อยทุก 6 เดือน หรือทำการสอบทานบัญชีผู้ดูแลระบบและบัญชี
ผู้ใช้ที่มีสิทธิเทียบเท่าสิทธิสูงอย่างน้อยทุก 3 เดือน เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่าการใช้งานสิทธิเป็นไปตามขอบเขต และ
ความจำเป็นในการใช้งาน
4. กำหนดให้มีการเพิกถอนสิทธิการใช้งานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้ทันทีที่
ลาออกจากงานหรือเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงการยกเลิกหรือระงับบัญชีผู้ใช้ชั่วคราว และบัญชีผู้ใช้
ฉุกเฉินทันทีหลังจากใช้งานเสร็จ

หน้า | 18

ข้อ ๑๘ บริษัทต้องจัดให้มีแนวปฏิบัติด้านการเข้ารหัสข้อมูล (cryptography) ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของข้อมูลที่เหมาะสมตามชั้นความลับและความสำคัญของข้อมูลสารสนเทศ
แนวปฏิบัติ / คำอธิบายเพิ่มเติม
เพื่อให้บริษัทมีกระบวนการในการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล โดยพิจารณา
ให้เหมาะสมสอดคล้องตามชั้นความลับ และความสำคัญของข้อมูล โดยแนวทางการดำเนินการครอบคลุมอย่างน้อย
ในเรื่องดังต่อไปนี้
1. กำหนดให้มีมาตรฐานหรือแนวปฏิบัติการเข้ารหัสข้อมูล ครอบคลุมขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง วิธีการเข้ารหัสข้อมูล ที่สอดคล้องตามระดับความสำคัญของข้อมูล และการบริหารจัดการกุญแจเข้ารหัส
(key management) มาตรฐานการเข้ารหัสที่เชื่อถือได้ และเป็นมาตรฐานสากล เช่น การเข้ารหัสข้อมูลแบบสมมาตร
(ใช้มาตรฐานการเข้ารหัส AES) การเข้ารหัสข้อมูลแบบอสมมาตร (เช่น การเข้ารหัสแบบกุญแจคู่ หรือ public key
infrastructure: PKI)
2. กำหนดให้มีการเข้ารหัสข้อมูล และช่องทางการสื่อสารที่ใช้รับ-ส่งข้อมูลสำคัญกับภายนอก
3. มีการทบทวนประสิทธิภาพของวิธีการเข้ารหัสข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าวิธีการเข้ารหัสข้อมูล
ที่ใช้งานยังคงมีความแข็งแรงเพียงพอในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
4. มีการบริหารจัดการกุญแจเข้ารหัส โดยมีกระบวนการที่รัดกุมปลอดภัย ครอบคลุมตั้งแต่การสร้าง การติดตั้ง
การจัดเก็บ และการยกเลิกกุญแจเข้ารหัสที่ต้องมั่นใจได้ว่าไม่สามารถนำกุญแจกลับมาใช้งานได้อีก
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ข้อ ๑๙ บริษัทต้องจัดให้มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสภาพแวดล้อม (physical and
environmental security) ของศูนย์คอมพิวเตอร์ สถานที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
พื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญ โดยจะต้องมีการดำเนินการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องจัดให้มีระเบียบปฏิบัติการเข้าถึงศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นลายลักษณ์อักษร
(๒) ต้องจัดให้มีการควบคุมการเข้าและออกศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยจำกัดสิทธิการเข้าถึงศูนย์คอมพิวเตอร์อย่าง
เหมาะสม รวมทั้งมีการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลการเข้าและออก
(๓) ต้องจัดให้มีระบบการป้องกันและกระบวนการบำรุงรักษาอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และระบบสาธารณูปโภค
(facility) ทีเ่ กี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ระบบไฟฟ้าสำรองสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ ระบบทำความเย็น
ระบบป้องกันหรือสัญญาณเตือนไฟไหม้ และกล้องวงจรปิด เป็นต้น
แนวปฏิบัติ / คำอธิบายเพิ่มเติม
เพื่อให้บริษัทมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพของศูนย์คอมพิวเตอร์ สถานที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยีสารสนเทศ และพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญ ควรกำหนดพื้นที่มั่นคงปลอดภัย
(physical security perimeter) เพื่อให้มีการควบคุมการเข้า-ออก ระบบการป้องกันและกระบวนการบำรุงรักษาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ และระบบสาธารณูปโภค (facility) ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นจากการบุกรุกหรือจากภัยธรรมชาติ เพื่อให้มีความพร้อมใช้งานสามารถรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
โดยมีการดำเนินการดังต่อไปนี้
1. จัดให้มีระเบียบปฏิบัติในการเข้าถึงศูนย์คอมพิวเตอร์ของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
2. จัดให้มีการควบคุมการเข้า-ออกศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยมีการควบคุมการเข้าถึงตัวอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์
หลัก และพื้นที่สำคัญต่างๆ ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ เช่น ห้องจัดเก็บเครื่องประมวลผล ห้องจัดเก็บอุปกรณ์เครือข่าย
ห้องจัดเก็บสื่อบันทึกข้อมูล ห้องจัดเก็บอุปกรณ์สาธารณูปโภค และห้องปฏิบัติงาน เป็นต้น พื้นที่สำคัญควรเข้าถึงได้
เฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ทั้งนี้ แนวทางการควบคุมในด้านอื่นควรพิจารณาตามความเหมาะสมตามลักษณะ
ทางกายภาพของสถานทีต่ ั้ง โดยคำนึงถึงความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพเป็นสำคัญ
ตัวอย่าง แนวทางการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพของศูนย์คอมพิวเตอร์ สถานที่ปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญ
1) มีการควบคุมการเข้าถึงพื้นที่รอบนอกศูนย์คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม เช่น มีกำแพงหรือรั้วที่มั่นคง
มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการผ่านเข้า-ออก และมีการตรวจสอบยานพาหนะ นอกจากนี้ ควรมีการแบ่งแยกพื้นที่ลานจอดรถ
ของบุคคลภายนอก และพื้นที่สำหรับการขนส่งสินค้าออกจากบริเวณศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
2) มีการใช้ two-factor authentication ในการพิสูจน์ตัวตนของผู้เข้าออกพื้นที่สำคัญ รวมถึงระบบ
การควบคุมการเข้าออกสามารถป้องกันการหมุนเวียนบัตร (pass back) และการลักลอบเข้ามาพร้อมผู้มีสิทธิ
(piggy back)
3) มีการบันทึกและจัดเก็บข้อมูล log files ของการเข้า-ออกศูนย์คอมพิวเตอร์ และพื้นที่สำคัญภายใน
ศูนย์คอมพิวเตอร์ และมีรายละเอียดเพียงพอใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบที่สามารถระบุตัวบุคคลผู้กระทำได้ โดยควร
เก็บข้อมูลย้อนหลังเป็นอย่างน้อย 90 วัน ไว้ในสถานที่ที่มีความมั่นคงปลอดภัย
4) มีกระบวนการแจ้งเตือนผู้ที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติได้ตลอดเวลา (24 x 7 ชั่วโมง) เช่น
เมื่อพบการพยายามเข้าถึงพื้นที่สำคัญภายในศูนย์คอมพิวเตอร์โดยผู้ไม่ได้รับอนุญาต การผ่านเข้า-ออกศูนย์คอมพิวเตอร์
ทางประตูหนีไฟหรือการเปิดประตูค้างไว้ เป็นต้น
3. จัดให้มีระบบการป้องกันและกระบวนการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบสาธารณูปโภค
(facility) ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ พียงพอเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
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ตัวอย่าง แนวทางการจัดให้มีระบบป้องกันทางกายภาพของศูนย์คอมพิวเตอร์
1) ควรจัดสถานที่ตั้งของศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองแยกออกจากศูนย์คอมพิวเตอร์หลักโดยพิจารณาระยะห่าง
ที่เพียงพอในการกระจายความเสี่ยง และป้องกันไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการใช้ระบบสาธารณูปโภคจากแหล่งเดียวกัน
2) ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณรอบนอกอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ประตูทางเข้า-ออก และภายในศูนย์คอมพิวเตอร์
เพื่อใช้ติดตามการเข้า-ออก และการกระทำต่างๆ ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยควรเก็บบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด
ไว้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 90 วัน และให้ภาพที่จัดเก็บมีความชัดเจนเพียงพอที่จะใช้ในการพิสูจน์หลักฐาน
3) ระบบไฟฟ้าสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ เส้นทางจ่ายไฟจากภายนอกมายังศูนย์ฯ มีจำนวนเส้นทางจ่ายไฟ
(feeders) จากสถานีจ่ายไฟของการไฟฟ้า (substation) มายังศูนย์คอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 2 เส้นทาง โดยมีการจ่ายไฟ
พร้อมกันทั้ง 2 เส้นทาง (active/active)
4) มีการติดตั้งอุปกรณ์สำรองไฟ (UPS) และ generator เพื่อรองรับการทำงานของอุปกรณ์สำคัญ
ในศูนย์คอมพิวเตอร์ เมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้อง UPS ควรรองรับการให้บริการอย่างน้อย 15 นาที และเพียงพอที่จะ
รองรับการให้บริการระหว่างที่รอการทำงานของเครื่องปั่นไฟ (generator)
5) มีการติดตั้งระบบทำความเย็นและควบคุมความชื้น (ระบบทำความเย็นฯ) เช่น precision air conditioner,
computer room air conditioner (CRAC) เพื่อรองรับพื้นที่สำคัญฯ โดยมีเครื่องสำรองเพื่อรองรับการทำงานในกรณีที่
เครื่องหลักชำรุดหรือหยุดชะงักหรือบำรุงรักษา เครื่องที่เหลือต้องสามารถรองรับการให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
6) ระบบไฟฟ้าและระบบท่อน้ำเย็น (chiller system) ที่รองรับระบบทำความเย็นและควบคุมความชื้น
ควรมีระบบสำรองสามารถรองรับการให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง โดยระบบทำความเย็นและควบคุมความชื้น ควรควบคุม
อุณหภูมิและความชื้นให้เหมาะสม สำหรับห้องที่ต้องการควบคุมความเย็นและความชื้น เช่น ห้องจัดเก็บเครื่องประมวลผล
ห้องจัดเก็บอุปกรณ์เครือข่าย ห้องจัดเก็บสื่อบันทึกข้อมูล เป็นต้น
7) มีการติดตั้งระบบป้องกัน/ ระงับอัคคีภัย (fire protection and suppression system) ได้แก่อุปกรณ์
ตรวจจับควันและความร้อน (smoke & heat detector) และระบบระงับอัคคีภัย โดยติดตั้งให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
8) ถังดับเพลิงแบบมือถือ (hand-held fire extinguisher) จะต้องติดตั้งให้ครอบคลุมพื้นที่ภายใน
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ในตำแหน่งที่เหมาะสม มองเห็นง่าย สะดวกในการใช้งาน และมีคำแนะนำวิธีการใช้งานอย่างชัดเจน
9) มีการติดตั้งระบบตรวจจับน้ำรั่วซึม (water leak detection system) โดยติดตั้งให้ครอบคลุมพื้นที่สำคัญ
ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์
10) มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยศูนย์คอมพิวเตอร์ เฝ้าระวังผ่านระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) และ
ระบบสาธารณูปโภคที่สำคัญภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ตลอดเวลา (24 ชั่วโมง) รวมทั้งมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบทันทีเมื่อมีเหตุผิดปกติ
หมายเหตุ
ตัวอย่างแนวทางการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพ และการจัดให้มีระบบป้องกันทางกายภาพ
ของศูนย์คอมพิวเตอร์ข้างต้น เป็นเพียงการให้ตัวอย่างและแนวคิดเพื่อให้บริษัททำความเข้าใจ และนำไปปรับใช้
โดยควรพิจารณาให้เหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพของศูนย์คอมพิวเตอร์ สถานที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท เพื่อให้มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
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ข้อ ๒๐ บริษัทต้องจัดให้มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายสื่อสารของบริษัท (network and
communication security) โดยจะต้องมีการดำเนินการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องจัดให้มีการจำแนกโซนเครือข่ายสื่อสาร โดยมีการจัดแบ่งเครือข่ายอย่างเหมาะสม และจัดให้มีการควบคุม
การเชื่อมต่อจากระบบงานต่างๆ มายังระบบงานที่มีความสำคัญอย่างเข้มงวด
(๒) ต้องจัดให้มีการควบคุมและจำกัดสิทธิการเข้าถึงระบบเครือข่าย และระบบสารสนเทศจากระยะไกล (remote
access) โดยมีการควบคุมความปลอดภัยในการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายจากภายนอก และต้องได้รับการอนุมัติให้มีการ
เข้าถึงอย่างเหมาะสม
แนวปฏิบัติ / คำอธิบายเพิ่มเติม
เพื่อให้บริษัทมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายสื่อสาร และข้อมูลที่มีการรับ-ส่งผ่านเครือข่าย
ให้มีความมั่นคงปลอดภัย สามารถป้องกันและเฝ้าระวังการถูกบุกรุกหรือภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น โดยบริษัทสามารถ
พิจารณาดำเนินการอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้
1. ต้องจัดให้มีการจำแนกโซนเครือข่ายสื่อสาร โดยมีการจัดแบ่งเครือข่ายอย่างเหมาะสม คำนึงถึงระดับ
ความสำคัญของระบบงาน ระดับความสำคัญของข้อมูลที่ประมวลผล รวมถึงความจำเป็นในการเชื่อมต่อจากระบบงาน
อื่นๆ หรือจากภายนอกองค์กร และจัดให้มีการควบคุมการเชื่อมต่อจากระบบงานต่างๆ มายังระบบงานที่มีความสำคัญ
อย่างเข้มงวด ตลอดจนการแบ่งแยกเครือข่ายสื่อสารสำหรับส่วนที่เป็นเครือข่ายส่วนตัว (private network) และ
เครือข่ายสาธารณะ (public network) ออกจากกัน
2. ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ความปลอดภัยเครือข่ายสื่อสารในจุดที่มีการแบ่งแยกเครือข่ายที่พิจารณาว่ามีความสำคัญ
และมีความเสี่ยง โดยมีความสามารถในการควบคุมและคัดกรองข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (traffic) ที่ส่งผ่านระบบ
เครือข่าย การเฝ้าระวังการบุกรุก และการตรวจจับไวรัส หรือโปรแกรมไม่ประสงค์ดี (malware) ต่างๆ ที่อาจบุกรุก
เข้าสู่เครือข่าย
3. ต้องจัดให้มีการควบคุม และจำกัดให้เฉพาะอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงระบบเครือข่ายได้
4. ต้องจัดให้มีการเข้ารหัสข้อมูลและช่องทางการสื่อสารที่ใช้รับ-ส่งข้อมูลสำคัญกับภายนอก
5. กำหนดมาตรฐานและวิธีปฏิบัติในการรับส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายสื่อสารในองค์กร และระหว่างเครือข่าย
สื่อสารภายในองค์กรกับระบบเครือข่ายสื่อสารภายนอกองค์กร ให้มีความมั่นคงปลอดภัย โดยควรจัดให้มีแนวทางป้องกัน
การเปลี่ยนแปลงแก้ไข ทำความเสียหาย หรือเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบผู้ใช้งาน
อย่างเข้มงวด
6. กำหนดแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศในการรับส่งข้อมูลสารสนเทศผ่าน
ระบบเครือข่ายสื่อสาร รวมทั้งกระบวนการป้องกันการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือทำความเสียหายกับข้อมูล และโปรแกรม
ไม่ประสงค์ดี (malware) ที่ถูกส่งผ่านช่องทางเครือข่ายสื่อสาร
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ข้อ ๒๑ บริษัทต้องจัดให้มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT operations
security) โดยจะต้องมีการบริหารจัดการและดำเนินการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (change management) และอนุมัติการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร
(๒) จัดให้มีการบริหารจัดการขีดความสามารถของระบบ (capacity management) ให้สามารถรองรับการดำเนิน
ธุรกิจในปัจจุบัน และวางแผนการจัดการให้รองรับการใช้งานในอนาคต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๓) จัดให้มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเครื่องแม่ข่าย (server) โดยการบริหารจัดการการตั้งค่าระบบ (system
configuration management) การบริหารจัดการ patch (patch management) การกำหนดสิทธิการเข้าถึงและ
จำกัดสิทธิการใช้งานของผู้ใช้งานที่มีสิทธิสูง (high privileged id)
(๔) กำหนดวิธีการและกระบวนการที่ใช้ในการสำรองข้อมูล (data backup) รวมทั้งความถี่ในการสำรองข้อมูลที่
เหมาะสมกับลักษณะและความซับซ้อนของการดำเนินงานของบริษัท
(๕) จัดให้มีการจัดเก็บข้อมูลบันทึกเหตุการณ์ (logging) ของเครื่องแม่ข่าย ระบบงาน และอุปกรณ์เครือข่ายที่สำคัญ
โดยจะต้องมีความมั่นคงปลอดภัยเพียงพอในการป้องกันการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือทำลาย รวมถึงมีการสอบทาน log
ด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ
(๖) จัดให้มีการติดตามดูแลระบบและการเฝ้าระวังภัยคุกคาม (security monitoring) โดยมีกระบวนการหรือเครื่องมือ
ในการตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติ หรือภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบที่สำคัญ รวมถึงต้องมี
การบริหารจัดการช่องโหว่ (vulnerability management) ของระบบที่เหมาะสมตามระดับความเสี่ยง และจัดให้มี
ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก ทำหน้าที่ทดสอบเจาะระบบ โดยเฉพาะระบบงาน (application) และระบบเครือข่าย
(network) ที่มีการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายสื่อสารสาธารณะ (internet facing) อย่างสม่ำเสมอ หรือทุกครั้งที่มีการ
เปลี่ยนแปลงระบบอย่างมีนัยสำคัญ
แนวปฏิบัติ / คำอธิบายเพิ่มเติม
เพื่อให้บริษัทมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยบริษัทสามารถ
พิจารณาดำเนินการอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้
1. การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (change management)
จัดให้มีกระบวนการในการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงและควบคุมการเปลี่ยนแปลงอย่างรัดกุมและ
เพียงพอ ทั้งการนำระบบขึ้นใช้งานจริง (system deployment) การตั้งค่าระบบ (system configuration) รวมทั้ง
ควรมีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างเหมาะสม (segregation of duties) ของผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการบริหารจัดการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถปฏิบัติงานได้ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ
นอกจากนี้ การอนุมัติการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรตามที่ประกาศฯ กำหนด
หมายความรวมถึงการอนุมัติผ่านระบบหรือทางอีเมล์ แต่ทั้งนี้ บริษัทต้องสามารถแสดงเอกสารหรือหลักฐานที่ทำให้
ทราบว่าการเปลี่ยนแปลง (change) ที่เกิดขึ้นได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณาตามสิทธิที่
บริษัทกำหนดเมื่อสำนักงานร้องขอ
2. การบริหารจัดการขีดความสามารถของระบบ (capacity management)
จัดให้มีการบริหารจัดการขีดความสามารถของระบบ และระบบสาธารณูปโภค เช่น การประเมินแนวโน้มการ
ใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น เพื่อให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างเพียงพอให้สามารถรองรับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และสามารถวางแผนการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้รองรับการใช้งานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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3. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเครื่องแม่ข่าย (server)
จัดให้มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเครื่องแม่ข่าย และอุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงานของผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(endpoint) โดยควรมีการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส หรือระบบตรวจจับการแฝงตัวของโปรแกรมไม่ประสงค์ดี
(malware) หรือการโจมตีด้วยรูปแบบต่างๆ เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลหรือการเข้าใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต
4. การบริหารจัดการการตั้งค่าระบบ (system configuration management)
จัดให้มีกระบวนการในการควบคุมการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าระบบที่มีความรัดกุมปลอดภัยและเป็นไปตาม
มาตรฐาน รวมทั้งการตั้งค่าของระบบที่ใช้งานจริง และมีการสอบทานการตั้งค่าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกัน
ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
5. การบริหารจัดการ patch (patch management)
จัดให้มีกระบวนการในการควบคุมการติดตั้ง patch ของระบบที่ใช้งานจริง เพื่อให้สามารถติดตั้ง patch
ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยได้อย่างทันการณ์โดยควรมีกระบวนการทดสอบ patch ที่ออกใหม่ทุกครั้งก่อน
นำไปติดตั้งบนระบบจริง รวมทั้งมีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ patch อย่างสม่ำเสมอ
6. การสำรองข้อมูล (data backup)
กำหนดวิธีการ รูปแบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการสำรองข้อมูล และความถี่ในการสำรองข้อมูลสอดคล้องกับ
เป้าหมายระยะเวลาสูงสุดที่ยอมให้ข้อมูลสูญหายได้ (recovery point objective: RPO) ตามที่กำหนด รวมทั้ง
ลักษณะและความซับซ้อนของการดำเนินงาน ความต้องการในการใช้งาน เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลสำรองที่มีความพร้อม
ใช้งานในกรณีที่ระบบและข้อมูลหลักเกิดเหตุขัดข้องหรือได้รับความเสียหายทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
7. การจัดเก็บข้อมูลบันทึกเหตุการณ์ (logging)
จัดให้มีการจัดเก็บข้อมูลบันทึกเหตุการณ์ของเครื่องแม่ข่าย ระบบงาน และอุปกรณ์เครือข่ายที่สำคัญ มีการ
จัดเก็บและสอบทานบันทึกการเข้าถึงระบบ (access log) และบันทึกการดำเนินงาน (activity log) เพื่อให้สามารถติดตามและ
ตรวจสอบการเข้าถึงและการใช้งานระบบหรือข้อมูล โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อสามารถใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ
และระบุตัวผู้กระทำได้ เช่น บัญชีผู้ใช้งาน วันเวลาที่เข้าใช้งาน/วันเวลาที่มีการใช้งาน ความพยายามในการเข้าใช้งาน
หมายเลขประจำเครื่องที่ใช้งาน (IP address) ที่อยู่ของเว็บไซต์ (URL) และบันทึกการเรียกดูแลหรือการแก้ไขข้อมูล เป็นต้น
ทั้งนี้ การจัดเก็บข้อมูลบันทึกเหตุการณ์ควรมีระยะเวลาจัดเก็บไม่น้อยกว่า 90 วัน หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้
และควรมีการจัดเก็บรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลบันทึกเหตุการณ์อย่างรัดกุมเพียงพอ ในการป้องกัน
การเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือทำลาย
8. การติดตามดูแลระบบและการเฝ้าระวังภัยคุกคาม (security monitoring)
จัดให้มีกระบวนการหรือเครื่องมือในการตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติ หรือภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความ
มั่นคงปลอดภัยของระบบที่สำคัญ เพื่อให้สามารถตรวจจับ ป้องกัน และรับมือเหตุการณ์ผิดปกติและภัยคุกคามได้
อย่างทันท่วงที โดยควรดำเนินการอย่างน้อยดังนี้
1) มีมาตรฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติในการติดตามดูแลระบบและเฝ้าระวังภัยคุกคาม เพื่อให้มีการติดตาม
ดูแลความปลอดภัยของระบบอย่างต่อเนื่อง
2) มีกระบวนการหรือเครื่องมือในการตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติที่กระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบงานและระบบเครือข่ายสื่อสารที่สำคัญ เพื่อให้ทราบถึงความผิดปกติ หรือการถูกภัยคุกคาม และสามารถ
ดำเนินการป้องกันหรือรับมือได้ทันเวลา
3) มีกระบวนการหรือเครื่องมือในการค้นหาหรือรับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อวิเคราะห์และ
ประเมินภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้น โดยครอบคลุมรูปแบบของการโจมตี ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ภัยคุกคาม
รวมถึงวิธีการรับมือหรือป้องกันเพื่อใช้สนับสนุนการรับมือต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์
4) กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลภัยคุกคามระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งมีกระบวนการและช่องทางในการรายงาน แลกเปลี่ยน ติดตาม เพื่อป้องกัน รับมือ และแก้ไขภัยคุกคาม
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5) ในกรณีที่พบภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทควรกำหนดให้มีการ
รายงานผู้บริหารหรือคณะกรรมการที่มีหน้าที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการตรวจพิสูจน์
พยานหลักฐานทางดิจิทัล (digital forensic) โดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้ทราบสาเหตุหรือช่องโหว่ของระบบ และ
สามารถดำเนินการปิดช่องโหว่และป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอีก
9. การบริหารจัดการช่องโหว่ (vulnerability management)
จัดให้มีการบริหารจัดการช่องโหว่ของระบบ โดยควรกำหนดขอบเขตและความถี่ในการประเมินช่องโหว่ให้
ครอบคลุมทุกระบบงานอย่างสม่ำเสมอสอดคล้องตามระดับความเสี่ยง บริษัทควรพิจารณาประเมินช่องโหว่ของ
ระบบงานสำคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อให้ทราบถึงช่องโหว่ด้าน
การรักษาความปลอดภัยของระบบ และสามารถดำเนินการแก้ไขป้องกันภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันการณ์
ทั้งนี้ ควรมีการรายงานผลการประเมินช่องโหว่ไปยังผู้รับผิดชอบ และติดตามการดำเนินการปรับปรุงแก้ไข
10. การทดสอบเจาะระบบ (penetration test)
จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญภายในหรือภายนอกที่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระในการทดสอบเจาะระบบ โดยเฉพาะ
ระบบงาน (application) และระบบเครือข่าย (network) ที่มีการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายสือ่ สารสาธารณะ (internet
facing) สม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 หนึ่งครั้ง และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อให้ทราบถึงช่องโหว่
และสามารถดำเนินการแก้ไขและป้องกันภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันการณ์ ทั้งนี้ ควรมีการรายงานผลการทดสอบ
เจาะระบบไปยังผู้รับผิดชอบและติดตามการดำเนินการปรับปรุงแก้ไข
นอกจากนี้ ข้อมูลผลการทดสอบเจาะระบบ ควรจัดเก็บและรวบรวมเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ช่องโหว่
ทางด้านเทคนิคที่ตรวจพบ และเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดมาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของระบงาน
ที่บริษัทจะพัฒนาต่อไปในอนาคต
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ข้อ ๒๒ บริษัทต้องมีหลักเกณฑ์และกระบวนการในการจัดหาและการพัฒนาระบบ (system acquisition and
development) ดังต่อไปนี้
(๑) ในการจัดหาระบบ (system acquisition) บริษัทต้องมีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการประเมินและคัดเลือก
ผู้ขาย หรือผู้รับจ้างพัฒนาระบบ ซึ่งต้องทำสัญญาซื้อขายหรือสัญญาจ้างที่กำหนดเงื่อนไขในการพัฒนาระบบที่ชัดเจน
(๒) ในการพัฒนาระบบ (system development) บริษัทต้องจัดให้มีการออกแบบ พัฒนา และทดสอบระบบ เพื่อให้
มั่นใจว่าระบบ มีความถูกต้อง มั่นคงปลอดภัย เชื่อถือได้ และพร้อมใช้งาน โดยจะต้องมีการดำเนินการอย่างน้อย ดังนี้
(ก) มีการจัดทำเอกสารความต้องการของระบบงาน (requirement) และเอกสารรายละเอียดคุณสมบัติ
ทางเทคนิค (technical specification) โดยครอบคลุมถึงเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ซึง่ รวมถึงกระบวนการ
ในการทดสอบระบบงาน
(ข) มีกระบวนการหรือเครื่องมือในการควบคุมเวอร์ชนั่ ของคำสั่งในการเขียนโปรแกรม (source code version
control) โดยจะต้องจำกัดสิทธิผู้ที่จะดำเนินการติดตั้งโปรแกรมในระบบงานที่ให้บริการจริง (production) เท่าที่
จำเป็นเท่านัน้
(ค) มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการพัฒนาระบบ เช่น
การแบ่งแยกระหว่างผู้พัฒนาระบบ (developer) และผูบ้ ริหารจัดการระบบ (administrator)
(ง) มีการแบ่งแยกสภาพแวดล้อมของระบบงานที่ใช้สำหรับการพัฒนา (development) และการทดสอบ
(testing) ออกจากระบบงานที่ให้บริการจริง (production)
(จ) มีการทดสอบระบบก่อนการใช้งานจริง เช่น ทดสอบการทำงานของแต่ละระบบ (unit test) ทดสอบ
การทำงานร่วมกันของระบบต่างๆ (system integration test) ทดสอบความพร้อมใช้งานตามกระบวนการและความ
ต้องการของผู้ใช้งาน (user acceptance test) และทดสอบความปลอดภัยของระบบ (security test) ตามกระบวนการ
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่กำหนด ในเอกสารรายละเอียดคุณสมบัติทางเทคนิค (technical specification)
รวมถึงต้องควบคุมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและความลับของข้อมูลสำคัญที่นำไปใช้ในการทดสอบ
(ฉ) มีการทดสอบประสิทธิภาพ (performance test) สำหรับระบบที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการหรือ
การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(ช) การจัดทำคู่มือและอบรมผู้ใช้งานระบบและผู้ดูแลระบบ
แนวปฏิบัติ / คำอธิบายเพิ่มเติม
เพื่อให้แน่ใจว่ามีการควบคุมและสร้างความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศให้กับระบบสารสนเทศ ครอบคลุม
ทั้งกระบวนในการจัดหา (system acquisition) และการพัฒนาระบบสารสนเทศ (development lifecycle) ที่
เป็นมาตรฐานสากล โดยบริษัทสามารถพิจารณาดำเนินการอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้
1. การจัดหาระบบ (system acquisition)
ในการทำสัญญาว่าจ้างการพัฒนาระบบ บริษัทต้องมีหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกระบบและผู้ให้บริการ
ทีช่ ัดเจนและครอบคลุมถึงสัญญาทางด้านลิขสิทธิของซอฟต์แวร์ การใช้ระบบ การตรวจสอบระบบก่อนติดตั้งใช้งานจริง
รวมถึงการรับรองคุณภาพของระบบ และการกำหนดขอบเขตในการจ้างพัฒนาระบบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ซึ่งควรครอบคลุมอย่างน้อย ดังนี้
1) ความน่าเชื่อถือของระบบและผู้ให้บริการ รวมไปถึงฐานะการเงิน ชื่อเสียง และความสามารถด้านเทคนิค
2) การได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเชี่ยวชาญและ
ความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป (certificate)
3) การสนับสนุนและการบำรุงรักษาระบบ
4) ความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
5) ผลการจัดทำ Proof of Concept (POC) ในกรณีที่เป็นระบบสำคัญ
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6) รายละเอียดทั่วไป เช่น หมายเลขอ้างอิงลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์ (software license) ฟังก์ชันการทำงาน
ประสิทธิภาพของระบบ เป็นต้น
2. การพัฒนาระบบ (system development)
บริษัทต้องมีการกำหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐาน และระเบียบวิธีปฏิบัติในการออกแบบและพัฒนาระบบ
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และปฏิบัติตามนโยบายหรือข้อกำหนดที่กำหนด ซึ่งควรครอบคลุมอย่างน้อย ดังนี้
1) กำหนดมาตรฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติในการออกแบบและพัฒนาระบบงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดย
คำนึงถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่จัดทำความต้องการของระบบงาน (requirement)
การออกแบบ การพัฒนา และการทดสอบระบบก่อนใช้งานจริง
2) จัดทำเอกสารรายละเอียดคุณสมบัติทางเทคนิค (technical specification) รวมทั้งขอบเขตการทดสอบให้
ครอบคลุมฟังก์ชันและเงื่อนไขต่างๆ ในด้านประสิทธิภาพตามความต้องการเชิงธุรกิจ (business requirement) โดย
ครอบคลุมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามนโยบายหรือมาตรฐานที่บริษัทกำหนด (security specification) รวมทั้งจัดให้
มีการสอบทานความถูกต้องครบถ้วนและลงนามรับรอง (sign off) จากผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนเริ่มพัฒนาระบบ
3) มีกระบวนการหรือเครื่องมือในการควบคุมเวอร์ชนั ของคำสั่งในการเขียนโปรแกรม (source code version
control) รวมถึงมีการควบคุมเครื่องที่ไม่ได้อยู่บนระบบที่ให้บริการจริง (non-production) ให้มีความปลอดภัยเพียงพอ
ตามระดับความเสี่ยงเพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
4) มีกระบวนการเพื่อควบคุมการเปลีย่ นแปลงแก้ไขซอฟต์แวร์สำหรับระบบสารสนเทศที่ใช้งานจริง หรือระบบ
ที่ให้บริการจริง เช่น คำขอให้แก้ไขต้องมาจากผู้ที่มีสิทธิ์ และต้องมีการอนุมัติคำขอโดยผู้มีอำนาจ รวมถึงต้องเก็บ
รายละเอียดของคำขอไว้ เป็นต้น
5) มีการแบ่งแยกสภาพแวดล้อมของระบบงานที่ใช้สำหรับการพัฒนา (development) การทดสอบ (testing)
และระบบที่ให้บริการจริง (production) ออกจากกันเพื่อควบคุมการทดสอบและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ทดสอบและการนำระบบขึ้นใช้งานจริงต่อระบบที่ให้บริการจริง
6) มีการควบคุมไม่ให้มีการติดตั้งเครื่องมือการพัฒนาระบบ (development tools) และเครื่องมือแปลโปรแกรม
(compilers) ไว้บนระบบที่ให้บริการจริง (production) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจถูกปรับเปลี่ยนหรือติดตั้งโปรแกรม
โดยไม่ได้รับอนุญาต และความเสี่ยงจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบที่ให้บริการจริง
7) หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของผูท้ ี่เกี่ยวข้องในกระบวนการพัฒนาระบบ ควรกำหนดให้เป็นไปตามหลักการ
แบ่งแยกหน้าที่อย่างเหมาะสม (segregation of duties) เพื่อไม่ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถปฏิบัติงานตั้งแต่ตน้ จนจบ
กระบวนการ เช่น ควรแยกผู้พฒ
ั นาระบบกับผู้มีหน้าที่นำระบบขึ้นใช้งานจริง เป็นต้น
8) มีการทดสอบบนสภาพแวดล้อมใกล้เคียงระบบที่ให้บริการจริง เพื่อลดความเสีย่ งของการเปลี่ยนแปลงบน
ระบบที่ให้บริการจริง
9) การทดสอบระบบที่ได้รับการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงก่อนนำไปใช้งานหรือให้บริการจริง ควรครอบคลุม
การทดสอบการทำงานของแต่ละระบบ (unit test) ทดสอบการทำงานร่วมกันของระบบต่างๆ (system integration test)
ทดสอบความพร้อมใช้งานตามกระบวนการและความต้องการของผู้ใช้งาน (user acceptance test) และทดสอบความ
ปลอดภัยของระบบ (security test) ตามกระบวนการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่กำหนดในเอกสารรายละเอียด
คุณสมบัติทางเทคนิค รวมถึงมีการควบคุมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและความลับของข้อมูลสำคัญที่นำไปใช้ในการ
ทดสอบ
10) มีกระบวนการสอบทาน test scenario หรือ test case เพื่อให้มั่นใจว่ามีความครอบคลุมเพียงพอและตรง
กับความต้องการของหน่วยงานธุรกิจ (business requirement)
11) บริษัทควรจัดให้มีกระบวนการและเอกสารการ sign off ผลการทดสอบระบบจากฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
ที่ผ่านตาม exit criteria อย่างครบถ้วน ก่อนนำระบบขึ้นใช้งานจริง
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12) การพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงระบบที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
ระบบที่มีการเชื่อมโยงกับระบบอื่นจำนวนมาก ควรมีการทดสอบประสิทธิภาพ (performance test) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
ระบบมีเสถียรภาพเพียงพอในการรองรับการเข้าใช้งานจำนวนมาก
13) ระบบงานต้องมีการควบคุมการเปลีย่ นแปลงเท่าที่จำเป็น และการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะต้องถูกทดสอบ
และจัดทำเป็นเอกสารเพื่อให้สามารถนำมาใช้อ้างอิงได้ เมื่อมีการปรับปรุงหรือเปลีย่ นแปลงในอนาคต
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ข้อ ๒๓ ในกรณีที่บริษัทมีการจัดจ้างผู้ให้บริการภายนอก (third party management) หรือมีพันธมิตรทางธุรกิจที่มี
การเชื่อมต่อกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท หรือสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญของบริษัท หรือของลูกค้าของ
บริษัทได้ บริษัทต้องมีการกำหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกผู้ให้บริการภายนอก โดยต้อง
จัดทำสัญญาจ้างในการให้บริการ และกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ให้บริการภายนอกปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความ
ปลอดภัยของบริษัท รวมถึงต้องกำหนดข้อตกลงระดับการให้บริการ (service level agreement : SLA) พร้อมทั้งมี
การตรวจสอบและติดตามการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ
ทั้งนี้ การใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศจากผู้ให้บริการภายนอก (IT outsourcing) บริษัทสามารถพิจารณา
แนวทางในการดำเนินการตามแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวปฏิบัติ / คำอธิบายเพิ่มเติม
บริษัทสามารถพิจารณาแนวทางในการดำเนินการตามแนวปฏิบัติเรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการใช้บริการ
จากผู้ให้บริการภายนอกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ข้อ ๒๔ บริษัทต้องจัดให้มีการบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติและปัญหา (IT incident and problem
management) ที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมและทันท่วงที โดยจัดให้มีวิธีปฏิบัติ ขั้นตอน
ปฏิบัติ หรือแผนรองรับ ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติและปัญหาที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมถึงต้องมีการบันทึก วิเคราะห์ และรายงานเหตุการณ์ผิดปกติและปัญหา และการแก้ไขให้คณะกรรมการบริษัท
หรือคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายทราบในระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทต้องมีการวิเคราะห์สาเหตุ
ที่แท้จริง (root cause) ของปัญหา เพื่อหาแนวทางแก้ไขจากสาเหตุที่แท้จริงและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ผิดปกติ
ซ้ำในอนาคต
แนวปฏิบัติ / คำอธิบายเพิ่มเติม
เพื่อให้บริษัทมีแนวทางในการบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติและปัญหาที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ผิดปกติจากภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างเหมาะสมและทันท่วงทีที่สามารถจำกัดความเสียหายและแก้ไข
ให้สามารถกลับมาดำเนินงานได้ตามปกติ โดยบริษัทสามารถพิจารณาดำเนินการอย่างน้อยในเรือ่ งดังต่อไปนี้
1. จัดให้มีวิธีปฏิบัติ ขั้นตอนปฏิบัติ หรือแผนรองรับในการบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติและปัญหาที่
เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงเหตุการณ์ผิดปกติจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ อย่างเหมาะสมและทันท่วงที
พร้อมทั้งช่องทางการรายงานแจ้งเหตุการณ์ที่พบเหตุการณ์ผิดปกติ และปัญหาที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. จัดให้มีการบันทึกและวิเคราะห์เหตุการณ์ผิดปกติและปัญหาที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึง
เหตุการณ์ผิดปกติจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยบริษัทควรวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง (root cause) ของเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดแนวทางในการแก้ไขและป้องกัน การเกิดเหตุการณ์ซ้ำ
ในอนาคต
3. จัดให้มีการรายงานเหตุการณ์ผิดปกติและปัญหาที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงเหตุการณ์
ผิดปกติจากภัยคุกคามทางไซเบอร์เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย โดยควร
พิจารณาลักษณะของเหตุการณ์ที่ควรรายงานจากระดับของผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจพิจารณาให้ครอบคลุมในด้าน
ผลกระทบที่เกิดขึ้น เช่น ผลกระทบต่อการให้บริการ และผลกระทบต่อผู้ใช้งาน เป็นต้น ทั้งนี้ หากความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ เช่น ระบบสำคัญไม่สามารถดำเนินการ
ได้ตามปกติ หรือกระทบกับการให้บริการผู้เอาประกันภัยเกินกว่าระยะเวลาที่บริษัทยอมรับได้ เป็นต้น บริษัทควร
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบด้วย
ตัวอย่าง ข้อมูลที่ควรรายงาน ประกอบด้วย
- วัน และเวลาที่เกิดเหตุการณ์
- รายละเอียดของเหตุการณ์ และความเสียหายที่เกิดขึ้น
- การวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง
- การประเมินผลกระทบที่เกิดขึน้
- แนวทางการแก้ไขปัญหา
- แนวทางหรือแผนการดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดหตุการณ์ซำ้ ในอนาคต
หมายเหตุ
ตัวอย่างข้อมูลเหตุการณ์ผิดปกติและปัญหาที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงเหตุการณ์ผิดปกติ
จากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ควรรายงานข้างต้น เป็นเพียงการให้ตัวอย่างของข้อมูลที่บริษัทควรมีการรายงาน
ให้คณะกรรมการบริษัททราบ ทั้งนี้บริษัทสามารถพิจารณาข้อมูลอื่นที่ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทได้ตาม
ความเหมาะสม หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทร้องขอเพื่อประกอบการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อไป
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4. กำหนดแนวทางในการส่งต่อเหตุการณ์ผิดปกติ (escalation) และรายงานความคืบหน้าเหตุการณ์
ผิดปกติให้ผู้เกี่ยวข้อง ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายหรือเกี่ยวข้อง หรือคณะกรรมการ
บริษัท โดยพิจารณาให้เหมาะสมสอดคล้องกับระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
5. จัดให้มีศูนย์รับแจ้งเหตุ หรือบุคลากรที่ทำหน้าที่รับแจ้งเหตุหรือรับรายงานด้านความมั่นคงปลอดภัย
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศจากผูท้ ี่พบหรือสงสัยว่ามีเหตุภัยคุกคามเกิดขึ้นภายในองค์กร และจัดให้มีช่องทางในการรายงาน
เช่น อีเมล โทรศัพท์ แบบฟอร์มบนเว็บไซต์ เป็นต้น
6. จัดทำแผนรับมือภัยคุกคามและตอบสนองต่อเหตุการณ์ผิดปกติทางไซเบอร์ (cyber incident response
plan : CIRP) ทีแ่ สดงถึงวิธปี ฏิบตั ิเพื่อตอบสนองเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติทางไซเบอร์ สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผน
BCP ของบริษัท ครอบคลุมระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญ โดยควรได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
หรือ คณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย และได้รับการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ที่มีนัยสำคัญ
นอกจากนี้ แผน CIRP ควรครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการจัดการ การเตรียมความพร้อมในการรับมือและการ
ตอบสนองต่อเหตุการณ์ และการรายงานเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือส่งผลกระทบ
ต่อระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
7. จัดให้มีการทดสอบหรือซักซ้อมแผนรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ (cyber drill) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดย
ควรพิจารณารูปแบบ และสถานการณ์ที่ใช้ในการทดสอบให้เหมาะสมสอดคล้องกับแนวโน้มภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจ
เกิดขึ้นกับบริษัท
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ข้อ ๒๕ บริษัทต้องจัดทำแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT continuity planning) โดยจะต้องมีการดำเนินการ
อย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีกระบวนการสำรองข้อมูลที่ครอบคลุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญ เช่น ระบบงาน ระบบปฏิบัติการ
และฐานข้อมูล เป็นต้น โดยต้องรองรับการกู้คืนข้อมูลตามความเหมาะสมทางธุรกิจ
(๒) จัดเก็บข้อมูลสำรองไว้นอกสถานที่อย่างปลอดภัย โดยบริษทั ต้องมีการเฝ้าติดตามกระบวนการสำรองข้อมูลที่สำคัญ
รวมถึงทดสอบการกู้คืนข้อมูลสำรอง และดำเนินการให้ข้อมูลสำรองพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
(๓) จัดทำแผนการกู้คืนระบบสารสนเทศ (disaster recovery plan) เป็นลายลักษณ์อักษร โดยจะต้องมีการอนุมัติ
และสื่อสารให้บุคลากรของบริษทั รับทราบ รวมถึงต้องมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ หรือเมื่อมีการปรับปรุงแก้ไขที่เป็น
สาระสำคัญ
(๔) จัดให้มีทดสอบแผนการกู้คืนระบบสารสนเทศอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และรายงานผลการทดสอบต่อผู้บริหารของ
บริษัทให้รับทราบ
แนวปฏิบัติ / คำอธิบายเพิ่มเติม
เพื่อให้บริษัทมีแนวทางรองรับเหตุการณ์ผิดปกติที่ส่งผลให้การทำงานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของบริษัทหยุดชะงักหรือเกิดความเสียหาย สำหรับระบบสำคัญเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
โดยครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้
1. แผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อย
ที่ได้รับมอบหมาย และได้รับการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบกับแผนฯ
เช่น การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์หรือนโยบายในการดำเนินธุรกิจ การบริหารความเสี่ยงโดยรวม สภาพแวดล้อมของการ
ดำเนินธุรกิจ หรือทรัพยากร หรือโครงสร้างระบบ IT เป็นต้น ทั้งนี้ อาจมอบหมายให้มีคณะทำงานหรือหน่วยงานที่
รับผิดชอบในการจัดทำแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการเฉพาะได้
2. การจัดทำแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้คำนึงถึงความสอดคล้องนโยบายการบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ ลักษณะการดำเนินธุรกิจ ปริมาณธุรกรรม ความซับซ้อนของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เหตุการณ์ความ
เสียหายต่างๆ ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัท ผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้เสีย และความเสี่ยงเชิงระบบ (systemic risk)
และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ เช่น ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (operational risk) ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง
(reputational risk) ความเสี่ยงจากการพึ่งพาองค์กรอื่นในการดำเนินธุรกิจ (interdependency risk) ความเสี่ยงจากการ
กระจุกตัวของระบบงานหรือทรัพยากรที่สำคัญ (concentration risk) เป็นต้น
นอกจากนี้ แผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และสามารถนำมาใช้
รองรับความเสียหายที่เกิดขึ้นได้จริง โดยควรพิจารณาให้ครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้
- การประเมินความเสี่ยง เพื่อให้สามารถระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการหยุดชะงักของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการหยุดชะงักของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานของบริษัท และสามารถกำหนดลำดับความสำคัญของระบบงานที่ต้อง
กู้คืนได้อย่างเหมาะสม โดยควรคำนึงถึงทรัพยากร ระยะเวลาในการกู้คืนระบบ เป้าหมายของระบบงาน และข้อมูลที่ควร
กู้ได้ภายหลังเกิดการหยุดชะงัก และทรัพยากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นต่ำที่จำเป็นต้องใช้ในการกู้คืนระบบ
- การกำหนดระยะเวลาในการกู้คืนระบบ (recovery time objective: RTO) และระยะเวลาสูงสุดที่ยอมให้
ข้อมูลเสียหาย (recovery point objective: RPO) ที่สอดคล้องกับความสำคัญของระบบ
- การกำหนดระยะเวลาสูงสุดที่ยอมให้ธุรกิจหยุดชะงัก (maximum tolerance period of disruption: MTPD)
เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของบริษัท และรองรับการเกิดเหตุการณ์ผิดปกติต่างๆ ที่อาจส่งผลให้เกิดการ
หยุดชะงักหรือเกิดความเสียหายต่อระบบ เช่น ภัยคุกคามทางไซเบอร์ และภัยธรรมชาติ เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการ
กู้ระบบและกลับสู่การทำงานได้ตามปกติให้เร็วที่สุด
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4. ในการจัดทำแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทควรกำหนดกระบวนการและขั้นตอนทางปฏิบัติ
ที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและง่ายต่อการปฏิบัติ รวมทั้งมีความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อ
เหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยอย่างน้อยควรครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้
- ชื่อแผน วัตถุประสงค์ ขอบเขต และความเชื่อมโยงกับแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ผังโครงสร้างของการบังคับบัญชาในการดำเนินงานตามแผน ผู้ปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบ และ
ผู้ทำหน้าที่แทนในกรณีที่ผู้ปฏิบตั ิหน้าที่หลักไม่สามารถปฏิบัติงานได้ รวมถึงการบันทึกและการเปลี่ยนแปลงของแผน
- รายละเอียดของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น โครงสร้างสถาปัตยกรรม แผนภาพแสดงระบบเครือข่าย
สื่อสาร เป็นต้น
- ขั้นตอนในการประกาศใช้แผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉกุ เฉิน และ
แผนการสื่อสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ
- ขั้นตอนในการกู้คืนระบบ ควรจัดทำเป็นเอกสารหรือคู่มือประกอบ โดยควรระบุรายละเอียดทีช่ ัดเจน
เพียงพอ เพื่อใช้ควบคุมการกู้คืนระบบไม่ให้มีการข้ามหรือไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ และควรปรับปรุงให้เป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ
4. บริษัทต้องจัดทำคู่มือหรือเอกสารประกอบการดำเนินการตามแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมทั้งทำการประชาสัมพันธ์แผนฯ และจัดฝึกอบรมเพื่อให้พนักงานทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตาม
แผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามแผนได้
5. บริษัทต้องจัดให้มีการทบทวนและทดสอบการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างน้อยปีละ 1 หนึ่งครั้ง และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
6. บริษัทต้องจัดให้มีศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (disaster recovery site) ที่มีความพร้อมใช้งานและ
สามารถปฏิบัติงานทดแทนได้เมื่อศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (primary site) หยุดชะงัก โดยควรพิจารณาให้ศูนย์
คอมพิวเตอร์สำรองอยู่ห่างจากศูนย์คอมพิวเตอร์หลักเพียงพอที่จะไม่ให้เกิดปัญหาหรือได้รับผลกระทบในลักษณะ
เดียวกันในช่วงเวลาเดียวกัน เช่น ระบบไฟฟ้าขัดข้อง และภัยธรรมชาติ เป็นต้น
7. บริษัทควรกำหนดวิธีการ รูปแบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการสำรองข้อมูล และความถี่ในการสำรองข้อมูล
สอดคล้องกับเป้าหมายระยะเวลาสูงสุดที่ยอมให้ข้อมูลสูญหายได้ (recovery point objective: RPO) ตามที่กำหนด
รวมทั้งลักษณะและความซับซ้อนของการดำเนินงาน ความต้องการในการใช้งาน เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลสำรองที่มีความ
พร้อมใช้งานในกรณีที่ระบบและข้อมูลหลักเกิดเหตุขัดข้องหรือได้รับความเสียหายทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
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หมวด 4 การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT risk management)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนโยบาย
การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งจัดโครงสร้างองค์กร และกำหนดบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อ ๒๖ บริษัทต้องบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ โดยกำหนดนโยบายการ
บริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครอบคลุมเรื่อง โครงสร้างองค์กร และบทบาทหน้าที่ของ
ผู้เกี่ยวข้อง และนำนโยบายดังกล่าวมาจัดทำแนวปฏิบัติ รวมทั้งกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อ ๒๗ บริษัทต้องจัดให้มีแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ระบุบริบท ขอบเขต
และเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) การพิจารณาโอกาสและความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการระบุบริบท และขอบเขตในการประเมิน
ความเสี่ยงให้ครอบคลุมถึง แผนงาน งานประจำ และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
(๒) เกณฑ์การบริหารความเสี่ยงที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง โดยกำหนดระดับของผลกระทบ
และระดับของโอกาสการเกิดเหตุการณ์
(๓) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้สำหรับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT risk appetite)
(๔) กระบวนการประเมินความเสี่ยง เพื่อใช้ในการระบุ วิเคราะห์ และประเมินผลความเสี่ยง
(๕) กระบวนการจัดการความเสี่ยง เพื่อใช้พิจารณาทางเลือก และมาตรการในการจัดการความเสี่ยง รวมถึงการจัดทำ
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
แนวปฏิบัติ / คำอธิบายเพิ่มเติม
1. บริษัทควรกำหนดโครงสร้าง และบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมสอดคล้องตามหลักการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ 3 ระดับ (three lines of defense)
โดยหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดปรากฏตามหมวด 1
การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT governance)
2. การกำหนดบริบท และขอบเขตในการระบุความเสี่ยง บริษัทควรพิจารณาให้ครอบคลุมถึง แผนงาน
งานประจำ และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ และคำนึงถึงเหตุการณ์ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่
อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งภัยคุกคามทางไซเบอร์และช่องโหว่ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ
ตัวอย่าง การกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้สำหรับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT risk
appetite)
- การกำหนด risk appetite โดยใช้ตาราง risk heat map
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- การกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เชิงบรรยาย
1) บริษัทไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงจากการรั่วไหลของข้อมูลลูกค้า และข้อมูลทางธุรกิจของบริษัท
ออกสู่ภายนอกองค์กรได้
2) บริษัทสามารถยอมรับความเสี่ยงได้ในระดับต่ำต่อการสูญเสียข้อมูลทางธุรกิจและลูกค้า (loss of its
business and customer data)
3) ระบบให้บริการลูกค้า หรือระบบปฏิบัติงานที่สำคัญของบริษัทต้องดำเนินการต่อไปได้ แม้ว่าเกิด
เหตุการณ์ถูกโจมตีทางไซเบอร์ (cyber incident) เช่น ภัยคุกคามทางไซเบอร์ เป็นต้น
4) บริษัทไม่สามารถยอมรับได้ หากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตสามารถเข้าถึง หรือทำการแก้ไขข้อมูลที่สำคัญได้
เช่น ข้อมูลสำคัญทางธุรกิจ ข้อมูลการเงิน ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เป็นต้น
5) บริษัทยอมให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหยุดชะงักได้ตาม RTO ที่กำหนดไว้ตามแผนบริหาร
ความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ (BCP plan) เท่านั้น
6) บริษัทยอมรับความเสี่ยงได้ในระดับปานกลาง หากเกิดความเสียหายทางกายภาพของทรัพย์สิน
สารสนเทศประเภทอุปกรณ์ที่มีมูลค่าไม่เกิน xx,xxx บาท
7) ระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของศูนย์ data center และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหลัก
ที่สำคัญของบริษัทต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 27001
8) บริษัทไม่สามารถยอมรับได้หากข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ารั่วไหลและถูกฟ้องร้องจากกรณีนี้
9) บริษัทไม่สามารถยอมรับได้หากถูกโจมตีทางไซเบอร์ และมีมูลค่าความเสียหายเกินกว่า xx ล้านบาท
10) บริษัทต้องสามารถดำเนินงาน และให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ
โดยระบบ IT จะต้องสามารถกู้คืนได้ตาม RTO ที่กำหนดใน BCP plan
หมายเหตุ
ตัวอย่างการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เป็นเพียงการให้ตัวอย่างและแนวคิดเพื่อให้บริษัท
สามารถนำไปปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ การกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้สำหรับ
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรพิจารณาความเหมาะสมและสอดคล้องกับกรอบการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง กลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษัท
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ข้อ ๒๘ บริษัทต้องจัดให้มีกระบวนการประเมินความเสี่ยง (risk assessment) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
(๑) ระบุความเสี่ยง (risk identification) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งรวมถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ และช่องโหว่
ที่สำคัญ โดยเหตุการณ์ความเสี่ยงดังกล่าวอาจมีสาเหตุมาจากกระบวนการปฏิบัติงาน ระบบงาน บุคลากร หรือ
ปัจจัยภายนอก ตลอดจนระบุการควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน และผู้รับผิดชอบหรือเจ้าของความเสี่ยง (risk owners)
(๒) วิเคราะห์ความเสี่ยง (risk analysis) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการประเมินระดับของผลกระทบ และระดับ
ของโอกาสการเกิดเหตุการณ์ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
(๓) ประเมินค่าความเสี่ยง (risk evaluation) โดยการพิจารณาระดับความเสี่ยงกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
(IT risk appetite) เพื่อจัดลำดับและหาแนวทางในการตอบสนองความเสี่ยงที่เหมาะสม
ข้อ ๒๙ บริษัทต้องมีการจัดการความเสี่ยง (risk treatment) โดยมีแนวทางในการจัดการ ควบคุม และป้องกัน
ความเสี่ยงที่เหมาะสมสอดคล้องกับผลการประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
(residual risk) อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ คำนึงถึงความสมดุลระหว่างต้นทุนในการป้องกันความเสี่ยง และ
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ รวมทั้งกำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT key risk indicators)
เพื่อใช้ในการติดตามและทบทวนความเสี่ยง
ข้อ ๓๐ บริษัทต้องจัดให้มีกระบวนการติดตามและทบทวนความเสี่ยง (risk monitoring and review) ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
แนวปฏิบัติ / คำอธิบายเพิ่มเติม
1. การระบุความเสีย่ ง บริษัทต้องระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ และ
ช่องโหว่ต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน โดยการระบุความเสีย่ งควรระบุข้อมูลอย่างน้อยดังนี้
- ผู้กระทำให้เกิดความเสี่ยง และเหตุการณ์ความเสี่ยง เช่น ผู้ไม่ประสงค์ดี ภัยคุกคาม หรือช่องโหว่ เป็นต้น
- ประเภทของความเสี่ยง เช่น ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงด้านโปรแกรม
ความเสี่ยงด้านข้อมูล ความเสี่ยงด้านบุคลากร ความเสี่ยงด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงด้านการ
บริหารโครงการ เป็นต้น
- สาเหตุของการเกิดเหตุการณ์ เช่น กระบวนการปฏิบัติงาน ระบบงาน บุคลากร ปัจจัยภายนอก เป็นต้น
- การควบคุมที่มกี ารดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน เช่น การกำหนดสิทธิในการเข้าถึงฐานข้อมูล การติดตั้ง firewall
การติดตามข้อมูลภัยคุกคามทางไซเบอร์ ระบบป้องกันการติดตั้งโปรแกรมโดยผู้ใช้งาน เป็นต้น
ตัวอย่างการพิจารณาระบุความเสี่ยงจากสถานการณ์ความเสี่ยง (risk scenario)
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2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยประเมินระดับของผลกระทบ และระดับของโอกาสการเกิด
เหตุการณ์ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง รวมทั้งการประเมินค่าความเสี่ยงโดยพิจารณาระดับความเสี่ยง
กับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (IT risk appetite) ที่กำหนดไว้ เพื่อจัดลำดับและกำหนดแนวทางในการ
ตอบสนองความเสี่ยงที่เหมาะสม บริษัทสามารถพิจารณาดำเนินการได้ดังนี้
- กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านโอกาสการเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เช่น
ผลกระทบด้าน CIA ผลกระทบด้านการเงิน ผลกระทบต่อทรัพย์สินและทรัพยากร การปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น
- กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้สำหรับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT risk appetite)
- ประเมินค่าความเสี่ยงโดยพิจารณาระดับความเสี่ยงจากการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้น เปรียบเทียบกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่บริษัทกำหนดไว้ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
ประกอบการพิจารณากำหนดแนวทางในการควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม หรือวิธีการจัดการความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสม เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
หน้า | 37

๓. การกำหนดแนวทางในการจัดการ ควบคุม และป้องกันความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับผลการประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (residual risk)
อยู่ในระดับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ยอมรับได้ (IT risk appetite) โดยการกำหนดแนวทางในการ
จัดการและควบคุมความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรคำนึงถึงความคุ้มค่าและวิธีการที่เหมาะสม
๔. การกำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT key risk indicators) เพื่อใช้ติดตามระดับ
ความเสี่ยง และทบทวนมาตรการในการควบคุมหรือจัดการความเสี่ยงที่บริษัทดำเนินการอยู่ในปัจจุบันได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
หมายเหตุ
ตัวอย่างการพิจารณาระบุความเสี่ยงจากสถานการณ์ความเสี่ยง (risk scenario) ข้างต้น เป็นเพียงการให้ตัวอย่าง
และมุมมองของปัจจัยที่ควรนำมาพิจารณา เพื่อให้การระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นนั้นครอบคลุมและมีความรัดกุม
มากยิ่งขึ้น

หน้า | 38

หมายเหตุ
ตัวอย่างตารางแบบประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศข้างต้น เป็นการให้ตัวอย่างเพื่อให้
บริษัทนำไปปรับใช้ในการจัดเก็บข้อมูล เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการ หรือติดตามความเสี่ยงได้อย่าง
เป็นระบบมากขึ้น
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ข้อ ๓๑ บริษัทต้องจัดให้มีการรายงานความเสี่ยง (risk reporting) โดยหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยงต้องเป็น
ผู้ทำหน้าที่รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และแนวโน้มของความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่อาจเกิดขึ้นต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายในระยะเวลา
ที่เหมาะสม
แนวปฏิบัติ / คำอธิบายเพิ่มเติม
การรายงานความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ หัวหน้าหน่วยงาน
บริหารความเสี่ยงสามารถให้เจ้าของความเสี่ยง (risk owner) เข้าร่วมการประชุมเพื่อรายงานและให้ข้อมูลในรายละเอียด
ของความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายได้ เนื่องจาก ความเสี่ยงด้านนี้ต้อง
อาศัยความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการรายงาน และอธิบายรายละเอียดของสถานะความเสี่ยงในปัจจุบัน
มาตรการในการดำเนินการควบคุมหรือจัดการความเสี่ยง
ทั้งนี้ ข้อมูลที่ควรรายงาน เป็นไปที่ประกาศกำหนดในตามข้อ 8 (5)
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หมวด 5 การปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT compliance)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ข้อ ๓๒ บริษัทต้องจัดให้มีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT compliance) เช่น กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ กฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
รวมถึงกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกัน เพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
แนวปฏิบัติ / คำอธิบายเพิ่มเติม
หน่วยงาน compliance ของบริษัท ต้องทำความเข้าใจกับกฎหมายหรือกฎระบียบต่างๆ ที่บริษัทต้อง
ปฏิบัติตามและควรมีกระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่
ในแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในของบริษัท รวมทั้งดำเนินการให้มีกระบวนการทบทวนกฎระเบียบภายในหรือ
นโยบายใดๆ ที่ไม่สอดคล้องของบริษัทที่ประกาศใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล เพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบัติหรือการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ในแต่ละด้าน
ทั้งนี้ บริษัทควรดำเนินการทบทวนหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตาม
กฎหมาย (compliance) และติดตามข่าวสารเกี่ยวกับกฎระเบียบใหม่ที่กำลังมีขึ้นในด้านที่เกี่ยวข้อง เช่น
ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
เป็นต้น
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หมวด 6 การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT audit)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้บริษัทมีการดำเนินการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบอย่างสม่ำเสมอ
ข้อ ๓๓ บริษัทต้องมีการกำหนดบทบาทหน้าที่และแผนงานในการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะต้องมี
การดำเนินการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีผู้ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งอาจเป็นผู้ตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบจากภายนอกก็ได้
(๒) ต้องจัดให้มีแผนงานและขอบเขตการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครอบคลุมความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของบริษัท โดยแผนงานและขอบเขตในการตรวจสอบต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และต้องจัดให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
ข้อ ๓๔ บริษัทต้องจัดให้มีการปฏิบัติงานตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะต้องมีการดำเนินการอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมตามแผนงานและขอบเขตที่กำหนด และเมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีนัยสำคัญ
(๒) ในกรณีที่ระบบเทคโนโลยีของบริษัทมีความซับซ้อนหรือเป็นเทคโนโลยีใหม่ โดยบริษัทมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถ
ประเมินหรือตรวจสอบเองได้ บริษัทสามารถว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกทำหน้าที่ในการตรวจสอบแทนได้
ข้อ ๓๕ บริษัทต้องจัดให้มีการรายงานผลและติดตามผลการตรวจสอบ โดยจะต้องมีการดำเนินการอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทำรายงานผลการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และจัดเก็บรายงานผล
การตรวจสอบดังกล่าวไว้ที่บริษัทเพื่อรองรับการตรวจสอบ หรือร้องขอจากสำนักงาน
(๒) จัดให้มีการติดตามประเด็นจากการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และรายงานประเด็นสำคัญให้กับ
คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องทราบ
แนวปฏิบัติ / คำอธิบายเพิ่มเติม
1. ผู้ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต้องมีความเป็นอิสระจากหน่วยงานที่ทำหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและหน่วยงานที่ท ำหน้าที่บริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และกำกับดูแล
การปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. บริษัทต้องมีการปฏิบัติงานตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีนัยสำคัญอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
และเมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติในเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีนัยสำคัญตามแผนงานและขอบเขตที่บริษัทกำหนด
3. บริษัทต้องติดตามให้มีการปรับปรุงประเด็นจากการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และรายงาน
ประเด็นสำคัญพร้อมทั้งแผนการปรับปรุงให้กับคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
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หมวด 7 การกำกับดูแลและการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (cybersecurity)
วัตถุประสงค์
เพื่อบริษัทมีแนวทางการกำกับดูแล และมีกระบวนการดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์
(cyber resilience) โดยมีกรอบการดำเนินงานและแนวทางที่ใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ ที่สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมทั้งเหมาะสมสอดคล้องกับขนาด
ความซับซ้อน และความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ
ข้อ ๓๖ บริษัทต้องจัดให้มีแนวทางการกำกับดูแลการเตรียมความพร้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ (cyber resilience)
โดยมีกรอบการดำเนินงานและแนวทางที่ใช้ในการกำกับดูแล และบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
ในภาพรวมขององค์กร ที่สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมทั้งเหมาะสม
สอดคล้องกับขนาด และความซับซ้อนของการดำเนินธุรกิจ
แนวปฏิบัติ / คำอธิบายเพิ่มเติม

1. บริษัทต้องมีแนวทางการกำกับดูแลและเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยควร
กำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และบริห ารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องด้าน
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในภาพรวมขององค์กรสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
2. บริษัทควรมีการประเมินระดับความเสี่ยงตั้งต้นด้านไซเบอร์ (cyber inherent risk assessment)
เพื่อให้บริษัททราบถึงประเภทและระดับความเสี่ยงของตนเอง (risk profile) โดยในเบื้องต้นบริษัทอาจพิจารณา
จากปัจจัยความเสี่ยงพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ด้านคือ เทคโนโลยีและการเชื่อมต่อ ช่องทางการ
ให้บริการ ลักษณะผลิ ตภัณฑ์และการให้บริการ ลั กษณะเฉพาะขององค์กร และประวัติการถูกคุกคามจาก
ภัยไซเบอร์ในอดีต
3. แนวทางการกำกับดูแลการเตรียมความพร้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ บริษัทควรพิจารณา
ให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงตั้งต้นของบริษัท (inherent risk) เช่น หากบริษัทมีความเสี่ยงตั้งต้นอยู่ในระดับสูง
ควรมีแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เข้มงวด มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยง
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โดยตรง และมีเครื่องมือที่ใช้ในการระบุ ประเมิน ติดตาม ลด ควบคุม และรายงานงานความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็ว
ทันการณ์และเป็นอัตโนมัติ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทที่มีระดับความเสี่ยงปานกลางหรือต่ำ อาจมีแนวทางบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่มีความเข้มงวดลดหลั่นตามความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง

หน้า | 44

ข้อ ๓๗ บริษัทต้องมีการกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการระบุความเสี่ยง (identification) โดย
จะต้องมีการดำเนินการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) กำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (cybersecurity governance)
(๒) จัดทำรายการทรัพย์สินสารสนเทศ และบริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ
(๓) กำหนดขอบเขตและวิธีการในการประเมินความเสี่ยงด้านไซเบอร์ที่สอดคล้องกับ การบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
(๔) จัดให้มีการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือแนวทางในการดำเนินการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ที่สอดคล้องกับผลการประเมินความเสี่ยงด้านไซเบอร์
(๕) มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับห่วงโซ่ของผู้ให้บริการภายนอก (supply chain risk management)
แนวทางในการบริหารจัดการผู้ให้บริการภายนอก การทำสัญญาจ้าง การประเมินความเหมาะสม การติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการสอบทานผลการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติ / คำอธิบายเพิ่มเติม
1. การกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (cybersecurity governance) โดยกำหนดหน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ให้ครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้
1) กำกับดูแลโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามหลักการ 3 line of defense โดยให้ครอบคลุม
ทั้งการทำหน้าที่ในการระบุ การประเมิน การควบคุมความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุมความเสี่ยง
ด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมทั้งการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครอบคลุมการตรวจสอบด้านการรับมือ
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทสามารถมอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อย ทำหน้าที่กำกับดูแล
การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวแทนได้ โดยสามารถพิจารณารายละเอียดตามหมวด 1 เรื่อง การกำกับดูแลด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT governance)
2) กำหนดนโยบาย และกำกับดูแลให้มีกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ รวมทั้งจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างสม่ำเสมอ และ
เมื่อมีเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่สำคัญเกิดขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบองค์รวม
ขององค์กร โดยการประเมินความเสี่ยง บริษัทควรพิจารณาให้ครอบคลุมทั้งในด้านการรักษาความลับ (confidentiality)
ด้านการรักษาความครบถ้วน (integrity) ด้านการรักษาสภาพพร้อมใช้งาน (availability) และด้านการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์
3) กำหนดให้มีหน่วยงาน หรือทีมงาน หรือผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในการทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลและบริหาร
จัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โดยเฉพาะ
4) จัดอบรมเพื่อสร้างความรู้และความตระหนักด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
แก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานภายในบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง ควรพิจารณาให้มีการอบรมและ
พัฒนาทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านไซเบอร์เป็นการเฉพาะ เพื่อพัฒนา
ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และสร้างศักยภาพให้แก่บุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านนี้อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง
2. การจัดทำรายการทรัพย์สินสารสนเทศ และการบริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ
ให้บริษัทจัดทำทะเบียนทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครอบคลุม ทรัพย์สินสารสนเทศประเภทระบบ
ประเภทอุปกรณ์ และประเภทข้อมูล รวมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบทรัพย์สินสารสนเทศแต่ละประเภทอย่างชัดเจน
นอกจากนี้ ควรกำหนดให้มีการตรวจสอบและทบทวนรายการทรัพย์สินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้ทะเบียน
ทรัพย์สินมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้บริษัทสามารถประเมินความเสี่ยงและระบุช่องโหว่
หรือภัยคุกคามของทรัพย์สินสารสนเทศในแต่ละประเภทนั้นได้อย่างครอบคลุมเมื่อได้รับข้อมูลภัยคุกคามทางไซเบอร์
จากแหล่งข้อมูล (สอดคล้องกับหมวด 3 ในเรื่องการบริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ)
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3. การกำหนดขอบเขตและวิธีการในการประเมินความเสี่ยงด้านไซเบอร์ ทีส่ อดคล้องตามการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และ การจัดให้มีการจัดทำแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือแนวทางในการดำเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่สอดคล้องกับ
ผลการประเมินความเสี่ยงด้านไซเบอร์ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในด้านอื่นๆ ต่อบริษัท เช่น ผลกระทบต่อการดำเนิน
ธุรกิจ ด้านชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์กร ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นต้น ซึ่งแนวทางในการประเมินผลกระทบ
สามารถพิจารณาได้ตามตัวอย่างในข้อ 42 ทั้งนี้ แนวทางในการดำเนินการให้สอดคล้องตามหมวด 4 เรื่อง การบริหาร
จัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT risk management) โดยให้บริษัทพิจารณาการบริหารจัดการความ
เสี่ยงทั้งในระดับการกำหนดนโยบาย และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ครอบคลุมความเสี่ยงด้านไซเบอร์
4. การบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับห่วงโซ่ของผู้ให้บริการภายนอก (supply chain risk management)
แนวทางในการบริการจัดการผู้ให้บริการภายนอก การทำสัญญาจ้าง การประเมินความเหมาะสม การติดตามและประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน และการสอบทานผลการปฏิบัติงาน โดยรายละเอียดในเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้บริการจากผู้ให้บริการ
ภายนอกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศบริษัทสามารถพิจารณาได้จากแนวปฏิบัติเรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการใช้บริการ
จากผู้ให้บริการภายนอกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ บริษัทควรพิจารณากำหนดนโยบายการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมถึง
ความเสี่ยงทางด้านไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่บริษัทใช้บริการหรือมีการเชื่อมต่อกับบุคคลภายนอก รวมทั้งประเมิน
ความเสี่ยงในกรณีที่ผู้ให้บริการภายนอกไม่สามารถให้บริการได้ จะส่งผลกระทบในการดำเนินงานของบริษัทอย่างไร ทั้งนี้
ควรคำนึงถึงแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของผู้ให้บริการภายนอกควรพิจารณาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของบริษัท และครอบคลุมในการรับมือเมื่อเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์เกิดขึ้น โดยอาจมีการทดสอบหรือซ้อมรับมือร่วมกับ
ผู้ให้บริการภายนอก
บริษัทควรพิจารณานำข้อมูลทะเบียนรายการทรัพย์สิ นสารสนเทศมาจัดทำแผนผังที่แสดงให้เห็น ภาพ
ความเชื่อมโยงของโครงสร้างระบบเครือข่าย ระบบที่มีการใช้หรือเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการภายนอก และการไหลผ่านของ
ข้อมูล (Data Flow) เพื่อเป็นประโยชน์ในการควบคุมและดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การบริหารจัดการความเสี่ยงและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
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ข้อ ๓๘ บริษัทต้องมีการป้องกันความเสี่ยง (protection) โดยจะต้องมีการดำเนินการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) กำหนดแนวทางการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงของโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศของบริษัท เช่น
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล และระบบงาน เป็นต้น รวมทั้งการตั้งค่า
ระบบงาน การเข้าถึงระบบงานและการจัดการสิทธิ์ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล การพัฒนาระบบงานที่มี
ความปลอดภัยตามขั้นตอนหรือกระบวนการในการพัฒนาระบบงาน (system development life cycle: SDLC)
การบริหารจัดการ patch โดยมีการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม เพื่อให้บริษัทมีกระบวนการ เครื่องมือ และวิธีการ
ในการควบคุมหรือลดผลกระทบด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้น
(๒) มีเอกสารการปฏิบัติงานสำหรับดำเนินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สอดคล้องตามมาตรฐานและ
แนวปฏิบัติที่ดี
(๓) มีแนวทางในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลภัยคุกคามไซเบอร์ ตลอดจนกำหนดวิธีการรวมทั้งช่องทางในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล และสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการ และรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ทั้งภายในและภายนอก
องค์กร
แนวปฏิบัติ / คำอธิบายเพิ่มเติม
1. เพื่อให้บริษัทมีมาตรการในการป้องกัน เฝ้าระวัง และรักษาความมั่นคงปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐาน
สำคัญทางสารสนเทศของบริษัท เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล และ
ระบบงาน จากภัยคุกคามทางไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งครอบคลุมทั้งในส่วนของการตั้งค่าระบบงานให้มีความมั่นคง
ปลอดภัย การบริหารจัดการสิทธิในการเข้าถึงระบบงาน การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล การพัฒนา
ระบบงานทีค่ ำนึงถึงความมั่นคงปลอดภัยตามขั้นตอนหรือกระบวนการในการพัฒนาระบบงาน (system
development life cycle: SDLC) และการบริหารจัดการ patch โดยแนวทางในการดำเนินการป้องกันความเสี่ยง
บริษัทสามารถพิจารณาดำเนินการตามข้อกำหนดในหมวดที่ 3 เรื่อง การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT security)
2. บริษัทต้องจัดทำเอกสารการปฏิบัติงานสำหรับดำเนินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้สอดคล้อง
ตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดี รวมทั้งมีการสื่อสารและจัดอบรมเพื่อให้พนักงานทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินการตามแผนฯ มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามแผนได้
3. แนวทางในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลภัยคุกคามไซเบอร์ บริษัทควรมีกระบวนการรวบรวมข้อมูล
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ทั้งจากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกที่น่าเชื่อถือและมีความหลากหลาย เพื่อให้บริษัทมีข้อมูล
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นใหม่ และแนวทางดำเนินการซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินการป้องกัน ติดตาม รับมือ
และตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทสามารถใช้บริการหน่วยงานที่ให้บริการ
cyber threat intelligence ทีเ่ ผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลการวิเคราะห์ วิธีการหรือรูปแบบ รวมทั้งข้อเสนอแนะ
ในการลดและควบคุมความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ทั้งนี้ แหล่งที่มาของข้อมูลภัยคุกคามทางไซเบอร์
เช่น Thai CERT, TI-CERT, ETDA, Facebook Page เช่น TB-CERT Page เป็นต้น
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ข้อ ๓๙ บริษัทต้องมีการตรวจสอบและเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ (detection) โดยจะต้องมีการดำเนินการ
อย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีช่องทางในการรายงานช่องโหว่ จุดอ่อน เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ โดยกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอก
(๒) กำหนดแนวทางในการค้นหา ทดสอบ และบริหารจัดการช่องโหว่ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถ
ตรวจจับ วิเคราะห์ ติดตาม และแจ้งเตือนเหตุการณ์ผิดปกติหรือภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้แก่หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบรับทราบ และกำหนดแนวทางในการสื่อสารและการดำเนินการแก้ไขในเบื้องต้นได้อย่างทันการณ์
แนวปฏิบัติ / คำอธิบายเพิ่มเติม
เพื่อให้บริษัทมีกระบวนการบริหารจัดการและมาตรการในการตรวจหาช่องโหว่หรือจุดอ่อนของระบบงาน
เพื่อให้ทราบถึงช่องโหว่ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบและสามารถดำเนินการปรับปรุงแก้ไขป้องกัน
ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันการณ์ จะต้องมีการดำเนินการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
1. มีหน่วยงานทำหน้าที่รับผิดชอบในการติดตาม ดูแล เฝ้าระวัง วิเคราะห์ ประสานงาน และเป็นศูนย์กลาง
ในการรับแจ้ง และจัดการเหตุการณ์ผิดปกติทางไซเบอร์ รวมถึงรายงานการถูกคุกคามทางไซเบอร์และกิจกรรมต้อง
สงสัย
2. จัดให้มีเครื่องมือหรือช่องทางต่างๆ ในการรายงานช่องโหว่ จุดอ่อน เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่
เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับทั้งหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก เช่น อีเมล์ หรือ
เว็บไซต์ เป็นต้น
3. มีกระบวนการหรือมาตรการแจ้งเตือนเมื่อพบเหตุการณ์ที่มีโ อกาสเป็นการโจมตีทางไซเบอร์ เช่น
log event alerts เป็นต้น รวมถึงมีเครื่ องมือตรวจจับเหตุการณ์ผิ ดปกติ (incident) และกระบวนการ
ในการตรวจจับและแจ้งเตือนเมื่อตรวจพบพฤติกรรมหรือเหตุการณ์ที่ผิดปกติ หรือการพยายามบุกรุกเครือข่าย
ที่อาจจะสร้างความเสียหายต่อบริษัท เพื่อสามารถรายงานให้หน่วยงานหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการรับมือ
เหตุการณ์ผิดปกติทางไซเบอร์ทราบ และดำเนินการแก้ไข
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ข้อ ๔๐ บริษัทต้องมีมาตรการในการรับมือและตอบสนองเมื่อตรวจพบภัยคุกคามทางไซเบอร์ (response) โดยจะต้อง
มีการดำเนินการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) กำหนดแนวทางในการบริหารจัดการการรับมือเหตุการณ์ผิดปกติหรือภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อให้บริษัทสามารถ
ตอบสนองและรับมือกับความเสี่ยงได้อย่างทันการณ์
(๒) กำหนดให้มีการจัดทำ ซักซ้อม หรือทดสอบแผนรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ (cybersecurity) แผนฉุกเฉิน
การสืบสวน และวิเคราะห์สาเหตุการแก้ปัญหา และจัดทำรายงานเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือ
คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย
(๓) กำหนดแนวทางในการสื่อสาร เพื่อดำเนินการแก้ไขเหตุการณ์หรือสถานการณ์จากภัยคุกคามทางไซเบอร์
แนวปฏิบัติ / คำอธิบายเพิ่มเติม
เพื่อให้บริษัทมีแผน มาตรฐาน และระเบียบวิธีปฏิบัติในการรับมือภัยคุกคามและการตอบสนองต่อเหตุการณ์
ผิดปกติทางไซเบอร์ที่อาจส่งผลกระทบให้เกิดการหยุดชะงักหรือเกิดความเสียหายต่อระบบและสามารถกู้คืนระบบ
ให้กลับคืนสู่สภาพปกติภายใต้ระยะเวลาที่ยอมรับได้ ควรมีการดำเนินการอย่างน้อยดังนี้
1. บริษัทควรมีการกำหนดแนวทางบริหารจัดการ แผน มาตรฐาน และระเบียบวิธีปฏิบัติในการรับมือ
ภั ย คุ ก คามและการตอบสนองต่ อ เหตุ ก ารณ์ผ ิ ด ปกติ ห รื อ ภั ยคุ ก คามทางไซเบอร์ ซ ึ่ ง รวมถึ ง การตรวจพิ ส ูจน์
พยานหลักฐานทางดิจิทัล (digital forensics) ไว้อย่างชัดเจน มีแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP)
ที่ครอบคลุมเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์และเชื่อมโยงกับแผนการรับมือภัยคุกคามและตอบสนองต่อเหตุการณ์
ผิดปกติทางไซเบอร์ โดยการจัดทำอย่างน้อยครอบคลุมกระบวนการดังนี้
๑) การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (business impact analysis)
๒) การประเมินความเสี่ยง (risk analysis)
๓) การวางกลยุทธ์สำหรับแผนฉุกเฉิน
๔) การจัดทำแผนฉุกเฉิน
๕) การสื่อสารและฝึกอบรมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
๖) การทดสอบ ปรับปรุง และสอบทานแผน
2. การจัดทำแผนการรับมือภัยคุกคามและตอบสนองต่อเหตุการณ์ผิดปกติทางไซเบอร์ (cyber incident
response plan : CIRP) สำหรับภัยไซเบอร์สำคัญที่บริษัทมีโอกาสเผชิญ โดยในการจัดทำแผนควรมีการตรวจสอบ
วิเคราะห์หาสาเหตุ และประเมินผลกระทบเพื่อให้สามารถใช้อ้างอิงในการรับมือภัยคุกคาม ตอบสนองต่อเหตุการณ์
และกู้คืนระบบและข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและทันการณ์ โดยสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนรับมือภัยคุกคามและ
ตอบสนองต่อเหตุการณ์ผิดปกติทางไซเบอร์ (cyber incident response plan : CIRP)
3. จัดให้มีการทดสอบแผนฉุกเฉินในการรับมือภัยคุกคามและตอบสนองต่อเหตุการณ์ผิดปกติทางไซเบอร์
(cyber incident response plan : CIRP) ที่ครอบคลุมภัยคุกคามทางไซเบอร์ และระบบงานสำคัญ ระบบที่
เชื่อมต่อกับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะระบบงานหรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการให้บริการลูกค้าหรือ
ต่อบริษัททั้งระบบ รวมถึงจัดทำการทดสอบที่ซับซ้อนซึ่งเคยเกิดขึ้นกับองค์กรอื่นเพื่อให้มั่นใจในความพร้อม
ของบริษัทในการรองรับสถานการณ์ในลักษณะเดียวกัน
4. จัดทำรายงานสรุปการทดสอบแผนฉุกเฉินในการรับมือภัยคุกคามและตอบสนองต่อเหตุการณ์ผิดปกติ
ทางไซเบอร์ (cyber incident response plan : CIRP) เสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ษ ั ท หรื อ คณะกรรมการ
ที่ได้รับมอบหมายรับทราบ
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5. กำหนดช่องทางและวิธีการการสื่อสารและการส่งต่อข้อมูลเหตุการณ์ทางไซเบอร์ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
พนักงานสามารถรายงานข้อมูลเหตุการณ์ทางไซเบอร์ได้อย่างทันการณ์ และจัดทำระเบียบวิธีปฏิบัติในการแจ้งลูกค้า
หน่วยงานผู้กำกับดูแล และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายทราบ เมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติทางไซเบอร์เช่น มีการเข้าถึง
หรือใช้ข้อมูลลูกค้าจากผู้ไม่ประสงค์ดี เป็นต้น
6. มีแผนสื่อสารเหตุการณ์ผิดปกติทางไซเบอร์ไปยังองค์กรหรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
ผลกระทบ และแผนสื่อสารไปยังสื่อมวลชนตามความจำเป็นและเหมาะสม
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ข้อ ๔๑ บริษัทต้องมีแนวทางเพื่อฟื้นฟูความเสียหายจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (recovery) โดยจะต้องมีการดำเนินการ
อย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) กำหนดแนวทางและมาตรการในการฟื้นฟูความเสียหายจากเหตุการณ์ หรือสถานการณ์จากภัยคุกคามทางไซเบอร์
สอดคล้องกับผลการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบตามกรอบการดำเนินงานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการ
บริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท
(๒) กำหนดแนวทางในการสื่อสารเพื่อดำเนินการฟื้นฟูความเสียหายจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์จากภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์
แนวปฏิบัติ / คำอธิบายเพิ่มเติม
1. แนวทางในการกำหนดแนวทางและมาตรการในการฟื้นฟูความเสียหายจากเหตุการณ์ หรือสถานการณ์จาก
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ เช่น การจัดทำและทดสอบแผนฉุกเฉินการสืบสวนและวิเคราะห์สาเหตุของภัยคุกคามที่ไม่เคย
พบมาก่อน (cyber resillience) การแก้ปัญหา และจัดทำรายงานต่อคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
เป็นต้น เพื่อให้สามารถตอบสนองและรับมือกับความเสี่ยงได้อย่างทันการณ์ เพื่อป้องกันความเสี่ยง (protection)
การตรวจจับความเสี่ยง (detection) และการรับมือและฟื้นฟูความเสียหาย (response and recovery)
2. บริษัทต้องกำหนดแผนการติดต่อสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัทให้สอดคล้ องกั บ
ผลกระทบที่จะเกิด เพื่อสามารถแจ้งเหตุได้ทันท่วงทีและป้องกันไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และ
ควรกำหนดวิธีการและช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัท ผู้รับผิดชอบในการ
สื่อสาร รวมทั้งรายละเอียดข้อมูลที่จะเปิดเผยแก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน บริ ษั ท ควรจั ดทำผัง การติด ต่ อ พนักงาน
(call tree) และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมถึงบริษัทต้องแจ้งหรือทำการประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องทราบถึง
สถานการณ์ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ช่องทางที่ลูกค้าหรือผู้เกี่ยวข้องจะสามารถติดต่อใช้บริการหรือสื่อสารกับบริษัทได้
ตลอดระยะเวลาที่เกิดสถานการณ์ และมาตรการในการดำเนินการของบริษัท
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ข้อ ๔๒ บริษัทต้องมีการประเมินความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (cybersecurity risk assessment) โดยการ
ประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ หรือภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพความเสี่ยง
จากภัยคุกคามทางไซเบอร์ของบริษัทตามสภาพปัจจัยความเสี่ยง สถานการณ์ความเสี่ยง ภัยคุกคามหรือช่องโหว่
ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
ดังต่อไปนี้
(๑) เกณฑ์ในการประเมินและจัดระดับความรุนแรง และผลกระทบของเหตุการณ์ หรือสถานการณ์การถูกโจมตี
ทางไซเบอร์ รวมทั้งโอกาสเกิดของเหตุการณ์ ตลอดจนการประเมินระดับความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยเกณฑ์
ผลกระทบของเหตุการณ์ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ทั้งสี่ด้าน ดังนี้
(ก) ด้านการรักษาความลับ (confidentiality)
(ข) ด้านการรักษาความครบถ้วน (integrity)
(ค) ด้านการรักษาสภาพพร้อมใช้ (availability) และ
(ง) ด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (law & regulation compliance)
(๒) จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์หรือภัยคุกคามทางไซเบอร์ และต้องมีการรายงานผล
การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และแนวโน้มของความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่อาจ
เกิดขึ้นต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย ในระยะเวลาที่เหมาะสม
ตัวอย่างเกณฑ์ผลกระทบของเหตุการณ์ ให้พิจารณาครอบคลุมอย่างน้อย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการรักษาความลับ
(confidentiality) ด้านการรักษาความครบถ้วน (integrity) ด้านการรักษาสภาพพร้อมใช้ (availability) และ
ด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (law & regulation compliance)
1. ด้านการรักษาความลับ (confidentiality) ตัวอย่างเหตุการณ์ เช่น ข้อมูลรั่วไหล
ตัวอย่าง: เกณฑ์ผลกระทบด้านการรักษาความลับ
โอกาสที่จะเกิด
ระดับของผลกระทบ (ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น)
ระดับ
ความเสี่ยง
สูงมาก
- บริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาต
5
สูง
- บริษัทถูกฟ้องร้องและถูกดำเนินคดีทางกฎหมายตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 4
ถูกปรับ และต้องชดใช้ค่าเสียหาย
- ลูกค้าร้องเรียนเป็นจำนวนมากทั้งทางหน่วยงานกำกับและบริษัทให้มีการตรวจสอบ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น
- บริษัทมีข่าวปรากฏบนสื่อ social media และถูกรายงานข่าวทางทีวี
ปานกลาง
- บริษัทมีข่าวปรากฏบน social media ตามสื่อต่างๆ เช่น Facebook, Twitter,
3
Pantip เป็นต้น
- ลูกค้าร้องเรียนบริษัทเกี่ยวกับสถานการณ์ข้อมูลรั่วไหล
ต่ำ
- บริษัทมีข่าวลือและถูกกล่าวอ้างถึงตามสื่อ social ต่างๆ ว่ามีข้อมูลรั่วไหล
2
- บริษัทยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า
ต่ำมาก/ไม่เป็น - ไม่ส่งผลกระทบใดๆ ที่มีนัยสำคัญ
1
สาระสำคัญ
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2. ด้านการรักษาความครบถ้วน (integrity) ตัวอย่างเหตุการณ์ เช่น ข้อมูลไม่ถูกต้อง, business email
compromise
ตัวอย่าง: เกณฑ์ผลกระทบด้านการรักษาความครบถ้วน
โอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง
สูงมาก
สูง

ปานกลาง
ต่ำ
ต่ำมาก/ไม่เป็น
สาระสำคัญ

ระดับของผลกระทบ (ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น)

ระดับ

- มูลค่าความเสียหาย > xx ล้านบาท
- อัตราส่วนระดับความเพียงพอของเงินกองทุนต่ำกว่า risk appetite ทีบ่ ริษัทกำหนด
- มูลค่าความเสียหาย > x แสนบาท – xx ล้านบาท
- บริษัทถูกหน่วยงานกำกับเรียกไปสอบถามข้อเท็จจริง และชี้แจงรายละเอียดถึงสถานการณ์
ที่เกิดขึ้น
- บริษัทมีข่าวปรากฏบนสื่อ social media และถูกรายงานข่าวทางทีวี
- มูลค่าความเสียหาย > x.x แสนบาท – x แสนบาท
- บริษัทมีข่าวปรากฏบน social media ตามสื่อต่างๆ เช่น Facebook, Twitter, Pantip
เป็นต้น
- มูลค่าความเสียหาย > x แสนบาท – x.x แสนบาท
- บริษัทมีข่าวลือและถูกกล่าวอ้างถึงตามสื่อ social ต่างๆ ว่ามีข้อมูลรั่วไหล
- มูลค่าความเสียหายไม่เกิน xxx,xxx บาท หรือเกิดเหตุร้ายที่ไม่มีความสำคัญ

5
4

3
2
1

3. ด้านการรักษาสภาพพร้อมใช้ (availability) ตัวอย่างเหตุการณ์ เช่น ระบบถูกโจมตีทางไซเบอร์ DDoS /
ransomware / phishing / business email compromise เป็นต้น
ตัวอย่าง: เกณฑ์ผลกระทบด้านการรักษาสภาพพร้อมใช้
โอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง
สูงมาก

สูง

ปานกลาง

ระดับของผลกระทบ

ระดับ

- ระบบงานที่สำคัญเกิดความเสียหาย ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงักนานเกินกว่า 1 วัน
- data center ได้รับความเสียหายทำให้ข้อมูลที่สำรองไว้เสียหายโดยสิ้นเชิงไม่สามารถ
กู้คืนได้
- มีมูลค่าความเสียหายโดยประมาณมากกว่า xx ล้านบาท
- ลูกค้าติดต่อสอบถามและร้องเรียนการให้บริการเป็นจำนวนมาก / มีข่าวปรากฏตามสื่อ
social media ต่อเนื่องเกิน 1 สัปดาห์
- ระบบงานที่สำคัญเกิดความเสียหาย ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงักนานเกินกว่า 3 – 24
ชั่วโมง
- Data Center ได้รับความเสียหายทำให้ข้อมูลที่สำรองไว้เสียหายเกินกว่า 80% ของ
ข้อมูลทั้งหมด
- มีมูลค่าความเสียหายโดยประมาณมากกว่า x แสนบาท แต่ไม่เกิน x ล้านบาท
- ลูกค้าติดต่อสอบถามและร้องเรียนการให้บริการเป็นจำนวนมาก / มีข่าวปรากฏตามสื่อ
social media ต่อเนื่องเกิน 3 วัน
- ระบบงานที่สำคัญเกิดความเสียหาย ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงักนานเกินกว่า 1 ชั่วโมง
แต่ไม่เกิน 3 ชั่วโมง
- data center ได้รับความเสียหายทำให้ข้อมูลที่สำรองไว้เสียหายเกินกว่า 40% ของข้อมูล
ทั้งหมด
- มีมูลค่าความเสียหายโดยประมาณมากกว่า x ล้านบาท

5

4

3
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โอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง
ต่ำ
ต่ำมาก/ไม่เป็น
สาระสำคัญ

ระดับของผลกระทบ

ระดับ

- ลูกค้าเริ่มติดต่อสอบถามและร้องเรียนการให้บริการที่เกิดความขัดข้องมาที่ call center
ของบริษัท
- ระบบงานที่สำคัญมีปัญหา ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงักนานมากกว่า 1 ชั่วโมง
- data center ได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อย แต่สามารถแก้ไขกลับมาได้ภายใน 1 ชั่วโมง
- ระบบงานที่สำคัญไม่ได้รับผลกระทบใดๆ ที่มีนัยสำคัญ

2
1

4. ด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (law & regulation compliance) ตัวอย่างเหตุการณ์ เช่น ค่าปรับ
โอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง
สูงมาก
สูง

ปานกลาง
ต่ำ
ต่ำมาก/ไม่เป็น
สาระสำคัญ

ระดับของผลกระทบ (ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น)

ระดับ

- บริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาต
- บริษัทถูกฟ้องร้องและถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย ถูกปรับจากทางการและต้องชดใช้
ค่าเสียหายให้ผู้ที่ได้รบั ผลกระทบ
- ลูกค้าร้องเรียนเป็นจำนวนมากทั้งทางหน่วยงานกำกับและบริษัทให้มีการตรวจสอบ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น
- บริษัทถูกหน่วยงานกำกับเรียกไปสอบถามข้อเท็จจริง และชี้แจงรายละเอียดถึง
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น
- บริษัทมีข่าวปรากฏบนสื่อ social media และถูกรายงานข่าวทางทีวี
- บริษัทมีข่าวปรากฏบน social media ตามสื่อต่างๆ เช่น Facebook, Twitter, Pantip
เป็นต้น
- ลูกค้าร้องเรียนบริษัทเกี่ยวกับสถานการณ์ข้อมูลรั่วไหล
- บริษัทมีข่าวลือและถูกกล่าวอ้างถึงตามสื่อ social ต่างๆ ว่ามีข้อมูลรั่วไหล
- บริษัทยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า
ไม่ส่งผลกระทบใดๆ ที่มีนัยสำคัญ

5
4

3
2
1

หมายเหตุ
ตัวอย่างการกำหนดเกณฑ์ผลกระทบของเหตุการณ์ข้างต้น เป็นเพียงการให้ตัวอย่างและแนวคิดเพื่อให้บริษัท
ทำความเข้าใจ และนำไปปรับใช้ โดยควรพิจารณาให้เหมาะสมกับความเสี่ยงเพื่อให้การประเมินผลกระทบสะท้อนกับ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของบริษัท
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หมวด 8 การรายงานเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์หรือภัยคุกคามที่มีต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (reporting)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและสามารถแจ้งเตือนเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์หรือภัยคุกคามที่มีต่อระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้กับบริษัทประกันภัยทั้งหมดได้อย่างทันท่วงทีเพื่อจำกัดหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ข้อ ๔๓ บริษัทต้องมีการรายงานเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์หรือภัยคุกคามที่มีต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดังต่อไปนี้
(๑) รายงานต่อสำนักงานในกรณีที่เกิดปัญหาหรือเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อการให้บริการ หรือระบบ หรือข้อมูลผู้เอาประกันภัย หรือชื่อเสียงของบริษัท และให้รวมถึงกรณีที่เทคโนโลยี
สารสนเทศที่สำคัญของบริษัทถูกโจมตี หรือถูกขู่โจมตีจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ และเป็นปัญหาหรือเหตุการณ์ที่บริษัท
ต้องรายงานต่อผู้บริหารสูงสุดของบริษัททราบ ให้บริษัทรายงานต่อสำนักงานทันทีเมื่อเกิดหรือรับรู้เหตุการณ์นั้น
พร้อมแจ้งรายละเอียดและสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น การดำเนินการแก้ไขปัญหา
ผลการแก้ไขปัญหา ระยะเวลาในการแก้ไข และแนวทางป้องกันในอนาคต
(๒) กรณีที่บริษัทถูกโจมตีจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ เป็นปัญหาหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโครงสร้าง
พื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศที่เป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับไม่ร้ายแรง ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับร้ายแรง
และภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับวิกฤติ ต้องแจ้งเหตุการณ์ละเมิดโดยไม่ชักช้าภายในเจ็ดสิบสองชั่วโมงไปยังสำนักงาน
หรือหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการให้ข้อมูลหรือประสานกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานองค์กร
ที่แต่งตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในการตอบสนองและรับมือกับภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์
แนวปฏิบัติ / คำอธิบายเพิ่มเติม
- สำนักงาน คปภ. ได้ดำเนินการจัดทำช่องทางการรายงานเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์หรือภัยคุกคามที่มีต่อ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบริษัทประกันภัย โดยบริษัทสามารถดาวน์โหลด soft file ของเอกสาร
แบบฟอร์มรายงานได้ที่ www.oic.or.th หัวข้อ IT Risk and Cybersecurity และส่งมาที่อีเมล์ ti-cert@oic.or.th
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แบบฟอร์มการรายงานเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์หรือภัยคุกคามที่มีต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การรายงานเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์หรือภัยคุกคามที่มีต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลอ้างอิง
เลขที่อ้างอิง
รหัสสมาชิก
ชื่อบริษัท
สถานที่ตั้ง
ชื่อผู้บริหาร (ผูร้ ับผิดชอบ)
ชื่อผู้ติดต่อ/ประสานงาน
E-mail Address
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเหตุการณ์
วัน/เวลาที่เกิดเหตุการณ์
หน่วยงาน/ระบบที่เกิดเหตุ
รายละเอียด/สาเหตุของเหตุการณ์
ส่วนที่ 3 ข้อมูลการรายงาน
การรายงานครั้งที่ 1
ให้รายงานต่อสำนักงาน คปภ.
โดยเป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลและ
บริหารจัดการความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท
ประกันภัย

วันที่รายงาน

ตำแหน่ง
โทรศัพท์

3.1.1) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ระดับของการประเมินผลกระทบ
 สูง เนื่องจาก
 ปานกลาง เนื่องจาก
 ต่ำ หรือไม่มีผลกระทบ เนื่องจาก

การรายงานครั้งที่ 2
3.2.1) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยประเมินมูลค่าความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผูเ้ อาประกันภัยและบริษัท
ให้รายงานความคืบหน้าในระหว่างการ
ดำเนินการแก้ไขเหตุการณ์ (Progress 3.2.2) การดำเนินการแก้ไขปัญหา
3.2.3) ระยะเวลาในการแก้ไข
Report) ต่อสำนักงาน คปภ. ภายใน
3 วันทำการถัดไปหลังจากที่บริษัทได้ 3.2.4) ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหา
ดำเนินการรายงานในครั้งที่ 1 เรียบร้อย
แล้ว)
การรายงานครั้งที่ 3
3.3.1) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยประเมินมูลค่าความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผูเ้ อาประกันภัยและบริษัท
ให้รายงานต่อสำนักงาน คปภ. เมือ่
บริษัทได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและ 3.3.2) การดำเนินการแก้ไขปัญหา
3.3.3) ระยะเวลาในการแก้ไข
เหตุการณ์ได้ยตุ ิเรียบร้อยแล้วภายใน
15 วันหลังจากเหตการณ์ยุตเิ รียบร้อย 3.3.4) ผลการแก้ไขปัญหา
แล้ว
3.3.5) แนวทางป้องกันในอนาคต และการเก็บรวบรวมหลักฐาน เพื่อระบุสาเหตุและแนวทางแก้ไขต่อไป
ส่วนที่ 4 ประเภทภัยคุกคาม
การประเมินระดับภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์

 ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับวิกฤติ
 ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับร้ายแรง
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 ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับเฝ้าระวัง/ไม่ร้ายแรง
ลงชื่อ (ผู้มีอำนาจลงนาม)
ตำแหน่ง
วันที่ (วัน/เดือน/ปี พ.ศ.)
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ภาคผนวก
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เอกสารอ้างอิง
มาตรฐานและแนวปฏิบัติอ้างอิง (Reference Standards and Best Practices)
มาตรฐาน (Standards)
▪ มาตรฐานการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ISO/EC 38500:2015 Governance of IT for The Organization
▪ มาตรฐานการบริหารความเสี่ยง
ISO 31000:2018 Risk Management
▪ มาตรฐานการบริหารความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ISO/IEC 27005:2018 Information Security Risk Management
▪ มาตรฐานระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ครอบคลุมข้อกำหนดกระบวนการ
ประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยง และรายการมาตรการควบคุมในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ
ISO/IEC 27001:2013 Information Security Management Systems (ISMS) Requirements,
Annex A Reference Control Objectives and Controls
▪ มาตรฐานหลักปฏิบัติสำหรับมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ISO/IEC 27002:2013 Code of Practice for Information Security Controls
▪ มาตรฐานแนวปฏิบัติสำหรับการดำเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ISO/IEC 27032:2012 Guidelines for Cybersecurity
▪ มาตรฐานกรอบการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
NIST Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity (NIST Cybersecurity
Framework)
แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices)
▪ แนวปฏิบัติ การประเมินและจัดการความพร้อมด้านไซเบอร์
Cyber Resilience Review (CRR)
▪ แนวปฏิบัติกรอบการกำกับดูแลและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
COBIT 5 Business Framework for Governance and Management of Enterprise IT
▪ แนวปฏิบัติแนวทางดำเนินการใช้ COBIT 5
COBIT 5 Implementation
▪ แนวปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้ COBIT 5
COBIT 5 for Risk
▪ สถานการณ์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Risk Scenarios Using COBIT 5
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