
การก ากับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยง 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันภัย 

Governance and Management of Information Technology Risk 

|  ธุรกจิประกนัชวีติ  |  ธุรกจิประกนัวนิาศภยั  | 

โครงการยกระดับการก ากับดูแลและการบริหารความเสี่ยงด้านดิจิทัล  

เอกสารประกอบการอบรม 
เร ือ่ง หลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูลและบรหิารจดัการความเสีย่งดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของบรษิทัประกนัภยั 

(Governance and Management for Information Technology Risk) 
วนัที ่9 - 10 ตลุาคม 2562 ณ ส านกังาน คปภ.  



โครงการยกระดับการก ากับดูแลและการบริหารความเสี่ยงด้านดิจิทัล ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

TOPICS 
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|  ภาพรวมของประกาศ  |  นิยาม  |  หลักเกณฑ์ IT Risk Management  |  องคป์ระกอบ  | 

สาระส าคญัของประกาศ 

|  กรอบการบริหารจัดการความเสีย่ง  |  การประเมินความเสีย่ง  |  การจัดการความเสีย่ง  | 

แนวทางด าเนนิการบรหิารจดัการความเสีย่งด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ  

|  ความเป็นมา  |  การด าเนินการของ คปภ.  | 

หลักการและเหตผุล 

|  กรอบมาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์  |  การประเมินความเสีย่ง  |  การปฏิบัติตามกฎหมาย พ.ร.บ.ไซเบอร์  | 

แนวทางด าเนนิการด้านความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ 

การก ากับดูแลและบริหารจัดการความเสีย่งดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันภัย 

โครงการยกระดับการก ากับดูแลและการบริหารความเสี่ยงด้านดิจิทัล ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

การก ากับดูแลและบริหารจัดการความเสีย่งดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันภัย 
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Executive 
Summary 

แนวทางปฏิบัติส าหรับรกัษาความปลอดภัย
และควบคุมความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology 
Risk Management) และความเสี่ยงด้าน 
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cybersecurity) 
พ.ศ. 2560 

หลักเกณฑ์การก ากับดแูลและบรหิาร
จัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของบรษิัทประกันภัย 
พ.ศ. 2562 

IT Risk Management 

สรุปภาพรวม 

แนวปฏิบัต ิเรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับ 
ดูแลการใช้บริการจากผู้ให้บริการ 
ภายนอกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

IT Outsourcing 
Critical IT Outsourcing 

Non-critical IT Outsourcing 

การด าเนนิการของ คปภ. 

โครงการยกระดับการก ากับดูแลและการบริหารความเสี่ยงด้านดิจิทัล ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

การก ากับดูแลและบริหารจัดการความเสีย่งดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันภัย 
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Executive 
Summary 

ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสรมิการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของบรษิัทประกันภัย (Governance and Management 
for Information Technology Risk) พ.ศ. 2562” 

สรุปภาพรวม 

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้น หนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ประกาศนี้ใช้บังคับกับ “บริษัทประกันภัย” ใน “ธุรกิจประกันชีวิต” และ  
“ธุรกิจประกันวินาศภัย” 

สาระหลัก ครอบคลุม “หลักเกณฑ”์ จ านวน 8 หมวด 

IT Risk Management and Cybersecurity 

การก ากับดูแลและบริหารจัดการความเสีย่งดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันภัย 

โครงการยกระดับการก ากับดูแลและการบริหารความเสี่ยงด้านดิจิทัล ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

การก ากับดูแลฯความเสี่ยงด้านความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 

การก ากับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การรายงานเหตุการณ์ภัยคุกคามและความเสี่ยงฯ 

โครงการยกระดับการก ากับดูแลและการบริหารความเสี่ยงด้านดิจิทัล ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

การก ากับดูแลและบริหารจัดการความเสีย่งดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันภัย 
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Executive 
Summary สรุปภาพรวม IT Risk Management and Cybersecurity 

1 IT Governance 

การก ากับดูแล 
ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2 IT Project Management 

การบริหารจัดการโครงการ 
ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3 IT Security 

การรักษาความมัน่คงปลอดภยั 
ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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การบริหารจัดการความเสีย่ง 
ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

IT Risk Management 

IT Compliance 5 

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6 IT Audit 

การตรวจสอบ 
ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

7 Cybersecurity 

การก ากับดูแลและบริหารจดัการความเสีย่ง 

ดา้นความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์ 

8 Incident Reporting 

การรายงานเหตุการณภ์ัยคุกคาม 
และความเสีย่งดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(ร่าง) หลักเกณฑก์ารก ากับดูแลและบริหารจัดการความเสีย่งดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันภัย 
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Executive 
Summary สรุปภาพรวม IT Risk Management and Cybersecurity 

 บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 
 โครงสร้างการก ากบัดูแล (Three Lines of Defense) 
 นโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกับการก ากบัดูแลความเสีย่งดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Risk Management Policy, IT Security Policy) 

 การประเมินความเสีย่งและการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ 
 กรอบการบริหารจัดการโครงการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 การก ากบัดูแลโครงการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 IT Security Policy 
 IT Security Organization 
 Human Resource Security 
 Asset Management 
 Access Control 
 Cryptography 
 Physical and 

Environmental Security 

 IT Operations Security 
 Network & Communication Security 
 System Acquisition & Development 
 Third Party Management 
 IT Incident & Problem Management 
 IT Continuity 
 Compliance 

1st & 2nd Line of Defense (Risk Owners & Risk Functions) 
 IT Risk Management Framework, Process, Criteria 
 Risk Assessment (Identification, Analysis, Evaluation)  
 Risk Treatment, Risk Monitoring & Review, Risk Reporting 

2nd Line of Defense 
 ก ากับดูแลการปฏิบตัิตามกฎหมายและหลักเกณฑที์เ่กีย่วขอ้งกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Compliance)  

Cybersecurity Framework 
 Identification, Protection, Detection, Response, Recovery 
 การประเมินความเสีย่งดา้นไซเบอร์ 
 การประเมินสถานะด าเนินการดา้นภัยคุกคามไซเบอร์ 
 การเฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์ และด าเนินการตาม พ.ร.บ. Cyber 

3rd Line of Defense 
 บทบาทหนา้ที ่แผนงาน ขอบเขตในการตรวจสอบ 
 การปฏิบัติงานตรวจสอบดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 การจ้างผูเ้ชีย่วชาญภายนอก การรายงานผลการตรวจสอบ 
 การติดตามผลการตรวจสอบและรายงานประเด็นส าคัญ 

(ร่าง) หลักเกณฑก์ารก ากับดูแลและบริหารจัดการความเสีย่งดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันภัย 

 บริษัทประกนัภัยตอ้งรายงานตอ่ส านักงาน ในกรณีเทคโนโลยี
สารสนเทศทีส่ าคัญของบริษัทถูกโจมตีหรือถกูขูโ่จมตีจากภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ เป็นปัญหาหรือเหตุการณที์บ่ริษทัตอ้งรายงานตอ่
ผูบ้ริหารสูงสุดของบริษัททราบ 



การก ากับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันภัย (Governance and Management of Information Technology Risk) 
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หลักการและเหตุผล ความเป็นมา 

บริษัทประกันภัย “ธุรกิจประกันชีวิต” “ธุรกิจประกันวินาศภัย” ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลย ี

 
 ส านักงาน คปภ. ตระหนักถึงความส าคัญ 
ของความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ         
ความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ จึงจัดให้มี “โครงการ
ยกระดับการก ากับดูแลและการบริหารความเส่ียงด้านดิจิทัล”  

 เพื่อยกระดับความม่ันคงปลอดภัยของธุรกิจประกันภัย        
ในการก าหนดกรอบการก ากับดูแล เรื่องความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยง
ด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

 เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยไทยที่เปลี่ยนไปในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล  

วัตถุประสงค์ 

โดยมีความเสี่ยงแฝงมาด้วย ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ปัจจุบันมีแนวโน้มเพ่ิมสงูขึ้นเป็นอย่างมาก  
ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายและมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของลูกค้า 

Ecosystem 
บริษัทประกันภัย 

น าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการด าเนินธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
และบริการลูกค้า 

ต้องเผชิญความท้าทายจากสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงและ
เทคโนโลยีที่เติบโตรวดเร็วแบบก้าวกระโดด 

ต้องปรับตัวให้เท่าทันและสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได ้

ด าเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 3 
(พ.ศ. 2559 -2563)  

Brokers 

Agents 

Banks 

Others 

Products 

Services 

Supply Chain 

ร่างหลักเกณฑ์การก ากับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันภัย (Governance and Management of Information Technology Risk) 
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Digital 
Insurance 
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หลักการและเหตุผล Digital Thailand: Digital Insurance : Insurance 4.0 : INSURTECH 

Source: http://dv.co.th/blog-th/digitizing-Ins-Chain/ 

บริษัทประกันภัย “ธุรกิจประกันชีวิต” “ธุรกิจประกันวินาศภัย” ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลย ี

IT-related Risk Cybersecurity / Cyber Risk 

Information Security Risk 

Risk Opportunities IT 

บริษัทประกันภัย 

Ecosystem 
บริษัทประกันภัย 



การก ากับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันภัย (Governance and Management of Information Technology Risk) 
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หลักการและเหตุผล 

Ecosystem ของบริษทัประกันภยั 
บริษัทประกันภัย “ธุรกิจประกันชีวิต” “ธุรกิจประกันวินาศภัย” ขับเคลื่อนดว้ยเทคโนโลยี 

Keeping IT running 
Keeping IT running 

ความพร้อมใช้และการใหบ้ริการตอ่เนือ่ง 

Aligning IT with business 

Aligning IT with business 

ความสอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจ 

Delivering value 

Delivering value 

คุณค่าในการน ามาใช้ในองค์กร 

Security 

ความมั่นคงปลอดภัย 

Regulatory compliance 

Regulatory compliance 

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 

Mastering complexity 

Mastering complexity 

ความซับซ้อนในการด าเนินการ 

Optimizing costs 

ความเหมาะสมดา้นค่าใช้จ่าย 

Ecosystem และความท้าทายในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Ecosystem และความท้าทายในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Ecosystem ของบริษัทประกันภัย 
บริษัทประกันภัย “ธุรกิจประกันชีวิต” “ธุรกิจประกันวินาศภัย” ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
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หลักการและเหตุผล 

  การน าเทคโนโลยีมาใช้ครั้งแรก    การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   

   IT      IT Asset      Information Asset      Asset      Digital Asset    

Head Office Alternate Site Data Center (Main Site) 
Facilities 
Room Strong Room  DR Site 

Server 
Room 

Network 
Room 

Backup Site 

Branch 

Agent / Broker 

การขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยผ่านช่องทางออนไลน์ 

ระบบการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า 

ระบบการพิจารณารับประกันภัย ระบบการเงินและบัญชี  

ระบบการจ่ายค่าสินไหมทดแทนและการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต อ่ืน ๆ 

ระบบ ERP 

ร่างหลักเกณฑ์การก ากับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันภัย (Governance and Management of Information Technology Risk) 

Ecosystem และความท้าทายในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Ecosystem และความท้าทายในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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หลักการและเหตุผล การด าเนินการของ คปภ. 

การยกระดับการก ากับดูแลและการบริหารความเสี่ยงด้านดิจทิัล : ประกาศ คปภ. และแนวปฏิบัติส านักงาน คปภ. 

ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการออกกรมธรรม์ประกันภัย การเสนอขายกรมธรรม์
ประกันภัย และการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสญัญาประกันภัย 
โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560 

ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการออกกรมธรรม์ประกันภัย การเสนอขายกรมธรรม์
ประกันภัย และการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต โดยใช้วิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิ
ประกันภัย เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองระบบ
สารสนเทศ พ.ศ. 2560 

แนวทางปฏิบัติส าหรับรักษาความปลอดภยัและควบคุมความเสี่ยงของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk 
Management) และความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
(Cybersecurity) พ.ศ. 2560 

ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
เร่ือง การก ากับดูแลกจิการทีด่ีของบริษัทประกนัชีวิต พ.ศ. 2561 

ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
เร่ือง การก ากับดูแลกจิการทีด่ีของบริษัทประกนัวินาศภัย พ.ศ. 2561 

ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการก าหนดมาตรฐานขั้นต่ า 
ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2560 

ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการก าหนดมาตรฐานขั้นต่ า 
ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2560 

คู่มือการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามแนวทางการก ากบัดแูล
ตามความเสี่ยง (IT Audit Manual - Risk Based Supervision) พ.ศ. 2561 

ร่างหลักเกณฑ์การก ากับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันภัย (Governance and Management of Information Technology Risk) 
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หลักการและเหตุผล การยกระดับการก ากับดูแลฯ : ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานก ากับดูแล   

ธปท. 

ก.ล.ต. 

คปภ. 

กสทช. 

Computer Emergency 

Response Team 

(CERT) 

(APCERT/Asia Pacific  

Computer Emergency Response Team) 

Cross Sector 

Thailand Banking Sector 

CERT 

Thailand  

Telecom. 

CERT 

Thai  

Capital Market 

CERT 

Thai Insurance 

CERT 

การยกระดับการก ากับดูแลและการบริหารความเสี่ยงด้านดิจิทัล : ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานก ากับดูแล 
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หลักการและเหตุผล 

ภาพรวมข้อมูลอ้างอิงตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่ดี ส าหรับการจัดท าร่างหลักเกณฑ์ IT Risk Management 

การยกระดับการก ากับดูแลฯ : ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานก ากับดูแล   
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หลักการและเหตุผล 

ภาพรวมข้อมูลอ้างอิงตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่ดี ส าหรับการจัดท าร่างหลักเกณฑ์ IT Risk Management 

มาตรฐานและแนวปฏิบัติอ้างอิง 
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หลักการและเหตุผล มาตรฐานและแนวปฏิบัติอ้างอิง 

ภาพรวมข้อมูลอ้างอิงตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่ดี ส าหรับการจัดท าแนวปฏิบัติ IT Outsourcing 
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สาระส าคัญ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ 

การยกระดับการก ากับดูแลและการบริหารความเสี่ยงด้านดิจิทัล : หลักเกณฑ์ IT Risk และแนวปฏิบัติ IT Outsourcing 

หลักเกณฑก์ารก ากับดูแลและ
บริหารจัดการความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศของบริษัท
ประกันภัย 

(1) IT Governance 

(2) IT Project Management 

(3) IT Security 

(4) IT Risk Management 

(5) IT Compliance 

(6) IT Audit 

(7) Cybersecurity 

(8) Reporting 

แนวปฏิบัติ เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแล
การใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) Critical IT Outsourcing 

(2) Non-critical IT Outsourcing 

Key References: Laws & Regulations; Stands & Best Practices 

IT Risk Management 

IT Outsourcing 
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หลักเกณฑก์ารก ากบัดแูลและบรหิารจดัการความเสีย่งด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ข้อ 1-4 ชื่อประกาศ วันที่บังคับใช้ นิยาม หัวข้อหลักเกณฑ์ ข้อ 1 – ข้อ 4 จ ำนวนรวม 4 ข้อ 

หมวด 1 การก ากับดูแลดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 (IT Governance)  ข้อ 5 – ข้อ 10 จ ำนวนรวม 6 ข้อ 

หมวด 2 การบริหารจัดการโครงการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 (IT Project Management) ข้อ 11 – ข้อ 13 จ ำนวนรวม 3 ข้อ 

หมวด 3 การรักษาความมั่นคงปลอดภยัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (IT Security) ข้อ 14 – ข้อ 27 จ ำนวนรวม 14 ข้อ 

หมวด 4 การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 (IT Risk Management) ข้อ 28 – ข้อ 32 จ ำนวนรวม 5 ข้อ 

หมวด 5 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 (IT Compliance)  ข้อ 33  จ ำนวนรวม 1 ข้อ 

หมวด 6 การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 (IT Audit) ข้อ 34 – ข้อ 36 จ ำนวนรวม 3 ข้อ 

หมวด 7 การก ากับดูแลและการบรหิารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภยัไซเบอร์  
 (Cybersecurity) ข้อ 37 – ข้อ 44 จ ำนวนรวม 8 ข้อ 

หมวด 8 การรายงานเหตุการณ์ภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 (Reporting) ข้อ 45 จ ำนวนรวม 1 ข้อ 
 

IT-GRC Functions 

IT 
Governance 

IT 
Project Management 

IT Service Delivery: IT Operation 

IT Security 

IT Solution Delivery 

IT 
Value 

IT Outsourcing (Third Party: Supplier Management) 

IT Risk Management 

IT Incident Management: IT Risk and Incident Reporting 

IT 

Compliance 

IT 

Audit 

© ACIS 

The Three Lines of Defense 

IT Governance 

ร่างหลักเกณฑ์การก ากับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันภัย (Governance and Management of Information Technology Risk) 

หมวด 8 

หมวด 7 

หมวด 6 

หมวด 5 

หมวด 4 

หมวด 3 

หมวด 2 

หมวด 1 
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นิยาม 

(1) “ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” (IT Risk) 

(2) “เทคโนโลยีสารสนเทศ” (Information Technology: IT) 

(3) “ทรัพย์สินสารสนเทศ” (IT Asset / Information Asset) 

(4) “ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” (IT Security) 

(5) “การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์” (Cybersecurity) 

(6) “ไซเบอร์” (Cyber) 

(7) “ภัยคุกคามทางไซเบอร์” (Cyber Threat) 

(8) “โครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศ” (Critical Information Infrastructure: CII) 

(9) “โครงสร้างพื้นฐานส าคัญของประเทศ” (Critical Infrastructure: CI) 

(10) “บริษัทประกันภัย” “บริษัท” 

(11) “คณะกรรมการบริษัท” 

(12) “ส านักงาน” ส านักงาน คปภ. 

ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจประกันวินาศภัย 

บริษัทประกันภัย 
คณะกรรมการบริษัท 

Critical Infrastructure (CI) 

Critical Information Infrastructure 
(CII) 

IT Risk 

IT IT Asset / Info. Asset 

IT Security 

Cybersecurity 

Cyber 

Cyber Threat 

Enterprise Risk 

Operational Risk: Enterprise IT Risk 
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ความเสีย่งดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(IT Risk) 

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน      
การด าเนินธุรกิจ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อระบบหรือการปฏิบัติงาน
ของบริษัทประกันภัย รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ (Cyber Threat) 

1 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology: IT) 

เทคโนโลยีสารสนเทศที่น ามาใช้ในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งครอบคลุม
ถึง ข้อมูล/สารสนเทศ (Data/Information) ระบบปฏิบัติการ 
(Operating System) ระบบงาน (Application System)  
ระบบฐานข้อมูล (Database System) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
(Hardware) และระบบเครือข่ายสื่อสาร (Communication)  
เป็นต้น 

2 

ทรัพยส์ินสารสนเทศ 
(Asset / Information Asset) 

1) ทรัพย์สินสารสนเทศประเภทระบบ ได้แก่  
 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์  
 ระบบงานคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ  
2) ทรัพย์สินสารสนเทศประเภทอุปกรณ์ ได้แก่  
 ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
 เครื่องบันทึกข้อมูล และอุปกรณ์อื่นใด  
3) ทรัพย์สินสารสนเทศประเภทข้อมูล ได้แก่  
 ข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และ

ข้อมูลคอมพิวเตอร ์

3 

นิยาม 
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ความมัน่คงปลอดภัยดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(IT Security)  

การป้องกันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ/ทรัพย์สินสารสนเทศ  
จากการเข้าถึง ใช้ เปิดเผย ขัดขวาง เปลี่ยนแปลงแก้ไข  
ท าให้สูญหาย ท าให้เสียหาย ถูกท าลาย หรือล่วงรู้โดยมิชอบ 
โดยมีความหมายรวมถึง ความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ 
(Information Security) ซึ่งครอบคลุมถึงการธ ารงไว้ซึ่ง 
 การรักษาความลับ (Confidentiality)  
 การรักษาความครบถ้วน (Integrity) และ 
 การรักษาสภาพพร้อมใช้งาน (Availability)  
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพย์สินสารสนเทศ  
รวมท้ังคุณสมบัติอื่น ได้แก่  
 ความถูกต้องแท้จริง (Authenticity)  
 ความรับผิด (Accountability)  
 การห้ามปฏิเสธความรับผิด (Non-repudiation) และ  
 ความน่าเชื่อถือ (Reliability) 

4 
การรักษาความลับ Confidentiality  

การรักษาหรือสงวนไว้เพ่ือป้องกันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ 
ข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์
จากการเข้าถึง ใช้ หรือเปิดเผยโดยบุคคลซึ่งไม่ได้รับอนุญาต  

5 

การรักษาความครบถ้วน (Integrity) 

ด าเนินการเพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์อยู่ในสภาพสมบูรณ์ขณะที่มีการใช้งาน 
ประมวลผล โอน หรือเก็บรักษา เพื่อมิให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข 
ท าให้สูญหาย ท าให้เสียหาย หรือถูกท าลายโดยไม่ได้รับอนุญาต
หรือโดยมิชอบ  

6 

การรักษาสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) 

การจัดท าให้ทรัพย์สินสารสนเทศหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สามารถท างาน เข้าถึง หรือใช้งานได้ในเวลาท่ีต้องการ 

7 

นิยาม 
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การรักษาความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร ์
(Cybersecurity) 

มาตรการหรือการด าเนินการที่ก าหนดขึ้นเพื่อป้องกัน รับมือ 
และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศ ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามนิยามของ
กฎหมายว่าด้วยการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์  

8 

ไซเบอร ์
(Cyber) 

ข้อมูลและการสื่อสารที่เกิดจากการให้บริการหรือการ
ประยุกต์ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต หรือ
โครงข่ายโทรคมนาคม รวมท้ังการให้บริการ โดยปกติของ
ดาวเทียมและระบบเครือข่ายที่คล้ายคลึงกันที่เชื่อมต่อกัน 
เป็นการทั่วไป 

9 

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
(Cyber Threat)  

การกระท าหรือการด าเนินการใด ๆ โดยมิชอบโดยใช้คอมพิวเตอร์
หรือระบบคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมไม่พึงประสงค์โดยมุ่งหมายให้
เกิดการประทุษร้ายต่อระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือ
ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง และเป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึงที่จะก่อให้เกิด
ความเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อการท างานของคอมพิวเตอร์ 
ระบบคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 

10 

นิยาม 
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Source: “Cyber Security strategies achieving cyber resilience”, Information Security Forum (ISF), www.securityforum.org 

IT/Information Security, Cyber Security and Cyber Resilience 

นิยาม 

• Confidentiality  

• Integrity 

• Availability 
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โครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ 
(Critical Information Infrastructure: CII)  

คอมพิวเตอรห์รือระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งบริษัทประกันภัย  
หรือหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนใช้ในกิจการ 
ของตนทีเ่กี่ยวข้องกับการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของรัฐ 
ความปลอดภัยสาธารณะ ความม่ันคงทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ หรือโครงสร้างพ้ืนฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะ 

11 โครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญของประเทศ 
(Critical Infrastructure: CI)  

บรรดาหน่วยงานหรือองค์กร หรือส่วนงานหน่ึงส่วนงานใด
ของหน่วยงานหรือองค์กร ซึ่งธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์ของ
หน่วยงานหรือองค์กร หรือส่วนงานของหน่วยงานหรือองค์กร
นั้น มีผลเกี่ยวเน่ืองส าคัญต่อความม่ันคงหรือความสงบ
เรียบร้อยของประเทศ หรือต่อสาธารณชน 

12 

“บริษัทประกันภัย” หรือ “บริษัท” 

บริษัทตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และ 
บริษัทตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 

13 คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท (Board) หรือ คณะอนุกรรมการ หรือ 
คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

14 

นิยาม 
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ข้อ 5. คณะกรรมการบริษัท 

ข้อ 6. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

ข้อ 7. โครงสร้างการก ากับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อ 8. คณะกรรมการ/คณะท างาน/ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อ 9. นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อ 10. แผนงานการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 

หมวด 1  การก ากับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance) 

ร่างหลักเกณฑ์การก ากับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันภัย (Governance and Management of Information Technology Risk) 
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หมวด 1  การก ากับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance) 

ข้อ 5. คณะกรรมการบริษัท 

 มีองค์ประกอบตามประกาศ คปภ. (การก ากับดูแลกิจการทีด่ีฯ) 
 กรรมการควรมี 1 คน มีความรู้หรือประสบการณ์ด้าน IT  
 ได้รับการอบรมให้ความรู้ IT & Cybersecurity Awareness 

ข้อ 6. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

 ก ากับดูแลให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดรับกับกลยุทธ์ 
 ก ากับดูแลให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง IT Risk & Cyber Threat 
 ก ากับดูแลให้มีการก าหนดนโยบายทีเ่กี่ยวข้อง (อ้ำงอิง ข้อ 9) 
 ก ากับดูแลให้บริษัทน านโยบายที่ได้รับการอนุมัติมาจัดท าแนวปฏิบัติ 
 ก ากับดูแลให้มีการรายงาน 
 ก ากับดูแลให้มีการสื่อสารและสร้างความตระหนัก  1) นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Management Policy)  

 2) นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security Policy)  
 ทั้งน้ี ให้ครอบคลุมเนื้อหาอย่างน้อย ดังน้ี 

2.1) แนวนโยบาย แนวปฏิบัติ หรือแนวทางในการจัดท าแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.2) แนวนโยบาย แนวปฏิบัติ แผนหรือแนวทางในการก ากับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  

เชื่อมโยงกับ ข้อ 9. 

Board 

IT Knowledge 
/ Experiences Awareness 

 IT Risk 
 Cybersecurity 

IT Governance Functions 

ITG 
Org. 

IT Management 

IT Operations 

Monitor 

Monitor 

Report 
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หมวด 1  การก ากับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance) 

ข้อ 7. โครงสร้างการก ากับดูแลและบริหารจัดการ
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 โครงสร้างการก ากับดูแลและบริหารจัดการ  
• ระดับก ากับดูแล 
• ระดับบริหารจัดการ  
• ระดับปฏิบัติงาน 

 โครงสร้างตามหลักการ Three Lines of Defense 
• 1st Line of Defense 

การปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
• 2nd Line of Defense 

การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
• 3rd Line of Defense 

การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อ 8. คณะกรรมการ/คณะท างาน/ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 คณะกรรมการชุดย่อย/คณะท างานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Steering Committee)  
 คณะกรรมการก ากับดูแลเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง IT Risk & Cyber Threat 
 ผู้บริหาร/ผู้รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือด้านความมั่นคงปลอดภัยฯ 

บริษัทประกันภัยที่มีควำมเสี่ยงตั้งต้นทำงไซเบอร์ (Cyber Inherent Risk) ในระดับสูง  
ควรพิจำรณำใหม้ี ผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบที่ท าหน้าที่บริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมถึงกำรบริหำรจัดกำรและรับมือกับภัยคุกคำมทำงไซเบอร์
เป็นส ำคัญ ซึ่งควรเป็นอิสระจำกงำนด้ำนกำรปฏิบัติงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT Operation)  
และงำนด้ำนพัฒนำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ (IT Development) และมีอ ำนำจหน้ำที่ 
(Authority) เพียงพอ ในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 



การก ากับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันภัย (Governance and Management of Information Technology Risk) 

27 

ตัวอย่างแนวทางการจัดโครงสร้างการก ากับดูแลและบริหารจัดการที่เกีย่วข้องดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

โครงสร้างตามหลักการ Three Lines of Defense 

Audit Committee Risk Management Committee GRC Committee 
IT-GRC 

Committee 

โครงสร้างการก ากับดูแลและบริหารจัดการ  

ITG: Evaluate 

ITG: Direct ITG: Monitor 

 ระดับก ากับดูแล 
(Governance) 

 ระดับบริหารจัดการ 
(Management) 

End User: Use of IT 

 ระดับปฏิบัติการ 
(Operation) 

report instruct & align 

IT Management 

Plan Build Run Monitor 

IT Operation 

IT Strategy / IT Steering Committee 

Internal Audit 
 

(Independent Assurance) 

3rd Line of Defense 

Financial Controls 

Risk Management (Function) 

Quality 

Inspection 

Security (Policy & Compliance) 

Compliance 

2nd Line of Defense 

Management Controls 

Risk Management 
(Implementation) 

IT Service / IT Security Operation 

Business Units 

Internal Controls 

1st Line of Defense 

Governing Body / Board of Directors 

Executive/Management Committee | Senior Management | CIO | CISO 

External Audit 

Regulator 

© ACIS 

Reference COBIT 5 : Framework for Governance and Management of Enterprise IT 
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หมวด 1  การก ากับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance) 

ข้อ 9. นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(IT Risk Management Policy)  

(1) นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 (IT Security Policy) 

ต้องสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงรวมของบริษัท (Enterprise Risk 
Management) โดยนโยบายต้องแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างองค์กร บทบาทหน้าที่ของผู้ที่
เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และอธิบายแนวทางใน
การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยควรครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้  
 การก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ  
 กระบวนการหรือขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยง 
 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (IT Risk Appetite) 
 เกณฑก์ารประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมถึงโอกาสหรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง 

และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพื่อจัดล าดับความส าคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยง  
 การก าหนดวิธีการหรือเครื่องมือในการบริหารและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่

องค์กรยอมรับได้  
 การก าหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (IT Risk Indicator: Key Risk Indicator: KRI) 

รวมถึงจัดให้มีการติดตามและรายงานผลดัชนีชี้วัดความเสี่ยงดังกล่าวต่อผู้ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมและทันต่อ
เหตุการณ ์

 การรายงานความเสี่ยง (Risk Reporting) 

IT Risk Management Policy 

เชื่อมโยงกับ ข้อ 6, ข้อ 14 

เชื่อมโยงกับ ข้อ 6, ข้อ 14 

นโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security Policy)  
อย่างน้อยต้องครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้ 
 การบริหารจัดการทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Asset Management 
 การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลหรือระบบ (Access Control) 
 การรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางกายภาพและสภาพแวดล้อม (Physical and 

Environmental Security) 
 การรักษาความม่ันคงปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Operations 

Security) 
 การจัดท าแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Continuity) 
 แผนงานหรือแนวทางในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์  

IT Security Policy 
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หมวด 1  การก ากับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance) 

ข้อ 10 การก ากับดูแลแผนงานการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 

 กรณีท่ีบริษัทประกันภัยมีการน าเทคโนโลยีใด ๆ มาใช้เป็นครั้งแรก หรือ 
 มีการเปลี่ยนแปลงการใชเ้ทคโนโลยี  
 ทีอ่าจมีผลกระทบหรือมีความเสี่ยงอย่างมีนัยส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจในภาพรวม  
 บริษัทต้องมีข้อก าหนดที่ชัดเจนในการพิจารณาและจัดให้มีการประเมนิความเสี่ยง

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือพิจารณาประเดน็ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง  
รวมทั้งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการด าเนินงานของบริษัทในภาพรวม  

 และด าเนินการให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย
พิจารณาอนุมัติแผนงานในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้หรือการ
เปลี่ยนแปลงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 โดยต้องค านึงถึงลักษณะการด าเนินธุรกิจ ปริมาณธุรกรรม ความซับซ้อนของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง  

 รวมทั้งความเสี่ยงจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร และความเสี่ยง
จากการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก  

 ทั้งน้ี ให้มีการรายงานความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามที่ระบุในข้อ 45 

อนุมัติแผนงาน 
การน าเทคโนโลยีมาใช้ 
(IT Benefit/ 
IT Value Delivery) 

จัดหา/จัดซ้ือ/จัดจ้าง -- 
บริหารจัดการโครงการ -- 
ติดต้ังระบบ 
(IT Solution Delivery) 

ปฏิบัติงาน-ให้บริการ  
ด้านความมั่นคงปลอดภัย/
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(IT Operation /  
IT Security Operation /  
IT Service Delivery) 

 หมวด 1 

 หมวด 2 

 หมวด 3 

Use of IT 

ร่างหลักเกณฑ์การก ากับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันภัย (Governance and Management of Information Technology Risk) 
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หมวด 2  การบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Project Management) 

ข้อ 11 การประเมินความเสี่ยงและการจัดล าดับ
ความส าคัญของโครงการ 

ข้อ 12 กรอบการบริหารจัดการโครงการ 
 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อ 13 การก ากับดูแลโครงการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(1)  ศึกษาความจ าเป็นและประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ (ก่อนเริ่มโครงการ)  
(2) ประเมินความเส่ียงและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นกับฝ่ายงานอื่นและระบบท่ีเกี่ยวข้อง  
(3) จัดล าดับความส าคัญของโครงการและน าเสนอขออนุมัติโครงการ 

(1) การเร่ิมโครงการ 
(2) การด าเนินการ 
(3) การควบคุมโครงการ 
(3) การปิดโครงการ 
(5) การสอบทานโครงการ 

(1) ผู้บริหารหรือผู้แทนจากฝ่ายงานท่ีมีความเกี่ยวข้อง 
(2) หน่วยงานหรือคณะท างานท่ีดูแลภาพรวมของโครงการ  
 (Project Management Office: PMO) 
(3) ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)  

ร่างหลักเกณฑ์การก ากับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันภัย (Governance and Management of Information Technology Risk) 
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Reference ISO/IEC TR 29110  
Software engineering - Lifecycle profiles for Very Small Entities (VSEs)  

-- Part 5-1-2: Management and engineering guide: 
Generic profile group: Basic profile 
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ตัวอย่างแนวทางการบริหารจัดการโครงการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  

หมวด 1 

แผนงานการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 
approved 

หมวด 2 

การบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

implement 

deploy / release (Go Live) 

หมวด 3 

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
IT Service Delivery: IT Operation / IT Security Operation 

Use of IT 

Performance Conformance 

Human Behavior 

Project 

Management 

Software 

Implementation 

Statement  

of Work 

Software 

Configuration 
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หมวด 3  การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security) 

ข้อ 14 นโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 (IT Security Policy)  

ข้อ 15 การจัดโครงสร้างความม่ันคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 (IT Security Organization)  

ข้อ 16 การบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยด้านทรัพยากรบุคคล  
 (Human Resource Security)  

ข้อ 17 การบริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ  
 (Asset Management) 

ข้อ 18 การควบคุมการเข้าถึงทรัพย์สินสารสนเทศ 
 (Access Control) 

ข้อ 19 การเข้ารหัสข้อมูล  
 (Cryptography) 

ข้อ 20 การรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางกายภาพและสภาพแวดล้อม  
 (Physical and Environmental Security)  

ข้อ 21 การรักษาความม่ันคงปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  
 (IT Operations Security)  

ข้อ 22 การรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายสื่อสาร 
(Network & Communication Security)  

ข้อ 23 การจัดหาและการพัฒนาระบบ  
 (System Acquisition & Development)  

ข้อ 24 การบริหารจัดการผู้ให้บริการภายนอก 
 (Third Party Management)  

ข้อ 25 การบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติและปัญหา 
 (IT Incident and Problem Management)  

ข้อ 26 การจัดท าแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 (IT Continuity)  

ข้อ 27 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้านความม่ันคงปลอดภัย 
 (Compliance)  

ISO/IEC 27001:2013 Annex A: A.5 

Annex A: A.6 

Annex A: A.7 

Annex A: A.8 

Annex A: A.9 

Annex A: A.10 

Annex A: A.11 

Annex A: A.12 

Annex A: A.13 

Annex A: A.14 

Annex A: A.15 

Annex A: A.16 

Annex A: A.17 

Annex A: A.18 
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หมวด 3  การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security) 

ร่างประกาศ คปภ. หลักเกณฑ์ หมวด 3 ISO/IEC 27001:2013 ISMS Annex A Reference Controls 

1 ข้อ 14 นโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Security Policy)  A.5 Information security policies 

2 ข้อ 15 การจัดโครงสร้างความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security Organization)  A.6 Organization of information security 

3 ข้อ 16 การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resource Security)  A.7 Human resource security 

4 ข้อ 17 การบริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ (Asset Management) A.8 Asset management 

5 ข้อ 18 การควบคุมการเข้าถึงทรัพย์สินสารสนเทศ (Access Control) A.9 Access control 

6 ข้อ 19 การเข้ารหัสขอ้มูล (Cryptography) A.10 Cryptography 

7 ข้อ 20 การรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางกายภาพและสภาพแวดล้อม (Physical & Environmental Security) A.11 Physical and environmental security 

8 ข้อ 21 การรักษาความม่ันคงปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (IT Operations Security)  A.12 Operations security 

9 ข้อ 22 การรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายสื่อสาร (Network & Communication Security)  A.13 Communications security 

10 ข้อ 23 การจัดหาและการพัฒนาระบบ (System Acquisition & Development)  A.14 System acquisition, development and maintenance 

11 ข้อ 24 การบริหารจัดการผู้ให้บริการภายนอก (Third Party Management)  A.15 Supplier relationships 

12 ข้อ 25 การบริหารจัดการเหตุการณผ์ิดปกตแิละปัญหา (IT Incident and Problem Management)  A.16 Information security incident management 

13 ข้อ 26 การจัดท าแผนฉุกเฉนิด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Continuity)  A.17 Information security aspects of business continuity 

14 ข้อ 27 การปฏิบัติตามกฎเกณฑด์้านความมั่นคงปลอดภัย (Compliance)  A.18 Compliance 
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หมวด 3  การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security) 

ข้อ 14 นโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 (IT Security Policy)  ISO/IEC 27001:2013 Annex A: A.5 

(1) นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(IT Security Policy) อย่างน้อยต้องครอบคลุม 5 เรื่อง 

(2) แผนงานหรือแนวทางในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์  
(3) ต้องทบทวนนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
แผนงานหรือแนวทางในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง และทุกครั้งที่มีประเด็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ 

(4) ต้องจัดให้มีการสื่อสารนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรของบริษัทประกันภัยอย่างทั่วถึงใน
ลักษณะที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้บุคลากรดังกล่าวเข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง  

(4) ต้องจัดให้มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้ตระหนักถึงความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Risk Awareness) รวมถึงความเสี่ยงจากภัยคุกคามทาง    
ไซเบอร์ 
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หมวด 3  การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security) 

ข้อ 15 การจัดโครงสร้างความม่ันคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 (IT Security Organization)  Annex A: A.6 

 ก าหนดโครงสร้างองค์กรในการด าเนินการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
และด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  
• ในระดับก ากับดูแล (ระดับนโยบาย)  
• ระดับบริหารจัดการ  
• ระดับปฏิบัติการ  

สอดรับตามโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี  
 ก าหนดโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการด าเนินการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

สารสนเทศและด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สอดคล้องกับโครงสร้าง
การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามหลักการการ
แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ 3 ระดับ (Three lines of defense) 
ระดับก ากับดูแล 
• 1st Line of Defense การปฏิบัติงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  
• 2nd Line of Defense การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
• 3rd Line of Defense การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

IT Management 

IT Operations 

2nd Line of Defense 

( Risk Functions ) 

งานด้านการก ากับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1st Line of Defense 

( Risk Owners ) 

งานด้านการวางแผน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

งานด้านการบริหารโครงการ 

งานด้านพัฒนาระบบ 

งานด้านการปฏิบัติการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

งานด้านบริการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

งานด้านการติดตามผล
ด าเนินการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

PLAN BUILD RUN MONITOR 
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ตัวอย่างกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อ้างอิงตามกรอบ COBIT 5 
Process Reference Model 
ส าหรับหน้าที่งานตาม 
โครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
จ านวน 5 กลุ่ม 
รวม 37 กระบวนการ 
 
 ITG Processes: EDM 
 ITM Plan: APO 
 ITM Build: BAI 
 ITM Run: DSS 
 ITM Monitor: MEA 

Internal 
Compliance: 
• Performance 
• Conformance 

Internal 
Control: 
• Risk 
• Assurance 

External 
Compliance: 
• Laws 
• Regulations 
• Agreements 

www.ISACA.org 
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ตัวอย่างกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อ้างอิงตามกรอบ COBIT 2019 
Process Reference Model 
ส าหรับหน้าที่งานตาม 
โครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
จ านวน 5 กลุ่ม 
รวม 40 กระบวนการ 
 
เพ่ิมกระบวนการ 
• APO14 Managed Data 
• BAI11 Managed Projects 
• MEA04 Managed Assurance 
 
 

www.ISACA.org 
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มาตรการ/กระบวนการ 
ก่อนการจ้างงาน 

มาตรการ/กระบวนการ 
ระหว่างการจ้างงาน 

มาตรการ/กระบวนการ 
เมื่อเปลี่ยนแปลงหน้าที่งาน 

สิ้นสุดการจ้างงาน  
พ้นสภาพการเป็นพนกังาน 
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หมวด 3  การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security) 

ข้อ 16 การบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยด้านทรัพยากรบุคคล  
 (Human Resource Security)  

Annex A: A.7 

(1) ต้องจัดให้มีกระบวนการคัดเลือกบุคลากร 
(2) มีข้อก าหนดหรือเงื่อนไขในสัญญาจา้งงานของบุคลากรในเรื่องความ

รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(3) มาตรการในการสร้างและส่งเสริมความตระหนักถึงความส าคัญของ    
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

(4) การอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการของบริษัทประกันภัย ผู้บริหาร
ระดับสูง และบุคลากร ที่ท าหน้าท่ีปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
บริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และตรวจสอบด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ อย่างเพียงพอตามระยะเวลาที่เหมาะสม 

(5) การบริหารจัดการสิทธิของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยต้องมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 

(6) มีข้อก าหนดหรือเงื่อนไขการใช้งานทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(7) ระบุความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานและผู้ใชง้านในการใช้ช่ือบัญชีและ

รหัสผ่าน (User Account and Password) 
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หมวด 3  การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security) 

(1) จัดท าทะเบียนรายการทรัพย์สินสารสนเทศ ก าหนดเจ้าของทรัพย์สิน 
หรือผู้รับผิดชอบทรัพย์สิน  

(2) บ ารุงรักษาทรัพย์สินสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้มีความพร้อมใช้
งานและสามารถรองรับการด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง                    
รวมทั้งการวางแผน 
• End of Life 
• End of Support 

(3) มมีาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์พกพาในการน ามาใช้ในองค์กร  
• มาตรการด้านการใช้งานอุปกรณ์ส่วนตัว (Bring-your-own-

device: BYOD) หรือเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายของบริษัท  
• การใช้สื่อจัดเก็บข้อมูลแบบพกพา (External Hard Disk /     

Flash drive) 
 

ข้อ 17 การบริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ  
 (Asset Management) Annex A: A.8 

(5) มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ทั้งในการรับส่งข้อมูล
ผ่านเครือข่ายสื่อสาร การจัดเก็บข้อมูลในระบบงานและสื่อบันทึก
ข้อมูลต่างๆ สอดคล้องตามการจัดชั้นสารสนเทศ 

(6) ต้องจัดให้มีการเก็บรักษาและท าลายข้อมูลให้เหมาะสมกับชั้น
ความลับ 

(4) มีแนวปฏิบัติการจัดชั้นสารสนเทศ (Information Classification) 

• ลับที่สุด (Top Secret) 
• ลับมาก (Secret) 
• ลับ (Confidential) 
• ใช้ภายในองค์กร (Internal Use Only) 
• ข้อมูลทั่วไป (Public) 

โดยมีแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่สอดคล้องตามชั้นความลับ 
ครอบคลุม 
• ข้อมูลที่อยู่บนอุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงาน (Data at endpoint) 
• ข้อมูลที่อยู่ระหว่างการส่งผ่านเครือข่าย (Data in transit) 
• ข้อมูลที่อยู่บนระบบและสือ่บันทึกข้อมูล (Data at rest)  
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หมวด 3  การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security) 

(1) ก าหนดนโยบายการเข้าถึงหรือเข้าใช้งานระบบและข้อมูล ทรัพย์สิน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงนโยบายการใช้บริการเครือข่าย
สื่อสารขององค์กร สอดคล้องตามข้อก าหนดการด าเนินธุรกิจ 

(2) ก าหนดให้มีการบริหารจัดการสิทธิการใช้งาน และตรวจสอบยืนยัน
ตัวตนตามสิทธิที่ก าหนดไว้ตามความจ าเป็นในการใช้งานและระดบั
ความเสี่ยง เพื่อป้องกันการเข้าถึงและเปลี่ยนแปลงระบบหรือข้อมูล
โดยผู้ที่ไม่มีสิทธิหรือไม่ไดร้ับอนุญาต 

(3) ก าหนดให้มีการทบทวนปรับปรุงสิทธิการใช้งาน ตามรอบระยะเวลา
ที่ก าหนด 

(4) ก าหนดให้มีการเพิกถอนสิทธิการใช้งานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่
งานหรือสิ้นสุดสภาพการเป็นพนักงาน 

ข้อ 18 การควบคุมการเข้าถึงทรัพย์สินสารสนเทศ 
 (Access Control) Annex A: A.9 

ข้อ 19 การเข้ารหัสข้อมูล  
 (Cryptography) Annex A: A.10 

(1) ก าหนดให้มีมาตรฐานหรือแนวปฏิบัติการบริหารจัดการเข้ารหัสข้อมูล 

(2) ก าหนดให้มีการเข้ารหัสข้อมูลและช่องทางการสื่อสารที่ใช้รับ-ส่งขอ้มูล
ส าคัญกับภายนอก 

(3) ต้องจัดให้มีการบริหารจัดการการกุญแจเข้ารหัส โดยมีกระบวนการที่
รัดกุมปลอดภัย ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างและติดตั้ง การจัดเก็บ และ 
การยกเลิกกุญแจเข้ารหัส 

Secret Authentication Information 

(1) สิ่งที่คุณรู้ (Something you know) 

(2) สิ่งที่คุณมี (Something you have) 

(3) สิ่งที่คุณเป็น (Something you are) 
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หมวด 3  การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security) 

ข้อ 20 การรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางกายภาพและสภาพแวดล้อม  
 (Physical and Environmental Security)  Annex A: A.11 

(1) มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของศูนย์คอมพิวเตอร์ สถานที่ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยีสารสนเทศ และพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส าคัญ โดย
ครอบคลุมอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปน้ี 
1) การควบคุมการเข้า-ออกศูนย์คอมพิวเตอร์ 
2) บันทึกและจัดเก็บข้อมูลการเข้าถึงศูนย์คอมพิวเตอร์ และพื้นที่ภายในศูนย์    

ได้อย่างถูกต้องและเพียงพอที่จะตรวจสอบใหส้ามารถระบุตัวบุคคลได้ 
3) มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดทางเข้าและบริเวณรอบศูนย์คอมพิวเตอร์              

เพื่อเป็นประโยชน์ในการติดตามการเข้า-ออก 
4) มีกระบวนการจัดการสิทธิและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ                          

ชัดเจนในการเข้าถึงศูนย์คอมพิวเตอร์และพื้นทีส่ าคัญ                                     
ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ 

(2) ต้องจัดให้มีระบบการป้องกันและกระบวนการในการบ ารุงรักษา
อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และระบบสาธารณูปโภค (Facility) ที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งระบบไฟฟ้าส าหรับ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ระบบท าความเย็น ระบบป้องกันหรือสัญญาณ
เตือนไฟไหม้ และมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจเช็คระบบ
สาธารณูปโภคเป็นประจ า  

  การน าเทคโนโลยีมาใช้ครั้งแรก    การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   

   IT      IT Asset      Information Asset      Asset      Digital Asset    

Head Office Alternate Site Data Center (Main Site) 
Facilities 
Room Strong Room  DR Site 

Server 
Room 

Network 
Room 

Backup Site 

Branch 

Agent / Broker 
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หมวด 3  การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security) 

(1) มีการจ าแนกโซนเครือข่ายสื่อสาร 
(2) มอีุปกรณ์ความปลอดภัยเครือข่ายสื่อสาร ในจุดที่มีการแบ่งแยกเครือข่ายที่

พิจารณาว่ามีความส าคัญและมีความเสี่ยง การเฝ้าระวังการบุกรุก และการ
ตรวจจับไวรัส หรือมัลแวร์ต่างๆ ที่อาจบุกรุกเข้าสู่เครือข่าย 

(3) มกีารควบคุม และจ ากัดให้เฉพาะอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถ
เข้าถึงระบบเครือข่ายได้ 

(4) มกีารเข้ารหัสข้อมูลและช่องทางการสื่อสารที่ใช้รับ-ส่งข้อมูลส าคัญกับ
ภายนอก 

(5) ก าหนดมาตรฐานและวิธีปฏิบัติในการรับส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายสื่อสาร
ในองค์กร และระหว่างเครือข่ายสื่อภายในองค์กรกับระบบเครือข่ายสื่อสาร
ภายนอกองค์กร 

(6) ก าหนดแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศใน
การรับส่งข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายสื่อสาร 

ข้อ 22 การรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายสื่อสาร 
(Network & Communication Security)  

Annex A: A.13 

Network 
zone 
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หมวด 3  การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security) 

ข้อ 21 การรักษาความม่ันคงปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  
 (IT Operations Security)  

Annex A: A.12 

(1) การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง  
(Change Management)  

(2) การบริหารจัดการขีดความสามารถของระบบ  
(Capacity Management) 

(3) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเครื่องแม่ข่าย  
(Server) 

(4) การบริหารจัดการการตั้งค่าระบบ  
(System Configuration Management) 

(5) การบริหารจัดการ Patch  
(Patch Management) 

(6) การส ารองข้อมูล  
(Data Backup) 

(7) การจัดเก็บข้อมูลบันทึกเหตุการณ์  
 (Logging) 

(8) การติดตามดูแลระบบและการเฝ้าระวังภัยคุกคาม  
(Security Monitoring) 

(9) การบริหารจัดการช่องโหว่  
(Vulnerability Management) 

(10) การทดสอบเจาะระบบ  
(Penetration Test) 
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หมวด 3  การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security) 

ข้อ 23 การจัดหาและการพัฒนาระบบ  
 (System Acquisition & Development)  

Annex A: A.14 

(1) การจัดหาระบบ  
(System Acquisition)  

(2) การพัฒนาระบบ  
(System Development) 

1) เอกสารรายละเอียดคุณสมบัติทางเทคนิค (Technical Specification) โดย
ครอบคลุมถึงเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งรวมถึงกระบวนการในการ
ทดสอบ 

2) กระบวนการหรือเครื่องมือในการควบคุมเวอร์ชันของค าส่ังในการเขียนโปรแกรม 
(Source Code Version Control) 

3) การแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ท่ีเกี่ยวข้องในกระบวนการ 
พัฒนาระบบ เช่น การแบ่งแยกระหว่างผู้พัฒนาระบบและผู้น าระบบขึ้นใช้งานจริง 

4) การแบ่งแยกสภาพแวดล้อมของระบบงาน ท่ีใช้ส าหรับการพัฒนา 
(Development) และการทดสอบ (Testing) ออกจากระบบงานท่ีให้บริการจริง 
(Production)  

5) การทดสอบระบบก่อนการใช้งานจริง เช่น ทดสอบการท างานของแต่ละระบบ 
(Unit Test) ทดสอบการท างานร่วมกันของระบบต่าง ๆ (System Integration 
Test) ทดสอบความพร้อมใช้งานตามกระบวนการและความต้องการของผู้ใช้งาน 
(User Acceptance Test) และทดสอบความปลอดภัยของระบบ (Security Test) 
ตามกระบวนการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยท่ีก าหนดในเอกสารรายละเอียด
คุณสมบัติทางเทคนิค (Technical Specification) 

6) การพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงระบบท่ีเกี่ยวข้องกับการให้บริการหรือการท า
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทประกันภัยต้องจัดให้มีการทดสอบประสิทธิภาพ 
(Performance Test) 

7) แนวทางในการควบคุมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและความลับของข้อมูลส าคัญ 
ท่ีน าไปใช้ในการทดสอบ 

8) การจัดท าคู่มือและอบรมผู้ใช้งานระบบและผู้ดูแลระบบ 
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หมวด 3  การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security) 

ข้อ 24 การบริหารจัดการผู้ให้บริการภายนอก 
 (Third Party Management)  Annex A: A.15 

แนวปฏิบัติ เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแล
การใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) Critical IT Outsourcing 

(2) Non-critical IT Outsourcing 

IT Outsourcing 

(1) มีการจัดท าสัญญาหรือข้อตกลงการให้บริการ  
โดยระบุหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเงื่อนไขในการให้บริการอย่างชัดเจน 
เช่น การท าลายข้อมูลของบริษัทประกันภัยหรือของลูกค้าทั้งหมดเมื่อสิ้นสุด
สัญญาหรือเลิกใช้บริการ ความรับผิดชอบต่อการรั่วไหลของข้อมูลอัน
เนื่องมาจากการน าข้อมูลไปใช้นอกเหนือจากที่ระบไุว้ในสัญญาหรือข้อตกลง
การให้บริการ  

(2) ในการจัดจ้างผู้ให้บริการภายนอกหรือมีพันธมิตรทางธุรกจิในการร่วมพัฒนา
หรือให้บริการทางการเงิน บริษัทประกันภัยต้องค านึงถึงความต่อเนื่องใน
การด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันภัย ข้อจ ากัดหรือข้อตกลงในการ
เปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการภายนอกหรือพันธมติรทางธุรกิจ และการยกเลิก
หรือสิ้นสุดสัญญา (Exit Strategy) เพ่ือให้บริษัทประกันภัยสามารถด าเนิน
ธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงดา้นเทคโนโลยีที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคต 

(3) มีกระบวนการควบคุมไม่ให้ผู้ให้บริการภายนอกน าข้อมูลของบริษัทประกนัภยั
หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการ/ผู้เอาประกัน ไปเปิดเผยให้กับบุคคลอื่นใด โดยไม่ได้
รับความยินยอมจากบริษัทประกันภัย 

(4) มีกระบวนการ ขั้นตอน หรือระบบในการติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบผู้ให้
บริการภายนอก เพ่ือให้มั่นใจว่าผู้ให้บริการภายนอกสามารถด าเนินการได้ตาม
แนวทางหรือมาตรฐานด้านการคุ้มผู้ใช้บริการ/ผู้เอาประกันของบริษัทประกนัที่
ได้ตกลงไว้ 

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทมีการใช้บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศจากผู้ให้บริการภายนอก (IT 
Outsourcing) บริษัทประกันภัยต้องด าเนินการ
ตามแนวปฏิบัติของส านักงานเรื่องหลักเกณฑ์
การก ากับดูแลการใช้บริการจากผู้ให้บริการ
ภายนอกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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หมวด 3  การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security) 

ข้อ 25 การบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติและปัญหา 
 (IT Incident and Problem Management)  Annex A: A.16 

(1) ต้องจัดให้มีวิธีปฏิบัติ ขั้นตอนปฏิบัติ หรือแผนรองรับ ในการบริหารจัดการ
เหตุการณ์ผิดปกติและปัญหาทีเ่กิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่าง
เหมาะสมและทันท่วงที พร้อมทั้งช่องทางการรายงานแจ้งเหตุการณ์ที่พบ 
เหตุการณ์ผิดปกติ และปัญหาที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(2) ต้องจัดให้มีการบันทึก วิเคราะห์ และรายงานเหตุการณ์ผิดปกติและปญัหา 
และการแก้ไข ให้คณะกรรมการของบริษัทประกัน คณะกรรมการที่ได้รับ
มอบหมาย หรือผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับมอบหมาย ทราบในระยะเวลาที่
เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทประกันภัยตอ้งมีการวิเคราะห์สาเหตุทีแ่ท้จริง 
(Root Cause) ของปัญหา เพื่อหาแนวทางแก้ไขจากสาเหตุที่แท้จริงและ
ป้องกันไม่ให้เกิดเหตกุารณ์ผิดปกติซ้ าในอนาคต 

(3) ต้องจัดให้มีการทดสอบหรือซักซอ้มแผนรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
(Cybersecurity/Cyber Drill) อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง  

Source: ISO/IEC 27035:2011 Information security incident management, www.ISO.org 

Information Security Incident Management 

IT Incident Management 
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หมวด 3  การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security) 

ข้อ 26 การจัดท าแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 (IT Continuity)  Annex A: A.17 

บริษัทประกันภัยจะต้องจัดให้มีแผนฉุกเฉินดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับระบบ
ส าคัญของบริษัท เพ่ือรองรับการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยครอบคลุมในเร่ือง
ดังต่อไปนี้ 

 แผนความต่อเนื่องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ แผนความต่อเนื่องด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการวางแผนความพร้อม
และขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการด าเนนิธุรกจิ 
ในการป้องกัน ตรวจจับ และตอบสนองต่อการหยุดชะงักและการฟ้ืนคืน
สภาพของบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 แผนกู้คืนเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งระบุขีดความสามารถและองค์ประกอบ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับด าเนินการฟ้ืนคืนสภาพสูภ่าวะปกตหิรือ
สนับสนุนงานส าคัญของบริษัทในระดบัที่ยอมรับได ้ภายหลังเมื่อมีเหตุ
หยุดชะงัก 

(1) มีคณะท างานหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดท าแผนฉุกเฉนิดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้ และแผน
ฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศดังกลา่วต้องไดร้ับอนุมตัิโดยคณะกรรมการของ
บริษัทประกันภัย 

(2) ต้องค านึงถึงลักษณะการด าเนนิธุรกจิ ปริมาณธุรกรรม ความซับซ้อนของเทคโนโลยี
สารสนเทศ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันภัย 
รวมทั้งการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดจากเหตกุารณ์ความเสียหายต่าง ๆ 
และความเสี่ยงทั่วไป 

(3) แผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต้องมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบตัิ สามารถ
น ามาใช้รองรับความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ 

(4) จัดท าคู่มือหรือเอกสารประกอบการด าเนินการตามแผนฉุกเฉนิดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้งประชาสัมพันธ์แผนและฝึกอบรมให้มีความเข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติตามแผนได้ 

(5) ทบทวนและทดสอบการปฏิบตัิตามแผนฉกุเฉนิดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อย 
ปีละ 1 คร้ัง และทุกคร้ังที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคัญ 

(6) มีศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง (Disaster Recovery Site) ที่มีความพร้อมใช้งานและ
สามารถปฏิบัตงิานทดแทนได้เมือ่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Primary Site) หยุดชะงัก 
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ICT Readiness for Business Continuity (IRBC) 

ICT readiness for business 

continuity (IRBC) 

capability of an organization to 

support its business operations 

by prevention, detection and 

response to 

disruption and recovery of ICT 

services 

(Source: ISO/IEC 27031:2011) 

Source: ISO/IEC 27031:2011 Guidelines for ICT readiness for business continuity, www.ISO.org 

ICT Continuity / Information Security Continuity 

Information security 

continuity 

processes and procedures for 

ensuring continued information 

security operations 

(Source: ISO/IEC 27000:2018) 
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หมวด 3  การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security) 

ข้อ 27 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้านความม่ันคงปลอดภัย 
 (Compliance)  Annex A: A.18 

บริษัทประกันภัยจะต้องจัดให้มีการด าเนินการตามกฎเกณฑ์ด้านความมั่นคงปลอดภยั
สารสนเทศ เพ่ือหลีกเลี่ยงการละเมิดข้อก าหนดที่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
และพันธะสัญญา ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและข้อก าหนดใด ๆ 
ด้านความมั่นคงปลอดภัย โดยมีแนวทางด าเนินการครอบคลุมอย่างน้อย ดังนี้ 
(1) ระบขุ้อก าหนดที่เกี่ยวข้องตามบทบัญญัตขิองกฎหมาย กฎระเบียบ พันธะสัญญา 

พร้อมทั้งแนวทางที่บริษัทประกันภัยจะต้องด าเนนิการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยให้มีการ
ทบทวนปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

(2) ต้องมีวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมส าหรับการด าเนินการ เพ่ือปฏิบัติตามข้อก าหนดของ
กฎหมาย กฎระเบียบ พันธะสัญญา ในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
และการใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ 

(3) มีแนวทางด าเนินการในการปฏบิัตติามกฎหมายและหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Compliance) 

กระบวนการติดตามการปฏิบัติงาน 
อ้างอิงตามกรอบ COBIT 2019 
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หมวด 4  การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Management) 

ข้อ 28 การระบุบริบท ขอบเขต และเกณฑ์ความเสี่ยง (Risk Context, Scope, Criteria) 

ข้อ 29 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

ข้อ 30 การจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment) 

ข้อ 31 การติดตามและทบทวนความเสี่ยง (Risk Monitoring and Review) 

ข้อ 32 การรายงานความเสี่ยง (Risk Reporting) 

ร่างหลักเกณฑ์การก ากับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันภัย (Governance and Management of Information Technology Risk) 
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หมวด 4  การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Management) 

ร่างหลักเกณฑ์การก ากับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันภัย (Governance and Management of Information Technology Risk) 

เพื่อให้บริษัทประกันภัยสามารถบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                          
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
- บริษัทประกันภัยต้องก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ  
- ให้ครอบคลุมเรื่องโครงสร้างองค์กรและบทบาทหน้าที่ของผูท้ี่เกี่ยวข้องใน

การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
- และต้องน านโยบายดังกล่าวมาจัดท าระเบียบวิธีปฏิบัติและกระบวนการใน

การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบรษิัทประกันภัย  
- ทั้งนี้ บริษัทประกันภัยต้องจัดให้มีการทบทวนระเบียบวิธีปฏิบัติ และ

กระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ   
โดยครอบคลุมอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้ (ข้อ 28 – ข้อ 32) 

นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงสร้างและบทบาทหน้าที ่
ในการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระเบียบวิธีปฏิบัติและกระบวนการ 
ในการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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หมวด 4  การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Management) 

ข้อ 28 การระบุบริบท ขอบเขต และเกณฑ์ความเสี่ยง (Risk Context, Scope, Criteria) 

บริษัทต้องจัดให้มีกรอบการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือแนวทางการบริหาร
จัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยครอบคลุมอย่างน้อย ดังนี้ 
(1) แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในการพิจารณาโอกาสและความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ โดยให้มีการระบุบริบท และขอบเขตในการประเมินความเสี่ยง ครอบคลุมถึง
แผนงาน งานประจ า และการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้  

(2) เกณฑ์การบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง โดยมีการระบุระดับ
ผลกระทบและระดับโอกาสเกิดของเหตุการณ์ 

(3) เกณฑ์การยอมรับความเสี่ยง (Risk Appetite / Risk Acceptance) 
(4) กระบวนการประเมินความเสี่ยง เพ่ือใช้ด าเนินการระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และ

ประเมินผลความเสี่ยง 
(5) กระบวนการจัดการความเสี่ยง เพ่ือใช้พิจารณาทางเลือกและมาตรการในการจัดการความเสี่ยง 

รวมถึงการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

IT Risk Management Framework 
(Methodology / Approach) 

IT Risk Management Criteria 

IT Risk Assessment Criteria 

IT Risk Acceptance Criteria 

IT Risk Management Process 

IT Risk Assessment Process 

IT Risk Treatment Process 
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หมวด 4  การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Management) 

บริษัทต้องจัดให้มีกระบวนการประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการระบุความเสี่ยง   
การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการประเมินค่าความเสี่ยง โดยครอบคลุมดังนี้ 
(1) การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
 บริษัทต้องระบุถึงความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งรวมถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ และช่องโหว่ที่ส าคัญ         

โดยเหตุการณ์ความเสี่ยงดังกลา่วอาจมีสาเหตุมาจากกระบวนการปฏบิัตงิาน ระบบงาน บุคลากร หรือปัจจัยภายนอก 
ตลอดจนการระบุการควบคุมที่มอียู่ในปัจจุบันและผู้รับผิดชอบต่อความเสี่ยงหรือเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owners) 

(2) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis)  
 บริษัทต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการประเมินระดบัผลกระทบและระดับโอกาส

ของเหตุการณ์ความเสี่ยง เพื่อระบุระดับค่าความเสี่ยงของชุดรายการความเสี่ยงในแต่ละเหตุการณ์ความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับจัดล าดับความส าคัญของรายการความเสี่ยง 

(3) การประเมินค่าความเสี่ยง (Risk Evaluation)  
 บริษัทต้องมีการพิจารณาระดับค่าความเสี่ยงของชุดรายการความเสี่ยง เทียบกับเกณฑ์ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

(IT Risk Appetite) เพ่ือจัดล าดับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแสดงในแผนภาพความเสี่ยง และหาแนวทาง   
ในการตอบสนองความเสี่ยงที่เหมาะสม 

ข้อ 29 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

Risk 
Identification 

Risk 
Analysis 

Risk 
Evaluation 

IT Risk Assessment Process 

identified 

risk items 

analysed 

risk level 

prioritised  

risk level 

(accept / treat) 

C 

A I 
R 

 Confidentiality (C) 
 Integrity (I) 
 Availability (A) 
 Regulations (R) 
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หมวด 4  การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Management) 

บริษัทต้องมีแนวทางในการจัดการ ควบคุม และป้องกันความเสี่ยงที่เหมาะสม
สอดคล้องกับผลการประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพื่อใหค้วามเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) อยู่ในระดับความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ยอมรับได้ โดยต้องค านึงถึงความสมดุลระหว่างต้นทุน
ในการป้องกันความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
นอกจากน้ี บริษัทประกันภัยต้องจัดให้มีการก าหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Key Risk Indicators) ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
ธุรกิจ ให้สอดคล้องกับความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศแต่ละงาน  
เพื่อใช้ในการติดตามและทบทวนความเสี่ยง 

ข้อ 30 การจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment) ข้อ 31 การติดตามและทบทวนความเสี่ยง  
 (Risk Monitoring and Review) 

ข้อ 32 การรายงานความเสี่ยง (Risk Reporting) 

บริษัทต้องจัดให้มีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการติดตามและทบทวน
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ยอมรับไดท้ี่ก าหนดไว้ 

บริษัทต้องมีการรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และแนวโน้มของความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่อาจ
เกิดขึ้น ต่อคณะกรรมการของบริษัทประกันภัย หรือคณะกรรมการที่ได้รับ
มอบหมายในระยะเวลาที่เหมาะสม  เชื่อมโยงกับ ข้อ 10 และ ข้อ 45 



การก ากับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันภัย (Governance and Management of Information Technology Risk) 

55 

นิยามการบริหารจัดการความเสี่ยงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Definition) 

 IT Risk Management: Governance and Management of Enterprise IT Risk 

 IT Security Risk Management 

ความเสีย่ง 
ผลของความไมแ่นน่อนต่อวัตถุประสงค ์1  
(effect of uncertainty on objectives) 2, 3 

Risk 

Source:  
• Reference 1 :  มาตรฐานเลขที่ มอก. 31000 – 2555 หลักการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง 
• Reference 2 :  ISO 31000:2018 Risk Management - Guidelines 
• Reference 3 :  ISO/IEC 27000 ISMS Overview and Vocabulary (for ISO/IEC 270001 Series and ISO/IEC 27005 Information Security Risk Management) 

หมายเหต ุ ควำมเสี่ยงโดยปกตมิกัจะแสดงในรปูผลรวมของผลสืบเนื่องจำกเหตกุำรณ์ 
(รวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพกำรณ)์ และโอกำสเกิดของเหตกุำรณ์นัน้ 

= and Risk Consequences (Impact) Likelihood 
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ตัวอย่างแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Risk Management) 

Reference ISO 31000 Risk Management — Guidelines 

 IT Risk Management 
 (Functions) 

2nd Line of Defense 

 Developing risk management 
framework 
• IT Risk Management Policy 
• IT Risk Management Process 

-- Risk assessment process 
-- Risk treatment process 

• IT Risk Management Criteria 
• etc. 

 Provide consultation and 
advice for 1st Line 

 IT Risk Management 
 (Implementation) 
 (Risk Owners) 

1ST Line of Defense 

 Day-to-day risk management 
decision-making 

 Risk identification, 
assessment, evaluation 

 Risk treatment plan & 
control implementation 

 etc. 
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หมวด 5  การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Compliance) 

ร่างหลักเกณฑ์การก ากับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันภัย (Governance and Management of Information Technology Risk) 

ข้อ 33 การปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ 

บริษัทต้องจัดให้มีการก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(IT Compliance) เช่น  
 กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
 กฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
 กฎหมายว่าด้วยระบบการช าระเงิน  
 กฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  
 กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
 และไม่ขัดหรือแย้งกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ

กฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกัน  
เพื่อป้องกันการละเมิดหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง 
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หมวด 6  การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) 

ร่างหลักเกณฑ์การก ากับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันภัย (Governance and Management of Information Technology Risk) 

ข้อ 34 บทบาทหน้าที่และแผนงานในการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อ 35 การปฏิบัติงานตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อ 36 การรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ 

3rd Line of Defense 
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หมวด 6  การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) 

ข้อ 34 บทบาทหน้าที่และแผนงานในการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) บริษัทต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความรู้ ประสบการณ์ และ
ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งอาจเป็นผู้ตรวจสอบ
ภายในผู้ตรวจสอบภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่มีความเป็นอิสระจากหน่วยงานที่
ท าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและหน่วยงานที่ท าหน้าท่ีบริหารความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(2) บริษัทต้องจัดให้มีแผนงานและขอบเขตการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่
สอดคล้องกับความส าคัญและความเสี่ยงของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท
ประกันภัย และนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแผนงานและ
ขอบเขตการตรวจสอบดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ต้องครอบคลุมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส าคัญของบริษัทประกันภัย  

 ทั้งน้ี บริษัทประกันภัยต้องจัดให้มีการทบทวนแผนงานและขอบเขตการตรวจสอบดังกล่าว
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ 

บทบาทหน้าที่ แผนงาน ขอบเขตงานตรวจสอบ 
Audit Programme 

การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
Auditing 

การรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ 
Audit Report 
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หมวด 6  การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) 

(1) บริษัทต้องจัดให้มีการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตาม
แผนงานและขอบเขตที่ก าหนด และเมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
นัยส าคัญ 

(2) บริษัทต้องจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่เป็นอิสระท าหน้าที่ประเมินระบบหรือเทคโนโลยีที่
มีความส าคัญ ซึ่งบริษัทประกันภัยเห็นว่ามีความจ าเป็นต้องประเมิน แต่บริษัทประกันภัยมี
ข้อจ ากัด หรือ ผู้ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันภัย ไม่สามารถ
ตรวจประเมินได้ เช่น การประเมินระบบที่มีความซับซ้อนหรือมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ หรือ
การประเมินความสามารถของระบบในการปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับการท าธุรกิจของบริษัท
ประกันภัยในอนาคตภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว  

ข้อ 35 การปฏิบัติงานตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บทบาทหน้าที่ แผนงาน ขอบเขตงานตรวจสอบ 
Audit Programme 

การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
Auditing 

การรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ 
Audit Report 
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หมวด 6  การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) 

(1) บริษัทต้องจัดท ารายงานผลการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนจัดเก็บรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวไว้ที่บริษัท
ประกันภัย พร้อมไว้ส าหรับการตรวจสอบหรือเมื่อร้องขอโดยส านักงาน 

(2) บริษัทต้องจัดให้มีการติดตามประเด็นจากการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
รายงานประเด็นส าคัญให้กับคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

ข้อ 36 การรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ 

บทบาทหน้าที่ แผนงาน ขอบเขตงานตรวจสอบ 
Audit Programme 

การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
Auditing 

การรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ 
Audit Report 
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หมวด 7  การก ากับดูแลและการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) 

ร่างหลักเกณฑ์การก ากับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันภัย (Governance and Management of Information Technology Risk) 

ข้อ 37 การก ากับดูแลและระบุความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Identification) 

ข้อ 38 การป้องกันความเสี่ยง (Protection) 

ข้อ 39 การตรวจสอบและเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Detection) 

ข้อ 40 การด าเนินการมาตรการเผชิญเหตุเมื่อตรวจพบภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Response) 

ข้อ 41 การด าเนินการฟื้นฟูความเสียหายจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Recovery) 

ข้อ 42 การประเมินความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร ์

ข้อ 43 การประเมินตนเองและพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร ์

ข้อ 44 การด าเนินการจัดการภัยคุกคามทางไซเบอร ์
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หมวด 7  การก ากับดูแลและการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) 

บริษัทประกันภัยต้องจัดให้มีแนวทางการก ากับดูแลในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
(Cyber Resilience) โดยมี กรอบการด าเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ แนวทางที่ใช้ในการ
ก ากับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ในภาพรวมขององค์กรที่
สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 
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หมวด 7  การก ากับดูแลและการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) 

ข้อ 37 การก ากับดูแลและระบุความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Identification) 

(1) ก ากับดูแลท่ีดีด้านไซเบอร์ (Cybersecurity Governance)  
บริษัทต้องจัดให้มีแนวทางการก ากับดูแลในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
(Cyber Resilience) ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหารระดับสูง
ครอบคลุมถึงการก าหนดกลยุทธ์และนโยบายด้าน Cybersecurity / Cyber Resilience               
การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านไซเบอร์ การจัดสรรและพัฒนาบุคลากร และการตรวจสอบภายใน 

(2) จัดท ารายการทรัพย์สินสารสนเทศ และบริหารจัดการทรัพย์สินสนเทศ 
(3) ก าหนดขอบเขตและวิธีการในการประเมินความเสี่ยงด้านไซเบอร ์
(4) จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มาตรการจัดการความเส่ียง หรือแนวทางในการ

ด าเนินการด้านความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ สอดคล้องตามผลการประเมินความเสี่ยง
ด้านไซเบอร์ของบริษัท 

(5) บริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับห่วงโซ่ของผู้ให้บริการภายนอก (Supply Chain Risk 
Management) แนวทางในการบริการจัดการผู้ให้บริการภายนอก 
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หมวด 7  การก ากับดูแลและการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) 

ข้อ 37 การก ากับดูแลและระบุความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Identification) 

(ต่อ) 
ทั้งน้ี กรณีที่บริษัทมีการประเมินหรือถูกระบุชื่อเป็นหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศ 

(Critical Information Infrastructure: CII) บริษัทต้องด าเนินการ ดังนี ้
(1) บริษัทต้องก าหนดรายชื่อผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ เพื่อประสานงาน

ด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ไปยังหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยไซเบอร ์

(2) บริษัทต้องก าหนดรายชื่อและข้อมูลการติดต่อของเจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้ครอบครองคอมพิวเตอร์ และ
ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวข้องตามโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ เพื่อด าเนินการตาม
กฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
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หมวด 7  การก ากับดูแลและการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) 

(1) ก าหนดแนวทางการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงของโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศ เช่น 
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย อุปกรณ์ Hardware, Software ข้อมูล และระบบงาน เป็นต้น 
การตั้งค่าระบบงาน การเข้าถึงระบบงานและการจัดการสิทธิ์ การรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูล 
การพัฒนาระบบงานท่ีมีความปลอดภัยตาม System Development Life Cycle (SDLC) การ
บริหารจัดการ Patch โดยมีการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม เพื่อให้บริษัทมีกระบวนการ เครื่องมือ 
และวิธีการในการควบคุมหรือลดผลกระทบด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสมกับความซับซ้อนในการด าเนินงานของบริษัท 

ข้อ 38 การป้องกันความเสี่ยง (Protection) 

(2) ต้องมีเอกสารการปฏิบัติงานส าหรับด าเนินการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ สอดคล้องตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดี 
(3) ต้องก าหนดแนวทางการรวบรวม วิเคราะห์ และใช้ประโยชน์จากข้อมูลภัยคุกคามไซเบอร์ ตลอดจนก าหนดกระบวนการ วิธีการ และ

ช่องทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
ในการตระหนักถึงสถานการณ์ความเสี่ยง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านไซเบอร์ของ
ตนเองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว  
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หมวด 7  การก ากับดูแลและการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) 

(1) มีช่องทางในการงานช่องโหว่ จุดอ่อน เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องด้านความม่ันคงปลอดภัย
ไซเบอร์ โดยระบุขอบเขตความรับผิดชอบและอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 

(2) ก าหนดแนวทางในการค้นหา ทดสอบ และบริหารจัดการช่องโหว่ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้
บริษัทสามารถตรวจจับ วิเคราะห์ ติดตาม และแจ้งเตือนเหตุการณ์ผิดปกติหรือภัยคุกคามทางไซเบอร์
ให้แก่หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบรับทราบ และก าหนดแนวทางในการสื่อสารและการด าเนินการแก้ไข
ในเบ้ืองต้นได้อย่างทันการณ์  

ข้อ 39 การตรวจสอบและเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Detection) 
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หมวด 7  การก ากับดูแลและการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) 

(1) ก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการการรับมือเหตุการณ์ผิดปกติหรือภัยคุกคามทางไซเบอร์ เช่น 
Cyber/Cybersecurity Incident Response Plan เพื่อให้บริษัทสามารถตอบสนองและรับมือกับ
ความเสี่ยงได้อย่างทันการณ์ 

(2) จัดท า ซักซ้อม หรือทดสอบแผนรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cybersecurity แผนฉุกเฉิน การสืบสวน
และวิเคราะห์สาเหตุการแก้ปัญหา และจัดท ารายงานเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัท และ
ผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น  

(3) ก าหนดแนวทางในการสื่อสาร เพื่อด าเนินการแก้ไขเหตุการณ์หรือสถานการณ์จากภัยคุกคามทางไซเบอร์  
(4) ก าหนดให้มีการทดสอบหรือซักซ้อมแผนรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cybersecurity Drill) อย่าง

น้อยปีละ 1 ครั้ง 

ข้อ 40 การด าเนินการมาตรการเผชิญเหตุเมื่อตรวจพบภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Response) 
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หมวด 7  การก ากับดูแลและการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) 

(1) ก าหนดแนวทางและมาตรการในการฟื้นฟูความเสียหาย จากเหตุการณ์หรือสถานการณ์จากภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ สอดคล้องกับผลการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบ ตามกรอบการด าเนินงานความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท เพื่อ
ป้องกันไม่ให้มีผลกระทบต่อการด าเนินงานและการให้บริการของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ 

(2) ก าหนดแนวทางในการสื่อสาร เพื่อด าเนินการฟื้นฟูความเสียหายจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์จาก  
ภัยคุกคามทางไซเบอร์  

ข้อ 41 การด าเนินการฟื้นฟูความเสียหายจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Recovery) 
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หมวด 7  การก ากับดูแลและการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) 

ข้อ 42 การประเมินความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร ์ Cybersecurity Risk  

/ Cyber Risk Assessment 

การประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์หรอืภัยคุกคามทางไซเบอร ์(Cybersecurity Risk 
Assessment) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือให้ทราบถึงสถานภาพความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอรข์อง
บริษัท ตามสภาพปัจจัยความเสี่ยง สถานการณ์ความเสี่ยง ภัยคุกคามหรือช่องโหว่ ที่เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยมีข้อพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร ์
ดังนี้ 
(1) มเีกณฑ์ในการประเมินและจัดระดับความรุนแรงและผลกระทบของเหตุการณ์หรือสถานการณ์การถูก

โจมตีทางไซเบอร์ รวมทั้งโอกาสเกิดของเหตุการณ์ ตลอดจนการประเมินระดับความเสี่ยงด้านภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ โดยเกณฑ์ผลกระทบของเหตุการณ์ ให้พิจารณาครอบคลุมอย่างน้อย 4 ด้าน  

(2) มกีารประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์หรอืภัยคุกคามทางไซเบอร ์โดยให้ถือเป็น
ความเสี่ยงที่ส าคัญในภาพรวมระดับองค์กร และเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการความเสี่ยงใน
ภาพรวมของบริษัทประกันภัย (Enterprise Risk Management: ERM) 

(3) (มีการรายงานผลการบรหิารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และแนวโน้มของความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่อาจเกิดขึ้น ต่อคณะกรรมการของบริษทั หรือคณะกรรมการที่ได้รบั
มอบหมายในระยะเวลาที่เหมาะสม  

 Confidentiality (C) 
 Integrity (I) 
 Availability (A) 
 Regulations (R) 
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หมวด 7  การก ากับดูแลและการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) 

การประเมินตนเอง (Self-assessment) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพการก ากับ
ดูแลและบริหารจัดการด้านความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ ตามกรอบการด าเนินงานด้านความม่ันคง
ปลอดภัยไซเบอร์ หรือตามข้อก าหนดของกฎหมายว่าด้วยการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 
โดยมีข้อพิจารณาปัจจัยความเส่ียงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ ดังน้ี 
(1) เทคโนโลยีและการเชื่อมต่อ 
(2) ช่องทางการให้บริการ 
(3) ลักษณะผลิตภัณฑ์และการให้บริการ 
(4) ลักษณะเฉพาะขององค์กร 
(5) ประวัติการถูกคุกคามทางไซเบอร ์

ข้อ 43 การประเมินตนเองและพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร ์ Cybersecurity Maturity 

Self-Assessment 
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หมวด 7  การก ากับดูแลและการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) 

บริษัทที่จัดเป็นหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศ 
(Critical Information Infrastructure: CII) และมีเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ บริษัทต้องด าเนินการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์  
ซึ่งก าหนดระดับ  ภัยคุกคามทางไซเบอร์เป็น 3 ระดับ ดังนี ้

(1) ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับไม่ร้ายแรง 

(2) ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับร้ายแรง 

(3) ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับวิกฤติ 

ข้อ 44 การด าเนินการจัดการภัยคุกคามทางไซเบอร ์ Cybersecurity / Cyber Threat 

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับไม่ร้ายแรง 
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มคีวามเสี่ยงอย่างมนีัยส าคญัถงึระดับที่ท าให้ระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของบรษิัทประกนัภัยที่เป็นหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคญัของประเทศหรือการให้บริการของ
รัฐด้อยประสิทธิภาพลง 
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับร้ายแรง 
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มลีักษณะการเพิ่มขึน้อย่างมนีัยส าคญัของการโจมตรีะบบคอมพิวเตอร์หรือระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุ่งหมายเพื่อโจมตโีครงสร้างพ้ืนฐานส าคญัของประเทศ และการโจมตดีังกล่าวมี
ผลท าให้ระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างสร้างส าคญัทางสารสนเทศที่เกีย่วขอ้ง
กับการให้บรกิารของโครงสร้างพ้ืนฐานส าคญัของประเทศ ความมั่นคงของรัฐ ความสัมพันธ์ระหวา่งประเทศ 
การป้องกันประเทศ เศรษฐกิจ การสาธารณะสุข ความปลอดภัยสาธารณะ หรือความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชนเสียหายจนไม่สามารถท างานหรือให้บริการได้ 
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับวิกฤต ิ
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เกดิจากการโจมตรีะบบคอมพิวเตอร์หรอืระบบเทคโนโลยีสารสสนเทศ ในระดับที่
สูงขึ้นกว่าภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดบัร้ายแรง ท าให้การให้บริการของโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญของ
ประเทศที่ให้กบัประชาชนล้มเหลวทัง้ระบบ จนรัฐไม่สามารถควบคมุการท างานส่วนกลางของระบบ
คอมพิวเตอร์หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐได ้อาจะมีผลท าให้บุคคลจ านวนมากเสียชีวิต ระบบ
คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจ านวนมากถกูท าลายเปน็วงกวา้งในระดบัประเทศ 
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ตัวอย่างแนวทางการก ากับดแูลและบริหารจัดการด้านความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) 

การประเมินความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
(Cybersecurity / Cyber Risk Assessment) 

การประเมินตนเองด้านภยัคุกคามทางไซเบอร ์
(Cybersecurity / Cyber Self-Assessment) 

การด าเนินการจัดการภัยคุกคามทางไซเบอร ์
(Cyber Threats) 

ส าหรับบริษัทประกันภัย หน่วยงานองค์กรท่ีจัดเป็นโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทาง
สารสนเทศ (Critical Information Infrastructure: CII) กรณีท่ีมีสถานการณ์จากภัย
คุกคามทางไซเบอร์ ให้ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความม่ันคงปลอดภัย
ไซเบอร์ ซ่ึงก าหนดระดับภัยคุกคามทางไซเบอร์เป็น 3 ระดับ 

Risk Matrix, Risk Appetite, Risk Scenarios 

Maturity level / Framework implementation Tiers / Compliance Assessment 
Rating for cybersecurity controls (based on Framework or Compliance) 
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หมวด 8  การรายงานเหตุการณ์ภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Reporting) 

ร่างหลักเกณฑ์การก ากับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันภัย (Governance and Management of Information Technology Risk) 

ข้อ 45 การรายงานเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์หรือภัยคุกคามที่มีต่อระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(1)  บริษัทต้องรายงานต่อส านักงานในกรณีท่ีเกิดปัญหาหรือเหตุการณ์ที่มีนัยส าคัญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อการให้บริการ หรือระบบ หรือข้อมูลผู้เอาประกันภัย หรือชื่อเสียงของบริษัท และให้รวมถึงกรณี
ที่เทคโนโลยีสารสนเทศที่ส าคญัของบริษัทถูกโจมตีหรือถูกขู่โจมตจีากภัยคุกคามทางไซเบอร์ และเป็นปัญหาหรือ
เหตุการณ์ที่บริษัทต้องรายงานต่อผู้บริหารสูงสุดของบริษัททราบ ให้บริษัทรายงานมายังส านักงานทันทีเมื่อเกิด
หรือรับรู้เหตุการณ์นั้น โดยให้แจ้งรายละเอียดและสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
การด าเนินการแก้ไขปัญหา ผลการแก้ไขปัญหา และระยะเวลาในการแก้ไข และแนวทางป้องกันในอนาคต
เพิ่มเติมได้ในภายหลัง  

(2)  กรณีที่บริษัทประกันภัยถูกโจมตีจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ เป็นปัญหาหรือเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ ที่เป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับไม่ร้ายแรง ภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ในระดับร้ายแรง และภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับวิกฤติ ต้องแจ้งเหตุการณ์ละเมิดโดยไม่ชกัช้าภายใน
เจ็ดสิบสองชั่วโมง ไปยังส านักงานหรือหน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด รวมถึงการให้ข้อมูลหรือประสานกับ
หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานองค์กรที่แต่งตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ในการตอบสนองและรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
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