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Version 1.0 – Revised 16/9/2022                 แบบประเมนิความเสีย่งดา้น IT และ Cyber Risk ส าหรับผูป้ระกอบธุรุกจิสนิทรัพยด์จิทิัล 

 

 

แบบประเมนิความเสีย่งดา้น IT และ Cyber Risk ส าหรบัผูป้ระกอบธุุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั 

 

1. รายละเอยีดของบรษิทั 

 ประเภทธุรกจิทีข่อใบอนุญาต  ศนูยซ์ือ้ขายสนิทรพัยด์จิทิลั /   นายหนา้ซือ้ขายสนิทรพัยด์จิทิลั /   ผูค้า้สนิทรพัยด์จิทิลั /   

  ผูจ้ดัการเงนิทุนสนิทรพัยด์จิทิลั /  ทีป่รกึษาสนิทรพัยด์จิทิลั /  ผูใ้หบ้รกิารรบัฝากสนิทรพัยด์จิทิลั 

1.1 ชือ่บรษัิท.....................................................     

กรณีขอใบอนุญาต ผูจ้ดัการเงนิทุนสนิทรพัยด์จิทิลั / ทีป่รกึษาสนิทรพัยด์จิทิลั 

 เป็นผูป้ระกอบธรุกจิกอ่น 27 พ.ย. 63 /  เป็นผูป้ระกอบธรุกจิหลัง 27 พ.ย. 63 (รายใหม)่ 

1.2  ผูจ้ัดท า / ผูส้อบทาน 

        (1)  ชือ่ผูจ้ัดท า.................................ต าแหน่ง.......................โทรศัพท.์...........................E-mail………….................... 

        (2)  ชือ่ผูส้อบทาน.............................ต าแหน่ง.......................โทรศัพท.์...........................E-mail……………………………. 

2. แบบสอบถาม  

กรณุาท าเครือ่งหมาย  หรอืกรอกขอ้มลูค าตอบ และอธบิายรายละเอยีดเพิม่เตมิ ในชอ่งรายละเอยีดประกอบการตอบแบบสอบถาม (ถา้ม)ี 

หวัขอ้ รายละเอยีด 
การประเมนิ 

ค าอธบิาย ค าตอบแบบประเมนิ รายละเอยีด
ประกอบการตอบ
แบบประเมนิ (ถา้ม)ี 

Technology 

1) การเชือ่มตอ่
เครอืขา่ย internet  

จ านวน internet 
link ไปยัง ISP 

จ านวนจุดการเชือ่มตอ่ internet (internet 
link) ทัง้หมดทีเ่ชือ่มตอ่มายังเครอืขา่ยของ

บรษัิท อาท ิบรษัิท หรอื 
ศนูยค์อมพวิเตอรห์ลักของบรษัิท หรอื Co-
location / Cloud ศนูยค์อมพวิเตอรส์ ารอง 
หรอื สาขา เป็นตน้ 
 

โปรดระบจุ านวน internet link……………………….  

2) การเชือ่มตอ่แบบจุด
ตอ่จุด หรอื leased 
line กับบรษัิทหรอื
บคุคลภายนอก 

จ านวน leased 
line ทีม่กีาร
เชือ่มตอ่ 

จ านวน leased line ทัง้หมดทีเ่ชือ่มตอ่กับ
บรษัิทภายนอก ทัง้ผูใ้หบ้รกิาร ลกูคา้ คูค่า้ทาง
ธรุกจิ รวมถงึบรษัิททีเ่กีย่วขอ้ง / บรษัิทใน
เครอืทีเ่ชือ่มตอ่มายังเครอืขา่ยของบรษัิท 
 

โปรดระบจุ านวน leased line……………………….  

3) การใหบ้รกิาร
เครอืขา่ยไรส้าย 
(wifi) ภายในบรษัิท 

การแบง่แยก
เครอืขา่ย wifi 
เพือ่ใหบ้รกิาร
บคุคลภายใน 
(พนักงาน) และ

การแบง่แยกชดุอปุกรณ์การใหบ้รกิารเครอืขา่ย 
wifi ทีใ่หบ้รกิารแกบ่คุคลภายในและ
บคุคลภายนอก 

 
ไมม่กีารใหบ้รกิาร 

Wifi แกบ่คุคล 
ภายนอก หรอืมี
การใหบ้รกิาร Wifi 

 
มกีารแบง่แยก

เครอืขา่ย Wifi ส าหรับ
บคุลากรภายในและ
บคุคล ภายนอก แตม่ี

 
มกีารใหบ้รกิาร
เครอืขา่ย Wifi 
โดยใชเ้ครอืขา่ย
ร่วมกันระหวา่ง

จ านวน SSIDs………  
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หวัขอ้ รายละเอยีด 
การประเมนิ 

ค าอธบิาย ค าตอบแบบประเมนิ รายละเอยีด
ประกอบการตอบ
แบบประเมนิ (ถา้ม)ี 

บคุคล ภายนอก 
(Guest) 

โดยใชช้ดุอปุกรณ์ 
Access Point 
แยกสว่นกัน 

การใชช้ดุอปุกรณ์ 
Access Point ร่วมกัน 

บคุลากรภายใน
และ

บคุคลภายนอก 

4) การใชง้านอปุกรณ์
สว่นบคุคลในการ
เชือ่มตอ่เครอืขา่ย
ภายในของบรษัิท 
(BYOD) หรอืการใช ้

อปุกรณ์เคลือ่นทีใ่น
การสนับสนุนการ
ปฏบัิตงิาน 

จ านวนบคุลากร
ทีส่ามารถใช ้

อปุกรณ์สว่น
บคุคลในการ
เชือ่มตอ่
เครอืขา่ยหรอื
ขอ้มลูภายใน
บรษัิท (BYOD) 
 

จ านวนบคุลากรทีใ่ชเ้ครือ่งมอืหรอือปุกรณ์สว่นบคุคล เชน่ โทรศัพท ์คอมพวิเตอรส์ว่นบคุคล รวมทัง้อปุกรณ์จัดเกบ็ขอ้มลูแบบพกพา ในการ
เชือ่มตอ่เครอืขา่ยภายในของบรษัิท หรอืเขา้ถงึขอ้มลูหรอืฐานขอ้มลูภายใน เชน่ ระบบ E-mail / Web Application เป็นตน้ 
 

• Mobile push mail โปรดระบจุ านวนบคุลากรทีใ่ชอ้ปุกรณด์ังกลา่ว....................  

• Laptop/PC โปรดระบจุ านวนบคุลากรทีใ่ชอ้ปุกรณด์ังกลา่ว....................  

• Removable Storage โปรดระบจุ านวนบคุลากรทีใ่ชอ้ปุกรณด์ังกลา่ว....................  

• Others (โปรดระบ)ุ โปรดระบจุ านวนบคุลากรทีใ่ชอ้ปุกรณด์ังกลา่ว....................  

จ านวนบคุลากร
ทีใ่ชอ้ปุกรณ์
เคลือ่นทีท่ีจ่ัดหา
โดยบรษัิทเพือ่

การปฏบัิตงิาน 
เชน่ Corporate 
Mobile, 
Corporate 
Laptop  
เป็นตน้ 
 

จ านวนบคุลากรทีใ่ชอ้ปุกรณ์เคลือ่นทีใ่น
ลักษณะ Teleworking ในการปฏบัิตงิาน หรอื
กจิกรรมในบรษัิท เชน่ การใชง้าน Corporate 
Mobile หรอื การใชง้าน Corporate Laptop 

ในการปฏบัิตงิาน  
เป็นตน้ 

โปรดระบจุ านวนบคุลากรทีใ่ช ้corporate mobile.................... 
โปรดระบจุ านวนบคุลากรทีใ่ช ้corporate laptop...................... 

 

ระบบงานของ
บรษัิทที่
พนักงาน
สามารถเชือ่มตอ่

ไดด้ว้ยอปุกรณ์
สว่นบคุคลของ
พนักงานเอง 
(BYOD) 
 

ระบบงานทีบ่รษัิทเปิดใหพ้นักงานใชง้านได ้
ผ่านอปุกรณ์สว่นบคุคลของพนักงานเอง เชน่  
e-mail, intranet portal, internet, ระบบงาน 
อืน่ๆ เป็นตน้ 

 
ไมส่ามารถใช ้

อปุกรณ์สว่นบคุคล
ของพนักงาน

เขา้ถงึขอ้มลูและ 
ระบบงานภายใน

ได ้

 
อปุกรณ์สว่นบคุคล
ของพนักงานสามารถ
เขา้ถงึไดเ้ฉพาะบรกิาร 

e-mail ของบรษัิท
เทา่นัน้ 

 
อปุกรณ์สว่นบคุคล
ของพนักงาน
สามารถเขา้ถงึ 

ระบบงาน อืน่ๆ 
ของบรษัิทได ้
นอกเหนือจาก  

e-mail ของบรษัิท 

 

5) บรษัิทผูใ้หบ้รกิาร
ภายนอกทีส่ามารถ
เขา้ถงึเครอืขา่ย/
ระบบงานภายใน
บรษัิทได ้

 
 
 
 

จ านวนบรษัิท 
ผูใ้หบ้รกิาร
ภายนอก 

จ านวนบรษัิทผูใ้หบ้รกิารภายนอก  
(Third Parties, Vendor, outsourcer, Sub-
Contractor)  
ทีส่ามารถเขา้ถงึเครอืขา่ยภายในของบรษัิทได ้ 
 

โปรดระบจุ านวนผูใ้หบ้รกิารภายนอก............................... 
และประเภทบรกิารทีใ่ช.้.............................................. 

 

วธิกีารเขา้ถงึ
เครอืขา่ยภายใน
บรษัิท 

ชอ่งทางใหบ้รกิารหรอืวธิกีารเขา้ถงึเครอืขา่ย 
หรอืทรัพยากรภายในของบรษัิทโดยผู ้
ใหบ้รกิารภายนอก 

 

ผูใ้หบ้รกิารตอ้งเขา้
มา onsite เทา่นัน้ 

 

ผูใ้หบ้รกิารสามารถใช ้

ชอ่งทางเฉพาะ เชน่ 
leased line หรอื VPN 

เขา้มาใหบ้รกิาร 

 

ผูใ้หบ้รกิารสามารถ
ใชช้อ่งทาง 

internet หรอืไม่
สามารถระบไุดใ้น

การเขา้มา
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หวัขอ้ รายละเอยีด 
การประเมนิ 

ค าอธบิาย ค าตอบแบบประเมนิ รายละเอยีด
ประกอบการตอบ
แบบประเมนิ (ถา้ม)ี 

ใหบ้รกิาร 
 

6) จ านวนระบบงาน
หรอื application  
ทีส่ าคัญของบรษัิท 

 
 

จ านวนระบบงาน
หรอื 
application  
ทีส่ าคัญของ
บรษัิท  
(on-premise) 

จ านวนระบบงาน หรอื application ทีใ่ชใ้นการ
ประมวลผลหรอืสนับสนุนกจิกรรมส าคัญของ
บรษัิท โดยตดิตัง้ภายในศนูยค์อมพวิเตอรห์ลัก
ภายในบรษัิท 
 
หมายเหต:ุ 
application ทีส่ าคัญ หรอืระบบงานส าคัญ
หมายถงึอปุกรณเ์ครอืขา่ย เครือ่งแมข่า่ย หรอื 
software ระบบงาน ทีเ่มือ่หยดุชะงักหรอื
ท างานผดิไปจากทีค่าดไว ้แลว้สง่ผลกระทบ
ตอ่การด าเนนิธรุกจิ 
 

โปรดระบจุ านวนระบบงานหรอื application ทีส่ าคัญ
......................... 
 
 
ชือ่ระบบงานและรายละเอยีดลักษณะงานทีร่ะบบงานหรอื 
application ทีส่ าคัญนัน้ ใหบ้รกิาร 
ระบบงานที(่1).............................................................. 
……………………………………………………………………………… 
ระบบงานที(่2).............................................................. 
................................................................................. 

 

7) จ านวนอปุกรณ์
เครอืขา่ย (physical 
and virtual 

network 
equipment) 

จ านวนอปุกรณ์
เครอืขา่ย 
(network 

equipment) 

จ านวนอปุกรณ์เครอืขา่ยทัง้ในรูปแบบอปุกรณ์ 
หรอื อปุกรณ์เสมอืน (virtual) เชน่ สวติซ ์
เราทเ์ตอร ์ไฟรว์อลล ์เป็นตน้ ซึง่ครอบคลมุทัง้ 

เครอืขา่ยภายในบรษัิท ศนูยค์อมพวิเตอรห์ลัก 
ศนูยค์อมพวิเตอรส์ ารอง สาขาของบรษัิท   
เป็นตน้  
 
(ไมน่บัรวม VLAN) 
 

 
โปรดระบจุ านวนอปุกรณ์เครอืขา่ยและประเภทอปุกรณ์เครอืขา่ย 
(1)...............................มจี านวน................ 

(2)...............................มจี านวน................ 
(3)...............................มจี านวน................ 
(4)...............................มจี านวน................ 

 

8) การใชง้าน Cloud 
หรอื Hosting 
Service  

ลักษณะการใช ้

งาน Cloud หรอื 
Hosting 
Service 
 

ลักษณะรูปแบบการใช ้Cloud Service หรอื 
Hosting Service 

 

ไมม่กีารใชง้าน 
(ขา้มไปขอ้ 9) 

 

Private Cloud หรอื 
Hosting service หรอื

บรษัิทในเครอื 

 

Public Cloud, 
Hybrid, หรอื ไม่
สามารถระบไุด ้

 SaaS 

 PaaS 

 IaaS 

จ านวนระบบงาน
หรอื 
application 
ของบรษัิท  
(on-cloud) 
 

จ านวนระบบงาน หรอื application ทีใ่ชใ้นการ
ประมวลผลหรอืสนับสนุนกจิกรรมของบรษัิท 
ซึง่อยูบ่น cloud หรอื hosting services  
 

โปรดระบจุ านวนระบบงานหรอื application............................... 
 
โปรดระบชุือ่ cloud provider / hosting service ทีใ่ชบ้รกิารอยู่
................................................ 
 

 

จ านวนระบบงาน
หรอื 
application  
ทีส่ าคัญของ
บรษัิท  
(on-cloud) 

จ านวนระบบงาน หรอื application ทีใ่ชใ้นการ
ประมวลผลหรอืสนับสนุนกจิกรรมส าคัญของ
บรษัิท ซึง่อยูบ่น cloud หรอื hosting services 
 
หมายเหต:ุ 
Application ทีส่ าคัญ หรอืระบบงานส าคัญ
หมายถงึอปุกรณ์เครอืขา่ย เครือ่งแมข่า่ย หรอื 
software ระบบงาน ทีเ่มือ่หยดุชะงักหรอื
ท างานผดิไปจากทีค่าดไว ้แลว้สง่ผลกระทบ
ตอ่การด าเนนิธรุกจิ 

 ค าตอบเหมอืนขอ้ 6 หากไมเ่หมอืนโปรดระบจุ านวนระบบงาน

หรอื application ทีส่ าคัญ .................................   
 
 ค าตอบเหมอืนขอ้ 6 หากไมเ่หมอืนโปรดระบชุือ่ระบบงานและ

รายละเอยีดลักษณะงานทีร่ะบบงานหรอื application ทีส่ าคัญนัน้
ใหบ้รกิาร   
ระบบที(่1).............................................................. 
ระบบที(่2)............................................................... 
โปรดระบชุือ่ cloud provider / hosting service ทีใ่ชบ้รกิารอยู่
.............................................. 

 SaaS 

 PaaS 

 IaaS 
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หวัขอ้ รายละเอยีด 
การประเมนิ 

ค าอธบิาย ค าตอบแบบประเมนิ รายละเอยีด
ประกอบการตอบ
แบบประเมนิ (ถา้ม)ี 

Delivery Channels 

9) การใหบ้รกิารลกูคา้
ผ่านชอ่งทาง 
online หรอื 
internet 
application  

ลักษณะการ
ใหบ้รกิารลกูคา้
ผ่านชอ่งทาง 
online เชน่ 
website หรอื 
web 
application 
 

ลักษณะการใหบ้รกิารของบรษัิทผ่านเครอืขา่ย 
internet เชน่ เผยแพร่ขา่วสาร/ การท าธรุกรรม
ซือ้ขาย เป็นตน้ 

 

ไมม่กีารใหบ้รกิาร 

 

ใหบ้รกิารเฉพาะขอ้มลู
ขา่วสารเทา่นัน้ 

 

ใหบ้รกิารในการท า
ธรุกรรมซือ้ขาย 
หรอืการแกไ้ข

เปลีย่นแปลงขอ้มลู
สว่นบคุคลของ

ลกูคา้ 

 

10) การใหบ้รกิารผ่าน
ระบบโทรศัพท ์
เคลือ่นที ่หรอื 
mobile 
application 

ลักษณะการ
ใหบ้รกิารผ่าน
ระบบโทรศัพท ์
เคลือ่นที ่
(native mobile 
application) 
 

ลักษณะการใหบ้รกิารของบรษัิทผ่านชอ่งทาง 
mobile application เชน่ application เผยแพร่
ขา่วสาร หรอื application ทีใ่ชท้ าธรุกรรมการ
ซือ้ขาย เชน่ mobile trading app เป็นตน้ 

 
ไมม่กีารใหบ้รกิาร 

 
ใหบ้รกิารเฉพาะขอ้มลู

ขา่วสารเทา่นัน้ 

 
ใหบ้รกิารในการท า
ธรุกรรมซือ้ขาย 
หรอืการแกไ้ข

เปลีย่นแปลงขอ้มลู
สว่นบคุคลของ

ลกูคา้ 
 

 

11) การใหบ้รกิารผ่าน
ชอ่งทาง social 
media 

ลักษณะการ
ใหบ้รกิารผ่าน
ชอ่งทาง social 
media 

ลักษณะการใหบ้รกิารของบรษัิทผ่านชอ่งทาง 
social media เชน่ Line, Facebook, Twitter 
เป็นตน้  

 
ไมม่กีารใหบ้รกิาร 

 
ใหบ้รกิารเชงิขอ้มลู
ขา่วสาร และตอบขอ้

ซกัถามเทา่นัน้ 

 
ใหบ้รกิารในการท า
ธรุกรรมซือ้ขาย
หรอืการแกไ้ข

เปลีย่นแปลงขอ้มลู
สว่นบคุคลของ

ลกูคา้ 
 

 

12) จ านวนบัญชลีกูคา้
ทีใ่ชบ้รกิารผ่าน
ชอ่งทาง
อเิล็กทรอนกิส ์

จ านวนบัญชี

ลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิาร
ผ่านชอ่งทาง
อเิล็กทรอนกิส ์

จ านวนบัญชลีกูคา้ทีม่กีารเปิดใหใ้ชบ้รกิารผ่าน
ชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส ์เชน่ internet, mobile 
application หรอื social media เป็นตน้ 
 
 
 
 

โปรดระบจุ านวนบัญชลีกูคา้ทัง้หมด................ราย ขอ้มลู ณ วันที่
........ 
 
โปรดระบ ุ% ลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิารตอ่เนื่อง (active users).........% 
ขอ้มลู ณ วันที.่.......... 
 
 
หมายเหต ุ: active users หมายถงึลกูคา้ทีม่กีารท าธรุกรรม 
ซือ้ขายอยา่งนอ้ย 1 ครัง้ในแตล่ะเดอืน  
 

 

Product and Technology Services 

13) ปรมิาณการท า
ธรุกรรมผ่าน
ชอ่งทาง
อเิล็กทรอนกิส ์

มลูคา่การท า
ธรุกรรมผ่าน
ชอ่งทาง
อเิล็กทรอนกิส์

ตอ่เดอืน 

มลูคา่การท าธรุกรรมซือ้ขายผ่านชอ่งทาง
อเิล็กทรอนกิส ์ไดแ้ก ่internet, mobile 
application หรอื social media เฉลีย่รายวัน 
ยอ้นหลัง 6 เดอืนลา่สดุ 
 
หมายเหต ุ: แยกประเภทตามรายการ
สนิทรัพย ์เชน่ THB BTC และ ETH เป็นตน้  

มลูคา่เฉลีย่ …………………………THB (บาท) 
มลูคา่เฉลีย่ …………………………BTC (Bitcoin) 
มลูคา่เฉลีย่ …………………………ETH (Ethereum) 
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หวัขอ้ รายละเอยีด 
การประเมนิ 

ค าอธบิาย ค าตอบแบบประเมนิ รายละเอยีด
ประกอบการตอบ
แบบประเมนิ (ถา้ม)ี 

Business size and organizational characteristics 

14) จ านวนสาขา/
ส านักงาน 

จ านวนสาขาใน
ประเทศ 
 

จ านวนสาขา/ส านักงานในประเทศ โปรดระบจุ านวนสาขา/ส านักงาน...............................  

15) มลูคา่ทรัพยส์นิ
ของลกูคา้ 

มลูคา่ทรัพยส์นิ
ของลกูคา้ 

มลูคา่ทรัพยส์นิของลกูคา้ทีอ่ยูภ่ายใตก้ารดแูล
ของบรษัิทโดยแยกตามประเภททรัพยส์นิ  
 

แยกตามประเภททรัพยส์นิ ดังนี้ 
THB.................บาท         ขอ้มลู ณ วันที.่........... 
BTC.................Bitcoin      ขอ้มูล ณ วันที.่........... 
ETH.................Ethereum  ขอ้มลู ณ วันที.่........... 
 

 

16) รูปแบบการ
ใหบ้รกิาร wallet 
แกล่กูคา้ 

รูปแบบการ
ใหบ้รกิาร wallet 
แกล่กูคา้ 

รูปแบบการใหบ้รกิาร wallet แกลู่กคา้  ไมม่บีรกิาร wallet โปรดระบ ุwallet ทีใ่ช.้..................... 

 มบีรกิาร wallet และบรษัิทดูแล private key ของลกูคา้ แบบ 
single-signature  
 มบีรกิาร wallet แต่ลกูคา้ดแูล private key ดว้ยตนเอง แบบ 

single-signature 
 มบีรกิาร wallet แต่ลกูคา้ดแูล private key ดว้ยตนเอง แบบ 
Multi-signature 
 

 

17) % ของมลูคา่
ทรัพยส์นิของ
ลกูคา้ถกูเก็บไวใ้น 
cold wallet / 
cold storage 

% ของมลูคา่
ทรัพยส์นิของ
ลกูคา้ทีถ่กูเก็บ
ไวใ้น cold 
wallet/cold 
storage เทยีบ
กับ hot wallet 
 

สัดสว่น (%) ของมลูคา่ทรัพยส์นิของลกูคา้ที่
อยูภ่ายใตก้ารดแูลของบรษัิทซึง่ถกูเก็บไวใ้น 
cold wallet/cold storage เฉลีย่รายวัน
ยอ้นหลัง 1 เดอืนลา่สดุ 

โปรดระบ ุ% ของมลูคา่ทรัพยส์นิของลกูคา้ทีอ่ยูภ่ายใตก้ารดแูล
ของบรษัิทซึง่ถกูเก็บไวใ้น cold wallet/cold storage 
...............%   
 
ทัง้นี้ หากไมม่หีรอืไมท่ราบ โปรดระบ ุ0% 
 
หากมกีารใช ้wallet รูปแบบอืน่ โปรดใหร้ายละเอยีด.................. 

 

18) จ านวนพนักงาน 
และลกูจา้งของ
บรษัิท 

จ านวนพนักงาน
และลกูจา้งของ
บรษัิท 

จ านวนพนักงาน ลกูจา้ง(ประจ าและชัว่คราว)
ของบรษัิท  
 
(ไมน่บัรวม Outsource และพนักงานบรษัิท
ในเครอื) 
 

โปรดระบจุ านวนพนักงานและลกูจา้งของบรษัิท..................คน 
 
โปรดระบจุ านวนพนักงานและลกูจา้งของบรษัิททีส่ามารถเขา้ถงึ
ระบบงานส าคัญได.้.................คน 
 
หมายเหต ุ: application ทีส่ าคัญ หรอืระบบงานส าคัญหมายถงึ
อปุกรณ์เครอืขา่ย เครือ่งแมข่า่ย หรอื software ระบบงาน ทีเ่มือ่
หยดุชะงักหรอืท างานผดิไปจากทีค่าดไว ้แลว้สง่ผลกระทบตอ่การ
ด าเนนิธรุกจิ 
 
 

 

19) จ านวนพนักงานใน
สว่นงาน

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

จ านวนพนักงาน
ในสว่นงาน

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

จ านวนพนักงาน ทัง้พนักงานประจ า 
ลกูจา้งประจ า ลกูจา้งชัว่คราว และเจา้หนา้ที ่

outsource ในสว่นงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

โปรดระบจุ านวนพนักงาน ทัง้พนักงานประจ า ลกูจา้งประจ า ลกูจา้ง
ชัว่คราว และเจา้หนา้ที ่outsource ในสว่นงานเทคโนโลยี

สารสนเทศรวม..................คน 

 

สัดสว่นพนักงาน
ของบรษัิท/
outsource 

สัดสว่นพนักงาน outsource ทีป่ฏบัิตงิานดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศเปรยีบเทยีบกับพนักงาน
ในสว่นงานเทคโนโลยสีารสนเทศทัง้หมด  

โปรดระบสุัดสว่นพนักงาน outsource…………………….%  
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หวัขอ้ รายละเอยีด 
การประเมนิ 

ค าอธบิาย ค าตอบแบบประเมนิ รายละเอยีด
ประกอบการตอบ
แบบประเมนิ (ถา้ม)ี 

% พนักงาน
ลาออก 

% การหมนุเวยีนและลาออกของพนักงานใน
สว่นงานเทคโนโลยสีารสนเทศทัง้พนักงาน 
ลกูจา้งประจ า และลกูจา้งชัว่คราวในปีลา่สดุ 

 
นอ้ยกวา่ 10% 

 
ระหวา่ง 10% ถงึ 

30% 

 
มากกวา่ 30% 
หรอื ไมส่ามารถ

ระบไุด ้

 

Tracked records on cyber threats 

20) ประวัตกิารบกุรุก
โจมตรีะบบ

เทคโนโลยี
สารสนเทศในรอบ 
12 เดอืนลา่สดุ 
(ของผูใ้หบ้รกิาร
ระบบทีผู่ข้อ
ใบอนุญาตใช้

บรกิารอยู)่ 

จ านวนครัง้ของ
ความพยายามใน

การบกุรุกโจมตี
ระบบสารสนเทศ
แต ่ไมส่ าเร็จ
(attempt) 
 

จ านวนครัง้ความพยายาม (attempt) ในการ
บกุรุก โจมตรีะบบสารสนเทศ ในปีลา่สดุ เชน่ 

SQL-injection, social engineering, DoS, 
DDoS เป็นตน้ 

 

ไมพ่บความ
พยายามในการบกุ

รุกโจมต ี

 

ต ่ากวา่หรอืเทา่กับ 10 
ครัง้ 

 

สงูกวา่ 10 ครัง้
หรอื ไมท่ราบ

หรอืไมส่ามารถระบุ
ได ้

 

 จ านวนครัง้ของ
การบกุรุกโจมตี
ระบบส าเร็จ 
(successful 
Attempt/ 
incident)  
แตไ่มก่อ่ใหเ้กดิ
ความเสยีหาย
ทางการเงนิ  
 

จ านวนครัง้ความพยายามในการบุกรุกโจมตี
ระบบสารสนเทศในปีลา่สดุ แต่บรษัิทสามารถ
ความคมุและจ ากัดความเสยีหายไดโ้ดยไม่
สง่ผลกระทบและมคีวามเสยีหายทางการเงนิ 

 
ไมพ่บการบกุรุก
โจมตรีะบบ 

 
ต ่ากวา่หรอืเทา่กับ 5 

ครัง้ 

 
สงูกวา่ 5 ครัง้หรอื 
ไมส่ามารถระบไุด ้

 

 จ านวนครัง้ของ
การบกุรุกโจมตี
ระบบทีส่ าเร็จ
(Successful 
Attempt/ 
Incident) และ
กอ่ใหเ้กดิความ
เสยีหายทางการ
เงนิ  
 
 

จ านวนครัง้ความพยายามในการบุกรุกโจมตี
ระบบสารสนเทศในปีลา่สดุ และมผีลกระทบ
ความเสยีหายทางการเงนิ 

 

ไมพ่บการบกุรุก
โจมตรีะบบ 

 

ต ่ากวา่หรอืเทา่กับ 2 
ครัง้ 

 

สงูกวา่ 2 ครัง้หรอื 
ไมส่ามารถระบไุด ้

 

21) ประวัตกิารบกุรุก
โจมตรีะบบ
เทคโนโลยี

สารสนเทศในรอบ 
12 เดอืนลา่สดุ 
(ของบรษิทัผูข้อ
ใบอนุญาต) 

จ านวนครัง้ของ
ความพยายามใน
การบกุรุกโจมตี

ระบบสารสนเทศ
แต ่ไมส่ าเร็จ
(attempt) 
 
 

จ านวนครัง้ความพยายาม (attempt) ในการ
บกุรุก โจมตรีะบบสารสนเทศ ในปีลา่สดุ เชน่ 
SQL-injection, social engineering, DoS, 

DDoS เป็นตน้ 

 

ไมพ่บความ
พยายามในการบกุ

รุกโจมต ี

 

ต ่ากวา่หรอืเทา่กับ 10 
ครัง้ 

 

สงูกวา่ 10 ครัง้
หรอื ไมท่ราบ

หรอืไมส่ามารถระบุ
ได ้
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หวัขอ้ รายละเอยีด 
การประเมนิ 

ค าอธบิาย ค าตอบแบบประเมนิ รายละเอยีด
ประกอบการตอบ
แบบประเมนิ (ถา้ม)ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนครัง้ของ
การบกุรุกโจมตี
ระบบส าเร็จ 
(successful 
Attempt/ 
incident)  
แตไ่มก่อ่ใหเ้กดิ
ความเสยีหาย
ทางการเงนิ  
 

จ านวนครัง้ความพยายามในการบุกรุกโจมตี
ระบบสารสนเทศในปีลา่สดุ แต่บรษัิทสามารถ
ความคมุและจ ากัดความเสยีหายไดโ้ดยไม่
สง่ผลกระทบและมคีวามเสยีหายทางการเงนิ 

 
ไมพ่บการบกุรุก
โจมตรีะบบ 

 
ต ่ากวา่หรอืเทา่กับ 5 

ครัง้ 

 
สงูกวา่ 5 ครัง้หรอื 
ไมส่ามารถระบไุด ้

 

จ านวนครัง้ของ
การบกุรุกโจมตี
ระบบทีส่ าเร็จ
(Successful 
Attempt/ 
Incident) และ
กอ่ใหเ้กดิความ
เสยีหายทางการ
เงนิ  
 

จ านวนครัง้ความพยายามในการบุกรุกโจมตี
ระบบสารสนเทศในปีลา่สดุ และมผีลกระทบ
ความเสยีหายทางการเงนิ 

 

ไมพ่บการบกุรุก
โจมตรีะบบ 

 

ต ่ากวา่หรอืเทา่กับ 2 
ครัง้ 

 

สงูกวา่ 2 ครัง้หรอื 
ไมส่ามารถระบไุด ้

 

การบกุรุกโจมตี
โดย computer 
virus และ 
malware  

ประวัตกิารตรวจพบการบกุรุกโจมตขีอง 
computer virus และ malware ในปีลา่สดุ 

 
ไมพ่บการบกุรุก

โจมต ีหรอืสามารถ
ป้องกันไดท้ีร่ะบบ
ตรวจจับของ
บรษัิทเชน่ 
Firewall, 
Antivirus 

Gateway, Proxy 
 

 
ตรวจพบกจิกรรมของ 
computer virus ที่
อปุกรณ์ผูใ้ชง้าน เชน่ 
ระบบ Antivirus 

เครือ่งคอมพวิเตอร ์

 
ตรวจพบกจิกรรม
ของ computer 
virus ทีเ่ครือ่งแม่
ขา่ยองคก์ร (ไมนั่บ
รวม Gateway)
หรอืไมท่ราบ / ไม่
สามารถระบไุด ้

 

การโจมตใีน
รูปแบบ 
phishing 

ประวัตกิารตรวจพบการโจมตใีนลักษณะ 
phishing ในปีลา่สดุ 

 

ไมพ่บการบกุรุก
โจมตใีนรูปแบบ 

phishing  

 

ตรวจพบการโจมตใีน
รูปแบบ phishing ใน
ลักษณะ random  

 

ตรวจพบการโจมตี
ในรูปแบบ 

phishing ทีม่ี
เป้าหมายโดยตรง
ตอ่บรษัิท (spear 

phishing) หรอื ไม่
ทราบ /  

ไมส่ามารถระบไุด ้
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หวัขอ้ รายละเอยีด 
การประเมนิ 

ค าอธบิาย ค าตอบแบบประเมนิ รายละเอยีด
ประกอบการตอบ
แบบประเมนิ (ถา้ม)ี 

 ลกูคา้หรอื
ผูใ้ชบ้รกิาร
รอ้งเรยีนหรอื
แจง้เหตกุารณ์
เกีย่วกับภัย 
ไซเบอร ์ 

ประวัตกิารรอ้งเรยีนหรอืแจง้เหตกุารณ์ที่
เกีย่วกับภัยไซเบอร ์เชน่ โดนขโมยบัญชี

ผูใ้ชง้าน หรอืแจง้ทรัพยส์นิหาย เป็นตน้ 

โปรดระบจุ านวนครัง้ทีไ่ดร้ับการรอ้งเรยีนหรอืแจง้เหตุ ในปีลา่สดุ
................... 

 

          

ขอรับรองวา่ขอ้มลูในแบบประเมนิฉบับนี้ ทีใ่หไ้วก้ับส านักงาน ก.ล.ต. ครบถว้นและถกูตอ้ง 

            
             ................................................................... 
             (                                                 ) 

  เป็นผูม้อี านาจลงนาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : หากทา่นมขีอ้สงสัยเกีย่วกับการกรอกแบบประเมนิ หรอืสอบถามเกีย่วหลักเกณฑด์า้นความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT & Cyber Security)  

โปรดตดิตอ่ คณุวรนาถ หมืน่วชิติ email: woranat@sec.or.th 


