นโยบายและแนวทางในการควบคุมการปฏิบัตงิ าน
และการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความมั่นคงปลอดภัยสามารถดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
2) เพื่อบริหารความเสี่ยง และกําหนดแนวทางป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานอุปกรณ์เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างไม่ถูกต้อง และป้องกันภัยคุกคามต่าง ๆ
3) เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี และข้ อ กํ า หนดทางกฎหมาย ระเบี ย บปฏิ บั ติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง คู่ มื อ
จรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีทรัพย์สินสารสนเทศเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพการดําเนินงานให้สามารถตอบสนองเป้าหมายทางธุรกิจ ดังนั้น
จึงถือว่าทรัพย์สินสารสนเทศเป็นทรัพย์สินที่สําคัญ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องใช้และดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา
ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงได้ประกาศนโยบายเพื่อกําหนดให้มีมาตรฐาน แนวปฏิบัติ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้ครอบคลุม
การบริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ และการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการใช้งานที่
เหมาะสมตามคู่มอื จรรยาบรรณทางธุรกิจและสอดคล้องกับนโยบายระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการของบริษัทฯ
เมื่อประกาศนโยบายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ และผู้บริหารแล้ว คณะกรรมการ และ
ผู้บริหารต้องให้การสนับสนุนนโยบาย งบประมาณ ทรัพยากรและอื่น ๆ ที่จําเป็นเพื่อให้การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
ทรัพย์สินสารสนเทศมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ต้องจัดให้มีการเผยแพร่นโยบายให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้ใ ห้บริการ
ภายนอก และผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบและนําไปปฏิบัติ ต้องดําเนินการทบทวน และตรวจสอบนโยบายอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี หรือ
เมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงที่ สํ า คั ญ ซึ่ ง มี ผ ลต่ อ การรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ
ข้อกําหนด พรบ. กฎหมายใด ๆ ที่ได้ประกาศใช้ในประเทศไทย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพ ย์ รวมทั้งกฎระเบียบและนโยบายของบริษัทฯ ถือเป็นสิ่งสําคัญที่ผู้ใ ช้งานต้องตระหนักและปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด และไม่กระทําความผิดนั้น หากผู้ใช้งานกระทําผิดตามข้อกําหนด พรบ. กฎหมายดังกล่าวถือว่าความผิดนั้นเป็นความ
ผิดส่วนบุคคลซึ่งผูใ้ ช้งานจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดที่เกิดขึน้ เอง
กรณีที่ผู้ใ ช้งานหรือผู้ให้บริการภายนอกละเมิด หรือกระทําความผิด บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ดําเนินการตามขั้นตอนใน
แนวทางเดียวกันกับคู่มอื จรรยาบรรณทางธุรกิจ ตามความเหมาะสม
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ความหมายและคําจํากัดความ
องค์กร / บริษัทฯ
ความเสีย่ ง

หมายความว่า บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จํากัด (มหาชน)
หมายความว่า โอกาสที่ ท รัพย์ สินสารสนเทศจะถูกละเมิดการรั กษาความปลอดภัย
และ/หรือ ก่อให้เ กิดความเสี ยหายด้ า นข้ อ มูล ด้ านทรัพ ย์ สิน รวมถึ ง
ความน่าเชื่อถือขององค์กร
ทรัพย์สินสารสนเทศ
หมายความว่า
ก) ทรัพย์สินสารสนเทศประเภทระบบ
ได้แก่ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงานคอมพิวเตอร์
และระบบสารสนเทศ
ข) ทรัพย์สินสารสนเทศประเภทอุปกรณ์
ได้แก่ ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องบันทึกข้อมูล และ
อุปกรณ์อื่น ๆ
ค) ทรัพย์สินสารสนเทศประเภทข้อมูล
ได้แก่ ข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ระบบงานคอมพิวเตอร์

ระบบสารสนเทศ

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

เครื่องคอมพิวเตอร์

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

การใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่

เหตุการณ์ผิดปกติ (Incident)
ระบบป้องกันการบุกรุก (Firewall)

หมายความว่า ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ
หมายความว่า การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการทํางาน เพื่อให้
งานสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ อาทิ ระบบจัดเก็บเอกสาร ระบบ
บัญชี
หมายความว่า ระบบงานของหน่ ว ยงานที่ นํ า เอาเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ระบบ
คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายมาช่วยในการสร้างสารสนเทศที่หน่วย
งานสามารถนํ า มาใช้ ป ระโยชน์ ใ นการวางแผน การบริ ห าร การ
สนับสนุนการให้บริการ การพัฒนาและควบคุมการติดต่อสื่อสาร
หมายความว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายที่ทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการ
ทํางาน หรือ จัดเก็ บข้ อมูล หรือโปรแกรมสําหรับให้บ ริการแก่เ ครื่อง
คอมพิวเตอร์อื่น ๆ หรือใช้ในการควบคุมการทํางานของระบบเครือข่าย
หมายความว่า อุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกและประมวลผลข้อมูล เช่น คอมพิวเตอร์แม่
ข่ า ย (Server) คอมพิ ว เตอร์ ส่ ว นบุ ค คล (Personal computer) และ
คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook Computer)
หมายความว่า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุน
ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้ตามต้องการ และให้รวมถึงเครื่อง
คอมพิวเตอร์
หมายความว่า การปฏิบัติงานที่มีการใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device) เพื่อเข้าถึง
ระบบสารสนเทศที่มีความสําคัญโดยผ่านการเฃื่อมต่อกับระบบเครือ
ข่ายภายในองค์กร
หมายความว่า เหตุ ก ารณ์ ใ ด ๆ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การรั ก ษาความปลอดภั ย ของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมายความว่า ระบบรักษาความปลอดภัยที่ประกอบด้วย อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
ซอฟต์ แ วร์ ซึ่ ง ทํ า หน้ า ที่ ป้ อ งกั น ผู้ ไ ม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจากเครื อ ข่ า ย
ภายนอกเข้าใช้หรือเข้าถึงระบบ และจํากัดการใช้งานของผูใ้ ช้งานภายใน
ให้เป็นไปตามนโยบายทีบ่ ริษัทฯ กําหนด
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ผู้ปฏิบัติงาน / ผูใ้ ช้งาน / User
ผู้ให้บริการ / หน่วยงานภายนอก

ผู้ดูแลระบบ

หมายความว่า ผูบ้ ริหาร พนักงาน ลูกจ้างทดลองงาน และลูกจ้างชั่วคราว
หมายความว่า องค์ ก รซึ่ ง บริ ษั ท ฯ อนุ ญ าตให้ มี สิ ท ธิ ใ นการเข้ า ถึ ง หรื อ ใช้ ข้ อ มู ล
หรื อ ใช้ ง านทรั พ ย์ สิ น สารสนเทศของบริ ษั ท ฯ โดยจะได้ รั บ สิ ท ธิ ต าม
ประเภทการใช้งานและต้องรับผิดชอบในการไม่เ ปิดเผยความลับของ
บริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต
หมายความว่า เจ้าหน้าที่หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือพนักงานอื่นที่ได้รับมอบ
หมายจากผู้บังคับบัญชาระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป ให้มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถ
เข้ า ถึ ง โปรแกรมเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ จั ด การฐานข้ อ มู ล ของ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ/หรือได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการพัฒนา แก้ไขและดูแลระบบข้อมูลและโปรแกรมต่าง ๆ ที่ใช้งาน
อยู่ ใ นบริ ษั ท ฯ หรื อ หน่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่ แ ละรั บ ผิ ด ชอบในการดู แ ล
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือระบบข้อมูลโดยตรง ตลอด
จนสามารถระงับการใช้งานระบบงานของผู้ใช้งาน เมื่อมีการตรวจสอบ
พบว่าใช้งานไม่ถกู ต้องหรือละเมิดข้อตกลงการใช้งาน
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หมวดที่ 1
การกํากับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับองค์กร
1.1 บริหารและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครอบคลุมถึงการระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการ
ควบคุมความเสี่ยงให้อยูใ่ นระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยสร้างความร่วมมือจากทุกฝ่าย ให้มคี วามรู้ความเข้าใจในทรัพย์สิน
สารสนเทศ เพื่อทําให้ประสิทธิภาพของการดําเนินงานภายใต้ทรัพย์สินสารสนเทศมีคา่ สูงสุด
1.2 จัดสรรและบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดําเนิน
ธุรกิจ และการกําหนดแนวทางเพื่อรองรับในกรณีที่ไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้ตามที่กําหนดไว้ เช่น
1.2.1 ฝ่ายบริหาร มีการวางแผน หรือมีนโยบายในการจัดสรรบุคคลากร
1.2.2 ฝ่ายบุคคล
1.2.2.1 ประกาศ และรับพนักงานตามนโยบาย
1.2.2.2 แจ้งผูด้ ูแลระบบ เพื่อจัดเตรียมทรัพย์สินสารสนเทศให้เหมาะสมและเพียงพอตามนโยบาย
1.2.3 ผูด้ ูแลระบบ
1.2.3.1 จัดสรร โอนย้าย หรือจัดซื้อทรัพย์สินสารสนเทศตามตําแหน่งความรับผิดชอบ
1.2.3.2 ทําทะเบียนควบคุมทรัพย์สินสารสนเทศ และจัดทําสําเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องแยกเก็บเพือ่ สะดวกต่อการ
ตรวจสอบ เช่น ใบกํากับภาษี สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ลิขสิทธิ์ (License) กรณีที่เป็นการ
โอนย้ายจากสํานักงานใหญ่ไปยังสาขาต้องทําการสําเนาเอกสารดังกล่าวแยกเก็บด้วย
1.2.4 ฝ่ายจัดซือ้ จัดซือ้ ทรัพย์สินสารสนเทศ (กรณีไม่มที รัพย์สินสารสนเทศสํารอง)
1.2.5 ฝ่ายบัญชี/การเงิน ทําการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินสารสนเทศ
1.2.6 อื่น ๆ
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หมวดที่ 2
การกําหนดนโยบาย มาตรการ โครงสร้างการบริหารจัดการ
เพือ่ รักษาความมั่งคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
การบริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ และการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและระบบสารสนเทศ
2.1 การจัดให้มีนโยบายและมาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
2.1.1 การติดตัง้ ระบบป้องกันการบุกรุก (Firewall)
2.1.2 การติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส ซอฟต์แวร์ป้องกันสปายแวร์ มัลแวร์ รวมถึงการปรับปรุง Security Patch อยู่
เสมอ
2.1.3 การกําหนดสิทธิ์การเข้าถึง หรือการเข้าใช้ข้อมูลสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ยของแต่ละผู้ใช้ หรือแต่ละกลุ่ม
ของผูใ้ ช้งาน
2.1.4 การกําหนดสิทธิ์การใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงผ่าน USB Port กรณีที่ต้องการใช้ ต้องทําเอกสารขออนุมตั ิผ่านหัวหน้างาน
ผูม้ ีอํานาจ หรือผูบ้ ริหาร พร้อมส่งเอกสารมายังผูด้ ูแลระบบเพื่อดําเนินการ
2.1.5 การกําหนดสิทธิ์การใช้งานสื่อบันทึกข้อมูล และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาต่าง ๆ (อาทิ Thumb-Drive, CD,
DVD) ที่มีข้อมูลลับของบริษัทฯ บันทึกอยู่ ต้องได้รับการดูแลรักษาและใช้งานอย่างระมัดระวัง กรณีที่เป็นอุปกรณ์
ส่วนตัวต้องมีการขึ้นทะเบียน รวมถึงต้องทําเอกสารขออนุมัติผ่านหัวหน้างาน ผู้มีอํานาจ หรือผู้บริหาร พร้อมส่ง
เอกสารมายังผูด้ ูแลระบบเพื่อดําเนินการก่อนการใช้งานเสมอ
2.1.6 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของบริษัทฯ ทั้งที่มีการเก็บรักษาอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานหรือ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ยที่ดูแลโดยผู้ดูแลระบบต้องได้รับการสํารองข้อมูลอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อประโยชน์ในการ
กูค้ ืนข้อมูลเมื่อมีปญ
ั หาเกิดขึ้น
2.1.7 การสํารองข้อมูลควรจัดเก็บอย่างน้อย 2 สถานที่ เช่น สํานักงานใหญ่ และสาขา เป็นต้น
2.1.8 ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ อย่างระมัดระวัง และ
ให้การปกป้องเสมือนเป็นสินทรัพย์ของตน กรณีทํางานนอกสถานที่ ผู้ใช้งานต้องดูแลและรับผิดชอบอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ที่ได้รับมอบหมาย
2.1.9 เครื่องคอมพิวเตอร์ เครือ่ งคอมพิวเตอร์พกพา และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ทั้งหมดของบริษัทฯ ต้องได้รับการ
ปกป้องด้วยรหัสผ่านของระบบปฏิบัติการทุกครั้ง ควร Log Off คอมพิวเตอร์ทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน
2.1.10 ซอฟต์แวร์ที่นํามาใช้ในการประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลลับหรือข้อมูลสําคัญของบริษัทฯ ทั้งที่ไ ด้มาจากการ
พัฒนาขึ้นโดยผูใ้ ช้งาน หรือที่ได้รับการจัดซื้อมาต้องได้รับการตรวจสอบ ควบคุม และอนุมัติอย่างเหมาะสมโดย
หน่วยงานเจ้าของระบบหรือข้อมูล ก่อนนํามาติดตัง้ ใช้งานบนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ
2.1.11 ผู้ ใ ช้ ง านพึ ง ใช้ ท รั พ ยากรเครื อ ข่ า ยอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ไม่ Download/ Upload ข้ อ มู ล หรื อ สิ่ ง อื่ น ใดที่
ไม่เกี่ยวข้องกับงาน กรณีที่เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตห้ามมิให้ผู้ใช้งานคลิกหน้าต่างโฆษณาแบบป็อบอัพ หรือเข้าสู่
เว็บไซต์ใด ๆ ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับงาน เนื่องจากอาจมีโปรแกรมในการโจรกรรมข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์
ของผูใ้ ช้งาน หรือใช้ Website ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานหรือกิจการของบริษัทฯ การใช้งานต้องไม่เป็นสาเหตุให้บริษัทฯ
และบุคคลอื่นเสื่อมเสียชื่อเสียง หรือเกี่ยวพันกับการกระทําผิดกฎหมาย หรือ พรบ. คอมพิวเตอร์ ทั้งนี้บริษัทฯ
สงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบ และบันทึกประวัติการใช้คอมพิวเตอร์ของผู้ใ ช้งานเพื่อตรวจสอบการเข้าใช้งานใน
ลักษณะที่ไม่เหมาะสม
2.1.12 จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ใช้งาน เกี่ยวกับความความสําคัญ แนวปฏิบัติ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และความเสี่ยง
เพื่อป้องกัน และสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับทรัพ ย์สินสารสนเทศ ซึ่งรวมถึงการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับ
กฎหมาย ข้อกําหนด นโยบาย และการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องด้านทรัพย์สินสารสนเทศของบริษัทฯ ด้วย
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2.1.13 ทําการปรับปรุงเอกสารทะเบียนควบคุมทรัพย์สินสารสนเทศ อย่างสม่ําเสมอ
2.1.14 ทบทวน และปรั บปรุงนโยบายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ควรปรับปรุงขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
นโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลงด้วย
2.2 การใช้งานอีเมล์ (E-mail)
2.2.1 บัญชีอีเมล์ต้องได้รับการปกป้องด้วยรหัสผ่าน
2.2.2 บัญชีอีเมล์ทั้งหมด และอีเมล์ทุกฉบับ (รวมถึงอีเมล์ส่วนตัว) ที่ถูกสร้าง และเก็บรักษาอยู่บนระบบคอมพิวเตอร์
หรือระบบเครือข่ายของบริษัทฯ ถือเป็นสินทรัพย์ของบริษัทฯ
2.2.3 พื้นที่ เก็บอีเมล์บนเครื่องคอมพิวเตอร์แ ม่ข่ายส่วนกลาง (Mailbox Size) ของผู้ใ ช้งานมีขนาดที่ จํากัด ทั้ง นี้เมื่อ
ปริมาณของอีเมล์มากจนใกล้เคียงกับขนาดพื้นที่ที่ตั้งค่าไว้ ผู้ใช้งานจะได้รับข้อความแจ้งเตือนจากระบบ และถ้า
หากปริมาณของอีเมล์มากเกินกว่าพื้นที่จัดเก็บแล้ว ผู้ใช้งานจะไม่สามารถรับ-ส่งอีเมล์ ได้ตามปกติอกี ต่อไป หาก
อีเมล์และไฟล์แนบมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่กําหนด ผู้ใช้งานจะได้รับจดหมายแจ้งว่าไม่สามารถส่งอีเมล์ดังกล่าวได้
ผู้ใช้งานต้องลบอีเมล์ที่ไม่จําเป็นออกจาก Mailbox ของตนอยู่เสมอ เพื่อเป็นการรักษาพื้นที่เก็บอีเมล์ให้เป็นไป
ตามขนาดที่ บริ ษั ท ฯ กํา หนด ทั้ ง นี้ผู้ ใ ช้ งานต้ อ งเก็ บ รั ก ษาอีเ มล์ ที่ เ กี่ ยวข้ อ งกั บ การทํ า งาน และอี เ มล์ ตามที่
กฎหมายกําหนดไว้เท่านั้น
2.2.4 ห้ามใช้บัญชีอีเมล์ของบริษัทฯ เพือ่ กระทําการใด ๆ ที่เกีย่ วข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย พรบ. ข้อกําหนด หรือนโยบาย
ต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ได้ประกาศไว้
2.2.5 ซอฟต์แวร์สําหรับใช้งานอีเมล์ต้องได้รับการตั้งค่าให้อีเมล์ส่งออกทุกฉบับมีลายเซ็นของผู ้ส่งเสมอ โดยลายเซ็นนัน้
ต้องประกอบด้วย ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ชื่อบริษัท และเบอร์โทรศัพท์ติดต่ออีเมล์บริษัทฯ ทุกฉบับต้อง
มีข้อความแสดงเจตจํานง/ ข้อยกเว้นความรับผิดชอบของบริษัทฯ แนบท้าย กรณีที่เป็นอีเมล์ติดต่อลูกค้าให้กํากับ
ข้อมูลการชําระเงิน เช่น เลขบัญชี ชื่อบัญชี ประเภทบัญชีสําหรับรับชําระเงิน ว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เพื่อ
ป้องกันการปลอมแปลงโจรกรรมข้อมูล การหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต (Phishing Mail) เพื่อให้ได้ข้อมูล หรือ
หลอกลวงให้ลกู ค้าชําระเงินด้วยช่องทางอื่น
2.2.6 ผู้ใ ช้งานต้องร่างเนื้อหาของอีเมล์ด้วยความระมัดระวัง โดยคํานึงอยู่เสมอว่าอีเมล์ที่ส่งออกนั้นกระทําในนาม
ตัวแทนของบริษัทฯ ห้ามผู้ใช้งานส่งหรือส่งต่ออีเมล์ที่มีเ นื้อหาหรือรูปภาพที่ทําให้บุคคลอื่นเสื่อมเสียชื่อเสียง
เหยียดชนชั้น ข่มขู่ ลามกอนาจาร การยั่วยุทางเพศหรืออีเมล์ที่มีเนื้อหาสุ่มเสี่ยงต่อประเด็นทางวัฒนธรรมหรือ
ศาสนา รวมถึงอีเมล์ที่กระทบต่อความมัน่ คงของชาติ หรือสถาบัน พระมหากษัตริยโ์ ดยเด็ดขาด หรือไฟล์อื่นใดที่
ไม่เกี่ยวข้องกับการทํางานและส่งผลเสียต่อบริษัทฯ
2.2.7 ผูใ้ ช้งานต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อจําเป็นต้องเปิดไฟล์แนบที่ได้รับจากผู ้ส่งที่ตนเองไม่รู้จกั ซึ่งไฟล์แนบ
นั้นอาจมีไวรัส อีเมล์บอมบ์ หรือโปรแกรมแฝง (ม้าโทรจัน)
2.2.8 เมื่อผู้ใช้งานได้รับข้อความเตือนจากซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสว่า เครื่องคอมพิวเตอร์มีไ วรัส ผู้ใช้งานต้องระงับ
การส่งอีเมล์โดยทันที จนกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์จะได้รับการแก้ไขจนกลับเข้าสู่สภาพปกติ
2.3 การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ
2.3.1 ต้องจัดให้มีการควบคุมการเข้า-ออกในบริเวณหรือพื้นที่ที่ต้องการรักษาความปลอดภัย
2.3.2 อนุญาตให้ผ่านเข้า-ออกได้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น หากมีบุคคลอื่นใดที่ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบ ขอเข้าพื้นที่
โดยมิได้ขอสิทธิ์ในการเข้าพื้นที่นั้นไว้เป็นการล่วงหน้า ต้องตรวจสอบเหตุผลและความจําเป็นก่อนที่จะอนุญาต
หรือ ไม่อนุญาตให้บุคคลเข้าพื้นที่เป็นการชั่วคราว ทั้งนี้บุคคลจะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตร
ประจําตัวอื่นที่ราชการออกให้ หรือแนบเอกสาร Plant Visit Gate Pass โดยผู้ดูแลระบบจะต้องจดบันทึกบุคคล
การขอเข้า-ออก หรือเก็บเอกสาร Plant Visit Gate Pass เป็นหลักฐาน (ทั้งในกรณีที่อนุญาต และไม่อนุญาตให้
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เข้าพื้นที่) และต้องมีการบันทึก ข้อมูลการเข้าออกห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Room/Data Center) ของ
บุคคลภายนอกทุกครัง้ พร้อมทั้งจัดเก็บบันทึกดังกล่าวไว้อย่างน้อย 1 ปี (หรือตามความเหมาะสม)
2.3.3 ไม่นํา อุ ป กรณ์ห รื อ ชิ้น ส่ ว นใดออกจากห้ องคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่า ย (Server Room/Data Center) เว้ นแต่ จะได้ รั บ
อนุญาตจากผู้ดูแลระบบ / ไม่นําเครื่องมือหรืออุปกรณ์อื่นใดเชื่อมเข้าเครือข่ายเพื่อการประกอบธุรกิจส่วนบุคคล
/ ไม่ใช้หรือลบแฟ้มข้อมูลของผู้อื่นไม่ว่ากรณีใดๆ / ไม่คัดลอกหรือทําสําเนาแฟ้มข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์กํากับการใช้งาน
ก่อนได้รบั อนุญาต
2.4 การใช้งานระบบเครือข่ายจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช่ทรัพย์สินสารสนเทศของบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ดูแล
ระบบก่อน และหากพบว่ามีการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ดูแลระบบสามารถตัดการใช้งานออกจากระบบเครือข่ายได้
ทันที กรณีที่ผู้ใช้งานทําการติดตั้งหรือเผยแพร่ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์บนทรัพย์สินสารสนเทศของบริษัทฯ ผู้ใช้งานจะ
ต้องรับผิดชอบต่อความผิดที่เกิดขึ้นเอง
2.5 ต้องมีการจัดทําข้อตกลงเพื่อควบคุมการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภายนอกโดยต้องประกอบไป
ด้วยรายละเอียดดังนี้
2.5.1 การยอมรับนโยบายและการควบคุมด้านความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศของบริษัทฯ
2.5.2 ขอบเขต รายละเอียด และระดับการให้บริการ (Service Level Agreement)
2.5.3 เอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับมาตรการการควบคุมทีใ่ ช้ทั้งด้านกายภาพและด้าน Logical
2.5.4 ข้อตกลงการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอก
2.5.5 สัญญาในการไม่เปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ
2.5.6 การยืมหรือการร้องขอใช้อุปกรณ์ของบริษัทฯ รวมถึงการต่อพ่วงอุปกรณ์ภายนอกอื่น ๆ
2.5.7 ข้อกําหนดทางด้านกฎหมาย เช่น ความลับส่วนบุคคล (Privacy) และการป้องกันข้อมูล
2.5.8 ให้ผู้ดูแลระบบทบทวนและตรวจสอบบริการจาก ผู้ให้บริการฯ ภายนอกตามข้อตกลงที่กําหนด
2.5.9 ให้ผู้ดูแลระบบเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงในการให้บริการฯ จากผูใ้ ห้บริการภายนอก
รวมถึงการประเมินผู้บริการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบงานของผู้ให้บริการจากภายนอกสามารถรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศได้ทั้ง 3 ด้านคือ การรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความถูกต้องเชื่อถือได้
(Integrity) และการรักษาความพร้อมที่จะให้บริการ (Availability)
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หมวดที่ 3
การรักษาความมั่งคงปลอดภัยด้านการสือ่ สารข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัตงิ านทีเ่ กี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ
3.1 มาตรการการรักษาความปลอดภัยด้านการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3.1.1 หน่ ว ยงานเทคโนโลยี ส ารสนเทศต้ อ งกํ า หนดหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ รวมทั้ ง วิ ธี ป ฏิ บั ติ เ มื่ อ มี เ หตุ ก ารณ์
ผิดปกติ หรือการละเมิดความปลอดภัย และดําเนินการตรวจสอบผูก้ ระทําการละเมิด
3.1.2 หน่ ว ยงานเทคโนโลยี ส ารสนเทศต้ อ งบั น ทึ ก รายละเอี ย ดการเปลี่ ย นแปลงแก้ ไ ขที่ สํ า คั ญ และแจ้ ง ให้
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทราบ กรณีที่มกี ารเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบเครือข่าย
3.1.3 ระบบเครือข่ายทั้งหมดของบริษัทฯ ที่มกี ารเชือ่ มต่อไปยังระบบเครือข่ายอื่น ๆ ต้องมีการใช้อุปกรณ์หรือโปรแกรม
ในการทํา Package Filtering เช่น การใช้ Firewall หรือ อุปกรณ์อื่น ๆ ที่ต้องมีความสามารถในการตรวจจับไวรัส
ผูใ้ ห้บริการภายนอกต้องมีระบบการกรองข้อมูลเว็บไซต์ที่ไม่ได้รบั อนุญาตตามพรบ. คอมพิวเตอร์ กรณีที่ผใู้ ช้งาน
ต้องการเข้าถึงเว็บไซต์ที่ไม่ได้รับอนุญาตหากมีความจําเป็นต้องใช้งาน ต้องดําเนินการขออนุมัติอย่างเหมาะสม
ก่อนทุกครั้ง
3.1.4 บริหารจัดการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมและต้องมั่นใจว่าสอดคล้องกับการควบคุม ข้อมูลสารสนเทศที่ส่ง
ผ่านเครือข่ายตลอดจนโครงสร้างพืน้ ฐานของบริษัทฯ
3.1.5 ห้ามผู้ใช้งานติด ตั้งโมเด็มหรือ อุปกรณ์อื่น ๆ หรือ ซอฟต์แวร์ใ ด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บ ริการเครือ ข่าย เช่น
Router, Switch, Hub และ Wireless Access Point เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ของตน หรือต่อกับจุดใดก็ตามบน
ระบบเครือข่ายของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1.6 ห้ามบุคคลภายนอกทําการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ จากภายนอกเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์
และระบบเครือข่ายของบริษัทฯ โดยเด็ดขาด หากมีความจําเป็นต้องใช้งานต้องดําเนินการขอ อนุมัติอย่างเหมาะ
สมก่อนทุกครัง้
3.1.7 ห้ามผู้ใช้งานที่อยู่บนระบบเครือข่ายของบริษัทฯ ทําการเชื่อมต่อออกไปยังเครือข่ายภายนอก ผ่านทางโมเด็มหรือ
อุปกรณ์เชือ่ มต่ออื่นในขณะที่ยังเชื่อมต่ออยู่กับระบบเครือข่ายภายในบริษัทฯ โดยเด็ดขาด
3.1.8 จัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ โดยถือปฏิบัติตาม พรบ. ว่าด้วยการกระทําผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์
3.1.9 ควบคุม ดูแลบํารุงรักษาและปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ กรณีพบความผิด
ปรกติเกิดขึ้นในระบบ ผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีอํานาจระงับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่าย
เพื่อป้องกันความเสียหายได้
3.2 มาตรการการรักษาความปลอดภัยด้านการปฏิบัติงานที่เกีย่ วข้องกับระบบสารสนเทศ
3.2.1 หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศต้องมีการควบคุมการใช้งานสารสนเทศในระบบสารสนเทศ ได้แก่ กําหนดสิทธิ์
ในการใช้งาน อาทิ เขียน อ่าน ลบ ได้ กําหนดกลุม่ ของผูใ้ ช้ที่สามารถใช้งานได้ ตรวจสอบว่าสารสนเทศที่อนุญาต
ให้ใช้งานนั้นมีเฉพาะข้อมูลที่จําเป็นต้องใช้งาน
3.2.2 มีการกําหนดระยะเวลาในการเข้าถึงระบบสารสนเทศในระดับพิเศษ เช่น Root หรือ Administrator ต้องได้รับการ
พิจารณามอบหมายให้แก่ผใู้ ช้งานตามความจําเป็นและอย่างเหมาะสมกับการทํางานเท่านัน้
3.2.3 บุคคลภายนอกต้ องปฏิ บั ติ ต ามนโยบายของบริ ษั ทฯ อย่า งเคร่ง ครั ด ก่อนที่จ ะได้ รับ อนุ ญาตให้ เ ข้ าถึ งระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ
3.2.4 สิทธิ์การเข้าถึงไฟล์ข้อมูลสารสนเทศต้องได้รบั การควบคุม และได้รบั การพิจารณาอนุมัติเท่าที่จําเป็นเท่านั้น เพื่อ
ให้ไฟล์ข้อมูลสารสนเทศได้รับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการแบ่งแยกสิทธิ์
และหน้าที่ของผู้ใช้งาน
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3.2.5

ควบคุมการติดตั้งซอฟต์แวร์ต่างๆ ลงในระบบข้อมูลหรือในเครื่องคอมพิวเตอร์ของพนักงานโดยไม่ให้กระทบต่อ
ระบบหลักหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบรวม
3.3 มีการตรวจสอบระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งดังนี้
3.3.1 วางแผนการตรวจสอบระบบฯ ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้
3.3.2 กําหนดขอบเขตในการตรวจสอบระบบฯ ทางเทคนิคให้ครอบคลุมถึงจุดเสี่ยงที่สําคัญ โดยการตรวจสอบดังกล่าว
ต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติงาน
3.3.3 ตรวจสอบระบบฯ นอกเวลาทํางาน ในกรณีที่การตรวจสอบนั้นอาจส่งผลกระทบต่อความพร้อมในการใช้งาน
ระบบดังกล่าว
3.3.4 ทบทวน และปรับปรุงนโยบายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมถึงปรับปรุงขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
นโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลงด้วย
หมวดที่ 4
หลักเกณฑ์อื่น ๆ
4.1 พนักงาน / ผูใ้ ช้งาน
4.1.1 ปฏิบัติตามคู่มือพนักงาน คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด
4.1.2 พนักงานทุกคนมีสิทธิใช้ทรัพย์สินสารสนเทศภายใต้ข้อกําหนดดังกล่าว การฝ่าฝืนจนเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้
เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด บริษัทฯ จะพิจารณาดําเนินการทางวินัยและกฎหมายแก่
พนักงานที่ฝ่าฝืนตามความเหมาะสม
4.1.3 พนักงานพึงใช้ข้อความสุภาพ หรือใช้ข้อความที่สุภาพชนทั่วไปพึงใช้ในข้อความที่ส่งไปถึงบุคคลอื่น รวมทั้งปฏิบัติ
ให้ถูกต้องตามธรรมเนียมปฏิบัติของการใช้เครือข่าย
4.1.4 พนักงานมีหน้าที่ระมัดระวังความปลอดภัยในการใช้เครือข่าย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ไม่พึงอนุญาตให้บุคคลอื่นเข้าใช้
เครือข่ายคอมพิวเตอร์จากบัญชีผใู้ ช้ของตนเอง
4.1.5 เพื่อป้องกันหากมีผู้อื่นล่วงรู้และนํารหัสผ่านของพนักงานไปใช้ใ นทางที่ผิดและเกิ ดความเสีย หายต่อ บริ ษัท ฯ
พนักงานจะต้องเก็บรหัสผ่านไว้เป็นความลับ และไม่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการจํารหัสผ่านอัตโนมัติ
(Save Password) สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่พนักงานครอบครองอยู่
4.1.6 เพื่อความปลอดภัยในการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรณีพนักงานพบไวรัสคอมพิวเตอร์จะต้องแจ้งให้ผดู้ ูแล
ระบบดําเนินการกําจัดไวรัสโดยเร็ว
4.1.7 พนักงานพึง ลบข้ อมู ลที่ไ ม่จํา เป็ นต่ อการใช้งานออกจากเครื่ องคอมพิว เตอร์ส่ วนบุคคลของตน เพื่อเป็ น การ
ประหยัดปริมาณหน่วยความจําบนสือ่ บันทึกข้อมูล
4.1.8 พนักงานพึงให้ความร่วมมือและอํานวยความสะดวกแก่ ผู้ดูแลระบบในการตรวจสอบระบบความปลอดภัยของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนบุ คคลและเครือข่ ายคอมพิว เตอร์ รวมทั้งปฏิบัติตามคําแนะนํา ที่ เกี่ยวข้องกั บความ
ปลอดภัยในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ
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การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560
วันที่ 10 สิงหาคม 2560
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