
นโยบายและแนวทางในการควบคุมการปฏิบัตงิาน 

และการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ

วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความม่ันคงปลอดภัยสามารถดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
2) เพื่อบริหารความเสี่ยง และกําหนดแนวทางป้องกันปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการใช้งานอุปกรณ์เคร่ืองมือเทคโนโลยีสารสนเทศ

อย่างไม่ถูกต้อง และป้องกันภัยคกุคามต่าง ๆ
3) เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และข้อกําหนดทางกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง คู่มือ 

จรรยาบรรณทางธุรกจิและนโยบายระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีทรัพย์สินสารสนเทศเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพการดําเนินงานให้สามารถตอบสนองเป้าหมายทางธุรกิจ ดังน้ัน
จึงถือว่าทรัพย์สินสารสนเทศเป็นทรัพย์สินท่ีสําคัญ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องใช้และดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา

ด้วยเหตุน้ี บริษัทฯ จึงได้ประกาศนโยบายเพื่อกําหนดให้มีมาตรฐาน แนวปฏิบัติ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้ครอบคลุม
การบริหารจดัการทรัพย์สินสารสนเทศ และการรักษาความปลอดภัยดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการใช้งานท่ี
เหมาะสมตามคู่มอืจรรยาบรรณทางธุรกิจและสอดคล้องกับนโยบายระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการของบริษัทฯ

เมื่อประกาศนโยบายฉบับน้ีมีผลบังคับใช้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ และผู้บริหารแล้ว คณะกรรมการ และ
ผู้บริหารต้องให้การสนับสนุนนโยบาย งบประมาณ ทรัพยากรและอื่น ๆ ท่ีจําเป็นเพื่อให้การรักษาความม่ันคงปลอดภัยของ
ทรัพย์สินสารสนเทศมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ต้องจัดให้มีการเผยแพร่นโยบายให้กับเจ้าหน้าท่ี  ผู้ให้บริการ
ภายนอก และผู้ท่ีเกี่ยวข้องรับทราบและนําไปปฏิบัติ ต้องดําเนินการทบทวน และตรวจสอบนโยบายอย่างน้อย 1 คร้ังต่อปี หรือ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญซึ่งมีผลต่อการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ

ข้อกําหนด พรบ. กฎหมายใด ๆ ท่ีได้ประกาศใช้ในประเทศไทย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมท้ังกฎระเบียบและนโยบายของบริษัทฯ ถือเป็นสิ่งสําคัญท่ีผู้ใช้งานต้องตระหนักและปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด และไม่กระทําความผิดน้ัน หากผูใ้ช้งานกระทําผิดตามข้อกําหนด พรบ. กฎหมายดังกล่าวถือว่าความผิดน้ันเป็นความ
ผิดส่วนบุคคลซึ่งผูใ้ช้งานจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดท่ีเกิดขึ้นเอง

กรณีท่ีผู้ใช้งานหรือผู้ให้บริการภายนอกละเมิด หรือกระทําความผิด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิดําเนินการตามขั้นตอนใน
แนวทางเดียวกันกับคู่มอืจรรยาบรรณทางธุรกิจ ตามความเหมาะสม
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ความหมายและคําจํากัดความ

องคก์ร / บริษัทฯ หมายความว่า บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี จํากัด (มหาชน)
ความเสีย่ง หมายความว่า โอกาสท่ีทรัพย์สินสารสนเทศจะถูกละเมิดการรักษาความปลอดภัย 

และ/หรือ ก่อให้เกิดความเสียหายด้านข้อมูล ด้านทรัพย์สิน รวมถึง
ความน่าเช่ือถือขององค์กร

ทรัพย์สินสารสนเทศ หมายความว่า
ก) ทรัพย์สินสารสนเทศประเภทระบบ ได้แก่ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงานคอมพิวเตอร์ 

และระบบสารสนเทศ
ข) ทรัพย์สินสารสนเทศประเภทอุปกรณ์ ได้แก่ ตัวเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองบันทึกข้อมูล และ

อุปกรณ์อื่น ๆ
ค) ทรัพย์สินสารสนเทศประเภทข้อมูล ได้แก่ ขอ้มูลสารสนเทศ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หมายความว่า ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ
ระบบงานคอมพิวเตอร์ หมายความว่า การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการทํางาน เพื่อให้

งานสําเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ อาทิ ระบบจัดเก็บเอกสาร ระบบ
บัญชี 

ระบบสารสนเทศ หมายความว่า ระบบงานของหน่วยงานท่ีนํา เอาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
คอมพิวเตอร์ และระบบเครือขา่ยมาช่วยในการสร้างสารสนเทศท่ีหน่วย
งานสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการวางแผน การบริหาร การ
สนับสนุนการให้บริการ การพัฒนาและควบคุมการติดต่อสื่อสาร

เคร่ืองคอมพิวเตอร์แมข่่าย หมายความว่า เคร่ืองคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายท่ีทําหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางของการ
ทํางาน หรือจัดเก็บข้อมูล หรือโปรแกรมสําหรับให้บริการแก่เคร่ือง
คอมพิวเตอร์อื่น ๆ หรือใช้ในการควบคุมการทํางานของระบบเครือข่าย

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ หมายความว่า อุปกรณ์ท่ีใช้ในการบันทึกและประมวลผลข้อมูล เช่น คอมพิวเตอร์แม่
ข่าย (Server)  คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal computer)  และ
คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook Computer)

อุปกรณค์อมพิวเตอร์ หมายความว่า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้งานร่วมกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุน
ให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้ตามต้องการ และให้รวมถึงเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ 

การใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนท่ี หมายความว่า การปฏิบัติงานท่ีมีการใช้อุปกรณ์เคลื่อนท่ี (Mobile Device) เพื่อเข้าถึง
ระบบสารสนเทศท่ีมีความสําคัญโดยผ่านการเฃื่อมต่อกับระบบเครือ
ขา่ยภายในองคก์ร

เหตุการณ์ผิดปกติ (Incident) หมายความว่า เหตุการณ์ใด ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการรักษาความปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบป้องกันการบุกรุก (Firewall) หมายความว่า ระบบรักษาความปลอดภัยท่ีประกอบด้วย อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
ซอฟต์แวร์  ซึ่งทําหน้าท่ีป้องกันผู้ไม่ได้ รับอนุญาตจากเครือข่าย
ภายนอกเขา้ใช้หรือเขา้ถึงระบบ และจํากัดการใช้งานของผูใ้ช้งานภายใน
ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีบริษัทฯ กําหนด
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ผู้ปฏิบัติงาน / ผูใ้ช้งาน / User หมายความว่า ผูบ้ริหาร พนักงาน ลูกจ้างทดลองงาน และลูกจา้งช่ัวคราว
ผูใ้หบ้ริการ / หน่วยงานภายนอก หมายความว่า องค์กรซึ่งบริษัทฯ อนุญาตให้มีสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูล

หรือใช้งานทรัพย์สินสารสนเทศของบริษัทฯ โดยจะได้รับสิทธิตาม
ประเภทการใช้งานและต้องรับผิดชอบในการไม่เปิดเผยความลับของ
บริษัทฯ โดยไมไ่ด้รับอนุญาต

ผู้ดูแลระบบ หมายความว่า เจา้หน้าท่ีหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือพนักงานอื่นท่ีได้รับมอบ
หมายจากผู้บังคับบัญชาระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป ให้มีหน้าท่ีรับผิดชอบ
ในการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถ
เข้าถึงโปรแกรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อจัดการฐานข้อมูลของ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ/หรือได้รับมอบหมายให้มีหน้าท่ีรับผิดชอบ
ในการพัฒนา แก้ไขและดูแลระบบข้อมูลและโปรแกรมต่าง ๆ ท่ีใช้งาน
อยู่ในบริษัทฯ หรือหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการดูแล
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือระบบขอ้มูลโดยตรง ตลอด
จนสามารถระงับการใช้งานระบบงานของผูใ้ช้งาน เมื่อมีการตรวจสอบ
พบว่าใช้งานไม่ถกูต้องหรือละเมิดขอ้ตกลงการใช้งาน
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หมวดที่ 1

การกํากับดแูลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับองค์กร

1.1 บริหารและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครอบคลุมถึงการระบุความเสี่ยง  การประเมินความเสี่ยง และการ
ควบคมุความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ีองคก์รยอมรับได้ โดยสร้างความร่วมมือจากทุกฝ่าย ให้มคีวามรู้ความเข้าใจในทรัพย์สิน
สารสนเทศ เพื่อทําให้ประสิทธิภาพของการดําเนินงานภายใต้ทรัพย์สินสารสนเทศมีคา่สูงสุด

1.2 จัดสรรและบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดําเนิน
ธุรกิจ และการกําหนดแนวทางเพื่อรองรับในกรณีท่ีไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้ตามท่ีกําหนดไว้ เช่น
1.2.1 ฝา่ยบริหาร มีการวางแผน หรือมีนโยบายในการจัดสรรบุคคลากร
1.2.2 ฝา่ยบุคคล

1.2.2.1 ประกาศ และรับพนักงานตามนโยบาย
1.2.2.2 แจ้งผูดู้แลระบบ เพื่อจัดเตรียมทรัพย์สินสารสนเทศให้เหมาะสมและเพียงพอตามนโยบาย

1.2.3 ผูดู้แลระบบ
1.2.3.1 จัดสรร โอนย้าย หรือจดัซื้อทรัพย์สินสารสนเทศตามตําแหน่งความรับผิดชอบ
1.2.3.2 ทําทะเบียนควบคุมทรัพย์สินสารสนเทศ และจัดทําสําเนาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องแยกเก็บเพือ่สะดวกต่อการ

ตรวจสอบ เช่น ใบกํากับภาษี สําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ลิขสิทธ์ิ (License) กรณีท่ีเป็นการ
โอนย้ายจากสํานักงานใหญไ่ปยังสาขาต้องทําการสําเนาเอกสารดังกล่าวแยกเก็บด้วย

1.2.4 ฝา่ยจดัซื้อ จัดซื้อทรัพย์สินสารสนเทศ (กรณไีม่มทีรัพย์สินสารสนเทศสํารอง)
1.2.5 ฝา่ยบัญชี/การเงิน ทําการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินสารสนเทศ
1.2.6 อื่น ๆ
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หมวดที ่2

การกําหนดนโยบาย มาตรการ โครงสร้างการบริหารจัดการ 

เพือ่รักษาความม่ังคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

การบรหิารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ และการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและระบบสารสนเทศ

2.1 การจดัให้มีนโยบายและมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
2.1.1 การติดต้ังระบบป้องกันการบุกรุก (Firewall) 
2.1.2 การติดต้ังซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส ซอฟต์แวร์ป้องกันสปายแวร์ มัลแวร์ รวมถึงการปรับปรุง Security Patch อยู่

เสมอ
2.1.3 การกําหนดสิทธ์ิการเข้าถึง หรือการเข้าใช้ข้อมูลสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ขา่ยของแต่ละผูใ้ช้ หรือแต่ละกลุ่ม

ของผูใ้ช้งาน
2.1.4 การกําหนดสิทธ์ิการใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงผา่น USB Port กรณีท่ีต้องการใช้ ต้องทําเอกสารขออนุมัติผ่านหัวหน้างาน 

ผูม้ีอํานาจ หรือผูบ้ริหาร พร้อมส่งเอกสารมายังผูดู้แลระบบเพื่อดําเนินการ
2.1.5 การกําหนดสิทธ์ิการใช้งานสื่อบันทึกข้อมูล และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาต่าง ๆ (อาทิ Thumb-Drive, CD, 

DVD) ท่ีมีข้อมูลลับของบริษัทฯ บันทึกอยู่ ตอ้งไดรั้บการดูแลรักษาและใช้งานอย่างระมัดระวัง กรณีท่ีเป็นอุปกรณ์
ส่วนตัวต้องมีการขึ้นทะเบียน รวมถึงต้องทําเอกสารขออนุมัติผ่านหัวหน้างาน ผู้มีอํานาจ หรือผู้บริหาร พร้อมส่ง
เอกสารมายังผูดู้แลระบบเพื่อดําเนินการก่อนการใช้งานเสมอ

2.1.6 ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของบริษัทฯ ท้ังท่ีมีการเก็บรักษาอยู่ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานหรือ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ขา่ยท่ีดูแลโดยผู้ดูแลระบบต้องได้รับการสํารองข้อมูลอย่างสม่ําเสมอ  เพื่อประโยชน์ในการ
กูค้ืนข้อมูลเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น

2.1.7 การสํารองข้อมูลควรจัดเก็บอย่างน้อย 2 สถานท่ี เช่น สํานักงานใหญ่ และสาขา เป็นต้น
2.1.8 ผูใ้ช้งานต้องรับผิดชอบในการใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ อย่างระมัดระวัง และ

ให้การปกป้องเสมือนเป็นสินทรัพย์ของตน กรณีทํางานนอกสถานท่ี ผูใ้ช้งานต้องดูแลและรับผิดชอบอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ท่ีได้รับมอบหมาย

2.1.9 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพา และเคร่ืองคอมพิวเตอร์แมข่่าย ท้ังหมดของบริษัทฯ ต้องได้รับการ
ปกป้องด้วยรหัสผา่นของระบบปฏิบัติการทุกคร้ัง ควร Log Off คอมพิวเตอร์ทุกคร้ังเมื่อไมไ่ดใ้ช้งาน 

2.1.10 ซอฟต์แวร์ท่ีนํามาใช้ในการประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลลับหรือข้อมูลสําคัญของบริษัทฯ ท้ังท่ีได้มาจากการ
พัฒนาขึ้นโดยผูใ้ช้งาน หรือท่ีได้รับการจัดซื้อมาต้องได้รับการตรวจสอบ ควบคุม และอนุมัติอย่างเหมาะสมโดย
หน่วยงานเจา้ของระบบหรือข้อมูล ก่อนนํามาติดต้ังใช้งานบนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ

2.1.11 ผู้ ใ ช้งานพึงใ ช้ทรัพยากรเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ Download/ Upload ข้อมูลหรือสิ่ งอื่นใด ท่ี
ไม่เกี่ยวข้องกับงาน กรณีท่ีเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตห้ามมิให้ผูใ้ช้งานคลิกหน้าต่างโฆษณาแบบป็อบอัพ หรือเข้าสู่
เว็บไซต์ใด ๆ ท่ีไม่มีความเกี่ยวข้องกับงาน เนื่องจากอาจมโีปรแกรมในการโจรกรรมข้อมูลในเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ของผูใ้ช้งาน หรือใช้ Website ท่ีไม่เกี่ยวข้องกับงานหรือกจิการของบริษัทฯ การใช้งานต้องไม่เป็นสาเหตุให้บริษัทฯ 
และบุคคลอื่นเสื่อมเสียช่ือเสียง หรือเกี่ยวพันกับการกระทําผิดกฎหมาย หรือ พรบ. คอมพิวเตอร์ ท้ังน้ีบริษัทฯ 
สงวนสิทธ์ิในการตรวจสอบ และบันทึกประวัติการใช้คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานเพื่อตรวจสอบการเข้าใช้งานใน
ลักษณะท่ีไม่เหมาะสม 

2.1.12 จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ใช้งาน  เกี่ยวกับความความสําคัญ แนวปฏิบัติ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และความเสี่ยง 
เพื่อป้องกัน และสร้างความม่ันคงปลอดภัยให้กับทรัพย์สินสารสนเทศ  ซึ่งรวมถึงการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับ
กฎหมาย ข้อกําหนด นโยบาย และการเปลี่ยนแปลงท่ีเกี่ยวข้องด้านทรัพย์สินสารสนเทศของบริษัทฯ ด้วย 
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2.1.13 ทําการปรับปรุงเอกสารทะเบียนควบคมุทรัพย์สินสารสนเทศ อย่างสมํ่าเสมอ
2.1.14 ทบทวน และปรับปรุงนโยบายอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ควรปรับปรุงขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ

นโยบายท่ีมีการเปลี่ยนแปลงด้วย
2.2 การใช้งานอีเมล์ (E-mail)

2.2.1 บัญชีอีเมล์ต้องได้รับการปกป้องด้วยรหัสผา่น
2.2.2 บัญชีอีเมล์ท้ังหมด และอีเมล์ทุกฉบับ (รวมถึงอีเมล์ส่วนตัว) ท่ีถูกสร้าง และเก็บรักษาอยู่บนระบบคอมพิวเตอร ์

หรือระบบเครือข่ายของบริษัทฯ ถือเป็นสินทรัพยข์องบริษัทฯ
2.2.3 พื้นท่ีเก็บอีเมล์บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส่วนกลาง (Mailbox Size) ของผู้ใช้งานมีขนาดท่ีจํากัด ท้ังน้ีเมื่อ

ปริมาณของอีเมล์มากจนใกล้เคียงกับขนาดพื้นท่ีท่ีต้ังค่าไว้ ผู้ใช้งานจะได้รับข้อความแจ้งเตือนจากระบบ และถ้า
หากปริมาณของอีเมลม์ากเกินกวา่พื้นท่ีจัดเก็บแล้ว ผู้ใช้งานจะไมส่ามารถรับ-สง่อีเมล์ ได้ตามปกติอีกตอ่ไป หาก
อีเมล์และไฟล์แนบมีขนาดใหญ่เกินกว่าท่ีกําหนด ผู้ใช้งานจะไดรั้บจดหมายแจ้งว่าไม่สามารถส่งอีเมล์ดังกล่าวได้ 
ผู้ใช้งานต้องลบอีเมล์ท่ีไม่จําเป็นออกจาก Mailbox ของตนอยู่เสมอ เพื่อเป็นการรักษาพื้นท่ีเก็บอีเมล์ให้เป็นไป
ตามขนาดท่ีบริษัทฯ กําหนด ท้ังน้ีผู ้ใช้งานต้องเก็บรักษาอีเมล์ท่ีเกี่ยวข้องกับการทํางาน และอีเมล์ ตามท่ี
กฎหมายกําหนดไวเ้ทา่น้ัน

2.2.4 หา้มใช้บัญชีอีเมล์ของบริษัทฯ เพือ่กระทําการใด ๆ ท่ีเกีย่วข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย พรบ. ข้อกําหนด  หรือนโยบาย
ต่าง ๆ ท่ีบริษัทฯ ได้ประกาศไว้

2.2.5 ซอฟต์แวร์สําหรับใช้งานอีเมล์ต้องได้รับการต้ังคา่ให้อีเมล์ส่งออกทุกฉบับมีลายเซ็นของผูส้่งเสมอ โดยลายเซ็นน้ัน
ต้องประกอบด้วย ช่ือ-สกลุ ตําแหนง่ ช่ือหนว่ยงาน ช่ือบริษัท และเบอรโ์ทรศัพทติ์ดต่ออีเมล์บริษัทฯ ทุกฉบับต้อง
มีข้อความแสดงเจตจํานง/ ข้อยกเว้นความรับผิดชอบของบริษัทฯ แนบทา้ย กรณีท่ีเป็นอีเมล์ติดต่อลูกคา้ให้กํากับ
ข้อมูลการชําระเงิน เช่น เลขบัญชี ช่ือบัญชี ประเภทบัญชีสําหรับรับชําระเงิน ว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เพื่อ
ป้องกันการปลอมแปลงโจรกรรมข้อมูล การหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต (Phishing Mail) เพื่อให้ได้ข้อมูล หรือ
หลอกลวงให้ลูกค้าชําระเงินด้วยช่องทางอื่น

2.2.6 ผู้ใช้งานต้องร่างเนื้อหาของอีเมล์ด้วยความระมัดระวัง โดยคํานึงอยู่เสมอว่าอีเมล์ท่ีส่งออกน้ันกระทําในนาม
ตัวแทนของบริษัทฯ ห้ามผู้ใช้งานส่งหรือส่งต่ออีเมล์ท่ีมีเนื้อหาหรือรูปภาพท่ีทําให้บุคคลอื่นเสื่อมเสียช่ือเสียง 
เหยียดชนช้ัน ข่มขู่ ลามกอนาจาร การย่ัวยุทางเพศหรืออีเมล์ท่ีมีเนื้อหาสุ่มเสี่ยงต่อประเด็นทางวัฒนธรรมหรือ
ศาสนา รวมถึงอีเมล์ท่ีกระทบตอ่ความม่ันคงของชาติ หรือสถาบัน พระมหากษัตริยโ์ดยเด็ดขาด  หรือไฟล์อื่นใดท่ี
ไมเ่กี่ยวขอ้งกับการทํางานและส่งผลเสียตอ่บริษัทฯ 

2.2.7 ผูใ้ช้งานต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อจําเป็นต้องเปิดไฟล์แนบท่ีได้รับจากผู ส้่งท่ีตนเองไมรู่จ้กั ซึ่งไฟลแ์นบ
น้ันอาจมไีวรัส อีเมลบ์อมบ์ หรือโปรแกรมแฝง (ม้าโทรจัน) 

2.2.8 เมื่อผู้ใช้งานได้รับข้อความเตือนจากซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสว่า เคร่ืองคอมพิวเตอร์มีไวรัส ผู้ใช้งานต้องระงับ
การสง่อีเมลโ์ดยทันที จนกวา่เคร่ืองคอมพิวเตอรจ์ะไดรั้บการแก้ไขจนกลับเข้าสู่สภาพปกติ 

2.3 การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ
2.3.1 ต้องจัดให้มีการควบคุมการเข้า-ออกในบริเวณหรือพื้นท่ีท่ีต้องการรักษาความปลอดภัย
2.3.2 อนุญาตให้ผ่านเข้า-ออกได้เฉพาะผู้ท่ีได้รับอนุญาตแล้วเท่าน้ัน หากมีบุคคลอื่นใดท่ีไม่ใช่ผู้ดูแลระบบ ขอเข้าพื้นท่ี

โดยมิได้ขอสิทธ์ิในการเข้าพื้นท่ีน้ันไว้เป็นการล่วงหน้า ต้องตรวจสอบเหตุผลและความจําเป็นก่อนท่ีจะอนุญาต
หรือ ไม่อนุญาตให้บุคคลเข้าพื้นท่ีเป็นการช่ัวคราว ท้ังน้ีบุคคลจะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตร
ประจําตัวอื่นท่ีราชการออกให้ หรือแนบเอกสาร Plant Visit Gate Pass โดยผู้ดูแลระบบจะต้องจดบันทึกบุคคล
การขอเข้า-ออก หรือเก็บเอกสาร Plant Visit Gate Pass เป็นหลักฐาน  (ท้ังในกรณีท่ีอนุญาต  และไม่อนุญาตให้
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เข้าพื้นท่ี)  และต้องมีการบันทึก  ข้อมูลการเข้าออกห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Room/Data Center) ของ
บุคคลภายนอกทุกคร้ัง พร้อมท้ังจัดเก็บบันทึกดังกล่าวไว้อย่างน้อย 1 ปี (หรือตามความเหมาะสม)

2.3.3 ไม่นําอุปกรณ์หรือช้ินส่วนใดออกจากห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Room/Data Center) เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากผู้ดูแลระบบ / ไม่นําเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์อื่นใดเช่ือมเข้าเครือข่ายเพื่อการประกอบธุรกิจส่วนบุคคล 
/ ไมใ่ช้หรือลบแฟ้มข้อมูลของผู้อื่นไม่ว่ากรณใีดๆ / ไมค่ัดลอกหรือทําสําเนาแฟ้มข้อมูลท่ีมีลิขสิทธ์ิกํากับการใช้งาน
กอ่นได้รับอนุญาต

2.4 การใช้งานระบบเครือข่ายจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีไมใ่ช่ทรัพย์สินสารสนเทศของบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ดูแล
ระบบก่อน และหากพบว่ามีการใช้งานโดยไมไ่ด้รับอนุญาต ผู้ดูแลระบบสามารถตัดการใช้งานออกจากระบบเครือข่ายได้
ทันที กรณีท่ีผูใ้ช้งานทําการติดต้ังหรือเผยแพร่ซอฟต์แวร์ท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิบนทรัพย์สินสารสนเทศของบริษัทฯ ผูใ้ช้งานจะ
ต้องรับผดิชอบต่อความผิดท่ีเกิดขึ้นเอง

2.5 ต้องมีการจัดทําข้อตกลงเพื่อควบคุมการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภายนอกโดยต้องประกอบไป
ด้วยรายละเอียดดังน้ี 
2.5.1 การยอมรับนโยบายและการควบคุมด้านความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศของบริษัทฯ
2.5.2 ขอบเขต รายละเอียด และระดับการให้บริการ (Service Level Agreement) 
2.5.3 เอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับมาตรการการควบคุมท่ีใช้ท้ังด้านกายภาพและดา้น Logical 
2.5.4 ข้อตกลงการเช่ือมโยงระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอก  
2.5.5 สัญญาในการไม่เปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ  
2.5.6 การยืมหรือการร้องขอใช้อุปกรณ์ของบริษัทฯ รวมถึงการต่อพ่วงอุปกรณ์ภายนอกอื่น ๆ
2.5.7 ข้อกําหนดทางด้านกฎหมาย เช่น ความลับส่วนบุคคล (Privacy) และการป้องกันข้อมูล
2.5.8 ให้ผู้ดูแลระบบทบทวนและตรวจสอบบริการจาก ผูใ้หบ้ริการฯ ภายนอกตามข้อตกลงท่ีกําหนด 
2.5.9 ให้ผู้ดูแลระบบเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงในการให้บริการฯ จากผูใ้ห้บริการภายนอก 

รวมถึงการประเมินผู้บริการ เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าระบบงานของผูใ้ห้บริการจากภายนอกสามารถรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยสารสนเทศได้ท้ัง 3 ด้านคือ การรักษาความลับ (Confidentiality)  การรักษาความถูกต้องเช่ือถือได้ 
(Integrity) และการรักษาความพร้อมท่ีจะให้บริการ (Availability) 
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หมวดที่ 3

การรักษาความม่ังคงปลอดภัยดา้นการสือ่สารข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์

และการรักษาความม่ันคงปลอดภัยในการปฏิบัตงิานทีเ่ก่ียวข้องกับระบบสารสนเทศ

3.1 มาตรการการรักษาความปลอดภัยด้านการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
3.1.1 หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศต้องกําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ รวมท้ังวิธีปฏิบัติเมื่อมี เหตุการณ์

ผดิปกติ หรือการละเมิดความปลอดภัย และดําเนินการตรวจสอบผูก้ระทําการละเมิด
3.1.2 หน ่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศต้องบันทึกรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ท่ีสําคัญและแจ้งให้

หน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องทราบ กรณีท่ีมกีารเปลี่ยนแปลงแกไ้ขระบบเครือข่าย 
3.1.3 ระบบเครือข่ายท้ังหมดของบริษัทฯ ท่ีมกีารเช่ือมต่อไปยังระบบเครือข่ายอื่น ๆ ต้องมีการใช้อุปกรณ์หรือโปรแกรม

ในการทํา Package Filtering เช่น การใช้ Firewall หรือ อุปกรณ์อื่น ๆ ท่ีต้องมีความสามารถในการตรวจจับไวรัส 
ผูใ้ห้บริการภายนอกต้องมีระบบการกรองข้อมูลเว็บไซต์ท่ีไมไ่ด้รับอนุญาตตามพรบ. คอมพิวเตอร์ กรณีท่ีผูใ้ช้งาน
ต้องการเข้าถึงเว็บไซต์ท่ีไม่ได้รับอนุญาตหากมีความจําเป็นต้องใช้งาน ต้องดําเนินการขออนุมัติอย่างเหมาะสม
กอ่นทุกคร้ัง 

3.1.4 บริหารจัดการกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องให้เหมาะสมและต้องม่ันใจว่าสอดคล้องกับการควบคุม ข้อมูลสารสนเทศท่ีส่ง
ผา่นเครือข่ายตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทฯ 

3.1.5 ห้ามผู้ใช้งานติดต้ังโมเด็มหรืออุปกรณ์อื่น ๆ หรือซอฟต์แวร์ใด ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการให้บริการเครือข่าย เช่น 
Router, Switch, Hub และ Wireless Access Point เข้ากับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของตน หรือต่อกับจุดใดก็ตามบน
ระบบเครือข่ายของบริษัทฯ โดยไมไ่ด้รับอนุญาตจากหนว่ยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.1.6 หา้มบุคคลภายนอกทําการเช่ือมต่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณใ์ด  ๆ จากภายนอกเขา้กับระบบคอมพิวเตอร์
และระบบเครือข่ายของบริษัทฯ โดยเด็ดขาด หากมีความจําเป็นต้องใช้งานต้องดําเนินการขอ อนุมัติอย่างเหมาะ
สมกอ่นทุกคร้ัง 

3.1.7 หา้มผูใ้ช้งานท่ีอยู่บนระบบเครือข่ายของบริษัทฯ  ทําการเช่ือมต่อออกไปยังเครือขา่ยภายนอก ผา่นทางโมเด็มหรือ
อุปกรณ์เช่ือมต่ออื่นในขณะท่ียังเช่ือมต่ออยู่กับระบบเครือข่ายภายในบริษัทฯ โดยเด็ดขาด 

3.1.8 จดัเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ โดยถือปฏบัิติตาม พรบ. ว่าด้วยการกระทําผดิเกีย่วกับคอมพิวเตอร์
3.1.9 ควบคมุ ดูแลบํารุงรักษาและปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ  กรณีพบความผดิ

ปรกติเกิดขึ้นในระบบ ผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีอํานาจระงับการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่าย
เพื่อป้องกันความเสียหายได้

3.2 มาตรการการรักษาความปลอดภัยด้านการปฏิบัติงานท่ีเกีย่วขอ้งกับระบบสารสนเทศ 
3.2.1 หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศต้องมีการควบคุมการใช้งานสารสนเทศในระบบสารสนเทศ ได้แก่ กําหนดสิทธ์ิ

ในการใช้งาน อาทิ เขยีน อ่าน ลบ ได้ กําหนดกลุม่ของผูใ้ช้ท่ีสามารถใช้งานได้  ตรวจสอบว่าสารสนเทศท่ีอนุญาต
ใหใ้ช้งานน้ันมีเฉพาะข้อมูลท่ีจําเป็นต้องใช้งาน 

3.2.2 มีการกําหนดระยะเวลาในการเข้าถึงระบบสารสนเทศในระดับพิเศษ  เช่น Root หรือ Administrator ต้องได้รับการ
พิจารณามอบหมายใหแ้ก่ผูใ้ช้งานตามความจําเป็นและอย่างเหมาะสมกับการทํางานเท่าน้ัน 

3.2.3 บุคคลภายนอกต้องปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ก่อนท่ีจะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ

3.2.4 สิทธ์ิการเข้าถึงไฟล์ข้อมูลสารสนเทศต้องได้รับการควบคมุ  และได้รับการพิจารณาอนุมัติเท่าท่ีจําเป็นเท่าน้ัน เพื่อ
ให้ไฟล์ข้อมูลสารสนเทศได้รับการรักษาความม่ันคงปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังเป็นการแบ่งแยกสิทธ์ิ 
และหน้าท่ีของผูใ้ช้งาน
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3.2.5 ควบคุมการติดต้ังซอฟต์แวร์ต่างๆ ลงในระบบข้อมูลหรือในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของพนักงานโดยไมใ่ห้กระทบต่อ
ระบบหลักหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบรวม 

3.3 มีการตรวจสอบระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ังดังน้ี
3.3.1 วางแผนการตรวจสอบระบบฯ ใหส้อดคล้องกับความเสี่ยงท่ีได้ประเมินไว้
3.3.2 กําหนดขอบเขตในการตรวจสอบระบบฯ ทางเทคนิคให้ครอบคลุมถึงจุดเสี่ยงท่ีสําคัญ โดยการตรวจสอบดังกล่าว

ต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติงาน
3.3.3 ตรวจสอบระบบฯ นอกเวลาทํางาน ในกรณีท่ีการตรวจสอบน้ันอาจส่งผลกระทบต่อความพร้อมในการใช้งาน

ระบบดังกล่าว
3.3.4 ทบทวน และปรับปรุงนโยบายอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง รวมถึงปรับปรุงขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ

นโยบายท่ีมีการเปลี่ยนแปลงด้วย

หมวดที ่4

หลกัเกณฑ์อื่น ๆ

4.1 พนักงาน / ผูใ้ช้งาน 
4.1.1 ปฏิบัติตามคู่มือพนักงาน คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด
4.1.2 พนักงานทุกคนมีสิทธิใช้ทรัพย์สินสารสนเทศภายใต้ข้อกําหนดดังกล่าว การฝ่าฝืนจนเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้

เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ หรือบุคคลหน่ึงบุคคลใด บริษัทฯ จะพิจารณาดําเนินการทางวินัยและกฎหมายแก่
พนักงานท่ีฝ่าฝืนตามความเหมาะสม

4.1.3 พนักงานพึงใช้ข้อความสุภาพ หรือใช้ข้อความท่ีสุภาพชนท่ัวไปพึงใช้ในข้อความท่ีส่งไปถึงบุคคลอื่น รวมท้ังปฏิบัติ
ให้ถูกต้องตามธรรมเนียมปฏิบัติของการใช้เครือข่าย

4.1.4 พนักงานมีหน้าท่ีระมัดระวังความปลอดภัยในการใช้เครือข่าย  โดยเฉพาะอย่างย่ิงไม่พึงอนุญาตให้บุคคลอื่นเข้าใช้
เครือข่ายคอมพิวเตอร์จากบัญชีผูใ้ช้ของตนเอง

4.1.5 เพื่อป้องกันหากมีผู้อื่นล่วงรู้และนํารหัสผ่านของพนักงานไปใช้ในทางท่ีผิดและเกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ 
พนักงานจะต้องเก็บรหัสผ่านไว้เป็นความลับ และไม่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการจํารหัสผ่านอัตโนมัติ 
(Save Password) สําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลท่ีพนักงานครอบครองอยู่

4.1.6 เพื่อความปลอดภัยในการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรณีพนักงานพบไวรัสคอมพิวเตอร์จะต้องแจ้งให้ผูดู้แล
ระบบดําเนินการกําจดัไวรัสโดยเร็ว

4.1.7 พนักงานพึงลบข้อมูลท่ีไม่จําเป็นต่อการใช้งานออกจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของตน เพื่อเป็นการ
ประหยัดปริมาณหน่วยความจําบนสือ่บันทึกข้อมูล

4.1.8 พนักงานพึงให้ความร่วมมือและอํานวยความสะดวกแก่ ผู้ดูแลระบบในการตรวจสอบระบบความปลอดภัยของ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมท้ังปฏิบัติตามคําแนะนําท่ีเกี่ยวข้องกับความ
ปลอดภัยในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ

อนุมัตโิดยคณะกรรมการบริษัท (คณุอํานาจ   กติติกรัยฤทธ์ิ)
การประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 3/2560 กรรมการผู้จัดการ

วันท่ี 10 สิงหาคม 2560 ประกาศ ณ วันท่ี 10 สิงหาคม 2560
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