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1. นโยบายความมันคงปลอดภัย (Security Policy)
. นโยบายความปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy)
จุดประสงค์และขอบเขต
เพื ออธิบ ายถึ งจุด ประสงค์แ ละขอบเขตของนโยบายความปลอดภัย สารสนเทศในภาพรวม โดยรวมถึ ง
ความรับผิดชอบในการดูแลและปรับปรุ งนโยบาย
นโยบายความปลอดภัยสารสนเทศ จัดทําขึนเพือแสดงถึงทิศทางของผูบ้ ริหารขององค์กร
ด้านความ
ปลอดภัยสารสนเทศทีต้องการให้บคุ คลทีเกียวข้องกับข้อมูลขององค์กรยึดถือ และนํามาใช้ในการปฏิบตั ิงาน ไม่ว่า
เป็ นการนําไปพัฒนากระบวนการทํางานให้สอดคล้องกับนโยบาย หรือการใช้เป็ นหลักเกณฑ์ดา้ นความปลอดภัย
สารสนเทศประกอบการจัดซือจัดหาอุปกรณ์iหรือว่าจ้างบริการทีเกียวข้องกับข้อมูล ขององค์กรiโดยมีเป้าหมายคือ
การทําให้การปฏิบตั งิ านของพนักงานทีเกียวข้องกับข้อมูลiรวมถึงระบบ ทีเกียวข้องกับข้อมูลให้มีความปลอดภัย
สารสนเทศทีเพียงพอในการรองรับการดําเนินธุรกิจiณiปัจจุบนั และในอนาคตขององค์กร
นโยบายความปลอดภัยสารสนเทศในทีนีiครอบคลุมถึงการปกป้องข้อมูลขององค์กรเป็ นหลัก เนืองด้วย
ข้อมูล ถือได้ว่าเป็ นทรัพ ย์สินทีมีความสําคัญเป็ นอย่างมากในการดําเนินธุรกิจขององค์กร ซึงในกรณีทีข้อมูลสําคัญ
ขององค์กรiไม่มีความปลอดภัยiไม่สามารถรักษาความลับiความถูกต้องและความพร้อ มใช้ ของข้อมูลได้นนiจะ
ั
ส่งผลกระทบต่อองค์ก รiไม่ว่า จะเป็ น ด้านการเงิน iด้านความเชื อถื อiหรือชื อเสี ยงขององค์ก ร ข้อมูลที กล่ า วถึ ง ใน
นโยบายนัน มิได้จาํ กัดอยู่แต่ในรู ปอิเล็กทรอนิกส์เท่านัน ข้อมูลอาจอยู่ในรู ปอืนๆ เช่น เอกสารiฟิ ล์มiหรือแม้แต่ในรู ป
ของการสนทนาiอย่างไรก็ดีiการปกป้องข้อมูลทีอยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ จะกล่าวถึงเป็ นส่วนใหญ่iเนืองจากข้อมูล
ขององค์กรส่วนใหญ่นนจะอยู
ั
ใ่ นรูปอิเล็กทรอนิกส์iซึงในอนาคต จะมีแนวโน้มเพิมขึนตามลําดับ
เนือหานโยบาย
1.1.1 แนวนโยบายความปลอดภัยสารสนเทศ
1) นโยบายความปลอดภัยสารสนเทศiเป็ นหลักเกณฑ์พืนฐานด้านความปลอดภัยสารสนเทศ

ของข้อมูล

ในการพัฒนากระบวนการทํางานiและระบบทีมีความปลอดภัยทีเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจขององค์กรi
โดยให้มีก ารจัด ทํานโยบายความปลอดภัยเฉพาะด้านขึนตามความเหมาะสม เพื อให้เป็ น ไปตามหรือ
สอดคล้อ งกับ ข้อกํา หนดทางธุ ร กิ จ กฎหมาย และระเบี ย บปฏิ บ ัติ ที เกี ยวข้อ ง ทังนี อาจมี ก ารจัด ทํา
มาตรฐาน และ/หรือขันตอนปฏิบตั ทิ ีเกียวข้องเพือใช้เป็ นเอกสารสนับสนุนในการปฏิบตั ิตามนโยบาย
2) ผู้บริหารiพนักงานiขององค์กรรวมถึ งบุคคลภายนอกที เกี ยวข้องกับ ข้อมูลขององค์กรต้องทําความเข้าใจ
ยอมรับและปฏิบตั ติ ามนโยบายความปลอดภัยสารสนเทศ
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3) คณะกรรมการความปลอดภัยสารสนเทศเป็ นเจ้าของนโยบายนี มีหน้าที ต้องรับผิดชอบในการดูแลและ
สอบทานเนือหาของนโยบายอย่างน้อยปี ละi1iครังiเพือให้สอดคล้องกับการเปลียนแปลง และแนวโน้ม
ของความเสียงในอนาคตทีอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยทางด้านสารสนเทศขององค์กร เช่น การ
เปลียนแปลงกลยุทธ์หรือทิศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเมือมีการเปลียนแปลงทีสําคัญ เช่น การ
เปลียนแปลงโครงสร้างองค์กรหรือโครงสร้างเทคโนโลยี เป็ นต้น
4) คณะกรรมการความปลอดภัยสารสนเทศ ต้องประเมินประสิทธิผลของการนํานโยบายไปใช้ เพือนํามาปรับปรุ ง
เนือหานโยบายหรือแผนกลยุทธ์ ในการนํานโยบายไปใช้ในองค์กรให้มีประสิทธิผลต่อไป
1.1.2 การบังคับใช้นโยบายความปลอดภัยสารสนเทศ
1) นโยบายความปลอดภัยสารสนเทศ ต้องจัดทําเป็ น ลายลักษณ์อักษรตามจุดประสงค์และขอบเขตต้อง
ได้รบั การอนุมัติจากผู้บริหารหรือคณะกรรมการ เพือประกาศใช้และถื อปฏิ บตั ิทวทั
ั งองค์กร โดยให้มีผล
บัง คับ ใช้กับ บุค ลากรในทุก ระดับ ชันขององค์ก รตังแต่ผู้บ ริห าร พนัก งาน ตลอดจนบุค คลภายนอกที
เกียวข้องกับการใช้ขอ้ มูลและทรัพย์สินสารสนเทศขององค์กร
2) ผูบ้ ริหาร ผูด้ แู ลและผูใ้ ช้งานในส่วนของข้อมูลรวมถึงทรัพย์สินอืนทีเกี ยวข้องกับสารสนเทศ มีหน้าทีโดยตรง ที
จะต้องสนับสนุน ดําเนินการ และปฏิ บตั ิตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ผูใ้ ช้งานอื นทีเกี ยวข้องแต่ไม่มีหน้าทีใน
การดูแลทรัพย์สินสารสนเทศ จะต้องให้ความร่วมมื อในการดําเนินการตามนโยบายการฝ่ าฝื นนโยบายนี iถื อ
เป็ นความผิดทีร้ายแรงiโดยมีบทลงโทษถึงขันสูงสุดตามระเบียบขององค์กร
3) ในกรณี ทีต้องปฏิ บตั ิแตกต่าง หรือต้องยกเว้นการปฏิบตั ิ ตามนโยบายความปลอดภัยสารเทศนี จะต้อง
จัดทําเอกสารบันทึก ตามแบบฟอร์มขออนุมตั ิยกเว้นนโยบาย (Waiver Request Form) โดยระบุเหตุผล
และความจําเป็ นiสําหรับการขอยกเว้นนโยบายiและเสนอคณะกรรมการ ความปลอดภัยสารสนเทศ
เพือพิจารณาอนุมตั ิ ซึงมีขอ้ พิจารณาในการขอยกเว้นนโยบายดังนี
3.1) การขอยกเว้น นโยบายความปลอดภัย สารสนเทศนันiต้องมี เหตุผลอัน ควรทางธุ รกิ จ

และมี

เอกสารประกอบ ตลอดจนต้องได้รบั อนุมตั ิก่อนจึงจะมีการยกเว้นได้
3.2) ข้อยกเว้นต่างๆ ต้องได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการความปลอดภัยสารสนเทศ
3.3) คณะกรรมการความปลอดภัย สารสนเทศiต้องตรวจทานiและประเมินข้อยกเว้น
นโยบายต่างๆ อย่างน้อยปี ละครัง

ของ

3.4) เจ้า ของเรืองต้อ งขออนุมัติใหม่ห ากยัง ไม่ส ามารถแก้ไขให้เป็ น ไปตามนโยบาย ในระยะเวลา ที
กําหนด

เอกสารฉบับนี เป็ นข้อมูลใช้ภายในบริษท
ั เมืองไทย แคปปิ ตอล จํากัด เท่านัน ห้ามทําการเผยแพร่สว่ นหนึงส่วนใดโดยไม่ได้รบั อนุ ญาต
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3.5) หากข้อ ยกเว้น ของนโยบายนันiมี ผ ลกระทบต่อ การควบคุม ภายในที มี อ ยู่เดิม iต้อ งมี ก ารสร้า ง
มาตรการควบคุมชดเชยขึนมารองรับสําหรับข้อยกเว้นดังกล่ าวiโดยต้องปรึกษากับหน่ วยงาน ความ
ปลอดภัยสารสนเทศเพือให้มนใจได้
ั
ว่าความเสี ยงที เหลื ออยู่ขององค์กรอยู่ในระดับ ที สามารถ
ยอมรับได้
3.6) หลังจากทีได้พิจารณาใช้มาตรการควบคุมดังกล่าว ต้องถือปฏิบตั ติ ามมาตรการควบคุมนัน
3.7) การควบคุมชดเชยต้องได้รบั การตรวจสอบ โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน

เอกสารฉบับนี เป็ นข้อมูลใช้ภายในบริษท
ั เมืองไทย แคปปิ ตอล จํากัด เท่านัน ห้ามทําการเผยแพร่สว่ นหนึงส่วนใดโดยไม่ได้รบั อนุ ญาต
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2. นโยบายโครงสร้างความปลอดภัยสารสนเทศ (Organization of Information Security Policy)
2.1 โครงสร้างด้านความปลอดภัยภายในองค์กร (Internal Organization)
จุดประสงค์และขอบเขต
ในการจัด การความปลอดภัย สารสนเทศอย่างเป็ น ระบบนัน องค์ก รจําเป็ น ต้องมี ก ารจัด โครงสร้างของ
หน่วยงานภายในทีเกี ยวกับความมันคงปลอดภัยสารสนเทศอย่างเหมาะสม ตังแต่ระดับบริหารจนถึงหน่วยงานใน
ระดับปฏิบตั ิการและรวมถึงการกําหนดบทบาทและหน้าทีทีมีตอ่ ข้อมูลของผูท้ ีเกียวข้องในฐานะต่างๆ ตลอดจนความ
เข้าใจและตระหนักถึงหน้าทีด้านความปลอดภัยข้อมูล
เนือหานโยบาย
2.1. การให้ความสําคัญของผู้บริหารและกําหนดให้มีการบริหารจัดการทางด้านความปลอดภัยสารสนเทศ
ผูบ้ ริหารให้ความสําคัญและให้การสนับสนุนต่อการบริหารจัดการทางด้านความปลอดภัยสารสนเทศ โดยอนุมตั ิ
ให้มีการจัดตังคณะกรรมการความปลอดภัยสารสนเทศ
1) ลักษณะโครงสร้างของคณะกรรมการความปลอดภัยสารสนเทศ

2) คณะกรรมการความปลอดภัยสารสนเทศ มีองค์ประกอบจากผูบ้ ริหารของหน่วยงานดังนี
2.1)
2.2)

ผูบ้ ริหารจากหน่วยงานด้านธุรกิจหลักขององค์กร
ผูบ้ ริหารจากหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.3)
2.4)

ผูบ้ ริหารจากหน่วยงานด้านสนับสนุนทัวไป
ผูบ้ ริหารจากหน่วยงานด้านทรัพยากรบุคคล

เอกสารฉบับนี เป็ นข้อมูลใช้ภายในบริษท
ั เมืองไทย แคปปิ ตอล จํากัด เท่านัน ห้ามทําการเผยแพร่สว่ นหนึงส่วนใดโดยไม่ได้รบั อนุ ญาต
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ผูบ้ ริหารจากหน่วยงานด้านกฎหมาย
ผูบ้ ริหารจากหน่วยงานด้านความปลอดภัยสารสนเทศ

3) คณะกรรมการความปลอดภัยสารสนเทศมีหน้าทีดังนี
3.1) กําหนดนโยบายเป้าหมายในเรืองความปลอดภัยสารสนเทศและปกป้องข้อมูลขององค์กร
3.2)
3.3)

ประเมินและบริหารความปลอดภัยสารสนเทศของข้อมูลในภาพรวม
ตรวจสอบและให้ความเห็นชอบโครงการทีเกียวข้องกับความปลอดภัยสารสนเทศ

3.4)
3.5)

ศึกษา พิจารณา ทบทวนและจัดทําร่างเอกสารนโยบาย
จัดทําแผนพัฒ นาiแผนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์iแผนการอบรมและแผนการดําเนินการ ด้าน

ความปลอดภัยสารสนเทศ
3.6) ตรวจสอบและอนุมตั นิ โยบายความปลอดภัยสารสนเทศ ทีมีการเปลียนแปลงหรือทีได้เพิมเติม
3.7) สอบทานสถานภาพปั จจุบนั ของความปลอดภัยสารสนเทศ
3.8)
3.9)

สอบทานเหตุการณ์ทีกระทบด้านความปลอดภัยสารสนเทศ
อนุมตั ิขอ้ ยกเว้นนโยบาย

4) บทบาทหน้าที และความรับ ผิ ด ชอบของผู้ที เกี ยวข้องตามโครงสร้า งของคณะกรรมการความปลอดภัย
สารสนเทศ
4.1) หน่วยงานด้านความปลอดภัยสารสนเทศ จัดตังขึนเพือป้องกันความเสียหายขององค์กรอันเกิดจากภัย
คุกคามด้านข้อมูล เช่น การสูญหายของข้อมูล หรือการเจาะระบบสารสนเทศ เป็ นต้น และทําให้การ
ดําเนินการในส่วนทีเกียวข้องกับข้อมูลมีความปลอดภัยในระดับทีสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจของ
องค์กร
4.2) หน่ ว ยงานด้า นตรวจสอบ รับ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบการปฏิ บัติ ต ามนโยบายความปลอดภั ย
สารสนเทศขององค์กร
4.3) หน่วยงานภายใน คือ พนักงานทุกคนขององค์กร ทีมีส่วนเกียวข้องกับสารสนเทศไม่ว่าทางใดทางหนึง
มีหน้าทีรับผิดชอบ ดังนี
. . ) ปฏิบตั ิตามนโยบายความปลอดภัยสารสนเทศ
. . ) รักษาความลับของข้อมูลและรหัสผ่านเข้าใช้ระบบ

เอกสารฉบับนี เป็ นข้อมูลใช้ภายในบริษท
ั เมืองไทย แคปปิ ตอล จํากัด เท่านัน ห้ามทําการเผยแพร่สว่ นหนึงส่วนใดโดยไม่ได้รบั อนุ ญาต
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4.3.3) รายงานเหตุการณ์ละเมิดความปลอดภัยสารสนเทศ และปั ญหาทางด้านความปลอดภัยเมือ
เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว
4.3.4) ใช้งานข้อ มูลและทรัพ ย์สิ น ทางข้อมูล ขององค์ก รอย่ างรับ ผิ ดชอบ ตามข้อกํา หนดควบคุม ที
เกียวข้องและใช้ขอ้ มูลสําหรับงานทีได้รบั อนุญาตเท่านัน
4.4) หน่วยงานภายนอก คือ บุคคลภายนอกทีเข้ามาปฏิบตั ิงานในองค์กรหรือทํางานให้กบั องค์กร ซึงมีส่วน
เกียวข้องในการใช้ขอ้ มูลหรือทรัพย์สินสารสนเทศอืนขององค์กร เช่น ผูใ้ ห้บริการ/ผูจ้ าํ หน่าย ระบบคูส่ ญ
ั ญา
หรือผูท้ ีได้รบั อนุญาตiโดยมีหน้าทีความรับผิดชอบเช่นเดียวกับพนักงาน

ขององค์กร

2.1.2 การประสานงานความปลอดภัยสารสนเทศในองค์กร
ผู้บริห ารทุก หน่ว ยงานiมี ห น้าที ในการสนับสนุน และประสานงานในการประกาศใช้น โยบาย

ความ

ปลอดภัยสารสนเทศ เพือให้มีความร่วมมือและถือปฏิบตั ทิ วทั
ั งองค์กร
2.1.3 ข้อตกลงมิให้เปิ ดเผยความลับขององค์กร
ข้อมูล ขององค์กรต้องได้รบั การปกป้องด้านความปลอดภัย iโดยผู้บ ริห ารiพนัก งานiตลอดจนหน่ วยงาน
ภายนอกทีมีส่วนเกียวข้องกับข้อมูลทุกคนiต้องลงนามในสัญญาการไม่เปิ ดเผยข้อมูลi
ไม่เปิ ดเผยข้อมูลทีเป็ นความลับขององค์กร

ซึงเป็ นข้อตกลงทีจะ

เอกสารฉบับนี เป็ นข้อมูลใช้ภายในบริษท
ั เมืองไทย แคปปิ ตอล จํากัด เท่านัน ห้ามทําการเผยแพร่สว่ นหนึงส่วนใดโดยไม่ได้รบั อนุ ญาต

นโยบายความมันคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy)

11

3. นโยบายการบริหารจัดการทรัพย์สิน (Asset Management Policy)
3.1 หน้าทีความรับผิดชอบต่อทรัพย์สิน (Responsibility for Assets)
จุดประสงค์และขอบเขต
ในการดูแลรักษาและปกป้องทรัพย์สินขององค์กรได้อย่างเหมาะสมนัน องค์กรควรทราบถึงการมี อยู่ของ
ทรัพย์สินiทรัพย์สินในทีนีคือทรัพย์สินทีเกียวข้องกับข้อมูลiเช่นiข้อมูลiซอฟต์แวร์iหรือแม้แต่อปุ กรณ์ ทีเกียวข้องใน
การประมวลผล นอกจากนี องค์ก รควรกําหนดให้มี เจ้า ของทรัพ ย์สิ น เพื อรับ ผิด ชอบทรัพ ย์สิ น นัน โดยที เจ้าของ
ทรัพย์สินอาจมอบหมายให้ผอู้ ืนดูแลและควบคุมทรัพย์สินแทน อย่างไรก็ดี เจ้าของทรัพย์สินยังคงเป็ นผูท้ ีรับผิดชอบ
สูงสุดในทรัพย์สินดังกล่าว
เนือหานโยบาย
3.1. การจัดทําบัญชีทรัพย์สิน
1) ทุกหน่วยงานขององค์กรทีเกียวข้องกับข้อมูลiจะต้องดําเนินการจัดทําบัญชีทรัพย์สินทีเกียวข้อง กับข้อมูล
ขององค์กร สามารถจัดประเภทได้ดงั นี
1.1) ทรัพ ย์สินด้านฮาร์ดแวร์iเช่นiเครืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตา่ งๆ

อุปกรณ์สือสาร

เป็ นต้น
1.2) ทรัพย์สินด้านข้อมูลทังทีอยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์และรู ปเอกสารiเช่นiฐานข้อมูล,Iแฟ้มข้อมูล ในระบบที
ใช้งานจริง ข้อมูลสํารอง คู่มือการใช้งานระบบ เอกสารประกอบการพัฒนาระบบ และสัญญาต่างๆ เป็ น
ต้น ทังนี ให้พิจารณาจัดทําบัญชีทรัพย์สินเฉพาะในส่วนของทีเป็ นข้อมูลหลัก และมีความสําคัญ
1.3) ทรัพย์สินด้านซอฟต์แวร์iเช่นiระบบปฏิบตั ิการiโปรแกรมประยุกต์iเครืองมือต่างๆiในการพัฒนาระบบ
และโปรแกรมอรรถประโยชน์ เป็ นต้น
2) ผูด้ แู ลทรัพย์สินต้องตรวจทาน และปรับปรุงบัญชีทรัพย์สินอย่างสมําเสมอ อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง
3.1. การระบุผู้เป็ นเจ้าของทรัพย์สิน
1) ในการจัดทําทะเบียนทรัพย์สิน แต่ละหน่วยงานจะต้องกําหนดเจ้าของทรัพย์สินทีมีหน้าทีรับผิดชอบในการ
รักษาทรัพย์สินนัน สําหรับในกรณี ที เป็ นทรัพย์สิ นด้านข้อมูล ซึงอาจมี เจ้าของข้อมูลได้หลายคน ผู้บ ริห าร
ระดับสูงขึนไป ต้องมอบหมายความรับผิดชอบความเป็ นเจ้าของข้อมูลให้กับบุคคลที ใช้หรือเกี ยวข้องกับ
ข้อมูลนันมากทีสุด
2) เจ้าของทรัพย์สิน ต้องสอบทานความถูกต้องของรายละเอียดของทรัพย์สินในทะเบียนทรัพย์สินตลอดจนการ
แจ้งถึงการเปลียนแปลงต่างๆ ทีเกิดขึนกับทรัพย์สินให้ผดู้ แู ลทรัพย์สินทราบ

เอกสารฉบับนี เป็ นข้อมูลใช้ภายในบริษท
ั เมืองไทย แคปปิ ตอล จํากัด เท่านัน ห้ามทําการเผยแพร่สว่ นหนึงส่วนใดโดยไม่ได้รบั อนุ ญาต
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1) ข้อมูลเกียวกับบัญชีทรัพย์สินถือว่าเป็ นข้อมูลลับทีอาจอนุญาตให้เปิ ดเผยiหรือเข้าใช้งานได้
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เฉพาะบุคคล

ทีเกียวข้องและมีความจําเป็ นต้องทราบเท่านัน
2) ผูใ้ ช้งาน พนัก งาน หน่ วยงานภายนอกต้องยิ น ยอมทํา ตามข้อกําหนดในการใช้งานข้อมูล และทรัพ ย์สิน
สารสนเทศ
3.2 การจัดหมวดหมู่สารสนเทศ (Information Classification)
จุดประสงค์และขอบเขต
นโยบายได้กาํ หนดเกณฑ์ในการจัดลําดับชันของข้อมูล เพือให้ขอ้ มูลได้ถกู จัดลําดับชัน และได้รบั การป้องกัน
อย่างเหมาะสมตามแนวทางการจัดการข้อมูลในแต่ละลําดับชัน นอกจากนี นโยบายยังได้กาํ หนดถึงบทบาทของ
เจ้าของข้อมูลและผูด้ แู ลข้อมูลทีเกียวข้องกับการจัดลําดับชันของข้อมูล
เนือหานโยบาย
3.2.1 การจัดหมวดหมู่ทรัพย์สินสารสนเทศ
1) กําหนดลําดับชันข้อมูลขององค์กรเป็ น ลําดับชัน ดังนี
1.1) ชันที ข้อมูลเปิ ดเผยได้
ข้อมูลทีบุคคลภายนอกทัวไปสามารถทราบได้โดยไม่ตอ้ งมีการปิ ดกันiซึงเป็ นข้อมูลทีไม่มีผล ต่อการ
ปฏิบตั ิงาน สามารถนําเสนอต่อสาธารณะชน และไม่เป็ นประโยชน์โดยตรงในเชิงการค้าต่อคู่แข่ง หรือ
เป็ นข้อมูลทีกฏหมายระบุวา่ ต้องเปิ ดเผย
1.2) ชันที ข้อมูลใช้ภายในองค์กรเท่านัน
เป็ นข้อมูลทีเจ้าของข้อมูลพิจารณาแล้วว่า สามารถเปิ ดเผยให้พนักงานทุกคนภายในองค์กรทราบได้
แต่ไม่สามารถเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกองค์กรได้ เนืองจากอาจสร้างความเสี ยหายให้กับองค์กรได้
หากมีการร้องของบุคคลภายนอก เจ้าของข้อมูลต้องใช้ดุลยพินิ จในการเปิ ด เผย โดยยึดหลัก ความ
จําเป็ นในการใช้งาน
1.3) ชันที ข้อมูลลับ
เป็ นข้อมูลใช้ภายในองค์กรทีเจ้าของข้อมูลพิจารณาแล้วว่าไม่สามารถเปิ ดเผยให้พนักงาน

ทุกคน

ทราบ ข้อมูลประเภทนีจะถูกกําหนดให้ผทู้ ีเกียวข้องและจําเป็ นต้องใช้ในการปฏิบตั ิงานได้ทราบเท่านัน
และเป็ นการใช้งานตามสิทธิความจําเป็ นทีควรทราบ เพือให้เพียงพอต่อการปฏิบตั งิ าน
1.4) ชันที ข้อมูลลับมาก

เอกสารฉบับนี เป็ นข้อมูลใช้ภายในบริษท
ั เมืองไทย แคปปิ ตอล จํากัด เท่านัน ห้ามทําการเผยแพร่สว่ นหนึงส่วนใดโดยไม่ได้รบั อนุ ญาต
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เป็ น ข้อมูล ใช้ภ ายในองค์ก รแต่ เป็ น ข้อมูล ลับ ซึงใช้งานโดยผู้ใช้บางกลุ่ม ขององค์ก ร (ส่ วนใหญ่ เป็ น
ผูบ้ ริห ารเท่านัน)Iและไม่สามารถเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกได้Iเนืองจากข้อมูลประเภทนี มีความ
จําเป็ นต่อการปฏิ บัติงานขององค์กรIและจะเป็ น ประโยชน์ในเชิงการค้าต่อคู่แข่งหรือ ทําให้เกิ ดผล
เสียหายร้ายแรงต่อองค์กร
1.5) ชันที ข้อมูลลับทีสุด
ข้อมูลใช้ภายในองค์กรIแต่เป็ นข้อมูลลับซึงใช้งานโดยผูบ้ ริหารระดับสูงขององค์กรเท่านัน

และเป็ น

การใช้เพือการวินิจฉัยและตัดสินใจทีสําคัญขององค์กร ไม่สามารถเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกได้เลย
เนืองจากข้อมูลประเภทนีมีความจําเป็ นต่อการปฏิบตั ิงานขององค์กรจะเป็ นประโยชน์ในเชิงการค้าต่อ
คูแ่ ข่งหรือทําให้เกิดผลเสียหายร้ายแรงต่อองค์กร การนําข้อมูลในชันนีไปเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกไม่
สามารถทําได้ เว้นแต่การบังคับตามกฎหมาย
2) เจ้าของข้อมูลต้องรับผิดชอบในการกําหนดลําดับชันของข้อมูลนัน โดยคํานึงถึงความต้องการและผลกระทบ
ด้านธุรกิจเป็ นหลัก
3) เนืองจากลําดับชันของข้อมูลอาจมีการเปลียนแปลงตามระยะเวลาIเจ้าของข้อมูลต้องสอบทานลําดับชัน ของ
ข้อมูลทีรับผิดชอบอย่างสมําเสมอ เพือให้สอดคล้องกับสภาพปั จจุบนั ของข้อมูลนัน
4) ข้อมูลทีสําคัญต้องมีผดู้ แู ลรับผิดชอบข้อมูลIโดยผูด้ แู ลข้อมูลต้องปกป้องข้อมูลตามแนวทาง

การปฏิบตั ิ

ทีสอดคล้องกับลําดับชันของข้อมูล
5) การเปลียนแปลงระดับการป้องกันข้อมูลและลําดับชันข้อมูล จําเป็ นต้องได้รบั ความเห็นชอบและอนุมตั ิจาก
เจ้าของข้อมูล
3.2.2 การจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ
1) การอนุญาตให้เข้าใช้ขอ้ มูลทีจัดอยูใ่ นชันลับขึนไป ต้องกระทําโดยเจ้าของข้อมูลนัน ในการกําหนดสิทธิ การเข้า
ใช้ขอ้ มูล โดยยึดถือตามความจําเป็ นทางธุรกิจ
2) พนักงานต้องตระหนักถึงหน้าที และความรับผิดชอบในการเปิ ดเผย และแบ่งปั นข้อมูล ทังในองค์กรและกับ
หน่วยงานภายนอก
3) ข้อมูลทีจัดอยูใ่ นชันลับขึนไป จะต้องมีการทําเครืองหมายกําหนดลําดับชันตามแนวทางในการปกป้องข้อมูล
ข้อมูลทีจัดอยูใ่ นชันตํากว่านีไม่จาํ เป็ นต้องมีการจัดทําป้ายกําหนดลําดับชัน

เอกสารฉบับนี เป็ นข้อมูลใช้ภายในบริษท
ั เมืองไทย แคปปิ ตอล จํากัด เท่านัน ห้ามทําการเผยแพร่สว่ นหนึงส่วนใดโดยไม่ได้รบั อนุ ญาต
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4. นโยบายความมันคงปลอดภัยด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resources Security Policy)
4.1 การสร้างความปลอดภัยก่อนการจ้างงาน (Prior to Employment)
จุดประสงค์และขอบเขต
แนวทางการรักษาความปลอดภัยทีเกียวข้องกับกระบวนการจัดการทรัพยากรบุคคลIตังแต่ การรับเข้า
ทํา งานจนถึ ง การเลิ ก จ้า ง มี ส่ ว นสํา คัญ ที ช่ ว ยลดความเสี ยงด้า นบุ ค ลากรขององค์ก ร เนื องจากสารสนเทศที
หลากหลายIทําให้การควบคุมความปลอดภัยสารสนเทศโดยระบบอย่างเดียวไม่อาจ
เกิดประสิทธิผลเต็มที
ดังนัน กระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลจึงมีความจําเป็ นในการช่วยทําให้สารสนเทศขององค์กรมีความปลอดภัย
เนือหานโยบาย
4.1.1 การกําหนดหน้าทีความรับผิดชอบด้านความปลอดภัย
1) พนักงานทุกคนมีบทบาทหน้าทีรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ รวมถึ งการปฏิ บตั ิตาม
นโยบายและระเบียบปฏิบตั ดิ า้ นความปลอดภัยสารสนเทศ
2) กรณีทีพนักงานมีหน้าทีเกียวข้องกับข้อมูลทีมีความสําคัญหรือความลับ ต้องมีการกําหนดหน้าทีและความ
รับผิดชอบด้านความปลอดภัยสารสนเทศทีมีลกั ษณะเฉพาะกับหน้าทีงานนันในคําอธิบายหน้าทีงาน
4.1.2 การตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
1) หน่วยงานทรัพ ยากรบุคคลต้องตรวจสอบประวัติของบุคคลก่อนทีจะทําการว่าจ้าง เช่น หลักฐานการศึกษา
บุคคลอ้างอิง ประวัตกิ ารทํางานจากหน่วยงานต้นสังกัดเดิม และเอกสารทีทางราชการออกให้ เป็ นต้น
2) หน่วยงานทรัพยากรบุคคล ต้องสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยสารสนเทศตังแต่
การจ้างพนักงาน รวมทังระบุความรับผิดชอบดังกล่าวในสัญญาว่าจ้าง
3) บุคคลทีถูกว่าจ้างเพือทํางานในระบบทีสําคัญขององค์กรIในตําแหน่งทีมีความสําคัญIจําเป็ นต้อง มี การ
ตรวจสอบเป็ นพิเศษ
4.1.3 การกําหนดเงือนไขการจ้างงาน
1) เงือนไขการจ้างงาน ควรกําหนดถึงหน้าทีความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยสารสนเทศและการปฏิบตั ติ าม
นโยบายความปลอดภัย สารสนเทศIการฝ่ าฝื นหรือ ละเลยต่ อ หน้าที และนโยบาย
สารสนเทศขององค์กรถือว่ามีความผิดIต้องพิจารณาตามบทลงโทษขององค์กร

ความปลอดภั ย

ซึงขึนอยูก่ บั ความรุ นแรง

ของผลกระทบทีเกิดขึนกับองค์กร

เอกสารฉบับนี เป็ นข้อมูลใช้ภายในบริษท
ั เมืองไทย แคปปิ ตอล จํากัด เท่านัน ห้ามทําการเผยแพร่สว่ นหนึงส่วนใดโดยไม่ได้รบั อนุ ญาต

นโยบายความมันคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy)

15

2) หน่วยงานหรือบุคคลจากหน่วยงานภายนอกซึงองค์กรว่าจ้าง จะต้องทําความเข้าใจและรับทราบนโยบาย
ความปลอดภัย สารสนเทศในสาระสําคัญ โดยเฉพาะอย่า งยิงในเรืองการไม่เปิ ดเผยข้อมูล ก่อนการเริม
ปฏิบตั งิ านจริงในองค์กร
3) พนักงานมีหน้าทีและความรับผิดชอบในการดูแลรักษาความลับของข้อมูลIแม้ว่าเมือนําข้อมูล
ภายนอกอาคารสํา นัก งานIนําข้อมูลไปทํา งานที บ้า นIหรือ การเข้า สู่ระบบขององค์ก ร

ไปทํางาน

จากภายนอก

(Remote Access)
4.2 การสร้างความปลอดภัยในระหว่างการจ้างงาน (During Employment)
จุดประสงค์และขอบเขต
เพือลดความเสียงของสารสนเทศทีเกิดจากบุคลากร ทังทีเกิดจากการละเมิดความปลอดภัยสารสนเทศโดย
เจตนาและไม่ได้เจตนา หรือจากการละเลยต่อการปฏิบตั หิ น้าทีทีเกียวข้องกับความปลอดภัยสารสนเทศ
เนือหานโยบาย
4.2.1 หน้าทีในการบริหารจัดการทางด้านความปลอดภัย
ผู้ใช้งานIพนัก งานIหน่ วยงานภายนอกต้องปฏิ บัติ ตามนโยบายและระเบี ย บปฏิ บัติ ท างด้าน
ความ
ปลอดภัยสารสนเทศขององค์กร
4.2.2 การสร้างความตระหนัก การให้ความรู้ และการอบรมด้านความปลอดภัยสารสนเทศให้กับพนักงาน
1) หน่วยงานทรัพยากรบุคคลIควรจัดการอบรมพนักงานใหม่ทุกคนขององค์กรIโดยเนื อหาต้องครอบคลุม ถึ ง
นโยบาย ระเบียบปฏิบตั ิ วิธีการทํางาน และข้อบังคับการทํางานต่างๆ
2) หน่วยงานด้านทรัพยากรบุคคลและหน่วยงานต้นสังกัดของพนักงานIต้องจัดการอบรมให้ความรู ้ ในการ
ทํางานกับพนักงานอย่างสมําเสมอ เพือเพิมเติมความรูแ้ ละเพิมประสิทธิภาพในการทํางานให้กบั พนักงาน
3) พนักงานทุกคน ควรเข้ารับฟั งการอบรมให้ตระหนักถึงความปลอดภัยสารสนเทศเพิมเติมเป็ นระยะๆ เพือ
รับ ทราบถึ ง นโยบายความปลอดภัย เพิ มเติ ม ขององค์ก รIเหตุก ารณ์ ล ะเมิ ด ความปลอดภั ย

และ

กรณีศกึ ษาใหม่ๆ และเป็ นการเน้นยําในนโยบายความปลอดภัยสารสนเทศขององค์กร
4.2.3 กระบวนการทางวินัยเพือลงโทษ
หน่วยงานทรัพ ยากรบุ คคลIและหน่วยงานด้านกฎหมายต้องกําหนดบทลงโทษสํา หรับพนักงาน
ละเมิดนโยบายความมันคงปลอดภัยสารสนเทศ และระเบียบปฏิบตั ทิ ีเกียวข้อง
4.3 การสินสุดหรือการเปลียนการจ้างงาน (Termination or Change of Employment)
จุดประสงค์และขอบเขต

เอกสารฉบับนี เป็ นข้อมูลใช้ภายในบริษท
ั เมืองไทย แคปปิ ตอล จํากัด เท่านัน ห้ามทําการเผยแพร่สว่ นหนึงส่วนใดโดยไม่ได้รบั อนุ ญาต
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เพือเพิมความปลอดภัยทีเกี ยวข้องกับกระบวนการจัดการบุคลากรทีกําลังจะเลิกจ้าง โดยระบุหน้าทีความ
รับผิดชอบและบทบาทของผูเ้ กียวข้องกับกระบวนการIนอกจากนียังเป็ นการควบคุมความปลอดภัย ของสารสนเทศ
ให้ดียิงขึน

เนือหานโยบาย
4.3.1 การสินสุดหรือการเปลียนการจ้างงาน
หน่ วยงานทรัพ ยากรบุค คลและหน่ว ยงานที เกี ยวข้องIต้องร่ว มกัน กํา หนดขันตอนการปฏิ บัติ
ของ
พนักงานทีออกจากองค์กรเมือสินสุดการจ้างงาน
4.3.2 การคืนทรัพย์สิน
เมือมี การโอนย้าย หรือพ้นสภาพการเป็ นพนักงาน รวมถึงหน่วยงานภายนอกเมือสินสุดการทํางานให้กับ
องค์กรต้องทําการคืนทรัพย์สินขององค์กรให้ฝ่ายทีดูแลทรัพย์สินนันๆ
4.3.3 การถอดถอนสิทธิในการเข้าถึง
หน่วยงานทรัพยากรบุคคล ต้องแจ้งหน่วยงานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและหน่วยงานที เกี ยวข้องทราบ
ทัน ที ที มี ก ารโอนย้ายIลาออกIหรือพ้น สภาพการเป็ น พนัก งานขององค์ก รเพื อทํา การถอดถอนสิ ท ธิ การเข้าใช้
ระบบงานต่างๆ และการเข้า-ออกพืนทีขององค์กร

เอกสารฉบับนี เป็ นข้อมูลใช้ภายในบริษท
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5. นโยบายความปลอดภัยทางกายภาพและสิงแวดล้อม (Physical and Environmental Security Policy)
5.1 พืนทีทีต้องการรักษาความปลอดภัย (Secure Areas)
จุดประสงค์และขอบเขต
เพือกําหนดพืนทีควบคุมความมันคงปลอดภัยภายในองค์กร และกําหนดมาตรการป้องกันทีเหมะสมตาม
ระดับของความเสี ยงในแต่ล ะพื นที โดยการควบคุม ดังกล่า วเป็ น การป้องกัน สารสนเทศ และระบบประมวลผล
สารสนเทศขององค์กรขันพืนฐานจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รบั การอนุญาต ความเสี ยหายทีอาจเกิดขึนจากภัยคุกคาม
และการรบกวนไม่ว่าโดยตังใจหรือจากภัยธรรมชาติ
เนือหานโยบาย
5.1.1 การกําหนดเขตพืนทีควบคุม
จัดระดับความสําคัญ ของพื นทีในอาคารสํานัก งานขององค์ก ร และกําหนดให้มี พื นที ควบคุม โดยใช้การ
ประเมิน ความเสียง ซึงการจัดทําการประเมิน ความเสี ยงในพืนทีอาคารสํานักงานขององค์กรเพือกําหนดหาพืนที
ควบคุมความปลอดภัย และหามาตรการการควบคุมทีเหมาะสมกับพืนทีดังกล่าว
5.1.2 การควบคุมการเข้า-ออก
1) พนักงานทุกคนต้องติดบัตรพนักงานให้เห็นอย่างชัดเจน ตลอดเวลาในขณะทีอยู่ในอาคารสํานักงานของ
องค์กร
2) ผูท้ ีมาติดต่อ ต้องติดต่อเจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัยเพือทําการแลกบัตรอนุญาตให้เข้าสถานที และต้อง
ติดบัตรให้เห็นอย่างชัดเจน ตลอดเวลาทีอยู่ในอาคารสํานักงานขององค์กร
3) สิทธิในการผ่านเข้า-ออกพืนทีของพนักงาน จะต้องทําการยกเลิกทันที เมือพนักงานลาออกหรือสินสุดการ
เป็ นพนักงาน
4) สิทธิในการผ่านเข้า-ออกของพนักงานในพืนทีทีมีความสําคัญ ต้องมีการตรวจสอบเป็ นรายไตรมาส
5) อาคารทีมีศนู ย์คอมพิวเตอร์ ห้องระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสือสารต้องมีมาตรการความมันคงปลอดภัยที
เข้มงวด เพือป้องกันการผ่านเข้า-ออกของผูท้ ีไม่ได้รบั อนุญาต
6) พืนทีที มีการติดตังอุปกรณ์ควบคุมการเข้า-ออก ห้ามพนักงานทําการหลีกเลียงหรืองดเว้นการทํางานของ
อุปกรณ์ควบคุมการผ่านเข้า-ออก เช่น การเปิ ดจากภายในและอนุญาตให้บุคคลจากด้านนอกเข้าโดยมิได้มี
การควคบุม ติดตามหรือสอบถาม เป็ นต้น
5.1.3 การรักษาความปลอดภัยของศูนย์คอมพิวเตอร์
1) ไม่ควรมีปา้ ยหรือสัญลักษณ์ทีแสดงถึงทีตังสถานทีของศูนย์คอมพิวเตอร์

เอกสารฉบับนี เป็ นข้อมูลใช้ภายในบริษท
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2) ห้องประมวลผลในศูนย์คอมพิวเตอร์เป็ นพืนทีหวงห้ามIโปรแกรมเมอร์Iและผูใ้ ช้งานทัวไปไม่มีสิทธิ ทีจะเข้า
ไปในพืนทีดังกล่าวโดยไม่มีการควบคุม
3) ต้อ งมี ก ารตรวจสอบประตูฉุก เฉิ น ในสถานที Iสําหรับ การประมวลผลที สํา คัญ ว่ามี ก ารล็ อ ค

อย่า ง

เรียบร้อย ตลอดจนมีการใช้งานอย่างถูกต้องและปลอดภัยตามวัตถุประสงค์
4) อุปกรณ์และสื อที ใช้สาํ รองข้อมูล ต้องจัดเก็ บไว้ในสถานที ปลอดภัยห่างจากอุปกรณ์ทีเก็บข้อมูลหลัก ใน
ระยะทีสามารถป้องกันความเสียหายเมือมีเหตุเกิดขึนกับสถานทีจัดเก็บอุปกรณ์หลัก
5) ห้องระบบคอมพิวเตอร์ตอ้ งติดตังระบบประตูอตั โนมัติ ทีสามารถปิ ดทันทีโดยอัตโนมัติหลังจากทีเปิ ดประตู
แล้ว และจะต้องมีสญ
ั ญาณเตือนเมือมีการเปิ ดประตูทงไว้
ิ
5.1.4 การป้ องกันภัยคุกคามจากภายนอกและสิงแวดล้อม
1) ศูนย์คอมพิวเตอร์Iต้องมีการควบคุมความปลอดภัยIทีอาจเกิดจากไฟไหม้Iนําท่วมIแผ่นดินไหวIเป็ นต้น
2) ศูนย์คอมพิวเตอร์ ต้องมีระบบป้องกันอัคคีภยั ระบบปรับอากาศและความชืน ระบบกระแสไฟฟ้า
5.2 ความปลอดภัยของอุปกรณ์ (Equipment Security)
จุดประสงค์และขอบเขต
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายถือว่าเป็ นอุปกรณ์ทีสําคัญต่อสารสนเทศและการดําเนินธุรกิจ ดังนัน
อุปกรณ์เหล่านี ควรมีการป้องกัน อัน ตรายจากสภาพแวดล้อม รวมถึงการจํากัดการนําอุปกรณ์ดงั กล่าวไปใช้นอก
สถานที
เนือหานโยบาย
5.2.1 การจัดวางและการป้ องกันอุปกรณ์
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตอ้ งได้รบั การจัดวางโดยคํานึงถึงสิงต่างๆ ต่อไปนี
1) อุปกรณ์ตอ้ งมีการจัดวางเพือลดการเข้าถึงบริเวณทํางานโดยไม่จาํ เป็ น
2) อุปกรณ์ประมวลผลสารสนเทศทีมีขอ้ มูลสําคัญต้องมีการจัดวางในมุมทีเหมาะสมIเพือลดความเสียง ในการ
มองเห็นข้อมูลโดยบุคคลทีไม่เกียวข้องและไม่ได้รบั อนุญาตระหว่างการใช้งาน
3) การรักษาอุปกรณ์ควรเก็บให้ปลอดภัยเพือหลีกเลียงการเข้าถึงโดยไม่ได้รบั อนุญาต
4) ต้องมีการตรวจสอบดูแลสภาพแวดล้อมIเช่นIอุณหภูมิ และความชื นIซึงสามารถทําให้เกิ ดการทํางาน
ผิดพลาดของอุปกรณ์ประมวลผลสารสนเทศ
5) ต้องมีการติดตังระบบป้องกันฟ้าผ่าในทุกอาคาร
5.2.2 ระบบและอุปกรณ์สนับสนุนการทํางาน

เอกสารฉบับนี เป็ นข้อมูลใช้ภายในบริษท
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1) อุปกรณ์คอมพิ วเตอร์และเครื อข่ ายที สําคัญ ต้องมี อุ ปกรณ์ ส าํ รองไฟฟ้ าฉุ กเฉิ น (UPS) เพื อให้ระบบทํางาน
ต่อเนืองหรือสินสุดการทํางานอย่างเหมาะสมเมือระบบไฟฟ้าขัดข้อง
2) ต้องทําการตรวจสอบอุปกรณ์สาํ รองไฟฟ้าฉุกเฉินตามขันตอนของผูผ้ ลิตอย่างสมําเสมอ เพือให้มนใจว่
ั าอุปกรณ์
ดังกล่าวสามารถรองรับการทํางานได้เมือเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง
3) ต้องพิจารณาใช้ระบบเครืองกําเนิดไฟฟ้ าสํารอง (Power Generator) กับระบบที มีความสําคัญในการดําเนิ น
ธุรกิจขององค์กรทีมีความจําเป็ นต้องทํางานต่อเนือง
4) ต้องทําการทดสอบและตรวจสอบความพร้อมของเครืองกําเนิดไฟฟ้าสํารอง รวมทังแหล่งพลังงานสํารองอย่าง
น้อยทุกเดือน
5.2.3 การบํารุ งรักษาอุปกรณ์
1) อุปกรณ์ทังหมดต้องมี การตรวจสอบและบํารุ งรักษาตามวิธีที ถูกต้องของผู้ผลิ ต เพื อความพร้อมของระบบอยู่
เสมอ
2) การบํารุงรักษาอุปกรณ์ทีเกี ยวข้องกับระบบประมวลผลขององค์กร จะต้องดําเนินการเฉพาะผูท้ ีได้รบั อนุญาต
เท่านัน
3) การส่งอุปกรณ์ต่างๆIไปซ่อมแซมภายนอกIต้องมีการควบคุมทีเหมาะสมเพื อรักษาความลับและความถูกต้อง
ของข้อมูลทีอยู่ในอุปกรณ์เหล่านัน
5.2.4 การป้ องกันอุปกรณ์ทใช้
ี งานอยู่นอกสํานักงาน
1) มาตรฐานทีกล่าวไว้ในนโยบายความปลอดภัยสารสนเทศ มีผลบังคับใช้กับอุปกรณ์และข้อมูลขององค์กรทังใน
และนอกสถานที
2) พนักงานที เดินทางไปพร้อมกับเครืองคอมพิวเตอร์แบบพกพาIหรืออุปกรณ์และข้อมูลขององค์กร ต้องดูแล
เครืองคอมพิวเตอร์และข้อมูลภายในอย่างระมัดระวัง

เอกสารฉบับนี เป็ นข้อมูลใช้ภายในบริษท
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6. นโยบายการบริหารจัดการด้านการสือสารและการปฏิบัตกิ าร (Communication and Operation Management
Policy)
6.1 การกําหนดหน้าทีความรับผิดชอบและขันตอนการปฏิบัติงาน (Operational Procedure and
Responsibilities)
จุดประสงค์และขอบเขต
เพื อทํา ให้เกิ ด การปฏิ บัติ งานด้า นระบบประมวลผลที มี ค วามปลอดภัย และถูก ต้อ ง ควรกํา หนดหน้า ที
ความรับ ผิดชอบ และกระบวนการด้านการจัด การและปฏิ บัติงานของระบบประมวลผลที ชัดเจน ซึงหน้าที ความ
รับผิดชอบทีกําหนดนี ควรพิจารณาถึงการแบ่งแยกหน้าทีทีเหมาะสม นอกจากกระบวนการทํางานปกติแล้ว ควรมีการ
กําหนดขันตอนการปฏิบ ัติเมื อเกิ ด เหตุก ารณ์ก ระทบความปลอดภัย ขึนในระบบประมวลผล
เหตุการณ์ดงั กล่าว

เพื อรองรับกั บ

เนือหานโยบาย
. . ขันตอนการปฏิบัติงานทีเป็ นลายลักษณ์อักษร
1) หน่วยงานที ดูแลระบบ ต้องมี การจัดทําเอกสารขันตอนการปฏิ บ ัติงานที เกี ยวข้องกับระบบประมวลผล เช่ น
ระเบียบในการสํารองข้อมูล กระบวนการในการเปิ ด-ปิ ดระบบ กระบวนการซ่อมบํารุ ง เป็ นต้น รวมถึงการจัดทํา
เอกสารขันตอนการปฏิบตั ิงานในกรณี ทีเกิดความล้มเหลวหรือความผิดพลาดของระบบ เช่น ระเบียบปฏิบตั ิ ที
เกียวข้องกับการกูร้ ะบบ (Recovery Procedure)
2) หัวหน้าหน่วยงานทีดูแลระบบถือว่าเป็ นเจ้าของเอกสารขันตอนการปฏิบตั ิงานดังกล่าว
3) เจ้าของเอกสารต้องปรับปรุ งเอกสารดังกล่าวให้มีความถูกต้องเสมอ
4) เอกสารระเบียบปฏิบตั ิในการปฏิบตั ิงานด้านระบบข้อมูล ถื อว่าเป็ นเอกสารควบคุม การเปลียนแปลงในเอกสาร
ดังกล่าวต้องได้รบั อนุญาตจากเจ้าของเอกสาร
. . การควบคุมการเปลียนแปลงในการปฏิบัตงิ าน
1) ระบบประมวลผลและระบบเครือข่ายทีใช้งานจริง จะต้องมีระเบียบปฏิบัติในการควบคุมการเปลียนแปลง ของ
ระบบ (Change Control Procedure)
2) เมือมีการดําเนินการเปลียนแปลงในระบบ ผูด้ าํ เนินการเปลียนแปลงจะต้องบันทึกรายละเอียดทีสําคัญของการ
เปลียนแปลงดังกล่าวIนอกจากนีIรายละเอี ยดบันทึกการทํางานI (AuditILog) Iในระหว่าง

การเปลียนแปลง

ซึงบันทึกโดยระบบ จะต้องมีการจัดเก็บเพือตรวจสอบภายหลัง
3) ก่อนดําเนินการเปลียนแปลงในระบบ ต้องมี การทดสอบด้วยวิธีใดวิธีหนึงในระบบทดสอบ เพื อให้แน่ใจว่าการ
เปลียนแปลงนันๆ จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบ
เอกสารฉบับนี เป็ นข้อมูลใช้ภายในบริษท
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4) หลังจากทําการเปลียนแปลงแล้ว หน่วยงานทีดูแลระบบต้องทําการทดสอบเพือยืนยันว่าระบบสามารถทํางานได้
ปกติ
5) การขอเปลียนแปลงในระบบสารสนเทศ ต้องได้รบั การอนุมตั ิจากหัวหน้าหน่วยงานเจ้าของระบบ

. . การแบ่งแยกระบบทีใช้ในการพัฒนาออกจากระบบทีใช้ในการปฏิบัตงิ าน
1) ในการพัฒนาระบบ ต้องจัดให้มีการแยกสภาพแวดล้อมสําหรับระบบทีใช้ในการพัฒนา (Development System)
และระบบทีใช้งานจริง (Production System)
2) ต้องจัดให้มีระเบียบปฏิบตั ทิ ีชัดเจนในการโอนย้ายโปรแกรมทีพัฒนาเสร็จแล้ว ไปยังระบบทีใช้งานจริง
3) ต้องไม่มีการติดตังคอมไพเลอร์ (Compiler) หรือโปรแกรมสําหรับการพัฒนาโปรแกรมอืนๆ ในระบบคอมพิวเตอร์
ทีใช้งานจริง
6.2 การบริหารจัดการสําหรับการให้บริการของหน่วยงานภายนอก (Third Party Service Delivery
Management)
จุดประสงค์และขอบเขต
เพื อจัด ทํา และรัก ษาระดับ ความปลอดภั ย ของการปฏิ บัติ ห น้าที โดยหน่ว ยงานภายนอกให้เป็ น ไปตาม
ข้อตกลงทีได้จดั ทําไว้
เนือหานโยบาย
. . การให้บริการของหน่วยงานภายนอก
การให้บริการโดยหน่วยงานภายนอก ต้องระบุขอ้ ตกลงในการจัดการความปลอดภัย รายละเอียดบริการ และ
รูปแบบของการบริหารจัดการ
. . การตรวจสอบการให้บริการของหน่วยงานภายนอก
1) ต้องมีการตรวจสอบการให้บริการจากหน่วยงานภายนอกIผูท้ าํ หน้าทีตรวจสอบจําเป็ นต้องมีความรู ้ ความเข้าใจ
ในเรืองความปลอดภัยสารสนเทศ ตลอดจนเงือนไขและข้อตกลงต่าง ๆ
2) ในกรณีทีมีเหตุการณ์ทีกระทบต่อความปลอดภัยโดยทีมีสาเหตุมาจากบุคคลภายนอก ต้องมีการดําเนินการ เพือ
รักษาความถูกต้องทางด้านหลักฐานและดําเนินการทางกฎหมายในกรณีทีจําเป็ น
. . การบริหารจัดการการเปลียนแปลงการให้บริการ
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1) การเปลี ยนแปลงการให้บริการ อาจพิจารณาเปลี ยนแปลงอันเนื องมาจากการปรับปรุ งบริการ การแก้ไขหรือ
ปรับปรุงนโยบายและการปฏิบตั ิ เพือแก้ไขเหตุการณ์และปรับปรุ งด้านความปลอดภัย
2) การเปลี ยนแปลงการให้บริการIอาจมี สาเหตุอันเนืองมาจากการเปลี ยนแปลงหรือปรับปรุ งเครือข่าย การใช้
เทคโนโลยีใหม่ การใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ การพัฒนาเครืองมือและสภาพแวดล้อม การเปลียนแปลงสถานทีตังของ
พืนทีการให้บริการ และการเปลียนแปลงผูข้ าย
6.3 การวางแผนและการตรวจรับทรัพยากรสารสนเทศ (System Planning and Acceptance)
จุดประสงค์และขอบเขต
เพือลดความเสียงในการเกิดความล้มเหลวของระบบIและให้มันใจได้ว่าระบบจะอยู่ในสถานะ พร้อมใช้
งาน ควรมีการทดสอบระบบก่อนนํามาใช้งานจริง

เนือหานโยบาย
. . การวางแผนความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ
1) หน่วยงานผูด้ แู ลระบบต้องตรวจทานความสามารถในการรองรับการทํางานของระบบ โดยการติดตามการใช้งาน
ทรัพยากรของระบบอย่างต่อเนือง
2) ระบบใหม่ทีจะนํามาใช้งานจริงIต้องได้รบั การทดสอบในเรืองความสามารถในการรองรับการทํางาน ของระบบ
นันๆ ซึงควรมีประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือเหนือกว่าความต้องการทางเทคนิคและความต้องการทางธุรกิจ
. . การตรวจรับระบบ
1) เจ้าของระบบงานธุรกิจIมีหน้าทีในการกําหนดเกณฑ์ของการทดสอบทีมีความชัดเจนเพือรับรอง ความถูกต้อง
ของระบบใหม่
2) ต้องมีการลงนามเห็นชอบในการรับรองความถูกต้องของโปรแกรมทีทดสอบก่อนนําไปใช้งานจริง โดยเจ้าของ
ระบบงานหลัก/หน่วยงานทีร่วมทําการทดสอบ
6.4 การป้ องกันโปรแกรมทีไม่ประสงค์ดี (Protection against Malicious and Mobile Code)
จุดประสงค์และขอบเขต
เพือควบคุม และป้องกันซอฟต์แวร์ และข้อมูล จากโปรแกรมทีไม่ประสงค์ดีและซอฟต์แวร์อนั ตราย
เนือหานโยบาย
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. . การป้ องกันโปรแกรมทีไม่ประสงค์ดี
1) ก่อนการนําซอฟต์แวร์ หรือข้อมูลจากภายนอกมาใช้งาน ต้องมีการตรวจสอบซอฟต์แวร์ หรือข้อมูลดังกล่าวให้
แน่ใจว่าไม่มีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์อนั ตรายแฝงอยู่
2) หน่วยงานผูด้ ูแลระบบ ต้องจัดให้มีการติดตังโปรแกรมป้องกันไวรัสเวอร์ชันล่าสุดในระดับระบบปฏิบตั ิการบน
เครืองคอมพิวเตอร์และเครืองเซิรป์ เวอร์
3) หน่วยงานผู้ดูแลระบบ ต้องกําหนดให้โปรแกรมค้นหาไวรัสทํางานพร้อมกันกับการเริ มทํางานของระบบ
ประมวลผล และโปรแกรมดังกล่าวต้องทํางานในขณะการใช้ระบบด้วย
4) ไฟล์ทีแนบมากับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือไฟล์ทีดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ตต้องมีการตรวจหาไวรัสก่อน
นําไปใช้งาน
5) ห้ามพนักงานดําเนินการใดๆ ทีเกียวกับการพัฒนาไวรัส หรือซอฟต์แวร์อนั ตรายหรือเก็บไว้เป็ นเจ้าของ
6) ในกรณี ทีมีการนําสือบันทึกข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกที อนุญาตให้น าํ มาใช้ ผูท้ ีจะใช้งานสื อข้อมูลนันต้อง
ตรวจสอบไวรัสคอมพิวเตอร์ก่อนใช้งานทุกครัง
6.5 การสํารองข้อมูล (Back-up)
จุดประสงค์และขอบเขต
เพือให้อปุ กรณ์ประมวลผลสารสนเทศถูกต้องสมบูรณ์และพร้อมใช้งานเสมอ

เนือหานโยบาย
. . การสํารองข้อมูล
1) ข้อมูลทางธุรกิจทีสําคัญต้องมีการกําหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาอย่างชัดเจน
2) จัดทําระเบียบปฏิบตั ิทีเป็ นเอกสารในการสํารองและกูค้ ืนข้อมูล ในระบบงานทีสําคัญ
3) หน่วยงานผูด้ แู ลระบบ ต้องทําการสํารองข้อมูลและเก็บรักษาไว้ตามแนวทางปฏิบตั ิการเก็บรักษาข้อมูล
4) หน่วยงานผูด้ แู ลระบบต้องทําการทดสอบกูข้ อ้ มูลสํารองในทุกระบบ โดยระบบหลักต้องมีการทดสอบอย่างน้อยปี
ละหนึงครัง ซึงการทดสอบดังกล่าวต้องใช้ขอ้ มูลสํารองจากระบบทีใช้งานจริง แต่ทดสอบ บนระบบทดสอบ
5) คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ผูใ้ ช้ตอ้ งรับผิดชอบในการสํารองข้อมูลไฟล์ทีสําคัญ
6.6 การบริหารจัดการทางด้านความปลอดภัยสําหรับเครือข่าย (Network Security Management)
จุดประสงค์และขอบเขต
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เพื อทํา ให้ระบบเครือ ข่ายมี ค วามปลอดภัย และสามารถใช้เป็ น สื อในการรับ ส่งข้อมูล ต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
เนือหานโยบาย
. . มาตรการเครือข่าย
หัวหน้าหน่ วยงานควบคุม ระบบเครือ ข่ าย ต้องรับ ผิ ด ชอบในการจัดให้มี ก ารควบคุมการปฏิ บัติ ก ารด้า น
เครือข่าย ดังต่อไปนี
1) กําหนดและจัดทําแผนผังแสดงเครือข่ายสือสาร (Network Configuration) แสดงถึงข้อมูลเกียวกับอุปกรณ์
และคูส่ ายทีใช้ในการสือสารของเครือข่ายทังหมดอย่างชัดเจน
2) จัดให้มีการควบคุมการติดตังอุปกรณ์สือสารให้สอดคล้องกับแผนผังแสดงเครือข่ายสือสารทีจัดไว้
3) มีมาตรการในการควบคุมดูแลสภาพและประเมินประสิทธิ ภาพการใช้งานของคู่สาย สายสือสารและอุปกรณ์ใน
เครือข่ายสือสาร เพือให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
4) บํารุงรักษาอุปกรณ์อย่างสมําเสมอ
5) ประเมินประสิทธิ ภาพของระบบเครือข่ายอย่างน้อยปี ละ ครัง และวางแผนในการปรับปรุ งระบบเครือข่ายให้
สามารถรองรับปริมาณงานทีจะขยายตัวในอนาคต
. . ความปลอดภัยสําหรับบริการเครือข่าย
ผูใ้ ห้บริการทางเครือข่าย ต้องได้รบั การตรวจสอบ และวิเคราะห์ในเรืองระดับการให้บริการ รู ปแบบความ
ปลอดภัยของเครือข่าย การจัดการความต้องการขององค์กร
6.7 การจัดการสือทีใช้ในการบันทึกข้อมูล (Media Handling)
จุดประสงค์และขอบเขต
เพือป้องกันความเสียหายต่อการดําเนินธุรกิจ อันเนืองมาจากความเสียหายของสือบันทึกข้อมูลต่างๆ ควร
ได้รบั การควบคุมและจัดการอย่างเหมาะสม
. . การบริหารจัดการสือบันทึกข้อมูลทีสามารถเคลือนย้ายได้
1) สือบันทึกข้อมูลต้องตังชือตามทีกําหนด และต้องมีทะเบียนควบคุมการใช้งาน
2) การเบิกและจ่ายสือบันทึกข้อมูลจะต้องผ่านการอนุมตั ิจากผูม้ ีอาํ นาจของหน่วยงานผูใ้ ช้
3) สือบันทึกข้อมูลต้องมีการตรวจนับอย่างน้อยปี ละ ครัง

เอกสารฉบับนี เป็ นข้อมูลใช้ภายในบริษท
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4) การนําอุปกรณ์คอมพิ วเตอร์ใดๆ ออกจากองค์กร ต้องได้รบั อนุญาตอย่างเป็ นทางการจากผู้บริหาร อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ซงบั
ึ นทึกข้อมูลทีสําคัญต้องมีผรู้ บั ผิดชอบและต้องมีการบันทึกการนําออกทุกครัง
. . การกําจัดสือบันทึกข้อมูล
1) ข้อมูลลําดับชันลับมากขึนไป ทีอยูใ่ นรูปเอกสารทีต้องการทําลาย ต้องทําลายโดยการเข้าเครืองย่อยกระดาษ เผา
ทําลาย หรือด้วยวิธีการอืนทีจะไม่สามารถนําข้อมูลนันกลับมาใช้ใหม่ได้
2) การทําลายสือบันทึกข้อมูลทีบันทึกข้อมูลลําดับชันลับมากขึนไป ต้องได้รบั การอนุมตั ิจากผูม้ ีอาํ นาจและต้องมี
การบันทึกการทําลายทุกครัง เพือเป็ นหลักฐานในการตรวจสอบในภายหน้า
. . ขันตอนปฏิบัติสาํ หรับการจัดการสารสนเทศ
1) พนักงานทุกคน ต้องรับผิ ดชอบในการจัดการและป้องกันข้อมูลที สําคัญอย่างเหมาะสมกับความสําคัญของ
ข้อมูลตามมาตรฐานแนวทางการปกป้องข้อมูล
2) ต้องทําการควบคุมในการเข้าถึงทางกายภาพสําหรับอุปกรณ์เทปแม่เหล็ก แผ่นดิสก์ และสือบันทึกข้อมูลสําคัญ
ต่างๆ โดยอนุญาตให้เฉพาะผูท้ ี มีหน้าที รับผิดชอบเท่านันที มีสิทธิในการเข้าถึง และต้องมีการตรวจทานความ
เหมาะสมของรายชือผูม้ ีสิทธิเข้าถึงดังกล่าวอย่างสมําเสมอ
. . การสร้างความปลอดภัยสําหรับเอกสารระบบ
1) หน่วยงานผูด้ แู ลระบบ ต้องจัดให้มีการปรับปรุงเอกสารระบบให้มีความทันสมัยและมีความพร้อมใช้อยูเ่ สมอ
2) เอกสารระบบที สําคัญ จะต้องมี การจัดเก็ บอย่างปลอดภัย รวมทังมี การควบคุมและป้องกันการเข้าถึ งอย่าง
เหมาะสม ซึงผูม้ ีหน้าทีรับผิดชอบโดยตรงเท่านันทีมีสิทธิในการเข้าใช้เอกสารนัน
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ั เมืองไทย แคปปิ ตอล จํากัด เท่านัน ห้ามทําการเผยแพร่สว่ นหนึงส่วนใดโดยไม่ได้รบั อนุ ญาต

นโยบายความมันคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy)

26

7. นโยบายการควบคุมการเข้าถึง (Access Control Policy)
7.1 ข้อกําหนดทางธุรกิจสําหรับการควบคุมการเข้าถึง (Business Requirement For Access Control)
จุดประสงค์และขอบเขต
เพือลดความเสียงด้านการเข้าใช้งานอย่างไม่เหมาะสม จําเป็ นต้องควบคุมการเข้าใช้ระบบสารสนเทศ โดย
พิ จ ารณาถึ งความเหมาะสมในการเข้าใช้งานระบบจากความจําเป็ น และความต้องการทางธุรกิ จประกอบกั บ
ข้อกําหนดด้านความปลอดภัย
เนือหานโยบาย
. . นโยบายการควบคุมการเข้าถึงระบบ
เจ้าของระบบงานธุรกิจ โดยความร่วมมือกับหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องจัดทํานโยบายและ
มาตรการควบคุม การเข้า ใช้ระบบข้อมูลขององค์ก รเป็ น เอกสารชัดเจน และนโยบายนี ต้องสอดคล้องกับ ความ
ต้องการทางธุรกิจ
7.2 การบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้ (User Access Management)
จุดประสงค์และขอบเขต
เพือป้องกันการเข้าใช้ระบบโดยไม่ได้รบั อนุญาต ต้องมีวิธีการควบคุมสิทธิในกระบวนการทีเกียวข้องกับผูใ้ ช้งาน
ระบบเริมตังแต่การขอจดทะเบียนไปจนถึงการยกเลิกสิทธิในกรณีทีผูใ้ ช้งานนันไม่มีความจําเป็ นต้องใช้อีกต่อไป รวมไปถึง
การควบคุมสิทธิของผูใ้ ช้ซงมี
ึ สิทธิพิเศษทีสามารถแก้ไขสิทธิตา่ งๆ ของระบบได้
เนือหานโยบาย
. . การลงทะเบียนผู้ใช้
1) ผูด้ ูแลระบบโดยความเห็ นชอบของเจ้าของระบบงานธุรกิ จIต้องจัดทําระเบี ยบปฏิ บัติ สาํ หรับการ

ขอจด

ทะเบียนและการขอยกเลิกสิทธิ ในการเข้าใช้ระบบข้อมูลทุกระบบ
2) พนักงานทุกคนทีมีสิทธิเข้าใช้งานระบบข้อมูลต้องมีรหัสผูใ้ ช้เฉพาะบุคคลในการเข้าสู่ระบบ
3) รหัสผูใ้ ช้เป็ นรหัสเฉพาะบุคคล โดยเป็ นของผูท้ ีร้องขอเท่านัน ในกรณีทีพนักงานลาออก รหัสผูใ้ ช้รายนัน ต้องไม่
ถูกนํากลับมาใช้ใหม่
4) ห้ามใช้งานรหัสผูใ้ ช้แบบกลุ่มหรือการใช้รหัสผูใ้ ช้ร่วมกัน (Shared User-ID) ในกรณี ทีจําเป็ นเจ้าของระบบงาน
ธุรกิจจะต้องจัดทําการประเมินความเสียงและหามาตรการควบคุมชดเชย เพือลดความเสียงจากการใช้งานรหัส
ผูใ้ ช้ในลักษณะดังกล่าวให้อยูใ่ นระดับทียอมได้

เอกสารฉบับนี เป็ นข้อมูลใช้ภายในบริษท
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5) ในการร้องขอเพือเข้าใช้งานระบบใดๆIผูบ้ งั คับบัญชาในหน่วยงานต้องทําการพิจารณาเพือเห็นชอบ การร้อง
ขอเข้าใช้งานในระบบนันๆIของพนักงานที อยู่ภายใต้บังคับบัญชาIโดยพิจารณาตามหน้าที ความรับผิดชอบ
ของบุคคลนันๆ
6) ผูใ้ ช้ระบบขององค์กรทุกคนต้องลงนามรับทราบถึงกฎระเบียบ และเงือนไขในการใช้งานระบบขององค์กรและ
ยินยอมปฏิบตั ิตามระเบียบการใช้งานของระบบนันๆ
7) หน่วยงานเจ้าของระบบงานธุรกิจมีหน้าทีสอบทานรหัสผูใ้ ช้ทีไม่ได้ถูกใช้งานแล้ว หรือรหัสผูใ้ ช้ทีมีอยู่ซาซ้
ํ อนกัน
ในระบบอย่างสมําเสมอ ตลอดจนการดําเนินการยกเลิกรหัสผูใ้ ช้ดงั กล่าว
8) หน่วยงานเจ้าของข้อมูล และหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องดําเนิ นการร่วมกันในการถอดถอนสิทธิ
ของผูใ้ ช้ ซึงไม่มีความต้องการใช้ระบบอีกต่อไปโดยทันที
. . การบริหารจัดการสิทธิในการใช้งานระบบ
1) การกําหนดสิ ทธิ พิเศษใดๆ ให้กับผูใ้ ช้งานระบบต่างๆ (เช่น ผูบ้ ริหารระบบปฏิ บตั ิการ, ผูบ้ ริหารฐานข้อมูลหรือ
โปรแกรมประยุกต์ หรือผู้ใช้ที สามารถลบล้างการควบคุมโปรแกรมประยุกต์ เป็ นต้น) ต้องกําหนดขึนอย่ าง
เหมาะสมบนพืนฐานของหน้าทีความรับผิดชอบและความจําเป็ นของงานเท่านัน
2) ผูใ้ ช้งานซึงมีรหัสผูใ้ ช้ทีมีสิทธิพิเศษ ต้องมีรหัสผูใ้ ช้สว่ นตัวสําหรับการปฏิบตั ิงานปกติดว้ ย
3) หน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศIจะเป็ นผูพ้ ิจารณาในการอนุญาตให้หรือถอดถอนสิทธิ พิเศษ

ในระดับ

ระบบปฏิบตั ิการIและหน่วยงานเจ้าของระบบงานธุรกิจจะเป็ นผูพ้ ิจารณาให้หรือถอดถอน สิทธิ พิเศษสําหรับ
ผูใ้ ช้ทีร้องขอเข้าใช้ระบบนันๆ
4) หน่ วยงานด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มี ห น้า ที ตรวจสอบและเพิ ก ถอนรหัส ผู้ ใช้ที มี สิ ท ธิ พิ เศษในระดั บ
ระบบปฏิบตั ิการ และหน่วยงานเจ้าของระบบงานธุรกิจมีหน้าทีตรวจสอบและเพิกถอนรหัสผูใ้ ช้ทีมี สิทธิพิเศษ
ในระดับแอพพลิเคชันซึงไม่ใช้งานแล้วหรือมีความซําซ้อนกันอยู่ในระบบโดยถื อเป็ นหน้าที ทีต้องปฏิบตั ิอย่าง
สมําเสมอ
. . การทบทวนสิทธิการเข้าถึงของผู้ใช้งาน
1) หน่วยงานเจ้าของระบบงานธุรกิจIต้องกําหนดความถีในการตรวจทานสิทธิ การเข้าใช้งานของผูใ้ ช้

ในระบบ

ซึงตนกํากับดูแล
2) หน่วยงานเจ้าของระบบงานธุรกิจIต้องเพิกถอนสิทธิในการเข้าใช้งานของผูใ้ ช้ซึงไม่มีหน้าทีเกียวข้อง อีกต่อไป
ออกจากระบบในทันที เพือป้องกันการลักลอบใช้งานโดยไม่ได้รบั อนุญาต
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7.3 หน้าทีความรับผิดชอบของผู้ใช้ (User Responsibilities)
จุดประสงค์และขอบเขต
เพือมุ่งเน้นให้ผูใ้ ช้งานระบบมีความตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้งานระบบข้อมูล โดยผูใ้ ช้ตอ้ งให้ความ
ร่วมมือด้านการใช้รหัสผ่าน และต้องทราบถึงวิธีปฏิบตั ิเมือเสร็จภารกิจในการใช้งานคอมพิวเตอร์
เนือหานโยบาย
. . การใช้งานรหัสผ่าน
1) รหัสผ่านสําหรับการเข้าสู่ระบบถือเป็ นความลับ โดยผูใ้ ช้ตอ้ งไม่แบ่งปั นหรือเปิ ดเผยรหัสผูใ้ ช้ของตน ให้บุคคล
อืน
2) ผูใ้ ช้ตอ้ งกําหนดและใช้รหัสผ่านทีมีความปลอดภัยและยากแก่การคาดเดา
3) ผูใ้ ช้ตอ้ งเปลียนรหัสผ่านของตนเองเป็ นประจํา ไม่ว่าจะมีการบังคับให้เปลียนรหัสผ่านจากระบบหรือไม่ก็
ตาม
4) ผูใ้ ช้ตอ้ งเปลียนรหัสผ่านชัวคราวทีได้รบั ทันทีทีเข้าระบบครังแรก เพือป้องกันบุคคลอืนลักลอบใช้งาน
5) ผูใ้ ช้ตอ้ งไม่เขียนรหัสผ่านบนสิงใดๆ เช่น กระดาษทด สมุดฉี ก เป็ นต้น
6) ผูใ้ ช้ตอ้ งไม่ตงรหั
ั สผ่านซํากับของเดิมIหรือไม่ใช้วิธีเปลียนตัวเลขต่อท้ายในรหัสผ่านเมือระบบบังคับ ให้เปลียน
รหัสผ่าน
7) ผูใ้ ช้ตอ้ งตรวจสอบว่าIสิทธิทีตนได้รบั ในการเข้าใช้ระบบเหมาะสมกับหน้าทีทีตนรับผิดชอบหรือไม่ ถ้าพบว่า
สิทธิทีได้รบั ไม่เหมาะสมIต้องแจ้งผูบ้ งั คับบัญชาให้รบั ทราบเพือพิจารณาและปรับเปลียน

ให้เหมาะสม

. . การป้ องกันอุปกรณ์ทไม่
ี มีพนักงานดูแล
1) ผูใ้ ช้ทีใช้งานระบบข้อมูลผ่านเครืองคอมพิวเตอร์ หรือเครืองปลายทาง (Terminal) หลังจากใช้งานเสร็จ ต้องออก
จากระบบและปิ ดโปรแกรมทุกครัง
2) ผูใ้ ช้ควรออกจากระบบเครือข่าย (Log-off) ทันที เมือใช้งานเสร็จหรือไม่มีความจําเป็ นต้องใช้งานอีก
3) ผูใ้ ช้ควรติดตังโปรแกรมถนอมหน้าจอ (Screen Saver) ทีมีรหัสผ่านบนเครืองคอมพิวเตอร์โดยโปรแกรมเหล่านีจะ
เริมทํางานหลังจากไม่มีการใช้งานใดๆ บนเครืองคอมพิวเตอร์นนๆ
ั ตามเวลาทีกําหนดไว้
4) หากไม่มีการใช้งานเป็ นเวลานาน ผูใ้ ช้ควรปิ ดเครืองคอมพิวเตอร์หรือเครืองปลายทางให้เรียบร้อย
. . นโยบายควบคุมการไม่ทงทรั
ิ พย์สินสารสนเทศสําคัญไว้ในทีทีไม่ปลอดภัย
1) เอกสารและสือต่างๆ ทีใช้สาํ หรับการทํางาน ควรจัดเก็บไว้ในตูเ้ ก็บเอกสารทีสามารถล็อคได้ หลังจากการใช้งาน

เอกสารฉบับนี เป็ นข้อมูลใช้ภายในบริษท
ั เมืองไทย แคปปิ ตอล จํากัด เท่านัน ห้ามทําการเผยแพร่สว่ นหนึงส่วนใดโดยไม่ได้รบั อนุ ญาต
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2) พนักงานต้องล็อคหน้าจอIหรือใช้โปรแกรมถนอมหน้าจอพร้อมรหัสผ่านทุกครังIเมือไม่ได้ปฏิบตั ิงาน อยู่หน้า
เครืองคอมพิวเตอร์ เพือป้องกันมิให้ผอู้ ืนลักลอบใช้งานเครืองคอมพิวเตอร์ในเวลาดังกล่าว
3) ข้อมูลทีมีการเขียนไว้บนกระดานต้องลบทันทีหลักจากทีไม่ได้ใช้งานแล้ว
7.4 การควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ (Operating System Access Control)
จุดประสงค์และขอบเขต
เพือป้องกันการใช้งานจากผูท้ ีไม่มีสิทธิเข้าใช้งานในระดับระบบปฏิบตั ิการ (Operating System) หน่วยงานด้าน
เทคโนโลยี สารสนเทศ ควรจัดให้มี การกําหนดข้อความเตื อนก่ อนการเข้าสู่ระบบ การตรวจสอบผู้ใช้และการบริหาร
รหัสผ่านสําหรับผูใ้ ช้งาน รวมถึงการควบคุมเวลาในการเชือมต่อสู่ระบบข้อมูล
เนือหานโยบาย
7.4. ขันตอนปฏิบัติในการเข้าถึงระบบอย่างปลอดภัย
ผูด้ แู ลระบบ ต้องจัดการให้ระบบแสดงข้อความเตือนถึง “การอนุญาตให้เฉพาะบุคคลทีเกี ยวข้องเท่านันทีมีสิทธิ
เข้าใช้งาน” ก่อนทีจะทําการเชือมต่อเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กร และระบบต้องเปิ ดโอกาสให้ผใู้ ช้สามารถยกเลิก
การเชือมต่อเข้าสู่ระบบในกรณีทีทราบว่าระบบนันๆ ไม่ได้เกียวข้องกับตนเอง
7.4. การระบุและพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้งาน
1) ผูใ้ ช้ทุกคนต้องมีรหัสผูใ้ ช้ณ(User-ID)ณเฉพาะบุคคลIเพือสามารถระบุและติดตามการใช้งานของผูใ้ ช้ แต่ละ
คนได้
2) การอนุญาตให้ใช้รหัสผูใ้ ช้ร่วมกันหรือใช้รหัสผูใ้ ช้ “GUEST” ต้องขึนอยู่กับเหตุผลความจําเป็ นทางด้านธุรกิ จ
หรือด้านเทคนิค ทีสําคัญต้องมีการควบคุมเพิมเติมเพือสามารถระบุและติดตามการใช้งานของผูใ้ ช้แต่ละคนได้
3) รหัสผูใ้ ช้ทกุ รหัสต้องมีรหัสผ่านและเจ้าของรหัสผูใ้ ช้เท่านันทีมีสิทธิทราบรหัสผ่าน
. . การหมดเวลาการใช้งานระบบสารสนเทศ (Session Time-out)
การเชือมต่อเข้าสู่ระบบจากเครืองปลายทาง ถ้าพบว่าไม่มีการใช้งานระบบเป็ นระยะเวลาทีกําหนด ระบบต้องทํา
การยกเลิกการใช้โปรแกรมประยุกต์และการเชือมต่อเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติ

เอกสารฉบับนี เป็ นข้อมูลใช้ภายในบริษท
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8. นโยบายการจัดหา การพัฒนา และการบํารุ งรักษาระบบสารสนเทศ (Information System Acquisition,
Development and Maintenance Policy)
8.1 ข้อกําหนดด้านความปลอดภัยระบบสารสนเทศ (System Requirements of Information System)
จุดประสงค์และขอบเขต
เพือให้มนใจได้
ั
ว่าการพัฒนาระบบงาน ได้คาํ นึงถึงความปลอดภัย และการควบคุมทีเพียงพอ องค์กร ต้องมีการ
กําหนดให้มีการพิจารณาถึงความต้องการด้านความปลอดภัยของระบบงาน ก่อนทีจะมีการพัฒนาระบบงาน รวมถึงการ
กําหนดให้มีควบคุมภายในของระบบงาน
เนือหานโยบาย
. . การวิเคราะห์และกําหนดความต้องการด้านความปลอดภัยสารสนเทศ
1) เจ้าของระบบงานธุ รกิ จ ต้องกําหนดความต้องการด้านความปลอดภัยสารสนเทศ ก่อนทีจะพัฒนาหรือจัดหา
ระบบงาน โดยจะต้องจัดทําเป็ นเอกสาร ซึงถื อเป็ นส่วนหนึงของเอกสารข้อกําหนดในการพัฒนาหรือจัดหา
ระบบงาน
2) หน่วยงานทีเกี ยวข้องกับการพัฒนาระบบงานIต้องปฏิบตั ิตามนโยบายและมาตรฐานต่างๆIขององค์กร ในการ
พัฒนาระบบงาน
8.2 ข้อกําหนดด้านการประมวลผลในระบบสารสนเทศ (Correct Processing in Application)
จุดประสงค์และขอบเขต
เพือให้มนใจว่
ั าระบบงานทีได้รบั การพัฒนาIได้คาํ นึงถึงการป้องกันความผิดพลาดIโดยกําหนดให้
ควบคุมภายในระบบงานIเช่นIการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลIตังแต่Iการนําข้อมูลเข้าสู่ระบบ
จนกระทังการตรวจสอบผลลัพธ์ทีได้จากระบบ เป็ นต้น

มี การ

การประมวลผล

เนือหานโยบาย
. . การตรวจสอบข้อมูลนําเข้า
โปรแกรมระบบงานทีมีการป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบ จะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทีได้รบั จากการ
ป้อนข้อมูล ก่อนทีจะนําข้อมูลนันไปประมวลผลต่อ
. . การตรวจสอบข้อมูลทีอยู่ในระหว่างการประมวลผล
1) ระบบประมวลผลIต้องออกแบบให้มีความสามารถในการสอบทาน เพือตรวจจับกรณี ประมวลผลข้อมูล มีความ
ผิดพลาดหรือเสียหาย

เอกสารฉบับนี เป็ นข้อมูลใช้ภายในบริษท
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2) ระบบประมวลผลIต้องออกแบบให้มี ความสามารถแจ้งถึงความผิดพลาดต่างIๆIจากการประมวลผล เช่ น
ข้อความแจ้งเมือระบบขัดข้อง เป็ นต้น
. . การตรวจสอบข้อมูลผลลัพธ์
1) กําหนดให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผลลัพธ์ทีได้จากระบบคอมพิวเตอร์ เพือให้มนใจว่
ั า ข้อมูลมี
ความถูกต้องสมบูรณ์ ทังนี การตรวจสอบควรครอบคลุมถึง
1.1) การตรวจสอบถึงความผิดพลาดต่าง ๆ ของรายงาน เช่น จํานวนเงินติดลบ เป็ นต้น
1.2) กําหนดให้มีระเบียบปฏิบตั ใิ นการทดสอบข้อมูลผลลัพธ์
2) ในการประมวลผลที สําคัญ ต้องกําหนดให้มีระเบียบปฏิ บ ัติในกรณี ทีตรวจพบข้อผิ ดพลาดของข้อมูลผลลัพธ์
รวมถึงกําหนดความรับผิดชอบของผูท้ ีเกียวข้องในกระบวนการข้อมูลผลลัพธ์ไปใช้
8.3 มาตราการในการเข้ารหัสข้อมูล (Cryptographic Controls)
จุดประสงค์และขอบเขต
เพือรักษาความปลอดภัยของข้อมูลทังในด้านความลับและความถูกต้องของข้อมูล จําเป็ นต้องพิจารณาถึงการ
นําซอฟต์แวร์และเทคนิคต่าง ๆ มาให้ในการเข้ารหัสข้อมูลทีมีความเสียง
เนือหานโยบาย
. . นโยบายการใช้งานการเข้ารหัสข้อมูล
1) กําหนดให้มีระเบียบปฏิบตั ิในเรืองการใช้การเข้ารหัสIรวมถึงซอฟต์แวร์และมาตรฐานวิธีการเข้ารหัส ทีอนุญาตให้
ใช้งานสําหรับข้อมูลในลําดับชันต่าง ๆ
2) ต้องมีการปรับปรุงรายชือซอฟต์แวร์และมาตรฐานในด้านการเข้ารหัสให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
3) ต้องมี การพิ จารณาถึ งลําดับชันของข้อมูลและแนวทางในการจัดการข้อมูลในลําดับชันดังกล่าว ประกอบการ
พิจารณาในการใช้งานการเข้ารหัส
8.4 การสร้างความปลอดภัยให้กับไฟล์ของระบบทีให้บริการ (Security of System Files)
จุดประสงค์และขอบเขต
เพือรักษาความถูกต้องของโปรแกรม และความปลอดภัยข้อมูลในระบบงานทีใช้จริง องค์กรจําเป็ นต้องมี การ
ควบคุมและจัดการสําหรับการเข้าถึ งข้อมูลและซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องกับระบบงานที ใช้จริง เช่น Source Code
และข้อมูลทีใช้ในการทดสอบ ในการรักษาความปลอดภัยนีถือเป็ นหน้าทีและความรับผิดชอบ ของผูใ้ ช้งานและเจ้าหน้าที
พัฒนาระบบงานทีมีส่วนเกียวข้องในการใช้ระบบงานข้อมูลนัน
เนือหานโยบาย
เอกสารฉบับนี เป็ นข้อมูลใช้ภายในบริษท
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. . การควบคุมการติดตังซอฟต์แวร์ลงไปยังระบบทีให้บริการหรือระบบทีใช้งานจริง
1) ก่อนมีการปรับปรุงเวอร์ชนใหม่
ั
ในระบบใช้งานจริงจะต้องได้รบั เอกสารการอนุมตั ิการใช้โปรแกรม เวอร์ชนใหม่
ั
และหลักฐานประกอบอื นIๆIเช่นIรายงานผลการทดสอบเพื อการรับรองความถูกต้อง

จากผูใ้ ช้งาน เป็ นต้น

และต้องปรับเปลียน Source Code ในสมุดทะเบียน (Library) ให้สอดคล้องกัน
2) ไม่จดั เก็บ Source Code ของโปรแกรมไว้ในระบบใช้งานจริง
3) ต้องจัดเก็บรายการบันทึกเพือการตรวจสอบต่าง ๆ ของการแก้ไข Source Code และโปรแกรม
4) ต้องมีการสํารองและจัดเก็บโปรแกรมเวอร์ชนก่
ั อนการแก้ไข เพือนํากลับมาใช้เมือมีความจําเป็ น
5) เจ้าหน้าทีผูด้ แู ลสมุดทะเบียน (Library) ทีได้รบั การอนุญาตจากผูบ้ ริหารแล้วเท่านัน จะเป็ นผูด้ าํ เนินการปรับปรุง
ซอฟต์แวร์ทีอยู่ในระบบใช้งานจริงเฉพาะส่วนทีตนเองรับผิดชอบ
. . การป้ องกันข้อมูลทีใช้สาํ หรับทดสอบระบบ
ในกรณี ทีมีการนําสําเนาข้อมูลจากระบบใช้งานจริงไปใช้เพื อการทดสอบระบบงานที พัฒนาใหม่ ต้องมี การ
ควบคุม ข้อมู ลที ใช้ท ดสอบเหมื อนกับการควบคุมข้อมู ลที อยู่ ในระบบใช้งานจริงIโดยการควบคุมต่ างIๆ ต้อง
ประกอบด้วย
1) ได้รบั อนุญาตก่อนการนําสําเนาข้อมูลจริงไปใช้ในระบบงานทดสอบในแต่ละครัง
2) มีการควบคุมในการเข้าถึงข้อมูลทีใช้ในการทดสอบระบบ
3) มีการดัดแปลงข้อมูลจริงบางส่วนก่อนนํามาใช้ในการทดสอบ
4) ทําการลบข้อมูลทดสอบออกจากระบบทันทีเมือเสร็จสินการทดสอบ
5) มีการจัดเก็บบันทึกการทํารายการในระบบ (Audit Log) เพือตรวจสอบกิจกรรมการทดสอบ
8.4.3 การควบคุมการเข้าถึง Source Code ของโปรแกรม
1) แต่งตังเจ้าหน้าทีผูด้ แู ลสมุดทะเบียน (Library) ทีเก็บ Source Code ของแต่ละระบบในความรับผิดชอบ
2) ต้องมี การจํากัดสิ ทธิ ในการเข้าถึ ง Library ที เก็บ Source Code ของโปรแกรม ซึงรวมถึงสิทธิ ในการเข้าถึงของ
เจ้าหน้าทีหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย
3) การอัพเดท Source Code ของโปรแกรมใน Library และการนํา Source Code ของโปรแกรมให้กั บผู้พัฒ นา
ระบบ จะต้องดําเนินการโดยเจ้าหน้าทีผูด้ แู ล Library ทีได้รบั มอบหมายในแต่ละระบบ
4) ต้องมีการจัดเก็บบันทึกการทํารายการในระบบ (Audit Log) เพือตรวจสอบการเข้าถึง Library ต่างๆ
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5) บันทึกรายละเอียดโปรแกรมเวอร์ชนเก่
ั าทีจะทําการจัดเก็บอย่างชัดเจน โดยมี รายละเอียดต่างๆ เช่น วัน-เดือนปี Iทีโปรแกรมเวอร์ชนนี
ั ได้ใช้งานอยู่ในระบบใช้งานจริงIซอฟต์แวร์ต่างๆIทีทํางานรวมกัน กับโปรแกรมนี เป็ น
ต้น
8.5 การสร้างความปลอดภัยสําหรับกระบวนการพัฒนาระบบและการสนับสนุนI(SecurityIin Development
and Support Process)
จุดประสงค์และขอบเขต
เพือควบคุมความปลอดภัยของระบบงานทีพัฒนาเองหรือจากหน่วยงานภายนอกIโดยมีการควบคุม เริม
ตังแต่การพัฒนา การทดสอบ การนําไปใช้งานจริง และการปรับปรุงแก้ไขในภายหลัง
เนือหานโยบาย
. . ขันตอนปฏิบัติสาํ หรับการควบคุมการเปลียนแปลงหรือแก้ไขระบบ
1) การปรับปรุ งแก้ไขระบบงานหรือโปรแกรมต่าง ๆ ต้องปฏิบตั ิตามระเบียบว่าด้วยเรืองการปรับปรุ งแก้ไขระบบงาน
หรือโปรแกรม
2) การปรับปรุงการแก้ไขระบบงานต่าง ๆ ต้องจัดทําเป็ นเอกสารและสามารถติดตามสถานะได้ รวมถึงต้องมีเอกสาร
สนับสนุน เช่น แผนการทดสอบการปรับปรุ งแก้ไขโปรแกรมระบบ และผลการทดสอบ เป็ นต้น
3) การปรับปรุ งแก้ไขระบบงานควรพิจารณาถึง
3.1) การอนุมตั โิ ดยหน่วยงานเจ้าของระบบงาน
3.2) การระบุถึงเครืองคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ ฐานข้อมูล ทีจะต้องเปลียนแปลง
3.3) การป้องกันผลกระทบทีอาจเกิดขึนกับการทํางาน
3.4) การสํารองข้อมูลก่อนการปรับปรุงหรือบํารุงรักษาระบบ
3.5) การจัดทําเอกสารประกอบการเปลียนแปลงให้ทนั สมัย
3.6) การควบคุมเวอร์ชนที
ั เปลียนแปลง
3.7) การจัดเก็บบันทึกเพือการตรวจสอบการแก้ไข
4) การปรับปรุ งแก้ไขระบบต้องจัดทําเป็ นหนังสือขออนุมตั ิหรือแก้ไขระบบงานหรือโปรแกรม
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9. นโยบายการบริหารจัดการเหตุการณ์ทเกี
ี ยวข้องกับความปลอดภัยสารสนเทศณ(InformationISecurity Incident
Management Policy)
9.1 การบริหารจัดการและการปรับปรุ งแก้ไขต่อเหตุการณ์ทเกี
ี ยวกับความปลอดภัย (Management of
Information Security Incidents and Improvements)
จุดประสงค์และขอบเขต
เพือให้มีวิธีการทีสอดคล้อง และได้ผลในการบริหารจัดการเหตุการณ์ ทีเกียวข้องกับความปลอดภัยสารสนเทศ
เนือหานโยบาย
9.1. การจัดการเหตุการณ์ทมีี ผลกระทบต่อความปลอดภัยของข้อมูล
การจัดการเหตุการณ์ทีมีผลกระทบต่อความปลอดภัยสารสนเทศควรพิจารณาถึงแนวทาง ดังต่อไปนี
1) มีการรายงานเหตุการณ์ไปยังหน่วยงานทีรับผิดชอบทีได้กาํ หนดไว้ เช่น หน่วยงานความปลอดภัยสารสนเทศ
2) จําแนกลักษณะของเหตุการณ์ เช่น ความเสี ยหายของอุปกรณ์ ความผิดพลาดของผูใ้ ช้งานหรือผูป้ ฏิบตั ิงาน การ
ลักลอบเข้าใช้งาน การโจมตีระบบจากภายในหรือภายนอก และประเมินลําดับความสําคัญตามความเร่งด่วน ซึง
สามารถแบ่งได้ ระดับ ดังนี
2.1) การเตือนภัยระดับสูง ได้แก่ เหตุการณ์ทีสามารถส่งผลเสี ยอย่างรุ นแรงต่อองค์กร และต้องได้รบั การ
แก้ไขโดยทันที ซึงรวมถึงความเสียหายต่ออุปกรณ์บนเครือข่ายทีเชือมต่ออุปกรณ์ดงั กล่าว
2.2) การเตือนภัยระดับปานกลาง ได้แก่ เหตุการณ์ทีจะก่อให้เกิดความเสียหายคุกคามต่อความปลอดภัย
ขององค์กรในอนาคตIแต่ยงั ไม่แสดงผลเสียหายรุนแรงในขณะนันIซึงอาจไม่จาํ เป็ น ทีต้องทําการแก้ไข
โดยทันที ทังนี ขึนอยู่กบั สถานการณ์วา่ มีความจําเป็ นทีต้องเร่งแก้ไขเพียงใด
2.3) การเตือนภัยระดับตําIได้แก่Iเหตุการณ์ทีก่อให้เกิดความเสียหายขัดข้องเล็กน้อยIไม่ส่งผลกระทบ คุกคาม
ต่อการทํางานขององค์กร การเตือนภัยประเภทนี ถื อว่าเป็ นการรายงานข้อมูลให้ทราบในเบืองต้น ซึง
อาจทําการแก้ไขในภายหลังได้
3) กําหนดขันตอนในการจัดการเหตุการณ์ดงั กล่าวIโดยคํานึงถึงลําดับความสําคัญตามความเร่งด่วน และความ
รุนแรงของเหตุการณ์ โดยขันตอนประกอบด้วย
3.1) การตรวจสอบหาสาเหตุของปั ญหา
3.2) แผนงานในการลดผลกระทบ
3.3) ขันตอนในการแก้ไข
3.4) การสือสารกับผูใ้ ช้งานทีเกียวข้อง
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3.5) การทําเอกสารบันทึกการดําเนินการในเหตุการณ์ดงั กล่าว
4) จัดทํารูปแบบของเหตุการณ์และการวิเคราะห์ถึงต้นเหตุปัญหาเพือหามาตรการในการลดการเกิดปั ญหาดังกล่าว
Iรวมทังปรับปรุงการจัดการเพือลดผลกระทบทีมีประสิทธิภาพมากขึนในกรณีทีเกิดปัญหาขึน ในอนาคต
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10. นโยบายการบริหารจัดการความต่อเนืองทางธุรกิจ (Business Continuity Management Policy)
10.1 หัวข้อพืนฐานสําหรับการบริหารความต่อเนืองในการดําเนินธุรกิจ (Information Security Aspects
of Business Continuity Management)
จุดประสงค์และขอบเขต
เพือป้องกันและรับมือกับการหยุดชะงักของการดําเนินธุรกิจ อันเนืองมาจากภัยคุกคามต่อการทํางานของระบบ
ไม่ว่าจะด้วยอุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือจากเหตุการณ์ทีไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ซึงก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อ
องค์กรไม่มากก็ น ้อย ดังนันจึงควรจัดทําแผนบริหารจัดการความต่อเนื องในการดําเนิ นธุ รกิ จ เพื อลดความรุ นแรงของ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ดงั กล่าวให้อยู่ในระดับทียอมรับได้ และให้สามารถดําเนินธุรกิจหลักขององค์กรต่อไปได้
เนือหานโยบาย
10.1.1 กระบวนการในการสร้างความต่อเนืองในการดําเนินธุรกิจ
ผูบ้ ริหารหรือหน่วยงานทีเกี ยวข้องต้องมีการจัดการกระบวนการต่างๆ เพือพัฒนาและคงไว้ซึงความต่อเนืองทาง
ธุรกิจ การจัดการกระบวนการต่างๆIเพือก่อให้เกิดความต่อเนืองทางธุรกิจดังกล่าวIต้องคํานึงถึง สิงต่างๆ ดังต่อไปนี
1) การวิเคราะห์และการประเมินความเสียงทีกระทบต่อการดําเนินธุรกิจขององค์กร
2) การจัดทําเอกสารกลยุทธ์เพือก่อให้เกิดความต่อเนืองทางธุรกิจ ต้องสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ ขององค์กร
3) การพัฒนาแผนเพือก่อให้เกิดความต่อเนืองทางธุรกิจทีสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร
4) การฝึ กอบรมพนักงาน เพือให้ตระหนักถึงความมันคงปลอดภัย และเข้าใจในแผนฯ พร้อมทังสามารถปฏิบตั ิตาม
แผนฯ ได้ ในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉกุ เฉินต่างๆ
5) การทดสอบ การตรวจทานและปรับปรุ งแผนและกระบวนการต่างๆ เพือก่อให้เกิดความต่อเนืองในการดําเนิ น
ธุรกิจให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
6) การกําหนดหน้าทีความรับผิดชอบในการประสานงานIการพัฒนาIการตรวจทานIการปรับปรุ งIและการนํา
แผนไปปฏิบตั ิเพือก่อให้เกิดความต่อเนืองทางธุรกิจอย่างชัดเจน
7) การประเมินและหาแนวทางที ใช้ในการลดหรือโอนความเสียงอืน เช่น การทําประกัน ให้ครอบคลุมผลเสี ย
หายทีอาจเกิดขึน เป็ นต้น
10.1.2 การประเมินความเสียงในการสร้างความต่อเนืองในการดําเนินธุ รกิจ
พื นฐานของการจัดการเพื อให้เกิ ดความต่อเนื องในการดําเนิ นธุ รกิ จIคื อIเข้าใจถึ งกระบวนการ
และ
เหตุการณ์ที สามารถก่อให้เกิ ดการหยุดชะงักของกระบวนการทางธุรกิจ ดังนัน หน่วยงานเจ้าของกระบวนการรวมถึ ง
หน่วยงานเจ้าของระบบงานธุรกิ จที สนับสนุนกระบวนการธุรกิจนันIต้องเข้าร่วมในการดําเนิ นการ

ระบุเหตุการณ์ที
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อาจส่งผลกระทบกับกระบวนการทางธุรกิจIตลอดจนการประเมินความเสียงIเพือให้ได้มา ซึงข้อมูลทีมีความถูกต้อง
และครบถ้วนในการดําเนินการจัดทําแผนบริหารจัดการความต่อเนืองทางธุรกิจในการดําเนินธุรกิจลําดับต่อไป
10.1.3 การจัดทําและใช้งานแผนความต่อเนืองในการดําเนินธุรกิจ
1) สร้างโครงร่างสําหรับแผนเพือก่อให้เกิดความต่อเนืองทางธุรกิจสําหรับทุกหน่วยงาน และต้องมีรูปแบบของแผนฯ
รวมถึ งสื อให้กับเจ้าของแผนฯ ของแต่ละหน่ วยงานทราบในการจัดทํา เพื อความสอดคล้องกั นของแต่ ละ
หน่วยงาน
2) แผนเพือก่อให้เกิดความต่อเนืองทางธุรกิจต่างๆ ต้องถูกจัดทําเพือให้มนใจได้
ั
ว่าสามารถทําให้กระบวนการทาง
ธุรกิจ ดําเนินการต่อได้ภายในระยะเวลาทีกําหนดหลังจากทีมีการหยุดชะงักของการให้บริการ หรือหลังประสบ
ภัยต่างๆ
3) ต้องกําหนดเจ้าของแผนงานและแนวทางปฏิ บัติซึงเจ้าของแผนฯIต้องรับผิ ดชอบในการบํารุ งรักษา และ
ทดสอบ พัฒนาหลักเกณฑ์ความต้องการและเงือนไขสําหรับการนําแผนฯ ไปใช้
4) แผนเพือก่อให้เกิดความต่อเนืองทางธุรกิจทุกแผนIจะต้องได้รบั การอนุมตั ิจากผูบ้ ริหารขององค์กร

ก่อนนําไป

ปฏิบตั ิ
10.1.4 การทดสอบ ปรับเปลียนและปรับปรุงแผนเพือก่อให้เกิดความต่อเนือง
เจ้าของแผนฯ มีหน้าทีปรับปรุงแผนฯ และต้องจัดให้มีการทดสอบแผนฯ อย่างสมําเสมอ เพือทําให้มนใจได้
ั
ว่าเมือเกิดเหตุการณ์ทีกระทบต่อกระบวนการทางธุรกิจ องค์กรสามารถใช้แผนฯ และดําเนินการ ตามแผนฯ ได้ในทาง
ปฏิ บัติ ที สามารถรับมื อและลดระดับความเสี ยหายที จะเกิ ดขึ น รวมทังสามารถกู้ระบบสําคัญ กลับ คื น มาได้อย่า ง
ทันท่วงที โดยทําการทดสอบอย่างน้อยปี ละ ครังเพือเป็ นการป้องกันและเตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน

เอกสารฉบับนี เป็ นข้อมูลใช้ภายในบริษท
ั เมืองไทย แคปปิ ตอล จํากัด เท่านัน ห้ามทําการเผยแพร่สว่ นหนึงส่วนใดโดยไม่ได้รบั อนุ ญาต

