นโยบายการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์
กลุ่มเอไอเอส
1. บทนา
1.1 วัตถุประสงค์
1) เพื่อกำหนดทิศทำง หลักกำร และกรอบของข้อกำหนดในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำมมันคงปลอดภั
่
ย ไซ
เบอร์
2) เพื่อสร้ำงควำมรูค้ วำมเข้ำใจให้พนักงำนปฏิบตั ติ ำมนโยบำย มำตรฐำน กรอบการดาเนินงาน ขัน้ ตอนการ
ปฎิบตั งิ าน คาแนะนา รวมถึงกฎหมำยทีเ่ กีย่ วกับระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม
3) เพื่อ ให้ พ นั ก งำนและผู้ ท่ีต้ อ งใช้ห รือ เชื่อ มต่ อ ระบบคอมพิว เตอร์ ข องบริษัท ให้ ส ำมำรถใช้ง ำนระบบ
คอมพิวเตอร์ของบริษทั ได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม
4) เพื่อป้องกันไม่ให้ระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสำรสนเทศของบริษทั โดนบุกรุก ขโมย ทำลำย แทรกแซงกำร
ทำงำน หรือโจรกรรมในรูปแบบต่ำงๆ ทีอ่ ำจจะสร้ำงควำมเสียหำยต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั
1.2 ขอบเขต
นโยบายฉบับนี้ครอบคลุมการป้องกันและรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์ของบริษัท ทัง้ ที่อยู่ภายในหรือ
ภายนอกสถานทีป่ ฏิบตั งิ านของบริษทั รวมทัง้ คลาวด์ทบ่ี ริษทั จัดหา ซึง่ ครอบคลุมถึง
1) พนักงานและหน่วยงานทัง้ หมดของบริษทั
2) บุคคลภายนอกบริษทั ทีไ่ ด้รบั สิทธิเข้าถึงทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศของ
บริษทั
1.3 หลักการปฏิ บตั ิ ในการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ย (Security Principles)
หลักการปฏิบตั ใิ นการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยนี้ มีหลักการเพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
- ความลับ (Confidentiality) – การปกป้องความลับของข้อมูล โดยป้องกันการเข้าถึงและการเปิ ดเผย
ข้อมูลจากผูท้ ไ่ี ม่ได้รบั อนุญาต รวมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทีเ่ ป็ นกรรมสิทธิของบริ
ษทั
์
- ความสมบูรณ์ (Integrity) – การทาให้มนใจว่
ั ่ าข้อมูลของบริษทั ต้องไม่มกี ารแก้ไข ดัดแปลง หรือ
โดนทาลายโดยผูท้ ไ่ี ม่ได้รบั อนุญาต
- ความพร้อมใช้งาน (Availability) – การทาให้มนใจว่
ั ่ าผูใ้ ช้งานทีไ่ ด้รบั อนุ ญาตสามารถเข้าถึงข้อมูล
และบริการได้อย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้
- ความรับผิดชอบ (Accountability) – การระบุหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของแต่ละบุคคล รวมถึงการรับ
ผิดและรับชอบในผลของกระทาตามบทบาทหน้าทีน่ นั ้ ๆ
- การพิ สูจน์ ตวั ตน (Authentication) – การทาให้มนใจว่
ั ่ าสิทธิการเข้าใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และ
ข้อมูลสารสนเทศต้องผ่านกระบวนการยืนยันตัวตนทีส่ มบูรณ์แล้วเท่านัน้
- การกาหนดสิ ทธิ (Authorization) – การทาให้มนใจว่
ั ่ าการให้สทิ ธิเข้าใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และ
ข้อมูลสารสนเทศเป็ นไปตามความจาเป็ น (Least Privilege) และสอดคล้องกับความต้องการพืน้ ฐาน
(Need to Know Basis) ตามทีไ่ ด้รบั อนุญาต
- การห้ามปฎิ เสธความรับผิ ดชอบ (Non-repudiation) – การทาให้มนใจว่
ั ่ าผูม้ สี ่วนร่วม (parties) ที่
เกีย่ วข้องในการทาธุรกรรมไม่สามารถปฎิเสธได้ว่าไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องกับการทาธุรกรรมทีเ่ กิดขึน้

การรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยอย่างได้ผล จาเป็ นต้องมีขอ้ ตกลงร่วมกันและได้รบั ความเอาใจใส่อย่างจริงจังใน
ทุกเรื่องทีเ่ กีย่ วข้อง อันประกอบไปด้วย
- การรักษาความปลอดภัยถือว่าเป็ นหน้าทีข่ องพนักงานและบุคคลภายนอกทุกคน
- การบริหาร และการปฏิบตั ิในด้านการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยเป็ นกระบวนการที่ต้องกระทาอย่าง
ต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา
- การมีจติ สานึก รูจ้ กั หน้าที่ มีความรับผิดชอบ และใส่ใจทีจ่ ะกระทาตามข้อปฏิบตั ทิ ก่ี าหนดไว้ในนโยบาย
มาตรฐาน กรอบการดาเนินงาน ขัน้ ตอนการปฎิบตั ิงาน คาแนะนา และกระบวนการต่างๆ ถือเป็ นสิง่
สาคัญทีส่ ดุ ในกระบวนการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ย การอธิบายให้พนักงานและบุคคลภายนอกทราบ
อย่างชัดเจนเพื่อให้มีความเข้าใจในหน้ าที่และความรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยที่ตนเอง
รับผิดชอบเป็ นสิง่ ทีจ่ ะทาให้การรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยดาเนินไปอย่างมีประสิทธิผล
1.4 คาจากัดความ
1) “บริ ษทั (Company)” หมำยถึง บริษัท แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ในสำย
ธุรกิจ
2) “พนั กงาน (Employee)” หมำยถึง พนักงำนที่ได้รบั กำรว่ำจ้ำงให้ทำงำนเป็ นพนักงำนทดลองงำน
พนักงำนประจำ พนักงำนสัญญำจ้ำงพิเศษ และผูบ้ ริหำรทุกระดับที่อยู่ภำยใต้กำรจ้ำงงำนของบริษทั
3) “ผูใ้ ช้งาน (User)” หมำยถึง พนักงำนของบริษทั รวมไปถึงบุคคลภำยนอกบริษทั ทีไ่ ด้รบั อนุ ญำตให้มรี หัส
เข้ำใช้งำนในบัญชีรำยชื่อผู้สำมำรถเข้ำใช้งำน หรือ/และ มีรหัสผ่ำนเพื่อเข้ำใช้งำนอุ ปกรณ์ประมวลผล
สำรสนเทศของบริษทั
4) “ผูบ้ งั คับบัญชา” หมำยถึง พนักงำนซึง่ เป็ นผูบ้ งั คับบัญชำของหน่วยงำนภำยในตำมโครงสร้ำงองค์กรของ
บริษทั
5) “ระบบคอมพิ วเตอร์ (Computer System)” หมำยถึง เครื่องมือ หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกชนิดทัง้
Hardware และ Software ทุกขนำด อุปกรณ์เครือข่ำยเชื่อมโยงข้อมูลทัง้ ชนิดมีสำยและไร้สำย วัสดุ
อุปกรณ์กำรเก็บรักษำ และกำรถ่ำยโอนข้อมูลชนิดต่ำงๆ ระบบ Internet และระบบ Intranet รวมถึง
อุปกรณ์ไฟฟ้ำ และสือ่ สำรโทรคมนำคมต่ำงๆ ทีส่ ำมำรถทำงำน หรือใช้งำนได้ในลักษณะเช่นเดียวกัน หรือ
คล้ำยคลึงกับคอมพิวเตอร์ ทัง้ ที่เป็ นทรัพย์สนิ ของบริษัท ของบริษัทคู่ค้ำ และบริษทั อื่นที่อยู่ระหว่ำงกำร
ติดตัง้ และยังไม่ได้ส่งมอบ หรือของพนักงำนทีน่ ำเข้ำมำติดตัง้ หรือใช้งำนภำยในสถำนประกอบกำรของ
บริษทั
6) “ข้อมูลสารสนเทศ (Information Technology)” หมำยถึง ข้อมูล ข่ำวสำร บันทึก ประวัติ ข้อควำมใน
เอกสำร โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์รปู ภำพ เสียง เครื่องหมำย และสัญลักษณ์ต่ำงๆ ไม่ว่ำ
จะเก็บไว้ในรูปแบบที่สำมำรถสื่อควำมหมำยให้บุคคลสำมำรถเข้ำใจได้โดยตรง หรือผ่ำนเครื่องมือ หรือ
อุปกรณ์ใดๆ
7) “ข้อมูลสาคัญ” หรือ “ข้อมูลที่ เป็ นความลับ (Sensitive Information)” หมำยถึง ข้อมูลสำรสนเทศทีม่ ี
ควำมสำคัญต่ อกำรดำเนิ นธุรกิจของบริษัท หรือ ที่บริษัท มีพนั ธะผูก พันตำมข้อก ำหนดของกฎหมำย
จรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจ หรือสัญญำซึ่งบริษทั ไม่อำจนำ ไปเปิ ดเผยต่อบุคคลอื่น หรือนำไปใช้
ประโยชน์อย่ำงอื่น นอกเหนือจำกวัตถุประสงค์ในกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั กำรรัวไหลของข้
่
อมูลสำคัญ
หรือ ข้อ มู ล ที่เ ป็ น ควำมลับ ดัง กล่ ำ วอำจเป็ น เหตุ ใ ห้ก ำรด ำเนิ น ธุ ร กิจ ของบริษัท ต้ อ งหยุ ด ชะงัก ขำด
ประสิทธิภำพ หรือบริษทั เสือ่ มเสียชื่อเสียง
8) “ระบบที่ มีความสาคัญ (Important System)” หมำยถึง ระบบคอมพิวเตอร์ทบ่ี ริษทั ใช้ประโยชน์ เพื่อ
ให้บริกำรทำงธุรกิจทัง้ ระบบที่ก่อให้เกิดรำยได้โดยตรง และระบบที่สนับสนุ นให้เกิดรำยได้ รวมถึงระบบ

9)
10)
11)

12)

13)

14)

อิเล็กทรอนิกส์อ่นื ใดที่ช่วยในกำรดำเนิน ธุรกิจของบริษัท ให้เป็ นปกติ และระบบที่ได้รบั กำรกำหนดโดย
หน่ วยงำนด้ำนควำมปลอดภัยข้อมูล และระบบสำรสนเทศของบริษัท ทัง้ นี้หำกระบบที่มีค วำมสำคัญ
ดังกล่ำวหยุดกำรทำงำน หรือมีควำมสำมำรถในกำรทำงำนทีล่ ดถอยลงจะทำให้กำรดำเนินธุรกิจของบริษทั
ต้องหยุดชะงัก หรือด้อยประสิทธิภำพ
“Remote Access” หมำยถึง กำรเชื่อมต่อเพื่อเข้ำถึงคอมพิวเตอร์ หรือระบบเครือข่ำยของบริษทั (ผ่ำน
ช่องทำงกำรสือ่ สำรภำยในบริษทั ) หรือ จำกภำยนอกบริษทั (ผ่ำน Internet)
“เจ้าของระบบ (System Owner)” หมำยถึง หน่ วยงำนภำยในซึง่ เป็ นเจ้ำของระบบคอมพิวเตอร์ และมี
ควำมรับผิดชอบในระบบคอมพิวเตอร์นนั ้ ๆ
“ผู้อารักขา (Custodian)” หมำยถึง ผู้ท่ไี ด้รบั มอบหมำยจำกเจ้ำของระบบคอมพิว เตอร์ห รือข้อมูล
สำรสนเทศในกำรสนับสนุ นงำนกำรดูแล จัดกำร และควบคุมกำรเข้ำใช้ ขอ้ มูลสำรสนเทศให้เป็ นไปตำม
ข้อกำหนดหรือระดับสิทธิทเ่ี จ้ำของระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลสำรสนเทศกำหนด
“ผู้ดูแลระบบ (Administrator)” หมำยถึง ผูท้ ่ไี ด้รบั มอบหมำยให้ดูแลใช้งำน และบำรุงรักษำระบบ
คอมพิวเตอร์ทงั ้ อุปกรณ์ Hardware Software และอุปกรณ์ต่อพ่วงทีป่ ระกอบกันขึน้ เป็ นระบบคอมพิวเตอร์
ผู้ดูแ ลระบบจะเป็ นผู้ท่ไี ด้รบั อนุ ญำตให้มีอ ำนำจในกำรปรับ เปลี่ย น เพิ่ม เติม แก้ไ ข ปรับปรุ งให้ร ะบบ
คอมพิวเตอร์ของบริษทั ทำงำนได้อย่ำงถูกต้อง มีประสิทธิภำพสอดคล้องกับควำมต้องกำรทำงธุรกิจ และมี
ควำมปลอดภัย
“การรักษาความมันคงปลอดภั
่
ย” หรือ “ความมันคงปลอดภั
่
ย (Security)” หมำยถึง กระบวนกำร
และกำรกระทำใดๆ เช่น กำรป้องกัน กำรเข้มงวดกวดขัน กำรระมัดระวัง กำรเอำใจใส่ในกำรใช้งำน และ
กำรดูแลรักษำระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลสำรสนเทศที่เป็ นระบบและข้อมูลสำคัญ ให้พ้นจำกควำม
พยำยำมใดๆ ทัง้ จำกพนักงำนภำยใน และจำกบุคคลภำยนอก ในกำรเข้ำถึง เพื่อโจรกรรมทำลำย หรือ
แทรกแซงกำรทำงำน จนเป็ นเหตุให้กำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ได้รบั ควำมเสียหำย
“บุคคลภายนอก (External Party)” หมำยถึง บุคลำกรหรือหน่ วยงำนภำยนอกที่ดำเนินธุรกิจหรือ
ให้บริกำรทีอ่ ำจได้รบั สิทธิเข้ำถึงสำรสนเทศ และอุปกรณ์ประมวลผลสำรสนเทศของบริษทั ฯ เช่น
- บริษทั คู่คำ้ (Business Partner)
- ผูร้ บั จ้ำงปฏิบตั งิ ำนให้กบั บริษทั ฯ (Outsource)
- ผูร้ บั จ้ำงพัฒนำระบบหรือจัดหำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ (Supplier)
- ผูใ้ ห้บริกำรต่ำงๆ (Service Provider)
- ทีป่ รึกษำ (Consultant)

2. หน้ าที่และความรับผิดชอบ
2.1 หน้ าที่ของผูบ้ งั คับบัญชา

1) ชี้แจงให้พนักงำนทรำบถึง นโยบาย มาตรฐาน กรอบการดาเนินงาน ขัน้ ตอนการปฎิบตั ิงาน วิธีกำร
ปฏิบตั ิ คาแนะนา และกระบวนการต่างๆ ของบริษทั ทีเ่ กีย่ วกับกำรรักษำควำมมันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์
2) ดูแล แนะนำ และตักเตือน กรณีทพ่ี บเห็นกำรปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่ถูกต้องหรือไม่เหมำะสม
3) พิจำรณำลงโทษทำงวินยั แก่ผกู้ ระทำผิดอย่ำงเสมอภำค และเป็นธรรม
2.2 หน้ าที่ของพนักงาน
2.2.1 พนักงานทุกคน ต้องปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
1) ต้องเรียนรู้ ทำควำมเข้ำใจ และปฏิบตั ิ ตำมนโยบาย มาตรฐาน กรอบการดาเนินงาน ขัน้ ตอนการ
ปฎิบตั งิ าน วิธกี ำรปฏิบตั ิ คาแนะนา และกระบวนการต่างๆ ของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรรักษำควำม
มันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์โดยเคร่งครัด
2) ให้ควำมร่วมมือกับบริษัท อย่ำงเต็มที่ในกำรป้องกันระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสำรสนเทศของ
บริษทั
3) แจ้งให้บริษทั ทรำบทันที เมื่อพบเห็นกำรปฏิบตั ทิ ่ีไม่ถูกต้องหรือไม่เหมำะสม หรือพบเห็นกำรบุกรุก
โจรกรรม ทำลำย แทรกแซงกำรทำงำน หรือจำรกรรมทีอ่ ำจสร้ำงควำมเสียหำยต่อบริษทั
2.2.2 พนักงานที่ได้รบั มอบหมายให้ใช้งานเครือ่ งคอมพิ วเตอร์ ต้องปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
1) ต้องออกจำกระบบ (Log-out, Log-off) ทุกระบบเมื่อไม่ได้ใช้งำนเป็ นเวลำนำน และปิ ดเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นทันทีหลังเลิกงำน
2) ต้องล็อคหน้ำจอ (Lock Screen) แบบกำหนดรหัสผ่ำน (Password) หำกไม่ใช้งำนหรือไปทำกิจกรรม
อย่ำงอื่นเป็ นระยะเวลำสัน้ ๆ เพื่อป้องกันมิให้บุคคลอื่นลักลอบเข้ำไปใช้งำน
3) ต้องตรวจสอบข้อมูลทีน่ ำมำลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเองทุกครัง้ โดยใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส
(Anti-virus) ทีม่ ขี อ้ มูลไวรัสทีท่ นั สมัย
4) ต้องเก็บรักษำรหัสผ่ำน (Password) และรหัสอื่นใดที่บริษัท กำหนด เพื่อใช้ในกำรเข้ำถึงระบบ
คอมพิวเตอร์ ข้อมูลสำรสนเทศ หรือข้อมูลของบริษัทเป็ นควำมลับส่วนตัวพนักงำน ซึ่งจะต้องเก็บ
รักษำไว้มใิ ห้ผอู้ ่นื ล่วงรู้ และห้ำมใช้ร่วมกันกับบุคคลอื่น ทัง้ นี้พนักงำนต้องเปลีย่ นรหัสผ่ำนและรหัสอื่น
ใด เมื่อรหัสเก่ำหมดอำยุตำมระยะเวลำที่กำหนดหรือเมื่อพนักงำนเห็นสมควรต้องทำกำรเปลี่ยน
รหัสผ่ำน โดยตัง้ รหัสผ่ำน และรหัสอื่นใด ด้วยควำมรอบคอบ ห้ำมตัง้ รหัสซ้ำกับรหัสเก่ำ ห้ำมตัง้ รหัส
ที่ผู้อ่นื สำมำรถคำดเดำได้ง่ำย หรือ ห้ำมตัง้ รหัสซ้ ำกันในทุกระบบที่พนักงำนมีสทิ ธิใช้งำน ทัง้ นี้
มำตรฐำนกำรตัง้ รหัสผ่ำนอย่ำงปลอดภัย อ้างอิงตามเอกสาร IT Security Standard
2.2.3 พนักงานที่มีหน้ าที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ต้องจัดให้มกี ำรควบคุมดูแลบุคคลภำยนอกให้ปฏิบตั ิ
ตำมนโยบำยกำรรักษำควำมมันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์ของบริษทั

3. การบริ หารจัดการความเสี่ยงด้านความมังคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์ (Cyber Security
Risk Management)
วัตถุประสงค์: เพื่อแสดงถึงกำรยอมรับควำมเสีย่ งและลดควำมเสีย่ งด้ำนควำมมันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์ โดยบริษทั ใช้
วิธกี ำรที่สอดคล้องกันในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสีย่ งด้ำนควำมันคงปลอดภั
่
ย (Security Risk Management)
รวมถึงมีมำตรกำรรักษำควำมมันคงปลอดภั
่
ยเพื่อปกป้องข้อมูลซึง่ สอดคล้องกับกระบวนกำรในกำรระบุและประเมิน
ควำมเสีย่ ง (Risk Identificaion and Assessment)
รายละเอียด
3.1 วิธกี ำรบริหำรจัดกำรควำมเสีย่ งด้ำนควำมมันคงปลอดภั
่
ย (Security Risk Management Methodology)
3.2 กำรจัดโครงสร้ำงองค์กร (Internal Organization)
3.3 กำรบริหำรควำมเสีย่ งกับบุคคลภำยนอก (Risk Management with External Parties)

4. การบริ หารจัดการระบบ (System Management)
วัตถุประสงค์: เพื่อให้มมี ำตรกำรในกำรปกป้องทรัพย์สนิ ของบริษทั อย่ำงเหมำะสม
รายละเอียด
4.1 บัญชีทรัพย์สนิ และควำมเป็ นเจ้ำของ (Inventory and Ownership)
4.2 กำรจัดชัน้ ควำมลับและกำรควบคุม (Security Classification and Handling)
4.3 กำรบริหำรจัดกำรซอฟต์แวร์ลขิ สิทธิ ์ (Software Licensing)

5. การบริ หารจัดการหน่ วยงานและบุคลากร (Human Resource Management)
วัตถุประสงค์: เพื่อให้พนักงำนและบุคคลภำยนอกทีท่ ำสัญญำกับบริษทั เข้ำใจในหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบของตนเอง
รวมถึงตระหนักถึงกำรรักษำควำมมันคงปลอดภั
่
ยในกำรปฏิบตั งิ ำน
รายละเอียด
5.1 ก่อนกำรจ้ำงงำน (Prior to Employment)
5.2 ระหว่ำงกำรจ้ำงงำน (During Employment)
5.3 กำรสิน้ สุดหรือกำรเปลีย่ นกำรจ้ำงงำน (Termination and Change of Employment)

6. การรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยสถานที่และอุปกรณ์ (Physical and Equipment
Security)
วัตถุประสงค์: เพื่อป้องกันกำรเข้ำถึงสถำนทีแ่ ละอุปกรณ์โดยไม่ได้รบั อนุ ญำต ซึง่ อำจทำให้เกิดควำมเสียหำยและ
กำรแทรกแซงกำรทำงำนต่อระบบคอมพิวเตอร์ของบริษทั
รายละเอียด
6.1 กำรรักษำควำมมันคงปลอดภั
่
ยสถำนที่ (Physical Security)
6.2 กำรรักษำควำมมันคงปลอดภั
่
ยอุปกรณ์ (Equipment Security)

7. การบริ หารจัดการการสื่อสารและการดาเนิ นงาน (Communications and
Operation Management)
วัตถุประสงค์:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เพื่อทำให้มนใจว่
ั ่ ำมีกำรดำเนินงำนบนระบบคอมพิวเตอร์อย่ำงปลอดภัย
เพื่อดำเนินกำร (Implement) และรักษำ (Maintain) ระดับควำมมันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์อย่ำงเหมำะสม
เพื่อลดควำมเสีย่ งจำกกำรล้มเหลวของระบบคอมพิวเตอร์
เพื่อปกป้องและรักษำควำมถูกต้องของข้อมูล ซอฟต์แวร์ และระบบคอมพิวเตอร์ให้มสี ภำพพร้อมใช้งำน
เพื่อทำให้มนใจว่
ั ่ ำมีกำรปกป้องข้อมูลในเครือข่ำย รวมถึงกำรป้องกันโครงสร้ำงพืน้ ฐำนสนับสนุนอื่นๆ
เพื่อป้องกันกำรเปิ ดเผย กำรแก้ไข กำรลบ หรือกำรทำลำยทรัพย์สนิ โดยไม่ได้รบั อนุ ญำต รวมถึงกำร
หยุดชะงักของกิจกรรมทำงธุรกิจ
7. เพื่อรักษำควำมมันคงปลอดภั
่
ยของข้อมูลทีม่ กี ำรรับส่งภำยในบริษทั และบุคคลภำยนอก
8. เพื่อเฝ้ำระวังกำรประมวลผลข้อมูลทีไ่ ม่ได้รบั อนุญำต
รายละเอียด
7.1 ขัน้ ตอนกำรปฏิบตั งิ ำนและหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบ (Operational Procedure and Responsibilities)
7.2 กำรบริหำรจัดกำรกำรส่งมอบบริกำรของบุคคลภำยนอก (External Party Service Delivery Management)
7.3 กำรบริหำรจัดกำรปริมำณควำมจุของระบบ (Capacity Management)
7.4 กำรป้องกันซอฟต์แวร์ไม่ประสงค์ดี (Protection Against Malicious Software)
7.5 กำรสำรองและกำรกูค้ นื ข้อมูล (Back Up and Restoration)
7.6 กำรบริหำรจัดกำรควำมมันคงปลอดภั
่
ยของเครือข่ำย (Network Security Management)
7.7 กำรควบคุมสือ่ บันทึกข้อมูลทีส่ ำมำรถเคลื่อนย้ำยได้ (Removable Media Handling)
7.8 กำรจัดกำรข้อมูลแบบคลำวด์ (Cloud Storage)
7.9 กำรรับส่งข้อมูล (Information Transfer)
7.10 กำรเฝ้ำระวัง (Monitoring)
7.11 กำรบริหำรจัดกำรแพทช์ (Patch Management)

8. การบริ หารจัดการการควบคุมการเข้าถึง (Access Control Management)
วัตถุประสงค์: เพื่อควบคุมกำรเข้ำถึงข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ เฉพำะผูท้ ไ่ี ด้รบั อนุ ญำต และป้องกันกำรเข้ำถึง
ระบบและบริกำรโดยไม่ได้รบั อนุญำต
รายละเอียด
8.1 กำรบริหำรจัดกำรกำรเข้ำถึงของผูใ้ ช้งำน (User Access Management)
8.2 กำรบริหำรจัดกำรรหัสผ่ำน (Password Management)
8.3 กำรควบคุมกำรเข้ำถึง (Access Control)
8.4 กำรควบคุ ม อุ ป กรณ์ ค อมพิว เตอร์แ ละสื่อ สำรเคลื่อ นที่แ ละกำรปฏิบ ัติง ำนจำกภำยนอกบริษัท (Mobile
Computing and Teleworking)

9. การจัดหา การพัฒนา และการบารุงรักษาระบบ (System Acquisition,
Development and Maintenance)
วัตถุป ระสงค์: เพื่อ ให้กำรจัด หำ กำรพัฒ นำ และกำรบ ำรุ ง รัก ษำระบบ คำนึ ง ถึง ควำมมัน่ คงปลอดภัย เป็ น
องค์ประกอบสำคัญ
รายละเอียด
9.1 ข้อกำหนดกำรรักษำควำมมันคงปลอดภั
่
ยสำหรับระบบ (Security Requirements for Systems)
9.2 กำรประมวลผลบนแอปพลิเคชัน (Correct Processing in Applications)
9.3 กำรควบคุมกำรเข้ำรหัส (Cryptographic Controls)
9.4 กำรรักษำควำมมันคงปลอดภั
่
ย System File (Security of System Files)
9.5 กำรรักษำควำมมันคงปลอดภั
่
ยในกำรพัฒนำ และกระบวนกำรสนับสนุ น (Security in Development and
Support Processes)
9.6 กำรบริหำรจัดกำรช่องโหว่ (Vulnerability Management)

10. การบริ หารจัดการเหตุการณ์ ความมันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์ (Cyber Security
Incident Management)
วัตถุประสงค์: เพื่อลดควำมเสีย่ งและควำมเสียหำยทีอ่ ำจเกิดขึน้ และทำให้มนใจว่
ั ่ ำเหตุกำรณ์ ดำ้ นควำมมันคง
่
ปลอดภัยทำงไซเบอร์ รวมถึงจุดอ่อนทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบได้รบั กำรสือ่ สำรและสำมำรถดำเนินกำรแก้ไขได้ทนั เวลำ
รายละเอียด
10.1 กำรบริหำรจัดกำรเหตุกำรณ์ดำ้ นควำมมันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์ (Management of Cyber Security
Incident)

11. การจัดการความต่อเนื่ องทางธุรกิ จ (Business Continuity Management)
วัตถุประสงค์: เพื่อป้องกันกระบวนกำรทำงธุรกิจทีส่ ำคัญ จำกผลกระทบของควำมล้มเหลวทีส่ ำคัญของระบบ
คอมพิวเตอร์หรือจำกภัยพิบตั ิ
รายละเอียด
11.1 กำรจัดกำรควำมมันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์ในแผนควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ

12. กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Regulatory and Compliance)
วัตถุประสงค์: เพื่อหลีกเลี่ยงกำรละเมิดข้อ ผูกพันในกฎหมำย ระเบียบข้อบังคับ หรือสัญญำจ้ำงทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ควำมมันคงปลอดภั
่
ย พระรำชบัญญัตวิ ่ำด้วยกำรกระทำควำมผิดเกีย่ วกับ คอมพิวเตอร์ พระรำชบัญญัตกิ ำรรักษำ
ควำมมันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์ พระรำชบัญญัตวิ ่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พระรำชบัญญัตคิ ุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล รวมถึงกฎหมำย ระเบียบข้อบังคับอื่นทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ ใช้บงั คับอยู่แล้วในขณะนี้และทีจ่ ะได้ออกใช้บงั คับ
ต่อไปในภำยหน้ำ
รายละเอียด
12.1 กำรปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนดทำงกฎหมำย (Compliance with Legal Requirement)
12.2 กำรพิจำรณำกำรตรวจสอบระบบ (System Audit Considerations)
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