สารบัญ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค
ขอบเขตการบังคับใช
คําจํากัดความ
บทบาทหนาที่และความรั บผิ ดชอบ
นโยบายการจัดสรรและบริหารทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
นโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของบริษั ท
การควบคุมภายในสําหรับการปฏิ บัติงานใหเปนไปตามนโยบายฯ

หนา
1
1
1
1
3
3
4
5
6

1. หลักการและเหตุผล
บริษัท บริการเชื้อเพลิ งการบิน กรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสํา คัญ ของการนําเทคโน โลยี
สารสนเทศมาใชในการบริ หารจั ดการธุ ร กิ จ จึงกําหนดนโยบายฉบั บนี้เ พื่ อให บริษั ทมี กรอบการกํ ากั บดู แ ลและ
บริหารจัดการเทคโนโลยีส ารสนเทศระดั บองคก รที่ ดี โดยอางอิงหลักการจากหลักเกณฑแ ละแนวปฏิ บัติในการจั ด
ใหมีระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ แนวทางปฏิ บัติใ นการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ยของระบบสารสนเทศ ของ
สํานักงานคณะกรรมการกํา กั บหลั ก ทรัพ ยแ ละตลาดหลั ก ทรั พย ตลอดจนกฎหมายอื่ น ที่เกี่ ย วข อง มาปรับใช ใ ห
เหมาะสมกับบริบทการดําเนิน ธุร กิจของบริษั ท ซึ่งกําหนดนโยบายการดําเนิน การดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บริษัท ดังนี้
1) นโยบายการจัดสรรและบริหารทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) นโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหบริษัทมีกรอบการกํากั บดู แลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดั บองคก ร ที่สอดคล อ ง
กับความตองการของกิ จการ รวมทั้งดูแ ลให มีการนําเทคโนโลยีส ารสนเทศมาใชในการสนั บสนุนและพัฒน าการ
ดําเนินธุรกิจ การบริหารความเสี่ ยง รวมถึงเพื่อใหกิจการสามารถบรรลุ วัตถุ ประสงคแ ละเป าหมายหลัก ของกิ จการ
โดยมีการใชทรัพยากรและการบริหารจัดการความเสี่ ยงอยางเหมาะสม สอดคลองกับการกํากั บดูแ ลกิ จการที่ ดี
3. ขอบเขตการบังคับใช
นโยบายฉบั บนี้ มีผ ลบั ง คั บใช กั บบริ ษั ท บริ ก ารเชื้อ เพลิ งการบิ น กรุง เทพ จํ า กั ด (มหาชน)โดยนโยบาย
หลักเกณฑ ระเบียบปฏิบัตแิ ละคํ าสั่ง ที่ใชอ ยู กอนนโยบายฉบั บนี้ ใหยังมีผลใชบังคับต อ ไปเทา ที่ ไ ม ขั ดหรื อแย ง กั บ
นโยบายฉบับนี้
4. คําจํากัดความ
คําศัพท
บริษัท
บริษัทยอย
คณะกรรมการบริษัท
ฝายบริหาร
นโยบาย ฯ

คํานิยาม
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
บริษัทหรือนิติบุคคลที่ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) ถือหุนมากกวารอยละ 50
คณะกรรมการของบริษั ท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
กรรมการผูจัดการและผูอํานวยการฝายตาง ๆ ของบริษัท
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
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คําศัพท
คํานิยาม
หนวยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ หนวยงานตามโครงสรางของบริษั ทที่ มีหนา ที่รั บผิ ดชอบงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ และวิศวกรรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูใชงาน
พนักงานประจํา พนักงานตามสัญญาจาง ผูใหบริการภายนอก คูคาหรือลูกคา
ผูใหบริการภายนอก
บุคคลจากภายนอกองคกรซึ่งผูประกอบธุร กิจ วาจางเพื่อใชบริการที่เกี่ยวของ
กับระบบสารสนเทศ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบคอมพิวเตอรที่หนวยงานเทคโนโลยีส ารสนเทศใหบริการ
บุคลากร
เจาหนาที่หรือพนักงานภายใตหนวยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู
ใหบริการภายนอก
เครื่องมือ
วิธีดําเนินการจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทรัพยากรดานเทคโนโลยี
1) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศ
2) บุคลากร
3) อุปกรณคอมพิวเตอร
ทรัพยสินสารสนเทศ
1) ทรัพยสินสารสนเทศประเภทระบบ ไดแก ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
ระบบคอมพิวเตอร ระบบงานคอมพิวเตอร ระบบสารสนเทศ
2) ทรัพยสินสารสนเทศประเภทอุปกรณ ไดแก ตัวเครื่องคอมพิวเตอร
อุปกรณคอมพิวเตอร เครื่องบันทึกขอมูล และอุปกรณอื่นใด
3) ทรัพยสินสารสนเทศประเภทขอมูล ไดแก ขอมูลสารสนเทศ ขอมูล
อิเล็กทรอนิกส และขอมูลคอมพิวเตอร
4) ทรัพยสินสารสนเทศประเภทลิขสิทธิ์ คือ ทรัพยสินที่เกิดการพัฒนา หรือ
สิทธิ์ในการใชจากเจาของผลิตภัณฑ
สิ่งอํานวยความสะดวกในการ
อุ ปกรณ ระบบงาน หรื อ สภาพแวดล อ ม ที่ จํา เป น หรื อ มี ส วนช วยให ก าร
ประมวลผลขอมู ล
ประมวลผลข อ มู ลเปน ไปอยางครบถ วน ถูกตอง และมีประสิ ทธิ ภาพ เชน
อุ ปกรณ ห รื อ โปรแกรมประมวลผลข อ มู ล ระบบเครื อ ข า ยคอมพิ วเตอร
ขั้นตอน หรือสถานที่ประมวลผลข อ มูล
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5. บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
5.1 คณะกรรมการบริษัท
5.3.1 กําหนดนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษัท
5.3.2 กํากับดูแลใหฝายบริหารปฏิบัติตามนโยบายฯ ใหสอดคลองกับความตองการของบริ ษัท รวมทั้ง
สนับสนุนและพัฒนาการดําเนินธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง เพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุ ประสงค
และเปาหมายหลักของบริษัท
5.3.3 ทบทวนหรือปรับปรุงนโยบายฯ อยางนอยปละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีเหตุการณใด ๆ ซึ่งอาจสงผล
กระทบตอการกํากับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศอยางมีนัย สําคัญ
5.2 ฝายบริหาร
5.2.1 กําหนดแนวปฏิบัติ หลักเกณฑ และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของกั บนโยบาย ฯ
5.2.2 ติดตามควบคุ มและกํา กั บดูแ ลใหหนวยงานที่เกี่ย วข องดําเนินการตามนโยบายฯที่ กําหนด
5.3 หนวยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.1 ติดตามดูแลใหผูใชงานปฏิบัติตามนโยบายฯ หลักเกณฑระเบียบปฏิบัติของบริ ษัทที่เกี่ ยวของ อยาง
ถูกตองเหมาะสม และหากมีการปฏิบัติที่ไ มถู กต องใหรายงานตอ ฝายบริหารทราบ
5.3.2 สื่อสารนโยบายฯ ใหแกผูใชงาน ผูประกอบธุรกิจที่เกี่ย วข องอยางทั่วถึงในลัก ษณะที่ สามารถเข า ถึ ง
ไดงาย เพื่อใหบุคลากรดังกลาวเขาใจและสามารถปฏิ บัติตามนโยบายดังกลาวได อยางถู กต อง
6. นโยบายการจัดสรรและบริหารทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัทกําหนดใหการจัดสรรและบริหารทรัพ ยากรดานเทคโนโลยีส ารสนเทศต องมี ค วามสอดคล องกั บแผน
กลยุทธองคกร เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามภารกิจ กลยุทธและแผนการดําเนินงานที่กําหนดไว โดยมีการปฏิบัติ ดังนี้
1) กําหนดหลักเกณฑและปจจัยในการจั ดลํา ดับความสํา คัญของแผนงานดานเทคโนโลยี สารสนเทศ เชน
ความเหมาะสมสอดคลองกับแผนกลยุทธ ของบริษั ท ผลกระทบตอการดําเนินธุรกิ จ ความเรงดวนใน
การใชงาน เปนตน
2) จัดทําและอนุมัติงบประมาณดานเทคโนโลยี สารสนเทศที่ สอดคลองกั บแผนงบประมาณและแผนกล
ยุทธองคกร
3) จัดใหมีทรัพยากรบุคคลอยางเพียงพอตองานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดใหมีหรือการพัฒนาทักษะ
ของบุคลากร และจัดจางบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศจากภายนอก
4) จัดการความเสี่ยงในกรณีที่ไ ม สามารถจั ดสรรทรัพยากรไดเพียงพอตอ การดําเนินงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไมวาจะเปนบุคลากร งบประมาณหรือความตองการใชงานเกินกวาที่กํ าหนดไว
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5) กําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของบุ คลากรของหนวยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดสรร
และบริหารทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษั ท
7. นโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัทกําหนดให การบริ หารและจั ดการความเสีย่ งดานเทคโนโลยี ส ารสนเทศต องมี ค วามสอดคล อ ง กั บ
นโยบายและการบริหารความเสี่ยงองค กร โดยมีการปฏิบัติ ดังนี้
1) หนวยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวของกั บเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT-related risk)
2) ประเมินความเสี่ ยงซึ่ง ครอบคลุ มถึง โอกาสหรื อความถี่ ที่จะเกิ ดความเสี่ยง และความมีนั ย สํา คั ญ ห รื อ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
3) กําหนดตัวชี้วัดระดั บความเสี่ยงสํ าหรั บความเสี่ยงสํ าคั ญ ที่ สอดคล องกั บความเสี่ยงที่ ระบุ ตามข อ 1)
รวมถึงจัดใหมีการติดตามและรายงานผลตัวชี้ วัดดังกลา ว เพื่อใหสามารถบริหารและจั ดการความเสี่ ย ง
ไดอยางเหมาะสมและทันตอเหตุการณ
4) กําหนดหนาที่และความรับผิ ดชอบของผู รั บผิดชอบ และผูทําหนาที่ ในการบริหารและจั ดการความ
เสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.1 การบริหารความตอเนื่องทางธุร กิ จของบริษั ท
บริษัทกําหนดให การรั กษาความมั่น คงปลอดภัย ของระบบสารสนเทศเปนส วนหนึ่งของการบริหารความ
ตอเนื่องทางธุรกิจของบริษัท เพื่อใหระบบสารสนเทศ อยูในสภาพที่พรอมใชงานอยูเสมอ
7.2 การบริหารจัดการเหตุการณ ที่อาจสง ผลกระทบต อความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศของบริษั ท
บริษัทกําหนดขั้นตอนและกระบวนการบริหารจัดการเหตุ การณที่อาจสงผลกระทบตอ ความมั่น คงปลอดภั ย
ของระบบสารสนเทศ รวมทั้งกําหนดผู มีหนา ที่รั บผิ ดชอบซึ่ง มีค วามรูค วามสามารถ และประสบการณ รวมถึ ง
จัดใหมีการรายงานสถานการณ ที่เกิ ดขึ้นอย างรวดเร็ วและทัน ตอเหตุก ารณ ผานบุคคลหรือหนวยงานที่ ทํา หน า ที่
รับแจงเหตุการณ เพื่อใหเหตุการณและจุดออนที่เกี่ ย วข องกั บความมั่น คงปลอดภั ยของระบบสารสนเทศได รั บ
การดําเนินการอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ ในชวงระยะเวลาที่เหมาะสม
7.3 การบริหารจัดการทรัพย สินของบริษั ท
บริษัทจัดใหมีการระบุแ ละกํ าหนดหนา ที่ ความรั บผิ ดชอบในการรัก ษาความมั่น คงปลอดภัย ของทรั พ ย สิ น
สารสนเทศ เพื่อใหทรัพยสินสารสนเทศที่มีความสํา คัญไดรั บการป องกันอยางเหมาะสม ดังนี้
7.3.1 กําหนดบุคคลหรื อหน วยงานที่ มีหนา ที่ ดูแ ลรั บผิ ดชอบทรัพ ยสิ นสารสนเทศแตละประเภทตลอด
อายุการใชงานของทรัพยสินดังกลาว
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7.3.2
7.3.3
7.3.4

กําหนดขอปฏิบัติการใชงานทรัพยสินสารสนเทศที่เหมาะสม
ทบทวนหนาที่ความรับผิดชอบที่ มีตอทรัพย สินสารสนเทศใหส อดคล องกั บหนาที่ ของผูปฏิ บัติง าน
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหนาที่และความรั บผิ ดชอบ
ทรัพยสินสารสนเทศประเภทระบบหรื อ อุ ปกรณ ตองมีการจั ดทํา และจั ดเก็ บทะเบี ยนทรัพ ย สิ น
ดั ง กล า ว ตลอดจนทบทวนทะเบี ย นดั ง กล า วอย า งน อ ยป ล ะ 1 ครั้ ง หรื อ เมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
ทรัพยสินสารสนเทศอยางมีนัยสําคั ญด วย

8. นโยบายความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัทกําหนดนโยบายความมั่น คงปลอดภัย ของระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ โดยคํานึงถึงลักษณะ ขนาด
และความซับซ อนของการประกอบธุ รกิ จ รวมทั้งกฎเกณฑตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหผูใชงานและบุคคลที่เกี่ย วข อ ง
ไดตระหนักถึงความสํา คัญ ของการรั กษาความมั่นคงปลอดภั ยของระบบสารสนเทศ และไดรับทราบถึงหนา ที่ ค วาม
รั บผิ ดชอบและแนวทางปฏิ บัติใ นการควบคุ มความเสี่ ย งต า ง ๆ ซึ่ ง กํ า หนดแนวทางการดํ า เนิน การของบริษัท
ดังตอไปนี้
8.1 การบริหารจัดการทรัพย สินของบริษั ท
8.1.1 ควบคุมการเข าถึ งข อ มู ล และระบบสารสนเทศ เพื่อควบคุมการเขา ถึง ข อ มู ลและ สิ่งอํานวยความ
สะดวกในการประมวลผลขอ มูล
8.1.2 สรางความมั่ น คงปลอดภั ย ดานกายภาพและสภาพแวดล อ ม เพื่อปองกันมิให บุค คลที่ไ ม มีอํ า น าจ
หนาที่เกี่ยวของเขาถึงสถานที่ ตั้งของระบบเครื อขา ยคอมพิวเตอร ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสี ยหายต อ
อุปกรณสารสนเทศหรือมี ผลกระทบต อข อ มูล ที่เปนความลั บหรือ มี ความสําคั ญ
8.2 การจัดการขอมูลสารสนเทศและการรัก ษาความลั บ
8.2.1 สํารองขอมูลเพื่อปองกันการสูญหายของขอ มู ล
8.2.2 ควบคุ มการเข า รหั ส ข อ มู ล เพื่ อ ให ก ารใช ง านระบบการเข า รหั ส ข อ มู ล มี ค วามเห มาะสม มี
ประสิทธิภาพ และสามารถป องกั นการเขา ถึงหรื อเปลี่ ยนแปลงแก ไ ขข อ มู ล ที่เ ปน ความลั บห รื อ มี
ความสําคัญ
8.2.3 ควบคุมระดับการเขา ถึงระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ ตามหนาที่ และความรับผิดชอบ
8.3 การควบคุมดูแลบุคลากรและผูใชงาน
กําหนดขอปฏิบัติของพนักงานในการใชงานเครือขายคอมพิวเตอร
8.4 การควบคุมดูแลผูใหบริการภายนอก
8.4.1 ควบคุมความมั่นคงปลอดภัย ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจากผูใหบริ การภายนอกเพื่อ ปองกัน
ทรัพยสินสารสนเทศของบริษัทจากการเขา ถึงอยางไมเหมาะสมโดยผูใหบริการภายนอก
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8.4.2

ควบคุมการสงมอบงานของผูใหบริก ารภายนอก ใหเปนไปตามขอตกลงที่ จัดทําไวกั บผู ประกอบ
ธุรกิจ
8.5 การปองกันภัยคุกคามตอ ระบบสารสนเทศ
กําหนดการปองกันโปรแกรมไม ประสงคดี เพื่อใหมั่นใจวาระบบสารสนเทศได รั บการป องกันภัย คุ ก คาม
จากโปรแกรมไม ประสงคดี
8.6 การพัฒนาและดูแลรักษาระบบสารสนเทศ
กําหนดใหมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อใหการพัฒนาหรื อ
แกไขเปลี่ยนแปลงระบบสารสนเทศประมวลผลได อยางถูก ตองครบถ วนและเปนไปตามความตองการของ
ผูใชงาน รวมถึงการรัก ษาไว ซึ่งความมั่น คงปลอดภัย ของระบบสารสนเทศตลอดช วงการพัฒนาระบบงาน
สารสนเทศ
9. การควบคุมภายในสําหรับการปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายฯ
บริษัทจัดใหมีรอบการตรวจสอบระบบสารสนเทศโดยผูเชี่ยวชาญภายนอกที่เปนอิส ระ
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