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หลกัการและเหตุผล 

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากัด (มหาชน) (“บริษทั”) และบริษทัในเครือ ตระหนักถึงความส าคญัของ 

การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจดัการธุรกิจ จึงก าหนดนโยบายฉบบัน้ีเพื่อให้บริษทัมีกรอบ 

การก ากับดูแลและบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก ากับ 

ดูแลกิจการทีดี ตลอดจนกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใหเ้หมาะสมกบับริบทการด าเนินธุรกิจ  

วตัถุประสงค์ 

เพื่อให้บริษัทมีกรอบการก ากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร  

ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการสนบัสนุน

และพฒันาการด าเนินธุรกิจ การบริหารความเส่ียง รวมถึงเพื่อใหกิ้จการสามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย

หลกัของกิจการ โดยมีการใชท้รัพยากรและการบริหารจดัการความเส่ียงอยา่งเหมาะสม สอดคลอ้งกบัการก ากบั

ดูแลกิจการท่ีดี 

ขอบเขต 

นโยบายฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช้กบับริษทัและบริษทัในเครือโดยก าหนดการด าเนินการดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ ดงัน้ี 

1)  ดา้นการจดัสรรและบริหารทรัพยากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2)  ดา้นการบริหารและจดัการความเส่ียงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3)  ดา้นรักษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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ค านิยาม 

นโยบาย นโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

บริษทั  บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) 

บริษทัในเครือ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมและก ากับดูแลของ
บริษทัท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและท่ีจะตั้งข้ึนในอนาคต 

คณะกรรมการ คณะกรรมการของบริษทัและบริษทัในเครือ 

หน่วยงานเทคโนโลยสีารสนเทศ หน่วยงานตามโครงสร้างของบริษัทท่ีมีหน้าท่ี รับผิดชอบงานด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ  

ผูใ้ชง้าน พนกังานประจ า พนกังานตามสัญญาจา้ง ผูใ้ห้บริการภายนอก คู่คา้หรือ
ลูกคา้ 

ผูใ้หบ้ริการภายนอก บุคคลจากภายนอกองค์กรซ่ึงผู ้ประกอบธุรกิจ ว่าจ้างเพื่อใช้บริการ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบสารสนเทศ 

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีหน่วยงานเทคโนโลยสีารสนเทศใหบ้ริการ 
บุคลากร เจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานภายใต้หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 

ผูใ้หบ้ริการภายนอก 
เคร่ืองมือ วธีิด าเนินการจดัการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ทรัพยากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 1) ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2) บุคลากร 
3) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

ทรัพยสิ์นสารสนเทศ 1) ทรัพยสิ์นสารสนเทศประเภทระบบ ไดแ้ก่ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ 
2) ทรัพย์สินสารสนเทศประเภทอุปกรณ์ ได้แก่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองบนัทึกขอ้มูล และอุปกรณ์อ่ืนใด 
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3) ทรัพยสิ์นสารสนเทศประเภทขอ้มูล ไดแ้ก่ ขอ้มูลสารสนเทศ ขอ้มูล
อิเล็กทรอนิกส์ และขอ้มูลคอมพิวเตอร์ 
4) ทรัพยสิ์นสารสนเทศประเภทลิขสิทธ์ิ คือ ทรัพยสิ์นท่ีเกิดการพฒันา 
หรือสิทธ์ิในการใชจ้ากเจา้ของผลิตภณัฑ ์

ส่ิงอ านวยความสะดวกในการ 
ประมวลผลขอ้มูล 

อุปกรณ์ ระบบงาน หรือสภาพแวดล้อมท่ีจ าเป็นหรือมีส่วนช่วยให้การ
ประมวลผลขอ้มูลเป็นไปอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง และมีประสิทธิภาพ เช่น 
อุปกรณ์หรือโปรแกรมประมวลผลขอ้มูล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ขั้นตอน หรือสถานท่ีประมวลผลขอ้มูล 
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ด้านการจัดสรรและบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

เพื่อให้มีการจัดสรรและบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความสอดคล้องกับ 

แผนกลยทุธ์องคก์รและเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว ้โดยมีการปฏิบติั ดงัน้ี 

1)  ก าหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยในการจัดล าดับความส าคัญของแผนงานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์และเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ  

2)  จดัท าและอนุมติังบประมาณดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสอดคลอ้งกบัแผนงบประมาณและ

แผนกลยทุธ์องคก์ร 

3)  จดัให้มีทรัพยากรบุคคลอย่างเพียงพอต่องานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้มีการพฒันา

ทักษะของบุคลากรอย่างต่อเน่ือง รวมทั้ งจัดจ้างบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จากภายนอกเม่ือมีความจ าเป็น 

4)  จดัการความเส่ียงในกรณีท่ีไม่สามารถจดัสรรทรัพยากรได้เพียงพอต่อการด าเนินงานด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากร งบประมาณ หรือความตอ้งการใชง้านเกินกวา่ท่ี

ก าหนดไว ้

5)  ก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบของบุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ

จดัสรรและบริหารทรัพยากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ด้านการบริหารและจัดการความเส่ียงด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1) ก าหนดให้มีการบริหารและจดัการความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกบั

นโยบายและการบริหารความเส่ียงองคก์ร 

2) ก าหนดให้การรักษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศเป็นส่วนหน่ึงของการบริหาร 

ความต่อเน่ืองทางธุรกิจ เพื่อใหร้ะบบสารสนเทศ อยูใ่นสภาพท่ีพร้อมใชง้านอยูเ่สมอ 
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3) ก าหนดให้มีการบริหารจดัการเหตุการณ์ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อความมัน่คงปลอดภยัของระบบ

สารสนเทศ โดยก าหนดขั้นตอน กระบวนการบริหาร และผูมี้หนา้ท่ีรับผิดชอบ รวมถึงจดัให้มี

การรายงานสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วและทนัต่อเหตุการณ์ ผ่านบุคคลหรือหน่วยงาน 

ท่ีท  าหน้าท่ีรับแจง้เหตุการณ์ เพื่อให้เหตุการณ์และจุดอ่อนท่ีเก่ียวขอ้งกบัความมัน่คงปลอดภยั

ของระบบสารสนเทศได้รับการด าเนินการอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ในช่วงระยะเวลา 

ท่ีเหมาะสม 

4) ก าหนดใหมี้การบริหารจดัการทรัพยสิ์นของบริษทั โดยระบุและก าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบ

ในการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของทรัพยสิ์นสารสนเทศ เพื่อให้ทรัพยสิ์นสารสนเทศท่ีมี

ความส าคญัไดรั้บการป้องกนัอยา่งเหมาะสม 

ด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ก าหนดให้มีความมัน่คงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยค านึงถึงลกัษณะ ขนาด และ

ความซบัซอ้นของการประกอบธุรกิจ รวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหผู้ใ้ชง้านและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งได้

ตระหนักถึงความส าคญัของการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ และได้รับทราบถึงหน้าท่ี 

ความรับผดิชอบและแนวทางปฏิบติัในการควบคุมความเส่ียงต่างๆ ซ่ึงก าหนดแนวทางการด าเนินการของบริษทั

ดงัน้ี 

 1) การบริหารจดัการทรัพยสิ์นของบริษทั 

 1.1  ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและระบบสารสนเทศ เพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและ  

ส่ิงอ านวยความสะดวกในการประมวลผลขอ้มูล  

 1.2  สร้างความมัน่คงปลอดภยัดา้นกายภาพและสภาพแวดลอ้ม เพื่อป้องกนัมิใหบุ้คคลท่ีไม่มี

อ านาจหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ถึงสถานท่ีตั้งของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซ่ึงอาจก่อให้เกิด

ความเสียหาย ต่ออุปกรณ์สารสนเทศหรือมีผลกระทบต่อขอ้มูลท่ีเป็นความลบัหรือมี

ความส าคญั  
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 2) การจดัการขอ้มูลสารสนเทศและการรักษาความลบั 

 2.1   ส ารองขอ้มูลเพื่อป้องกนัการสูญหายของขอ้มูล   

 2.2 ควบคุมการเขา้รหัสขอ้มูลเพื่อให้การใช้งานระบบการเขา้รหัสขอ้มูลมีความเหมาะสม  

มีประสิทธิภาพ และสามารถป้องกันการเข้าถึงหรือเปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมูลท่ีเป็น

ความลบัหรือมีความส าคญั  

 2.3  ควบคุมระดบัการเขา้ถึงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ตามหนา้ท่ี และความรับผดิชอบ 

 3) การควบคุมดูแลบุคลากรและผูใ้ชง้าน 

  ก าหนดขอ้ปฏิบติัของพนกังานในการใชง้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

  4) การควบคุมดูแลผูใ้หบ้ริการภายนอก  

4.1  ควบคุมความมัน่คงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจากผูใ้ห้บริการภายนอก

เพื่อป้องกันทรัพย์สินสารสนเทศของบริษัทจากการเข้าถึงอย่างไม่เหมาะสมโดย 

ผูใ้หบ้ริการภายนอก 

4.2 ควบคุมการส่งมอบงานของผูใ้ห้บริการภายนอก ให้เป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีจดัท าไวก้บั 

ผูป้ระกอบธุรกิจ 

 5) การป้องกนัภยัคุกคามต่อระบบสารสนเทศ 

ก าหนดให้มีการป้องกันโปรแกรมไม่ประสงค์ดี เพื่อให้มั่นใจว่าระบบสารสนเทศได้รับ 

การป้องกนัภยัคุกคาม จากโปรแกรมไม่ประสงคดี์ 

 6) การพฒันาและดูแลรักษาระบบสารสนเทศ 

ก าหนดให้มีการรักษาความมัน่คงปลอดภยัในกระบวนการพฒันาระบบสารสนเทศ เพื่อให ้

การพฒันาหรือ แกไ้ขเปล่ียนแปลงระบบสารสนเทศประมวลผลไดอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้นและ



 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

เร่ือง นโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หน้าที ่7/7 

แก้ไขคร้ังที ่00 

มผีลบังคบัใช้วนัที ่  
21 พฤศจกิายน 2562 

 

 
 

เป็นไปตามความตอ้งการของผูใ้ชง้าน  รวมถึงการรักษาไวซ่ึ้งความมัน่คงปลอดภยัของระบบ

สารสนเทศตลอดช่วงการพฒันาระบบงานสารสนเทศ 

 7) การตรวจสอบระบบสารสนเทศ 

ก าหนดจดัใหมี้รอบการตรวจสอบระบบสารสนเทศโดยผูเ้ช่ียวชาญภายนอกท่ีเป็นอิสระ 

 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบติัโดยทัว่กนั 

 

                      (ดร.ทนง พิทยะ) 
                                                                                     ประธานกรรมการ 

 

 


