แนวทางการรายงานความเป็ นไปได้ ของข้ อบกพร่ องหรื อช่ องโหว่ ของความมัน< คงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)
บริ ษ ัท ฯ มี ค วามยิ น ดี เป็ นอย่า งยิ6 ง ในการรั บ รายงานความเป็ นไปได้ข องข้อ บกพร่ อ งหรื อ ช่ อ งโหว่ ท าง Cyber
Security ของบริ ษทั ฯ
เพื6อให้การรายงานข้อมูลเป็ นไปอย่างถูกต้องและมีประสิ ทธิ ภาพ บริ ษทั ฯ ขอให้ท่านปฏิบตั ิตามแนวทางดังต่อไปนีK
โดยบริ ษ ทั ฯ ขอเรี ยนแจ้งให้ท่ านทราบว่า บริ ษ ทั ฯ ไม่ มี น โยบายมอบค่าตอบแทนให้แก่ ผูร้ ายงาน และขอขอบคุ ณ ในความ
ปรารถนาดีของท่านมา ณ ที6นK ี
ในกรณี ที6 ท่ านพบความเป็ นไปได้ข องข้อ บกพร่ อ งหรื อ ช่ อ งโหว่ท าง Cyber Security ท่ านสามารถส่ งรายงานทาง
อีเมล Vulnerability@truecorp.co.th โดยแจ้งรายละเอียดดังต่อไปนีK
• ชื6อ และข้อมูลติดต่อของท่าน
• ระบบที6ได้รับผลกระทบ โดยสรุ ปข้อบกพร่ องหรื อช่องโหว่ทาง Cyber Security ที6ตรวจพบ
• รายละเอียดข้อมูลสนับสนุนเชิงเทคนิ ค โดยอธิ บายหรื อแนบตัวอย่างการทดสอบระบบที6พบ เช่น Exploit หรื อ Attack
code, Packet captures, Screen captures รวมถึงขัKนตอนในการทดสอบระบบ
บริ ษทั ฯ จะดําเนินการตรวจสอบรายงานของท่าน และประสานงานกับท่านเพื6อวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหาและหาแนวทางแก้ไข
โดยเร็ วที6สุด โดยข้อมูลทัKงหมดของท่านจะถูกเก็บเป็ นความลับ
ทัKงนีK เพื6อป้ องกันไม่ให้เกิดการละเมิดนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลและนโยบายการรักษาความมัน6 คงปลอดภัย
ทางไซเบอร์ ข องบริ ษ ัท ฯ บริ ษ ัท ฯ ขอความร่ ว มมื อ จากท่ านในการรายงานความเป็ นไปได้ข องข้อ บกพร่ อ งหรื อ ช่ อ งโหว่
ทาง Cyber Security โดยปฏิบตั ิตามแนวทางดังต่อไปนีK
• หลีกเลี6ยงการกระทําใด ๆ ที6จะเป็ นการละเมิด ทําลาย เปลี6ยนแปลงข้อมูล หรื อทําให้การให้บริ การขัดข้อง รวมถึงการ
ใช้เครื6 องมือประเภท Vulnerability Scanning Tools
• ระมัดระวังและจํากัดปริ มาณข้อมูลที6ท่านใช้ในการทํา Proof Of Concept (POC) ให้นอ้ ยที6สุด
• ไม่จดั เก็บ เผยแพร่ เข้าควบคุม หรื อทําลายข้อมูลของบริ ษทั ฯหรื อข้อมูลผูใ้ ช้บริ การของบริ ษทั ฯ
• ในกรณี ที6มีการเข้าถึงข้อมูลที6 สามารถระบุตวั บุคคลได้ (Personally Identifiable Information : PII) ท่านต้องหยุดการ
กระทําดังกล่าวและลบข้อมูลข้างต้นออกจากระบบของท่านทันที
• ไม่วาง Backdoor บนระบบ หรื อกระทําการอื6นใดที6ก่อให้เกิดข้อบกพร่ องหรื อช่องโหว่แก่ระบบ
• รักษาข้อมูลทัKงหมดที6เกี6ยวข้องกับข้อบกพร่ องหรื อช่องโหว่ทาง Cyber Security เป็ นความลับและไม่เปิ ดเผยข้อมูลใด
ๆ ต่อสาธารณะ หรื อเผยแพร่ ขอ้ มูลให้แก่บุคคลภายนอก
ทัKงนีK บริ ษทั ฯ ไม่สนับสนุนและไม่ยนิ ยอมให้มีการกระทําการใด ๆ ที6ขดั ต่อกฎหมาย การกระทําอื6นใดที6ขดั ต่อแนวทาง
ดังกล่าวจะถือเป็ นความการสร้างความเสี ยหายให้แก่บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ มีสิทธิในการดําเนินการทางกฎหมายต่อผูท้ ี6เกี6ยวข้อง

การกระทําที6ถือเป็ นการสร้างความเสี ยหายให้แก่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษทั ฯ และการกระทําดังกล่าวไม่
ถือว่าอยูใ่ นขอบเขตการดําเนินการเพื6อรายงานความเป็ นไปได้ของข้อบกพร่ องหรื อช่องโหว่ทาง Cyber Security ได้แก่
1. การทดสอบระดับ Physical
2. Social Engineering
3. Phishing
4. Denial of Service Attacks
5. การโจมตีเพื6อให้ทรัพยากรของระบบไม่เพียงพอ
6. การใช้เทคนิคประเภท Brute Force
เมื6อหน่ วยงานได้ประเมินข้อบกพร่ องหรื อช่องโหว่ทาง Cyber Security แล้ว จะดําเนิ นการแจ้งผูเ้ กี6ยวข้องทัKงหมดเพื6อ
แก้ไขและปรับปรุ งโครงสร้างพืKนฐานโดยเร็ วที6สุดต่อไป ทัKงนีK บริ ษทั ฯ ขอขอบคุณท่านที6สละเวลาในการรายงานอันเป็ นผลให้
บริ ษทั ฯ สามารถปรับปรุ งระบบให้มีความมัน6 คงปลอดภัยมากยิง6 ขึKน

