แบบประเมินความสอดคล้องของระบบควบคุมการประชุมกับมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม พ.ศ. 2563 กรณี ประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง
ชื่อระบบ :
ผู้ประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (ชื่อบริษัท) :
ช่องทางการติดต่อผู้ให้บริการ :
วันที่ประเมินความสอดคล้อง
ประเภทการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง
ประเภทของระบบการให้บริการ
มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง
ขอบข่ายการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง :

Quidlab FOQUS
บริษัท ควิดแลบ จากัด
Phone: +66-2-0134322 , Email: info@quidlab.com
21-ส.ค.-63
่
การประชุมทัวไป

การประชุมลับ

การประชุมลับ (ภาคร ัฐ)

On-Cloud

On-Premise

่ ๆ โปรดระบุ
อืน

ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27701

่ ๆ โปรดระบุ
อืน

กำรประเมินควำมสอดคล้องด้วยตนเองนี้ตรวจประเมินเพื่อกำรรับรอง Quidlab FOQUS, E-Meeting & Voting System ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์

หมำยเหตุ : สพธอ ไม่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอที่กำลังพิจำรณำ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหำกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflicts of Interest)
ข้อกาหนด
แนวปฏิบัติ
ความสอดคล้อง
1 นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
1.1 ต้องกำหนดนโยบำยกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ และนโยบำยกำร นโยบำยกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ และนโยบำยกำรคุม้ ครอง ISO 27001,
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ครอบคลุมระบบควบคุมกำรประชุม รวมถึงประกำศให้ผู้
ข้อมูลส่วนบุคคล ควรมีกำรระบุให้ชัดเจนว่ำครอบคลุมระบบควบคุมกำรประชุม ISO 27701
ร่วมประชุมและผู้เกี่ยวข้องทรำบ
ทั้งนี้ควรมีรำยละเอียดที่กำหนดตำมหัวข้อดังนี้
(1) กำรบริหำรจัดกำรสินทรัพย์
(2) กำรควบคุมกำรเข้ำถึง
(3) กำรเข้ำรหัสลับข้อมูล
(4) กำรสร้ำงควำมมั่นคงปลอดภัยทำงกำยภำพและสิ่งแวดล้อม
(5) ควำมมั่นคงปลอดภัยสำหรับกำรดำเนินงำน
(6) ควำมมั่นคงปลอดภัยสำหรับกำรสื่อสำรข้อมูล
(7) กำรบริหำรจัดกำรเหตุกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับควำมมั่นคงปลอดภัย
(8) ควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศของกำรบริหำรจัดกำรเพื่อสร้ำงควำม
ต่อเนื่องทำงธุรกิจ
(9) กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
ผู้ให้บริกำรควรมีกำรประกำศนโยบำยกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำน
สำรสนเทศ และนโยบำยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้ร่วมประชุม และ
ผู้เกี่ยวข้องทรำบผ่ำนช่องทำงที่มีควำมน่ำเชื่อถือ เช่น เว็บไซต์ทำงกำรของผู้
ให้บริกำร ฯลฯ
1.2 ต้องทบทวนนโยบำยควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ และนโยบำยกำรคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลตำมระยะเวลำที่เหมำะสม หรือเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

กำรทบทวนนโยบำยกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ และนโยบำย ISO 27001,
กำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ให้บริกำรควรจัดให้มีกำรทบทวนอย่ำงน้อย 1 ครั้ง ISO 27701
ต่อปี หรือเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เช่น กำรอัปเดตด้ำนควำมมั่นคง
ปลอดภัยของระบบควบคุมกำรประชุม กำรเปลี่ยนแปลงกฎหมำยหรือมำตรฐำน
ฯลฯ

2 การบริหารจัดการสินทรัพย์
2.1 ต้องมีบัญชีทะเบียนสินทรัพย์ที่แสดงให้เห็นสินทรัพย์ที่ใช้ในกำรบันทึก หรือ
ประมวลผลข้อมูลทั้งหมดของระบบควบคุมกำรประชุม

ทะเบียนสินทรัพย์ควรครอบคลุมทั้งสินทรัพย์ทำงกำยภำพ เครือข่ำย โปรแกรม
ประยุกต์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงให้เห็นสินทรัพย์ที่ใช้ในกำรบันทึกหรือ
ประมวลผลข้อมูลทั้งหมดของระบบควบคุมกำรประชุม
ทั้งนี้ หำกเป็นกำรให้บริกำรรองรับกำรประชุมเรื่องที่มีชั้นควำมลับของหน่วยงำนของรัฐ ผู้ให้บริกำรอำจระบุข้อมูลที่จำเป็นสำหรับกำรประเมินแนวทำงกำรดูแลด้ำนควำม
ต้องมีบัญชีทะเบียนสินทรัพย์ที่ใช้ในกำรบันทึกหรือประมวลผลข้อมูลอยูใ่ น
มั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ เช่น ควำมสำคัญของสินทรัพย์แต่ละรำยกำรในเชิง
รำชอำณำจักรทั้งหมด และต้องมีเอกสำรรับรองหรือประกำศอย่ำงเป็นทำงกำร
กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ ผู้รับผิดชอบของสินทรัพย์แต่ละ
รำยกำร ฯลฯ

กระบวนกำรจัดกำร
ประชุมผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์,
ISO 27001

2.2 ต้องมีเงื่อนไขกำรเข้ำใช้งำนสำหรับระบบควบคุมกำรประชุม ซึ่งเผยแพร่ตอ่ ผู้ร่วม
ประชุมและผู้เกี่ยวข้องให้สำมำรถนำไปปฏิบัติ

เงื่อนไขกำรเข้ำใช้งำนควรครอบคลุมข้อกำหนดกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำน ISO 27001,
สำรสนเทศ และกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเผยแพร่ตอ่ ผู้ร่วมประชุมและ
ISO 27701
ผู้เกี่ยวข้องให้สำมำรถนำไปปฏิบัติ ผ่ำนช่องทำงที่มีควำมน่ำเชื่อถือ เช่น เว็บไซต์
ทำงกำรของผู้ให้บริกำร ฯลฯ

2.3 ต้องมีมำตรกำรแสดงให้ผู้ร่วมประชุมเห็นว่ำเป็นกำรประชุมทั่วไป หรือกำรประชุมลับ
ได้อย่ำงชัดเจน

ระบบควบคุมกำรประชุมควรมีช่องทำงสำหรับกำรแสดงข้อมูลประเภทกำรประชุม กระบวนกำรจัดกำร
ว่ำเป็นกำรประชุมทั่วไป หรือกำรประชุมลับ เพื่อให้ผู้ร่วมประชุมทรำบ โดยอำจมี ประชุมผ่ำนสื่อ
ช่องทำงให้ผู้มีหน้ำที่จัดกำรประชุมสำมำรถระบุได้ดว้ ยตนเอง เช่น กำหนดใน
อิเล็กทรอนิกส์
หัวข้อกำรประชุม ฯลฯ

ความสามารถของระบบควบคุมการประชุม
Quidlab มีนโยบำยกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ
และนโยบำยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ครอบคลุมระบบควบคุม
กำรประชุม มีรำยละเอียดดังนี้ :
(1) กำรบริหำรจัดกำรสินทรัพย์
(2) กำรควบคุมกำรเข้ำถึง
(3) กำรเข้ำรหัสลับข้อมูล
(4) กำรสร้ำงควำมมั่นคงปลอดภัยทำงกำยภำพและสิ่งแวดล้อม
(5) ควำมมั่นคงปลอดภัยสำหรับกำรดำเนินงำน
(6) ควำมมั่นคงปลอดภัยสำหรับกำรสื่อสำรข้อมูล
(7) กำรบริหำรจัดกำรเหตุกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับควำมมั่นคงปลอดภัย
(8) ควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศของกำรบริหำรจัดกำรเพื่อ
สร้ำงควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ
(9) กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
Quidlab
มีกำรประกำศนโยบำยกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ
และนโยบำยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้ร่วมประชุม และ
ผู้เกี่ยวข้องทรำบผ่ำนช่องทำง https://quidlab.com และ
https://quidlab.com/img/Privacy_policy.pdf

Quidlab มีกำรทบทวนนโยบำยกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำน
สำรสนเทศ และนโยบำยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้ :
• ทบทวนนโยบำยกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ
และนโยบำยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล มีกำรทบทวนอย่ำงน้อย 1
ครั้งต่อปี หรือเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
• ทบทวนนโยบำยและกำรอัปเดตด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบควบคุมกำรประชุม เมื่อใดก็ตำมที่มีกำรเปลี่ยนแปลงกฎหมำย
หรือมำตรฐำน

Quidlab มีทะเบียนสินทรัพย์ที่ครอบคลุมทั้งสินทรัพย์ทำงกำยภำพ,
แอพพลิเคชั่น, ซอฟท์แวร์, สินทรัพย์ระบบคลำวด์, กำรสมัคร
สมำชิกและสินทรัพย์อื่น ๆ แสดงให้เห็นสินทรัพย์ที่ใช้ในกำรบันทึก
หรือประมวลผลข้อมูลทั้งหมดของระบบควบคุมกำรประชุมเพื่อ
ควำมปลอดภัยของข้อมูล ผู้รับผิดชอบของสินทรัพย์แต่ละรำยกำร

Quidlab มีนโยบำยกำรเข้ำใช้งำนควรครอบคลุมข้อกำหนดกำร
รักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ และกำรคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล ซึ่งเผยแพร่ตอ่ ผู้ร่วมประชุมและผู้เกี่ยวข้องให้สำมำรถ
นำไปปฏิบัติ ผ่ำนช่องทำง เว็บไซต์
https://quidlab.com/e_agm.html
คูม่ ือซอฟต์แวร์กำรประชุมอิเล็กทรอนิกส์ของ Quidlab วำงอยูบ่ น
เว็บไซต์ ผู้ดแู ลระบบและผู้จัดประชุมได้รับกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับ
วิธีกำรใช้ระบบและเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่จำเป็นตำมต้องกำร มีกำร
กำหนดกำหนดในหัวข้อกำรประชุมของผู้จัดประชุม

ผู้ให้บริกำรควรจัดทำคูม่ ือกำรแสดงข้อมูลประเภทกำรประชุมให้ผู้มีหน้ำที่จัดกำร
ประชุมสำมำรถปฏิบัตติ ำมได้
2.4 ต้องกำหนดรำยกำร "ข้อมูลส่วนบุคคล" ในบัญชีทะเบียนสินทรัพย์ส่วนที่เป็นข้อมูล
บัญชีทะเบียนสินทรัพย์ควรครอบคลุมข้อมูลประเภท "ข้อมูลส่วนบุคคล" และผู้
พร้อมทั้งกำหนดลำดับชั้นควำมลับ และต้องมีมำตรกำรในกำรควบคุมกำรจัดกำรข้อมูล ให้บริกำรควรมีมำตรกำรในกำรควบคุมกำรจัดกำรข้อมูลส่วนบุคคล เช่น กำร
ส่วนบุคคล
กำหนดผู้มีสิทธิเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล วันเวลำที่อนุญำตให้เข้ำถึง ช่องทำงกำร
เข้ำถึง ฯลฯ
2.5 ต้องมีขั้นตอนปฏิบัตสิ ำหรับกำรลบหรือทำลำยข้อมูลเกี่ยวกับกำรประชุม เมื่อมีเหตุให้ ขั้นตอนปฏิบัตใิ นกำรลบหรือทำลำยข้อมูลเกี่ยวกับกำรประชุมควรครอบคลุมกำร
ต้องดำเนินกำร
ลบหรือทำลำยข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ให้บริกำรควรจัดให้มีช่องทำงให้ผู้มีหน้ำที่จัดกำรประชุมดำเนินกำรได้เอง หรือ
ช่องทำงให้ผู้มีหน้ำที่จัดกำรประชุมร้องขอให้ผู้ให้บริกำรลบหรือทำลำยข้อมูล
ดังกล่ำวได้
3 การควบคุมการเข้าถึง

กระบวนกำรจัดกำร
ประชุมผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์,
ISO 27701
ISO 27001

Quidlab มีมำตรำกำรควบคุมกำรจัดกำรข้อมูล กำหนดผู้มีสิทธิ
เข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล วันเวลำที่อนุญำตให้เข้ำถึง ช่องทำงกำร
เข้ำถึงและบันทึกกำรเข้ำถึงถูกเก็บรักษำไว้
นโยบำยกำรเก็บข้อมูล
นโยบำยกำรลบหรือทำลำยข้อมูลเกี่ยวกับกำรประชุมของเรำคือกำร
ทำลำยข้อมูลกำรประชุมอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหลังจำกกำรประชุม
เสร็จสิ้น 15 วัน และ/หรือ เมื่อรำยงำนทั้งหมดถูกส่งมอบให้กับ
ผู้จัดกำรประชุมผู้จัดกำรประชุมอำจขอให้เรำเก็บข้อมูลไว้เป็นระยะ
เวลำนำนขึ้น โดยมีหลักฐำนเป็นลำยลักษณ์อักษร

ข้อกาหนด
3.1 ต้องกำหนดนโยบำยด้ำนกำรควบคุมกำรเข้ำถึงสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุม
อย่ำงมั่นคงปลอดภัย

แนวปฏิบัติ
นโยบำยด้ำนกำรควบคุมกำรเข้ำถึงสินทรัพย์ควรครอบคลุมกำรเข้ำถึงด้ำนเครือข่ำย
และโปรแกรมประยุกต์ เป็นอย่ำงน้อย

ความสอดคล้อง
ISO 27001

ความสามารถของระบบควบคุมการประชุม
Quidlab มีนโยบำยในกำรกำหนดสิทธิ์ตำมบทบำทสำหรับกำร
เข้ำถึงสินทรัพย์รวมถึงเครือข่ำยและแอปพลิเคชัน
ประกำศนโยบำยให้ผู้ร่วมประชุมและผู้เกี่ยวข้องทรำบผ่ำนช่องทำง
เว็บไซต์ https://quidlab.com/e_agm.html

กระบวนกำรจัดกำร
ประชุมผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนจะถูกส่งไปยังผู้ใช้ที่ได้รับอนุญำตเท่ำนั้น ในกำร
เข้ำถึงระบบกำรประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้ำร่วมประชุมแต่ละคนจะ
ได้รับ Username & Password สำมำรถเข้ำสู่ระบบได้เพียงหนึ่งคน
เท่ำนั้น
ผู้จัดกำรประชุม / ผู้ดแู ลระบบสำมำรถถอนสิทธิ์กำรล็อกอินได้ทุกเมื่อ

ผู้ให้บริกำรควรประกำศนโยบำยให้ผู้ร่วมประชุมและผู้เกี่ยวข้องทรำบผ่ำนช่องทำง
ที่มีควำมน่ำเชื่อถือ เช่น เว็บไซต์ทำงกำรของผู้ให้บริกำร ฯลฯ
3.2 ต้องกำหนดวิธีกำรให้สิทธิ และยกเลิกสิทธิ ก่อนกำรเข้ำร่วมประชุมของผู้ร่วมประชุมได้
ระบบควบคุมกำรประชุมควรมีช่องทำงกำรให้สิทธิ และยกเลิกสิทธิ ก่อนกำรเข้ำ
ร่วมประชุมของผู้ร่วมประชุม เพื่อให้ประธำนในที่ประชุมหรือผู้ควบคุมระบบ
สำมำรถคัดกรองผู้ร่วมประชุมก่อนกำรประชุมได้ ฯลฯ

3.3 ต้องสำมำรถให้ผู้ร่วมประชุมสำมำรถปฏิเสธ หรือยกเลิกสิทธิกำรเข้ำร่วมประชุมได้ดว้ ย
กระบวนกำรจัดกำร
ระบบควบคุมกำรประชุมควรมีช่องทำงให้ผู้ร่วมประชุมสำมำรถปฏิเสธ หรือยกเลิก
ตนเอง
ประชุมผ่ำนสื่อ
สิทธิกำรเข้ำร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง ทั้งก่อนหรือระหว่ำงกำรประชุมได้
อิเล็กทรอนิกส์
3.4 ต้องสำมำรถจำกัดและควบคุมกำรให้สิทธิของผู้ให้บริกำร
ระบบควบคุมกำรประชุมควรมีมำตรกำรรองรับกำรจำกัดสิทธิของผู้ให้บริกำร เช่น กระบวนกำรจัดกำร
ประชุมผ่ำนสื่อ
สิทธิกำรเข้ำถึงข้อมูลกำรประชุม สิทธิในกำรงดกำรถ่ำยทอดเสียง หรือทั้งเสียง
อิเล็กทรอนิกส์
และภำพ ฯลฯ
3.5 ต้องสำมำรถแสดงสิทธิของผู้ร่วมประชุมได้
กระบวนกำรจัดกำร
ระบบควบคุมกำรประชุมควรมีช่องทำงให้ผู้มีหน้ำที่จัดประชุมหรือผู้ร่วมประชุม
ประชุมผ่ำนสื่อ
สำมำรถเรียกดูรำยชื่อและจำนวนผู้ร่วมประชุม เพื่อให้สำมำรถพิจำรณำผู้เข้ำร่วม
อิเล็กทรอนิกส์
ได้ตลอดระยะเวลำกำรประชุม

ระบบกำรควบคุมกำรประชุม ผู้ร่วมประชุมสำมำรถสำมำรถปฏิเสธ
หรือยกเลิกสิทธิกำรเข้ำร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเองได้ตลอดระหว่ำง
กำรประชุม
ผู้จัดกำรประชุม / ผู้ดแู ลระบบสำมำรถงดกำรถ่ำยทอดวิดโี อ / เสียง
ได้ตลอดเวลำในระหว่ำงกำรประชุม

3.6 ต้องสำมำรถปรับและยกเลิกสิทธิของผู้ร่วมประชุมได้

กระบวนกำรจัดกำร
ประชุมผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

ผู้จัดกำรประชุม / ผู้ดแู ลระบบ สำมำรถปรับและยกเลิกสิทธิของผู้
ร่วมประชุม ในระหว่ำงกำรประชุม :
(1) งดกำรถ่ำยทอดเสียง หรือทั้งเสียงและภำพ
(2) หยุดกำรส่งข้อมูล"

กระบวนกำรจัดกำร
ประชุมผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

ระบบควบคุมกำรประชุมสำมำรถจำกัดกำรเข้ำถึงข้อมูลหรือ
หลักฐำนที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุม โดยผู้ที่ได้รับอนุญำต สำมำรถ
กำหนดสิทธิ์กำรเข้ำถึงจำกบุคคลที่รับผิดชอบกำรประชุม

3.7 ต้องสำมำรถจำกัดกำรเข้ำถึงข้อมูลหรือหลักฐำนที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุม
ทั้งนี้หำกเป็นกำรประชุมลับต้องมีกำรเข้ำรหัสลับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุม
เพิ่มเติม
3.8 ต้องสำมำรถแสดงตนด้วยวิธีกำรพิสูจน์และยืนยันตัวตนของผู้ร่วมประชุมอย่ำงมั่นคง
ปลอดภัย

ระบบควบคุมกำรประชุมควรมีช่องทำงในกำรปรับปรุง และยกเลิกสิทธิของผู้ร่วม
ประชุม ในระหว่ำงกำรประชุม โดยรองรับให้ประธำนหรือผู้ควบคุมกำรประชุม
สำมำรถดำเนินกำรดังนี้เป็นอย่ำงน้อย
(1) งดกำรถ่ำยทอดเสียง หรือทั้งเสียงและภำพ
(2) หยุดกำรส่งข้อมูล
ระบบควบคุมกำรประชุมควรมีช่องทำงในกำรเข้ำถึงข้อมูลหรือหลักฐำนที่
เกี่ยวข้องกับกำรประชุมโดยผู้ที่ได้รับอนุญำต และอำจกำหนดสิทธิในกำรเข้ำถึง
จำกผู้มีหน้ำที่จัดกำรประชุมได้เอง

ระบบควบคุมกำรประชุมควรมีช่องทำงสำหรับกำรแสดงตนด้วยวิธีกำรพิสูจน์และ กระบวนกำรจัดกำร
ยืนยันตัวตนของผู้ร่วมประชุมแบบปัจจัยเดียว (Single-factor Authentication) ประชุมผ่ำนสื่อ
เป็นอย่ำงน้อย เช่น รหัสผ่ำน ฯลฯ
อิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้หำกเป็นกำรประชุมลับต้องมีกำรยืนยันตัวตนแบบหลำยปัจจัย

ผู้จัดกำรประชุมสำมำรถดูรำยกำรของผู้เข้ำร่วมทั้งหมดที่ออนไลน์
สำมำรถเรียกดูรำยชื่อและจำนวนผู้ร่วมประชุม ได้ตลอดระยะเวลำ
กำรประชุม รวมถึงเวลำเข้ำสู่ระบบ / ออกจำกระบบ ที่อยู่ IP

ระบบควบคุมกำรประชุมควรมีช่องทำงสำหรับกำรแสดงตนด้วย
วิธีกำรพิสูจน์และยืนยันตัวตนของผู้ร่วมประชุม กำรระบุตวั ตนของ
ผู้เข้ำร่วมประชุมถูกควบคุมโดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำน อนุญำตให้
เข้ำสู่ระบบหนึ่งคนเท่ำนั้น ผู้จัดสำมำรถระบุผู้เข้ำร่วมแต่ละคนได้

โดยหำกเป็นกำรจัดประชุมที่มีกำรใช้งำนอุปกรณ์เพื่อเชื่อมต่อสถำนที่มำกกว่ำ 1 ที่
ขึ้นไป เช่น Multipoint Control Unit (MCU) ฯลฯ อุปกรณ์ที่ตดิ ตัง้ ควรมีกำรตัง้
ค่ำเพื่อจำกัดกำรเข้ำใช้งำนเฉพำะอุปกรณ์ และเครือข่ำยที่เกี่ยวข้อง เป็นอย่ำงน้อย
ทั้งนี้ผู้ร่วมประชุมสำมำรถพิสูจน์ยืนยันตัวตนของผู้ร่วมประชุมด้วยกำรรับรองกำร
แสดงตนของผู้ร่วมประชุมด้วยกัน
3.9 ต้องสำมำรถตัง้ ค่ำรหัสผ่ำนที่มั่นคงปลอดภัย
ทั้งนี้หำกเป็นกำรประชุมลับต้องมีกำรตรวจสอบรหัสผ่ำนที่กำหนดให้เป็นไปตำม
นโยบำยที่กำหนดอย่ำงเคร่งครัด
4 การเข้ารหั สลับข้อมูล
4.1 ต้องกำหนดนโยบำยด้ำนกำรเข้ำรหัสลับข้อมูลที่ระบุถึงกำรเข้ำรหัสลับข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลบนระบบควบคุมกำรประชุม และข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ISO 27001

Quidlab E-meetings สนับสนุนนโยบำยกำรตัง้ ค่ำรหัสผ่ำนที่มั่นคง
ปลอดภัย เพื่อสร้ำงรหัสผ่ำนที่คำดเดำยำก ประกอบด้วยตัวอักษร
ตัวเลขและตัวอักษรพิเศษ

กระบวนกำรจัดกำร
ประชุมผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์,
ISO 27001

Quidlab มีนโยบำยที่จะรักษำควำมปลอดภัยในกำรรับส่งข้อมูล
SSL เทคโนโลยีกำรเข้ำรหัสข้อมูล เมื่อมีกำรรับหรือส่งข้อมูลระหว่ำง
เครือข่ำย และ กำรเข้ำรหัสลับของข้อมูลที่จัดเก็บ

กระบวนกำรจัดกำร
ผู้ให้บริกำรควรกำหนดวิธีกำรบริหำรจัดกำรกุญแจสำหรับกำรเข้ำรหัสลับข้อมูล
ประชุมผ่ำนสื่อ
เพื่อกำรป้องกันกำรเข้ำถึงกุญแจสำหรับเข้ำรหัสลับข้อมูลทั้งแบบระบบรหัสแบบ
อิเล็กทรอนิกส์,
สมมำตร (Symmetric Key Cryptography) และระบบรหัสแบบอสมมำตร
ISO 27001
(Asymmetric Key Cryptography) อย่ำงน้อยกุญแจที่ใช้ในกำรเข้ำรหัสลับข้อมูล
ในแต่ละกำรประชุมควรแตกต่ำงกันและไม่มีกำรใช้ซ้ำ

ระบบ E-meeting ของ Quidlab นั้นใช้เว็บเป็นพื้นฐำนและจะใช้
กำรเข้ำรหัสแบบอสมมำตร (Asymmetric Key Cryptography)
E2EE (กำรเข้ำรหัสตัง้ แต่ตน้ ทำงถึงปลำยทำง) กำรเข้ำรหัสลับข้อมูล
ในแต่ละกำรประชุมแตกต่ำงกัน และไม่มีกำรใช้ซ้ำ

ระบบควบคุมกำรประชุมควรมีกำรระบุถึงนโยบำยกำรตัง้ ค่ำรหัสผ่ำนที่มั่นคง
ปลอดภัย เช่น รหัสผ่ำนที่มั่นคงปลอดภัยประกอบไปด้วยตัวอักษร ตัวเลข และ
อักขระพิเศษ ฯลฯ

นโยบำยควรระบุให้ครอบคลุมถึงกำรเข้ำรหัสลับของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำร
ประชุมและข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยวิธีกำรที่ได้รับกำรยอมรับตำมมำตรฐำนสำกล
และครอบคลุมกระบวนกำรเข้ำรหัสลับข้อมูลในรูปแบบดังต่อไปนี้เป็นอย่ำงน้อย
ทั้งนี้หำกเป็นกำรประชุมลับต้องกำหนดนโยบำยที่ระบุถึงกำรเข้ำรหัสลับข้อมูลจำกต้น
(1) กำรเข้ำรหัสลับของข้อมูลเมื่อมีกำรรับหรือส่งข้อมูลระหว่ำงเครือข่ำย
ทำงถึงปลำยทำง หรือในลักษณะที่ผู้ให้บริกำรไม่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลที่รับส่งระหว่ำง
(data-in-transit encryption)
กำรประชุมได้
(2) กำรเข้ำรหัสลับของข้อมูลที่จัดเก็บ (data-at-rest encryption)

4.2 ต้องบริหำรจัดกำรกุญแจสำหรับกำรเข้ำรหัสลับข้อมูลอย่ำงมั่นคงปลอดภัย

5 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม
5.1 ต้องมีขั้นตอนปฏิบัตสิ ำหรับกำรเข้ำถึงพื้นที่มั่นคงปลอดภัย (Secure areas)

ขั้นตอนสำหรับกำรปฏิบัตงิ ำนในพื้นที่มั่นคงปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุม
กำรประชุมควรครอบคลุมกระบวนกำรที่สำคัญ เช่น กำรลงชื่อเข้ำและออกพื้นที่
กำรตรวจสอบควำมผิดปกติของกำรเข้ำพื้นที่ ฯลฯ

6 ความมั่นคงปลอดภัยสาหรับการดาเนินงาน
6.1 ต้องมีคมู่ ือกำรใช้งำนของระบบควบคุมกำรประชุม และเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องสำมำรถ
ผู้ให้บริกำรควรจัดทำเอกสำรของขั้นตอนปฏิบัตทิ ี่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมกำร
นำไปปฏิบัตไิ ด้
ประชุมอย่ำงชัดเจน รวมถึงกำรบริหำรจัดกำรเอกสำร เช่น กำรปรับปรุงเอกสำร
กำรจัดเก็บเอกสำร ช่องทำงกำรเข้ำถึงและสิทธิที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
6.2 ต้องมีขั้นตอนปฏิบัตเิ รื่องกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงของระบบควบคุมกำรประชุม

ขั้นตอนปฏิบัตกิ ำรบริหำรจัดกำรควบคุมกำรเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับระบบ
ควบคุมกำรประชุมควรครอบคลุมกำรประเมินผลกระทบ กำรมอบหมำยกำร
ปรับปรุง กำรอนุมัตจิ ำกผู้ที่มีอำนำจ กำรวำงแผนสำรอง และกำรทดสอบ เพื่อลด
โอกำสหรือผลกระทบของควำมเสียหำยอันเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงนั้น และรักษำ
ไว้ซึ่งควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

ISO 27001

ระบบของ Quidlab นั้นใช้ระบบคลำวด์อย่ำงสมบูรณ์ ซึ่งไม่ตอ้ งกำร
กำรเข้ำถึงทำงกำยภำพใด ๆ อย่ำงไรก็ตำมมีกำรกำหนดนโยบำยและ
ขั้นตอนกำรเข้ำถึงระบบคลำวด์

กระบวนกำรจัดกำร
ประชุมผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์,
ISO 27001
ISO 27001

มีคมู่ ือกำรใช้งำนของระบบควบคุมกำรประชุมอย่ำงชัดเจน และ
เผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องสำมำรถนำไปปฏิบัตไิ ด้และมีกำรปรับปรุงตำม
นโยบำยที่บังคับใช้
มีขั้นตอนปฏิบัตกิ ำรบริหำรจัดกำรควบคุมกำรเปลี่ยนแปลงที่
เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมกำรประชุม ซึ่งรวมถึง
- ขอขั้นตอนกำรเปลี่ยนแปลง
- ขั้นตอนกำรอนุมัติ
- กำรวิเครำะห์และประเมินควำมเสี่ยง
- กำรสื่อสำรกับผู้มีส่วนได้เสีย
- แผนกำรดำเนินงำน
- ประกำศทบทวนกำรปฏิบัตงิ ำน

ข้อกาหนด
6.3 ต้องมีขั้นตอนปฏิบัตเิ รื่องกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของระบบควบคุมกำรประชุม

6.4 ต้องควบคุมสภำพแวดล้อมของกำรพัฒนำ กำรทดสอบ และกำรใช้งำนจริง
ซึ่งแบ่งแยกออกจำกกัน

6.5 ต้องสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมประเภทมัลแวร์

แนวปฏิบัติ
ขั้นตอนปฏิบัตกิ ำรบริหำรขีดควำมสำมำรถของระบบควบคุมกำรประชุมควร
ครอบคลุมกำรติดตำม ปรับปรุง และคำดกำรณ์ควำมต้องกำรในกำรใช้ทรัพยำกร
ของระบบ เพื่อให้สำมำรถวำงแผนกำรใช้งำนทรัพยำกรให้รองรับกำรใช้งำนได้
อย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ

ความสอดคล้อง
ISO 27001

ความสามารถของระบบควบคุมการประชุม
มีกำรดำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรจัดกำรโดยใช้นโยบำย scale Out &
Scale Up เนื่องจำกระบบ Quidlab เป็นระบบบนคลำวด์จึง
สำมำรถกำหนดกฎอัตโนมัตเิ พื่อจัดกำรกำรวำงแผนกำลังกำรใช้งำน
ทรัพยำกรให้รองรับกำรใช้งำนได้อย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ

ISO 27001
ผู้ให้บริกำรควรจัดให้มีกำรแยกสภำพแวดล้อมส่วนของกำรพัฒนำ กำรทดสอบ
และกำรทำงำนจริงของระบบควบคุมกำรประชุม ในแต่ละส่วนออกจำกกัน เพื่อลด
ควำมเสี่ยงของกำรเข้ำถึงหรือกำรเปลี่ยนแปลงสภำพแวดล้อมโดยไม่ได้รับอนุญำต
และควรกำหนดสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลของแต่ละส่วนที่แตกต่ำงกัน

มีกำรแยกสภำพแวดล้อมส่วนของกำรพัฒนำ กำรทดสอบ และกำร
ทำงำนจริงของระบบควบคุมกำรประชุม ในแต่ละส่วนออกจำกกัน
เพื่อลดควำมเสี่ยงของกำรเข้ำถึงหรือกำรเปลี่ยนแปลงสภำพแวดล้อม
โดยไม่ได้รับอนุญำต และมีกำรกำหนดสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลของ
แต่ละส่วนที่แตกต่ำงกัน

ผู้ให้บริกำรควรจัดให้มีวิธีกำรตรวจจับ กำรป้องกัน และกำรกู้คนื ที่เกิดขึ้นจำกภัย ISO 27001
คุกคำมโปรแกรมไม่พึงประสงค์ตอ่ ระบบควบคุมกำรประชุม เช่น กำรติดตัง้
โปรแกรมป้องกันไวรัส (Antivirus) กำรติดตัง้ ระบบตรวจจับภัยคุกคำม (Intrusion
Detection System) กำรสำรองข้อมูล ฯลฯ

ระบบ E-Meeing ทั้งหมดได้รับกำรปกป้องโดยใช้ firewall และ
ระบบป้องกันภัยคุกคำม มีระบบสำรองในภูมิภำคที่แตกต่ำงกัน
สำหรับ DR & BCP ในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนซึ่งช่วยให้สำมำรถกู้คนื ได้
อย่ำงรวดเร็ว

6.6 ต้องมีขั้นตอนปฏิบัตเิ รื่องกำรสำรองข้อมูลและกำรกู้คนื ข้อมูลของระบบควบคุม
กำรประชุม กรณีที่มีข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีกำรกำหนดผู้ดำเนินกำรสำรองข้อมูล และ ขั้นตอนปฏิบัตเิ รื่องกำรสำรองข้อมูล และกำรกู้คนื ข้อมูลของระบบควบคุมกำร
กู้คนื ข้อมูลส่วนบุคคลด้วย รวมถึงต้องมีกำรประกำศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลำ ประชุมควรครอบคลุมรำยกำรบัญชีทะเบียนสินทรัพย์ที่จำเป็นต้องมีกำรสำรอง
ในกำรจัดเก็บข้อมูลที่สำรองให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบอย่ำงเหมำะสม
ข้อมูล วิธีกำรสำรองข้อมูล พร้อมระบุช่วงเวลำที่ตอ้ งจัดเก็บข้อมูลที่สำรอง รวมถึง
แนวทำงกำรทดสอบกำรกู้คนื อย่ำงเหมำะสม โดยกรณีที่กำรสำรองนั้นมีข้อมูลส่วน
บุคคลอยูด่ ว้ ย ควรมีกำรกำหนดรำยละเอียดผู้เกี่ยวข้องในแต่ละกิจกรรม เช่น
ผู้ดำเนินกำรสำรองข้อมูล ผู้ทดสอบกำรกู้คนื ข้อมูล ฯลฯ

กระบวนกำรจัดกำร
ประชุมผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์,
ISO 27001,
ISO 27701

กำรสำรองข้อมูล นโยบำย Quidlab ระบุอย่ำงชัดเจนว่ำ กำรสำรอง
ข้อมูลจะถูกเก็บไว้เป็นระยะเวลำ 15 วันนับแต่วันสิ้นสุดกำรประชุม
ในแต่ละครั้ง ผู้จัดกำรประชุมสำมำรถร้องขอกำรสำรองข้อมูล
เพิ่มเติมได้

ทั้งนี้ ระบบควบคุมกำรประชุมควรถูกกำหนดให้มีกำรสำรองข้อมูลบันทึกประเภท
เสียง หรือทั้งเสียงและภำพ ข้อมูลจรำจรอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงข้อมูลอื่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลกำรแจ้งเหตุขัดข้องระหว่ำงกำรประชุม ฯลฯ อย่ำงน้อยเป็น
ระยะเวลำ 7 วันนับแต่วันสิ้นสุดกำรประชุมในแต่ละครั้ง และควรประกำศ
ระยะเวลำในกำรจัดเก็บข้อมูลที่สำรองให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบอย่ำงชัดเจน
6.7 ต้องจัดเก็บข้อมูลจรำจรอิเล็กทรอนิกส์ และต้องมีกำรทบทวนอย่ำงเหมำะสม

กระบวนกำรจัดกำร
ระบบควบคุมกำรประชุมควรถูกตัง้ ค่ำให้จัดเก็บข้อมูลจรำจรอิเล็กทรอนิกส์ที่
ประชุมผ่ำนสื่อ
เกี่ยวข้องกับกำรใช้งำนของผู้ร่วมประชุม โดยอย่ำงน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลที่
อิเล็กทรอนิกส์,
สำมำรถระบุตวั บุคคล หรือชื่อผู้ใช้งำน (Username) วันและเวลำของกำรเข้ำร่วม
ISO 27001
ประชุม และเลิกประชุมเทียบเวลำอ้ำงอิงที่เป็นมำตรฐำนสำกล

ระบบควบคุมกำรประชุมถูกตัง้ ค่ำให้จัดเก็บข้อมูลจรำจร
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้งำนของผู้ร่วมประชุม โดยระบุ
ตัวบุคคล ชื่อผู้ใช้งำน, วันที่และเวลำ, กำรเข้ำสู่ระบบ, ออกจำกระบบ
,ที่อยู่ IP และหมำยเลขพอร์ตที่ใช้จะถูกบันทึกไว้เทียบเวลำอ้ำงอิงที่
เป็นมำตรฐำนสำกล

ผู้ให้บริกำรควรมีกำรกำหนดรอบของกำรทบทวนข้อมูลจรำจรอิเล็กทรอนิกส์อย่ำง
น้อย 1 ครั้ง ต่อปี
6.8 ต้องมีกำรดูแลข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บในข้อมูลจรำจรอิเล็กทรอนิกส์ โดยอย่ำง
น้อยต้องสำมำรถระบุผู้ที่ดำเนินกำร วันเวลำ และวัตถุประสงค์ในกำรใช้ หรือ
ประมวลผล
6.9 ต้องป้องกันกำรเปลี่ยนแปลง และกำรเข้ำถึงที่ไม่ได้รับอนุญำต ต่อข้อมูลจรำจร
อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ให้บริกำรควรจัดเก็บข้อมูลกำรดำเนินกำรที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลจรำจร
อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลจัดเก็บอยูภ่ ำยใน โดยครอบคลุมข้อมูล ผู้ที่
ดำเนินกำร วันเวลำ และวัตถุประสงค์ในกำรดำเนินกำรเป็นอย่ำงน้อย

กระบวนกำรจัดกำร
ประชุมผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์,
ISO 27701
กระบวนกำรจัดกำร
ผู้ให้บริกำรควรจัดเตรียมวิธีป้องกัน กำรเปลี่ยนแปลง กำรเข้ำถึง และกำรลบ โดย ประชุมผ่ำนสื่อ
ไม่ได้รับอนุญำตต่อข้อมูลจรำจรอิเล็กทรอนิกส์ เช่น กำรจำกัดสิทธิกำรดำเนินกำร อิเล็กทรอนิกส์,
ในแต่ละฟังก์ชันกำรทำงำน กำรเฝ้ำระวังและแจ้งเตือนกำรเข้ำใช้งำนที่ผิดปกติ ฯลฯ ISO 27001

6.10 ต้องจำกัดกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บในข้อมูลจรำจรอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง
ผู้ให้บริกำรควรกำหนดวิธีกำรในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บในข้อมูล
กำหนดระยะเวลำในกำรลบหรือเปลี่ยนรูปข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บให้ไม่สำมำรถระบุ
จรำจรอิเล็กทรอนิกส์ โดยครอบคลุมกำรบันทึกกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น กำร
ตัวบุคคลได้ โดยต้องมีกำรประกำศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลำในกำรจัดเก็บ
เข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ
ข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบอย่ำงเหมำะสม

กระบวนกำรจัดกำร
ประชุมผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์,
ISO 27701

ผู้ให้บริกำรควรกำหนดระยะเวลำที่เหมำะสมในกำรจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใน
ระบบควบคุมกำรประชุม และแจ้งเงื่อนไขดังกล่ำวให้ผู้มีหน้ำที่จัดกำรประชุม หรือ
ผู้ร่วมประชุมทรำบผ่ำนช่องทำงที่มีควำมน่ำเชื่อถือ เช่น เว็บไซต์ทำงกำรของผู้
ให้บริกำร ฯลฯ พร้อมกำหนดวิธีกำรลบ หรือกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบข้อมูลส่วน
บุคคลที่จัดเก็บให้ไม่สำมำรถระบุตวั บุคคลได้ร่วมด้วย
6.11 ต้องมีกำรจัดเก็บข้อมูลจรำจรอิเล็กทรอนิกส์จำกกำรใช้งำนของผู้ควบคุมระบบและผู้
ให้บริกำร รวมถึงมีกำรทบทวนอย่ำงเหมำะสม โดยต้องมีกำรประกำศหรือแจ้งข้อมูล
เกี่ยวกับระยะเวลำในกำรจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ

กระบวนกำรจัดกำร
ผู้ให้บริกำรควรจัดเก็บข้อมูลกำรดำเนินกำรที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลจรำจร
ประชุมผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้งำนของผู้ควบคุมระบบ และควรประกำศ หรือ อิเล็กทรอนิกส์,
แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลำในกำรจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ
ISO 27001
ผ่ำนช่องทำงที่มีควำมน่ำเชื่อถือ เช่น เว็บไซต์ทำงกำรของผู้ให้บริกำร ฯลฯ โดย
ครอบคลุมกิจกรรมดังต่อไปนี้เป็นอย่ำงน้อย
(1) บันทึกกำรทำงำนของระบบ (system logs)
(2) บันทึกกำรเข้ำออกระบบ (login-logout logs)
(3) บันทึกกำรพยำยำมเข้ำสู่ระบบ (login attempts logs)
(4) บันทึกปัญหำหรือควำมผิดพลำดต่ำง ๆ (fault logs)

มีกำรกำหนดสิทธิ์ตำมบทบำทและมีกำรจัดเก็บข้อมูลกำรดำเนินกำร
ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลจรำจรอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคล
จัดเก็บอยูภ่ ำยใน อย่ำงครอบคลุมข้อมูล ผู้ที่ดำเนินกำร วันเวลำ และ
วัตถุประสงค์ในกำรดำเนินกำร
มีระบบตรวจสอบ จัดเตรียมวิธีป้องกัน กำรเปลี่ยนแปลง กำรเข้ำถึง
และกำรลบ โดยไม่ได้รับอนุญำตต่อข้อมูลจรำจรอิเล็กทรอนิกส์
- กำรอนุญำตตำมบทบำท
- สำรองประวัตขิ องข้อมูล
- บันทึกกำรดำเนินกำรเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรตรวจสอบ
นโยบำยกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บในข้อมูลจรำจร
อิเล็กทรอนิกส์
- ลบข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดภำยใน 15 วันของกำรประชุม
- แจ้งเงื่อนไขดังกล่ำวให้ผู้มีหน้ำที่จัดกำรประชุม หรือผู้ร่วม
ประชุมทรำบผ่ำนช่องทำง เว็บไซต์ของบริษัท
- มีขั้นตอนเพื่อป้องกันกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้
รับอนุญำตตำมนโยบำยกำรประชุม & ขั้นตอนกำรรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคลและนโยบำยที่มีอยูใ่ นเว็บไซต์ของ บริษัท

กำรจัดเก็บข้อมูลกำรดำเนินกำรที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลจรำจร
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้งำน ได้ประกำศผ่ำนช่องทำง
เว็บไซต์ของบริษัท https://quidlab.com/e_agm.html

ผู้ให้บริกำรควรมีกำรกำหนดช่วงเวลำของกำรทบทวนข้อมูลจรำจรอิเล็กทรอนิกส์
อย่ำงเหมำะสม
6.12 ต้องสำมำรถตัง้ ค่ำ Clock synchronization ของระบบควบคุมกำรประชุมให้ตรงกับ
แหล่งเทียบเวลำอ้ำงอิงที่เป็นมำตรฐำนสำกล และเป็นแหล่งเทียบเวลำในระดับ
(stratum) เดียวกันทั้งระบบควบคุมกำรประชุม

ระบบควบคุมกำรประชุมควรถูกตัง้ ค่ำเทียบเวลำ (clock synchronization) ให้
ตรงกับแหล่งเทียบเวลำอ้ำงอิงที่เป็นมำตรฐำนสำกล เช่น สถำบันมำตรวิทยำ
แห่งชำติ ฯลฯ รวมถึงควรเป็นแหล่งเทียบเวลำในระดับ (stratum) เดียวกันทั้ง
ระบบควบคุมกำรประชุม เช่น ตัง้ ค่ำกำรใช้งำนระดับ stratum-1 ให้เหมือนกันทั้ง
ระบบควบคุมกำรประชุม

ISO 27001

ระบบควบคุมกำรประชุมควรถูกตัง้ ค่ำเทียบเวลำ (clock
synchronization) ให้ตรงกับแหล่งเทียบเวลำอ้ำงอิงที่เป็น
มำตรฐำนสำกล NTP

ข้อกาหนด
6.13 ต้องจัดกำรช่องโหว่ทำงเทคนิคของระบบควบคุมกำรประชุม โดยต้องได้รับกำรแก้ไข
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

แนวปฏิบัติ

ความสอดคล้อง
ISO 27001

ผู้ให้บริกำรควรกำหนดช่องทำงในกำรรับแจ้งช่องโหว่ และดำเนินกิจกรรมกำร
ประเมินผลกระทบ กำรจัดกำรช่องโหว่ เมื่อมีผู้แจ้งเหตุอย่ำงทันท่วงที พร้อม
เผยแพร่รำยละเอียดของช่องโหว่ให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ

ความสามารถของระบบควบคุมการประชุม
บริษัท มีช่องทำงในกำรรับแจ้งช่องโหว่ กำรจัดกำรช่องโหว่ มีกำร
ตรวจสอบช่องโหว่ทำงเทคนิคของระบบควบคุมกำรประชุมอย่ำงน้อย
1 ครั้งต่อปี

ผู้ให้บริกำรควรมีกำรตรวจสอบช่องโหว่ทำงเทคนิคของระบบควบคุมกำรประชุม
อย่ำงน้อย 1 ครั้งต่อปี หรือเมื่อระบบควบคุมกำรประชุมมีกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
เพื่อให้แน่ใจว่ำระบบควบคุมกำรประชุมไม่มีควำมเสี่ยงรุนแรงที่อำจส่งผลต่อกำร
ให้บริกำร หรือกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคล
6.14 ต้องทบทวนควำมสอดคล้องด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของระบบควบคุมกำร ผู้ให้บริกำรควรจัดให้มีกำรทบทวนควำมสอดคล้องด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคง
ISO 27001
ประชุมอย่ำงเหมำะสม
ปลอดภัยของระบบควบคุมกำรประชุม เช่น กำรตรวจประเมินภำยใน (internal
audit) อย่ำงน้อย 1 ครั้งต่อปี ฯลฯ
7 ความมั่นคงปลอดภัยสาหรับการสื่อสารข้อมูล
7.1 ต้องบริหำรจัดกำรเครือข่ำยอย่ำงมั่นคงปลอดภัย
ผู้ให้บริกำรควรจัดให้มีกำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำย โดยครอบคลุมมำตรกำร
ISO 27001
ดังต่อไปนี้เป็นอย่ำงน้อย
(1) กำรป้องกันกำรเข้ำถึงเครือข่ำยโดยไม่ได้รับอนุญำต
(2) กำรป้องกันกำรดักรับข้อมูล
(3) กำรรักษำควำมถูกต้องของข้อมูลที่รับส่งบนเครือข่ำย
(4) กำรบริหำรจัดกำรบัญชีผู้ใช้งำนที่สำมำรถใช้ระบบสำรสนเทศระยะไกล
(5) กำรป้องกันกำรเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ำยภำยนอก เช่น กำหนดให้ตดิ ตัง้ ไฟร์
วอลล์ และติดตัง้ ซอฟต์แวร์ป้องกันมัลแวร์ ฯลฯ
7.2 ต้องกำหนดนโยบำยด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของเครือข่ำย และขั้นตอน
นโยบำยและขั้นตอนปฏิบัตคิ วรครอบคลุมเรื่องกำรเข้ำรหัสลับข้อมูลระหว่ำง
ปฏิบัตเิ พื่อควบคุมและป้องกันกำรถ่ำยโอนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมกำร
โอนย้ำยข้อควำม และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมเป็นอย่ำงน้อย
ประชุม โดยกรณีที่มีข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวข้องต้องมีมำตรกำรในกำรติดตำมกำรปฏิบัติ
ให้สอดคล้องกับสิ่งที่กำหนดไว้
ขั้นตอนปฏิบัตเิ พื่อควบคุมและป้องกันกำรเข้ำถึงข้อมูลบนเครือข่ำยควรกำหนด
วิธีกำรและช่องทำงกำรดำเนินกำรอย่ำงชัดเจน โดยอำจเชื่อมโยงแผนภำพ
ทั้งนี้หำกเป็นกำรประชุมลับต้องกำหนดนโยบำยที่ระบุถึงกำรเข้ำรหัสลับข้อมูลจำกต้น เครือข่ำย เพื่อให้แน่ใจว่ำครอบคลุมกำรดำเนินกำรของระบบควบคุมกำรประชุม
ทำงถึงปลำยทำง หรือในลักษณะที่ผู้ให้บริกำรไม่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลที่รับส่งระหว่ำง รวมถึงกรณีที่มีข้อมูลส่วนบุคคลที่รับส่งอยูบ่ นเครือข่ำยควรมีกำรบันทึกกิจกรรม
กำรประชุมได้
กำรดำเนินกำร พร้อมผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน

8 การบริหารจัดการเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัย
8.1 ต้องมีขั้นตอนปฏิบัตเิ รื่องกำรรับมือเหตุกำรณ์ดำ้ นกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบควบคุมกำรประชุม โดยหำกพบว่ำมีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล ต้องมีมำตรกำรใน
กำรจัดกำรอย่ำงมั่นคงปลอดภัย

ผู้ให้บริกำรควรจัดทำขั้นตอนกำรปฏิบัตเิ รื่องกำรรับมือเหตุกำรณ์ดำ้ นกำรรักษำ
ควำมมั่นคงปลอดภัยของระบบควบคุมกำรประชุมที่ครอบคลุมกระบวนกำร
ดังต่อไปนี้
เป็นอย่ำงน้อย
(1) กำรรับแจ้งและยืนยันเหตุฯ
(2) กำรจำแนกเหตุฯ และประเมินผลกระทบ
(3) กำรตอบสนองต่อเหตุฯ
(4) กำรจัดเก็บพยำนหลักฐำน

ในกรณีที่มีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล ผู้ให้บริกำรควรมีกำรระบุเพิ่มเติมถึงควำม
รับผิดชอบในแต่ละกระบวนกำร ข้อมูลที่รั่วไหล กำรรำยงำนเหตุฯ ไปยังผู้เกี่ยวข้อง
เป็นอย่ำงน้อย
8.2 ต้องมีกำรรับแจ้งเหตุและรำยงำนด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของระบบควบคุม ผู้ให้บริกำรควรจัดให้มีช่องทำงกำรรับแจ้งเหตุและรำยงำนด้ำนกำรรักษำควำม
กำรประชุม รวมถึงควำมขัดข้องที่ส่งผลกระทบต่อกำรประชุม
มั่นคงปลอดภัยของระบบควบคุมกำรประชุม รวมถึงควำมขัดข้องที่ส่งผลกระทบ
ต่อกำรประชุม โดยข้อมูลที่แจ้งควรคลอบคลุมรำยละเอียดดังต่อไปนี้เป็นอย่ำงน้อย
(1) รำยละเอียดผู้แจ้งเหตุฯ
(2) วันเวลำที่พบเหตุฯ
(3) รำยละเอียดของเหตุฯ
8.3 ต้องมีมำตรกำรสำหรับกำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ดำ้ นกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย ผู้ให้บริกำรควรกำหนดวิธีกำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ดำ้ นกำรรักษำควำมมั่นคง
ที่อำจส่งผลกระทบต่อระบบควบคุมกำรประชุม โดยกรณีที่มีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล ปลอดภัยที่อำจส่งผลกระทบต่อระบบควบคุมกำรประชุม โดยพิจำรณำถึง
ต้องมีกำรสื่อสำรกับเจ้ำของข้อมูลและผู้เกี่ยวข้อง
องค์ประกอบดังต่อไปนี้เป็นอย่ำงน้อย
(1) กำรประเมินผลกระทบของเหตุฯ
ทั้งนี้ หำกเป็นกำรประชุมลับ ต้องดำเนินกำรแก้ไขปัญหำช่องโหว่ทำงเทคนิคในระดับ (2) แนวทำง และช่องทำงในกำรแจ้งเหตุฯ
รุนแรง (อ้ำงอิงตำมข้อมูล CVSS ที่ severity ระดับ high ขึ้นไป) ให้ครบทุกรำยกำร (3) กำรบันทึกเหตุฯ โดยให้มีกำรระบุรำยละเอียดคำอธิบำยเหตุกำรณ์ ช่วงเวลำ
ก่อนให้บริกำร
ผลกระทบ ช่วงเวลำที่เกิดผลกระทบ

บริษัท มีนโยบำยทบทวนควำมสอดคล้องด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัยของระบบควบคุมกำรประชุมมีกำรตรวจสอบภำยในอย่ำง
น้อย 1 ครั้งต่อปี
บริษัท จัดเก็บข้อมูลและซอฟต์แวร์ทั้งหมดกับผู้ให้บริกำรคลำวด์ที่มี
ชื่อเสียงซึ่งได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO 27001
Quidlab ยังใช้มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยเพิ่มเติมเพื่อป้องกัน
กำรเข้ำถึงโดยไม่ได้รับอนุญำตโดยใช้วิธีกำรรักษำควำมปลอดภัย
ต่ำง ๆ เช่น Firewall, VPN, กำรควบคุมกำรเข้ำถึงจำกที่อยู่ IP

ISO 27001

นโยบำยของบริษัท ครอบคลุมกำรเข้ำรหัสข้อมูล E2EE ซึ่งรวมถึง
กำรเข้ำรหัส TLS / SSL เมื่อข้อมูลอยูร่ ะหว่ำงกำรจัดส่งและเก็บ
ข้อมูลที่เข้ำรหัส ขั้นตอนกำรปฏิบัตเิ พื่อควบคุมและกำรเข้ำถึงข้อมูล
บนเครือข่ำยมีช่องทำงกำรดำเนินกำรอย่ำงชัดเจนมีกำรเชื่อมโยง
แผนภำพเครือข่ำยและมีผู้ดแู ลปรับปรุง

ISO 27001,
ISO 27701

บริษัท มีขั้นตอนในกำรกำรรับมือกับเหตุกำรณ์ดำ้ นกำรรักษำควำม
มั่นคงปลอดภัยของระบบควบคุมกำรประชุมและมีมำตรกำรในกำร
จัดกำรอย่ำงมั่นคงปลอดภัย

กระบวนกำรจัดกำร
ประชุมผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์,
ISO 27001

มีช่องทำงกำรรับแจ้งเหตุและรำยงำนด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัยของระบบควบคุมกำรประชุม รวมถึงควำมขัดข้องที่ส่งผล
กระทบต่อกำรประชุม โดยข้อมูลที่แจ้งควรคลอบคลุมรำยละเอียด
ดังต่อไปนี้
(1) รำยละเอียดผู้แจ้งเหตุฯ
(2) วันเวลำที่พบเหตุฯ
(3) รำยละเอียดของเหตุฯ
มีวิธีกำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ดำ้ นกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย
ที่อำจส่งผลกระทบต่อระบบควบคุมกำรประชุม
ในกรณีที่มีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลจะแจ้งไปยังเจ้ำของข้อมูลและ
ผู้เกี่ยวข้องทันที

ISO 27001

ในกรณีที่มีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล ผู้ให้บริกำรควรมีกำรดำเนินกำรเพิ่มเติมอย่ำง
น้อยในกระบวนกำรกำรสื่อสำรไปยังเจ้ำของข้อมูล และผู้เกี่ยวข้อง
8.4 ต้องมีขั้นตอนปฏิบัตเิ รื่องกำรรวบรวม และจัดเก็บหลักฐำนที่เกี่ยวข้องกับเหตุกำรณ์
ด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยอย่ำงชัดเจน

ผู้ให้บริกำรควรจัดทำขั้นตอนปฏิบัตเิ รื่องกำรรวบรวม และจัดเก็บหลักฐำนที่
เกี่ยวข้องกับเหตุกำรณ์ดำ้ นควำมมั่นคงปลอดภัย

กระบวนกำรจัดกำร
ประชุมผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์,
ผู้ให้บริกำรควรรวบรวมบันทึกกิจกรรมที่ดำเนินกำร พร้อมระบุวันเวลำ และวิธีกำร ISO 27001
จัดเก็บอย่ำงชัดเจน

9 ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของการบริหารจัดการเพื่อสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจ
9.1 ต้องมีแผนบริหำรจัดกำรควำมต่อเนื่องของกำรให้บริกำรระบบควบคุมกำรประชุม
ผู้ให้บริกำรควรจัดทำแผนบริหำรจัดกำรควำมต่อเนื่องของกำรให้บริกำรระบบ
ภำยใต้สถำนกำรณ์ฉุกเฉิน
ควบคุมกำรประชุม ภำยใต้สถำนกำรณ์ฉุกเฉิน เช่น เกิดเหตุภัยพิบัติ เกิดจำกโจมตี
ทำงไซเบอร์ ฯลฯ และแผนฯ ควรครอบคลุมรำยละเอียดดังต่อไปนี้เป็นอย่ำงน้อย
(1) ผู้เกี่ยวข้อง
(2) ขั้นตอนกำรรับมือ และกู้คนื เหตุฯ
(3) กำหนดกำรทดสอบแผนฯ

กระบวนกำรจัดกำร
ประชุมผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์,
ISO 27001

บริษัท มีนโยบำยในกำรเก็บบันทึกหลักฐำนที่เกี่ยวข้องกับเหตุกำรณ์
ด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยอย่ำงชัดเจน

บริษัท มีนโยบำยและขั้นตอนในกำรจัดทำแผนบริหำรจัดกำรควำม
ต่อเนื่องของกำรให้บริกำรระบบควบคุมกำรประชุม ภำยใต้
สถำนกำรณ์ฉุกเฉินและกำรกู้คนื ควำมเสียหำย

ข้อกาหนด
9.2 ต้องมีกำรซ้อมแผนบริหำรจัดกำรควำมต่อเนื่องของกำรให้บริกำรระบบควบคุมกำร
ประชุมอย่ำงเหมำะสม

แนวปฏิบัติ
ผู้ให้บริกำรควรจัดให้มีกำรซ้อมและปรับปรุงแผนบริหำรจัดกำรควำมต่อเนื่องของ
กำรให้บริกำรระบบควบคุมกำรประชุม อย่ำงน้อย 1 ครั้งต่อปี เพื่อให้มั่นใจว่ำแผน
ดังกล่ำวมีควำมครอบคลุมกำรรับมือควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นกับระบบควบคุมกำร
ประชุมอย่ำงมีประสิทธิภำพ

ความสอดคล้อง
กระบวนกำรจัดกำร
ประชุมผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์,
ISO 27001

ความสามารถของระบบควบคุมการประชุม
บริษัท มีนโยบำยมีกำรซ้อมและปรับปรุงแผนบริหำรจัดกำรควำม
ต่อเนื่องของกำรให้บริกำรระบบควบคุมกำรประชุมและกำรกู้คนื
ควำมเสียหำย BC & DR อย่ำงน้อย 1 ครั้งต่อปี เพื่อให้มั่นใจว่ำแผน
ดังกล่ำวมีควำมครอบคลุมกำรรับมือควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นกับ
ระบบควบคุมกำรประชุมอย่ำงมีประสิทธิภำพ

9.3 ต้องมีระบบสำรองที่พร้อมให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่องและเพียงพอต่อกำรให้บริกำร

ระบบสำรองของระบบควบคุมกำรประชุมควรทำงำนทดแทนระบบหลักได้อย่ำง กระบวนกำรจัดกำร
ปกติ และเพียงพอต่อกำรใช้งำนตำมที่มีกำรประเมินควำมพร้อมของทรัพยำกรที่ใช้ ประชุมผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์,
ผู้ให้บริกำรควรจัดให้มีกำรทดสอบระบบสำรองเป็นประจำอย่ำงน้อย 1 ครั้งต่อปี ISO 27001
ตำมขั้นตอนปฏิบัตทิ ี่กำหนดขึ้น

ระบบสำรองของระบบควบคุมกำรประชุมจะถูกวำงในพื้นที่ทำง
ภูมิศำสตร์ที่แตกต่ำงกันเพื่อควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ (BCP) และกำร
กู้คนื ควำมเสียหำย (DR) กำรทดสอบระบบสำรอง BC & DR จะ
ดำเนินกำรอย่ำงน้อย 1 ครั้งต่อปี

ผู้ให้บริกำรควรกำหนดวิธีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ที่ประกอบด้วย หัวข้ออย่ำง ISO 27001
น้อยดังนี้
(1) วัตถุประสงค์ บทบำทและหน้ำที่
(2) ขอบเขตของวิธีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
(3) ขั้นตอนกำรประเมินควำมเสี่ยง
(4) กำรประเมินผลกระทบ และโอกำสที่จะเกิดขึ้น รวมถึง ผลกระทบที่อำจส่งผล
ต่อกำรให้บริกำร

มีกำรกำหนดนโยบำยและขั้นตอนกำรบริหำรควำมเสี่ยง ซึ่งครอบคลุม
(1) วัตถุประสงค์ บทบำทและหน้ำที่
(2) ขอบเขตของวิธีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
(3) ขั้นตอนกำรประเมินควำมเสี่ยง
(4) กำรประเมินผลกระทบ และโอกำสที่จะเกิดขึ้น รวมถึง
ผลกระทบที่อำจส่งผลต่อกำรให้บริกำร

10 การบริการจัดการความเสี่ยงสาหรับผู้ให้ บริการ
10.1 ต้องกำหนดวิธีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงตำมมำตรฐำนสำกล หรือตำมควำม
เหมำะสม

10.2 ต้องทบทวนวิธีกำรบริหำร จัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงสม่ำเสมอ

หมำยเหตุ : ผู้ให้บริกำรอำจนำวิธีกำรบริหำรจัดกำร ควำมเสี่ยงตำม
มำตรฐำนสำกลมำประยุกต์ใช้ เช่น มำตรฐำน ISO 31000 หรือมำตรฐำน ISO/IEC
27005 ฯลฯ
ผู้ให้บริกำรควรกำหนดระยะเวลำทบทวนวิธีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง และ
ISO 27001
วิธีกำรประเมินควำมเสี่ยงพร้อมดำเนินกำรทบทวนตำมระยะเวลำที่กำหนด หรือ
เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เช่น กำรอัปเดตกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำน
สำรสนเทศของระบบควบคุมกำรประชุม กำรเปลี่ยนแปลงกฎหมำยหรือมำตรฐำน
ฯลฯ

ขอรับรองว่ำข้อควำมที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์มนี้ถูกต้อง เป็นควำมจริงทุกประกำร และสอดคล้องตำมมำตรฐำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศของระบบควบคุมกำรประชุม พ.ศ. 2563

บริษัทมีกำรทบทวนวิธีกำรบริหำร จัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงสม่ำเสมอ
มีกำรอัปเดตกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศของ
ระบบควบคุมกำรประชุม กำรเปลี่ยนแปลงกฎหมำยหรือมำตรฐำน

