Cyber insurance potential in Thailand
พัฒนาการที่ก้าวหน้าเป็นอย่างมากของเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายได้ก่อให้เกิดนวัตกรรมต่างๆ ขึ้น
มากมาย แต่ในขณะเดียวกัน ก็ได้นาความเสี่ยงมาสู่ผู้ใช้อย่างไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัว รายงานนีจ้ ึงได้พยายามประเมินสถานการณ์และ
ผลกระทบจากความเสี่ยงด้านไซเบอร์ (Cyber risks) ตลอดจนถึง รูปแบบวิธีการบริหารความเสี่ยงที่มีอยูใ่ นปัจจุบัน เพื่อเป็น
ข้อมูลสาหรับการพัฒนาแผนธุรกิจที่นับวันจะทวีความสาคัญมากยิ่งขึ้น

ความหมายของอาชญากรรมด้านไซเบอร์
Cyber crime หรือ อาชญากรรมด้านไซเบอร์มีความหมายทีห
่ ลากหลาย ขึ้นกับจุดมุ่งหมายและสถานการณ์ทใี่ ช้ แต่โดยทั่วไป

แล้ว จะหมายถึง กิจกรรมที่ผิดกฎหมายใดๆ ที่ใช้หรือรุกรานระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงอินเตอร์เน็ต
Capgemini 1 ได้จัดอาชญากรรมด้านไซเบอร์เป็น 3 รูปแบบด้วยกัน คือ 1. การทาให้ธุรกิจหยุดชะงักหรือล่วงละเมิด
(Business disruption and misuse) เช่น การทาให้ระบบคอมพิวเตอร์หยุดการทางานหรือทางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
เป็นต้น 2. การหลอกลวงทางออนไลน์ (Online scam) เช่น การทาให้ผู้ใช้หลงเชื่อเพื่อทีจ่ ะเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวและข้อมูล
สาคัญทางการเงิน และการหลอกขายสินค้าออนไลน์ เป็นต้น และ 3. การลักขโมยและฉ้อฉลฉ้อโกงเพื่อผลประโยชน์ (Theft
and fraud) เช่น การขโมยอัตลักษณ์ของผู้ใช้เพื่อใช้ในการเปิดบัญชีกับธนาคาร การขโมยทรัพย์สน
ิ ทางปัญญาหรือความลับ
ทางธุรกิจ หรือ การทาให้เกิดความเสียหายกับหน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น

ความเสียหายจากอาชญากรรมด้านไซเบอร์ในโลก
จากการประเมินของ MCAfee2 ที่เผยแพร่ในปี 2557 พบว่า อาชญากรรมด้านไซเบอร์
ก่อให้เกิดความเสียหายทัว่ โลกคิดเป็นมูลค่าระหว่าง US$ 3.75 แสนล้าน จนถึง US$ 5.75
แสนล้านต่อปี โดยในปี 2557 คนอเมริกันราว 40 ล้านคนรายงานว่าข้อมูลสาคัญของตนได้ถกู
ขโมย และเกือบ 54 ล้านคนในประเทศตุรกีก็ต้องเผชิญกับชะตากรรมในลักษณะเดียวกัน ไม่
เพียงเท่านั้น หลายประเทศในเอเชีย อย่างเช่น เกาหลีและจีน ที่พลเมืองของตนรวมกันราว 40
US$
ล้านคนได้ประสบกับเหตุการณ์ขอ้ มูลส่วน
แสนล้าน
จานวนผู้ที่ได้รับความเสียหายทั่วโลกต่อปี
บุคคลถูกขโมยจากช่องทางไซเบอร์ โดยในปี
ที่แล้วคาดว่าเหยื่อจากการโจรกรรมด้านไซเบอร์มีจานวนสูงถึง 800 ล้านคน
และมีมูลค่าความเสียหายสูงถึง US$ 1.6 แสนล้าน เพิ่มขึ้นจาก US$1.1
แสนล้านในปี 25563
ล้านคน
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับองค์กรมีความรุนแรงที่น่าเป็นห่วงเช่นกัน ผล
จากการสัมภาษณ์ 257 บริษัทใน 7 ประเทศของ Ponemon Institute4 ชี้ว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นใน ปี 2557 ของบริษัทที่
ทาการสารวจในประเทศสหรัฐอเมริกามีค่ารวมกันสูงถึง US$ 12.7 ล้าน อันดับที่สองคือบริษัทในประเทศเยอรมันนีทไี่ ด้รับ
ความเสียหายเฉลี่ย
ทั่วโลกต่อปี
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ความเสียหาย US$ 8.1 ล้าน สถาบันที่มีความเชีย่ วชาญด้านความปลอดภัยของข้อมูลแห่งนี้ ได้กล่าวสรุปไว้อย่างน่าสนใจว่า
ความเสียหายขององค์กรอันเกิดจากอาชญากรรมด้านไซเบอร์ยังคงมีแนวโน้มเพิม่ มากขึ้นทุกปี และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ
องค์กรขนาดใหญ่ถึงแม้จะมีมูลค่าความเสียหายโดยรวมที่สูง แต่
มูลค่าความเสียหายต่อพนักงานจะต่ากว่าองค์กรที่มีขนาดเล็ก
หรือมีจานวนพนักงานที่น้อยกว่า นอกจากนี้แล้ว ไม่วา่ จะเป็น
ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมประเภทใด ก็ไม่สามารถที่จะรอดพ้นจาก
การคุกคามด้านไซเบอร์ได้ โดยธุรกิจที่เกีย่ วข้องกับพลังงานและ
สาธารณูปโภค ตลอดจนถึง ธุรกิจที่ให้บริการทางการเงินมักจะ
เป็นเป้าหมายสาคัญของการโจมตีในแต่ละปี เป็นทีเ่ ชื่อว่าความ
ที่เสียหายทีป่ ระเมินเป็นตัวเลขได้นั้นน่าจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของ
ความเสียหายทัง้ หมดเท่านั้น เนือ่ งจากหลายองค์กรที่ประสบกับ
เหตุการณ์ไม่ต้องการทีจ่ ะเปิดเผยข้อมูล และอีกหลายกรณีที่
องค์กรไม่รู้ตวั ด้วยซ้าไปว่าได้ถูกโจมตีแล้ว MCAfee ได้หยิบ
ยกตัวอย่างของประเทศออสเตรเลียที่ว่า มีเพียง 4 จาก 10 บริษัทเท่านั้น ที่ยอมรับว่าระบบขององค์กรของตนได้รับการ
แทรกแซงจากผู้ไม่ประสงค์ดี เช่นเดียวกับ ประสบการณ์ของประเทศเนเธอร์แลนด์
Ponemon Institute ได้ระบุเพิม
่ เติมอีกด้วยว่า การโจมตีทางไซเบอร์มากกว่า 55% มีที่มาจาก 3 สาเหตุสาคัญคือ
I. ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจากคนในหรือจากฝั่งผูใ้ ห้บริการเอง (Malicious insiders) II. ภัยคุกคามบนระบบเครือข่าย อันเป็นผล
มาจากการได้รับโปรแกรมที่มจี ุดประสงค์ทาให้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบโครงข่ายหยุดการทางาน (Denial of services)
และ III. การโจมตีบนเว็บ (Web-based attacks) ซึ่งถือได้วา่ เป็นการโจมตีทมี่ ีอัตราการเติบโตสูงมากในปัจจุบัน โดยใช้การ
ฝังมัลแวร์ (Malware) หรือโปรแกรมทีไ่ ม่พึงประสงค์ผ่านทางช่องโหว่ของ Internet browser โดยจะเข้าไปควบคุมการ
ทางานของโปรแกรม Internet browser ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ประสงค์รา้ ย

ที่มา: White Paper: Web
Based Attacks, February
2009, Symantec
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เนื่องจากโลกปัจจุบันเสมือนดัง่ เป็นหมู่บ้าน (Global village) ด้วยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสาร
และโทรคมนาคมจึงทาให้โลกเป็นสังคมที่ไร้พรมแดนและต้องเผชิญกับความเสี่ยงด้านไซเบอร์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ MCAfee
กล่าวว่า ประเทศที่ร่ารวยหรือองค์กรใหญ่มกั จะตกเป็นเป้าของการคุกคามด้านไซเบอร์ เนื่องจากใช้ระดับความพยายามที่ไม่
แตกต่างกัน แต่ได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่า อย่างไรก็ตาม หากประเทศที่มฐี านะทางเศรษฐกิจไม่สู้จะดีนัก ได้หันมาใช้
อินเตอร์เน็ตมากยิ่งขึ้นในการติดต่อค้าการขาย ภัยคุกคามด้านไซเบอร์และความเสียหายก็น่าจะเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งในปัจจุบัน
อาชญากรได้มงุ่ ความสนใจกับอุปกรณ์สื่อสารมือถือที่เป็นที่นิยมอย่างสูงในประเทศเหล่านี้ MCAfee ระบุว่า 3 ทวีปที่ได้รับ
ความเสียหายสูงที่สุดในโลก คือ ทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปยุโรป และเอเชีย ในขณะที่ ทวีปแอฟริกาได้รับความเสียหายต่าที่สุด
โดยความเสียหายทีเ่ กิดขึ้นนั้นคิดเป็นร้อยละของรายได้ หรือ GDP ของประเทศ ดังตัวเลขที่ได้แสดงในภาพข้างล่างนี้

ที่มา: [2]

สถานการณ์ความเสี่ยงด้านไซเบอร์ในประเทศไทย
การติดตามถึงลักษณะของภัยคุมคามด้านไซเบอร์ ตลอดจนถึงมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ถึงแม้ยงั มิได้มกี าร
รวบรวมและประเมินอย่างเป็นรูปธรรมเท่าใดนัก แต่จากสถิติที่ได้รบั จากศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบ
คอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ไทยเซิร์ต)5 แสดงให้เห็นว่า รูปแบบของภัยคุกคามด้านไซเบอร์ทเี่ กิดขึ้นในประเทศไทยมีลักษณะที่
คล้ายคลึงกับที่พบในประเทศอื่นๆ ทั่วโลก

ไทยเซิร์ต จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2543 เป็นศูนย์เทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สังกัดสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaicert.or.th
5
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ไทยเซิร์ตได้จดั แยกประเภทของภัยคุกคามด้านไซ
23 (0%)
101 (1%)
26 (0%)
เบอร์ออกเป็น 9 ประเภท คือ I. ภัยคุกคามจากการ
6 (0%)
192 (3%)
ฉ้อฉลฉ้อโกงหรือหลอกลวงเพื่อผลประโยชน์
Fraud
(Fraud) II. ภัยคุกคามจากโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้น
Malicious code
988
Intrusion
เพื่อให้เป็นอันตรายต่อระบบ (Malicious code)
(14%)
2,5471
Intrusion
attempts
(36%)
III. ภัยคุกคามจากการบุกรุก (Intrusion) IV. ภัย
Information gathering
3
1,355
คุกคามจากความพยายามบุกรุก (Intrusion
Abusive content
(19%)
attempts) V. ภัยคุกคามจากการรวบรวมข้อมูล
Availability
1,9532
Other
(Information gathering)
VI. ภัยคุกคามที่
(27%)
Information security
เกิดจากการใช้หรือเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสม
หรือไม่เป็นจริง (Abusive content) VII. ภัย
ที่มา: [5]
คุกคามต่อการพร้อมใช้ (Availability) VIII.
ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล (Information security) และ IX. ภัยคุกคามประเภทอื่นๆ (Other) โดยในระยะเวลา 4 ปีที่
ผ่านมา (ตั้งแต่ ปี 2554 จนถึง 2557) ภัยสามอันดับแรกทีไ่ ด้กล่าวมาเบื้องต้น จัดว่าเป็นภัยคุกคามที่ได้รับการรายงานมาก
ที่สุด คิดเป็นสัดส่วนรวมกันสูงถึง 81% ของภัยที่ได้รับการรายงานทั้งหมด
Malicious code จัดว่าเป็นภัยคุกคามที่
และจากสถิติล่าสุดของปี 2558 (ตั้งแต่เดือน ม.ค. ถึง ก.พ.) ชี้ให้เห็นว่า
พบมากที่สุดในไทยในช่วง 2 เดือนแรก
ความเสี่ยงจากการโจมตีด้วยโปรแกรมไม่พึงประสงค์ หรือ Malicious code ของปี 2558 คิดเป็นสัดส่วนมากถึง
ได้เพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก ซึง่ ภัยดังกล่าวได้รับการรายงานคิดเป็นสัดส่วนสูง
ถึง 28% ของรูปแบบการโจมตีทางไซเบอร์ทั้งหมดในไทยในช่วงระยะเวลา 2
เดือนแรกของปี ซึ่งก็เป็นแนวโน้มเดียวกันกับของโลก
ข้อมูลสาคัญทีพ่ อจะบ่งถึงสถานการณ์ความเสี่ยงด้านไซเบอร์ใน
ไทยว่าเป็นอย่างไรนั้น พิจารณาได้จากอันดับของประเทศทีม่ ีความเสี่ยงจากการโจมตีด้านไซเบอร์ที่จัดทาขึ้นโดย Sophos6 ซึ่ง
เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์สัญชาติสหราชอณาจักร จากการคานวณอัตราของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ถกู โจมตีด้วยโปรแกรมที่ไม่พึง
ประสงค์ (Threat exposure rate, TER) ของ
Sophos พบว่า ในปี 2555 ประมาณ 1 ใน 5 ของ
คอมพิวเตอร์ในประเทศไทยประสบกับการถูกโจมตี
ของโปรแกมที่ไม่พึงประสงค์ ซึง่ ระดับดังกล่าวทาให้
ประเทศไทยถูกจัดเป็นประเทศทีม่ ีความเสี่ยงต่อภัย
คุกคามด้านไซเบอร์สูงเป็นอันดับที่ 3 ของโลก โดย
ประเทศที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดคือ ประเทศอินโดนิเซีย
ที่มา: [6]
รองลงมาคือ ประเทศจีน

28%

6

Security Threat Report 2013, Sophos
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นอกจากจะเป็นเป้าจากการโจมตีแล้ว การให้ความสาคัญกับความปลอดภัยด้านไซเบอร์ขององค์กรในประเทศไทย
เองก็ยังอยูใ่ นระดับที่นา่ เป็นห่วงอีกด้วยเช่นกัน IMD7 ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดอันดับ
การให้ความสาคัญกับความปลอดภัยด้านไซเบอร์ขององค์กรไทยอยู่ในอันดับที่ 48 จาก 60 ประเทศ ซึ่งเป็นอันดับที่ยังห่างชั้น
กับประเทศชั้นนาอื่นๆ ในกลุ่ม AEC ด้วยกันอย่างมาก เช่น มาเลเซีย และ สิงคโปร์ ที่ได้รับการจัดอันดับที่ 9 และ 13 ตามลาดับ

พัฒนาการของ Cyber Insurance ในต่างประเทศ
แนวคิดเรื่องประกันภัยไซเบอร์ (Cyber insurance) มีต้นกาเนิดมาตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1980 ถึงแม้จะผ่านหลายเหตุการณ์สาคัญๆ
เช่น Y2K และ 9/11 แต่ความสนใจก็ถูกจากัดอยู่แต่ในวงของธุรกิจที่มีขนาดเล็กและกลาง รวมไปถึงธนาคารชุมชนขนาดย่อย
เท่านั้น8 แต่หลังจาก 1990 เป็นต้นมา แนวคิดเรื่องความปลอดภัยด้านข้อมูลเป็นที่ยอมรับและได้รบั ความสนใจมากขึ้น จึงทา
ให้เครื่องมือถ่ายโอนความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่าย (Network) และคอมพิวเตอร์ไปยังบุคคลที่สามได้รับ
ความนิยม และได้มีการศึกษาถึงวิธีที่การรับประกันภัยด้านไซเบอร์กันอย่างจริงจัง
ผลจากการสารวจของ PartnerRe ร่วมกับ Advisen9 ชี้ว่า ขนาดของการประกันภัยไซเบอร์ทั่วโลกในปี 2556 มี
มูลค่ามากกว่า US$ 1.2 พันล้าน โดย 83% เป็นเบี้ยประกันภัยที่เกิดขึ้นในตลาดสหรัฐอเมริกาที่มผี ู้รับประกันภัยประเภทนี้อยู่
มากถึง 35 ราย โดยผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้รับความสนใจมีทั้งที่เป็นภัยหลัก (Stand-alone product) และที่เป็นภัยเพิ่ม
(Endorsement) เป็นที่คาดว่าธุรกิจประกันภัยประเภทนีจ้ ะโตถึง US$ 2 พันล้านในปี 2557
ตลาดยุโรปเป็นอีกแห่งที่ประกันภัยไซเบอร์ได้รับความนิยม สานักข่าวรอยเตอร์ (Reuters)10 ได้อ้างถึงการคาดการณ์
ของ Marsh & McLennan ที่ว่า เบี้ยฯ ในภูมิภาคนีม้ มี ูลค่าไม่ตากว่
่ า US$ 150 ล้านในปี 2556 (โดยเบี้ยประกันภัยของธุรกิจ
การประกันภัยไซเบอร์ในสหราชอาณาจักรมีขนาด 0.01% ของเบี้ยประกันวินาศภัยทั้งหมดของประเทศ11) ถึงแม้ธุรกิจการ
ประกันภัยไซเบอร์ในยุโรปยังมีขนาดที่ไม่ใหญ่โตนักเมื่อเทียบกับขนาดของธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ดว้ ยการตระหนัก
ถึงภัยคุกคามด้านไซเบอร์ที่มากยิง่ ขึ้นของหลายองค์กร พร้อมทั้งผูเ้ ล่นรายใหญ่ (เช่น Zurich Insurance Group, Lloyd’s of
London, Hiscox, Allianz และ HDI-Gerling เป็นต้น) ก็พร้อมที่จะให้บริการ จึงเป็นที่คาดว่าตลาดประกันภัยไซเบอร์ในยุโรป
มีแนวโน้มทีจ่ ะเติบโตขึ้นอย่างแน่นอน ดังจะเห็นได้จาก ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ธุรกิจประกันภัยไซเบอร์ในทวีปยุโรปมีอัตราการ
เติบโตที่สูงมากถึง 50%-100% ต่อปีเลยทีเดียว
สาเหตุที่ประกันภัยไซเบอร์ในประเทศสหรัฐอเมริกามีขนาดที่ใหญ่เช่นที่กล่าวมานั้น เนื่องมาจากคนอเมริกันนิยมใช้
บัตรเครดิตในการจับจ่ายใช้สอย อาชญากรรมด้านไซเบอร์จึงก่อให้เกิดความสูญเสียที่มมี ูลค่าสูง ดังเช่นที่เกิดขึ้นกับ Target
(ในช่วงปลายปี 2556 ที่ข้อมูลสาคัญของบัตรเครดิตและบัตรเดบิตของลูกค้าเกือบ 40 ล้านใบได้ถกู ขโมย) และ Home
Depot Inc. (ข้อมูลบัตรเครดิตลูกค้า 56 ล้านคนได้ถกู โจรกรรม) เป็นต้น นอกจากนี้แล้ว ตัวบทกฎหมายในเรื่องของการ
7

IMD World Competitiveness Ranking 2013, IMD, www.imd.org
Bohme, R. and G. Schwartz, 2010, Modeling Cyber-Insurance: Towards A Unifying Framework, ICSI and UC
Berkeley
9
Cyber Liability Insurance Market Trends: Survey, October 2014, Advisen
10
Insurers struggle to get grip on burgeoning cyber risk market, July 14, 2014, Reuters,
http://www.reuters.com/article/2014/07/14/us-insurance-cybersecurity-idUSKBN0FJ0B820140714
11
Cyber Insurance Demand Said Rising in Europe, Jan 28, 2015, WSJ,
http://blogs.wsj.com/digits/2015/01/28/cyber-insurance-demand-said-rising-in-europe/
8

หน้า | 4

ปกป้องข้อมูล รวมไปถึงการบังคับใช้ที่เป็นไปอย่างเข้มงวด จึงทาให้ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นตลาดที่สาคัญของธุรกิจ
ประกันภัยไซเบอร์
รูปแบบความคุ้มครองในปัจจุบันของกรมธรรม์ประกันภัยไซเบอร์ในตลาดต่างประเทศแบ่งออกได้เป็น 4 ลักษณะคือ
1. ความรับผิดจากการละเมิดข้อมูลสาคัญขององค์กร (Data breach and privacy management) เช่น ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นจากการกู้ข้อมูลที่ถูกลักขโมยไป รวมไปถึงค่าใช้จ่ายจากการสืบสวนสอบสวน และค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่
จาเป็นอื่นๆ เป็นต้น
2. ความรับผิดจากการละเมิดระบบสื่อสารข้อมูลข่าวสารหลายชนิด โดยผ่านสื่อทางคอมพิวเตอร์ (Multimedia
liability coverage) เช่น ความเสียหายอันเกิดจากการเปลีย่ นแปลงข้อมูลหรือตัวเลขบน Website หรือสื่อต่างๆ
ตลอดไปจนถึง การละเมิดสิทธิทางปัญญา (Intellectual property rights) เป็นต้น
3. ความรับผิดจากการกรรโชกหรือขู่เข็ญ (Extortion liability coverage) เช่น การกระทาให้ระบบคอมพิวเตอร์หรือ
ระบบโครงข่ายหยุดการให้บริการเพื่อเรียกร้องค่าไถ่ เป็นต้น
4. ความรับผิดจากการเจาะระบบโครงข่าย (Network security liability) เช่น ค่าเสียหายอันมีผลมาจากระบบ
โครงข่ายหยุดการทางาน รวมไปถึง การโจรกรรมข้อมูลของผู้ไม่ประสงค์ดี เป็นต้น
หากพิจารณาในมุมของรูปแบบของกรมธรรม์แล้ว จะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบด้วยกันกล่าวคือ 1. การ
ประกันภัยผู้เอาประกันภัย (First-party insurance) และ 2. การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Third-party or
liability insurance) ซึ่งรูปแบบความคุ้มครองสรุปได้ดงั นี12
้
First-Party Ins.
 คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับข้อมูล รวมไปถึง software
และ ระบบโครงข่ายขององค์กร
 คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากธุรกิจหยุดชะงัก อันมีสาเหตุมาจาก
software หรือ ระบบโครงข่ายเกิดการขัดข้องจากการคุกคามด้าน
ไซเบอร์
 คุ้มครองความเสียหายจากการกระทาที่เป็นการรีดเอาทรัพย์หรือการ
กรรโชกจากอาชญากรรมไซเบอร์ (cyber-extortion
protection) ได้แก่ ค่าไถ่ และ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการต่อรอง
เป็นต้น

Third-Party/Liability Ins.
 คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับลูกค้า เนื่องจากระบบความ
ปลอดภัยขององค์กรถูกล่วงละเมิด (Security breach)
 คุ้มครองความเสียหายอันเกิดจากการจารกรรมข้อมูลของลูกค้า
รวมไปถึงค่าชดใช้แก่ผตู้ กเป็นเหยื่อและค่าใช้จ่ายในการกูค้ ืน
ข้อมูล
 คุ้มครองความเสียหายอันเกิดจากระบบโครงข่ายหยุดให้บริการแก่
ลูกค้า หรือความเสียหายอันมีผลมาจากการแพร่ระบาดของ
โปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์
 คุ้มครองความเสียหายจากการใช้สื่อออนไลน์ เช่น website,
email, instant messaging, และ chat rooms
 คุ้มครองความเสียหายต่อบุคคลทีส่ ามอันเกิดจากการละเลยหรือ
ขาดความระมัดระวังขององค์กร

12

Using Insurance to Mitigate Cybercrime Risk: Challenges and recommendations for insurers, 2012, Capgemini
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การประกันภัยไซเบอร์ในประเทศไทยและความต้องการ
จากการสารวจและสอบถามผู้เชีย่ วชาญในวงการประกันวินาศภัยไทยพบว่า บริษัทประกันภัยในประเทศไทยในปัจจุบันยัง
ไม่ได้มีการนาเสนอกรมธรรม์ประกันภัยไซเบอร์แต่อย่างไร ซึ่งข้ออ้างนี้ได้รับจากการยืนยันจากสมาคมประกันภัยไทยด้วย
เช่นกัน
สาหรับความต้องการกรมธรรม์ลกั ษณะเช่นนี้ในประเทศไทยนั้น เป็นที่คาดกันว่าจะมีอยู่ในระดับที่มากพอสมควร
จากระดับความเสี่ยงทีเ่ ผชิญอยูใ่ นปัจจุบันและแนวโน้มทีถ่ ูกมองว่ากาลังเพิ่มมากยิ่งขึ้นในอนาคตอันใกล้ ดังที่ได้แสดงในหัวข้อ
ข้างต้น กอปรกับการที่หลายๆ ภาคส่วนได้ให้ความสาคัญกับเรื่องความปลอดภัยด้านไซเบอร์ในระดับต้นๆ
ในปัจจุบัน ภาครัฐได้ให้ความสาคัญกับความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์เป็นอย่างมาก จึงได้มีแนวคิดในการกาหนด
ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (พ.ศ. 2556-2560) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ
ประเทศ ซึ่งยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้ระบุกลุ่มหน่วยงานที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อภัยคุกคามด้านไซเบอร์ไว้อย่างชัดเจน จึงเป็นที่คาด
ว่ากรมธรรม์ประกันภัยไซเบอร์น่าจะเป็นที่ต้องการของหน่วยงานต่างๆ เหล่านี้ ซึ่งประกอบด้วย
I.
หน่วยงานด้านความมั่นคง และภาคบริการประชาชน เช่น กองทัพ สานักงานตารวจแห่งชาติ ศาล กรมสอบสวน
คดีพิเศษ สานักป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยา
เสพตืด (ป.ป.ส.) เป็นต้น
II.
หน่วยงานการให้บริการด้านสาธารณสุข
III.
หน่วยงานด้านการเงิน การธนาคาร และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์ ประกันภัย ตลาด
หลักทรัพย์ ผู้ให้บริการด้านเครดิต เป็นต้น
IV.
หน่วยงานด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น การไฟฟ้า การประปา เป็นต้น
V.
หน่วยงานด้านพลังงาน
VI.
หน่วยงานด้านการคมนาคม/ขนส่ง เช่น ธุรกิจด้านสายการบิน เป็นต้น
VII.
หน่วยงานด้านสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น บริษัทที่ให้บริการอินเตอร์เน็ต ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ ดาวเทียม
สถานีโทรทัศน์ เป็นต้น
ศูนยวิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ EIC ได้ประเมินไว้ในบทวิเคราะห์ Cyber insurance:
โอกาสทางธุรกิจใหม่ของธุรกิจประกันภัย13 ว่า ตลาดประกันภัยไซเบอร์ในไทยเป็นที่คาดว่าจะได้รับการตอบรับจากสถาบัน
การเงินและธุรกิจโทรคมนาคม เนื่องจากกลุ่มธุรกิจเหล่านีม้ ีจานวนผู้ใช้บริการมากที่สดุ และมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่มคี วาม
อ่อนไหว เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล เลขบัตรเครดิต เป็นต้น จึงมีความเสี่ยงหรือเป็นเป้าโจมตีของผู้ไม่ประสงค์ดี โดย EIC ได้กล่าว
เพิ่มอีกว่า เนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัยไซเบอร์ยงั ไม่มีบริษัทประกันภัยไทยรายใดเข้ามาทาตลาด จึงเป็นโอกาสของวงการ
ประกันภัยไทยในอนาคตอันใกล้

13

www.scbeic.com
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บทสรุป
เป็นที่เชื่อมั่นว่าการประกันภัยไซเบอร์มีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ในหลายๆ ประเทศทั่วโลก เนื่องจากภัย
คุกคามด้านไซเบอร์ที่ได้ทวีความรุนแรงและมีความสลับซ้อนจนยากที่จะป้องกัน ดังนั้น เครื่องมือทีม่ ีจะมีสว่ นช่วยให้องค์กร
บริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิผลจึงเป็นสิ่งจาเป็นและเป็นที่ต้องการ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจประเภทนี้ก็
เหมือนดังเช่นธุรกิจอื่นๆ ที่ต้องประสบกับข้อจากัดหรือความท้าทายนานับประการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความซับซ้อนในการ
ประเมินผลกระทบทางธุรกิจทีจ่ ะเกิดขึ้นต่อองค์กรจากการโจมตีทางไซเบอร์ รวมไปถึง ข้อมูลที่อาจจะยังไม่มากเพียงพอในการ
ที่จะนามาใช้กาหนดอัตราเบี้ยประกันภัยได้อย่างเหมาะสม ความท้าทายที่สาคัญอีกประการคือ ความเสี่ยงด้านไซเบอร์เป็น
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบในวงกว้าง และอาจนามาซึง่ ความเสียหายมูลค่ามหาศาล นอกจากนี้แล้ว ความเสี่ยงด้านไซเบอร์ยงั มี
ลักษณะทีม่ คี วามเชื่อมโยงหรือสัมพันธ์กันค่อนข้างสูง ดังนั้น เมื่อระบบหนึ่งขององค์กรถูกโจมตี ก็จะเปิดโอกาสให้ระบบ
คอมพิวเตอร์อื่นๆ ขององค์กรเดียวกันได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน
ด้วยความเข้าใจในลักษณะความต้องการที่หลากหลาย และเข้าถึงประเด็นความท้าทายที่ได้กล่าวมานี้ จะทาให้การ
กาหนดผลิตภัณฑ์ประกันภัยไซเบอร์ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญของการดาเนินธุรกิจประกันภัย
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ภาคผนวก
กรณีตัวอย่าง: ผลิตภัณฑ์ประกันภัยไซเบอร์ของ AIG14
กรมธรรม์ประกันภัยไซเบอร์ที่ AIG จาหน่ายอยูใ่ นปัจจุบันเรียกว่า CyberEdge เป็นผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นกลุม่ ลูกค้าที่เป็น
องค์กร โดยให้ความคุ้มครองในลักษณะผสมผสานกันระหว่างการประกันภัยผู้เอาประกันภัย (First-party insurance)
และการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Third-party liability insurance) ซึ่งความคุม้ ครอง
ประกอบด้วย
ความเสียหายต่อบุคคลที่สามอันเนื่องมาจากระบบความปลอดภัยของระบบโครงข่ายขององค์กรเกิด
ความผิดพลาด หรือความบกพร่องในการป้องกันข้อมูล นอกจากนี้แล้ว ความคุม้ ครองยังรวมไปถึง
ค่าปรับจากการละเลยต่อการแจ้งเหตุการณ์จารกรรมข้อมูลขององค์กรต่อหน่วยงานกากับ
ค่าใช้จา่ ยอันอาจจะเกิดขึ้นจากการประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรมจาเป็นใดๆ ที่เข้ามามีบทบาทในการ
บริหารจัดการสถานการณ์การบุกรุกทางไซเบอร์ขององค์กรไม่ให้ลุกลามและเกิดความเสียหายขึ้นใน
วงกว้าง หรือแม้กระทัง่ ค่าใช้จา่ ยในเรื่องของการสืบสวนสอบสวน ค่าใช้จา่ ยในเรื่องทีเ่ กี่ยวข้องกับ
กฎหมายต่างๆ และการพิสูจน์หาผู้ที่ได้รับความเสียหาย
ค่าเสียหายอันเกิดจาก การสูญเสียรายได้และค่าใช้จา่ ยในการดาเนินการจากการที่ธุรกิจต้อง
หยุดชะงัก อันมีเหตุมาจากความบกพร่องของระบบความปลอดภัยของระบบโครงข่ายทีใ่ ห้บริการแก่
ลูกค้า
ค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นเพือ่ ยุตกิ ารข่มขู่ทาร้ายระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโครงข่าย ข้อมูลสาคัญ และ
ความลับทางธุรกิจขององค์กร ตลอดจนถึง ค่าใช้จา่ ยในการสืบสวนสอบสวนถึงสาเหตุของการข่มขู่
อีกด้วย
ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กรจากเนื้อหาทีเ่ ผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งความ
คุ้มครองได้ครอบคลุมถึง การละเมิดลิขสิทธิ์ การละเมิดเครื่องหมายทางการค้า การทาให้เสียชื่อเสียง
และการล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัว เป็นต้น
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กรณีตัวอย่าง: ผลิตภัณฑ์ประกันภัยไซเบอร์ของ CNA
บริษัทประกันภัยใหญ่เป็นอันดับ 8 ของประเทศสหรัฐอเมริกาได้จาหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยไซเบอร์ให้แก่องค์กรที่คานึงถึง
ความปลอดภัยของข้อมูล โดยตัง้ ชื่อกรมธรรม์นวี้ ่า CNA NetProtect15 ซึ่งเป็นกรมธรรม์ทใี่ ห้ความคุม้ ครองแก่ทั้งผู้เอา
ประกันภัย (First-party insurance) และบุคคลภายนอก (Third-party liability insurance) โดยความคุ้มครองหลักๆ
ครอบคลุมถึง การกรรโชกระบบโครงข่าย (Network extortion) ความเสียหายจากธุรกิจหยุดชะงัก ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับ
ระบบโครงข่าย ความเสียหายอันเกิดจากข้อมูลสารสนเทศทีเ่ ผยแพร่บนสื่อผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (Media liability) ความ
เสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อมูลที่เป็นความลับหรือข้อมูลส่วนตัว (Privacy liability) ตลอดจนถึง ความเสียหายจากการ
เจาะระบบความปลอดภัยของระบบโครงข่าย
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