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หวัขอ้ในการสนทนา

� ความเสี�ยงภยัขององคก์ร

� การบรหิารจดัการความเสี�ยงดว้ยกรมธรรมป์ระกนัภยั

� ความคุม้ครอง กรมธรรมป์ระกนัภยัไซเบอร์

� ถาม-ตอบ



อพัเดทเหตกุารณ ์การละเมดิขอ้มลูท ั�วโลก

Credit : https://www.tenable.com/blog/top-5-cybersecurity-priorities-for-2019-ponemon-study



อพัเดทเหตกุารณ ์การละเมดิขอ้มลูท ั�วโลก

Credit : https://www.tenable.com/blog/top-5-cybersecurity-priorities-for-2019-ponemon-study



กรกฎาคม 2562 : Capital One ได้
ประกาศเหตกุารณ์ถกูเขา้ถงึขอ้มลูผูใ้ชก้วา่ 

106 ลา้นรายโดยไมไ่ดร้บัอนุญาติ

เมษายน 2562 : Toyota ถกูแฮ็กขอ้มลู
ลกูคา้กวา่      3 ลา้นรายเสี�ยงร ั�วไหล

https://www.techtalkthai.com/capital-one-annouced-data-breach-effect-over-100-millions-customer/
https://www.techtalkthai.com/toyota-subsidies-has-been-hacked/

อพัเดทเหตกุารณ ์การละเมดิขอ้มลูท ั�วโลก



พฤษภาคม 2562 : เกดิเหต ุData Breach 
กบัรา้นคา้ออนไลนข์อง UNIQLO และ GU 
คาดมเีหยื�อมากกวา่ 460,000 ราย

https://www.techtalkthai.com/uniqlo-and-gu-online-store-user-suffer-from-data-breach/
https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/uniqlo-says-460000-online-accounts-accessed-in-japan-hack

https://www.techtalkthai.com/norsk-hydro-aluminium-manufacturer-gets-ransomware-attack/
https://www.thechemicalengineer.com/news/norsk-hydro-hit-by-cyber-attack/

มนีาคม 2562 : ผูผ้ลติอะลมูเินยีมยกัษ์
ใหญข่องนอรเ์วย ์ปิดสาขาหลายแหง่ท ั�ว

โลก หลงัถกู Ransomware โจมต ี
พนกังานถกูหา้มเชื�อมตอ่เครอืขา่ย

คอมพวิเตอร์

อพัเดทเหตกุารณ ์การละเมดิขอ้มลูท ั�วโลก



เมษายน 2562 : 

� Facebook อาจถกูปรับสงูถงึ 160,000 ลา้นบาทจากการละเมดิ

ความเป็นสว่นบคุคล ของผูใ้ช ้

� ไมใ่ชแ่คห่ลกัหมืWน!! Facebook เผลอเก็บรหสัผา่นผูใ้ช ้

Instagram หลายลา้นคนแบบ Plaintext

� พบขอ้มลูผูใ้ช ้Facebook กวา่ 540 ลา้นรายบน AWS Server รัWว

สูส่าธารณะ

กนัยายน 2561 : 

� Facebook เผยถกูโจมตชีอ่งโหว ่บญัชผีูใ้ชง้านอยา่งนอ้ย 50 

ลา้นรายไดร้ับผลกระทบ

https://www.techtalkthai.com/facebook-stored-millions-of-instagram-users-passwords-in-plaintext/
https://www.techtalkthai.com/facebook-could-be-fined-up-to-160000-million-over-privacy-violation/

https://www.techtalkthai.com/facebook-vulnerability-affected-at-least-50-million-users/
https://www.techtalkthai.com/540-million-facebook-user-records-expose-online/

อพัเดทเหตกุารณ ์การละเมดิขอ้มลูท ั�วโลก



อพัเดทเหตกุารณ ์การละเมดิขอ้มลูท ั�วโลก

Credit : https://marknehpets.com/cathay-pacific-airline-hack-10-million-passenger-details-stolen/
https://www.itnews.com.au/news/british-airways-suffers-massive-payment-data-breach-512185

ตุลาคม 2561 สายการบนิคาเธย ์แปซฟิิก ถูก
แฮกขอ้มูล ผูโ้ดยสาร 9.4 ลา้นคน ทั gงขอ้มูล
สว่นตัว รายละเอยีดการเดนิทาง หมายเลขพาส
ฟอร์ต บัตรประชาชน เหตุการณ์เกิดตั gงแต ่
มนีาคม 2561

กนัยายน 2561 บรติชิ แอรเ์วย ์ถกูแฮก ขอ้มลู
ส่วนบุคคล และ บัตรเครดิต ของ ผูโ้ดยสาร 
380,000 คน ในช่วงระหว่างวันทีW 25 สงิหาคม 
ถึง 5 กันยายน 2561 ผ่านทางเวบไซท์ และ   
โมบาย แอพพลเิคชนั



อพัเดทเหตกุารณ ์การละเมดิขอ้มลูท ั�วโลก

พฤศจกิายน 2561 ขอ้มูลของแขกทีWเขา้พักตลอดชว่ง 4 ปีทีWผ่านมา จํานวน 500 ลา้น
รายชืWอ ภายใตเ้ครอื Marriott ไดถ้กูแฮกเกอรน์ําขอ้มลูออกไป

Credit : https://www.washingtonpost.com/business/2018/11/30/marriott-discloses-
massive-data-breach-impacting-million-guests/



Credit : http://www.businessinsurance.com/article/00010101/NEWS06/309149975/Home-
Depot-has-$105-million-in-cyber-insurance-to-cover-data-breach

Home Depot to Pay Banks 
$25 Million in Data Breach 
Settlement

Home Depot has also paid at least $134.5 million 
in compensation to consortiums made up of Visa, 
MasterCard, and various banks.

Home Depot ขอ้มลูบตัรเครดติ และ อเีมล กวา่ 50 
ลา้นรายร ั�วไหล ในปี 2014



อพัเดทเหตกุารณ ์การละเมดิขอ้มลูท ั�วโลก

Credit : https://www.techtalkthai.com/t-mobile-data-breach-affects-2-million-customers/
https://www.techtalkthai.com/coca-cola-data-breach/ 

https://www.cnet.com/news/nasa-reveals-data-breach-in-internal-memo/

20 สงิหาคม 2561 ขอ้มลูลกูคา้ 2 ลา้นรายรัWวออก
จากระบบ เมืWอวันทีW ไดแ้ก ่ชืWอ, นามสกลุ, 
รหสัไปรษณีย,์ เบอรโ์ทรศพัท,์ อเีมล,์ เลขประจําบญัช ี
และประเภทของบญัชใีชง้าน

พฤษภาคม  2561 บรษิัท Coca-Cola ออก
แถลงการณ์เกดิเหต ุData Breach หลงัพบวา่มอีดตี
พนักงานแอบเก็บขอ้มลูพนักงานอืWนกวา่ 8,000 คน
ลงบน External Harddrive สว่นตวั

19 ธนัวาคม 2561 องคก์าร NASA แถลงการณ์
เหตุการณ์ การละเมิดขอ้มูล ของพนักงาน มากถึง 
17,300 ราย หลังพบว่ามีเซิร์ฟเวอร์ไม่นอ้ยกว่า 1 
เครืWองของเอเจนซีWถูกแฮ็ก พบเหตุการณ์เมืWอวันทีW 23 
ตลุาคม ขอ้มลูทีWรัWวไหลตั gงแต่ กรกฎาคม 2006 ถงึ 
ตลุาคม 2018



อพัเดทเหตกุารณ ์การละเมดิขอ้มลูท ั�วโลก

Credit : https://www.techtalkthai.com/orbitz-data-breach-leads-to-880000-payment-card-leakage/
https://www.techtalkthai.com/adidas-announces-data-breach/

https://www.techtalkthai.com/singapore-largest-healthcare-group-hacked/

มถินุายน 2561 Adidas เกดิเหต ุData Breach 
ลกูคา้หลายลา้นคนไดร้ับผลกระทบ

กรกฎาคม  2561 เครอืสาธารณสขุสงิคโปร์
ถกูแฮ็ก ขอ้มลู 1 ใน 3 ของประชาชนถกู
ขโมย

มนีาคม 2561 Orbitz เครอื Expedia ถกูแฮ็ก 
ขอ้มลูบตัรเครดติเกอืบ 880,000 ใบรัWวสู่
สาธารณะ



เมษายน 2562 : สถติชิีp Ransomware ที�มุง่โจมตี
องคก์รธุรกจิเพิ�มขึpนกวา่ 500%

https://www.techtalkthai.com/malwarebytes-report-ransomware-target-business-is-huge-increase/



https://www.techtalkthai.com/cyberattacks-against-manufacturing-sector-have-double-in-last-6-months/
https://www.zdnet.com/article/cyberattacks-against-industrial-targets-double-over-the-last-6-months/

จากผลสาํรวจของ IBM  การโจมตไีซเบอร์
บนอตุสาหกรรมการพลติเพิ�มขึpน 2 เทา่
ในชว่ง 6 เดอืนแรก 

� Phishing Emails, การขโมยรหสัผา่นสาํหรบัเขา้ถงึระบบ

ภายใน, โจมตผีา่นระบบของ 3rd Parties 

� เฉลี�ย 12,000 เครื�อง Workstations ที�ไดร้บัความเสยีหาย

� 512 ช ั�วโมงหรอืมากกวา่ในการจดัการกบัสถานการณ์

� 1,200 ช ั�วโมง ระยะเวลาที�ใชใ้นการฟืp นฟรูะบบ

� $3.92 ลา้นความเสยีหายโดยเฉลี�ย

� $239 ลา้น สาํหรบัองคก์รขนาดใหญ่



ปจัจยัสําคญัที�เพิ�มความตอ้งการกรมธรรมไ์ซเบอร์

� การโจมตทีางไซเบอรอ์ยา่งตอ่เนื�อง 
(Big wave of Cyber Attack) 

� กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล
(Personal Data Protection Act)

� การฟ้องรอ้งแบบกลุม่ 
(Class Action Lawsuit)

� ประกนัภยัที�มอียูไ่มค่รอบคลมุความเสยีหาย
   (No coverage under current insurance  

policies)



พระราชบญัญตั ิคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562

� มคีณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล

� ผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล และ ผูป้ระมวลผล

ขอ้มลู

� มาตรา 37 แจง้ภายใน 72 ช ั�วโมง 

� จดัใหม้ ีเจา้หนา้ที�คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล

ตามมาตรา  41

� มาตรา 76 รว่มมอืสง่ขอ้มลูเอกสารหลกัฐาน

ใหก้บัคณะกรรมการ

� มาตรา 77 และ 78 โทษทางแพง่ ยกเวน้ เหตุ

สดุวสิยั หรอืเกดิจากตวัเจา้ของขอ้มลูเอง 

หรอื ตามคาํส ั�งเจา้หนา้ที�

� มาตรา 79-81 โทษทางอาญา 

� มาตรา 82-90 โทษทางปกครอง

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/069/T_0052.PDF

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/19083



ประกนัภยัไซเบอร ์คอื อะไร?

ความเสยีหายของ
บคุคลภายนอกจากการ

ละเมดิขอ้มลู 
(Third Party Liability)

คา่ใชจ้า่ยของผูป้ระกนัภยั
จากเหตกุารณ์ทางไซเบอร์
(First party Expenses)

ไมคุ่ม้ครอง ถงึ เงนิ หรอื ทรพัยส์นิของ
ผูเ้อาประกนัภยั จากเหตกุารณ์ทางไซเบอร์



ความคุม้ครองกรมธรรมอ์าชญากรรม (Crime)

คุม้ครองการทจุรติที�เกดิจากท ัpง 
พนกังานของบรษิทั และ 

บคุคลภายนอก รวมถงึ Hacker

คุม้ครองเงนิ หรอื ทรพัยส์นิของผู ้
เอาประกนัภยั

ไมคุ่ม้ครอง 

� สกลุเงนิดจิทิลั
ตา่งๆ

� ขอ้มลูที�ถกูขโมย

� คา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึpน
จากการถกู 
hacker เขา้สู่
ระบบ

� พนกังานถกูหลอก
ใหโ้อนเงนิไปยงั
บญัชอีื�น  ไมว่า่จะ
เป็นการปลอม
แปลงเลขบญัช ี
หรอื การปลอม
เป็นผูบ้รหิาร

กรมธรรม ์

CYBER

ซืpอเพิ�มเตมิความ

คุม้ครอง Social 

Engineering 

ภายใตก้รมธรรม ์

Crime
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สงิหาคม 2562

ความคุม้ครองกรมธรรม์
ประกนัภยัไซเบอร์

AIG ACADEMY
Sharing Knowledge, Building Value



A : Data Liability 

คุม้ครองความเสยีหายที�เกดิขึpน
ตอ่บคุคลภายนอก (3rd party) 

รวมถงึคา่ตอ่สูค้ดี

ความคุม้ครองกรมธรรม์

B : Data Administrative 
Procedures

คุม้ครองคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึpนของผุเ้อา
ประกนัภยัจากการสบืสวนของ

หนว่ยงานรฐั (1st party) รวมถงึ
คา่ปรบัจากการละเมดิขอ้มลู



C : Repair of Reputation

คุม้ครองคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึpนของผุเ้อาประกนัภยัในการ
กอบกูช้ื�อเสยีง (1st party)

C1 : Repair of the Policyholder Reputation

       (การกอบกูช้ ืWอเสยีงบรษิัท)

C2 : Repair of Individual Reputation

       (การกอบกูช้ ืWอเสยีงของบคุคล)

C3 : Notification & Monitoring

       (การแจง้เตอืนผูไ้ดร้ับผลกระทบและการเฝ้าระวงั)

C4 : Electronic Data

        (การจัดการขอ้มลูทางอเิล็คทรอนคิส)์

C5 : Pro-active Forensic Services

        (บรกิารนติวิทิยาศาสตรเ์ชงิรุก) 

ความคุม้ครองกรมธรรม์



ความคุม้ครองกรมธรรมเ์พิ�มเตมิ

Media Content
(ความรบัผดิตอ่
เนืpอหาของสื�อ)

3rd party

Cyber Extortion
(ความเสยีหายจากการ
คกุคามทางไซเบอร)์

1st party

Network 
Interruption

(ความเสยีหายจากการ
หยดุชะงกัของระบบ)

1st party

คุม้ครองความเสียหายต่อบุคคลภายนอกอัน
เกดิจากการกระทํา ความผดิพลาด การแสดง
ขอ้ความผดิพลาด ขอ้ความทีWชักนําใหเ้กดิการ
เขา้ใจผดิ หรือ การละเวน้ทีWเกีWยวขอ้งกับ การ
จัดเก็บ การสรา้ง การเผยแพร่ การพิมพ์ การ
กระจายเสียง หรือ การกระจายสืWอวัสดุ โดย
หรอืในนามผูเ้อาประกนัภัย

คุม้ครองความเสียหายจากการถูกคุกคามต่อ
ระบบคอมพวิเตอร์ทีWผูเ้อาประกันภัยไดจ้่ายไป
เนืWองจากการคุกคามทางดา้นความปลอดภัย 
(Security Treat)

คุม้ครองการสญูเสยีรายไดแ้ละคา่ใชจ้่าย ทีWเป็น
ผลจากการหยดุชะงักของระบบเครอืขา่ยของผุ ้
เอาประกนัภัย ภายหลังจากระยะเวลารอคอย 
และ เป็นผลมาจากการลม้เหลวของระบบความ
ปลอดภัย เทา่นัgน



ขอ้ยกเวน้หลกัของกรมธรรมไ์ซเบอร์

ตวัอยา่งขอ้ยกเวน้หลกัที�สําคญั (Exclusions)

Bodily Injury and Property Damage 
(การบาดเจ็บทางรา่งกายและความเสยีหายตอ่ทรัพยส์นิ)

Infrastructure or Security Failure 
(ความลม้เหลวของระบบพืgนฐาน)

Misdeeds 
(การกระทําการทจุรติ) Directors, Compliance Officer General 
Counsel and Data Protection Officer



ปจัจยัสําหรบัการพจิารณารบัประกนัภยั

� ประเภทธรุกจิ

� มาตรการรกัษาความปลอดภยั

� มธีรุกรรมผา่นชอ่งทางออนไลนห์รอืไม่

� ประเภทขอ้มลูที�เก็บรกัษา

� จาํนวนและภมูลิาํเนาของลกูคา้

� จาํนวนเงนิเอาประกนัภยั และ ความรบัผดิชอบ

สว่นแรก

� ฯลฯ



คาํถามที�พบบอ่ย

• ถา้โดนแฮกเงนิ หรอืถกูหลอกใหโ้อนเงนิ กรมธรรมใ์ดที�
ใหค้วามคุม้ครอง

• ถา้เป็นเพยีงขอ้สงสยัวา่มเีหตกุารณ์ละเมดิขอ้มลูขึpน
สามารถแจง้เคลมประกนัภยัไดห้รอืไม่

• กรณีที�ไมม่ขีอ้มลูร ั�วไหล แตถ่กูโจมตทีาํใหร้ะบบใชง้าน
ไมไ่ด ้กรมธรรมม์คีุม้ครองหรอืไม่

• ทนุประกนัภยัที�เหมาะสมควรจะทาํที�เทา่ไร

• หากเกดิเหตกุารณ์การโจมตทีางไซเบอรเ์กดิขึpน ตอ้งทาํ
อยา่งไร



ทมีบรหิารสถานการณ์ (AIG Data Breach Coach)
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บรษิทัที�ปรกึษา
กฎหมาย 

(Legal Advisor)

สายดว่น 24 ช ั�วโมง ทกุวนั ในกรณีเกดิเหตกุารณ์ฉุกเฉนิจากการละเมดิขอ้มลู

(24 / 7 Hotline for Direct Access to experts
of Legal, IT and PR Experts in the event of Data Crisis)

ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการสื�อสาร
องคก์ร 

(Public Relations 
/Reputational Damage)

ผูเ้ชี�ยวชาญดา้น IT

(IT/Forensic specialist)



THANK YOU
Friday 9th August 2019

Surachai Siriborvornratanakul
AVP, Head  of Financial Lines Thailand
Surachai.Siriborvornratanakul@AIG.com
Tel : 02-649-1411, 083-0955-888


