
CYBER  Insurance
ประกันภยัไซเบอร์



ทีม่าและแนวคดิสาํหรบัผลติภณัฑ์

Cyber Insurance (ประกนัภยัไซเบอร)์

• ในยคุปัจจบุนัสมารท์โฟนหรอืมอืถอื กลายเป็นทีเ่ก็บขอ้มลูสว่นตวัและบญัชี

ธนาคารของผูใ้ชง้านไวอ้ยา่งมากมาย เพือ่ความสะดวกดา้นธรุกรรมการเงนิไม่
ตอ้งเสยีเวลาเดนิทางไปธนาคาร และยังเป็นชอ่งทางการจับจา่ยซือ้ของ
ออนไลนท์ีย่อดเยีย่ม แตก่็เป็นดาบสองคมกลายเป็นเป้าหมายสําหรับเหลา่
อาชญากรรมทางอนิเทอรเ์น็ต แฮกขอ้มลู หรอืการละเมดิความปลอดภยัไซ
เบอร ์สง่ผลใหเ้กดิความเสยีหายทีค่าดไมถ่งึ

• การประกนัภัยความเสีย่งภัยทีเ่กดิขึน้จากการถกูคกุคามหรอืละเมดิ                    
ความปลอดภัยไซเบอร ์จะบรรเทาคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจจะเกดิขึน้ได ้ในยคุปัจจบุนัมี
การกอ่อาชญากรรมในโลกไซเบอรม์ากขึน้หลายเทา่ตวั

การซือ้สนิค้าทางอนิเตอรเ์น็ต

การกรรโชคทรัพยท์างอนิตอรเ์น็ต



ขอ้มลูการตลาด และสือ่สนบัสนนุการขาย : สถติภิยัคกุคาม

1. ภัยคกุคามจากโปรแกรมทีถ่กูพัฒนาขึน้เพือ่ใหเ้ป็นอันตรายตอ่ระบบ         
(Malicious code) 

2. ภัยคกุคามจากการฉอ้ฉลฉอ้โกงหรอืหลอกลวงเพือ่ผลประโยชน ์(Fraud) 
3. ความออ่นแอของระบบคอมพวิเตอรห์รอืระบบ เครอืขา่ยทีเ่ปิดโอกาสใหส้ ิง่ทีเ่ป็นภัย

คกุคามสามารถเขา้ถงึสารสนเทศในระบบได ้ (Vulnerabilities)
4. ภัยคกุคามจากการบกุรกุ (Intrusion)
5. ภัยคกุคามจากความพยายามบกุรกุ (Intrusion attempts) 
6. ภัยคกุคามตอ่การพรอ้มใช ้(Availability) 
7. ความมั่นคงปลอดภัยของขอ้มลู (Information security) 
8. ภัยคกุคามจากการรวบรวมขอ้มลู (Information gathering) 
9. ภัยคกุคามทีเ่กดิจากการใชห้รอืเผยแพรข่อ้มลูทีไ่มเ่หมาะสมหรอืไมเ่ป็นจรงิ 

(Abusive content)  
10. ภัยคกุคามประเภทอืน่ ๆ (Other) 

ทีม่า : https://www.thaicert.or.th/statistics/statistics.html

จากสถติทิีไ่ดรั้บจากศนูยป์ระสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพวิเตอรป์ระเทศไทย “ไทย เซริต์” แสดงใหเ้ห็นวา่ รปูแบบของภัยคกุคามดา้นไซเบอรท์ี่
เกดิขึน้ในประเทศไทยมลีักษณะทีค่ลา้ยคลงึกบัทีพ่บในประเทศอืน่ ๆ ทั่วโลก

สถติภิยัคกุคาม จําแนกตามประเภทของภยัคกุคามดา้นไซเบอร์ ปี 2563
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สถานการณค์วามเสีย่งดา้นไซเบอรใ์นประเทศไทย

https://www.thaicert.or.th/statistics/statistics.html


ภยัประเภทที ่1 : มจิฉาชพีบน Social Media
การสง่ขอ้ความแชทเพือ่หลอกใหโ้อนเงนิ หรอืการปลอมแปลงสลปิโอนเงนิในการสัง่ซือ้สนิคา้ออนไลน ์ซึง่ถา้หากเราไมร่ะวังอาจ
ทําใหส้ญูเสยีเงนิ หรอืเสยีผลประโยชนท์างธรุกจิได ้

ภยัประเภทที ่2 : อเีมลหลอกลวง (Phishing)
การสง่อเีมลโดยแอบอา้งเป็นธนาคารพาณชิย ์เพือ่หลอกใหทํ้าธรุกรรม หรอืกรอกขอ้มลูสําคญั เชน่ รหสัผา่น หมายเลขบตัร
เครดติ นอกจากนี ้มจิฉาชพีอาจฝังมัลแวร ์(โปรแกรมมุง่รา้ย) ไวใ้นเอกสารแนบของอเีมล ซึง่หากเปิดไฟลด์งักลา่ว จะทําให ้
เครือ่งคอมพวิเตอรข์องผูรั้บเกดิความเสยีหายได ้เชน่ ไฟลต์า่ง ๆ ถกูยดึเพือ่เรยีกคา่ไถ ่หรอืระบบคอมพวิเตอรถ์กูทําลายจนไม่
สามารถใชง้านได ้

ภยัประเภทที ่3 : การขโมยขอ้มลูสว่นบคุคล (Data Theft)
สําหรับผูอ้า่นทีต่ดิตามขา่วดา้น Cyber security ในชว่งนี ้จะเห็นไดว้า่มขีา่วเว็บไซตแ์ละบรกิารหลายแหง่ถกูแฮก ขอ้มลู หรอืทํา
ขอ้มลูร่ัวไหลออกมาบอ่ยครัง้ ซึง่รวมถงึเว็บไซตแ์ละบรกิารสาธารณะทีป่ระชาชนสว่นใหญใ่ชอ้ยูด่ว้ย โดยขอ้มลูทีร่ั่วไหลมักเป็น
ขอ้มลูสําคญั เชน่ ชือ่บญัชผีูใ้ชง้าน รหสัผา่น หรอืขอ้มลูบตัรเครดติ และมจิฉาชพีสามารถใชข้อ้มลูดงักลา่วเขา้ถงึบญัชผีูใ้ชง้าน
ของเราหรอืกระทําการใดโดยมชิอบในนามของเราได ้เชน่ โอนเงนิโดยทจุรติ

เราจะเห็นไดว้า่ภัยไซเบอรนั์น้มหีลากหลายรปูแบบ และอาจสง่ผลกระทบตอ่ตวัเรา ครอบครัว และองคก์รไดโ้ดยไมท่ันตัง้ตวั ดงันัน้ เรา
จงึตอ้งตระหนักรูแ้ละเทา่ทันภัยไซเบอรต์ลอดเวลาโดยตดิตามขา่วสารอยา่งสมํา่เสมอ นอกจากนี ้การอปัเดตอปุกรณ์ตา่ง ๆ ใหเ้ป็น
เวอรช์นัลา่สดุเพือ่อดุชอ่งโหวด่า้นความปลอดภัย เชน่การทําประกนัภัย Cyber ก็เป็นสิง่ทีสํ่าคญัเชน่เดยีวกนั

ขอ้มลูการตลาด และสือ่สนบัสนนุการขาย : 3 อนัดบัภยัไซเบอรใ์กลต้วั

ทีม่า : https://www.bot.or.th/Thai/BOTMagazine/Pages/256203FinancialWisdom.aspx

3 อนัดบัภยัไซเบอรใ์กลต้วัทีค่นไทยถกูหลอกมากทีส่ดุ

https://www.bot.or.th/Thai/BOTMagazine/Pages/256203FinancialWisdom.aspx


ความคุม้ครอง ประกนัภยัไซเบอรส์ว่นบคุคล 

• ราคาจับตอ้งได ้เริม่ตน้เพยีง 283 บาท ตอ่ปี เฉลีย่ประมาณวนัละไมถ่งึ 1 บาท

• อายทุีรั่บประกนัภัยตัง้แต ่18 ปี บรบิรูณ์ขึน้ไป (ไมจํ่ากดัอายสุงูสดุ)

• วงเงนิคุม้ครองม ี2 แผน แผนสแตนดารด์ คุม้ครอง 20,000 บาท แผนโกลด ์คุม้ครอง 30,000 บาท และ แผนแพลตตนิ ัม่ คุม้ครอง 50,000 บาท

• แบบประกนั มใีหเ้ลอืกทัง้ แบบรายบคุคล และ แบบครอบครวั

• แบบครอบครัว ประกอบดว้ย ผูเ้อาประกนัภัย คูส่มรส บตุร หรอืบคุคลใด ๆ ซึง่ตามปกตพัิกอาศยัอยูก่บัผูเ้อาประกนัภัย ตามทีร่ะบชุือ่ในกรมธรรม ์รวมกนั
ทัง้หมดสงูสดุไมเ่กนิ 4 คน

• สมาชกิในครอบครัว หมายถงึ คูส่มรส บตุร หรอืบคุคลใดๆ ซึง่ตามปกตพัิกอาศยักบัผูเ้อาประกนัภัย โดยไมม่ขีอ้กําหนดเรือ่งอายขุองสมาชกิในครอบครัว 

• คูส่มรส หมายถงึคูส่มรสของผูเ้อาประกนัภัยทีถ่กูตอ้งตามกฏหมาย

• บตุร หมายถงึ บตุรตามกฏหมายของผูเ้อาประกนัภัย หรอืของคูส่มรส

• สําหรับแผนครอบครัว จํานวนเงนิจํากดัความรับผดิจะใชท้ัง้ครอบครัว โดยใหค้วามคุม้ครองสงูสดุ 4 คน คอืผูเ้อาประกนัภัย และสมาชกิในครอบครัวอกี 3 คน 
(เชน่ ถา้ครอบครัว A เลอืกซือ้แผนแพลตตน่ัิม ทนุ 50,000 บาท ทัง้ 4 คน จะมวีงเงนิคุม้ครองสงูสดุ รวมกนั ไมเ่กนิ 50,000 บาทตอ่ปี)

• หลังจากทํารายการสําเร็จลกูคา้จะไดรั้บ E-Policy โดยความคุม้ครองจะเริม่ในวันถัดไป เวลา 0.01 น.

• การซือ้สนิคา้ทางอนิเตอรเ์น็ต ขยายอาณาเขตคุม้ครองครอบคลมุทั่วโลก โดยมเีงือ่นไขดงันี้
1) ผูเ้อาประกนัภัยทีม่ภีมูลํิาเนา อยูใ่นประเทศไทย 
2) ทําธรุกรรมโดยใช ้บญัชธีนาคาร หรอื บญัชวีอลเล็ท หรอื บญัชชีอ็ปป้ิง ทีเ่ปิดบญัชใีนประเทศไทย 
3) สนิคา้ตอ้งถกูสง่กลับมาในประเทศไทย เทา่นัน้ 



หมวดความคุม้ครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5
1. Theft of Funds 
การโจรกรรมเงนิทางอนิเทอรเ์น็ต
2. Identity Theft
การโจรกรรมขอ้มลูสว่นบคุคลทางอนิเทอรเ์น็ต
3. Cyber Bullying
การกลั่นแกลง้ทางอนิเทอรเ์น็ต
4. Online Shopping
การซือ้สนิคา้ทางอนิเตอรเ์น็ต
5. Smart Home 
ระบบบา้นอจัฉรยิะ
6. Cyber Extortion
การกรรโชคทรัพยท์างอนิเตอรเ์น็ต
7. Online Sales
การขายสนิคา้ ทางอนิเทอรเ์น็ต
8. Privacy Breach and Data Breach liability
การถกูละเมดิขอ้มลูสว่นบคุคลทางอนิเทอรเ์น็ต
9. Privacy Breach and Data breach by Third Party
ความรับผดิตามกม.จากการละเมดิขอ้มลูสว่นบคุคลทางอนิเทอรเ์น็ต

แบบรายเดีย่ว เบีย้ประกนัภยัรวมอากรแสตมป์และภาษอีากร (บาท)
แผนสแตนดารด์ ทนุประกนัภยั 20,000 บาท 283 681 693 355 871
แผนโกลด ์         ทนุประกนัภยั 30,000 บาท 315 758 768 387 984
แผนแพลตตนิ ัม่  ทนุประกนัภยั 50,000 บาท 651 1,568 1,747 1,084 2,248

แบบรายเดีย่ว เบีย้ประกนัภยัรวมอากรแสตมป์และภาษอีากร (บาท)
แผนสแตนดารด์ ทนุประกนัภยั 20,000 บาท 325 874 797 408 1,002
แผนโกลด ์         ทนุประกนัภยั 30,000 บาท 362 871 883 445 1,131
แผนแพลตตนิ ัม่  ทนุประกนัภยั 50,000 บาท 716 1,725 1,921 1,192 2,473

ความคุม้ครอง ประกนัภยัไซเบอรส์ว่นบคุคล : แผนประกนัภยั 



Theft of Funds
การโจรกรรมเงนิทาง

อนิเทอรเ์น็ต

การถกูโจรกรรมเงนิทางอนิเทอรเ์น็ต รวมถงึการโจมตแีละ
การหลอกลวงแบบฟิชชิง่

บคุคลภายนอกขโมยขอ้มลูสว่นบคุคลทางอนิเทอรเ์น็ต

ความสญูเสยีตอ่เงนิ

เงนิชดเชยรายไดท้ ี่
สญูเสยีจากการหยดุงาน
เพือ่การแกไ้ขขอ้มลูกบั

ทางสถาบนัการเงนิ

คา่ใชจ้า่ยในการตอ่สูค้ดี

คา่ใชจ้า่ย
ในการตอ่สูค้ดี

คา่รกัษาทาง
จติวทิยา

Identity Theft   
การโจรกรรมขอ้มลูสว่น
บคุคลทาง อนิเทอรเ์น็ต

Cyber Bullying
การกล ัน่แกลง้

ทางอนิเทอรเ์น็ต

การโพสตข์อ้มลูทีบ่ดิเบอืนเป็นเท็จ หรอืปลอมแปลง ไมว่า่
จะท ัง้หมด หรอืบางสว่น ซึง่คนอืน่สามารถ เขา้ไปดขูอ้มลู
น ัน้ได้ รวมท ัง้ขอ้มลูลามกตา่ง ๆ

คา่ใชจ้า่ยในการตอ่สูค้ดี คา่รกัษาทางจติวทิยา

ชดใชต้ามจาํนวนเงนิทีไ่ดซ้ือ้สนิคา้ กบั
ผูป้ระกอบธรุกจิออนไลน์

การซือ้สนิคา้ทางอนิเทอรเ์น็ต และไมไ่ดร้บัสนิคา้ภายใน
90 วนั นบัจากวนัทีผู่ป้ระกอบธรุกจิออนไลนแ์จง้วา่จะ
ดาํเนนิการจดัสง่สนิคา้

Online Shopping
การซือ้สนิคา้

ทางอนิเทอรเ์น็ต
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คา่ใชจ้า่ยในการกูข้อ้มลู และ/หรอื การลา้งขอ้มลูทีเ่ป็นอนัตราย
ตอ่ระบบบา้นอจัฉรยิะของผูเ้อาประกนัภยั

ความเสยีหายตอ่ระบบบา้นอจัฉรยิะอนัเกดิจากภยัคกุคาม
ทางอนิเทอรเ์น็ต

Smart Home
ระบบบา้นอจัฉรยิะ

หมวดความคุม้ครอง ประกนัภยัไซเบอรส์ว่นบคุคล

ตวัอยา่งเหตกุารณท์ีอ่าจเกดิขึน้ได้ คุม้ครองอะไรบา้ง?ความคุม้ครอง



Privacy Breach and 
Data Breach liability
การถกูละเมดิขอ้มลูสว่น
บคุคลทางอนิเทอรเ์น็ต

การถกูบคุคลภายนอกละเมดิขอ้มลูทางอนิเทอรเ์น็ต ซึง่
ขอ้มลูน ัน้สามารถระบตุวับคุคลน ัน้ได้ คา่ใชจ้า่ยในการตอ่สูค้ดี

ชดใชต้ามจาํนวนเงนิทีต่อ้งรบัผดิตามกฏหมาย
การทีผู่เ้อาประกนัภยัไดก้ระทาํการละเมดิขอ้มลูสว่น บคุคล
ของบคุคลภายนอก ทางอนิเทอรเ์น็ต โซเชยีลมเีดยี ความ
รบัผดิจากการเจาะระบบโครงขา่ย

Privacy Breach and 
Data breach by Third 

Party 
ความรบัผดิตามกม.จาก

การละเมดิขอ้มลูสว่นบคุคล
ทางอนิเทอรเ์น็ต

8

ชดใชค้า่สนิคา้ / บรกิารตามจาํนวนเงนิทีไ่มไ่ดร้บัการชําระ
การขายสนิคา้/บรกิารทางอนิเทอรเ์น็ต และไดจ้ดัสง่สนิคา้
ใหก้บัผูซ้ ือ้สนิคา้ออนไลนแ์ลว้ แตไ่มไ่ดร้บัการชําระเงนิคา่
สนิคา้/บรกิารดงักลา่วภายใน 90 วนั

Online Sales
การขายสนิคา้

ทางอนิเทอรเ์น็ต
7

9

Cyber Extortion
การกรรโชกทรพัย์
ทางอนิเทอรเ์น็ต

การถกูรดีเอาทรพัย์ การถกูขม่ขูอ่ยา่งผดิกฎหมายเพือ่
เรยีกรอ้งคา่ไถ่ เงนิเรยีกคา่ไถท่ ีส่ญูเสยีไป คา่ใชจ้า่ยทีจ่าํเป็นในการ

แกไ้ขเหตกุารณ์ดงักลา่ว
6

หมวดความคุม้ครอง ประกนัภยัไซเบอรส์ว่นบคุคล

ตวัอยา่งเหตกุารณท์ีอ่าจเกดิขึน้ได้ คุม้ครองอะไรบา้ง?ความคุม้ครอง



การเรยีกรอ้งสนิไหม : ข ัน้ตอน

แจง้ความตอ่เจา้หนา้ทีตํ่ารวจ ภายใน 72 ชัว่โมงนับจากเวลาทีไ่ดพ้บ
ความสญูเสยีหรอืเสยีหาย 

กรอกรายละเอยีดในแบบฟอรม์เรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนและสง่
หลกัฐานประกอบ การตัง้เบกิสนิไหมภายใน 30 วนั นับแตว่นัทีเ่กดิ
เหต ุหรอืวนัทีผู่เ้อาประกนัภยัไดรั้บทราบถงึเหตแุหง่ความเสยีหาย 

บรษัิทจะจา่ยคา่สนิไหมทดแทนใหแ้กผู่เ้อาประกนัภยั ภายใน 15 วนั
นับแตว่นัทีบ่รษัิทไดต้กลงคา่สนิไหมทดแทนเป็นทีย่ตุแิลว้ และบรษัิท
ไดรั้บหลกัฐานแสดงความเสยีหายทีค่รบถว้นและถกูตอ้งแลว้

STEP 1

STEP 2

STEP 3



จัดสง่เอกสารมายัง
tpbcyberins@thaipaiboon.com และ 
โทรแจง้เจา้หนา้ที่ Tel . 02-4306677

เพิม่เตมิอืน่ๆ
วธิขีอเบีย้ประกนัภยัคนืกรณียกเลกิกรมธรรม์

เตรยีมเอกสารและขอ้มลู
1. สําเนาบตัรประชาชนผูเ้อาประกนั ระบเุลขกธ. 

ระบคุวามประสงคข์อยกเลกิ และวนัทีม่ผีล
ยกเลกิกธ. พรอ้มรับรองสําเนาถกูตอ้ง

2. สําเนาสมดุบญัชเีพือ่โอนคา่เบีย้ประกนัภยัคนื 

การตอบกลับ
เจา้หนา้ทีจ่ะตรวจสอบและตอบกลับ                 
ผูเ้อาประกนัภยัภายใน 1 วนัทําการ 

การทําจา่ยเงนิคนื
ภายใน 15 วนัทําการนับจากขอ้มลู และเอกสาร
ครบถว้นและถกูตอ้ง

กรณีเอกสารไมค่รบถว้นหรอืขอ้มลูไมถ่กูตอ้ง เจา้หนา้ทีจ่ะทําการแจง้ขอขอ้มลูเพิม่เตมิจากผูเ้อาประกนัภัยอกีครัง้

การยกเลกิกรมธรรมข์องผูเ้อาประกนัภัย ม ี2 กรณี
1. ผูเ้อาประกนัภัย เป็นฝ่ายบอกเลกิสญัญาประกนัภัย 

1) กรณีแจง้ยกเลกิ ภายใน 15 วัน (Free look period) นับตัง้แตว่ันเริม่คุม้ครอง บรษัิทจะคนืเบีย้ประกนัภัยเต็มจํานวน โดยไมห่กัคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้
2) กรณีแจง้ยกเลกิ เกนิ 15 วัน บรษัิทจะคนืเบีย้ประกนัตามอตัราระยะสัน้ (Short Rate) ตามทีร่ะบอุยูใ่นเงือ่นไขกรมธรรม์

2. ผูรั้บประกนัภัย เป็นฝ่ายบอกเลกิสญัญาประกนัภัย จะตอ้งมกีารสง่หนังสอืบอกลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน ทางไปรษณียล์งทะเบยีน โดยบรษัิทจะคนืเบีย้ประกนัภัย
เฉลีย่รายวันตามสดัสว่น (Pro Rata) ใหก้บัผูเ้อาประกนัภัย

หมายเหต ุ: หากบรษัิทฯตรวจสอบพบวา่ ลกูคา้เป็นผูม้รีายชือ่บคุคลทีถ่กูกําหนดตามกฏหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การ
รา้ย และแพรข่ยายอาวธุทีม่อีนุภาพทําลายลา้งสงู บรษัิทฯขอปฏเิสธการทําประกนัภัยในทกุกรณี โดยคนืเงนิแกล่กูคา้เต็มจํานวน ภายในระยะเวลาไมเ่กนิ 3 วันทําการ 
นับจากวันทีทํ่ารายการ

mailto:tpbcyberins@thaipaiboon.com
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