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บริษทั PwC คอน�̈́�·Ê�(ประเทศไทย) ®�¹É�Ä�Á�¦ º°�nµ¥�¦ ·¬�́�¼oÄ®o�¦ ·�µ¦ �oµ��µ¦ �¦ ª � °��́��̧ บริการใหค้าํปรึกษาดา้นภาษี และ
บริการใหค้าํปรึกษาทางธุรกิจรายใหญ่ของโลก เผยผลสาํรวจ The Global State of Information Security® Survey 2015

ผล Îµ¦ ª � �µ�³�ª µ¤�̈ °�£¥́�o° ¤ ¼̈ µ¦  �Á�«�́Éª Ã̈ ��¦ ³ �Îµ�̧2558

ผล Îµ¦ ª ��¦ ³ �Îµ�̧�̧Ê�́��ÎµÃ�¥ PwC ร่วมกบันิตยสาร CIO และ CSO ผา่นการสาํรวจความคิดเห็นบรรดานกัธุรกิจและผูน้าํบริษทัไอ
�̧�́Ê��Îµ�́Éª Ã̈ ��ª nµ9,700 ราย ครอบคลุม 154 ประเทศ โดยแบ่งเป็นผูถู้กสาํรวจจากทวปีอเมริกาเหนือ (35%) ยโุรป (34%) เอเชีย
แปซิฟิก (14%) อเมริกาใต ้(13%) และ ตะวนัออกกลางและแอฟริกาใต ้(4%)

ผล�µ��µ¦  Îµ¦ ª ��̧É�nµ �Ä�ไดแ้ก่
- จาํนวนภยัคุกคามขอ้มูลสารสนเทศและอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ (Information security) �́Éª Ã̈ �Ä��̧2557 สูงถึง 

42.8 ลา้นรายการ Á¡ ·É¤�¹Ê��¹�48% จากปี 2556 �·�Á�È��µ¦ Ã�¤�̧Á�̈Ȩ́¥ 117,339 �¦ Ế��n° ª �́Ã�¥¥»Ã¦ �Á�È��ª �̧�̧É¤�̧µ¦ ¦ µ¥�µ�
£¥́�»��µ¤�o° ¤ ¼̈ µ¦  �Á�«Â̈ ³ ° µ��µ�¦ ¦ ¤�µ��° ¤¡ ·ª Á�° ¦ rÁ¡ ·É¤�¹Ê� ¼��̧É »�

- มูลค่าความเสียหายทางการเงิน (Financial losses) �̧ÉÁ�·��µ�£¥́�»��µ¤�ª µ¤�̈ °�£¥́�°��o° ¤¼̈ µ¦  �Á�«�́Éª Ã̈ �Ä��̧�̧Ê¤¸
มูลค่าถึง 2.7 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 87 ลา้นบาท (อตัราÂ̈ �Á�̈Ȩ́¥� ณ ª �́�̧É27 ต.ค. 57 �̧É1 ดอลลาร์เท่ากบั 32.32

บาท) Á¡ ·É¤�¹Ê�34% จากปี 2556 Â̈ ³ ¤�̧Îµ�ª ��¦ ·¬�́�̧É��Á�È�Á®¥ºÉ° Å�Á�° ¦ rÃ�¥¦ µ¥�µ��ª µ¤Á ¥̧®µ¥Á�È�¤¼̈�nµ�¹�20 ลา้น
ดอลลาร์ หรือราว 645 ¨ oµ��µ��¹Ê�Å�Á¡ ·É¤�¹Ê�Á�º°�Á�nµ�́ª �µ��̧�̧É�nµ�¤µ

- องคก์ร�́Éª Ã̈ ��¦ ³ ®�́��¹��ª µ¤  Îµ�́��oµ��ª µ¤�̈ °�£¥́�°��o° ¤¼̈ µ¦  �Á�«Â̈ ³ ° µ��µ�¦ ¦ ¤�µ��° ¤¡ ·ª Á�° ¦ r̈ �̈� โดยผล
สาํรวจพบวา่ การลงทุนดา้นการรักษาความปลอดภยัขอ้มูล (Information security budgets) ในปี 57ปรับตวัลดลงลดลง
4% ¤µ�̧É4.1 ลา้นดอลลาร์ หรือประมาณ 132 ลา้นบาท Á¤ºÉ° Á�̧¥��́��̧2557 ��³ �̧É�nµÄ�o�nµ¥�oµ��µ¦ ¦ �́¬µ�ª µ¤�̈ °�£¥́
�o° ¤ ¼̈Ä� nª ��°����oµ�Å° �̧���́ª ° ¥¼n�̧É4% ®¦ º°�o° ¥�ª nµ�́Ê�ติดต่อกนัมาเป็นเวลา 5 ปี

- อุตสาหกรรม�̧É¤�̧µ¦ Á¡ ·É¤���¦ ³ ¤µ��oµ��µ¦ ¦ �́¬µ�ª µ¤�̈ °�£¥́�o° ¤ ¼̈¤µ��̧É »�Ä��̧�̧É�nµ�¤µ ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมบริการดา้น
สุขภาพ Ã�¥Á¡ ·É¤�¹Ê��¹�66% �́Ê��̧ÊÁ¡ ºÉ° ¦ �́¬µ�µ��o° ¤¼̈ nª ��»��̈ ขอ้มูลทางการเงิน การแพทย ์ และครอบครัวของผูใ้ชบ้ริการ 
Ä��µ��̈�́�́��̈»n¤�̧É¤�̧µ¦ ¨ ����oµ��µ¦ ¦ �́¬µ�ª µ¤�̈°�£¥́�o° ¤ ¼̈ µ¦  �Á�«Â̈ ³ ° µ��µ�¦ ¦ ¤�° ¤ ¡ ·ª Á�° ¦ r¤µ��̧É »� ไดแ้ก่
อุตสาหกรรมการบิน-อวกาศและการป้องกนัประเทศ ลดลง 25% เทคโนโลย ี ลดลง 21% คา้ปลีกและสินคา้อุปโภคบริโภค 
ลดลง 15%

PwC เผยผลสํารวจปี 57 £ ¥́Ã̈ �Å�Á�° ¦ r¡ »n��Â�n��̈��»�Á¡ ºÉ°�o°��́��ª µ¤�̈°�£ ¥́°��r�¦ ®��́ª�



- อินไซเดอร์ (Insider) หรือกลุ่มผูใ้ชข้อ้มูลภายใน �º° Á�È��o�Á®�»�̧É�ÎµÄ®oÁ�·�° µ��µ�¦ ¦ ¤�° ¤¡ ·ª Á�° ¦ r¤µ��̧É »� โดย
หลายกรณี Á�·��µ��µ¦ �¦ ³ �Îµ�̧Éรู้เท่าไม่ถึงการ เช่น พนกังานทาํการใชข้อ้มูลผา่นมือถือ หรือการถูกโจมตีแบบ¢·��·É�
(Targeted phishing scheme) �¹É�Á�È�¦ ¼�Â��Á�¡ µ³ �°�° µ��µ�¦ ¦ ¤Å�Á�° ¦ r โดยอาชญากรจะทาํการขโมยขอ้มูล
ผา่นการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตหรืออีเมล์ Á¡ ºÉ° Ä®o�¼oÄ�o�µ��Îµ�µ¦ Á�·�Á�¥�o° ¤¼̈ nª ��́ª โดยพบวา่ ภยัคุกความดา้นความ
�̈ °�£¥́�°��o° ¤¼̈ µ¦  �Á�«Â̈ ³ ° µ��µ�¦ ¦ ¤�µ��° ¤¡ ·ª Á�° ¦ r�̧ÉÁ�·��µ�¡ �́��µ�Ä�°��r�¦ Á¡ ·É¤�¹Ê�10%

- มูลค่าการลงทุนดา้นความปลอดภยัขอ้มูลสารสนเทศและอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในปี
ล่าสุด มีทิศทางปรับตวัลดลงถึง 13%  ª ��µ��́�¤¼̈�nµ�ª µ¤Á ¥̧®µ¥�µ��µ¦ Á�·��̧ÉÁ�·��µ�£¥́�»��µ¤�ª µ¤�̈ °�£¥́�°�
�o° ¤¼̈ µ¦  �Á�«�̧ÉÁ¡ ·É¤�¹Ê��¹�22%  ³ �o°�Ä®oÁ®È��¹��ª µ¤Å¤n�n° Á�ºÉ°��°��µ¦ �¦ ·®µ¦ �́��µ¦ �ª µ¤Á Ȩ́¥��̧É° µ�Á�·��µ�£¥́
คุกคามบนโลกอินเตอร์เน็ต

- ประเทศไทย ¤ Â̧�ª Ã�o¤�̧É�³ Á�·�° µ��µ�¦ ¦ ¤�µ��° ¤¡ ·ª Á�° ¦ rÁ¡ ·É¤�¹Ê�®¨ �́�µ�° �́¦ µ�µ¦ Á�oµ�¹�° ·�Á�° ¦ rÁ�È��°���Å�¥
Á¡ ·É¤�¹Ê��»��̧ ประกอบกบัการใชง้านผา่นอินเทอร์เน็ตต่างๆ �́Ê� µ¤µ¦ ��ÎµÅ�o�µ�Ã�¦ «¡́ �r¤º°�º°®¦ º° แทบ็เลต็ ทาํใหก้าร
เขา้เน็ตÁ�È�Á¦ ºÉ°��nµ¥ ดูไดจ้ากยอดผูใ้ชบ้ริการ Facebook �°�Å�¥�̧ÉÁ¡ ·É¤�¹Ê��»��̧Ã�¥�́��»�́�° ¥¼n�̧É�¦ ³ ¤µ�28 ลา้นคน 
�·�° �́�́��̧É 9 ของโลก แต่ความพร้อมในการรับมือภยัจากโลกไซเบอร์กลบัลา้หลงั
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