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ปั ญหาหนึงทีนักธุรกิจกลัวมากทีสุดคือ การถูกโกง เพราะนอกจากจะสูญเงินแล้ วยังเสียเวลา เสียความรู้ สกึ
เสียความมันใจ เสียโอกาส และอาจจะเสียอะไรๆ อีกหลายอย่าง ในการค้
การค้ าระหว่ างประเทศโดยเฉพาะการส่
งประเทศ
งออก
ยิงมีโอกาสสูงทีจะต้ องเผชิญกับกลโกงจากผู้ร้ายทีแฝงตัวมาสังซือ1 สินค้ าจากผู้ส่งออก โดยการแสวงหาโอกาส
จากความต้ องการการขยายธุรกิจของผู้ส่งออก ดังนัน1 กลโกงจึงมักจะเกิดกับผู้ประกอบการ SMEs และผู้ส่งออกราย
ใหม่เสียมากกว่า เพราะขาดประสบการณ์
ประสบการณ์ในการค้ าระหว่างประเทศ และด้ด้ วยอุปนิสยั ทีน่ารักของคนไทยทีมีความรู้ สกึ
เกรงใจคู่ค้าโดยเฉพาะเมือเห็นว่ามีโอกาสในธุรกิจ ทําให้ ผ้ ูส่งออกมือใหม่และ SMEs เหล่านี 1ต้ องตกเป็ นเหยื
นเ อในการทํา
มาหากินของกลุม่ คนทีหาช่ช่องทางเอารัดเอาเปรี ยบ แต่กระนันผู
1 ผู้สง่ ออกรายใหญ่เองก็ไม่ควรประมาทในเรื องนี 1เช่1 นกัน
กลโกงต่างๆ ในการค้ าระหว่างประเทศมีมากมาย เริ มตังแต่
1 การติดต่อหรื อพบเจอกันในครัง1 แรกของผู้ส่งออก
กับคูค่ ้ าจอมปลอม ไปจนถึ
จนถึงกระบวนการชําระเงิน บางกรณีก็มีวิธีการคล้
าร ายคลึงกับกลโกงการค้
กลโกง
าภายในประเทศ แต่
บางกรณี ก็ทําแบบเหนื อชัน1 เหนือเมฆ อาศัยเรื องการติดต่อสือสารที มีความสะดวกรวดเร็ ว และข้ อมูลที เผยแพร่ ใน
แหล่งต่างๆ เป็ นเครื องมือและข้ อมูลชันดี
1 ของผู้ร้ายในคราบผู้ซื 1อจากต่างประเทศ
ธนาคารเพื อการส่ง ออกและนํ าเข้ าแห่ง ประเทศไทย (EXIM BANK) ทํ าหน้ าที ส่งเสริ ม การส่ง ออกและ
ให้ บริ การด้ านวิเคราะห์ความเสียงของผู้ซื 1อเพือความมันคงปลอดภั
นคง
ยของผู้สง่ ออกมาเกือบ 20 ปี ทําให้ มีผ้ สู ง่ ออกหลาย
ท่านเข้ ามาปรึกษาว่า ได้ รับการติดต่อจากผู้ซื 1อใหม่ๆ โดยเฉพาะจากประเทศในแอฟริ
โดยเฉพาะจากประเทศใน อฟริ กา ใจหนึงก็ดีใจทีจะได้ ตลาดใหม่
เพราะตลาดเดิมๆ หดหายเนืองมาจา
จากเศรษฐกิจยังไม่ดีนกั อีกใจหนึงก็กลัวว่าจะเป็ นการหลอกลวง จึงมาขอความเห็น
จาก EXIM BANK บางรายส่งออกไปแล้ วแต่ไม่ได้ รับเงินค่าสินค้ าสักที ซึงจากการตรวจสอบของ
จากการตรวจสอบของ EXIM BANK แล้ ว
พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นการหลอกลวง ทําให้ ผมคิดว่าน่าจะนําประสบการณ์
ประสบการณ์ เหล่านีม1 าเล่าให้ ท่านผู้อ่านทราบ จะได้ เป็ น
ประสบการณ์และข้ อสังเกตในการดํ
การดําเนินธุรกิจการค้
กา าระหว่างประเทศของท่าน
ผมขอเริ มด้ วยเรื องของการติ
การติดต่ อขอซือ1 สินค้ า เมือผู้ซื 1อบอกว่าจะเปิ ด Letter of Credit (L/C) ให้ นนั 1 ดู
เหมือนว่าการค้ าทีจะเกิดขึ 1นนีมี1มีความปลอดภัยสูง และผู้สง่ ออกมีความมัมันใจว่าผู้ซื 1อต้ องการสินค้ าจากท่าน เมือสินค้ า
ถึงมือผู้ซื 1อ ท่านก็จะได้ เงินค่าสินค้ าอย่างแน่นอน และจะได้ รับคําสังซื 1อ Lot ต่อๆ ไป เพราะในการเปิ ด L/C แต่ละครัง1 ผู้
เปิ ด L/C ต้ องมีเครดิตกับธนาคารเป็ นอย่างดี

แต่ท่านผู้อ่านเคยสังเกตหรื อไม่ว่า ก่อนได้ รับ L/C ท่านจะได้ รับการแจ้ ง Advice L/C จากธนาคารก่อนเสมอ
ในระหว่างนี 1ผู้ส่งออกอาจได้ รับการติดต่อจากผู้ซื 1อว่าให้ ส่งสินค้ าไปให้ ก่อนทีจะได้ รับ L/C ฉบับจริ ง โดยผู้ซื 1ออาจอ้ าง
เหตุผลหลายประการ เช่น มีปัญหาด้ านเอกสารบางอย่างกับธนาคารผู้เปิ ด L/C หรื อธนาคารเปิ ด L/C แล้ วแต่มีปัญหา
ทางเทคนิคบางอย่างซึงผู้ซื 1อและธนาคารผู้เปิ ด L/C กําลังแก้ ไข แต่ผ้ ซู ื 1อมีความต้ องการสินค้ าอย่างเร่ งด่วน เป็ นต้ น ถ้ า
ท่านเจอแบบนี 1 ต้ องเพิม ความระมั ดระวั ง มากขึน1 โดยเฉพาะเมื อเป็ นคู่ค้า รายใหม่ หรื อเป็ นคู่ ค้าทีอยู่ ใ น
ประเทศทีมีระบบการเงินการธนาคารทียังไม่ ได้ มาตรฐานนัก เพราะท่านอาจจะได้ รับเพียงกระดาษแผ่นเดียวที
แจ้ ง Advice L/C เท่านัน1 แต่สญ
ู เสียสินค้ าไปให้ ใครก็ไม่ร้ ู
กลวิธีโกงในกรณีนี 1คือ การปลอมแปลงเอกสารธนาคาร ได้ แก่ Advice L/C และใช้ ช่องทางการติดต่ อ
ของธนาคารให้ เป็ นประโยชน์ กับผู้ฉ้อโกง โดยการอุปโลกน์ ชือธนาคารผู้เปิ ด L/C ให้ ดูคล้ ายชือของธนาคารทีมี
ชือเสียงระดับโลก ทําให้ ผ้ ูส่งออกเชือว่าเป็ นธนาคารในเครื อของธนาคารใหญ่ และหาวิธีทําให้ เอกสารปลอมนีผ1 ่าน
กระบวนการทางธนาคาร เพือให้ ผ้ ูส่งออกเชือใจและเชือมันในเอกสารทีได้ รับ และหลอกลวงว่า L/C ฉบับจริ งอยู่ใน
ระหว่างดําเนินการ เมือผู้ส่งออกหลงเชือ ส่งออกสินค้ าให้ ก่อนได้ รับ L/C ฉบับจริ ง ทุกอย่างก็จบลงด้ วยความสูญเสีย
ของผู้สง่ ออกไทย เพราะสินค้ าจะถูกส่งให้ แก่ผ้ รู ับทีถูกจัดฉากไว้ และนําไปขายต่ออีกทอดในทันที
ผู้ส่งออกจึงควรระมัดระวังในการติดต่อกับผู้ซื 1อรายใหม่ๆ โดยการตรวจสอบความมีตวั ตนของผู้ซื 1อ ฐานะที
แท้ จริ งของผู้ซื 1อ และธนาคารทีผู้ซื 1อแจ้ งว่าจะเป็ นผู้เปิ ด L/C ว่ามีจริ งหรื อไม่ เช่น การสอบถามข้ อมูลผู้ซื 1อจากสมาคม
การค้ าในประเทศนัน1 ๆ การสอบถามข้ อมูลธนาคารผู้เปิ ด L/C จากสถาบันการเงินทีท่านใช้ บริ การอยู่ หรื อใช้ บริ การ
ประเมินความเสียงผู้ซื 1อ/ธนาคารผู้ซื 1อของ EXIM BANK เพือตรวจสอบข้ อมูลต่างๆ ก่อนการตัดสินใจค้ าขาย
ในโลกการค้ าไม่ว่าในประเทศหรื อนอกประเทศ ย่อมมีทัง1 กลุ่มคนทีมีจรรยาบรรณในการค้ าและกลุ่มคนที
แสวงหาผลประโยชน์ จนบางครัง1 ไม่สามารถแยกแยะได้ จึงต้ องอาศัยทังประสบการณ์
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