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จากฉบับทีแล้ ว ผมพูดถึง “การส่
การส่งออกด้ วย Letter of Credit” แต่เนืองจากได้ รับทราบข่
ทราบ าวว่า ในช่วงปี นี 3ผู้ส่งออก
ไทยหลายรายโดน Hack E-mail โกงค่าสินค้ า ผมจึงขอพูดถึงเรื อง E-mail และวิธีป้องกันความเสียงในการใช้ E-mail
ติดต่อค้ าขายระหว่างประเทศในฉบับนี 3นะครับ
Electronic mail หรื อ “E-mail
mail” เป็ นการติดต่อแลกเปลียนข่าวสารระหว่างเครื องคอมพิวเตอร์ โดยผ่านระบบ
โทรคมนาคม โดย E-mail เป็ นสิงทีใช้ กนั อย่างกว้ างขวางและเป็ นสัดส่วนใหญ่ของ Traffic บนอิ
บน นเทอร์ เน็ต รวมทังเป็
3 น
ทียอมรั บกันว่า E-mail เป็ นส่วนสําคัญทีขาดไม่ได้ สําหรับชีวิตประจําวันของนักธุรกิจในยุคไซเบอร์ นี 3 ทัง3 ในการเรื อง
ติดต่อสือสารทางธุรกิจการค้ าและการติ
การติดต่อส่วนตัว ซึงประโยชน์ของ E-mail มีอยู่มากมาย ทังช่
3 วยอํานวยความ
สะดวกให้ สามารถติดต่อสือสารระหว่างกันได้ ในทุกสถานที ประหยัดค่าใช้ จ่าย และเป็
เป็ นช่องทางการสือสารทีรวดเร็ ว
ทํ าให้ E-mail เป็ นปั จจัย สําคัญ ในการสร้ างประโยชน์ ทางธุรกิ จให้ แก่ผ้ ูใช้ แต่ใ นอีกด้ านหนึ
น ง E-mail อาจเป็ น
“อันตราย” ใกล้ ตวั ทีผู้ใช้ ไม่ทนั ได้ ระวังตัว ด้ วยความเคยชินและความสะดวกของการใช้ E-mail
mail นี 3เอง
ปั จจุบนั การติดต่อสือสารในธุ
อสารใน รกิจการค้ าระหว่างประเทศมักจะใช้ E-mail เป็ นสือกลางในการเจรจาตกลงทาง
อกลางในการเจรจา
ธุรกิจ การสอบถามความต้ องการต่างๆ การสังซื 3อสินค้ า การยืนยันการจัดส่งสินค้ า จนกระทั
กระทังการยืนยันการชําระเงิ
ระ น
ค่าสินค้ า การใช้ E-mail ในการสือสารธุรกิจตังแต่
3 เริ มต้ นจนจบกระบวนการการค้ าอาจเป็ นช่องทางให้ บุคคลกลุ่มหนึง
สามารถใช้ อินเทอร์ เน็ตเป็ นเครื องมือในการทํามาหากินในทางทุจริ ต โดยอาศั
อาศัยเทคนิคความสามารถทางคอมพิวเตอร์
และกลเม็ดหลอกลวงผู้อืน พัฒนาตัวเป็ น “แฮกเกอร์ ” มาล้ วงความลับข้ อมูลทางธุ
งธุรกิจและเปลียนแปลงข้ อมูลที
สือสารกันระหว่างคู่ค้า เพือแสวงหาผลประโยชน์ (เงิน) เข้ าสู่ตนเอง เช่น การนําข้ อมูลทางธุรกิจไปขายให้ ค่แู ข่ง การ
ขโมยสินค้ า หรื อการหลอกให้ โอนเงินไปยังบัญชีของวายร้ ายเหล่านี 3 เป็ นต้ น
ตังแต่
3 ต้นปี ทีผ่านมา มีลูลกู ค้ าและผู
และ ้ นําเข้ าส่งออกหลายรายเข้ ามาขอคําแนะนําจากธนาคารเพื
จาก
อการส่งออก
และนําเข้ าแห่งประเทศไทยหรื อ EXIM BANK ให้ ช่วยตรวจสอบเนื
เนืองจากสงสัยว่าทําไมผู้ซื 3อไม่ชําระเงิ
ระ นค่าสินค้ าและ
ถูก Hack Email หรื อไม่ ซึงคําตอบส่วนใหญ่คือ “ถูกต้ อง” โดยแฮกเกอร์ เหล่านี 3เมือสามารถเข้
สามารถเข้ ามาใช้
มา E-mail ของผู้ส่งออก
ได้ แล้ ว ก็จะติดต่อผู้นําเข้ าในต่างประเทศโดยผู
งประเทศ ้ ส่งออกตัวจริ งไม่ร้ ู และคาดไม่ถึงเพราะไม่สามารถใช้ E-mail นันได้
3 อีก
ต่อไป และหลอกให้ ผ้ ูนําเข้ าในต่ต่างประเทศโอนเงิ
งประเทศ
นค่าสินค้ าเข้ าบัญชีธนาคารเลขทีใหม่ทีทีอาจเปิ ดในประเทศไทยหรื อ
เปิ ดในต่างประเทศแทนบัญชีเดิมทีเคยทําธุรกรรมกันอยู่โดยอ้ างเหตุผลร้ อยแปดพันเก้ า โดยวายร้
โดย ายเหล่านี 3จะติดตาม
ข้ อมูลข่าวสารของคู
ของคู่ค้ามาระยะหนึงจนรู้ พฤติกรรมของคู่ค้าและเมือสบโอกาสเหมาะก็
อสบโอกาส
จะ Hack Email ของผู้ส่งออก
ซึงส่วนใหญ่จะเกิดกับคู่ค้าที
าทีติดต่อธุรกิจกันมานานพอสมควรและมีพฤติกรรมและข้ อความในการติดต่อทาง E-mail
ในแต่ละธุรกรรมซํ 3าๆ กัน

ตัวอย่างทีเกิดขึ 3นล่าสุด คือ ผู้ส่งออกสินค้ าพลาสติกทําการค้ ากับผู้นําเข้ าในยุโรปมานานหลายปี โดยใช้ Email ของบริ ษัทในการติดต่อสือสารเป็ นประจํา และการค้ าขายเป็ นไปด้ วยความราบรื นมาโดยตลอด ไม่เคยเกิดปั ญหา
หรื ออุปสรรคใดๆ เลย แต่เมือเดือนทีแล้ ว บริ ษัทผู้นําเข้ าในยุโรปได้ รับ E-mail ซึงมีรูปแบบและชือผู้ส่งเป็ นคนเดียวกัน
กับพนักงานของผู้สง่ ออกทีเคยติดต่อกันเป็ นประจํา แจ้ งให้ ผ้ นู ําเข้ าโอนเงินค่าสินค้ าตามงวดทีต้ องชําระเข้ าเลขทีบัญชี
ธนาคารใหม่ในประเทศอืนโดยอ้ างว่า บริ ษัทผู้สง่ ออกอยู่ระหว่างถูกหน่วยงานราชการตรวจสอบบัญชี และไม่สะดวกที
จะตรวจสอบเงินทีโอนเข้ ามาเพิมในบัญชีเก่าได้ จึงขอใช้ บญ
ั ชีใหม่ในการรับโอนเงินแทน ซึงบริ ษัทผู้นําเข้ าก็ได้ ขอให้ ผ้ ู
ส่งออกยืนยันการเปลืยนแปลงดังกล่าวผ่าน E-mail อีกครั ง3 ซึงในทางปฏิบัติแล้ วเมือ E-mail ชือนันโดน
3
Hack แล้ ว
ผู้นําเข้ าก็ได้ รับคํายืนยันจากวายร้ ายนันเอง จึงได้ ดําเนินการโอนเงินเข้ าบัญชีใหม่ดงั กล่าว เมือเวลาผ่านไประยะหนึง
เมือผู้สง่ ออกไทยยังไม่ได้ รับเงินค่าสินค้ าและไม่ได้ รับการติดต่อทาง E-mail เลย จึงได้ โทรศัพท์สอบถามไปยังผู้นําเข้ า
ทังสองฝ่
3
ายจึงได้ ทราบว่ามีบุคคลทีสาม Hack E-mail และปลอมแปลงข้ อความของผู้ส่งออกไทย เพือใช้ สนทนาลวง
หลอกให้ บริ ษัทผู้นําเข้ าโอนเงินเข้ าในบัญชีของแฮกเกอร์ และเมือตรวจสอบกลับไปยังธนาคารนันก็
3 ทราบว่าได้ ปิดบัญชี
ไปแล้ ว
หลายคนคงคิดว่าเหตุการณ์ ลกั ษณะนี 3ไม่น่าจะเกิดขึ 3นได้ ง่าย คิดว่าเป็ นไปไม่ได้ ทีจะมีใครมาแอบใช้ E-mail
ของเราไปสนทนากับคนอืน ในเมือการใช้ E-mail ของบริ ษัทมีความเป็ นส่วนตัวสูง (Privacy) และเป็ นการใช้ งานของ
พนักงานบริ ษัทเราเอง
ดังนัน3 ในการติดต่อธุรกิจการค้ าทาง E-mail หากได้ รับการติดต่อขอเปลียนแปลงข้ อมูลใดๆ โดยเฉพาะอย่างยิง
การดําเนินการทีสําคัญ เช่น การส่งมอบสินค้ า การชําระเงิน ควรมีการโทรศัพท์ตรวจสอบกับคู่ค้าเพือความชัดเจน
ทุกครัง3 ก่อนทําการโอนชําระเงินต่าง ๆ อย่างน้ อยก็เป็ นการเน้ นยํ 3าว่ามีการเปลียนแปลงจริ งตามทีได้ รับแจ้ ง และผู้ใช้
ควรมีการเปลียน Password อย่างสมําเสมอ เพือความปลอดภัยในการทําธุรกรรมต่างๆ รวมทั 3ง เมือเกิดปั ญหาแล้ ว
ผู้สง่ ออกไม่ควรยอมรับกับผู้ซื 3อว่ามีผ้ ู Hack E-mail ของตน ควรรี บแจ้ งความกับตํารวจเพือดําเนินการร่ วมกับผู้นําเข้ า
และเพือรักษาสถานะหนี 3ทีผู้นําเข้ าต่างประเทศต้ องชําระค่าสินค้ าให้ คงอยู่ รวมทังควรรี
3
บติดต่อผู้ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ต
หรื อ Domain ของบริ ษัท เพือหาวิธีป้องกันในอนาคต
สิงสําคัญในเรื องนี 3คงจะอยู่ทีการป้องกัน ผมจึงรวบรวมคําแนะนําเรื องการป้องกันการโดน Hack E-mail ใน
เบื 3องต้ นได้ ดงั นี 3
• ควรตั ง3 รหั ส ผ่ า นให้ ยากต่ อ การคาดเดา เช่ น หากใช้ เบอร์ โ ทร อาจมี ต ั ว อั ก ษรปิ ดหั ว ปิ ดท้ าย เช่ น
e0812345678w เป็ นต้ น
• ควรเปลียนรหัสผ่านเป็ นระยะๆ ไม่ควรใช้ Password เดียวตลอด เพราะมีความเสียงสูงที จะถูก Hack
ข้ อมูล
• การเช็ก E-mail ควรมองตําแหน่ง URL ให้ ดี หากมีความผิดปกติ ไม่ควรใส่รหัสผ่าน
• ไม่ควรใช้ E-mail ของบริ ษัทในการลงทะเบียนเว็ปไซต์สาธารณะและไม่น่าไว้ วางใจ
• หากเป็ น E-mail ในเรื องทีสําคัญ ควรแยกออกจาก E-mail ทีใช้ สือสารเป็ นประจํา จะทําให้ สามารถลด
ความเสียงไปได้ อีกระดับหนึง
และสุดท้ ายทีสําคัญทีสุด คือ อย่ าประมาท เพราะความประมาทอาจส่งผลให้ ธุรกิจเกิดความเสียหายได้
เสมอ

