
GSB – Cyber Incident 
The case study – ATM Hack in 2016 

บุญสน เจนชยัมหกลุ 
รองผูอ้  ำนวยกำรธนำคำรออมสินอำวโุส 

กลุ่มเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
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• เหตุกำรณ์จริงซ่ึงเกิดข้ึนในประเทศไทย ช่วงเดือน สิงหำคม 2559 
• รำยละเอียดท่ีไดส้มัผสั ท ำใหแ้ตกต่ำงอยำ่งส้ินเชิงกบักำรอ่ำนกรณีศึกษำ

ท่ีเกิดข้ึนในต่ำงประเทศ 
• กำรออกแบบแผนกอบกูว้ิกฤติ โดยไม่เคยศึกษำเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึน อำจ

ไดแ้ผนท่ีไม่สำมำรถใชง้ำนไดอ้ยำ่งสมบูรณ์ 
• ท่ำนเคยเห็น แผนอพยพหนีไฟ แต่ท่ำนเคยหนีไฟจริงๆ หรือไม่ 



ATM Fraud & Hacking techniques 
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Skimming 
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Jackpotting 



ตู ้NCR ธนำคำรออมสิน ปี 2559 

สรุปควำมเสียหำย 
21 ตู ้

12,291,000 ลำ้นบำท 
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ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
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รู้จักกบั ปอท 
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Hacker 
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สรุปเหตุกำรณ์ 

วนัที ่ เหตุกำรณ์ 

3 สค. 2559 เงินขำด จ ำนวน 3 ตู ้ในพ้ืนท่ี ภเูกต็ ชุมพร 

4 สค. 2559 เงินขำด จ ำนวน 2 ตู ้ในพ้ืนท่ี ภเูกต็ และสุรำษฎร์ธำนี 
- ถอด Harddisk เกบ็ Log, CCTV เพื่อตรวจสอบ 
- ปิดตูใ้นพ้ืนท่ีทั้งหมดเพ่ือตรวจสอบ 

5 สค. 2559 เงินขำด จ ำนวน 2 ตู ้ในพ้ืนท่ี จ. เพชรบุรี 
- เกบ็ Log เพ่ิมเติม 
- น ำเงินออกและปิดใหบ้ริกำร NCR ATM นอกสถำนท่ี 3,343 ตู ้
- ATM หนำ้สำขำ น ำเงินออกและปิดบริกำร 18:00- เชำ้วนัรุ่งข้ึน 

สรุปควำมเสียหำยทั้งส้ิน 21 ตู ้12,291,000 บำท 
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กำรวเิครำะห์ 

NCR : 
- ธนำคำรออมสิน ตอ้งท ำกำรติดตั้งระบบกำรป้องกนัท่ี Update ท่ีสุด 

 
ธนำคำรออมสิน : 
- กำรป้องกนัตำมท่ี NCR แนะน ำ ยงัไม่สำมำรถอธิบำย Scenario ไดค้รบถว้น 
- กำรติดตั้งระบบกำรป้องกนั 4,000 เคร่ืองทัว่ประเทศ ตอ้งใชง้บประมำณ และ 

แรงงำนจำกผูใ้หบ้ริกำร และ ธนำคำรจ ำนวนมำก จึงไม่ควรท ำหลำยรอบ 
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กจิกรรม 

• วิเครำะห์สำเหตุของปัญหำร่วมกบั NCR (ไม่สำมำรถมีใครท่ีจะสำมำรถ
วิเครำะห์ไดดี้กวำ่ เจำ้ของผลิตภณัฑ)์ 
 

• ส่งขอ้มูลต่ำงๆ ใหก้บั ปอท. เพื่อวิเครำะห์ 
– ปอท. มีควำมรู้เร่ือง พิสูจน์หลกัฐำน 
– ทีมงำน ธนำคำรมีควำมรู้เร่ืองเน้ือหำกำรใชง้ำนของอุปกรณ์ ระบบงำน และ 

กำรเช่ือมโยงเครือข่ำยส่ือสำรต่ำงๆ 
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ข้อมูลประกอบกำรวเิครำะห์ 

• เกิดข้ึนกบัตู ้NCR นอกสถำนท่ี 
• ถอนจำกเคร่ืองคร้ังละ 40,000 บำท 
• ไม่ปรำกฎ ร่องรอยใดๆ ใน Log ภำยในตู ้
• ไม่มีควำมเสียหำยต่อลูกคำ้ธนำคำร 
• คำดวำ่ เป็นกำรด ำเนินกำรในยำมวกิำลเท่ำนั้น 
• ATM ท่ีเกิดเหตุ ไล่เรียงจำก จ.ภูเกต็ ตำมเส้นทำงจนถึง จ.เพชรบุรี และ

สนำมบินดอนเมือง 
• มีภำพคนร้ำยชดัเจน 
• มีทะเบียนรถ (เช่ำจำกภูเกต็ ไม่มีหลกัฐำนผูเ้ช่ำ) 
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คำดเดำวธีิกำร 

• มีทีมงำนท่ีเตรียมควำมพร้อมก่อน (ติดตั้งโปรแกรม เช่ือมโยงตูเ้ขำ้สู่
เคร่ือง ATM ท่ีภูเกต็ ซ่ึงท ำหนำ้ท่ีเป็น Server ปลอม) 

• เขำ้ท ำรำยกำร โดยบตัรหมำยเลขพิเศษ  
• ถอนต่อเน่ืองคร้ังละ 40,000 บำท (ปรกติลูกคำ้ถอนไดสู้งสุดเพียง 20,000 

บำทต่อคร้ัง 
• ลบขอ้มูล 
• เดินทำงต่อ 
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ท ำไมเฉพำะตู้ NCR ธนำคำรออมสิน 

• ธนำคำรออมสินติดตั้ง 4,000 ตู ้ จำก 7,000 ตู ้ส่วนใหญ่ นอกสถำนท่ี 
• ธนำคำรไทยพำณิชย ์มี 2,000 ตู ้จำก 12,000 ตู ้
• ธนำคำรอ่ืน มีแต่ธนำคำรขนำดเลก็ จ ำนวนตูไ้ม่มำก 
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แนวทำงในกำรป้องกนั 

• NCR ยนืยนัวำ่ ตอ้งท ำกำรติดตั้งโปรแกรมล่ำสุดอยำ่งครบถว้น 
• ผูใ้หบ้ริกำรเครือข่ำย ยนืยนัวำ่มีกำรป้องกนัอยำ่งเตม็ท่ี 
• ธนำคำรตอ้งกำรค ำตอบท่ีชดัเจนกวำ่น้ี 

– หำกส่ิงท่ีระบุไว ้ป้องกนัได ้เหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึน สำมำรถอธิบำยไดค้รบถว้น
หรือไม่ 

• หำก NCR ไม่สำมำรถหำค ำอธิบำยได ้NCR คือผูก้ระท ำควำมผดิ 
– บตัรทดสอบพิเศษ ซ่ึงมีอยูใ่น หอ้ง Lab เท่ำนั้น 
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ธนำคำรอืน่ๆ 

• บำงธนำคำร รีบด ำเนินกำรปิดตู ้ATM NCR เม่ือทรำบข่ำวในทนัที 
• บำงธนำคำร แจง้ผูบ้ริหำรวำ่ ธนำคำรออมสิน ไม่ไดท้  ำกำรป้องกนัควำม

ปลอดภยัท่ีเพียงพอ 
• ผูบ้ริหำร หน่วยงำนก ำกบั ผูเ้ช่ียวชำญดำ้น Cyber บำงท่ำน กล่ำวโทษ 

ธนำคำรออมสิน ถึงกำรป้องกนัควำมปลอดภยัท่ีไม่เพียงพอ (ไม่รู้ ชอบ
พดู กลวัตกขบวน) 
– ทีมงำนตรวจสอบ ของ ธปท เขำ้ร่วมกำรวเิครำะห์สำหตุของธนำคำรออมสิน

ร่วมกบั NCR ในทุกประชุม และเกบ็ควำมลบั โดยแจง้เฉพำะส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัผูบ้ริหำรท่ีเก่ียวขอ้งเท่ำนั้น (Need to know basis) 
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สำเหตุหลกั 

• คนร้ำยสำมำรถเขำ้ถึง รหสัสูงสุดของ ระบบควบคุมเคร่ืองดำ้นกำรปรับปรุง
โปรแกรมท่ีตู ้(Software Distribution) ซ่ึงท ำกำรรับส่งขอ้มูล 

• GPRS (3G) Router ของทุกรำยไม่มีกำรปิดช่องโหวน้ี่ ท ำใหส้ำมำรถเช่ือมโยง
สู่ Server ปลอมได ้(ทุกธนำคำรจะก ำหนดใหมี้กำรเช่ือมโยงกบัระบบงำน
กลำงไดเ้ท่ำนั้น) 

• เกิดไดก้บัทุกธนำคำรท่ีใช ้NCR และใชก้ำรเช่ือมโยงเครือข่ำย GPRS (3G) 
Router  

 
ระบบงานลกัษณะเดียวกันของ NCR มีราคาสูง จึงท าให้ NCR มีนโยบายซ้ือโปรแกรมท่ี
ท างานในลกัษณะเดียวกันนี ้จากประเทศมาเลเซีย และใช้กับลกูค้าใน Asia Pacific 
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NCR Security Awareness 
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อืน่ๆ 

• สิทธิบตัรทำงปัญญำ 
– มีรำยละเอียดอยำ่งครบถว้นเพียงพอท่ี Hacker ท ำกำรศึกษำ 

• เคร่ือง ATM สำมำรถขำยใหก้บัใครกไ็ด ้(White-Label ATM) 
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บทเรียน : ทุก Incident มคีวำมหมำย 

• มีเหตุกำรณ์ในลกัษณะเดียวกนัเกิดข้ึนก่อนหนำ้นั้น จ ำนวน 1 ตู ้ท่ีจงัหวดั
พงังำ ในเดือน มีนำคม 5 เดือนก่อนเกิดเหตุกำรณ์ ตั้งขอ้สมมุติฐำนวำ่ 
เป็นกำรลกัลอบน ำเงินออกจำกตู ้โดยผูใ้หบ้ริกำร (ช่ำง, เจำ้หนำ้ท่ีเติม
เงิน) 

• ไม่มีขอ้มูลเพียงพอต่อกำรวิเครำะห์ 
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Learning 

• Cyber Drill 
• Forensic need in depth knowledge 
• Information Sharing is KEY 
• Cyber Insurance 

 


