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ท่านผู้อ่านทราบหรื
ทราบหรื อไม่ว่าในการค้ าระหว่างประเทศ นอกจากการชําระเงินแบบ Letter of Credit (L/C) ซึง
เป็ นทีรู้ จกั กันอย่างแพร่ หลายแล้ ว ยังมีรูปแบบการชําระเงินแบบอืนๆ ทีจะเป็
เป็ นทางเลือกในการเจรจาต่อรองซื .อขายสินค้ า
กับคูค่ ้ าทีอาจทําให้ ท่านผู้อา่ นทีทีทําการค้ าระหว่างประเทศสามารถเพิมปริ มาณธุรกิจได้ มากขึ .น
รู ปแบบการชําระเงินในการค้
ารค้ าระหว่างประเทศนั
งประเทศ นมี
. พฒ
ั นาการมาอย่ย่างยาวนานและต่อเนือง หากนับถอยหลัง
ไปประมาณ 30 ปี ทีผ่านมา ท่านทราบหรื อไม่วา่ ปริ มาณการค้ าระหว่างประเทศในโลกนี .มากกว่าร้ อยละ 60 ใช้ รูปแบบ
การชําระเงินทีผู้นําเข้ าจะต้ องเปิ ด L/C กับธนาคารในประเทศของตน เพือเป็ นหลักประกันให้ แก่ผ้ ขู ายสินค้ าว่าจะได้ รับ
ชําระเงินค่าสินค้ าจากธนาคารผู้เปิ ด L/C เมือส่ส่งมอบสินค้ าลงเรื อเพือขนส่งไปให้ แก่ผ้ ูนําเข้ าแล้ ว ทําให้ ผ้ ูขายสินค้ ามี
ความมันใจในการส่งออกแต่ละครั ง. เนืองจากมี
องจาก ธนาคารทีมีความน่าเชือถือคํ .าประกันการชําระเงิน แต่ในช่วง 10 ปี
ทีผ่านมานัน. ท่านเชือหรื อไม่วา่ ปริ มาณการค้ าระหว่างประเทศทีใช้ L/C ในการซื .อขายในโลกของเราลดลงเหลือเพียง
ร้ อยละ 20 เท่านัน. หากท่านทีทําธุรกิจระหว่างประเทศมาเป็ นเวลานานอาจจะสังเกตได้ ถงึ การเปลียนแปลงนี .
ทําไม L/C ถึงไม่นิยมใช้ ในการค้
ในการค้ าระหว่างประเทศในปั จจุบนั ทังที
. เป็ นรู ปแบบการชําระเงินทีสร้ างความมันใจ
ในการค้ าได้ ทงผู
ั . ้ ซื .อและผู้ขายสินค้ า คําตอบมี
ตอบ มากมายหลายประการ
หลายประการ ทัง. ด้ วยเหตุผลด้ านผู้นําเข้ า ผู้ส่งออก ประเภท
ของสินค้ า อํานาจการต่อรองในธุรกิจ คูแ่ ข่งขัน การขอสินเชือเพือเปิ ด L/C กับธนาคารจะต้ต้ องมีหลักประกัน ค่าใช้ จ่าย
ทีสูงในการทําธุรกรรมของ L/C หรื อแม้ แต่เรื องความสะดวกในการทําธุรกรรม เมือการค้ าระหว่างประเทศไม่จําเป็ น
ต้ องเปิ ด L/C แล้ ว รู ปแบบการชําระเงินใดทียังจะทําให้ ผ้ ขู ายสินค้ ามีความมั
ความมันใจว่าผู้นําเข้ าสินค้ าจะชําระเงินหรื อรับรอง
ว่าจะชําระเงินก่อนทีจะนําสินค้ าออกจากท่าเรื อหรื อโกดังศุลกากรไปได้
รู ปแบบการชําระเงินนี .เรี ยกว่า Bill for Collection (B/C) ซึงแบ่งได้ เป็ น 2 ประเภท คือ Documents against
Payment (D/P) และ Documents against Acceptance (D/A) ทังสองรู
.
ปแบบนีเป็.เป็ นการเรี ยกเก็บเงินผ่านธนาคาร
ของผู้ขายสินค้ าและธนาคารของผู้นําเข้ าสินค้ า ผมขออธิบายง่ายๆ ว่าการชําระเงินแบบ D/P คือ เมือผู้ขายสินค้ าส่งออก
สินค้ าไปแล้ วก็จะนําส่งเอกสารส่ส่งออก (Shipping Documents) พร้ อม Bill of Exchange ไปเรี ยกเก็บเงินกับผู้นําเข้ า
สินค้ าผ่านธนาคารของผู้ขายสินค้ าไปยังในประเทศของผู้นําเข้ าสินค้ า เพือเรี ยกเก็บเงินให้ ได้ ก่อนทีธนาคารตัวแทนจะ
ส่งมอบเอกสารให้ แก่ผ้ นู ําเข้ าสินค้ า ซึง D/P สามารถแบ่งวิธีการเรี ยกเก็บได้ อีก 2 แบบ คือ D/P at Sight ผู้นําเข้ าสินค้ า
ต้ องชําระเงินก่อนจะรับเอกสารเสมอ
เสมอ และ D/P Term ผู้นําเข้ าสินค้ าจะต้ องชําระเงินภายในเวลาทีกําหนด เช่น 30 วัน
หรื อ 60 วัน จึงจะรับเอกสารไปออกสินค้ าได้ ในขณะที D/A ผู้ขายสินค้ าเมือส่ส่งเอกสารผ่านธนาคารของผู้ขายสินค้ า
ไปยังธนาคารตัวแทนในประเทศผู้นําเข้ าแล้ ว ธนาคารตัวแทนจะแจ้ งให้ ผ้ ูนําเข้ าสินค้ ามารับรองการชําระเงิน ก่อนส่งมอบ
เอกสารเพือนําไปออกสินค้ าและเมือถึงกําหนดเวลาทีให้ เครดิตไว้ ธนาคารตัวแทนจะแจ้ งให้ ผ้ นู ําเข้ ามาชําระเงินตามที
ได้ ให้ การรับรองไว้ ดังนัน. D/A ต้ องมีเทอมการชําระเงินด้ วยเสมอ เช่น 30 วันหรื อ 90 วัน

ข้ อดีของรู ปแบบการชําระเงินแบบ B/C คือ ธนาคารจะไม่ให้ เอกสารการส่งมอบแก่ผ้ ูนําเข้ าสินค้ าจนกว่าผู้นําเข้ า
สินค้ าจะปฏิบตั ิตามข้ อตกลงการชําระเงินคือ จ่ายเงินทันทีหรื อรับรองการชําระเงิน รวมทังหากผู
.
้ นําเข้ าเกิดอาการงอแง
ไม่ชําระเงินค่าสินค้ าหรื อไม่ปฏิบตั ิตามการรับรองทีจะชําระเงินในอนาคตตามทีตกลงกันไว้ ผู้ขายสินค้ าสามารถเรี ยก
หลักฐานต่างๆ จากธนาคารทีเกียวข้ องเพือนํามาฟ้องร้ องดําเนินคดีกบั ผู้นําเข้ าสินค้ าได้ อย่างแน่นหนา อย่างไรก็ตาม
ผู้ขายสินค้ ามีความเสียงทีจะไม่ได้ รับชําระเงินตังแต่
. เริ มส่งออกสินค้ าไปแล้ ว
ดังนัน. การทีจะตัดสินใจค้ าขายโดยใช้ รูปแบบการชําระเงินแบบ B/C นอกจากจะต้ องมีความรู้ จกั และมันใจใน
ธุรกิ จและฐานะทางการเงินของผู้นําเข้ าสินค้ าในระดับหนึงแล้ ว ยังต้ องคํานึงถึงปั จจัยแวดล้ อมต่างๆ เช่น สินค้ ามี
ลักษณะเป็ นสินค้ าตามฤดูกาลหรื อไม่ ช่วงเวลาในการส่งออกสินค้ าว่าหากส่งออกไปช่วงทีสินค้ ายังไม่สามารถขายได้
อาจทํ าให้ ผ้ ูนํ าเข้ าชํ าระเงิ น ล่าช้ ากว่าที ตกลงกัน หรื อหากมีเ หตุก ารณ์ ทีไม่คาดคิด เกิ ด ขึน. เช่น ผู้นํ าเข้ าถูก ฟ้อง
ล้ มละลาย เหตุการณ์ ทางการเมืองหรื อเศรษฐกิจ ทําให้ ประเทศผู้นําเข้ าประกาศพักชําระหนี . หรื อยกเลิกใบอนุญาต
นําเข้ า หรื อมีการปฏิวตั ิหรื อสงครามเกิดขึ .น ก็ทําให้ ผ้ ขู ายสินค้ าไม่ได้ รับชําระเงินค่าสินค้ าและมีค่าใช้ จ่ายอืนๆ เกิดขึ .น
ตามมา เช่น ค่าใช้ จ่ายในการติดตามหนี . ดอกเบี .ยธนาคารทีเพิมขึ .นเนืองจากการไม่ได้ รับเงินจากต่างประเทศเข้ ามา
ชําระในกรณีทีใช้ เงินกู้จากสถาบันการเงิน
ในกรณีทีท่านผู้อ่านอาจต้ องค้ าขายในรู ปแบบ Bill for Collection ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้ าแห่ง
ประเทศไทย (EXIM BANK) สามารถช่วยท่านในการประเมินความเสียงของผู้ซื .อก่อนการตัดสินใจค้ าขายได้ และมี
บริ การประกันการส่งออกเพือเป็ นเครื องมือให้ แก่ผ้ ูส่งออกในการป้องกันความเสียงจากการไม่ได้ รับชําระเงินค่าสินค้ า
รวมทังสามารถให้
.
คําแนะนําเกียวกับวิธีการทําธุรกรรมการค้ าระหว่างประเทศทีเหมาะสมให้ แก่ผ้ สู ง่ ออกได้ สวัสดีครับ

