มาทําความรู้ จัก Letter of Credit กันให้ มากขึน8
จารุ พัฒน์ พานิชยิง
ผู้อาํ นวยการฝ่ ายรั บประกันการส่ งออก
ธนาคารเพือการส่ งออกและนําเข้ าแห่ งประเทศไทย (EXIM BANK)
jarupatp@exim.go.th
สวัสดีครับ ฉบับนีผมอยากให้ ท่านผู้อ่าน โดยเฉพาะท่านทีเป็ นผู
น ้ ส่งออก SMEs รู้ จกั กับ Letter of Credit (L/C)
ให้ มากขึน เพราะ L/C ไม่เพียงทําหน้ าทีเป็ นเครื องมืออํานวยความสะดวกในด้ านการค้ าเท่านัน ซึง หน้ าทีหลักของ L/C
คือ การเป็ นหลักประกันว่าผู้สง่ ออกจะได้
จะได้ รับเงินค่าสินค้ าเมือมีการส่งมอบสินค้ าลงเรื อหรื อยานพาหนะขนส่งตามทีได้
ตกลงไว้ และผู้ซือสินค้ าก็สามารถมัน ใจได้ ว่าจะได้ รับสินค้ าเมือจ่ายเงินค่าสินค้ าให้ แก่ผ้ ูส่งออก แต่ประโยชน์ของ L/C
ยังสามารถเป็ นเครื องมือทีสําคัญในการจัดการด้ านการจัดหาสินค้ าและเป็ นแหล่งเงินทุนทีมีค่าใช้ จ่ายไม่สงู นักสําหรับ
การดําเนินธุรกิจของผู้สง่ ออกอีกด้ วย
เรามาทําความรู้ จกั กับประเภทของ L/C กันก่อน ซึง L/C แบ่งออกได้ เป็ น 2 ประเภทคื
ประเภท อ
1. ประเภทเพิกถอนได้ (Revocable
(
Letter of Credit) เมือธนาคารของผูผู้ซือเปิ ด L/C ให้ แก่ผ้ ูส่งออกแล้ ว
ผู้ซือหรื อธนาคารผู้เปิ ด L/C มีสิทธิทีจะแก้ ไขเปลียนแปลงหรื อสามารถแจ้ งยกเลิก L/C เมือใดก็ได้ โดยไม่ต้องได้ รับ
ความยินยอมจากผู้สง่ ออก ดังนัน หากผู้สง่ ออกได้ รับ L/C ประเภทนี ขอให้ ท่านได้ โปรดหลีกเลียงเพราะมีความเสียงสูง
จากการถูกยกเลิกคําสัง ซือ
2. ประเภทเพิกถอนไม่ ได้ (Irrevocable Letter of Credit) เมือธนาคารของผู้ซือเปิ ด L/C ไปแล้ ว ผู้ซือหรื อ
ธนาคารผู้เปิ ด L/C ไม่สามารถแก้
แก้ ไขเปลียนแปลงหรื อยกเลิก L/C ฉบับนันได้ หากผู้สง่ ออกไม่ยินยอม
ดังนัน สิงแรกทีท่านควรตรวจสอบในเบื
ควรตรวจสอบในเบืองต้ นเมือได้ รับ L/C สัง ซือสินค้ าจากต่างประเทศ คือ ตรวจสอบว่า
L/C ฉบับนันเป็ น L/C ประเภทใด และหาก
และ L/C ไม่ได้ ระบุวา่ เป็ น L/C ประเภททีทีเพิกถอนได้ ในทางปฏิ
ในทางป บตั ิจะถือว่าเป็ น
L/C ทีเพิกถอนไม่ได้
เมือรู้ จกั ประเภทของ L/C แล้ ว มาทําความเข้ าใจกับชนิดของ L/C ประเภทเพิกถอนไม่ได้ (Irrevocable) ซึง
แบ่งออกได้ หลายชนิด ดังนี
1. Fix L/C คือ L/C ทีกําหนดทังวงเงินและอายุของ
อ L/C เมือครบกําหนดอายุของ L/C แล้ วหรื อผู้ส่งออกได้ ส่ง
สินค้ าตามวงเงิน L/C ครบถ้ วนแล้ วจะนํ
จะ า L/C กลับมาใช้ ในการส่งออกสิสินค้ าหรื อขอรับเงินจากธนาคารอีกไม่ได้
2. Straight Documentary L/C คือ L/C ทีธนาคารผู้เปิ ด L/C รับรองว่าจะจ่ายเงินให้ แก่ผ้ ูขายสินค้ าต่อเมือ
ผู้ขายสินค้ าส่งเอกสารไปให้ แก่ธนาคารผู้เปิ ด L/C โดยตรงเท่านัน ถึงแม้ วา่ ผู้สง่ ออกจะเตรี
จะเตรี ยมเอกสารได้
มเอกสาร ถูกต้ องทังหมด
แต่สง่ เอกสารผ่านธนาคารของผู้ขายหรื อธนาคารอืนๆ ไปยังธนาคารผู้เปิ ด L/C ธนาคารผู้เปิ ด L/C ก็จะไม่ชําระเงินค่า
สินค้ าให้

3. Negotiation Documentary L/C คือ L/C ทีธนาคารผู้เปิ ด L/C กําหนดให้ ผ้ ูขายสินค้ านําตัวM แลกเงิน (Bill
of Exchange) พร้ อมเอกสารประกอบตามทีกําหนดใน L/C ไปขึนเงินค่าสินค้ ากับธนาคารทีรับซือ ซึง สามารถแบ่งได้ 2
ประเภท คือ Restricted L/C คื อ ธนาคารผู้เ ปิ ด L/C กํ าหนดชื อ ธนาคารที จะขึนเงิ น ได้ เป็ นการเฉพาะเจาะจง
และ Unrestricted L/C คือ ธนาคารผู้เปิ ด L/C ไม่ได้ กําหนดชือของธนาคารทีจะขึนเงินได้ ผู้ขายสินค้ าสามารถนําเอกสาร
ทังหมดไปขึนเงินกับธนาคารใดๆ ก็ได้
4. Revolving L/C คือ L/C ทีสามารถนํากลับมาใช้ หมุนเวียนได้ โดยทีผ้ ูซือไม่ต้องเปิ ด L/C ฉบับใหม่หรื อไม่
ต้ องขอแก้ ไขเพิ มจํ านวนเงิ นใหม่ (Amendment) ทํ าให้ ประหยัดค่าธรรมเนี ยมในการเปิ ดหรื อแก้ ไข L/C จึงเหมาะ
สําหรับการซือขายทีกระทํากันเป็ นประจําและต้ องเป็ นสินค้ าชนิดเดียวกัน
5. Transferable L/C คือ L/C ทีสามารถโอนต่อให้ บุคคลอืนได้ ไม่ว่าบุคคลอืนนันจะอยู่ในประเทศเดียวกัน
หรื อต่างประเทศก็ไ ด้ รวมทังโอนให้ บุคคลอืนเพี ยงรายเดียวหรื อหลายรายก็ ได้ แต่จะโอนได้ เ พี ยงทอดเดียว ผู้รั บ
ประโยชน์ (Beneficiary) ทีได้ รับโอนมาจะโอนต่อไปให้ บุคคลอืนอีกทอดหนึงไม่ได้ และผู้โอนไม่สามารถเพิมเงือนไขที
นอกเหนือจาก L/C ทีได้ รับมาจากต่างประเทศได้ ยกเว้ นจํานวนเงินหรื อราคาสินค้ า ระยะเวลาการส่งมอบสินค้ า
รวมทังการส่งเอกสารการหมดอายุของ L/C โดยจะเป็ นการโอนทังหมดหรื อเพียงบางส่วนสามารถทําได้ แต่จํานวนเงิน
ทีโอนต้ องไม่เกินกว่าทีระบุใน L/C
6. Back to Back L/C คือ การเปิ ด L/C โดยใช้ L/C ทีเปิ ดมาจากต่างประเทศเป็ นหลักประกัน เพราะผู้ขาย
ได้ รับ L/C จากต่างประเทศแต่ไม่มีสินค้ าเป็ นของตนเอง จึงใช้ L/C ชนิดนีสัง ซือสินค้ าจากผู้ผลิตในประเทศหรื อ
ต่างประเทศ เพือให้ ผ้ ูผลิตส่งสินค้ าไปยังผู้ซือแทน ดังนัน เงือนไขต่างๆ ใน L/C ฉบับทีเปิ ดต่อให้ ผ้ ูผลิตจึงยึดตาม L/C
ฉบับแรกทีผ้ ูซือเปิ ดให้ แก่ผ้ ูขาย ซึง ราคาสินค้ าใน L/C ฉบับทีสองจะมีราคาตํากว่าฉบับแรกเสมอ เมือมีการส่งมอบ
สินค้ าผู้ผลิตจะนําเอกสารไปขึนเงินทีธนาคารของผู้ขาย ผู้ขายจะนําเอกสารต่างๆ พร้ อมตัวM ขึนเงินของผู้ขายไปยืนต่อ
ธนาคาร ธนาคารจะทําการ Negotiate L/C ทังสองฉบับพร้ อมกัน โดยนําเงินทีได้ จาก L/C ฉบับแรกไปชําระค่าสินค้ า
ให้ แก่ผ้ ผู ลิตตาม L/C ฉบับทีสอง และนําส่วนต่างค่าสินค้ ามาเป็ นกําไรของผู้ขาย
7. Red Clause L/C คือ L/C ทีผ้ ูซือเปิ ดให้ ผ้ ูขาย โดยอนุญาตให้ ผ้ ูขายรับเงินค่าสินค้ าบางส่วนหรื อทังหมด
ไปก่อนการส่งสินค้ า เมือผู้ขายรับเงินค่าสินค้ าล่วงหน้ าไปแล้ ว ธนาคารผู้รับ L/C (Advising Bank) จะส่งเอกสารการ
จ่ายเงินไปเรี ยกเก็บค่าสินค้ าจากผู้ขายในทันที ส่วนเอกสารการส่งออกจะส่งตามไปภายหลังจากทีผ้ ูขายได้ ส่งออก
สินค้ าและนํ าเอกสารมามอบต่อธนาคารแล้ ว L/C ชนิดนีถื อเป็ นสินเชื อที ผ้ ูซือให้ แก่ผ้ ูขาย ดังนันผู้ซือต้ องมีความ
ไว้ วางใจในผู้ขายเป็ นอย่างมาก โดยผู้ขายจะต้ องจ่ายดอกเบียหรื อไม่นนขึ
ั นอยู่กบั ข้ อตกลงระหว่างกัน
8. Standby L/C คือ L/C ทีใช้ ในการคําประกันค่าสินค้ าหรื อบริ การ คําประกันเงินกู้ คําประกันการออก
Letter of Guarantee ไม่มีสินค้ าเข้ ามาเกียวข้ อง
9. Domestic L/C หรื อ Local L/C คือ L/C ทีผ้ ซู ือสินค้ าเปิ ดให้ แก่ผ้ ูขายทีอยู่ในประเทศเดียวกัน ซึง เป็ นการ
ซือสินค้ าภายในประเทศหรื อส่งออกไปยังต่างประเทศก็ได้ สกุลเงินทีใช้ สว่ นใหญ่จะเป็ นสกุลเงินท้ องถิน

ผมอธิบายเรื อง L/C อย่างละเอียดพอสมควร เนืองจากต้ องการทีจะเชือมโยงเรื องนีกับ AEC ซึง หากผู้ส่งออก
มีความเข้ าใจในเรื องนีมากขึน อาจจะทําให้ เกิดไอเดียใหม่ๆ และสามารถปรับเปลียนกลยุทธ์ในการค้ าและรู ปแบบทาง
ธุรกิจ (Business Model) ให้ เป็ นประโยชน์ได้ มากขึน เนืองจากหลายประเทศใน AEC มีทรัพยากรอยู่เป็ นจํานวนมาก
อีกทังผู้ประกอบการในประเทศเหล่านี มีความต้ องการขายสินค้ าไปยังต่างประเทศสูง ขณะทีผ้ ูประกอบการไทยมี
ทักษะและประสบการณ์ในการจําหน่ายสินค้ า ดังนัน หากผู้ประกอบการไทยวางแผนการใช้ ทรัพยากรการผลิตร่ วมกัน
หรื อการเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจร่ วมกับผู้ประกอบการในประเทศ AEC จะก่อให้ เกิดความได้ เปรี ยบเชิงการแข่งขัน
(Comparative Advantage) ในการทําธุรกิจระหว่างประเทศ เช่น ผู้ประกอบการไทยเป็ นผู้ติดต่อขายสินค้ ากับผู้ซือใน
ต่างประเทศและจัดหาสินค้ าจากผู้ผลิตในประเทศ AEC เพือจําหน่าย โดยการใช้ Transferable L/C หรื อ Back to
Back L/C ผู้ประกอบการไทยก็จะสามารถขยายตลาดได้ อย่างเต็มที ไม่ต้องกังวลกับเรื องการขยายกําลังผลิต รวมทัง
ได้ ผลตอบแทนจากส่วนต่างของราคาสินค้ า ซึง จะทําให้ เกิด Win-Win Situation ได้ ผมยกเรื องนีเป็ นตัวอย่างและหวัง
ว่าท่านผู้อา่ นอาจจะค้ นพบไอเดียอืนๆ ได้ เพิมเติม แล้ วพบกันฉบับหน้ าครับ

