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สวัสดีครับท่านผู้อา่ น วันนี เรามาทําความรู้ จกั กับวิธีการชําระเงินในการค้ าระหว่างประเทศกันนะครับ ในการ
ซื อขายสินค้ าระหว่างประเทศ ซึ&งผู้ซื อผู้ขายอยู่กันคนละประเทศ นอกจากจะต้ องมีการตกลงกันว่าจะซื อขายสินค้ า
อะไร จํานวนหรื อปริ มาณเท่าใด ราคาเท่าไร การส่งมอบเป็ นอย่างไรและเมื&อใด แล้ วยังมีเรื& องสําคัญที&จะตกลงกัน
อีกเรื& องหนึง& คือ วิธีการชําระเงินค่ าสินค้ า การเจรจาตกลงเลือกวิธีการชําระเงินนี ขึ นอยู่กบั ปั จจัยหลายประการ เช่น
ความสัมพันธ์ ระหว่างคู่ค้า อํานาจต่อรองทางการค้ า ประเภทของสินค้ า ระบบธนาคารในประเทศคู่ค้า เป็ นต้ น ซึ&ง
ปั จจุบนั มีวิธีการหลักๆ ที&นิยมใช้ กนั ในการค้ าระหว่างประเทศ 4 วิธี คือ
1. การชําระเงินล่ วงหน้ า (Advance Payment) วิธีการนี เป็ นการตกลงระหว่างผู้ซื อกับผู้ขาย โดยผู้ซื อจะ
โอนเงินหรื อไปให้ ผ้ ขู ายพร้ อมกับการสัง& ซื อสินค้ าหรื อก่อนการส่งสินค้ า เมื&อผู้ขายได้ รับชําระค่าสินค้ าแล้ ว จะส่งสินค้ า
มาให้ ผ้ ซู ื อ วิธีนี มักจะใช้ กบั สินค้ าที&มีราคาไม่สงู มากนัก เช่น สินค้ าตัวอย่าง หรื อใช้ ในกรณีที&เป็ นสินค้ าผลิตเฉพาะและ
มีความต้ องการสูง หรื อหากเป็ นกรณีสินค้ าทัว& ไปและเป็ นการซื อขายครัง แรก ผู้ขายยังไม่ร้ ู จกั ผู้ซื อดีหรื อทราบข่าวว่า
เครดิตของผู้ซื อไม่เป็ นที&เชื&อถือ วิธีการนีผ ้ ูซื อมีความเสี&ยงและเป็ นฝ่ ายเสียเปรี ยบเพราะต้ องชําระเงินก่อนที&จะได้ รับ
สินค้ าและไม่แน่วา่ จะได้ รับสินค้ าตรงตามที&สงั& ซื อไปหรื อไม่
2. การเปิ ดบัญชี (Open Account) หรื อการโอนเงิน (Telegraphic Transfer) การซื อขายแบบ “เปิ ดบัญชี”
เป็ นการตกลงกันว่าผู้ขายยินยอมให้ ผ้ ูซื อชําระเงินค่าสินค้ าภายหลังจากได้ รับสินค้ าแล้ วจะเป็ นกี&วนั เช่น 60 วันหรื อ
90 วัน หลังจากส่งมอบสินค้ าแล้ ว หลังจากนันผู
 ้ ขายจะจัดส่งสินค้ าและเอกสารที&เกี&ยวข้ องไปให้ ผ้ ูซื อโดยตรงเพื&อที&ผ้ ูซื อ
จะได้ ดําเนินการนําสินค้ าออกมาขายหรื อใช้ งานก่อน วิธีการซื อขายแบบนี ผู้ขายมีความเสี&ยงและเป็ นฝ่ ายเสียเปรี ยบ
เพราะต้ องส่งสินค้ าไปให้ ผ้ ซู ื อก่อนโดยไม่มีหลักประกันว่าจะได้ รับชําระเงินตามกําหนดเวลาที&ตกลงกันไว้ ดังนันการที

&
ผู้ขายจะเลือกใช้ วิธีการชําระเงินแบบนี  ผู้ซื อและผู้ขายต้ องมีความสัมพันธ์ที&ดี และผู้ขายจะต้ องมีความมัน& ใจว่าผู้ซื อจะ
สามารถชําระเงินได้ ตามกําหนดเวลาที&ตกลงกัน นอกจากนี  ผู้ขายควรศึกษาว่าประเทศของผู้ซื อไม่มีระเบียบกฎเกณฑ์
หรื อกฎหมายห้ ามการโอนเงินออกนอกประเทศ รวมทังต้
 องรู้ ตวั เองว่าธุรกิจจะมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดําเนิน
กิจการระหว่างระยะเวลาที&ให้ เครดิตแก่ผ้ ซู ื อ
3. ตั=วเงินเพื?อการเรี ยกเก็บที?มีเอกสารประกอบ (Documentary Bill for Collection) วิธีการชําระเงิน
แบบนี แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ D/P (Document against Payment) และ D/A (Document against Acceptance)
สําหรับ D/P Sight นัน ผู้ขายจะส่งออกสินค้ าให้ ผ้ ซู ื อและขณะเดียวกันจะนําเอกสารต่างๆ ที&ใช้ ในการออกสินค้ าส่งผ่าน
ธนาคารเพื&อเรี ยกเก็บเงินจากผู้ซื อ ทําให้ ผ้ ูซื อจะต้ องชําระค่าสินค้ าให้ ธนาคารในประเทศผู้ซื อก่อน ธนาคารจึงจะมอบ
เอกสารที&ใช้ ออกสินค้ าให้ แก่ผ้ ูซื อ ส่วน D/A ผู้ซื อจะต้ องรับรองตัวW เงิน (Bill of Exchange) และรับเอกสารที&ใช้ ในการ
ออกสินค้ าจากธนาคาร หลังจากนันผู
 ้ ซื อจะนําเงินมาชําระให้ แก่ธนาคารตามตัวW เงินที&ได้ รับรองไว้ เมื&อครบกําหนดที&ระบุ
ไว้ ในตัวW เงิน เช่น 30, 60 หรื อ 90 วัน หลังจากได้ รับเอกสาร

เนื&องจาก D/P และ D/A ผู้ซื อจะไปออกสินค้ าโดยไม่มีเอกสารที&ใช้ ในการออกสินค้ าไม่ได้ ผู้ขายจึงมัน& ใจได้
บางส่วนว่าผู้ซื อจะต้ องชําระหรื อรับรองตัวW แลกเงินก่อน อย่างไรก็ตาม ผู้ขายก็ยงั เป็ นฝ่ ายเสียเปรี ยบและมีความเสี&ยงอยู่
คือ ถ้ าผู้ซื อปฏิเสธการรับสินค้ า โดยไม่ยอมชําระเงินหรื อรับรองตัวW แลกเงินเนื&องจากผู้ซื อมีปัญหาในด้ านการเงิน หรื อมี
ปั ญหาในด้ านการตลาด ผู้ขายต้ องเสียค่าใช้ จ่ายในการนําสินค้ ากลับหรื อขายในราคาถูกให้ กับผู้ซือ รายใหม่ หรื อ
อาจจะต้ องขายทอดตลาดทําให้ ขาดทุน โดยปกติวิธีการชําระเงินในลักษณะนี มักจะกระทํากันระหว่างผู้ซื อและผู้ขาย
ที&ทําการค้ ากันมานานจนมีความคุ้นเคยและไว้ ใจกัน หรื ออาจจะเป็ นบริ ษัทสาขา หรื อบริ ษัทในเครื อเดียวกัน ซึง& ตังอยู
 ่
ในต่างประเทศ
4. เลตเตอร์ ออฟเครดิต (Documentary Letter of Credit : L/C) การชําระเงินวิธีนี ให้ ความเป็ นธรรมแก่
ทังผู
 ้ ซื อและผู้ขาย มีกฎเกณฑ์ที&ชดั เจนรองรับ ซึง& ปั จจุบนั เรี ยกว่า UCP600 โดยมีธนาคารที&เปรี ยบเสมือนเป็ นตัวกลาง
ระหว่างทังผู
 ้ ซื อและผู้ขาย ทําให้ ผ้ ซู ื อมัน& ใจว่าถ้ าสัง& ซื อสินค้ าโดยเปิ ด L/C ไปให้ ผ้ ูขายแล้ ว ผู้ขายก็จะจัดส่งสินค้ าให้ ครบถ้ วน
ตามที&ระบุไว้ ใน L/C ทุกประการ และหากผู้ขายไม่ปฏิบตั ิตามเงื&อนไขใน L/C ผู้ซื อก็สามารถไม่ชําระเงินค่าสินค้ าได้
ในทางกลับกัน ฝ่ ายผู้ขายก็มนั& ใจว่าถ้ าส่งสินค้ าไปให้ ผ้ ซู ื อและจัดส่งเอกสารถูกต้ องและครบถ้ วนตามเงื&อนไขที&ระบุใน
L/C ที&ผ้ ซู ื อเปิ ดมาทุกประการ ผู้ขายจึงจะได้ รับเงินค่าสินค้ าจากธนาคาร
ดังนัน ข้ อควรระวังที&สําคัญในการตกลงซื อขายแบบ L/C คือ ข้ อกําหนดและเงื&อนไขต่างๆ ที&จะระบุใน L/C นัน
ก่อนเปิ ด L/C ผู้ซื อและผู้ขายควรที&จะคุยรายละเอียดว่าอะไรทําได้ หรื อไม่ได้ เพราะเงื&อนไขเดียวของการได้ รับชําระเงิน
ตาม L/C นันคื
 อ เอกสารถูกต้ องและครบถ้ วนตามที&ระบุใน L/C เท่านัน และไม่เกี&ยวข้ องกับตัวสินค้ าเลยครับ
การเลือกวิธีการชําระเงินนัน สิ&งสําคัญขึ นอยู่กบั ผู้ขายว่าประเมินความเสี&ยงลูกค้ าไว้ อย่างไร และต้ องการให้
ชําระเงินด้ วยวิธีไหน มีการเตรี ยมพร้ อมรับมือสําหรับปั ญหาที&อาจเกิดขึ นอย่างไร และสามารถต่อรองและตกลงเงื&อนไข
การชําระเงินและราคาที&ได้ ประโยชน์ร่วมกันทั งสองฝ่ ายได้ อย่างไร หวังว่าทุกท่านคงสนุกกับการค้ าระหว่างประเทศ
นะครับ แล้ วพบกันใหม่ครับ

