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กล่าวถึงประเภทของเงื
เงือนไขการชําระเงินทีใช้ กนั โดยทัว ไปในการค้ า
ระหว่างประเทศและความสํ
วามสําคัญของการใช้
ของ
เงือนไขการชําระเงินให้ เหมาะสม ซึงผู้ส่งออกต้ องตระหนั กและ
สร้ างสมดุลทังด้ านการขาย ความสะดวกในการจัดการ ค่ าใช้ จ่ายทีจะเกิดขึนและความเสียงทีผ้ ูส่งออกพึง
ต้ องระมัดระวัง สําหรับธุรกิจการค้ าระหว่างประเทศนัน% เกิดจากการตกลงทํ
จาก ารตกลงทําธุรกิจร่ วมกันระหว่างผู้ซื %อหรื อผู้นําเข้ า
กับผู้ขายหรื อผู้สง่ ออก ซึง อยู่กนั คนละประเทศแต่ต้องการซื %อขายสินค้ า เพือให้ ผ้ ซู ื %อได้ รับสินค้ าตามคําสัง ซื %อ และผู้ขาย
ได้ รับชําระเงินตามราคาสินค้ า ดังนัน% การเลื
การ อกรู ปแบบวิธีการซื %อขายหรื
หรื อเงือนไขการชําระเงินค่าสินค้ าร่ วมกันจึงมี
ความสําคัญมากในกระบวนการซื %อขายระหว่างประเทศ
สําหรับผู้ส่งออกมือใหม่หรื อผู้ส่งออก SMEs ควรเริ มต้ นธุรกิจส่งออกด้ วยเงือนไขการชําระเงินแบบ Letter of
Credit (L/C) หรื อเล็ตเตอร์
ตเตอร์ ออฟเครดิตทางการค้ า ซึง จะเป็
เป็ นการขายสินค้ าทีผ้ ูส่งออกสามารถมัน ใจได้ ว่า หากจัดส่ ง
สินค้ าและจัดทําเอกสารการค้ าทุกอย่ างตามทีกําหนด และผูผู้ส่งออกปฏิบัติได้ ถูกต้ องครบถ้ วนตามทีระบุไว้
ใน L/C แล้ ว ผู้ส่งออกจะได้ รับเงินค่ าสินค้ าจากธนาคารผู้เปิ ด L/C รวมทัง% ผู้ส่งออกยังสามารถใช้ L/C เป็ น
หลักฐานในการขอสิน เชื อกับ สถาบันการเงิ น ได้ อีก ด้ วย เพราะ L/C เป็ นสิง ยื น ยัน ได้ ว่าผู้ส่ง ออกมีคํ าสังซื อ% จาก
ต่างประเทศจริ ง และเมือมีการส่งออกแล้ ว ผู้ส่งออกจะได้ รับเงินค่าสินค้ าแน่นอน ซึง เป็ นปั จจัยสําคัญประการหนึงใน
การพิจารณาสิสินเชือของสถาบันการเงิน ในด้ านผู้ซื %อสินค้ าเองก็จะมีความมัน ใจว่า ถ้ าสัง ซื %อสินค้ าด้ วยการเปิ ด L/C ไป
ให้ ผ้ สู ง่ ออกแล้ ว ผู้สง่ ออกจะจั
จะจัดส่งสินค้ าและจัดทําเอกสารเพือใช้ ในการนําเข้ าให้ แก่ผ้ ูซื %อครบถ้
ครบถ้ วนตามเงือนไขทีระบุไว้
ใน L/C หากผู้ส่งออกไม่ สามารถปฏิ
สามารถ บัติตามทีตกลงกัน ธนาคารผู้เปิ ด L/C ซึงเป็ นผู้รับผิดชอบตรวจสอบ
ชอบ
เอกสารการค้ าตาม L/C ก็จะยังไม่ ชาํ ระเงินค่ าสินค้ าให้ จนกว่ าผู้ส่งออกจะดําเนินการได้ ถูกต้ องครบถ้ วน
ขันตอนในการเปิ
%
ด L/C นัน% เริ มขึ %นภายหลังการตกลงซื %อขายสิ
ขายสินค้ าระหว่างผู้ซื %อและผู้สง่ ออกเรี ยบร้ อยแล้ ว ซึง
หมายถึงต้ องมีคําสัง ซื %อหรื อสัญญาซืซื %อขายทีชดั เจนแล้ ว โดยผูผู้ซื %อติดต่อกับธนาคารของตนเพือขอเปิ ด L/C ซึง ธนาคาร
จะดําเนิ นการให้ เฉพาะลูกค้ าที มีวงเงิ น สินเชื อหรื อ หากผู
หา ผู้ซือ% ไม่มีวงเงิ น ธนาคารอาจขอให้ จ่ายเงิ
ย นมัด จํ าค่าสินค้ า
ล่วงหน้ าก่อน ธนาคารผู้ทีเปิ ด L/C เรี ยกว่ า ธนาคารผู้เปิ ด L/C (Issuing Bank) จึงจะเปิ ด L/C ให้ แก่ผ้ ูส่งออก โดยผ่าน
ธนาคารตัวแทนในประเทศผู้สง่ ออก ซึง เรี ยกว่า ธนาคารผู้แจ้ งการเปิ ด L/C (Advising Bank) เมือผู้สง่ ออกได้ รับ L/C
แล้ วต้ องตรวจสอบว่า L/C ฉบับนันเป็
% เป็ นไปตามทีตกลงกันไว้ หรื อไม่ หากตรวจสอบแล้
หากตรวจสอบแล้ วว่า L/C นันถู
% กต้ องตามทีตกลง
กัน ผู้ส่งออกต้ องดํดําเนินการส่ งสินค้ าออกให้
ออก ทันตามกําหนดเวลาทีระบุไว้ ใน L/C โดยนําสินค้ าของตนไปส่
ของตน งมอบ
ให้ กับผู้รับขนส่งสินค้ า เพือจัดส่งไปให้ ผ้ ูซื %อ ผู้ส่งออกจะได้ รับใบตราส่งสินค้ าจากผู้รับขนส่งสินค้ าเพือแสดงว่าได้ รับ
สินค้ าบรรทุกลงเรื อหรื อขึ %นเครื องบินแล้ ว

ผู้ ส่ งออกต้ อ งจั ด ทํ า ใบกํ า กั บ สิ น ค้ า ตัE วแลกเงิ น และเอกสารที เ กี ย วข้ อ งอื น ๆ และตรวจสอบ
รายละเอียดต่ างๆ ให้ ถูกต้ องครบถ้ วนตามเงือนไขทีระบุไว้ ใน L/C พร้ อมกับใบตราส่งสินค้ า ไม่ว่าจะเป็ น Bill of
Lading หรื อ Airway Bills ซึง เอกสารเหล่านี %รวมเรี ยกว่าเอกสารการส่งออก และนํามาเรี ยกเก็บเงินค่ าสินค้ าผ่ าน
ธนาคารในประเทศตามเงือนไขทีระบุใน L/C และธนาคารจะส่งเอกสารให้ แก่ธนาคารผู้เปิ ด L/C เพือตรวจเอกสาร
การส่งออก เมือธนาคารผู้เปิ ด L/C ตรวจเอกสารแล้ วว่าถูกต้ องครบถ้ วนและไม่พบข้ อผิดพลาด (Discrepancy) ใดๆ ก็
จะชําระเงินให้ ทันทีในกรณี เป็ นตัวS จ่ายเงินเมือเห็น (Sight Draft) หรื อจ่ายเงินเมือครบกําหนดเวลาตามที L/C ระบุ
(Tenor หรื อ Credit Term)
สิงทีผ้ ูส่งออกพึงต้ องระมัดระวังมากทีสุดคือ การกระทําตามเงือนไขทีตกลงและระบุร่วมกันไว้ ใน
L/C เพราะหากเกิดข้ อผิดพลาดอย่างเช่น เอกสารไม่ระบุข้อความทีกําหนดไว้ ใน L/C หรื อการส่งสินค้ าล่าช้ าจากทีระบุ
ไว้ เพียงวันเดียว โดยไม่ว่าจะมีเจตนาหรื อไม่ก็ตาม ธนาคารผู้เปิ ด L/C จะไม่ยอมจ่ายเงินให้ ผ้ ูส่งออกจนกว่าจะมีการ
แก้ ไขให้ ถูกต้ องเสียก่อน และผู้ซื %อต้ องยอมรับการแก้ ไขนันด้
% วย ดังนัน% ผู้ทีจะช่วยตรวจสอบ L/C ให้ แก่ผ้ ูส่งออกได้ ดี
ทีสดุ คือ ธนาคารของผู้สง่ ออกนัน เอง เพราะนอกจากจะช่วยตรวจความถูกต้ องให้ แล้ ว ยังเป็ นตัวกลางในการเจรจาและ
ให้ คําแนะนําทีถกู ต้ องเพือแก้ ไขปั ญหาได้
ดังนัน% การทีผ้ สู ง่ ออกและผู้ซื %อตกลงทีจะใช้ L/C เป็ นเครื องมือในการชําระเงิน ธนาคารทังในประเทศผู
%
้ ซื %อและ
ประเทศผู้ส่งออก รวมไปถึงธนาคารทีโอนเงินตาม L/C ทุกฝ่ ายจะต้ องมีความเข้ าใจเงือนไขของ L/C และประเพณี
รวมถึงวิธีปฏิ บัติสําหรั บเครดิตที มีเอกสารประกอบของหอการค้ านานาชาติ เพือการจัดทํ าเอกสารได้ อย่างถูกต้ อง
ตรงกันทุกฝ่ าย ไม่เกิดข้ อผิดพลาด (Discrepancy) ทีอาจเป็ นสาเหตุทําให้ ผ้ ูส่งออกถูกปฏิเสธการชําระเงิน ซึงการ
จัดทําเอกสารและการตรวจเอกสารทางการค้ าระหว่างประเทศจะต้ องดําเนินการภายใต้ เงือนไขของ L/C และถูกต้ อง
ตามกติกาของ UCP 600 ซึงเป็ นเกณฑ์ทีใช้ ในการพิจารณาในปั จจุบนั และในแง่ผ้ ูส่งออกเองนัน% สิงสําคัญทีสุด
สําหรั บการส่ งออกโดยใช้ เงือนไขการชําระเงินแบบ L/C นันคือ ความละเอียดรอบคอบในการจัดทําเอกสาร
การส่ งออก ซึงจะต้ องจัดทําเอกสารการส่ งออกและปฏิบัติให้ ถูกต้ องครบถ้ วนตามเงือนไขทีระบุไว้ ใน L/C
ทุกประการ

