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ท่านผู้อา่ นทีเป็ นผู้สง่ ออกต้ต้ องรู้ จกั คําว่า “เงือนไขการชําระเงิน (Term of Payment)” เป็ นอย่างดี แต่ท่าน
ได้ บริหารจัดการเงือนไขการชําระเงินนีใ ห้ ได้ ประโยชน์ สูงสุดหรื อไม่ เนืองจากปัปั จจุบนั เงือนไขการชําระเงิน
ไม่เป็ นเพียงเครื องมือในการเรี ยกเก็บเงินจากผู้ซื "อในต่างประเทศเท่านัน" แต่เป็ นปั จจัยสําคัญในการพิจารณาซื "อ
สินค้ าของผู้ซื "อจากผู้ขายรายใดอีกด้ วย ดังนัน" การผ่ อนปรนเงือนไขการชําระเงินหรื อการให้ เครดิตทีนานขึน
ในด้ านหนึงจะเป็
เป็ นการเพิ มความเสียงที จะไม่ได้ ชําระเงินค่าสินค้ ามากขึน" แต่อีกด้ านหนึงก็
ง เป็ นการเพิมโอกาส
ทางการขายให้ แก่ธุรกิจมากขึ "น
ในการค้ าขายภายในประเทศ
ภายในประเทศ เมือผู้ขายไม่ได้ รับชําระเงินค่าสินค้ าจากผู้ซื "อ ผู้ขายสามารถเลื
ายสามารถ อกวิธีการ
ติดตามหนี "ได้ หลายวิธี รวมทังการฟ
" ฟ้องร้ องผู
ง ้ ซื "อเพือขอใช้ อํานาจศาลในการยึดคืนสินค้
นค้ าเมือผู้ซื "อไม่
"อ สามารถจ่ายเงิน
ได้ สถานการณ์ ดังกล่าวนี จ" ะมีมีค วามยุ
วาม ่ งยากซับ ซ้ อ นมากยิ งขึน" หากเป็ นธุ รกรรมการค้
การค้ าระหว่างประเทศ ซึงมี
ระยะทางทีห่างไกลและมีความเกี
ความเกียวข้ องกับกฎหมายของประเทศมากกว่
กฎหมายของประเทศมากกว่าหนึงประเทศ นอกจากนี " เหตุทีทําให้
ผู้ขายไม่ได้ รับชําระเงินค่าสินค้ า อาจจะไม่
อาจจะ ใช่เหตุผลเพราะผู้ซื "อไม่ประสงค์จะจ่ายเงิน แต่เกิ
เกิดขึ "นจากเหตุ
"นจ
สดุ วิสยั อืน
เช่ น ประเทศของผู้ซื อ" ประสบกับ สถานการณ์ ค วามไม่ส งบ การปฏิ วัติ รั ฐประหาร สงคราม หรื อ การจลาจล
ภายในประเทศ และอาจเกิ
อาจเกิ ด จากประเทศของผู้ซื อ" ประสบปั ญ หาทางเศรษฐกิ จ ตัด สิ น ใจประกาศห้ า มการ
แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ เป็ นต้ น สิงเหล่านี "เป็ นความเสียงพืน ฐานของผู้ส่งออก
ดังนัน" เพือจะแก้ ปัญหาหรื อความยุ่งยากของสถานการณ์
ยากของสถานกา ต่างๆ ในการค้ าระหว่างประเทศ ผู้ทีเกียวข้ อง
กับการค้ าระหว่างประเทศ เช่น ธนาคาร สถาบันการเงิน และ International Chamber of Commerce (ICC) เป็ น
ต้ น จึงได้ กําหนดรู ปแบบ เงือนไข วิธีปฏิบตั ิและระเบียบวิธีการต่
าร างๆๆ ขึ "นมาบังคับใช้ เพือทําให้ เกิดความมันใจใน
การชํ าระเงิ น และการจัดส่ง สินค้ าระหว่างประเทศ นอกจากนี " ยังเป็ นมาตรฐานในการปฏิ บัติงานแก่สถาบัน
การเงินทีเป็ นแหล่งเงินทุนสําหรับการค้ าระหว่างประเทศอีกด้ วย
หลายคนอาจจะสงสัยว่าเงื
าเงือนไขการชําระเงินนันสํ
" าคัญอย่างไร ถ้ าท่านคิดเพียงให้ ขายสินค้ าได้ เท่านันแต่
"
ไม่พิจารณาให้ รอบคอบ ด้ วยเห็นว่าเป็ นเรื องเล็กน้ อย น่าเป็ นห่วงครับ ผมอยากให้
มอยากให้ ท่านตระหนักถึงเรื องนี " เพราะ
เงือนไขการชําระเงินจะเป็ นปั จจัยหนึ งทีกระทบต่ อสภาพคล่ องทางการเงินและเงิ
และ นทุนหมุ นเวี ยนใน
กิจการ รวมทัง ค่ าใช้ จ่ายทีจะเกิดขึน จากการเลือกใช้ เงือนไขการชําระเงิน ยกตัวอย่างเช่น การขายสินค้ า
ด้ วยเงือนไขการชําระเงิน Letter of Credit (L/C) ซึงมีความปลอดภัยสูงและการได้ รับชําระเงินค่าสินค้ าอยู่ในมือ
ของผู้ส่งออกเอง หากส่งออกสินค้ าและจัดทําเอกสารเรี ยกเก็บเงินได้ ถูกต้ องตามที L/C ระบุไว้ ท่านผู้ส่งออก
สบายใจได้ เลยว่ว่าจะได้ รับเงินค่าสินค้ าจากธนาคารผู้เปิ ด L/C อย่างแน่นอน แต่ถ้าหากเป็
เป็ น L/C ทีมีระยะเวลา
60-90 วัน ท่านจะได้ รับเงินในอีก 60-90
60 วันข้ างหน้ า สภาพคล่องทางการเงินของท่านจะเป็ นอย่างไร และอย่าลืม
ว่าในการติดต่อต่างๆ ตาม L/C ต้ องกระทําผ่านธนาคารเท่
นธนาคารเท่านัน" ซึงแต่ละครั ง" ต้ องมีค่าใช้ จ่ายเกิดขึน" เสมอ ท่าน
คํานวณค่ค่าใช้ จ่ายเหล่านี "ไว้ แล้ วหรื อไม่

หากถามว่า ปั จจัยอะไรบ้ างในการพิจารณากําหนดเงือนไขการชําระเงินในการส่งออก ผมอยากแนะนํา
ว่าให้ พิจารณาหลักๆ ใน 3 ด้ าน คือ ผู้ซือ สภาพแวดล้ อมทางธุ รกิจในประเทศผู้ซือ และความพร้ อมของ
ตนเอง ในด้ านผู้ซื "อนัน" ผู้ซื "อแต่ละรายมีฐานะและความน่าเชือถือทีแตกต่างกัน ดังนันควรประเมิ
"
นเครดิตของผู้ซื "อ
ความสามารถในการชํ า ระหนี ใ" นอนาคต รวมทัง" ความคุ้น เคยและประวัติ ค้ า ขายกั บ ผู้ ซื อ" ในอดี ต ในด้ า น
สภาพแวดล้ อมทางธุรกิจนัน" เช่น กฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ในการค้ าระหว่างประเทศของประเทศผู้ซื "อ คู่แข่ง
และสุดท้ ายต้ องสํารวจความพร้ อมของตนเอง การคํานวณต้ นทุนทีเหมาะสม เมือตัดสินใจค้ าขายแล้ วต้ องมีกําไร
และเรื องสําคัญต้ องมีความพร้ อมทางด้ านการเงินไม่วา่ สภาพคล่องหรื อแหล่งเงินทุนเพือรองรับธุรกรรม
ฉบับต่อไป ผมจะพาไปเจาะลึกถึงเงือนไขการชําระเงินประเภทต่างๆ ว่าคืออะไร มีข้อดีข้อเสียอย่างไร
ความเสียงมากน้ อ ยแค่ไ หน เหมาะกับผู้ส่ง ออกลัก ษณะใดบ้ าง ผู้ส่ง ออกโดยเฉพาะมือ ใหม่จะได้ เ ลือ กใช้ ใ ห้
เหมาะสม สวัสดีครับ

