สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดให้ บริการธุรกรรมการค้ าระหว่ างประเทศ
ด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ แบบครบวงจร Uniform Rules for Bank Payment Obligation
30 ตุลาคม 2556, สิงคโปร์ – สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดประกาศความสาเร็ จในการให้ บริ การธุรกรรมการค้ าระหว่าง ประเทศ
รู ปแบบใหม่ที่เรี ยกว่า Bank Payment Obligation (BPO) ซึง่ เป็ นการชาระค่าสินค้ าในลักษณะเดียวกับตราสารเครดิต
(Letter of Credit) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ครบวงจรอย่างสมบูรณ์แบบโดย ใช้ ระเบียบข้ อบังคับ ของสภาหอการค้ า
นานาชาติที่กาหนดขึ ้น ซึง่ เรี ยกว่า Uniform Rules for Bank Payment Obligation (URBPO) ให้ แก่บริ ษัทพีทีที โพลีเมอร์
มาร์ เก็ตติ ้ง (PTTPM) บริ ษัทในกลุม่ ปตท. ดาเนินกิจกรรมทางการตลาดและจัดจาหน่าย ผลิตภัณฑ์ โพลีเมอร์ ของกลุม่
ธุรกิจ ปิ โตรเคมี
ธุรกรรมแบบ BPO ดังกล่าวเป็ นการชาระค่าสินค้ าระหว่าง PTTPM ในประเทศไทยกับบริ ษัท Polymer Marketing DMCC
ในดูไบ ซึง่ เริ่ มดาเนินการเมื่อวันที่ 24 มิถนุ ายน และครบกาหนดเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคมโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครบ
วงจรอย่างสมบูรณ์แบบบนแพลตฟอร์ ม Straight2Bank ซึง่ เป็ นระบบการธนาคารออนไลน์แบบบูรณาการ ที่สแตนดาร์ ด
ชารเตอร์ ดพัฒนาขึ ้นและสามารถรองรับธุรกรรมการค้ าระหว่างประเทศตามมาตรฐานของ URBPO ซึง่ ธนาคารเปิ ดตัว
แนะนาบริ การดังกล่าวในเดือนเมษายน และเริ่ มใช้ งานจริ งในเดือนกรกฎาคม 2556
นายศุภโชค เลี่ยมแก้ ว กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทพีทที ี โพลีเมอร์ มาร์ เก็ตติง้ จากัด กล่าวว่า “BPO ทาให้ เรา
ได้ ประโยชน์หลายอย่างในด้ านประสิทธิภาพ เช่น ช่วยลดงานเอกสารให้ น้อยลง ช่วยร่ นระยะเวลาใน การดาเนิน
กระบวนการให้ สนลง
ั ้ และต้ นทุนค่าใช้ จ่ายลดลงในการออกเอกสารยืนยันเมื่อเทียบกับเครื่ องมืออย่าง LC ที่ใช้ แต่ดงเดิ
ั้ ม
เนื่องจากการออกเอกสารยืนยันสามารถทาได้ ในช่วงใกล้ เวลาส่งของมากขึ ้นกว่าเดิม ระบบ BPO ช่วยให้ เราพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานได้ ดีขึ ้น ช่วยให้ ปฏิบตั ิงานมีความซับซ้ อนน้ อยลงและช่วย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
มากขึ ้น
นายสราวุธ ดาริห์ชอบ ผู้จัดการฝ่ ายการเงินและบัญชี บริษัทพีทที ี โพลีเมอร์ มาร์ เก็ตติง้ จากัด กล่าวว่า “การ
ได้ รับชาระค่าสินค้ าตรงเวลาเสมอนัน้ มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อบริ ษัทของเราในฐานะผู้สง่ ออก สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
นาเสนอเครื่ องมือในการทาธุรกรรมรู ปแบบใหม่ เรี ยกว่า Bank Payment Obligation ซึง่ ช่วยให้ สามารถทาธุรกรรมการค้ า

ระหว่างประเทศผ่านระบบอัตโนมัติสมบูรณ์แบบเป็ นครัง้ แรก ระบบ BPO ช่วยให้ เราได้ รับทังความคล่
้
องตัวในธุรกรรม
การค้ าระหว่างประเทศแบบเปิ ดบัญชีขายเชื่อ (open account) ผสมผสานกับความแน่นอนของการชาระเงินในแบบของ
ตราสารเครดิต”
นายนีล ดัสวานี Global Head ในสายงาน Global Corporates ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดกล่าวว่า “เรารู้ สกึ ยินดี
เป็ นอย่างยิ่งที่เป็ นรายแรกของอุตสาหกรรมที่ใช้ ระบบธุรกรรม BPO แบบอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์แบบ ภายใต้ มาตรฐาน
URBPO ให้ แก่พีทีที โพลีเมอร์ มาร์ เก็ตติ ้ง ในสภาพแวดล้ อมทางการค้ าที่มีการแข่งขันกันสูง และก้ าวไปอย่างรวดเร็ วมาก
ขึ ้นเรื่ อยๆ ธุรกิจต่างมองหาหนทางที่จะบริ หารเงินทุนหมุนเวียนให้ มีประสิทธิภาพ มากขึ ้นหลายๆ บริ ษัทตังตารอคอยให้
้
มี
มาตรฐานอุตสาหกรรมที่จะแน่ใจได้ วา่ เป็ นที่ยอมรับของทัว่ โลก ตลอดจน มีกรอบทางกฎหมายสาหรับธุรกรรมแบบ BPO
และนับตังแต่
้ เปิ ดตัว URBPO สูต่ ลาด เราเห็นความสนใจของ ลูกค้ าต่อธุรกรรมแบบ BPO เพิ่มขึ ้นอย่างมาก”
สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดทุ่มเทความพยายามที่จะเป็ นผู้นาในนวัตกรรมด้ านบริ การสาหรับลูกค้ าบรรษัทและมุง่ มัน่ สนับสนุน
ลูกค้ าตามนโยบายการเติบโตในเอเชีย แอฟริ กาและตะวันออกกลาง
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Uniform Rules for Bank Payment Obligation (URBPO) เป็ นมาตรฐานใหม่ที่ใช้ กนั ทัว่ ไปในห่วงโซ่อปุ ทานด้ านการเงินสาหรับ
การชาระเงินเพื่อการค้ าระหว่างประเทศ มาตรฐานนี ้พัฒนา ขึ ้นโดยความร่วมมือกันระหว่างสภาหอการค้ านานาชาติ
(International Chamber of Commerce หรื อ ICC) กับ SWIFT โดยอาศัยพื ้นฐานของการส่งข้ อความทีเ่ ป็ นมาตรฐานเดียวกันและ
การ ประสานข้ อมูลทางธุรกรรมขันสู
้ ง สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด ทางานร่วมกันอย่างใกล้ ชิดกันทังสององค์
้
กรและมีบท บาทสาคัญใน
การพัฒนามาตรฐานดังกล่าวขึ ้น ด้ วยระบบ URBPO ที่พฒ
ั นา ขึ ้นใหม่นี ้ลูกค้ าของสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดสามารถมัน่ ใจได้ ถึงการ
ยอมรับจากทัว่ โลก นอกเหนือจากประโยชน์ที่ได้ อยูแ่ ล้ วจากการ ทาธุรกรรมการค้ าระหว่างประเทศแบบ BPO ซึง่ รวมถึง
ความสามารถในการ บริ หารจัดการความเสีย่ งได้ ดีขึ ้น เวลาและต้ นทุนที่ ลดลงจากกระบวนการที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพขึ ้นโดยไม่
ต้ องใช้ เอกสารที่เป็ นกระดาษและความมัน่ ใจในการชาระเงินทีเ่ ทียบเท่า กับการใช้ ตราสารเครดิต
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