
  สํานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองมุมไบ 

สหรัฐอเมริกาใช้กลยุทธ์ทางการเงินเป็นเคร่ืองมอืในการส่งเสริมการส่งออกสินค้าไปอินเดีย 

  สหรัฐอเมริกาใช้กลยุทธ์ทางการเงินผ่านบริษัทการเงินของสหรัฐอเมริกาในการปล่อยสินเชื่อ
อัตราดอกเบี้ยต่ําให้แก่ผู้นําเข้าอินเดีย โดยมีธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งสหรัฐอเมริกา (EXIM Bank) 
ทําหน้าที่ในการรับประกันสินเชื่อ เพื่อเพิ่มการส่งออกสินค้าจากสหรัฐอเมริกาไปตลาดอินเดียภายใต้โครงการ 
EXIM Importer Financing Program 

  โครงการฯ ดังกล่าวของธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งสหรัฐอเมริกาจะช่วยอํานวย
ความสะดวกให้แก่ผู้นําเข้าอินเดียที่ต้องการนําเข้าสินค้าของสหรัฐอเมริกาให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนต้นทุน
ตํ่าได้ง่ายข้ึนจากบริษัทการเงินของสหรัฐอเมริกา โดยผู้นําเข้าสามารถกู้เงินจากบริษัทการเงินของสหรัฐอเมริกา
ภายใต้โครงการนี้ คือ บริษัท UPS Capital ด้วยอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ3-7 จากอัตราดอกเบี้ยระหว่าง
ธนาคาร ณ ตลาดลอนดอน (LIBOR: London Interbank Offered Rate) ซ่ึงอยู่ในอัตราร้อยละ 0.53 นั่นคือ 
อัตราดอกเบ้ียที่ผู้นําเข้าอินเดียจะต้องชําระในการกู้เงินจากบริษัท UPS Capital จะอยู่ท่ีอัตราเพียงร้อยละ 
3.53-7.53 เท่าน้ัน (LIBOR + XX) ซ่ึงถ้าหากผู้นําเข้าอินเดียต้องกู้เงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินท้องถ่ิน
ของอินเดีย ผู้นําเข้าจะต้องชําระอัตราดอกเบี้ยสูงถึงร้อยละ 12-15 เนื่องจากอัตราดอกเบ้ียในประเทศอินเดีย
อยู่ในระดับที่สูงมาก การใช้กลยุทธ์นี้ของสหรัฐอเมริกาจึงน่าจะทําให้การส่งออกสินค้าจากสหรัฐอเมริกาเพิ่มข้ึน
อย่างมากภายในช่วง 2-3 ปีนี้ 

  สําหรับโครงการฯ ดังกล่าว ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งสหรัฐอเมริกาได้แต่งตั้ง
บริษัท UPS Capital เป็นบริษัทผู้ปล่อยเงินกู้อย่างเป็นทางการ โดยมีธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าฯ เป็น
ผู้รับประกันสินเชื่อ ท้ังน้ี ผู้นําเข้าอินเดียที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องยื่นคําขอ พร้อมงบการเงินและ
หลักฐานการสั่งซ้ือสินค้าจากสหรัฐอเมริกาไปยังบริษัท SNS India Advisory ซ่ึงเป็นบริษัทตัวแทนของบริษัท 
UPS Capital ในประเทศอินเดียเพื่อให้บริการนี้ โดยบริษัท UPS Capital จะทําการตรวจสอบหลักฐานการ
ส่ังซ้ือสินค้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาและวิเคราะห์งบการเงินรวมท้ังความสามารถในการชําระหนี้ของผู้นําเข้า
อินเดียก่อนจะอนุมัติให้ทําการกู้ยืมได้  โดยกําหนดวงเงินกู้ไว้ระหว่าง 5 แสนเหรียญสหรัฐฯ จนถึง 7.5 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ระยะเวลาในการชําระคืนเงินกู้อยู่ที่ 4-10 ปี หรืออาจจะยาวกว่าน้ันซ่ึงข้ึนอยู่กับว่าผู้นําเข้า
อินเดียที่มาขอกู้เงินอยู่ในอุตสาหกรรมใด ทั้งนี้ อุตสาหกรรมของอินเดียที่คาดว่าจะมาขอใช้บริการดังกล่าวจาก
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งสหรัฐอเมริกา ได้แก่ อุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพ โครงสร้างพื้นฐาน เภสัช
ภัณฑ์ โรงแรม ปิโตรเคมี เทคโนโลยีสารสนเทศ เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมการพิมพ์ ซ่ึงภายใต้โครงการฯ 
ดังกล่าว ผู้นําเข้าอินเดียสามารถขอกู้เงินได้สูงสุดถึงร้อยละ 85 ของมูลค่าการนําเข้าสินค้าจากสหรัฐอเมริกา 
อย่างไรก็ตาม วงเงินในการกู้ยืมจะเป็นสัดส่วนเท่าใดของมูลค่าการนําเข้าสินค้าก็ข้ึนอยู่กับความน่าเชื่อถือของ
บริษัทผู้นําเข้าอินเดียแต่ละรายด้วย ทั้งน้ี ผู้นําเข้าอินเดียที่นําเข้าสินค้าจากสหรัฐอเมริกาย้อนหลังไป 6 เดือน 
ก็สามารถขอกู้เงินผ่านโครงการนี้ได้เช่นกัน 

  การดําเนินกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อส่งเสริมการส่งออกสินค้าของสหรัฐอเมริกาไปประเทศ
อินเดียโดยผ่านธนาคารเพื่อการนําเข้าและส่งออกฯ นี้ สหรัฐอเมริกามีเป้าหมายที่จะเพิ่มส่วนแบ่งตลาดใน
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ประเทศอินเดียจากปัจจุบันร้อยละ 5 ให้เป็นร้อยละ 8 ภายใน 2-3 ปีข้างหน้านี้ โดยในช่วง 3 เดือนแรกของ
ปีงบประมาณ 2555-2556 (1 เมษายน 2555-31 มีนาคม 2556) อินเดียนําเข้าสินค้าจากสหรัฐอเมริกามาก
เป็นอันดับ 4 มูลค่า 5.77 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 5.02 ทั้งนี้ ในปีงบประมาณก่อนหน้า
ท้ังปี อินเดียนําเข้าสินค้าจากสหรัฐอเมริกามากเป็นอันดับ 5 มูลค่า 24.47 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ มีส่วนแบ่ง
ตลาดร้อยละ 5.00  
 

ตารางแสดงมูลค่าและสัดส่วนการนําเข้าจากประเทศต่างๆของประเทศอินเดีย 

ลําดับที่ ประเทศ 
ปีงบประมาณ 

2554-55 
(ล้าน US$) 

สัดส่วนตลาด 
(%) 

ปีงบประมาณ 
2555-56 

(เม.ย.-มิ.ย.) 
(ล้าน US$) 

สัดส่วนตลาด 
(%) 

1 จีน 57,517.88 11.75 13,638.74 11.85 

2 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 35,790.39 7.31 9,697.19 8.43 

3 ซาอุดิอาระเบีย 31,060.10 6.35 8,656.19 7.52 

4 สหรัฐอเมริกา 24,470.16 5.00 5,771.21 5.02 

5 สวิสเซอร์แลนด์ 32,404.95 6.62 5,339.72 4.64 

6 อิรัก 18,939.63 3.87 4,642.16 4.03 

7 กาตาร์ 12,923.82 2.64 4,459.26 3.88 

8 อินโดนีเซีย 14,623.55 2.99 3,535.51 3.07 

9 เยอรมนี 16,275.56 3.33 3,479.95 3.02 

10 ไนจีเรีย 14,696.07 3.00 3,424.32 2.98 

17 มาเลเซีย 9,557.85 1.95 2,550.83 2.22 

24 ไทย 5,383.60 1.10 1,403.16 1.22 
ท่ีมา: กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมอินเดีย   
*ปีงบประมาณของอินเดียเร่ิม 1 เมษายน และสิ้นสุด 31 มีนาคมของปีถัดไป 

 

ความคิดเห็นสํานักงานฯ 

  1. การใช้กลยุทธ์ทางการเงินเป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมการส่งออกสินค้าของสหรัฐอเมริกา
ไปยังตลาดอินเดียเป็นแนวคิดท่ีน่าสนใจ เนื่องจากเป็นการดําเนินการเข้าไปช่วยเหลือผู้นําเข้าอินเดียได้ถูกจุด 
เพราะปัจจุบันผู้นําเข้าอินเดียต้องแบกรับภาระดอกเบี้ยในการกู้ยืมเงินจากธนาคารและสถาบันการเงิน
ภายในประเทศในระดับสูงถึงร้อยละ 12-15 เม่ือธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งสหรัฐอเมริกานํา
โครงการนี้มาใช้ด้วยอัตราดอกเบ้ียที่ตํ่ากว่าถึงร้อยละ 6-8 ก็จะสามารถช่วยลดภาระต้นทุนทางการเงินให้ผู้นํา
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เข้าอินเดียสามารถซ้ือสินค้าโดยเฉพาะเคร่ืองจักรขนาดใหญ่จากสหรัฐอเมริกาได้ง่ายข้ึน โดยใช้ความแตกต่าง
ของอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกันระหว่างสหรัฐอเมริกาและอินเดีย อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนก็คือ 
อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินสกุลรูปีต่อเงินเหรียญสหรัฐฯ ท่ีค่อนข้างผันผวน แต่ธนาคารเพื่อการส่งออกและ
นําเข้าแห่งสหรัฐอเมริกาก็มีบริการประกันอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Currency Guarantee) รองรับอยู่แล้ว    
  2. สํานักงานฯ ได้ตรวจสอบกับธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยพบว่ามี
การให้บริการในลักษณะนี้เหมือนกัน คือ บริการสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ซ้ือในต่างประเทศ (Buyer's Credit) ซ่ึง
เป็นสินเชื่อระยะกลาง-ยาวที่ให้แก่ผู้ซ้ือหรือธนาคารผู้ซ้ือ เพื่อใช้สําหรับการนําเข้าสินค้าและ/หรือบริการจาก
ประเทศไทย แต่เท่าที่ทราบยังไม่ได้เปิดตัวในตลาดอินเดีย ซ่ึงน่าจะเหมาะสมสําหรับบริการประเภทน้ีมาก 
เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารและสถาบันการเงินท้องถ่ินในประเทศอินเดียอยู่ในระดับสูงถึงร้อยละ 
12-15    
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