สถานการณการนําเขาปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมของจีน
-----------------------------1. สถานการณทั่วไปดานปาลมน้ํามันของจีน
จี น เป น ตลาดสํ า คั ญ สํ า หรั บ น้ํ ามั น ปาล ม
(PO) และน้ํามันเมล็ดในปาลม (PKO) โดยบริษัทจีน
ได ล งทุ น ปลู กปาล มน้ํ ามั น ในอิ น โดนี เ ซี ย บนพื้ น ที่
100,000 เฮกตาร ในป 2562 จีนเปนผูนําเขาน้ํามัน
ปาลมรายใหญเปนอันดับ 2 ดวยสวนแบงรอยละ 13
และเปนผูบริโภครายใหญอันดับ 3 ของโลก รวมถึงมี
การนํ าเข า น้ํ า มั นเมล็ ดในปาล มและพลอยได จ าก
ทีมารูปภาพ www.istockphoto.com
กระบวนการผลิตของน้ํามันปาลมในปริมาณมาก
รวมทั้งการกลั่นกรดไขมันปาลม (Palm fatty acid distillates : PFAD) สําหรับอุตสาหกรรมเคมี เมล็ดใน
ปาลม (Palm kernel expeller : PKE) สําหรับเปนวัตถุดิบอาหารสัตวที่มีโปรตีนสูง และไบโอดีเซล
น้ํามันปาลมรอยละ 80 ถูกใชเปนน้ํามันพืชในจีน ในขณะที่รอยละ 20 ใชในกระบวนการทางอุตสาหกรรม
โดยน้ํามันปาลมกับน้ํามันถั่วเหลืองเปนน้ํามันบริโภคที่สําคัญ ซึ่งคิดเปนสัดสวนประมาณ 1 ใน 5ของการบริโภค
น้ํามันที่บริโภคได โดยใชในหลายอุตสาหกรรม เชน บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป อาหารแปรรูป การทอด และการอบ
น้ํามันปาลมเปนน้ํามันบริโภคที่สําคัญที่สุดอันดับ 2 ในจีน ขณะที่น้ํามันถั่วเหลืองยังคงเปนน้ํามันพืชที่
บริโภคมากที่สุดในประเทศจีน และอันดับ 3 เปนน้ํามันเรพซีด โดยรวมแลว ปริมาณการใชน้ํามันที่บริโภคไดใน
ประเทศจีนมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอปที่รอยละ 4.54 ระหวางป 2555/56 ถึง 2560/2561 ซึ่งสงผลใหการ
นําเขาน้ํามันปาลมเพิ่มขึ้นดวย น้ํามันปาลมที่นําเขามาจีนมากกวาครึ่งหนึ่งใชในอุตสาหกรรมอาหาร
ปจจัยขับเคลื่อนหลักของการใชน้ํามันปาลมในอุตสาหกรรมอาหารจีนคือการเติบโตของอุตสาหกรรม
อาหารแปรรูปและบริการจัดหาอาหาร กลุมอุตสาหกรรมอาหารที่สําคัญไดแก ฟาสตฟูดที่มียอดขายสูงถึง 908
พันลานหยวน (132 พันลานเหรียญสหรัฐ) ในป 2561 และอุตสาหกรรมการอบอาหารมียอดขาย 102 พันลาน
หยวน (15 พันลานเหรียญสหรัฐ) ทั้ง 2 กลุมมีอัตราการเติบโตที่รอยละ 4.0-6.6 ในชวงไมกี่ปที่ผานมา ดวยการ
บริโภคประมาณ 40 พันลานหอตอป การบริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปคิดเปนสัดสวนประมาณ 1 ใน 4 ของการ
บริโภคน้ํามันปาลมที่บริโภคไดทั้งหมดในจีน
2. การนําเขา
2.1 การนําเขาเมล็ดปาลมและเนื้อในเมล็ดปาลม (Palm Nuts And Kernels) (HS Code 120710)
ของจีน ป 2563 และชวง 5 เดือนแรกของป 2564
1) ป 2563 จีนนําเขานําเขาเมล็ดปาลมและเนื้อในเมล็ดปาลม มูลคาการนําเขา 144,455เหรียญสหรัฐ
ลดลงรอยละ 35.92 จาก 225,427 เหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับปกอน โดยนําเขาจากอินโดนีเซียเปนอันดับ 1
มูลคาการนําเขา 97,106 เหรียญสหรัฐ ลดลงรอยละ 15.92 จาก 115,488 เหรียญสหรัฐ (คิดเปนสัดสวนรอยละ
67.22 ของการนํ าเข าทั้ งหมด) บราซิ ลเป นอันดับ 2 มู ลค าการนําเข า41,600 เหรีย ญสหรัฐ เพิ่มขึ้น รอยละ
92.66 จาก 21,592 เหรียญสหรัฐ (คิดเปนสัดสวนรอยละ 28.80 ของการนําเขาทั้งหมด) แคเมอรูนเปนอันดับ 3

2
มูลคาการนําเขา 5,749 เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นรอยละ 3.96 จาก 5,530 เหรียญสหรัฐ (คิดเปนสัดสวนรอยละ
3.98 ของการนําเขาทั้งหมด) ทั้งนี้ ในป 2563 จีนไมมีการนําเขาเมล็ดปาลมและเนื้อในเมล็ดปาลมจากไทย
2) ในชวง 5 เดือนแรกของป 2564 จีนนําเขานําเขาเมล็ดปาลมและเนื้อในเมล็ดปาลม มูลคาการนําเขา
64,849 เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นรอยละ 16.04 จาก 55,885 เหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดย
นําเขาจากเอกวาดอรเปนอันดับ 1 มูลคาการนําเขา 16,610 เหรียญสหรัฐ เพิ่งมีการนําเขา (คิดเปนสัดสวนรอยละ
25.61 ของการนําเขาทั้งหมด) รองลงมาเปน อินโดนีเซีย มูลคาการนําเขา 15,646 เหรียญสหรัฐ ลดลงรอยละ
46.67 จาก 29,336 เหรียญสหรัฐ (คิดเปนสัดสวนรอยละ 24.13 ของการนําเขาทั้งหมด) เมียนมารเปนอันดับ 3
มูลคาการนําเขา 13,154 เหรียญสหรัฐ เพิ่งมีการนําเขา (คิดเปนสัดสวนรอยละ 20.28 ของการนําเขาทั้งหมด)
บราซิ ลเป นอันดั บ 4 มูลค าการนําเขา 10,400 เหรี ยญสหรัฐ ลดลงรอยละ 50.00 จาก 20,800 เหรียญสหรัฐ
(คิ ดเป นสั ดส วนร อยละ 16.04 ของการนําเข าทั้งหมด) และแคเมอรู นเป นอั นดั บ 5 มู ลค าการนํ าเขา 9,039
เหรี ยญสหรั ฐ เพิ่ มขึ้ นรอยละ 57.23 จาก 5,749 เหรี ยญสหรั ฐ (คิดเปนสัดสวนรอยละ 13.94 ของการนํ าเข า
ทั้งหมด) ทั้งนี้ ในชวง 5 เดือนแรกของป 2564 จีนไมมีการนําเขาเมล็ดปาลมและเนื้อในเมล็ดปาลมจากไทย
2.2 การนําเขาน้ํามันปาลม (Palm Oil) (HS Code 1511) ของจีน ป 2563 และชวง 5 เดือนแรกของป 2564
1) ป 2563 จีนนําเขาน้ํามันปาลม มูลคาการนําเขา 4,123.22 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นรอยละ 0.36
จาก 4,108.38 ลานเหรียญสหรัฐ โดยนําเขาจาก อินโดนีเซียเปนอันดับ 1 มูลคาการนําเขา 2,404.54ลานเหรียญ
สหรั ฐ ลดลงร อยละ 15.66 จาก 2,851.11 ล านเหรียญสหรั ฐ (คิ ดเป นสั ดส วนร อยละ 58.32 ของการนํ าเข า
ทั้ งหมด) มาเลเซี ยเป น อั น ดั บ 2 มู ลค าการนํ าเข า 1,707.70 ล านเหรี ยญสหรั ฐ เพิ่ มขึ้ นร อยละ 36.74จาก
1,248.88 ลานเหรียญสหรัฐ (คิดเปนสัดสวนรอยละ 41.42 ของการนําเขาทั้งหมด) ปาปวนิวกินีเปนอันดับ 3
มูลคาการนําเขา 6.85 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นรอยละ 26.71 จาก 5.41 ลานเหรียญสหรัฐ (คิดเปนสัดสวน
รอยละ 0.17 ของการนําเขาทั้งหมด) ไทยเปนอันดับ 4 มูลคาการนําเขา 2.06 ลานเหรียญสหรัฐ ลดลงรอยละ
19.65 จาก 2.56 ลานเหรียญสหรัฐ (คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.05 ของการนําเขาทั้งหมด) (ทั้งนี้จีนนําเขาน้ํามัน
ปาลมจากไทยผานมณฑลยูนนานรอยละ 99.92 และนครเซี่ยงไฮรอยละ 0.08) และฟลิปปนสเปนอันดับ 5 มูลคา
การนําเขา 1.06 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่งมีการนําเขา (คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.03 ของการนําเขาทั้งหมด)
2) ในชวง 5 เดือนแรกของป 2564 จีนนําเขาน้ํามันปาลม มูลคาการนําเขา 2,035.23 ลานเหรียญ
สหรัฐ เพิ่มขึ้นรอยละ 56.19 จาก 1,303.01 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยนําเขาจากอินโดนีเซีย
เปนอันดับ 1 มูลคาการนําเขา 1,583.06 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นรอยละ 135.76 จาก 671.48 ลานเหรียญ
สหรัฐ (คิดเปนสัดสวนรอยละ 77.78 ของการนําเขาทั้งหมด) มาเลเซียเปนอันดับ 2 มูลคาการนําเขา 446.50
ลานเหรียญสหรัฐ ลดลงรอยละ 28.73 จาก 626.50 ลานเหรียญสหรัฐ (คิดเปนสัดสวนรอยละ 21.94 ของการ
นําเขาทั้งหมด) กานาเปนอันดับ 3 มูลคาการนําเขา 2.43 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่งมีการนําเขา (คิดเปนสัดสวน
รอยละ 0.12 ของการนําเขาทั้งหมด) โกตดิวัวรเปนอันดับ 4 มูลคาการนําเขา 1.61 เพิ่งมีการนําเขา (คิดเปน
สัดสวนรอยละ 0.08 ของการนําเขาทั้งหมด) และไทยเปนอันดับ 5 มูลคาการนําเขา 0.81 ลานเหรียญสหรัฐ
เพิ่มขึ้นรอยละ 98.99 จาก 0.41 ลานเหรียญสหรัฐ (คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.04 ของการนําเขาทั้งหมด) (ทั้งนี้
จีนนําเขาน้ํามันปาลมจากไทยผานมณฑลยูนนานรอยละ 99.98 และมณฑลเจียงซูรอยละ 0.02)
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3. อัตราภาษี
3.1 อัตราภาษีเมล็ดปาลมและเนื้อในเมล็ดปาลม (Palm Nuts And Kernels) (HS Code 120710) ของจีน ป 2564
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1 1511.1000
Crude oil
9
2 1511.9010
Palm olein (emelting point 19℃ -24℃)
9
3 1511.9020.01 Solid palm stearing (emelting point 50℃-56℃, not chemically modified) 8
4 1511.9020.90 palm stearing (emelting point 44℃-50℃, not chemically modified)
8
5 1511.9090
Other
9
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HS Code

Products Description

1207.1010.10
1207.1010.90
1207.1090.10
1207.1090.90

Endanged palm fruit and palm nut, seed
Other palm fruit and palm nut, seed
Othetr endanged palm fruit and palm nut, seed
Other palm fruit and palm nut, seed

3.2 อัตราภาษีน้ํามันปาลม (Palm Oil) (HS Code 1511) ของจีน ป 2564
HS Code

Products Description

ขอคิดเห็น
1. จี น มี ก ารบริ โ ภคน้ํ า มั น ปาล ม ในอุ ต สาหกรรมอาหารเป น จํ า นวนมาก และการขยายตั ว ของ
ภาคอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปและบริการจัดหาอาหารในจีนมีผลตอความตองการนําเขาน้ํามันปาลม โดยสวน
ใหญจีนนําเขาน้ํามันปาลมจากอินโดนีเซียมีสวนแบงตลาดถึงรอยละ 77.78 และมาเลเซียมีสวนแบงตลาดรอยละ
21.94 ขณะที่จีนยังมีการนําเขาจากไทยคอนขางนอยมีสวนแบงตลาดเพียงรอยละ 0.04 แมวามูลคาการนําเขา
ในชวง 5 เดือนแรกของป 2564 จะเพิ่มขึ้นเกือบเทาตัวเมื่อเทียบชวงเดียวกันของป 2563 แตก็ยังถือวานอยมาก
2. การนําเขาน้ํามันปาลมจากไทยสวนใหญจะนําเขามาทางมณฑลยูนนานเกือบทั้งหมด ซึ่งขณะนี้ดาน
ในมณฑลยูนนานมีความเขมงวดในการตรวจสอบ COVID-19 มาก จีนปดทาเรือกวนเหลย ซึ่งเปนดานสากล
ดานเดียวทางแมน้ําโขงมาตั้งแตป 2563 และยังไมมีทาทีจะเปดดานในอนาคตอันใกล ซึ่งก็เปนอุปสรรคสําคัญ
อีกประการในการขนสงสินคาไทยมายังจีนผานมณฑลยูนนาน
แหลงที่มา 1) สถิติขอมูลจาก Global Trade Atlas และอัตราภาษีจากหนังสือหนังสือพิกัดศุลกากรนําเขา-สงออกของจีน ป 2564
2 ) https://chainreactionresearch.com/report/china-the-second-largest-palm-oil-importer-lags-inndpe-commitments-transparency/
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