อินเดียหั่นภาษี นาเข้าน้ ามันปาล์ม ถั่วเหลือง ดอกทานตะวัน
หวังลดราคาค้าปลีกในประเทศก่อนช่วงเทศกาล
อินเดียประกาศลดภาษีนาเข้าน้ามันปาล์ม น้ามันถั่วเหลือง และน้ามันดอกทานตะวัน เพื่อหวังลดราคาน้ามัน
พืชที่พุ่งสู งขึ้นจนเกือบเท่าราคาประวัติการณ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 11-30 กันยายน 2564 โดยอินเดียได้ลดภาษีนาเข้า
น้ ามันปาล์มดิบจากร้อยละ 10 เหลือร้อยละ 2.5 ส่ วนน้ามันถั่วเหลืองดิบและน้ ามันดอกทานตะวันดิบลดจากร้อยละ
7.5 เหลือร้อยละ 2.5 เช่นกัน สาหรับน้ ามันปาล์มบริสุทธิ์ น้ามันถั่วเหลือบริสุทธิ์ และน้ ามันดอกทานตะวันบริสุทธิ์
ลดจากร้อยละ 37.5 เหลือร้อยละ 32.5 เมื่อรวมกับภาษีอื่นๆ แล้ว ทาให้การนาเข้าน้ามันพืชดิบและน้ามันพืชบริสุทธิ์
ต้องเสี ยภาษีทั้งสิ้นร้อยละ 24.75 และร้อยละ 35.75 ตามลาดับ

ที่มา: Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution

หลังจากมีการลดภาษี นาเข้าแล้ว คาดว่าราคาน้ ามันปาล์มดิบในประเทศจะลดลง 4,180 รูปี (1,866 บาท)
ต่อตัน ส่ วนราคาน้ ามันถั่วเหลืองดิบแยกยางเหนียวจะลดลง 4,990 รูปี (2,228 บาท) ต่อตัน และน้ ามันปาล์ม
บริสุทธิ์จะลดลง 4,330 รูปี (1,933 บาท) ต่อตัน
ในปั จจุบัน อินเดียต้องน้ าเข้า น้ ามันพื ชสาหรั บบริ โภคถึ ง 2 ใน 3 ของน้ ามันในประเทศทั้งหมด และต้อง
ประสบกับปั ญหาราคาพุ่งสู งขึ้นในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา โดยอินเดียน้ าเข้าน้ ามันปาล์มส่ วนใหญ่จากผู้ผลิต ราย
ใหญ่อย่างอินโดนีเซียและมาเลเซีย และน้ าเข้าน้ ามันถั่วเหลืองและน้ ามันดอกทานตะวันจากอาร์เจนตินา บราซิล
ยูเครน และรัสเซีย

ผู้เชี่ยวชาญหวังว่าการลดอัตราภาษี นาเข้าน้ามันพื ชเหล่านี้จะช่วยดึงราคาค้าปลีกน้ามันพื ชในประเทศลงมา
ได้ก่อนช่วงเทศกาลสาคัญปลายปีนี้ อย่างไรก็ตาม อินเดียควรลดภาษี นาเข้าน้ ามันเรปซีด (rapeseed oil) เช่นกัน
ซึ่งยังคงเก็บภาษีนาเข้าอยู่ที่ร้อยละ 38.5 และราคาในประเทศพุ่งสู งขึ้นเป็นเกือบสองเท่าของปีที่แล้ว
ที่มา: Business line, September 11, 2021. Government cuts import duty on palm, soybean and sunflower oils.

ข้อมูลเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะสาหรับผู้ประกอบการไทย
อินเดียเป็นผู้นาเข้าน้ามันพื ชอันดับ 1 ของโลก โดยนาเข้าเฉลี่ยราว 15 ล้านตันต่อปี ซึ่งในจานวนนี้ประกอบ
ไปด้วยน้ามันปาล์มมากที่สุด คือ 9 ล้านตัน และอีก 6 ล้านตันเป็นน้ามันถั่วเหลืองและน้ ามันดอกทานตะวัน โดยมี
อินโดนีเซียและมาเลเซียเป็นแหล่งนาเข้าสาคัญ ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาราคาน้ามันสาหรับบริโภคในอินเดียเพิ่มสู งขึ้น
มากกว่า 2 เท่าตัว เนื่องจากน้ามันสาหรับบริโภคในอินเดียกว่า 2 ใน 3 มาจากการนาเข้า ราคาน้ามันจึงผันผวนไป
ตามราคาในตลาดโลกที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
แม้ไ ทยอาจจะไม่ ใช่ต ลาดนาเข้า น้ ามั นที่ส าคั ญที่ สุด ของอิน เดี ย แต่ อิ น เดี ยเป็น ตลาดส่ ง ออกน้ ามันปาล์ม
อันดับ 1 ของไทย โดยในปี 2563 ไทยส่ งออกน้ ามันปาล์มไปยังอินเดีย 162,962 ตัน คิดเป็นมูลค่าราว 105 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ และในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2564 ไทยส่ งออกน้ ามันปาล์มไปยังอินเดียแล้ว 187,875 ตัน คิด
เป็นมูลค่าราว 205 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งคิดเป็นสั ดส่ วนร้อยละ 73 ของมูลค่าการส่ งออกน้ามันปาล์มทั้งหมดของ
ไทย
ก่อนหน้านี้อินเดียยังได้ประกาศลดอัต ราภาษี นาเข้าน้ ามันปาล์มดิบอย่า งต่อเนื่อง เพื่ อตอบสนองความต้องการบริโภคน้ามันปาล์มในประเทศและบรรเทาราคาจาหน่ายน้ามันปาล์มบริสุทธิ์ภายในประเทศซึ่งสู งขึ้นต่อเนือ
่ ง
จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยในการเร่งส่ งออกน้ ามันปาล์มบริสุทธิ์โดยเฉพาะขนาดบรรจุ ภัณฑ์สาเร็ จรู ป
พร้อมจาหน่ายปลีก นอกจากนี้ ผู้นาเข้าน้ามันพืชอินเดียยังสนใจนาเข้าน้ามันทางเลือกอื่นที่มีราคาไม่ผันผวนมากนัก
เพื่ อแทนน้ ามันปาล์มบริสุทธิ์และตอบสนองตลาดในประเทศซึ่งกาลังเข้าสู่ ช่วงเทศกาล เช่น น้ามันถั่วเหลือง น้ ามัน
ดอกทานตะวัน และน้ ามันเรปซีด เป็นต้น โดยไทยควรเน้นการส่ งออกจากท่าเรือภาคใต้ฝ่ ั งตะวันตกไปท่าเรือฝั่ ง
ตะวันออกของอินเดีย เช่น ท่าเรือเมืองเจนไนและโกลกาตา ซึ่งจะช่วยให้ต้นทุนการขนส่ งไม่สูงจนเกินไปและทาให้
แข่งขันด้านราคากับประเทศคู่แข่ง เช่น มาเลเซีย และอินโดนีเซีย
อ้างอิง:
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