ปที่ 2 ฉบับที่ 4 ประจําเดือนเมษายน 2555

สมาคมผูสงออกขาวไทย โทร.0-2287-2674-7 โทรสาร. 0-2287-2678

สถิติการสงออก
มี.ค.-54

มี.ค.-55

%

ก.พ.-55

1,123,374

599,410

-46.6

616,136

ม.ค.-มี.ค.
2554
3,015,638

%
-2.7

ม.ค.-มี.ค.
2555
1,655,132

%
-45.1

หนวย : ตัน (ขาวสาร)

ราคาขาว
รายการ

11 เม.ย. 55 18 เม.ย. 55
$1084
$1090

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (53/54) (THMR A crop year 10/11)

28 มี.ค. 55
$1115

4 เม.ย. 55
$1103

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (54/55) (THMR A crop year 11/12)

$1097

$1087

$1068

$1073

ขาวหอมปทุมธานี (TPFR)

$962

$953

$936

$924

ขาวสารชนิด 100 % ชั้น 2 (WR 100% Grade B)

$565

$566

$563

$566

ขาวสารชนิด 5 % (WR 5%)

$549

$550

$546

$549

ขาวสารชนิด 25 % (WR 25%)

$554

$551

$547

$550

ปลายขาว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super)

$549

$544

$540

$542

ขาวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%)

$832

$791

$769

$773

ขาวนึ่งชนิด 100 % (PBR 100%)

$625

$609

$606

$608

หนวย : เหรียญสหรัฐฯตอตัน (US$/MT) เอฟโอบี

สรุปสถานการณสงออก และคาดการณ
การสงออกขาวในชวง 3 เดือนที่ผานมา (ม.ค.-มี.ค.) มีปริมาณทั้งสิ้น 1.6 ลานตัน มูลคา 33,667 ลานบาท ซึ่งเมื่อเทียบ
กับชวงเดียวกันของป 2554 ที่มีปริมาณ 3.0 ลานตัน มูลคา 52,370 ลานบาท ลดลงในดานปริมาณ 45% และ 35% ในดานของ
มูลคา ทั้งนี้ ขาวที่สงออกมีราคาเฉลี่ย 671 เหรียญสหรัฐตอตัน เพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบกับราคาเฉลี่ยในชวงเดียวกันของป 2554
ทั้งนี้ ในชวง 3 เดือนที่ผานมา (ม.ค.-มี.ค.) ประเทศผูนําเขาขาวไทย 5 อันดับแรก ประกอบดวย
1. ไนจีเรีย ปริมาณ 271,517 ตัน
2. อินโดนีเซีย ปริมาณ 258,795 ตัน
3. สิงคโปร ปริมาณ 112,152 ตัน
4. แอฟริกาใต ปริมาณ 76,673 ตัน
5. ญี่ปุน ปริมาณ 70,383 ตัน

สถานการณสงออกในชวงนี้มีแนวโนมดีขึ้นตอเนื่องจากเดือนกุมภาพันธที่ผานมา สืบเนื่องมาจากประเทศไนจีเรียได
ประกาศจะขึ้นภาษีนําเขาขาวในวันที่ 1 กรกฎาคมศกนี้ โดยขาวสาร หรือขาวขัดสี (Polished or milled rice) จะปรับอัตราภาษี
นําเขาขึ้นเปน 53% จากเดิม 33% ของราคาอางอิง (Benchmark price) ซึ่งปจจุบันประกาศไวที่ 600 เหรียญสหรัฐฯตอตัน จึงทํา
ใหผูนําเขาขาวของไนจีเรียตองเรงนําเขามากขึ้น สงผลใหผูสงออกของอินเดียประสบปญหาดานการสงมอบไมทันเวลา ผูซื้อขาว
นึ่งบางสวนจึงหันกลับมานําเขาขาวนึ่งจากไทย โดยจะเห็นไดจากนับตั้งแตเดือนกุมภาพันธมาจนถึงเดือนมีนาคม ประเทศไนจีเรีย
ไดนําเขาขาวนึ่งจากไทยจํานวน 47,894 ตัน และ 195,153 ตัน ตามลําดับ
อยางไรก็ตามในสวนของการสงออกขาวขาวนั้น ยังคงมีปริมาณลดลงเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา ที่มีการ
สงออกเดือนละกวา 400,000 ตัน ทั้งนี้เนื่องจากราคาขาวของไทยยังคงสูงกวาคูแขงมาก ทําใหผูซื้อสวนใหญหันไปซื้อจากอินเดีย
ปากีสถาน รวมถึงเวียดนาม ซึ่งเสนอราคาขายต่ํากวาไทยมาก ยกตัวอยางเชน ขาวขาว 5%ของอินเดีย เสนอขายที่ 430-440
เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) ปากีสถาน เสนอขายที่ 470-480 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) และเวียดนาม เสนอขายที่ 425435 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) ขณะที่ขาวขาว 100%ชั้น 2 ของไทยเสนอขายที่ 566 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี)
ในเดือนเมษายน 2555 นี้ คาดวาจะมีการสงออกประมาณ 600,000 ตัน เนื่องจากในชวงนี้ผูสงออกตองเรงสงมอบขาวนึ่ง
ใหกับไนจีเรียตามสัญญาที่คางอยูเพื่อใหทันเวลาที่รัฐบาลไนจีเรียจะขึ้นภาษีนําเขาขาวในเดือนกรกฎาคมนี้ นอกจากนี้ ผูสงออก
ยังคงมีสัญญาคางสงมอบขาวขาวใหประเทศอิรักตามที่ประมูลไดกอนหนานี้ อยางไรก็ตามสมาคมฯ คาดการณวาหลังจากเดือน
เมษายน ปริมาณสงออกอาจจะลดลงเหลือประมาณเดือนละ 500,000 ตัน เนื่องจากคาดวาการสงออกขาวนึ่งจะเริ่มชะลอตัวลง

ขาวกิจกรรมสมาคม
คณะผูแทนจากองคกรจัดซื้อขาวของเกาหลีใต
เยี่ยมสมาคม

คณะผูแทนจากองคกรจัดซื้อขาวของเกาหลีใต (Korea Agro

สมาคมจัดประชุมหารือแนวทางการปรับลดขัน้ ตอน
เอกสารสงออกขาว

สมาคมผูสงออกขาวไทย ประชุมหารือรวมกับ สภาหอการคา

Fisheries Trade Corporation) ไดเดินทางมาเยี่ยมสมาคมเพื่อพบปะ แหงประเทศไทย และกรมศุลกากร เกี่ยวกับระบบขั้นตอนเอกสารใน
หารื อ และแลกเปลี่ ย นข อ มู ล เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ 28 มี น าคม 2555 การสงออกขาว เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงลดขั้นตอนของเอกสาร
ณ หองประชุมสมาคมฯ

เมื่อวันศุกรที่ 23 มีนาคม 2555 ณ หองประชุมสมาคมฯ

จัดทําโดย สมาคมผูสงออกขาวไทย เลขที่ 37 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท 0-2287-2674-7 โทรสาร 0-2287-2678, 0-2287-2664 อีเมล: contact@thairiceexporters.or.th www.thairiceexporters.or.th

