ปที่ 2 ฉบับที่ 5 ประจําเดือนพฤษภาคม 2555

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

สถิติการสงออก
เม.ย.-54

เม.ย.-55

%

มี.ค.-55

947,705

591,081

-37.6

595,654

ม.ค.-เม.ย.
2554
3,963,784

%
-0.8

ม.ค.-เม.ย.
2555
2,251,488

%
-43.2

หนวย : ตัน (ขาวสาร)

ราคาขาว
รายการ

25 เม.ย. 55 2 พ.ค. 55

9 พ.ค. 55

16 พ.ค. 55

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

$1086

$1091

$1084

$1072

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

$1070

$1075

$1068

$1056

ขาวหอมปทุมธานี (TPFR)

$905

$909

$903

$893

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

$581

$593

$615

$624

ขาวสารชนิด 5 % (WR 5%)

$564

$577

$606

$615

ขาวสารชนิด 25 % (WR 25%)

$565

$572

$583

$584

ปลายขาว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super)

$558

$561

$557

$550

ขาวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%)

$771

$791

$786

$777

ขาวนึ่งชนิด 100 % (PBR 100%)

$607

$616

$622

$624

หนวย : เหรียญสหรัฐฯตอตัน (US$/MT) เอฟโอบี

สรุปสถานการณสงออก และคาดการณ
การสงออกขาวในชวง 4 เดือนที่ผานมา (ม.ค.-เม.ย.) มีปริมาณทั้งสิ้น 2.2 ลานตัน มูลคา 46,132 ลานบาท ซึ่งเมื่อเทียบ
กับชวงเดียวกันของป 2554 ที่มีปริมาณ 3.9 ลานตัน มูลคา 68,582 ลานบาท ลดลงในดานปริมาณ 43% และ 32% ในดานของ
มูลคา ทั้งนี้ ขาวที่สงออกมีราคาเฉลี่ย 669 เหรียญสหรัฐตอตัน เพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบกับราคาเฉลี่ยในชวงเดียวกันของป 2554
ทั้งนี้ ในชวง 4 เดือนที่ผานมา (ม.ค.-เม.ย.) ประเทศผูนําเขาขาวไทย 5 อันดับแรก ประกอบดวย
1. ไนจีเรีย ปริมาณ 542,496 ตัน
2. อินโดนีเซีย ปริมาณ 262,045 ตัน
3. สหรัฐอเมริกา ปริมาณ 106,246 ตัน
4. แคเมอรูน ปริมาณ 97,575 ตัน
5. แอฟริกาใต ปริมาณ 94,791 ตัน

สถานการณสงออกในเดือนเมษายนใกลเคียงกับเดือนมีนาคมที่ผานมา เนื่องจากประเทศไนจีเรียไดประกาศจะขึ้นภาษี
นําเขาขาวตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคมศกนี้ สงผลใหผูนําเขาขาวของไนจีเรียตองเรงนําเขาขาวนึ่งมากขึ้นเพราะเกรงวาอัตราภาษีใหม
จะทําใหผูนําเขามีตนทุนนําเขาสูงขึ้น ขณะที่อินเดียไมสามารถสงมอบขาวไดทันตามเวลา จึงทําใหผูซื้อขาวนึ่งหันกลับมาสั่งซื้อ
ขาวนึ่งจากไทย โดยจะเห็นไดจากนับตั้งแตเดือนกุมภาพันธมาจนถึงเดือนเมษายน ประเทศไนจีเรียไดนําเขาขาวนึ่งจากไทย
จํานวน 47,894 ตัน 195,153 ตัน และ 307,103 ตัน ตามลําดับ
อยางไรก็ตามในสวนของการสงออกขาวขาวนั้น ยังคงมีปริมาณลดลงอยางตอเนื่องจากชวงตนปที่ผานมา และลดลงจาก
ชวงเดียวกันของปที่ผานมาถึง 50% เนื่องจากประเทศไทยยังคงตองเผชิญกับการแขงขันที่รุนแรงจากประเทศคูแขงทั้งจากอินเดีย
และเวี ยดนามที่ ในช วงหลังได ป รับ ลดราคาส งออกลงมาเพื่ อแข งขัน กั บอิ น เดี ยและปากีส ถาน โดยในบางชว งราคาข า วของ
เวียดนามไดลดลงต่ํากวาคูแขง ในขณะที่ราคาขาวของไทยสูงกวาคูแขงถึง 150-190 เหรียญสหรัฐฯตอตัน จึงทําใหผูซื้อสวนใหญ
หันไปซื้อจากประเทศที่เสนอราคาขายต่ํากวา ยกตัวอยางเชน ขาวขาว 5%ของอินเดีย เสนอขายที่ 420-430 เหรียญสหรัฐฯตอตัน
(เอฟโอบี) ปากีสถาน เสนอขายที่ 450-460 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) และเวียดนาม เสนอขายที่ 425-435 เหรียญสหรัฐฯ
ตอตัน (เอฟโอบี) ขณะที่ขาวขาว 5% ของไทยเสนอขายที่ 615 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี)
ในเดือนพฤษภาคม 2555 นี้ คาดวาจะมีการสงออกประมาณ 600,000 ตัน เนื่องจากในชวงนี้ผูสงออกยังคงเรงสงมอบขาว
นึ่งใหกับไนจีเรียตามสัญญาที่คางอยูเพื่อใหทันเวลาที่รัฐบาลไนจีเรียจะขึ้นภาษีนําเขาขาวในเดือนกรกฎาคมนี้ ขณะเดียวกันผู
สงออกยังคงมีสัญญาสงมอบขาวขาวใหประเทศอิรักตามที่ประมูลไดกอนหนานี้ อยางไรก็ตามสมาคมฯ คาดการณวาในชวงปลาย
ไตรมาสสองปริมาณสงออกจะลดลงเหลือประมาณเดือนละ 500,000 ตัน เนื่องจากการสงออกขาวนึ่งจะชะลอตัวลง

ขาวกิจกรรมสมาคม
คณะกรรมการบริหารสมาคมเดินทางไปเยี่ยมเยือนสมาคมผูนําเขาขาวแหงฮองกง และผูนําเขาขาวมาเกา

นางสาวกอบสุข เอี่ยมสุรีย นายกสมาคมผูสงออกขาวไทย พรอมดวยคณะกรรมการบริหารสมาคม เดินทางไปเยี่ยมเยือน
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาคมผูนําเขาขาวแหงฮองกง (The Rice Merchants’ Association of Hong Kong Limited)
และผูนําเขาขาวมาเกา ระหวางวันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2555

สมาคมตอนรับคณะผูแทนผูประกอบการดานการสงออกขาวของกัมพูชา

นางสาวกอบสุข เอี่ยมสุรีย นายกสมาคมผูสงออกขาวไทย พรอมดวยคณะกรรมการบริหารสมาคม ตอนรับคณะผูแทนผูประกอบการ
ดานการสงออกขาวของกัมพูชา นําโดย ออกญาเคียง ฮัน (KHIENG HANN) รองประธานสภาหอการคากัมพูชา ในโอกาสที่ไดเดินทางมา
เยี่ยมสมาคมเพื่อกระชับความรวมมือดานการสงออกขาว เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2555 ณ สมาคมผูสงออกขาวไทย

สมาคมตอนรับคณะผูแทนจากมหาวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกา

นางสาวกอบสุข เอี่ยมสุรีย นายกสมาคมผูสงออกขาวไทย และนายโชคชัย เศรษฐีวรรณ อุปนายก ตอนรับคณะผูแทนจากมหาวิทยาลัย
ปองกันราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา (National Defense University) พรอมทั้งบรรยายสถานการณการคาไทยขาว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3
พฤษภาคม 2555 เวลา 8.30 น. ณ สมาคมผูสงออกขาวไทย

สมาคมรวมแสดงความยินดีในโอกาสวันคลายวันสถาปนากรมการคาภายใน ครบรอบ 70 ป

นายกิจจา เวศยไกรศรี รองเลขาธิการสมาคมผูสงออกขาวไทย และนายสมเกียรติ มรรคยาธร นายกสมาคมผูประกอบการขาวถุงไทย
และปฏิคมสมาคมผูสงออกขาวไทย มอบกระเชาดอกไมแสดงความยินดีกับนางวัชรี วิมุกตายน อธิบดีกรมการคาภายใน เนื่องในโอกาสวัน
คลายวันสถาปนากรมการคาภายใน ครบรอบ 70 ป เมื่อวันศุกรที่ 4 พฤษภาคม 2555 เวลา 9.00 น. ณ กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย
จัด ทํ า โดย สมาคมผู ส ง ออกข า วไทย เลขที่ 37 ซอยงามดู พ ลี ถนนพระราม 4 แขวงทุ ง มหาเมฆ เขตสาทร กรุ ง เทพมหานคร 10120
โทรศัพท 0-2287-2674-7 โทรสาร 0-2287-2678, 0-2287-2664 อีเมล: contact@thairiceexporters.or.th www.thairiceexporters.or.th

