ื้ เพลิงชวี ภาพ
สถานการณ์ราคานา้ ม ันเชอ

ไบโอดีเซล (B100)
30 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2563

ราคาน้ามันไบโอดีเซลอ้างอิงเฉลี่ย 30 พ.ย.- 6 ธ.ค. 2563 อยู่ที่ 40.55 บาทต่อ
ลิตร ลดลงจากสัปดาห์ที่แล้ว 0.07 บาทต่อลิตร
• จากสถานการณ์ราคาผลปาล์มน้ามัน ณ วันที่ 23-27 พ.ย. 2563 เฉลี่ยอยู่ที่
6.00-7.00 บาทต่อ กก. ราคาน้ามันปาล์มดิบอยู่ที่ 36.00-38.00 บาทต่อ กก.
ปรับตัวสูงขึนเนื่องจากปริมาณสต๊อกในเดือน ก.ย. ต่้าลงและผลผลิตอยู่
ในช่วงนอกฤดูกาล ท้าให้ผู้ผลิตมีความต้องการซือน้ามันปาล์มดิบ ปริมาณ
สต๊อกคงเหลือหักน้ามันปาล์มดิบของ กฟผ. ณ สินเดือน ก.ย. ประมาณ
448,771 ตั น ลดลงจากเดื อ น ส.ค. 89,752 ตั น ส่ ว นสต็ อ กน้ า มั น
ไบโอดีเซล (B100) ณ สินเดือน ก.ย. 63 เท่ากับ 84,490 ล้านลิตร
•

สถานการณ์การผลิตปาล์มน้ามัน ปี 2563 มีเนือที่ให้ผล 5.81 ล้านไร่
ผลผลิต 19.14 ล้านตัน คิดเป็นน้ามันปาล์มดิบ 3.29 ตันต่อไร่ โดยใน
ปี 2563 (ม.ค.-ก.ย.) อัตราสกัดน้ามันเฉลี่ยร้อยละ 17.57 และมีการ
ส่ ง ออก CPO 191,443 ตั น โดยมี ค วามต้ อ งการใช้ ใ นประเทศ
ด้านบริโภค และอุตสาหกรรมอื่น 915,733 ตัน และความต้องการใช้
ด้านน้ามันไบโอดีเซล 1,017,563 ตัน ตังแต่ต้นปี 2563 (ม.ค.-ก.ย. 63)

•

จากข้อมูลปริมาณการใช้เดือน ก.ย. 63 มีการใช้น้ามันดีเซลประมาณ
62.46 ล้านลิตรต่อวัน ลดลงจากเดือน ส.ค.63 ประมาณ 1.02 ล้าน
ลิตร/วัน ซึ่งปริมาณการใช้ B100 ในเดือน ก.ย. 63 เท่ากับ 5.03 ล้าน
ลิตร/วัน ต่้ากว่าปริมาณการใช้น้ามันดีเซลในเดือน ส.ค. เพียงเล็กน้อย
เนื่ อ งจากสถานการณ์ เ ริ่ ม เข้ า สู่ ภ าวะปกติ ทั งนี ปริ ม าณการผลิ ต
น้ า มั น ไบโอดี เ ซลประมาณ 4.73 ล้ า นลิ ต รต่ อ วั น ลดลงจากเดื อ น
ส.ค.63 ประมาณ 0.23 ล้านลิตร/วัน

ปริมาณการผลิตและการใช้ไบโอดีเซลภาคเชือเพลิง
2563

ไบโอดีเซลภาคเชือเพลิง
(ล้านลิตร/วัน)

ปริมาณการผลิต
ปริมาณการใช้

2562

5.05
4.90

ม.ค.
5.21
5.35

ก.พ.
5.52
5.43

มี.ค.
4.83
5.32

เม.ย
4.55
4.74

ราคาเอทานอลอ้างอิงในเดือนพฤศจิกายนอยู่ที่ 23.80 บาทต่อ
ลิตร โดยราคาไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อน เนื่องจากเป็นราคาซือขาย
แบบระยะยาวของผู้ค้า
ปริมาณการใช้เอทานอลในภาคเชือเพลิงในเดือนกันยายน อยู่ที่
4.42 ล้านลิตรต่อวัน ปรับเพิ่มขึนจากเดือนก่อน 0.01 ล้านลิตรต่อวัน
จากการใช้น้ามันแก๊สโซฮอล์ E20 ที่เพิ่มขึน
โรงงานเอทานอลที่ ผ ลิ ต เพื่ อ จ้ า หน่ า ยเป็ น น้ า มั น เชื อเพลิ ง มี
จ้านวน 26 โรง ก้าลังการผลิตติดตังรวม 6.10 ล้านลิตรต่อวัน ผลิตจริง
ในเดือนกันยายน อยู่ที่ 4.07 ล้านลิตรต่อวัน ผลิตเพิ่มขึนจากเดือนก่อน
0.13 ล้านลิตรต่อวัน
ปริ ม าณเอทานอลที่ บ ริ จ าคและจ้ า หน่ า ยเพื่ อ น้ า ไปผลิ ต เป็ น
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท้ า ความสะอาด ตามประกาศกรมสรรพสามิ ต เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์
ส้าหรับสุราสามทับที่น้าไปแปลงสภาพเพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ท้า
ความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ สินสุด ณ 30 กันยายน
2563 โดยมีปริมาณรวมทังสิน 30.06 ล้านลิตร
ปริมาณการผลิตและการใช้เอทานอลภาคเชือเพลิง

ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน

2563
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3.46 3.04 3.65 4.30 4.06 4.07
2.92 3.59 4.06 4.48 4.30 4.42
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ต.ค.63

มิ.ย.
5.26
5.04

ก.ค.
5.11
5.01

ส.ค.
4.96
4.95

ก.ย.
4.73
5.03

หมายเหตุ: ปริมาณคงเหลือ รวมปริมาณส้ารองตามกฎหมาย โดยปริมาณส้ารอง ของผู้ค้า ม.7 ณ เดือนกันยายน
2563 ปริมาณ 17.616 ล้านลิตร

เอทานอล
ราคาเอทานอลอ้างอิง ในเดือนพฤศจิกายน 2563 อยู่ที่ 23.80 บาทต่อลิตร

เอทานอลภาคเชือเพลิง
2562
(ล้านลิตร)
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
ปริมาณการผลิต
4.46 4.76 5.14 4.49
ปริมาณการใช้
4.39 4.33 4.31 3.97

พ.ค.
4.99
5.12

พฤศจิกายน 2563

ปริมาณเอทานอลแปลงสภาพ
ที่น้าไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ท้าความสะอาดมือของโรงงานเอทานอล
หน่วย: ลิตร
มี.ค. 63
เม.ย. 63
พ.ค. 63
มิ.ย. 63
ก.ค. 63
ส.ค. 63
ก.ย. 63

รวม

บริจาค

จ้าหน่าย

รวม

1,485,023.75
2,381,839.00
256,179.00
24,327.00
13,268.00
13,849.00
-

9,937,642.00
13,129,040.00
2,156,652.00
554,100.00
107,428.00
28,600.00
5,000

11,422,665.75
15,510,879.00
2,412,831.00
578,427.00
120,696.00
10,170.00
5,000

4,163,206.75

25,892,462.00

30,055,668.75

ที่มา: กรมสรรพสามิต ณ 1 ต.ค. 63

