สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
(3 – 9 มีนาคม 2551)
1. ราคาน้ํามันโลก
1.1 ราคาน้ํามันดิบ
ในสั ปดาห นี้ ราคาน้ํ ามั นดิ บดู ไบและเบรนท เฉลี่ ยอยู ที่ ระดั บ $95.12 และ $101.21 ต อบาร เรล
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $1.98 และ $2.05 ตอบารเรล ตามลําดับ จากขาวคาเงินดอลลารสหรัฐฯ
ออนตัวลง รวมทั้งนักลงทุนเขาซื้อเพื่อเก็งกําไรในตลาดซื้อขายลวงหนา ประกอบกับขาวกลุมกบฏฝายซาย
ของโคลัมเบียกอเหตุวางระเบิดทอสงน้ํามันดิบ Trasandino (100,000 บารเรล/วัน) ในขณะที่โอเปคมีมติ
คงปริมาณการผลิตในการประชุมวันที่ 5 มีนาคม 2551
1.2 ราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร
น้ํามันเบนซิน ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และ 92 เฉลี่ยอยูที่ระดับ $108.59
และ $108.07 ตอบารเรล ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $1.73 และ $1.47 ตอบารเรล ตามลําดับ จาก
Sinopec ของจีนมีแผนงดการนําเขาน้ํามันเบนซินในเดือนมีนาคม 2551 ประกอบกับ International
Enterprise Singapore (IES) รายงานปริมาณสํารอง Light Distillates ของสิงคโปรประจําสัปดาหสิ้นสุด
วันที่ 5 มีนาคม 2551 อยูที่ระดับ 9.55 ลานบารเรล อยูสูงกวาชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 3.9
น้ํามันดีเซล ในสั ป ดาห นี้ ร าคาน้ํ า มั น ดี เ ซลหมุ น เร็ ว เฉลี่ ย อยู ที่ ร ะดั บ $120.20 ต อ บาร เ รล
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $3.54 ตอบารเรล จากขาวจีนมีแผนนําเขาน้ํามันดีเซลในเดือนมีนาคม
เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ รอยละ125 มาอยูที่ระดับ 450,000 ตัน และ Formosa ของไตหวันงดสงออก
น้ํามันดีเซลในเดือนเมษายน (เดือนมีนาคม สงออกจํานวน 6 เที่ยวเรือ) เนื่องจากโรงกลั่นปดซอมบํารุง และ
IES รายงานปริมาณสํารอง Middle Distillates ของสิงคโปรประจําสัปดาหสิ้นสุดวันที่ 5 มีนาคม 2551 อยู
ที่ระดับ 7.31 ลานบารเรล ต่ํากวาปริมาณสํารองชวงเดียวกันของปกอน รอยละ10.9
น้ํามันเตา ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเตาเฉลี่ยอยูที่ระดับ $77.56 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก
สัปดาหที่แลว $1.97 ตอบารเรล เนื่องจากจีนนําเขาน้ํามันเตาในเดือนกุมภาพันธ สูงกวาเดือนมกราคม
รอยละ 18 ที่ระดับ 1.44 ลานตัน และเริ่มเขาซื้อในเดือนมีนาคม ปริมาณ 1.31 ลานตัน รวมทั้งขาวโรงไฟฟา
เกาหลีใตนําเขาน้ํามันเตา ปริมาณ 72,000 ตัน สงมอบวันที่ 25 - 30 มีนาคม 2551 และนําเขาน้ํามันเตา
กํามะถันต่ํา ปริมาณ 30,000 ตัน สงมอบครึ่งแรกเดือนมีนาคม 2551

2. ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงของไทย
ในสัปดาหนี้ผูคาน้ํามัน ยกเวน ปตท.และบางจาก ปรับราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็วเพิ่มขึ้น 0.50
บาท/ลิตร เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2551 โดยมีราคาดังนี้
ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 10 มีนาคม 2551)
หนวย : บาท/ลิตร
เบนซินออกเทน 95
เบนซินออกเทน 91
แกสโซฮอล 95 (E10)
แกสโซฮอล 95 (E20)
แกสโซฮอล 91
ดีเซลหมุนเร็ว
ดีเซลหมุนเร็วบี 5

ปตท.
33.59
32.49
29.59
27.59
28.79
29.94
29.44

อื่นๆ
33.59
32.49
29.59
27.59
28.79
30.44
29.44

จากคาเงินบาทของไทยแข็งตัวขึ้นจากสัปดาหที่แลว 0.55 บาท/เหรียญสหรัฐ มาอยูที่ระดับเฉลี่ย
31.7010 บาท/เหรียญสหรัฐ ตนทุนน้ํามันเบนซินลดลง 0.73 บาท/ลิตร และตนทุนน้ํามันดีเซลเพิ่มขึ้น 0.30
บาท/ลิตร สงผลใหคาการตลาดของน้ํามันเบนซินและดีเซลอยูที่ระดับ 1.10 บาท/ลิตร และ -0.28 บาท/ลิตร
ตามลําดับ และคาการกลั่นเฉลี่ยอยูที่ระดับ 1.90 บาท/ลิตร
3. ฐานะกองทุนน้ํามันเชือ้ เพลิง
3.1 การจัดเก็บอัตราเงินสงเขากองทุนน้าํ มันเชือ้ เพลิงของน้ํามันชนิดตางๆ เปนดังนี้
อัตราเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
( ณ วันที่ 10 มีนาคม 2551)
ชนิดน้ํามัน
น้ํามันเบนซินออกเทน 95
น้ํามันเบนซินออกเทน 91
น้ํามันแกสโซฮอล 95 (E10)
น้ํามันแกสโซฮอล 95 (E20)
น้ํามันแกสโซฮอล 91
น้ํามันกาด
น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว
น้ํามันดีเซลหมุนเร็วบี 5
น้ํามันมวง
น้ํามันเตา
LPG

บาท/ลิตร
3.45
3.00
0.2500
-0.3000
-0.2500
0.10
0.10
-0.40
-2.1357
0.06
0.3033
2

3.2 ฐานะกองทุนน้ํามันฯ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2551 มีเงินสดในบัญชี 14,020 ลานบาท มี
หนี้สินกองทุน 10,135 ลานบาท แยกเปนหนี้พันธบัตร 8,800 ลานบาท ภาระดอกเบี้ยพันธบัตร 388 ลานบาท
และหนี้คางชําระเงินชดเชย 947 ลานบาท ฐานะกองทุนน้ํามันสุทธิ 3,884 ลานบาท มีรายละเอียด ดังนี้
ประมาณการฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 10 มีนาคม 2551)
เงินสดในบัญชี
- เงินสะสมสํารองเพื่อการชําระหนี้*
- เงินสะสมเพือ่ การจายดอกเบี้ยและไถถอนพันธบัตรชุดที่ 3 (ต.ค.51)**
- เงินฝาก ธ.ก.ส. (โครงการสงเสริมการปลูกปาลม (อายุ 10 ป))
- เงินคงเหลือในบัญชี
หนี้สินกองทุน
- หนี้พนั ธบัตร**
- ภาระดอกเบีย้ พันธบัตร
- หนี้คางชําระเงินชดเชย***
หนี้เงินชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิง
หนี้ชดเชยกาซ LPG
หนี้เงินชดเชยแกสโซฮอล 91 และ บี5
หนี้เงินชดเชย B100
ฐานะกองทุนน้ํามันฯ สุทธิ
ประมาณการรายรับ/รายจายเดือน มี.ค. 51
รายรับจากเงินสงเขากองทุนฯ สุทธิ
รายจายของกองทุนฯ
ชําระหนี้ชดเชยราคา LPG
จายชดเชยราคาน้ํามัน B100
รายรับมากกวารายจาย

หนวย : ลานบาท
14,020
2,920
6,267
500
4,333
-10,135
-8,800
-388
-947
-732
-107
-53
-55
3,884
1,375
-248
-48
-200
1,127

หมายเหตุ : * ตองสะสมไวตามขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของ สบพน. และผูถือพันธบัตร
** เงินดังกลาวสะสมเพื่อจายดอกเบี้ยและไถถอนพันธบัตรชุดที่ 3 ซึ่งเมื่อรวมกับเงินสะสมสํารอง
เพื่อการชําระหนี้ 2,920 ลานบาท จะเทากับจํานวนเงินที่จะตองจายดอกเบี้ยและไถถอนพันธบัตร
ชุดที่ 3 คือ 9,188 ลานบาท
*** หนี้คางชําระเงินชดเชยเปนตัวเลขประมาณการ
ที่มา : สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
3

