สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
(17 – 23 มีนาคม 2551)
1. ราคาน้ํามันโลก
1.1 ราคาน้ํามันดิบ
ในสั ปดาห นี้ ราคาน้ํ ามั นดิ บดู ไบและเบรนท เฉลี่ ยอยู ที่ ระดั บ $97.84 และ $102.54 ต อบาร เรล
ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $0.08 และ $3.69 ตอบารเรล ตามลําดับ จากขาว Energy Information
Administration (EIA) ของกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ รายงานปริมาณสํารองน้ํามันดิบสัปดาหสนิ้ สุดวันที่ 14
มีนาคม 2551 เพิ่มขึ้นจากสัปดาหกอน 0.2 ลานบารเรล อยูที่ระดับ 311.8 ลานบารเรล และขาวสหภาพแรงงาน
บริษัทน้ํามันในไนจีเรียเลื่อนประทวงหยุดงานเปนสัปดาหหนา และจากนักลงทุนวิตกกังวลวาเศรษฐกิจที่
ชะลอตัวลงของสหรัฐฯ จะทําใหความตองการพลังงานลดลง นอกจากนี้ การที่สกุลเงินดอลลารแข็งแกรง
ขึ้นทําใหนักลงทุนบางกลุมปลีกตัวออกจากตลาดสินคาโภคภัณฑ ประกอบกับขาวทาสงน้ํามัน Cayo
Arcas ของเม็กซิโกกลับมาเปดดําเนินการตามปกติ หลังปดดําเนินการเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวน
และขาวโอเปค (ไมรวม Angola และ Ecuador) สงออกน้ํามันดิบเพิ่มขึ้น 60,000 บารเรล/วัน
1.2 ราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร
น้ํามันเบนซิน ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และ 92 เฉลี่ยอยูที่ระดับ $107.43
และ $106.83 ตอบารเรล ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $4.89 และ $4.94 ตอบารเรล ตามลําดับ ตามราคา
ปดน้ํามันดิบและจีนรายงานตัวเลขการสงออกน้ํามันเบนซินเดือนกุมภาพันธ 2551 เพิ่มขึ้นมาอยูที่ระดับ
130,000 ตัน สูงกวาเดือนมกราคม ที่สงออกปริมาณ 63,565 ตัน และและขาวโรงกลั่นในประเทศญี่ปุนมี
แผนที่จะใชเอทานอลในการผสมกับน้ํามันเบนซินเพื่อลดการนําน้ํามันดิบเขากลั่นที่ปริมาณ 3 ลานบารเรล/ป
และขาวความตองการน้ํามันในภูมิภาคที่มีเขามาอยางตอเนื่องโดยลาสุด อินโดนีเซีย มีแผนนําเขาน้ํามัน
เบนซินจํานวน 4.6 ลานบารเรล ในเดือนเมษายน เพิ่มขึ้นจาก 4.2 ลานบารเรลในเดือนมีนาคม ประกอบกับ
ตัวเลขประกาศน้ํามันเบนซินสํารองที่สิงคโปรที่ปรับลดลงรอยละ 7.37 เทียบกับสัปดาหกอน สงผลใหตลาด
เริ่มคลายความกังวลเกี่ยวกับปริมาณน้ํามันเบนซินที่นําเขาจากภูมิภาคอื่นเขามาในตลาดสิงคโปรในชวง
กอนหนานี้
น้ํามันดีเซล ในสั ป ดาห นี้ ร าคาน้ํ า มั น ดี เ ซลหมุ น เร็ ว เฉลี่ ย อยู ที่ ร ะดั บ $129.55 ต อ บาร เ รล
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $2.00 ตอบารเรล จากขาว Petrolimex ของเวียดนามออกประมูลซื้อ
น้ํามันดีเซลหมุนเร็วปริมาณ 254,000 ตัน สงมอบไตรมาสที่ 2 และขาว Bharat Petroleum Corp. นําเขา
น้ํามันดีเซลหมุนเร็วปริมาณ 160,000 ตัน สงมอบไตรมาสที่ 2 และจากขาว Pertamina ของอินโดนีเซีย
นําเขาน้ํามันดีเซลในเดือนมีนาคม - เมษายน 2551 ปริมาณ 800,000 ตัน สูงกวาเดือนกุมภาพันธ ปริมาณ
260,000 ตัน
น้ํามันเตา ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเตาเฉลี่ยอยูที่ระดับ $78.34 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก
สัปดาหที่แลว $0.27 ตอบารเรล จากขาว SK Energy ลดปริมาณการสงออกน้ํามันเตาในเดือนเมษายน
2551 ลงประมาณ 250,000 บารเรล เนื่องจากโรงกลั่นในประเทศลดอัตราการกลั่น ประกอบกับญี่ปุนอาจ
ออกประมูลซื้อจากขาว Kansai Electric ของญี่ปุนปดซอมบํารุง Nuclear Reactor หนวยที่ 1 ขนาด 826
เม็กกะวัตต ที่โรงไฟฟา Takahama เปนเวลา 11 วัน

2. ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงของไทย
ในสัปดาหนี้ผูคาน้ํามัน ปรับราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็วเพิ่มขึ้น 0.50 บาท/ลิตร เมื่อวันที่ 18 มีนาคม
2551 ปรับราคาน้ํามันเบนซินและดีเซลลดลง 0.50 บาท/ลิตร เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2551 โดยมีราคาดังนี้
ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 24 มีนาคม 2551)
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จากคาเงินบาทของไทยแข็งตัวขึ้นจากสัปดาหที่แลว 0.24 บาท/เหรียญสหรัฐ มาอยูที่ระดับเฉลี่ย
31.3982 บาท/เหรียญสหรัฐ ตนทุนน้ํามันเบนซินลดลง 1.14 บาท/ลิตร และตนทุนน้ํามันดีเซลเพิ่มขึ้น 0.20
บาท/ลิตร สงผลใหคาการตลาดของน้ํามันเบนซินและดีเซลอยูที่ระดับ 2.62 บาท/ลิตร และ 0.77 บาท/ลิตร
ตามลําดับ และคาการกลั่นเฉลี่ยอยูที่ระดับ 2.42 บาท/ลิตร
3. ฐานะกองทุนน้ํามันเชือ้ เพลิง
3.1 การจัดเก็บอัตราเงินสงเขากองทุนน้าํ มันเชือ้ เพลิงของน้ํามันชนิดตางๆ เปนดังนี้
อัตราเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
( ณ วันที่ 24 มีนาคม 2551)
ชนิดน้ํามัน
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3.2 ฐานะกองทุนน้ํามันฯ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2551 มีเงินสดในบัญชี 14,871 ลานบาท มี
หนี้สินกองทุน 10,640 ลานบาท แยกเปนหนี้พันธบัตร 8,800 ลานบาท ภาระดอกเบี้ยพันธบัตร 388 ลานบาท
และหนี้คางชําระเงินชดเชย 956 ลานบาท ฐานะกองทุนน้ํามันสุทธิ 4,231 ลานบาท มีรายละเอียด ดังนี้
ประมาณการฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 16 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
- งบบริหารและโครงการซึง่ ไดอนุมัติแลว
ฐานะกองทุนน้ํามันฯ สุทธิ
ประมาณการรายรับ/รายจายเดือน มี.ค. 51
รายรับจากเงินสงเขากองทุนฯ สุทธิ
รายจายของกองทุนฯ
ชําระหนี้ชดเชยราคา LPG
จายชดเชยราคาน้ํามัน B100
รายรับมากกวารายจาย
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หมายเหตุ : * ตองสะสมไวตามขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของ สบพน. และผูถือพันธบัตร
** เงินดังกลาวสะสมเพื่อจายดอกเบี้ยและไถถอนพันธบัตรชุดที่ 3 ซึ่งเมื่อรวมกับเงินสะสมสํารอง
เพื่อการชําระหนี้ 2,920 ลานบาท จะเทากับจํานวนเงินที่จะตองจายดอกเบี้ยและไถถอนพันธบัตร
ชุดที่ 3 คือ 9,188 ลานบาท
*** หนี้คางชําระเงินชดเชยเปนตัวเลขประมาณการ
ที่มา : สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
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