สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
(24 – 30 มีนาคม 2551)
1. ราคาน้ํามันโลก
1.1 ราคาน้ํามันดิบ
ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันดิบดูไบ เฉลี่ยอยูที่ระดับ $96.24 ตอบารเรล ปรับตัวลดลงจากสัปดาห
ที่แลว $1.60 ตอบารเรล จากขาวการขนสงน้ํามันดิบไปยังทาสงออก Basra กลับมาดําเนินการไดตามปกติ
หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2551 ในขณะที่น้ํามันดิบเบรนท เฉลี่ยอยูที่ระดับ $102.77
ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $0.22 ตอบารเรล จากขาวปริมาณการผลิตน้ํามันดิบจาก
แหลงผลิต Cantarell ของประเทศเม็กซิโก ในเดือนกุมภาพันธ 2551 ลดลงมาอยูที่ระดับ 1.19 ลานบารเรล/วัน
นับเปนระดับต่ําสุดในรอบ 4 ป ประกอบกับขาวเหตุลอบวางระเบิดทอขนสงน้ํามันทางตอนใตของประเทศ
อิรัก สงผลใหปริมาณการสงออกน้ํามันดิบจากบริเวณดังกลาวลดลงประมาณ 0.36 ลานบารเรล/วัน มาอยู
ที่ระดับ 1.19 ลานบารเรล/วัน
1.2 ราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร
น้ํามันเบนซิน ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และ 92 เฉลี่ยอยูที่ระดับ $109.74
และ $109.01 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $2.31 และ $2.19 ตอบารเรล ตามลําดับ จากขาว
S-Oil เกาหลีใตประกาศ Force Majeure การสงออกน้ํามันเบนซินและน้ํามันดีเซลในเดือนเมษายน 2551
เนื่องจากเกิดเหตุขัดของที่หนวย Hydrotreater (150,000 บารเรล/วัน) และ Petroleum Association of
Japan (PAJ) รายงานปริมาณสํารองน้ํามันเบนซินของประเทศญี่ปุนลดลง 122,000 บารเรล มาอยูที่ระดับ
14.14 ลานบารเรล ประกอบกับขาวบริษัท Sinopec ของจีนมีแผนนําเขา 93 RON เดือนเมษายนปริมาณ
510,000 บารเรล ซึ่งจะทําใหจีนกลายเปน Net Importer Gasoline เปนครั้งแรกและขาวโรงกลั่นของบริษัท
Nippon Oil มีแผนปดซอมบํารุงในไตรมาส 2 เปนเวลา 30 วัน
น้ํามันดีเซล ในสั ป ดาห นี้ ร าคาน้ํ า มั น ดี เ ซลหมุ น เร็ ว เฉลี่ ย อยู ที่ ร ะดั บ $127.31 ต อ บาร เ รล
ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $2.23 ตอบารเรล จากขาว Formosa Petrochemical Corp. ของไตหวัน
จะกลับมาดําเนินการ CDU#1 (180,000 บารเรล/วัน) ชวงปลายเดือนเมษายน และขาวโรงกลั่น Cilacap
(348,000 บารเรล/วัน) ของ Pertamina กลับมาดําเนินการไดเกือบเต็มกําลังการผลิตรวมทั้ง PAJ รายงาน
ปริมาณสํารองน้ํามันดีเซลของประเทศญี่ปุนเพิ่มขึ้น 506,000 บารเรล มาอยูที่ระดับ 10.28 ลานบารเรล
น้ํามันเตา ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเตาเฉลี่ยอยูที่ระดับ $78.30 ตอบารเรล ปรับตัวลดลงจาก
สัปดาหที่แลว $0.04 ตอบารเรล จากขาว Arbitrage จากตะวันตกมาเอเชียในเดือนเมษายน อยูที่ระดับ
3.7 ลานตัน สูงกวาปกติที่ระดับ 2.5 ลานตัน/เดือน และปริมาณสํารอง Residues ที่สิงคโปรอยูที่ระดับ
17.95 ลานบารเรลสูงกวาชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 45

2. ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงของไทย
ในสัปดาหนี้ผูคาน้ํามันทุกราย ยกเวน ปตท. บางจาก และระยองเพียว ปรับราคาน้ํามันเบนซิน
และดีเซลเพิ่มขึ้น 0.50 บาท/ลิตร เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2551 โดยมีราคาดังนี้
ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551)
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จากคาเงินบาทของไทยออนตัวลงจากสัปดาหที่แลว 0.17 บาท/เหรียญสหรัฐ มาอยูที่ระดับเฉลี่ย
31.5663 บาท/เหรียญสหรัฐ ตนทุนน้ํามันเบนซินเพิ่มขึ้น 0.57 บาท/ลิตร และตนทุนน้ํามันดีเซลลดลง 0.31
บาท/ลิตร สงผลใหคาการตลาดของน้ํามันเบนซินและดีเซลอยูที่ระดับ 1.47 บาท/ลิตร และ 0.36 บาท/ลิตร
ตามลําดับ และคาการกลั่นเฉลี่ยอยูที่ระดับ 2.60 บาท/ลิตร
3. ฐานะกองทุนน้ํามันเชือ้ เพลิง
3.1 การจัดเก็บอัตราเงินสงเขากองทุนน้าํ มันเชือ้ เพลิงของน้ํามันชนิดตางๆ เปนดังนี้
อัตราเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
( ณ วันที่ 24 มีนาคม 2551)
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3.2 ฐานะกองทุนน้ํามันฯ ณ วันที่ 1 เมษายน 2551 มีเงินสดในบัญชี 15,085 ลานบาท
มีหนี้สินกองทุน 10,653 ลานบาท แยกเปนหนี้พันธบัตร 8,800 ลานบาท ภาระดอกเบี้ยพันธบัตร 387 ลานบาท
และหนี้คางชําระเงินชดเชย 970 ลานบาท ฐานะกองทุนน้ํามันสุทธิ 4,432 ลานบาท มีรายละเอียด ดังนี้
ประมาณการฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 1 เมษายน 2551)
หนวย : ลานบาท
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
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ประมาณการรายรับ/รายจายเดือน มี.ค. 51
รายรับจากเงินสงเขากองทุนฯ สุทธิ
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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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