สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
(26 กุมภาพันธ - 4 มีนาคม 2550)
1. ราคาน้ํามันโลก
1.1 ราคาน้ํามันดิบ
ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันดิบดูไบและเบรนท เฉลี่ยอยูที่ระดับ $58.32 และ $61.09 ตอบารเรล
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $2.49 และ $3.03 ตอบารเรล จากขาวพายุหิมะไดพัดเขาในแถบ Midwest
และพื้นที่บางสวนในแถบ Northeast ของสหรัฐอเมริกา สงผลใหความตองการใชน้ํามันเพื่อความอบอุนใน
สัป ดาหนี้ยัง คงอยู สูง กว า ระดั บปกติ รวมทั้งปญ หาความขัดแยงระหวา งอิห รา นกั บชาติ ตะวัน ตก โดย
คณะรัฐมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติไดประชุมเพื่อออกมติคว่ําบาตรอิหรานรอบสอง หลังจากที่
อิหรานไมยอมเลิกโครงการนิวเคลียรตามกําหนดเสนตาย
1.2 ราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร
น้ํามันเบนซิน ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และ 92 เฉลี่ยอยูที่ระดับ $73.90
และ $72.62 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $4.91 และ $4.40 ตอบารเรล ตามลําดับ ตาม
ราคาน้ํามันดิบ และจาก International Enterprise Singapore (IES) รายงานปริมาณสํารอง Light
Distillates สัปดาหสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ 50 ลดลง 0.627 ลานบารเรล อยูที่ระดับ 9.188 ลานบารเรล
และขาวโรงกลั่นที่ Port Aurther (325,000 บารเรล/วัน) Texas, Valero ตองลดกําลังการกลั่นหลัง Coking Unit
(105,000 บารเรล/วัน) ประสบปญหาตองหยุดดําเนินการชั่วคราว ประกอบกับขาว Ceylon Petroleum
Corp. ของศรีลังกาออกประมูลซื้อน้ํามันเบนซิน ปริมาณ 170,000 บารเรล สงมอบปลายเดือนมีนาคม –
ตนเดือนเมษายน รวมทั้งขาวญี่ปุน และเกาหลีใต นําน้ํามันเบนซิน ปริมาณ 400,000 ตัน จากเอเซียไปขาย
ในแถบตะวันตก
น้ํามันดีเซล ในสั ป ดาห นี้ ร าคาน้ํ า มั น ดี เ ซลหมุ น เร็ ว เฉลี่ ย อยู ที่ ร ะดั บ $72.03 ต อ บาร เ รล
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $2.80 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบ ขาว Sri Lanka's Ceylon
Petroleum Corp. (Ceypetco) เพิ่มการนําเขาน้ํามันดีเซลเดือนมีนาคม 50 มาอยูที่ระดับ 410,000 บารเรล
(ปกตินําเขา 300,000 บารเรล/เดือน) เนื่องจากโรงกลั่น Sapugaskanda (50,000 บารเรล) ปดซอมบํารุง
ตั้งแตวันที่ 16 กุมภาพันธ 50 เปนเวลา 1 เดือน ประกอบกับ PAJ รายงานปริมาณสํารองของญี่ปุนประจํา
สัปดาหสิ้นสุด 24 กุมภาพันธ ปรับลดลงรอยละ 4.1 มาอยูที่ระดับ 45.55 ลานบารเรล และ Arbitrage ไป
ยุโรปปด
น้ํามันเตา ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเตาเฉลี่ยอยูที่ระดับ $47.37 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น
จากสัปดาหที่แลว $1.75 ตอบารเรล ตามราคาปดน้ํามันดิบ และจาก IES รายงานปริมาณสํารองของ
สิงคโปร ลดลงมากถึง 3.39 ลานบารเรล อยูที่ระดับ 10.994 ลานบารเรล รวมทั้งขาวอุปทานน้ํามันเตา
สงออกจากประเทศอิหรานตึงตัวตั้งแตกลางเดือนมกราคม และคาดวาจะตอเนื่องถึงปลายเดือนมีนาคม
จากความตองการใชในประเทศเพิ่มสูงขึ้น

2. ราคาขายปลีกน้าํ มันเชื้อเพลิงของไทย
ในสัปดาหนี้ผคู าน้ํามันทุกราย ปรับราคาน้าํ มันเบนซิน แกสโซฮอลและน้ํามันดีเซล เพิ่มขึ้น
0.40 บาท/ลิตร เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2550 และปรับราคาน้ํามันเบนซินเพิม่ ขึ้น 0.40 บาท/ลิตร และปรับ
ราคาแกสโซฮอล 95 เพิ่มขึน้ 0.20 บาท/ลิตร เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2550 โดยมีราคาดังนี้
ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 6 มีนาคม 2550)

เบนซินออกเทน 95
เบนซินออกเทน 91
แกสโซฮอล 95
แกสโซฮอล 91
ดีเซลบี 5
ดีเซลหมุนเร็ว

ปตท.
26.79
25.99
24.79
22.84
23.34

หนวย : บาท/ลิตร
อื่นๆ
26.79
25.99
24.79
24.49
22.84
23.34

จากคาเงินบาทของไทยแข็งตัวขึ้นจากสัปดาหที่แลว 0.20 บาท/เหรียญสหรัฐ มาอยูที่ระดับ
เฉลี่ย 35.6249 บาท/เหรียญสหรัฐ และตนทุนน้ํามันเบนซินเพิ่มขึ้น 1.01 บาท/ลิตร และตนทุนน้ํามันดีเซล
เพิ่มขึ้น 0.54 บาท/ลิตร สงผลใหคาการตลาดของน้ํามันเบนซินและดีเซลอยูที่ระดับ 0.08 บาท/ลิตร และ 0.76
บาท/ลิตร ตามลําดับ และคาการกลั่นเฉลี่ยอยูที่ระดับ 1.88 บาท/ลิตร
3. ฐานะกองทุนน้ํามันเชือ้ เพลิง
3.1 การจัดเก็บอัตราเงินสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงของน้าํ มันชนิดตางๆ เปนดังนี้
อัตราเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
( ณ วันที่ 4 มีนาคม 2550)
ชนิดน้ํามัน
น้ํามันเบนซินออกเทน 95
น้ํามันเบนซินออกเทน 91
น้ํามันแกสโซฮอล 95
น้ํามันแกสโซฮอล 91
น้ํามันกาด
น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว
น้ํามันดีเซลบี 5
น้ํามันมวง
น้ํามันเตา
LPG

บาท/ลิตร
3.46
3.26
1.50
1.50
0.10
1.50
0.50
-0.2169
0.06
-1.7329
2

3.2 ฐานะกองทุนน้ํามันฯ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2550 มีเงินสดสุทธิ 4,523 ลานบาท มีหนี้สินคางชําระ
37,726 ลานบาท แยกเปนหนี้พันธบัตร 17,600 ลานบาท หนี้เงินกูสถาบันการเงิน 8,344 ลานบาท หนี้เงิน
ชดเชยตรึงราคาน้ํามันคางชําระ 1,065 ลานบาท หนี้ชดเชยราคากาซ LPG 10,679 ลานบาท ดอกเบี้ยคางจาย
ประจําเดือน 38 ลานบาท ฐานะกองทุนน้ํามันสุทธิติดลบ 33,203 ลานบาท มีรายละเอียด ดังนี้
ประมาณการฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 6 มีนาคม 2550)
หนวย : ลานบาท
เงินสุทธิ
-ยอดเงินคงเหลือในบัญชี
หนี้สินคางชําระ
-หนี้เงินกูสถาบันการเงิน
-หนีพ้ ันธบัตร
-หนี้เงินชดเชยตรึงราคาน้าํ มันคางชําระ*
-หนี้เงินชดเชยราคากาซ LPG*
-ดอกเบี้ยคางจายประจําเดือน

4,523
4,523
-37,726
-8,344
-17,600
-1,065
-10,679
-38

ฐานะกองทุนน้ํามันฯ สุทธิ

-33,203

ประมาณการรายรับ/รายจายเดือน มี.ค. 50
รายรับจากเงินสงเขากองทุนฯ**
รายจายจากกองทุนฯ
ชําระหนี้เงินกู* **
ชําระหนี้เงินชดเชยตรึงราคาน้าํ มัน
ชําระหนี้ชดเชยราคา LPG
ชําระดอกเบี้ยเงินกู
รายรับมากกวารายจาย

4,313
-4,294
-3,256
-250
-750
-38
19

หมายเหตุ :

* หนี้ชดเชยตรึงราคาน้ํามันคางชําระและหนี้ชดเชยราคา LPG เปนตัวเลขประมาณการ
** รายรับจากเงินสงเขากองทุนฯ เปนรายรับซึ่งยังไมหักภาระชดเชยราคา LPG จํานวน
399 ลานบาท/เดือน ซึ่งหากหักภาระดังกลาวแลวกองทุนฯ จะมีเงินไหลเขาสุทธิ
ประมาณ 3,923 ลานบาท/เดือน
*** การชําระหนี้เงินกูดังกลาวเปนการชําระหนี้กอนครบกําหนดชําระทั้งหมด

ที่มา : สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
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