สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
(1 – 6 มกราคม 2551)
1. ราคาน้ํามันโลก
1.1 ราคาน้ํามันดิบ
ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันดิบดูไบและเบรนท เฉลี่ยอยูที่ระดับ $91.28 และ $97.38 ตอบารเรล
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $2.95 และ $2.07 ตอบารเรล ตามลําดับ จากทาสงออกน้ํามันสําคัญ 3
แหงในประเทศเม็กซิโก ปดทําการเนื่องจากสภาพภูมิอากาศแปรปรวน และขาวนาย Chakib Khelil
ประธานโอเปคคาดการณราคาน้ํามันไตรมาส 1 ของปนี้ยังคงปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากความไมสงบใน
ประเทศปากีสถานและไนจีเรีย ประกอบกับประเทศสมาชิกกลุมโอเปคแถลงวาอุปทานน้ํามันดิบมีเพียงพอ
และไมเห็นควรเพิ่มปริมาณการผลิต ในขณะที่มีขาว International Energy Agency (IEA) ไมมีนโยบายให
ประเทศสมาชิกนํา Emergency Stocks มาใชเพื่อลดความรอนแรงของราคาน้ํามัน
1.2 ราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร
น้ํามันเบนซิน ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และ 92 เฉลี่ยอยูที่ระดับ $105.63
และ $104.37 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $3.34 และ $3.29 ตอบารเรล ตามลําดับ ตาม
ราคาน้ํามันดิบและจากขาว CPC Corp. ไตหวันยกเลิกการขายน้ํามันเบนซินออกเทน 92 ในตลาด Spot
และ China Petroleum & Chemical Corp. (SNP) นําเขาน้ํามันเบนซิน 510,000 บารเรล เพื่อรองรับอุปสงค
ในประเทศและตลาดคาดวาอิหรานอาจเขาซื้อเพื่อสงมอบครึ่งแรกเดือนกุมภาพันธ 2551
น้ํามันดีเซล ในสั ป ดาห นี้ ร าคาน้ํ า มั น ดี เ ซลหมุ น เร็ ว เฉลี่ ย อยู ที่ ร ะดั บ $111.09 ต อ บาร เ รล
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $0.66 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบและจากขาว Sinopec Corp. ของ
จีนนําเขาน้ํามันดีเซลในเดือนมกราคม 2551 ปริมาณ 3 ลานบารเรล เพื่อเตรียมรับอุปสงคชวงตรุษจีน
น้ํามันเตา ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเตาเฉลี่ยอยูที่ระดับ $78.20 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น
จากสัปดาหที่แลว $3.06 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบและจากขาว Ceylon Petroleum Corp. ของศรีลังกา
ออกประมูลซื้อน้ํามันเตา 180 CST ปริมาณ 35,000 ตัน สงมอบวันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ 2551 เนื่องจากโรง
กลั่น Sapugaskanda (45,000 บารเรล/วัน) มีแผนปดซอมบํารุงเปนเวลา 2 เดือน และ International
Enterprise Singapore รายงานปริมาณสํารอง Residues ลดลง 0.05 ลานบารเรล อยูที่ 13.23 ลานบารเรล
ประกอบกับ Arbitrage จากตะวันตกเขามาในเดือนมกราคม 2551 อยูที่ระดับ 2.0 - 2.2 ลานตัน นอยกวา
ปริมาณเฉลี่ยตอเดือน (2.5 ลานตัน)

2. ราคาขายปลีกน้าํ มันเชื้อเพลิงของไทย
ในสัปดาหนี้ผคู าน้ํามันทุกราย ไมมีการเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีก โดยมีราคาดังนี้
ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 7 มกราคม 2551)
หนวย : บาท/ลิตร
เบนซินออกเทน 95
เบนซินออกเทน 91
แกสโซฮอล 95 (E10)
แกสโซฮอล 95 (E20)
แกสโซฮอล 91
ดีเซลหมุนเร็ว
ดีเซลหมุนเร็วบี 5

ปตท.
33.29
31.99
29.29
27.29
28.49
29.74
28.74

อื่นๆ
32.29
31.99
29.29
27.29
28.49
29.74
28.74

จากคาเงินบาทของไทยแข็งตัวขึ้นจากสัปดาหที่แลว 0.24 บาท/เหรียญสหรัฐ มาอยูที่ระดับเฉลี่ย
33.6356 บาท/เหรียญสหรัฐ ตนทุนน้ํามันเบนซินเพิ่มขึ้น 0.55 บาท/ลิตร และตนทุนน้ํามันดีเซลลดลง 0.03
บาท/ลิตร สงผลใหคาการตลาดของน้ํามันเบนซินและดีเซลอยูที่ระดับ 1.11 บาท/ลิตร และ 0.02 บาท/ลิตร
ตามลําดับ และคาการกลั่นเฉลี่ยอยูที่ระดับ 1.96 บาท/ลิตร
3. ฐานะกองทุนน้ํามันเชือ้ เพลิง
3.1 การจัดเก็บอัตราเงินสงเขากองทุนน้าํ มันเชือ้ เพลิงของน้ํามันชนิดตางๆ เปนดังนี้
อัตราเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
( ณ วันที่ 7 มกราคม 2551)
ชนิดน้ํามัน
น้ํามันเบนซินออกเทน 95
น้ํามันเบนซินออกเทน 91
น้ํามันแกสโซฮอล 95 (E10)
น้ํามันแกสโซฮอล 95 (E20)
น้ํามันแกสโซฮอล 91
น้ํามันกาด
น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว
น้ํามันดีเซลหมุนเร็วบี 5
น้ํามันมวง
น้ํามันเตา
LPG

บาท/ลิตร
4.00
3.30
0.30
-0.25
-0.20
0.10
0.70
-0.10
-1.7236
0.06
0.2950
2

3.2 ฐานะกองทุนน้ํามันฯ ณ วันที่ 8 มกราคม 2551 มีเงินสดสุทธิ 14,151 ลานบาท มี
หนี้สินคางชําระ 12,979 ลานบาท แยกเปนหนี้พันธบัตร 8,800 ลานบาท ภาระดอกเบี้ยพันธบัตร 517 ลานบาท
และหนี้คางชําระเงินชดเชย 3,662 ลานบาท ฐานะกองทุนน้ํามันสุทธิ 1,172 ลานบาท มีรายละเอียด ดังนี้
ประมาณการฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 8 มกราคม 2550)
เงินสดในบัญชี*
- เงินสะสมสํารองเพื่อการชําระหนี้*
- เงินสะสมเพือ่ การจายดอกเบี้ยและไถถอนพันธบัตรชุดที่ 3 (ต.ค.51)**
- เงินคงเหลือในบัญชี
หนี้สินกองทุน
- หนี้พนั ธบัตร**
- ภาระดอกเบีย้ พันธบัตร
- หนี้คางชําระเงินชดเชย***
หนี้เงินชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิง
หนี้ชดเชยกาซ LPG
หนี้เงินชดเชยแกสโซฮอล 91 และ บี5
หนี้เงินชดเชย B100
ฐานะกองทุนน้ํามันฯ สุทธิ
ประมาณการรายรับ/รายจายเดือน ม.ค. 51
รายรับจากเงินสงเขากองทุนฯ สุทธิ
รายจายของกองทุน
- ชําระหนี้เงินชดเชยตรึงราคาน้ํามัน
- ชําระหนี้ชดเชยราคา LPG
- จายชดเชยราคาน้าํ มัน B100
- จายเงินคืนกองทุนฯ
รายรับมากกวารายจาย

หนวย : ลานบาท
14,151
2,920
6,397
4,834
-12,979
-8,800
-517
-3,662
-732
-2,847
-28
-55
1,172
1,663
-2,947
-0.1
-2,847
-100
0
-1,284

หมายเหตุ : * ตองสะสมไวตามขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของ สบพน. และผูถือพันธบัตร
** เงินดังกลาวสะสมเพื่อจายดอกเบี้ยและไถถอนพันธบัตรชุดที่ 3 ซึ่งเมื่อรวมกับเงินสะสมสํารอง
เพื่อการชําระหนี้ 2,920 ลานบาท จะเทากับจํานวนเงินที่จะตองจายดอกเบี้ยและไถถอนพันธบัตร
ชุดที่ 3 คือ 9,317 ลานบาท
*** หนี้คางชําระเงินชดเชยเปนตัวเลขประมาณการ
ที่มา : สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
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