สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
(21 – 27 มกราคม 2551)
1. ราคาน้ํามันโลก
1.1 ราคาน้ํามันดิบ
ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันดิบดูไบและเบรนท เฉลี่ยอยูที่ระดับ $83.92 และ $88.43 ตอบารเรล
ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $2.40 และ $1.91 ตอบารเรล ตามลําดับ จากความวิตกกังวลวาวิกฤต
สินเชื่ออสังหาริมทรัพยของสหรัฐอเมริกาจะสงผลใหสภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ ถดถอย และมีขาวแหลงผลิต
น้ํามันดิบ Kirkuk ทางตอนเหนือของประเทศอิรักกลับมาดําเนินการไดตามปกติหลังประสบปญหาไฟฟา
ขัดของเมื่อสัปดาหที่ผานมา ประกอบกับ Energy Information Administration (EIA) รายงานปริมาณ
สํารองน้ํามันดิบของสหรัฐอเมริกา สัปดาหสิ้นสุดวันที่ 18 มกราคม 2551 เพิ่มขึ้น 2.3 ลานบารเรล มาอยูที่
ระดับ 289.4 ลานบารเรล รวมทั้งขาวกลุมโอเปคเพิ่มปริมาณการผลิตน้ํามันดิบในเดือนมกราคม 2551
ประมาณ 100,000 บารเรล/วัน มาอยูที่ระดับ 32.9 ลานบารเรล/วัน และจากขาวโรงกลั่นหลายแหงใน
ประเทศญี่ปุนลดปริมาณน้ํามันดิบที่นําเขากลั่นลงประมาณ 100,000 บารเรล/วัน เนื่องจากคาการกลั่นลดลง
1.2 ราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร
น้ํามันเบนซิน ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และ 92 เฉลี่ยอยูที่ระดับ $96.87
และ $96.11 ตอบารเรล ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $1.38 และ $1.59 ตอบารเรล ตามลําดับ ตามราคา
น้ํามันดิบและจากขาว Royal Dutch Shell สิงคโปรกลับมาดําเนินการหนวย Long Residue Catalytic
Cracker (33,000 บารเรล/วัน) ที่โรงกลั่น Bukom หลังปดฉุกเฉินตั้งแตปลายเดือนกันยายน 2550 และขาว
Sinopec ของจีนจะเดินเครื่องใหมโรงกลั่น Fujian (80,000 บารเรล/วัน) หลังปดซอมบํารุงตามแผนได
ปลายสัปดาหนี้เร็วกวากําหนดเดิมชวงตนกุมภาพันธ ประกอบกับ National Bureau of Statistics รายงาน
ปริมาณผลิตน้ํามันเบนซินของประเทศจีนเดือนธันวาคม 2550 เพิ่มขึ้นรอยละ 6.7 จากปกอนมาอยูที่ 5.37
ลานตัน และในป 2550 อยูที่ระดับ 59.94 ลานตันเพิ่มขึ้นรอยละ 7.2 จากป 2549
น้ํามันดีเซล ในสั ป ดาห นี้ ร าคาน้ํ า มั น ดี เ ซลหมุ น เร็ ว เฉลี่ ย อยู ที่ ร ะดั บ $101.66 ต อ บาร เ รล
ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $3.12 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบและจากขาว GS Caltex ของเกาหลี
ใตสงออกน้ํามันดีเซลในเดือนกุมภาพันธเพิ่มขึ้น 30,000 ตัน จากเดือนมกราคม มาอยูที่ระดับ 120,000 ตัน
และจี น อาจไม นํ า เข า น้ํ า มั น ดี เ ซลในเดื อ นมี น าคม เนื่ อ งจากปริ ม าณสํ า รองอยู ใ นระดั บ สู ง และมี ข า ว
Pertamina ของอินโดนีเซียลดปริมาณนําเขาน้ํามันดีเซลในเดือนมีนาคม อยูที่ระดับ 4.8 ลานบารเรล ต่ํา
กวาปกติที่นําเขา 5.6 ลานบารเรล/เดือน ประกอบกับ International Enterprise Singapore (IES) รายงาน
ปริมาณสํารอง Middle Distillates ณ วันที่ 23 มกราคม 2551 เพิ่มขึ้น 1.76 ลานบารเรล มาอยูที่ 7.79
ลานบารเรล และ และ PAJ รายงานปริมาณสํารองน้ํามันดีเซลของญี่ปุนสัปดาหสิ้นสุดวันที่ 19 มกราคม
2551 เพิ่มขึ้นรอยละ 3.76 มาอยูที่ระดับ 13.33 ลานบารเรล

น้ํามันเตา ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเตาเฉลี่ยอยูที่ระดับ $69.31 ตอบารเรล ปรับตัวลดลงจาก
สัปดาหที่แลว $2.90 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบและจากขาวอินเดียสงออกน้ํามันเตามาเอเชียในเดือน
มกราคม 2551 เพิ่มขึ้น 110,000 ตัน จากเดือนธันวาคม 2550 มาอยูที่ระดับ 250,000 ตัน และ IES
รายงานปริมาณสํารอง Residues เพิ่มขึ้น 1.15 ลานบารเรล มาอยูที่ 14.98 ลานบารเรล ประกอบกับ
Arbitrage Cargo จากตะวันตกจะเขามายังภูมิภาคเดือนกุมภาพันธ 2551 ที่ระดับ 2.8 - 2.9 ลานตัน
นับเปนระดับสูงสุดในรอบ 10 เดือน และ IES รายงานปริมาณสํารอง Residues สัปดาหสิ้นสุดวันที่ 16
มกราคม 2551 เพิ่มขึ้น 1.15 ลานบารเรล มาอยูที่ระดับ 14.98 ลานบารเรล
2. ราคาขายปลีกน้าํ มันเชื้อเพลิงของไทย
ในสัปดาหนี้ผูคาน้ํามันทุกราย ปรับราคาน้ํามันเบนซินลดลง 0.40 บาท/ลิตร เมื่อวันที่ 22 มกราคม
2551 และปรับราคาน้ํามันเบนซินและดีเซลลดลง 0.40 บาท/ลิตร เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2551 โดยมีราคาดังนี้
ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 28 มกราคม 2551)

เบนซินออกเทน 95
เบนซินออกเทน 91
แกสโซฮอล 95 (E10)
แกสโซฮอล 95 (E20)
แกสโซฮอล 91
ดีเซลหมุนเร็ว
ดีเซลหมุนเร็วบี 5

ปตท.
32.49
31.19
28.49
26.49
27.69
28.94
27.94

หนวย : บาท/ลิตร
อื่นๆ
32.49
31.19
28.49
26.49
27.69
28.94
27.94

จากคาเงินบาทของไทยแข็งตัวขึ้นจากสัปดาหที่แลว 0.02 บาท/เหรียญสหรัฐ มาอยูที่ระดับเฉลี่ย
33.2350 บาท/เหรียญสหรัฐ ตนทุนน้ํามันเบนซินลดลง 0.30 บาท/ลิตร และตนทุนน้ํามันดีเซลลดลง 0.66
บาท/ลิตร สงผลใหคาการตลาดของน้ํามันเบนซินและดีเซลอยูที่ระดับ 1.58 บาท/ลิตร และ 1.84 บาท/ลิตร
ตามลําดับ และคาการกลั่นเฉลี่ยอยูที่ระดับ 1.56 บาท/ลิตร
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3. ฐานะกองทุนน้ํามันเชือ้ เพลิง
3.1 การจัดเก็บอัตราเงินสงเขากองทุนน้าํ มันเชือ้ เพลิงของน้ํามันชนิดตางๆ เปนดังนี้
อัตราเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
( ณ วันที่ 28 มกราคม 2551)
ชนิดน้าํ มัน
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
0.30
0.00
-0.7761
0.06
0.2950

3.2 ฐานะกองทุนน้ํามันฯ ณ วันที่ 29 มกราคม 2551 มีเงินสดในบัญชี 12,674 ลานบาท มี
หนี้สินกองทุน 10,114 ลานบาท แยกเปนหนี้พันธบัตร 8,800 ลานบาท ภาระดอกเบี้ยพันธบัตร 388 ลานบาท
และหนี้คางชําระเงินชดเชย 926 ลานบาท ฐานะกองทุนน้ํามันสุทธิ 2,560 ลานบาท มีรายละเอียด ดังนี้
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ประมาณการฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 29 มกราคม 2550)
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

หนวย : ลานบาท
12,674
2,920
6,267
500
2,987
-10,114
-8,800
-388
-926
-732
-100
-39
-55
2,560

หมายเหตุ : * ตองสะสมไวตามขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของ สบพน. และผูถือพันธบัตร
** เงินดังกลาวสะสมเพื่อจายดอกเบี้ยและไถถอนพันธบัตรชุดที่ 3 ซึ่งเมื่อรวมกับเงินสะสมสํารอง
เพื่อการชําระหนี้ 2,920 ลานบาท จะเทากับจํานวนเงินที่จะตองจายดอกเบี้ยและไถถอนพันธบัตร
ชุดที่ 3 คือ 9,187 ลานบาท
*** หนี้คางชําระเงินชดเชยเปนตัวเลขประมาณการ
ที่มา : สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
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