สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
(28 มกราคม – 3 กุมภาพันธ 2551)
1. ราคาน้ํามันโลก
1.1 ราคาน้ํามันดิบ
ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันดิบดูไบและเบรนท เฉลี่ยอยูที่ระดับ $87.01 และ $91.52 ตอบารเรล
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $3.09 และ $3.10 ตอบารเรล ตามลําดับ จากขาวธนาคารกลาง
สหรัฐอเมริกา ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงรอยละ 0.5 มาอยูที่รอยละ 3.00 ซึ่งเปนระดับต่ําสุดนับตั้งแตเดือน
มิถุนายน 2548 เพื่อกระตุนเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา และขาวกลุมโอเปคมีมติไมเพิ่มปริมาณการผลิต
น้ํามันดิบในการประชุมวันที่ 1 กุมภาพันธ 2551 เนื่องจากอุปทานน้ํามันยังคงเพียงพอตอความตองการใน
ตลาด
1.2 ราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร
น้ํามันเบนซิน ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และ 92 เฉลี่ยอยูที่ระดับ $100.51
และ $99.26 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $3.64 และ $3.15 ตอบารเรล ตามลําดับ ตามราคา
น้ํามันดิบและขาวเชลลออสเตรเลียนําเขาน้ํามันเบนซินจากตลาดสิงคโปรเนื่องจากโรงกลั่น Clyde (85,000
บารเรล/วัน) ปดฉุกเฉินจากปญหาทางเทคนิค ประกอบกับขาว Chinese Petroleum Corp. ของไตหวันงด
สงออกน้ํามันเบนซินในเดือนมีนาคมเนื่องจากหนวย Residual Fluid Catalytic Cracker (25,000 บารเรล/วัน)
ระเบิด โดยมีกําหนดเปดทําการในเดือนเมษายน 2551 รวมทั้งจีนมีแผนลดปริมาณสงออกน้ํามันเบนซิน
เพื่อสํารองไวใชในระหวางฤดูกาลแขงขันกีฬาโอลิมปคฤดูรอน
น้ํามันดีเซล ในสั ป ดาห นี้ ร าคาน้ํ า มั น ดี เ ซลหมุ น เร็ ว เฉลี่ ย อยู ที่ ร ะดั บ $104.07 ต อ บาร เ รล
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $2.42 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบและจากขาวโรงกลั่นในเอเชียเหนือ
ลดอัตราการกลั่นเนื่องจากคาการกลั่นออนตัว และ International Enterprise Singapore (IES) รายงาน
ปริมาณสํารอง Middle Distillates ของสิงคโปรประจําสัปดาหสิ้นสุดวันที่ 30 มกราคม 2551 ลดลง 440
บารเรล มาอยูที่ระดับ 7.35 ลานบารเรล ประกอบกับ Petron Corp. ของฟลิปปนสมีแผนลดราคา
ผลิตภัณฑน้ํามันดีเซลรอยละ 2.6 มีผลบังคับในวันที่ 1 กุมภาพันธ 2551 และรัฐบาลฟลิปปนสจะลดภาษี
นําเขาน้ํามันดีเซลลงรอยละ 2 เพื่อลดตนทุนการขนสงในประเทศ
น้ํามันเตา ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเตาเฉลี่ยอยูที่ระดับ $72.34 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น
จากสัปดาหที่แลว $3.03 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบและจากบริษัท Nippon Oil ประเทศญี่ปุนนําเขา
น้ํามันเตา 7.9 ลานบารเรล (1.26 ลานกิโลลิตร) ในเดือนมกราคม 2551 เพิ่มขึ้นรอยละ 80 เมื่อเทียบกับชวงเวลา
เดียวกันปกอนเนื่องจากโรงไฟฟานิวเคลียรลดกําลังการผลิต ประกอบกับขาวเกาหลีใตมีแผนลดการสงออก
ในเดือนกุมภาพันธ 2551 ลงรอยละ 42 จากเดือนกอนมาอยูที่ระดับ 220,000 ตัน เนื่องจากโรงกลั่นใน
ประเทศลดอัตราการกลั่น และจากตลาดคาดวาอุปสงคน้ํามันเตาที่ใชในเรือขนสงอาจเพิ่มขึ้นชวงเทศกาล
ตรุษจีน

2. ราคาขายปลีกน้าํ มันเชื้อเพลิงของไทย
ในสัปดาหนี้ผูคาน้ํามันทุกราย ปรับราคาน้ํามันเบนซิน 95 , แกสโซฮอล 95 (E10) , (E20) ,
แกสโซฮอล 91 เพิ่มขึ้น 0.30 บาท/ลิตร น้ํามันเบนซิน 91 เพิ่มขึ้น 0.50 บาท/ลิตร น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว
เพิ่มขึ้น 0.20 บาท/ลิตร และน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว บี5 เพิ่มขึ้น 0.40 บาท/ลิตร เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2551
โดยมีราคาดังนี้
ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ 2551)

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

ปตท.
32.79
31.69
28.79
26.79
27.99
29.14
28.64

หนวย : บาท/ลิตร
อื่นๆ
32.79
31.69
28.79
26.79
27.99
29.14
28.64

จากคาเงินบาทของไทยแข็งตัวขึ้นจากสัปดาหที่แลว 0.08 บาท/เหรียญสหรัฐ มาอยูที่ระดับเฉลี่ย
33.1582 บาท/เหรียญสหรัฐ ตนทุนน้ํามันเบนซินเพิ่มขึ้น 0.71 บาท/ลิตร และตนทุนน้ํามันดีเซลเพิ่มขึ้น
0.46 บาท/ลิตร สงผลใหคาการตลาดของน้ํามันเบนซินและดีเซลอยูที่ระดับ 1.04 บาท/ลิตร และ 1.24
บาท/ลิตร ตามลําดับ และคาการกลั่นเฉลี่ยอยูที่ระดับ 1.39 บาท/ลิตร
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3. ฐานะกองทุนน้ํามันเชือ้ เพลิง
3.1 การจัดเก็บอัตราเงินสงเขากองทุนน้าํ มันเชือ้ เพลิงของน้ํามันชนิดตางๆ เปนดังนี้
อัตราเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
( ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ 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
0.10
-0.40
-1.2483
0.06
0.3033
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3.2 ฐานะกองทุนน้ํามันฯ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ 2551 มีเงินสดในบัญชี 12,892 ลานบาท มี
หนี้สินกองทุน 10,118 ลานบาท แยกเปนหนี้พันธบัตร 8,800 ลานบาท ภาระดอกเบี้ยพันธบัตร 388 ลานบาท
และหนี้คางชําระเงินชดเชย 930 ลานบาท ฐานะกองทุนน้ํามันสุทธิ 2,775 ลานบาท มีรายละเอียด ดังนี้
ประมาณการฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ 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
ฐานะกองทุนน้ํามันฯ สุทธิ

หนวย : ลานบาท
12,892
2,920
6,267
500
3,205
-10,118
-8,800
-388
-930
-732
-100
-43
-55
2,775

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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