สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
(4 – 10 กุมภาพันธ 2551)
1. ราคาน้ํามันโลก
1.1 ราคาน้ํามันดิบ
ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันดิบดูไบและเบรนท เฉลี่ยอยูที่ระดับ $85.21 และ $89.26 ตอบารเรล
ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $1.80 และ $2.27 ตอบารเรล ตามลําดับ จากขาวบริษัท StatoilHydro ของนอรเวย
สามารถควบคุมเพลิงที่แทนผลิต Njord A (17,000 บารเรล/วัน) ในทะเลเหนือได ประกอบกับ Energy
Information Administration รายงานปริมาณสํารองน้ํามันดิบของสหรัฐอเมริกา สัปดาหสิ้นสุดวันที่ 1
กุมภาพันธ 2551 เพิ่มขึ้น 7 ลานบารเรล มาอยูที่ระดับ 300 ลานบารเรล ซึ่งเพิ่มขึ้นติดตอกันเปนสัปดาหที่ 4
และปริมาณสํารอง Distillate เพิ่มขึ้น 0.14 ลานบารเรล มาอยูที่ระดับ 127.14 ลานบารเรล ซึ่งเปนระดับสํารองที่
สูงกวาปริมาณสํารองเฉลี่ย 5 ป ประมาณรอยละ 3 รวมทั้งโอเปคผลิตน้ํามันดิบในเดือนมกราคม 2551
เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนประมาณรอยละ 1.3 มาอยูที่ระดับ 32.6 ลานบารเรล/วัน
1.2 ราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร
น้ํามันเบนซิน ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และ 92 เฉลี่ยอยูที่ระดับ $98.56
และ $97.48 ตอบารเรล ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $1.95 และ $1.78 ตอบารเรล ตามลําดับ ตามราคา
น้ํามันดิบและขาวบริษัท West Pacific Petrochemical Corp. (WEPEC) ของจีนสงออกน้ํามันเบนซินใน
เดือนกุมภาพันธ ปริมาณ 850,000 บารเรล และ PetroChina & Sinopec งดการนําเขาน้ํามันเบนซินใน
เดือนกุมภาพันธ 2551 และขาวอิหรานลดปริมาณนําเขาน้ํามันเบนซินลง 125,000 บารเรล/วัน มาอยูที่
ระดับ 95,000 บารเรล/วัน รวมทั้งขาว Pertamina ของอินโดนีเซียลดปริมาณนําเขาน้ํามันเบนซินจากระดับ
600,000 บารเรล ในเดือนกุมภาพันธ มาอยูที่ระดับ 200,000 บารเรล ในเดือนมีนาคม
น้ํามันดีเซล ในสั ป ดาห นี้ ร าคาน้ํ า มั น ดี เ ซลหมุ น เร็ ว เฉลี่ ย อยู ที่ ร ะดั บ $102.77 ต อ บาร เ รล
ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $1.30 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบและจีนลดปริมาณนําเขาน้ํามันดีเซล
ในเดือนกุมภาพันธ มาอยูที่ 100,000 ตัน จากระดับ 700,000 ตัน ในเดือนมกราคม 2551 เนื่องจากอัตราเดินเครื่อง
ของโรงกลั่นในประเทศและปริมาณสํารองอยูในระดับสูง รวมทั้งขาว Pertamina ของอินโดนีเซียลดปริมาณ
นําเขาน้ํามันดีเซลในเดือนกุมภาพันธ อยูที่ระดับ 4.4 ลานบารเรล ต่ําสุดในรอบ 22 เดือน และต่ํากวาระดับ
ปกติที่นําเขา 5.6 ลานบารเรล/เดือน
น้ํามันเตา ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเตาเฉลี่ยอยูที่ระดับ $68.78 ตอบารเรล ปรับตัวลดลงจาก
สัปดาหที่แลว $3.56 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบและอุปทานในภูมิภาคมีมาก รวมทั้งปริมาณสํารอง
น้ํามันเตาที่สิงคโปรอยูในระดับสูงถึง 16 ลานบารเรล สูงกวาชวงเดียวกันของปกอนประมาณรอยละ 57
และปริมาณ Arbitrage จากตะวันตกมาเอเชียในเดือนมีนาคม อยูที่ระดับ 3.0 - 3.1 ลานเมตริกตัน สูงสุด
ตั้งแตเดือนเมษายน 2550

2. ราคาขายปลีกน้าํ มันเชื้อเพลิงของไทย
ในสัปดาหนี้ผูคาน้ํามันทุกราย ไมมีการเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีก โดยมีราคาดังนี้
ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ 2551)
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จากคาเงินบาทของไทยแข็งตัวขึ้นจากสัปดาหที่แลว 0.12 บาท/เหรียญสหรัฐ มาอยูที่ระดับเฉลี่ย
33.0344 บาท/เหรียญสหรัฐ ตนทุนน้ํามันเบนซินลดลง 0.48 บาท/ลิตร และตนทุนน้ํามันดีเซลลดลง 0.35
บาท/ลิตร สงผลใหคาการตลาดของน้ํามันเบนซินและดีเซลอยูที่ระดับ 1.04 บาท/ลิตร และ 1.24 บาท/ลิตร
ตามลําดับ และคาการกลั่นเฉลี่ยอยูที่ระดับ 1.39 บาท/ลิตร
3. ฐานะกองทุนน้ํามันเชือ้ เพลิง
3.1 การจัดเก็บอัตราเงินสงเขากองทุนน้าํ มันเชือ้ เพลิงของน้ํามันชนิดตางๆ เปนดังนี้
อัตราเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
( ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ 2551)
ชนิดน้ํามัน
น้ํามันเบนซินออกเทน 95
น้ํามันเบนซินออกเทน 91
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3.2 ฐานะกองทุนน้ํามันฯ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ 2551 มีเงินสดในบัญชี 13,133 ลานบาท
มีหนี้สินกองทุน 10,128 ลานบาท แยกเปนหนี้พันธบัตร 8,800 ลานบาท ภาระดอกเบี้ยพันธบัตร 388 ลานบาท
และหนี้คางชําระเงินชดเชย 940 ลานบาท ฐานะกองทุนน้ํามันสุทธิ 3,005 ลานบาท มีรายละเอียด ดังนี้
ประมาณการฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 12 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
ประมาณการรายรับ/รายจายเดือน ก.พ. 51
รายรับจากเงินสงเขากองทุนฯ สุทธิ
รายจายของกองทุนฯ
ชําระหนี้ชดเชยราคา LPG
จายชดเชยราคาน้ํามัน B100
รายรับมากกวารายจาย

หนวย : ลานบาท
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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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