สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
(11 – 17 กุมภาพันธ 2551)
1. ราคาน้ํามันโลก
1.1 ราคาน้ํามันดิบ
ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันดิบดูไบและเบรนท เฉลี่ยอยูที่ระดับ $88.79 และ $94.46 ตอบารเรล ปรับตัว
เพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $3.59 และ $5.21 ตอบารเรล ตามลําดับ จากขาวโรงกลั่น Valero (182,000 บารเรล/วัน)
เมือง Delaware และ Citgo (430,000 บารเรล/วัน) รัฐ Louisiana ปดดําเนินการฉุกเฉินเนื่องจากไฟฟาดับ
และ National Weather Service ของสหรัฐฯ คาดการณอุปสงค Heating Oil ของสหรัฐฯ ในสัปดาหนี้จะเพิ่มขึ้น
สูงกวาปกติประมาณรอยละ 4 เนื่องจากความหนาวเย็น (Cold Snap) จะพัดผานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของสหรัฐฯ และจากความวิตกกังวลวาอุปทานน้ํามันดิบของสหรัฐฯ อาจตึงตัวจากการที่ประธานาธิบดี
Hugo Chavez ของเวเนซูเอลา ขูจะหยุดสงออกน้ํามันดิบไปยังประเทศสหรัฐฯ (ปกติสงออกน้ํามันดิบประมาณ
1.3 ลานบารเรล/วัน) และจากขาว British Petroleum ของอังกฤษแจงลดปริมาณการผลิตน้ํามันดิบจากแหลง
ทะเลเหนือ (North Sea) ในเดือนมีนาคม 2551 ประมาณ 0.47 ลานบารเรล มาอยูที่ระดับ 4.88 ลานบารเรล
1.2 ราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร
น้ํามันเบนซิน ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และ 92 เฉลี่ยอยูที่ระดับ $94.46 และ
$102.24 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $3.67 และ $3.78 ตอบารเรล ตามลําดับ ตามราคาน้ํามันดิบ
และขาวอิหรานอาจนําเขาน้ํามันเบนซินเพิ่มขึ้นเนื่องจากรัฐบาลอนุมัติเพิ่มปริมาณการใชในชวงวันขึ้นปใหม
ตั้งแตวันที่ 19 มีนาคม เปนตนไป และขาว Chinese Petroleum Corp. ของไตหวันจะปดซอมบํารุงตาม
แผนหนวย Fluid Catalytic Cracker (25,000 บารเรล/วัน) ที่โรงกลั่น Kaohsiung ตั้งแตวันที่ 12 กุมภาพันธ ตน เมษายน 2551 ประกอบกับตลาดคาดการณวาเวียดนามและอินโดนีเซียจะกลับเขาซื้อน้ํามันเบนซิน
เพื่อเตรียมรองรับอุปสงคภายในประเทศในชวงฤดูทองเที่ยวไตรมาสที่ 2 และจาก International
Enterprise Singapore (IES) รายงานปริมาณสํารอง Light Distillates ของสิงคโปร ประจําสัปดาหสิ้นสุด
วันที่ 13 กุมภาพันธ 2551 ลดลง 0.7 ลานบารเรล มาอยูที่ระดับ 7.6 ลานบารเรล
น้ํามันดีเซล ในสั ป ดาห นี้ ร าคาน้ํ า มั น ดี เ ซลหมุ น เร็ ว เฉลี่ ย อยู ที่ ร ะดั บ $108.97 ต อ บาร เ รล
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $6.20 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบและขาว China United Oil Corp
ของจีนนําเขาน้ํามันดีเซลปริมาณ 750,000 บารเรล สงมอบชวงเดือนกุมภาพันธ 2551 เพื่อรองรับอุปสงคที่
เพิ่มขึ้นสําหรับการผลิตไฟฟาเนื่องจากสภาพอากาศหนาวเย็น และขาว Pertamina ของอินโดนีเซียมีแผน
นําเขาน้ํามันดีเซลในเดือนมีนาคม 2551 ที่ระดับ 6 ลานบารเรล ซึ่งเปนระดับที่สูงกวาเดือนกอนประมาณ
รอยละ 30
น้ํามันเตา ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเตาเฉลี่ยอยูที่ระดับ $72.34 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก
สัปดาหที่แลว $3.56 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบและ IES รายงานปริมาณสํารองน้ํามันเตาของสิงคโปร
ประจําสัปดาหสิ้นสุดวันที่ 13 กุมภาพันธ 2551 ลดลงประมาณ 0.25 ลานบารเรล มาอยูที่ระดับ 14.98 ลานบารเรล

2. ราคาขายปลีกน้าํ มันเชื้อเพลิงของไทย
ในสัปดาหนี้ผูคาน้ํามันทุกราย ไมมีการเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีก โดยมีราคาดังนี้
ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ 2551)
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จากคาเงินบาทของไทยแข็งตัวขึ้นจากสัปดาหที่แลว 0.07 บาท/เหรียญสหรัฐ มาอยูที่ระดับเฉลี่ย
33.9614 บาท/เหรียญสหรัฐ ตนทุนน้ํามันเบนซินเพิ่มขึ้น 0.72 บาท/ลิตร และตนทุนน้ํามันดีเซลเพิ่มขึ้น
1.24 บาท/ลิตร สงผลใหคาการตลาดของน้ํามันเบนซินและดีเซลอยูที่ระดับ 0.81 บาท/ลิตร และ 0.31
บาท/ลิตร ตามลําดับ และคาการกลั่นเฉลี่ยอยูที่ระดับ 1.59 บาท/ลิตร
3. ฐานะกองทุนน้ํามันเชือ้ เพลิง
3.1 การจัดเก็บอัตราเงินสงเขากองทุนน้าํ มันเชือ้ เพลิงของน้ํามันชนิดตางๆ เปนดังนี้
อัตราเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
( ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ 2551)
ชนิดน้ํามัน
น้ํามันเบนซินออกเทน 95
น้ํามันเบนซินออกเทน 91
น้ํามันแกสโซฮอล 95 (E10)
น้ํามันแกสโซฮอล 95 (E20)
น้ํามันแกสโซฮอล 91
น้ํามันกาด
น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว
น้ํามันดีเซลหมุนเร็วบี 5
น้ํามันมวง
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3.2 ฐานะกองทุนน้ํามันฯ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ 2551 มีเงินสดในบัญชี 13,426 ลานบาท
มีหนี้สินกองทุน 10,129 ลานบาท แยกเปนหนี้พันธบัตร 8,800 ลานบาท ภาระดอกเบี้ยพันธบัตร 388 ลานบาท
และหนี้คางชําระเงินชดเชย 941 ลานบาท ฐานะกองทุนน้ํามันสุทธิ 3,297 ลานบาท มีรายละเอียด ดังนี้
ประมาณการฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 20 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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