สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
(18 – 24 กุมภาพันธ 2551)
1. ราคาน้ํามันโลก
1.1 ราคาน้ํามันดิบ
ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันดิบดูไบและเบรนท เฉลี่ยอยูที่ระดับ $91.60 และ $96.87 ตอบารเรล ปรับตัว
เพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $2.81 และ $2.41 ตอบารเรล ตามลําดับ จากนักลงทุนและ Hedge Funds เขาซื้อ
ขายเพื่อทํากําไร และจากความวิตกกังวลวาอุปทานน้ํามันดิบอาจตึงตัวจากขาวประธานโอเปค กลาววา
อาจพิจารณาปรับลด หรือคงปริมาณผลิตน้ํามันดิบในระดับเดิมในการประชุม วันที่ 5 มีนาคม 2551 รวมทั้ง
สถานการณความไมสงบในประเทศผูผลิตและสงออกน้ํามันที่ยังคงยืดเยื้อและไมมีความชัดเจน ประกอบกับ
สภาพภูมิอากาศที่ลดลงต่ํากวาปกติ
1.2 ราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร
น้ํามันเบนซิน ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และ 92 เฉลี่ยอยูที่ระดับ $107.69
และ $106.75 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $5.45 และ $5.49 ตอบารเรล ตามลําดับ ตามราคา
น้ํามันดิบและ Petroleum Association Of Japan (PAJ) รายงานปริมาณสํารองน้ํามันเบนซินของญี่ปุน
สิ้นสุดสัปดาหที่ 16 กุมภาพันธ 2551 อยูที่ 13.86 ลานบารเรล ต่ํากวาปริมาณสํารองของปกอนอยูรอยละ 3.7
และจาก Formosa Petrochemical Corp. ของไตหวันจะปดซอมบํารุงโรงกลั่น Mailiao (180,000 บารเรล/วัน)
ตั้งแตวันที่ 10 มีนาคม 2551 เปนเวลา 45 วัน ประกอบกับ International Enterprise Singapore (IES)
รายงานปริมาณสํารอง Light Distillates ของสิงคโปรสัปดาหสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ 2551 ลดลงจาก
สัปดาหกอน 0.22 ลานบารเรล อยูที่ระดับ 7.38 ลานบารเรล ต่ําสุดในรอบ 2 เดือน
น้ํามันดีเซล ในสั ป ดาห นี้ ร าคาน้ํ า มั น ดี เ ซลหมุ น เร็ ว เฉลี่ ย อยู ที่ ร ะดั บ $114.37 ต อ บาร เ รล
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $5.40 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบ และจากขาวประเทศอิหรานนําเขา
ผลิตภัณฑดีเซลในเดือนกุมภาพันธ 2551 เพิ่มขึ้นรอยละ 25 จากเดือนมกราคม 2551 เนื่องจากฤดูหนาว
สงผลใหความตองการใชน้ํามันดีเซลเปนเชื้อเพลิงในระดับสูง รวมทั้งขาวเกาหลีใตลดสงออกน้ํามันดีเซล
เนื่องจากโรงกลั่นลดปริมาณการกลั่นน้ํามันในเดือนมีนาคม ลงจากเดือนกุมภาพันธ ประมาณรอยละ 2 - 7
เพราะคาการกลั่นออนตัว ในขณะที่ IES รายงานปริมาณสํารอง Middle Distillates ของสิงคโปร สัปดาห
สิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ 251 ลดลง 0.92 ลานบารเรล อยูที่ระดับ 7.71 ลานบารเรล ประกอบกับจีน
นําเขาน้ํามันดีเซลในเดือนมกราคม 2551 เพิ่มจากชวงเวลาเดียวกันของป 2550 ถึง รอยละ 600

น้ํามันเตา ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเตาเฉลี่ยอยูที่ระดับ $75.42 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก
สัปดาหที่แลว $3.09 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบและจากเกาหลีใตวางแผนลดการสงออกในเดือน
มีนาคม 2551 ประมาณ 195,000 ตัน มาอยูที่ระดับ 110,000 – 130,000 ตัน เนื่องจากโรงกลั่นในประเทศ
ลดกําลังการกลั่น และ PAJ รายงานปริมาณสํารองน้ํามันเตาของญี่ปุนสิ้นสุดสัปดาหที่ 16 กุมภาพันธ
2551 ลดลงรอยละ 3.1 มาอยูที่ระดับ 11.14 ลานบารเรล ต่ํากวาปริมาณสํารองของปกอนอยูรอยละ 6.2
ประกอบกับ Arbitrage Fuel Oil Cargoes จากตะวันตกจะเขามายังภูมิภาคเอเชียในเดือนเมษายน 2551
ลดลงจากเดือนกอนประมาณ 0.37 ลานตัน มาอยูที่ระดับ 2.59 ลานตัน รวมทั้งขาวจีนเริ่มเขาซื้อน้ํามันเตา
เพื่อใชในเรือขนสงและโรงไฟฟาเพิ่มขึ้นกอนรัฐฯ ปรับเพิ่มภาษีนําเขาในวันที่ 1 มีนาคม 2551 และจาก IES
รายงานปริมาณสํารอง Residues ของสิงคโปร สัปดาหสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ 2551 ลดลงตอเนื่องเปน
สัปดาหที่ 3 อยูที่ระดับ 14.43 ลานบารเรล ต่ํากวาสัปดาหกอน 0.55 ลานบารเรล
2. ราคาขายปลีกน้าํ มันเชื้อเพลิงของไทย
ในสัปดาหนี้ผูคาน้ํามันทุกราย ปรับราคาน้ํามันเบนซินและดีเซลเพิ่มขึ้น 0.40 บาท/ลิตร เมื่อ
วันที่ 21 กุมภาพันธ 2551 โดยมีราคาดังนี้
ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ 2551)

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

ปตท.
33.19
32.09
29.19
27.19
28.39
29.54
29.04

หนวย : บาท/ลิตร
อื่นๆ
33.19
32.09
29.19
27.19
28.39
29.54
29.04

จากคาเงินบาทของไทยแข็งตัวขึ้นจากสัปดาหที่แลว 0.37 บาท/เหรียญสหรัฐ มาอยูที่ระดับเฉลี่ย
32.5937 บาท/เหรียญสหรัฐ ตนทุนน้ํามันเบนซินเพิ่มขึ้น 0.88 บาท/ลิตร และตนทุนน้ํามันดีเซลเพิ่มขึ้น
0.85 บาท/ลิตร สงผลใหคาการตลาดของน้ํามันเบนซินและดีเซลอยูที่ระดับ 0.17 บาท/ลิตร และ -0.28
บาท/ลิตร ตามลําดับ และคาการกลั่นเฉลี่ยอยูที่ระดับ 1.99 บาท/ลิตร
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3. ฐานะกองทุนน้ํามันเชือ้ เพลิง
3.1 การจัดเก็บอัตราเงินสงเขากองทุนน้าํ มันเชือ้ เพลิงของน้ํามันชนิดตางๆ เปนดังนี้
อัตราเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
( ณ วันที่ 25 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
-2.6461
0.06
0.3033

3.2 ฐานะกองทุนน้ํามันฯ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ 2551 มีเงินสดในบัญชี 13,5196 ลานบาท
มีหนี้สินกองทุน 10,129 ลานบาท แยกเปนหนี้พันธบัตร 8,800 ลานบาท ภาระดอกเบี้ยพันธบัตร 388 ลานบาท
และหนี้คางชําระเงินชดเชย 941 ลานบาท ฐานะกองทุนน้ํามันสุทธิ 3,390 ลานบาท มีรายละเอียด ดังนี้
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ประมาณการฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 25 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
13,519
2,920
6,267
500
3,832
-10,129
-8,800
-388
-941
-732
-107
-47
-55
3,390
1,375
-307
-107
-200
1,068

หมายเหตุ : * ตองสะสมไวตามขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของ สบพน. และผูถือพันธบัตร
** เงินดังกลาวสะสมเพื่อจายดอกเบี้ยและไถถอนพันธบัตรชุดที่ 3 ซึ่งเมื่อรวมกับเงินสะสมสํารอง
เพื่อการชําระหนี้ 2,920 ลานบาท จะเทากับจํานวนเงินที่จะตองจายดอกเบี้ยและไถถอนพันธบัตร
ชุดที่ 3 คือ 9,188 ลานบาท
*** หนี้คางชําระเงินชดเชยเปนตัวเลขประมาณการ
ที่มา : สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
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