สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
(24 – 31 ธันวาคม 2550)
1. ราคาน้ํามันโลก
1.1 ราคาน้ํามันดิบ
ในสั ป ดาห นี้ ร าคาน้ํ า มั น ดิบ ดู ไ บและเบรนท เฉลี่ ย อยูที่ ร ะดั บ $88.33 และ $95.31 ต อ บารเ รล
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $2.13 และ $4.14 ตอบารเรล ตามลําดับ จากขาวตุรกีสงเครื่องบินรบถลม
กลุมกบฎ Kurdistan Workers Party (PKK) ทางตอนเหนือของประเทศอิรักเปนครั้งที่ 4 ในรอบ 5 วัน และ
จากขาวทอขนสงน้ํามันในไนจีเรียระเบิด และจาก Energy Information Administration (EIA) รายงาน
ปริมาณสํารองน้ํามันดิบของสหรัฐฯ สัปดาหสิ้นสุดวันที่ 21 ธันวาคม 2550 ลดลง 3.3 ลานบารเรล มาอยูที่
ระดับ 293.6 ลานบารเรล ซึ่งลดลงมากกวาที่นักวิเคราะหคาดการณไวซึ่งเปนระดับต่ําสุดนับตั้งแตวันที่ 14
มกราคม 2548 และจากขาวอดีตนายกรัฐมนตรีปากีสถาน Benazir Bhutto ถูกลอบสังหารเสียชีวิตโดย
คนรายไดดักซุมยิง และระเบิดพลีชีพ (Car bomb) ขณะปราศรัยหาเสียงในกรุง Rawalpindi ทําใหมี
ผูเสียชีวิตกวา 30 คน และไดรับบาดเจ็บอีกกวา 50 คน
1.2 ราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร
น้ํามันเบนซิน ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และ 92 เฉลี่ยอยูที่ระดับ $102.29
และ $101.08 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $3.89 และ $3.78 ตอบารเรล ตามลําดับ จากจีน
ประกาศลดภาษีนําเขาน้ํามันเบนซิน จากรอยละ 2 มาอยูที่รอยละ 1 ในป 2551 และ Petechim ของ
เวียดนามออกประมูลซื้อน้ํามันเบนซินออกเทน 92 ปริมาณ 100,000 บารเรล สงมอบเดือน มกราคม 2551
น้ํามันดีเซล ในสั ป ดาห นี้ ร าคาน้ํ า มั น ดี เ ซลหมุ น เร็ ว เฉลี่ ย อยู ที่ ร ะดั บ $110.43 ต อ บาร เ รล
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $2.49 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบและจากนักวิเคราะหคาดวาอุปสงค
Diesel จากจีนในป 2551 จะเพิ่มขึ้นอยูที่ประมาณ 462,000 บารเรลตอวัน ขณะที่กําลังการผลิต
ภายในประเทศอยูที่ 300,000 บารเรลตอวัน และ Sinopec ประเทศจีนมีแผนนําเขาผลิตภัณฑ น้ํามันดีเซล
หมุนเร็ว เดือนมกราคม 2551 ปริมาณ 3.75 ลานบารเรล เนื่องจากความตองการใชในประเทศอยูใน
ระดับสูง และ IES รายงานปริมาณสํารอง Middle Distillates สัปดาหสิ้นสุดวันที่ 26 ธันวาคม 2550 ลดลง
1.11 ลานบารเรล อยูที่ระดับ 6.79 ลานบารเรล ต่ําสุดในรอบ 3 สัปดาห
น้ํามันเตา
ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเตาเฉลี่ยอยูที่ระดับ $75.137 ตอบารเรล ปรับตัวลดลง
จากสัปดาหที่แลว $0.01 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบ WTI และจากขาว Indian Oil Corp. ของอินเดีย
ออกประมูลขาย Fuel Oil ปริมาณ 30,000 ตัน สงมอบ 9-12 มกราคม 2551 และตลาดคาดวา Arbitrage
จากตะวันตกจะเขามายังภูมิภาคเอเซียในเดือน กุมภาพันธ 2551 เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนประมาณ 25,000
ตัน มาอยูที่ระดับ 1.85 ลานตัน

2. ราคาขายปลีกน้าํ มันเชื้อเพลิงของไทย
ในสัปดาหนี้ผคู าน้ํามันทุกราย ปรับราคาน้ํามันเบนซินและดีเซลเพิ่มขึ้น 0.40 บาท/ลิตร เมื่อ
วันที่ 26 ธันวาคม 2550 โดยมีราคาดังนี้
ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551)
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จากคาเงินบาทของไทยออนตัวลงจากสัปดาหที่แลว 0.10 บาท/เหรียญสหรัฐ มาอยูที่ระดับ
เฉลี่ย 33.8739 บาท/เหรียญสหรัฐ ตนทุนน้ํามันเบนซินเพิ่มขึ้น 0.89 บาท/ลิตร และตนทุนน้ํามันดีเซลเพิ่มขึ้น
0.60 บาท/ลิตร สงผลใหคาการตลาดของน้ํามันเบนซินและดีเซลอยูที่ระดับ 0.68 บาท/ลิตร และ 0.38 บาท/ลิตร
ตามลําดับ และคาการกลั่นเฉลี่ยอยูที่ระดับ 1.93 บาท/ลิตร
3. ฐานะกองทุนน้ํามันเชือ้ เพลิง
3.1 การจัดเก็บอัตราเงินสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงของน้าํ มันชนิดตางๆ เปนดังนี้
อัตราเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
( ณ วันที่ 3 มกราคม 2551)
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3.2 ฐานะกองทุนน้ํามันฯ ณ วันที่ 2 มกราคม 2551 มีเงินสดสุทธิ 13,518 ลานบาท มี
หนี้สินคางชําระ 12,976 ลานบาท แยกเปนหนี้พันธบัตร 8,800 ลานบาท ภาระดอกเบี้ยพันธบัตร 517 ลานบาท
และหนี้คางชําระเงินชดเชย 3,659 ลานบาท ฐานะกองทุนน้ํามันสุทธิ 542 ลานบาท มีรายละเอียด ดังนี้
ประมาณการฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 2 มกราคม 2550)
เงินสดในบัญชี*
- เงินสะสมสํารองเพื่อการชําระหนี้*
- เงินสะสมเพือ่ การจายดอกเบี้ยและไถถอนพันธบัตรชุดที่ 3 (ต.ค.51)**
- เงินคงเหลือในบัญชี
หนี้สินกองทุน
-หนีพ้ ันธบัตร**
ภาระดอกเบี้ยพันธบัตร
-หนี้คางชําระเงินชดเชย***
หนี้เงินชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิง
หนี้ชดเชยกาซ LPG
หนี้เงินชดเชยแกสโซฮอล 91 และ บี5
หนี้เงินชดเชย B100
ฐานะกองทุนน้ํามันฯ สุทธิ
ประมาณการรายรับ/รายจายเดือน ม.ค. 51
รายรับจากเงินสงเขากองทุนฯ สุทธิ
รายจายของกองทุน
- ชําระหนี้เงินชดเชยตรึงราคาน้ํามัน
- ชําระหนี้ชดเชยราคา LPG
- จายชดเชยราคาน้าํ มัน B100
- จายเงินคืนกองทุนฯ
รายรับมากกวารายจาย
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หมายเหตุ : * ตองสะสมไวตามขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของ สบพน. และผูถือพันธบัตร
** เงินดังกลาวสะสมเพื่อจายดอกเบี้ยและไถถอนพันธบัตรชุดที่ 3 ซึ่งเมื่อรวมกับเงินสะสมสํารองเพื่อ
การชําระหนี้ 2,920 ลานบาท จะเทากับจํานวนเงินที่จะตองจายดอกเบี้ยและไถถอนพันธบัตรชุดที่ 3
*** หนี้คางชําระเงินชดเชยเปนตัวเลขประมาณการ
ที่มา : สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
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