สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
(2 – 8 มิถุนายน 2551)
1. ราคาน้ํามันโลก
1.1 ราคาน้ํามันดิบ
ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันดิบดูไบและเวสต เท็กซัส เฉลี่ยอยูที่ระดับ $120.50 และ $128.15 ตอบารเรล
ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $3.05 และ $0.32 ตอบารเรล ตามลําดับ จากขาวคาเงินดอลลารสหรัฐฯ แข็ง
คาขึ้น และดาวโจนสรายงานปริมาณการผลิต น้ํามันดิบของกลุมโอเปค เพิ่มขึ้น รอยละ 1.35 หรือ 432,000
บารเรล/วัน มาอยูที่ 32.39 ลานบารเรล/วัน ประกอบกับขาวบริษัทน้ํามันแหงชาติเม็กซิโกกลับมา
ดําเนินการทาขนสงน้ํามัน Dos Bocas หลังจากพายุโซนรอน Arthur พัดผาน และ The International
Energy Agency อาจปรับลดคาดการณความตองการใชน้ํามันโลกลงอีกจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว
รวมทั้งรอยเตอรโพลคาดการณปริมาณสํารองน้ํามันของสหรัฐฯ ที่จะประกาศในสัปดาหนี้จะเพิ่มขึ้น
1.2 ราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร
น้ํามันเบนซิน ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และ 92 เฉลี่ยอยูที่ระดับ $136.41
และ $134.71 ตอบารเรล ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $0.34 และ $0.60 ตอบารเรล ตามลําดับ ตามราคา
น้ํามันดิบและจากเกาหลีใตมีแผนสงออกน้ํามันเบนซินในเดือนกรกฎาคม 2551 เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนมา
อยูที่ 5 - 6 MR Cargoes และ Petroleum Association of Japan รายงานปริมาณผลิตน้ํามันเบนซินของ
ญี่ปุนสัปดาหสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2551 เพิ่มขึ้นจากสัปดาหกอน รอยละ 8.1 มาอยูที่ 6.67 ลาน
บารเรล รวมทั้ง International Enterprise Singapore (IES) รายงานปริมาณสํารอง Light Distillates
สัปดาหสิ้นสุดวันที่ 4 มิถุนายน 2551 เพิ่มขึ้น 288,000 บารเรล มาอยูที่ระดับ 9.9 ลานบารเรล ประกอบกับ
บริษัท Trans-Pacific Petrochemical Indotama ของอินโดนีเซียมีแผนเปดดําเนินการหนวยผลิตน้ํามัน
เบนซิน (50,000 บารเรล/วัน) ในชวงปลายปนี้ และขาวรัฐบาลมาเลเซียปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ํามันเบนซิน
ภายในประเทศ รอยละ 40 วันที่ 5 มิถุนายน ที่ผานมาอาจสงผลใหการบริโภคลดลง
น้ํามันดีเซล ในสั ป ดาห นี้ราคาน้ํา มัน ดีเ ซลหมุน เร็ว เฉลี่ยอยูที่ ระดับ $159.46 ต อ บารเ รล
ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $7.06 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบและตลาดคาดวาความตองการใช
ดีเซลของจีนจะลดลงในเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2551 เนื่องจากอยูในชวงฤดูหามจับปลา และโรงกลั่น
Qingdao (200,000 บารเรล/วัน) ของ Sinopec ประเทศจีนเดินเครื่องไดตามแผนและจะเพิ่มอัตราการกลั่น
ได ที่ร ะดับ ร อ ยละ 60 ในไตรมาสที่ 3 ประกอบกั บ โรงกลั่ น ในยุ โ รปและอัง กฤษกลั บ มาดํ า เนิน การได
ตามปกติ รวมทั้ง IES รายงานปริมาณสํารอง Middle Distillates สัปดาหสิ้นสุดวันที่ 4 มิถุนายน 2551 ที่
ระดับ 9.8 ลานบารเรล เพิ่มขึ้น 56,000บารเรล

น้ํามันเตา ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเตาเฉลี่ยอยูที่ระดับ $94.90 ตอบารเรล ปรับตัวลดลงจาก
สัปดาหที่แลว $4.04 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบและเวียดนามและจีนชะลอการซื้อเนื่องจากราคาอยูใน
ระดับสูง ทั้งนี้มีขาว PetroChina ของจีนอาจยกเลิกการซื้อน้ํามันเตา ปริมาณ 270,000 ตัน ที่ตลาดสิงคโปร
เนื่องจากอุปสงคน้ํามันเตาของจีนชะลอ และ Saigon Petro ของเวียดนามยกเลิกการนําเขา HSFO 180
CST ปริมาณ 5,000 ตัน เนื่องจากราคาอยูในระดับสูงประกอบกับ IES รายงานปริมาณสํารอง Residues
สัปดาหสิ้นสุดวันที่ 4 มิถุนายน 2551 ที่ระดับ 20.9 ลานบารเรล เพิ่มขึ้น 3.6 ลานบารเรลตัว และ
Mangalore Refinery & Petrochemical Limited ของอินเดียสงออก HSFO 380 CST ปริมาณ 90,000
ตัน สงมอบ 12 - 16 มิถุนายน 2551
2. ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงของไทย
ในสัปดาหนี้ผูคาน้ํามัน ปรับราคาน้ํามันเบนซิน เพิ่มขึ้น 0.50 บาท/ลิตร จํานวน 1 ครั้ง ลดลง
0.50 บาท/ลิตร จํานวน 1 ครั้ง และปรับราคาดีเซลหมุนเร็วลดลง 0.50 บาท/ลิตร จํานวน 2 ครั้ง โดยมีราคา
ดังนี้
ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 9 มิถนุ ายน 2551)
หนวย : บาท/ลิตร
ปตท.
อื่นๆ
เบนซินออกเทน 95
40.79
40.79
เบนซินออกเทน 91
39.69
39.69
แกสโซฮอล 95 (E10)
36.09
36.09
แกสโซฮอล 95 (E20)
34.09
34.09
แกสโซฮอล 91
35.29
35.29
ดีเซลหมุนเร็ว
39.74
39.74
ดีเซลหมุนเร็วบี 5
39.04
39.04
จากคาเงินบาทของไทยออนตัวลงจากสัปดาหที่แลว 0.37 บาท/เหรียญสหรัฐ มาอยูที่ระดับเฉลี่ย
32.7992 บาท/เหรียญสหรัฐ ตนทุนน้ํามันเบนซินเพิ่มขึ้น 0.25 บาท/ลิตร และตนทุนน้ํามันดีเซลลดลง 1.07
บาท/ลิตร สงผลใหคาการตลาดของน้ํามันเบนซินและดีเซลอยูที่ระดับ 0.40 บาท/ลิตร และ 0.02 บาท/ลิตร
ตามลําดับ และคาการกลั่นเฉลี่ยอยูที่ระดับ 3.03 บาท/ลิตร
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3. ฐานะกองทุนน้ํามันเชือ้ เพลิง
3.1 การจัดเก็บอัตราเงินสงเขากองทุนน้าํ มันเชือ้ เพลิงของน้ํามันชนิดตางๆ เปนดังนี้
อัตราเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
( ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2551)
ชนิดน้าํ มัน
น้ํามันเบนซินออกเทน 95
น้ํามันเบนซินออกเทน 91
น้ํามันแกสโซฮอล 95 (E10)
น้ํามันแกสโซฮอล 95 (E20)
น้ํามันแกสโซฮอล 91
น้ํามันกาด
น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว
น้ํามันดีเซลหมุนชา
น้ํามันดีเซลหมุนเร็วบี 5
น้ํามันมวง
น้ํามันเตา
LPG

บาท/ลิตร
3.45
3.00
0.2500
-0.3000
-0.2500
0.10
-0.30
-0.30
-1.50
-1.6840
0.06
0.3033

3.2 ฐานะกองทุนน้ํามันฯ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2551 มีเงินสดในบัญชี 16,424 ลานบาท
มีหนี้สินกองทุน 12,674 ลานบาท แยกเปนหนี้พันธบัตร 8,800 ลานบาท ภาระดอกเบี้ยพันธบัตร 258 ลานบาท
และหนี้คางชําระเงินชดเชย 3,120 ลานบาท ฐานะกองทุนน้ํามันสุทธิ 3,750 ลานบาท มีรายละเอียด ดังนี้
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ประมาณการฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2551)
หนวย : ลานบาท
16,424
2,920
6,138
500
6,866
-12,674
-8,800
-258
-3,120
-185
-132
-2,384
-55
-364
-496
3,750

เงินสดในบัญชี
- เงินสะสมสํารองเพื่อการชําระหนี้*
- เงินสะสมเพื่อการจายดอกเบีย้ และไถถอนพันธบัตรชุดที่ 3 (ต.ค.51)**
- เงินฝาก ธ.ก.ส. (โครงการสงเสริมการปลูกปาลม (อายุ 10 ป))
- เงินคงเหลือในบัญชี
หนี้สินกองทุน
- หนี้พันธบัตร**
- ภาระดอกเบีย้ พันธบัตร
- หนี้คางชําระเงินชดเชย***
หนี้เงินชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิง
หนี้ชดเชยกาซ LPG
หนี้เงินชดเชยน้ํามันดีเซล, บี5 และแกสโซฮอล 91
หนี้เงินชดเชย B100
หนี้เงินชดเชยการผลิตน้ํามันเชื้อเพลิงมาตรฐานยูโร 4
- งบบริหารและโครงการซึ่งไดอนุมัติแลว
ฐานะกองทุนน้ํามันฯ สุทธิ****
ประมาณการรายรับ/รายจายเดือน มิ.ย. 51
รายรับจากเงินสงเขากองทุนฯ
1,084
รายจายของกองทุนฯ
-999
จายเงินชดเชยน้ํามันดีเซล
-828
จายเงินชดเชยแกสโซฮอล
-15
จายชดเชยการผลิตน้ํามันยูโร 4
-106
จายชดเชยคาขนสง LPG
-50
รายรับมากกวารายจาย
85
หมายเหตุ * ตองสะสมไวตามขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของ สบพน. และผูถือพันธบัตร
** เงินดังกลาวสะสมเพื่อจายดอกเบี้ยและไถถอนพันธบัตรชุดที่ 3 ซึ่งเมื่อรวมกับเงินสะสมสํารอง เพื่อการชําระ
หนี้ 2,920 ลานบาท จะเทากับจํานวนเงินที่จะตองจายดอกเบี้ยและไถถอนพันธบัตร ชุดที่ 3 คือ 9,058
ลานบาท โดยแยกเปน ดอกเบี้ย 258 ลานบาท และเงินตน 8,800 ลานบาท
*** หนี้คางชําระเงินชดเชยเปนตัวเลขประมาณการ
**** กองทุนมีภาระผูกพันตาม MOU ที่ทําไวกับ ธกส. อีก 3,000 ลานบาท คือ การนําเงินเขาฝาก สําหรับ
โครงการปลูกปาลมน้ํามันเพื่อใชในการผลิตพลังงานทดแทน ซึ่งจะนําเขาฝากงวดละ 1,500 ลาน
บาท ในเดือนมิถุนายน 2551 และเดือนธันวาคม 2551
ที่มา : สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
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