สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
(9 – 15 มิถุนายน 2551)
1. ราคาน้ํามันโลก
1.1 ราคาน้ํามันดิบ
ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันดิบดูไบและเวสต เท็กซัส เฉลี่ยอยูที่ระดับ $129.35 และ $134.74 ตอบารเรล
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $8.85 และ $6.59 ตอบารเรล ตามลําดับ จากตลาดกังวลเกี่ยวกับอุปทาน
น้ํามันตึงตัวหลังจาก Energy Information Administration (EIA) ของสหรัฐฯ รายงานปริมาณสํารอง
น้ํามันดิบสัปดาหสิ้นสุดวันที่ 6 มิถุนายน 2551 ลดลง 4 สัปดาหตอเนื่องปริมาณรวม 24 ลานบารเรล ต่ํากวา
ชวงเดียวกันของปกอน รอยละ 14 และขาวประธานาธิบดีอิหราน Mr.Mahmoud Ahmadinejad กลาวตอบ
โตประเทศตะวันตกไมหวั่นคําขูเรื่องการคว่ําบาตรและจะเดินหนาโครงการนิวเคลียรตอไป และประธาน
โอเปคยืนยันไมเรียกประชุมกอนวันที่ 9 กันยายน 2551 แมราคาน้ํามันอยูในระดับสูงประกอบกับขาว
เหตุการณเพลิงไหมแหลงผลิตน้ํามันดิบ Oseberg A Oilfield ของประเทศนอรเวย นอกจากนี้สหภาพแรงงาน
น้ํามันประเทศไนจีเรียออกมาขูหยุดงานประทวงในวันที่ 17 มิถุนายน 2551 หากการเจราจาขอเพิ่ม
สวัสดิการและคาจางแรงงานระหวางพนักงาน และบริษัท Chevron ไมสามารถตกลงกันได รวมทั้งขาวการ
หยุดงานประทวงการแปรรูปของคนงานทาเรือ Fos-Lavera ซึ่งเปนทาเรือขนสงน้ํามันที่ใหญที่สุดของ
ฝรั่งเศสสงผลใหเรือบรรทุกน้ํามันจํานวน 17 ลํา ไมสามารถขนสงน้ํามันไดตามปกติ
1.2 ราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร
น้ํามันเบนซิน ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และ 92 เฉลี่ยอยูที่ระดับ $142.17
และ $140.54 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $5.76 และ $5.83 ตอบารเรล ตามลําดับ ตาม
ราคาน้ํามันดิบและบริษัท Pak-Arab Refinery Co ของปากีสถานจะงดสงออกน้ํามันเบนซินในเดือน
มิถุนายน 2551 เปนเดือนที่สองติดตอกันเพื่อลดภาวะอุปทานตึงตัวจากโรงกลั่นภายในประเทศลดอัตรา
การกลั่นและความตองการใชภายในประเทศอยูในระดับสูง รวมทั้งความตองการจากจีนและอินโดนีเซีย
ประกอบกับ International Enterprise Singapore (IES) รายงานปริมาณสํารองน้ํามันเบนซินของสิงคโปร
วันที่ 11 มิถุนายน 2551 ลดลง 740,000 บารเรล มาอยูที่ระดับ 9.15 ลานบารเรล
น้ํามันดีเซล ในสัป ดาห นี้ราคาน้ํา มัน ดีเ ซลหมุน เร็ว เฉลี่ ยอยูที่ระดับ $169.78 ต อ บารเ รล
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $10.32 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบและขาว Pertamina อินโดนีเซีย มี
แผนนําเขาน้ํามันดีเซลเพิ่มขึ้น 600,000 บารเรล/วัน ในเดือนมิถุนายน 2551 เพื่อรองรับความตองการใชใน
ประเทศและจากขาว Formosa Petrochemical Corp ไตหวัน มีแผนงดการสงออกน้ํามันดีเซลปริมาณ
450,000 บารเรล ในชวงครึ่งหลังของเดือนกรกฎาคม 2551 เนื่องจากมีการปดซอมบํารุงหนวย
Hydrotreater (50,000 บารเรล/วัน) ในสัปดาหหนา และ IES รายงานปริมาณสํารองน้ํามันดีเซลของสิงค
โปร วันที่ 11 มิถุนายน 2551 ลดลง 1.63 ลานบารเรล มาอยูที่ระดับ 8.14 ลานบารเรล

น้ํามันเตา ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเตาเฉลี่ยอยูที่ระดับ $101.08 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น
จากสัปดาหที่แลว 6.18 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบและจากตลาดคาดการณความตองการใชน้ํามันเตา
จากจีนยังคงอยูในระดับสูงเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟาแทนถานหินในชวงฤดูรอนทั้งนี้บริษัท
Sinopec ของจีนมีแผนเพิ่มการนําเขาน้ํามันเตาในเดือนมิถุนายน 2551 ขึ้น รอยละ 100 มาอยูที่ระดับ 1
ลานตัน เพื่อรองรับอุปสงคที่จะเพิ่มขึ้นในชวงฤดูเก็บเกี่ยว รวมทั้ง Arbitrage Cargo จากตะวันออกมายัง
ภูมิภาคในเดือนมิถุนายน 2551 อยูที่ระดับ 2 ลานตัน ซึ่งต่ํากวาเดือนกอนที่อยูที่ระดับ 3 ลานตัน
2. ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงของไทย
ในสัปดาหนี้ผูคาน้ํามันปรับราคาขายปลีกน้ํามันเบนซิน 95 , 91 , แกสโซฮอล 95 อี10 , แกส
โซฮอล 91 เพิ่มขึ้น 2.00 บาท/ลิตร ปรับราคาแกสโซฮอล 95 อี20 เพิ่มขึ้น 2.70 บาท/ลิตร และปรับราคา
ดีเซลหมุนเร็วและดีเซลหมุนเร็วบี 5 เพิ่มขึ้น 2.80 บาท/ลิตร โดยมีราคาดังนี้
ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2551)
หนวย : บาท/ลิตร
ปตท.
อื่นๆ
เบนซินออกเทน 95
42.09
42.39
เบนซินออกเทน 91
40.99
40.99
แกสโซฮอล 95 (E10)
37.39
37.39
แกสโซฮอล 95 (E20)
36.09
36.09
แกสโซฮอล 91
36.59
36.59
ดีเซลหมุนเร็ว
41.84
42.14
ดีเซลหมุนเร็วบี 5
41.14
41.44
จากคาเงินบาทของไทยออนตัวลงจากสัปดาหที่แลว 0.47 บาท/เหรียญสหรัฐ มาอยูที่ระดับเฉลี่ย
32.2726 บาท/เหรียญสหรัฐ ตนทุนน้ํามันเบนซินเพิ่มขึ้น 1.61 บาท/ลิตร และตนทุนน้ํามันดีเซลเพิ่มขึ้น
2.63 บาท/ลิตร สงผลใหคาการตลาดของน้ํามันเบนซินและดีเซลอยูที่ระดับ 0.77 บาท/ลิตร และ -0.06
บาท/ลิตร ตามลําดับ และคาการกลั่นเฉลี่ยอยูที่ระดับ 2.61 บาท/ลิตร
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3. ฐานะกองทุนน้ํามันเชือ้ เพลิง
3.1 การจัดเก็บอัตราเงินสงเขากองทุนน้าํ มันเชือ้ เพลิงของน้ํามันชนิดตางๆ เปนดังนี้
อัตราเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
( ณ วันที่ 16 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
3.4500
3.0000
0.2500
-0.3000
-0.2500
0.1000
-0.3000
-0.3000
-1.5000
2.1668
0.0600
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
หนี้คางชําระเงินชดเชย 3,120 ลานบาท และงบบริหารและโครงการซึ่งไดอนุมัติแลว 496 ลานบาท ฐานะกองทุน
น้ํามันสุทธิ 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
1,084
รายรับจากเงินสงเขากองทุนฯ
-999
รายจายของกองทุนฯ
-828
จายเงินชดเชยน้ํามันดีเซล
-15
จายเงินชดเชยแกสโซฮอล
-106
จายชดเชยการผลิตน้ํามันยูโร 4
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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