สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
(16 – 22 มิถุนายน 2551)
1. ราคาน้ํามันโลก
1.1 ราคาน้ํามันดิบ
ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันดิบดูไบและเวสต เท็กซัส เฉลี่ยอยูที่ระดับ $128.73 และ $134.38 ตอบารเรล
ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $0.62 และ $0.36 ตอบารเรล ตามลําดับ จากขาวนาย Ban Ki – Moon
เลขาธิการสหประชาชาติกลาววาประเทศซาอุดิอาระเบียมีแผนที่จะเพิ่มกําลังการผลิตน้ํามันดิบในเดือน
กรกฎาคม 2551 มาอยูที่ระดับ 9.7 ลานบารเรล หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 500,000 บารเรล/วัน จากเดือน
พฤษภาคม 2551 ซึ่งจะเปนระดับสูงสุดนับตั้งแตป 2524 ทั้งนี้ Middle East Economic Survey รายงาน
ปริมาณการผลิตน้ํามันของโอเปค เดือนพฤษภาคม 2551 เพิ่มขึ้นจากเดือนกอน 0.33 ลานบารเรล/วัน อยูที่
ระดับ 29.98 ลานบารเรล/วัน และขาวเจาหนาที่กํากับดูแลตลาดซื้อขายน้ํามันลวงหนาของสหรัฐฯ และ
อังกฤษไดบรรลุขอตกลงรวมกับ ICE Futures Europe เกี่ยวกับขอบังคับในการซื้อขายน้ํามันดิบเวสต เท็ก
ซัส ในตลาดซื้อขายลวงหนาเพื่อใหมีมาตรฐานเพิ่มขึ้น ประกอบกับกระทรวงคมนาคมสหรัฐฯ รายงาน
ตัวเลขระยะทางการขับรถของประชากรสหรัฐฯ ในเดือนเมษายน 2551 ลดลงเปนเดือนที่ 6 ติดตอกันและ
ต่ํากวาชวงเวลาเดียวกันของปกอน รอยละ 1.8% รวมทั้งอิหรานยินดีทบทวนขอเสนอของกลุมประเทศ
มหาอํานาจเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนโครงการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร
1.2 ราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร
น้ํามันเบนซิน ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และ 92 เฉลี่ยอยูที่ระดับ $139.81
และ $138.20 ตอบารเรล ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $2.36 และ $2.35 ตอบารเรล ตามลําดับ ตาม
ราคาน้ํามันดิบและโรงกลั่น Ulsan ของเกาหลีใตวางแผนกลับมาเดินเครื่องหนวย Residue Fluid Catalytic
Cracker (56,000 บารเรล/วัน) ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2551 ประกอบกับ Petroleum Association of Japan
(PAJ) รายงานปริมาณสํารองน้ํามันเบนซินสัปดาหสิ้นสุดวันที่ 14 มิถุนายน 2551 เพิ่มขึ้น 230,000
บารเรล มาอยูที่ระดับ 15.83 ลานบารเรล และ IES รายงานปริมาณสํารอง Light Distillates ของสิงคโปร
ในสัปดาหสิ้นสุดวันที่ 18 มิถุนายน 2551 เพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของปกอนประมาณ 1.12 ลาน
บารเรล มาอยูที่ระดับ 10.24 ลานบารเรล
น้ํามันดีเซล ในสั ป ดาห นี้ราคาน้ํา มัน ดีเ ซลหมุน เร็ว เฉลี่ยอยูที่ ระดับ $166.35 ต อ บารเ รล
ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $3.42 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบและขาวรัฐบาลเกาหลีใตมีแผน
สงเสริมใหรถบรรทุกในประเทศเปลี่ยนมาใช LNG แทนน้ํามันดีเซล โดยรัฐบาลจัดสรรงบประมาณจํานวน
48.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพื่ออุดหนุนมาตรการดังกลาว รวมทั้งประเทศชิลีลดปริมาณนําเขาน้ํามันดีเซล
เนื่องจากอยูในชวงฤดูฝนสามารถพึ่งพาพลังงานน้ําผลิตไฟฟาไดมากขึ้น และจากปริมาณสํารอง Light
Distillates ของสิงคโปรในสัปดาหสิ้นสุดวันที่ 18 มิถุนายน 2551 เพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน
ประมาณ 1.12 ลานบารเรล มาอยูที่ระดับ 10.24 ลานบารเรล ประกอบกับจีนมีแผนลดปริมาณนําเขา
Gasoil สงมอบเดือน ก.ค.51 ลงประมาณ 375 KB เนื่องจากโรงกลั่น แหงใหม Qingdao (200 KBD) เปด
ดําเนินการผลิตตั้งแตปลายเดือน พ.ค.51

น้ํามันเตา ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเตาเฉลี่ยอยูที่ระดับ $101.46 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น
จากสัปดาหที่แลว 0.38 ตอบารเรล จากอุปสงคน้ํามันเตาในไตหวันเพิ่มขึ้น รอยละ 20.7 ตั้งแตเดือน
เมษายน มาอยูที่ 187,000 บารเรล/วัน เนื่องจากโรงไฟฟานิวเคลียรปดซอมบํารุง
2. ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงของไทย
ในสัปดาหนี้ผูคาน้ํามันปรับราคาขายปลีกน้ํามันดีเซล ลดลง 0.30 บาท/ลิตร เมื่อวันที่ 17
มิถุนายน 2551 โดยมีราคาดังนี้
ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2551)
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จากคาเงินบาทของไทยออนตัวลงจากสัปดาหที่แลว 0.11 บาท/เหรียญสหรัฐ มาอยูที่ระดับเฉลี่ย
33.3850 บาท/เหรียญสหรัฐ ตนทุนน้ํามันเบนซินลดลง 0.40 บาท/ลิตร และตนทุนน้ํามันดีเซลลดลง 0.60
บาท/ลิตร สงผลใหคาการตลาดของน้ํามันเบนซินและดีเซลอยูที่ระดับ 1.45 บาท/ลิตร และ 1.13 บาท/ลิตร
ตามลําดับ และคาการกลั่นเฉลี่ยอยูที่ระดับ 2.61 บาท/ลิตร
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3. ฐานะกองทุนน้ํามันเชือ้ เพลิง
3.1 การจัดเก็บอัตราเงินสงเขากองทุนน้าํ มันเชือ้ เพลิงของน้ํามันชนิดตางๆ เปนดังนี้
อัตราเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
( ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2551)
ชนิดน้าํ มัน
น้ํามันเบนซินออกเทน 95
น้ํามันเบนซินออกเทน 91
น้ํามันแกสโซฮอล 95 (E10)
น้ํามันแกสโซฮอล 95 (E20)
น้ํามันแกสโซฮอล 91
น้ํามันกาด
น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว
น้ํามันดีเซลหมุนชา
น้ํามันดีเซลหมุนเร็วบี 5
น้ํามันมวง
น้ํามันเตา
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บาท/ลิตร
3.4500
3.0000
0.2500
-0.3000
-0.2500
0.1000
-0.3000
-0.3000
-1.5000
-2.0718
0.0600
0.3033

3.2 ฐานะกองทุนน้ํามันฯ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2551 มีเงินสดในบัญชี 16,593 ลานบาท
มีหนี้สินกองทุน 12,984 ลานบาท แยกเปนหนี้พันธบัตร 8,800 ลานบาท ภาระดอกเบี้ยพันธบัตร 258 ลานบาท
หนี้คางชําระเงินชดเชย 3,600 ลานบาท และงบบริหารและโครงการซึ่งไดอนุมัติแลว 326 ลานบาท ฐานะกองทุน
น้ํามันสุทธิ 3,609 ลานบาท
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ประมาณการฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2551)
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
รายจายของกองทุนฯ
จายเงินชดเชยน้ํามันดีเซล
จายเงินชดเชยแกสโซฮอล
จายชดเชยการผลิตน้ํามันยูโร 4
จายชดเชยคาขนสง LPG
รายรับมากกวารายจาย
หมายเหตุ

หนวย : ลานบาท
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* ตองสะสมไวตามขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของ สบพน. และผูถือพันธบัตร
** เงินดังกลาวสะสมเพื่อจายดอกเบี้ยและไถถอนพันธบัตรชุดที่ 3 ซึ่งเมื่อรวมกับเงินสะสมสํารอง เพื่อการชําระหนี้
2,920 ลานบาท จะเทากับจํานวนเงินที่จะตองจายดอกเบี้ยและไถถอนพันธบัตร ชุดที่ 3 คือ 9,058 ลานบาท โดย
แยกเปน ดอกเบี้ย 258 ลานบาท และเงินตน 8,800 ลานบาท
*** หนี้คางชําระเงินชดเชยเปนตัวเลขประมาณการ
**** กองทุนมีภาระผูกพันตาม MOU ที่ทําไวกับ ธกส. อีก 3,000 ลานบาท คือ การนําเงินเขาฝาก สําหรับโครงการ
ปลูกปาลมน้ํามันเพื่อใชในการผลิตพลังงานทดแทน ซึ่งจะนําเขาฝากงวดละ 1,500 ลานบาท ในเดือน
มิถุนายน 2551 และเดือนธันวาคม 2551

ที่มา : สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
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