สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
(23 – 29 มิถุนายน 2551)
1. ราคาน้ํามันโลก
1.1 ราคาน้ํามันดิบ
ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันดิบดูไบและเวสต เท็กซัส เฉลี่ยอยูที่ระดับ $131.00 และ $137.25 ตอบารเรล
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $2.27 และ $2.87 ตอบารเรล ตามลําดับ จากเหตุสหภาพคนงานบริษัท
น้ํามันไนจีเรีย (PENGASSAN) นัดหยุดงานประทวงบริษัท Chevron ในไนจีเรีย หลังการเจรจาขอปรับเพิ่ม
เงินเดือนและสวัสดิการไมบรรลุผลและประเทศกลุมสหภาพยุโรปมีมติคว่ําบาตรอิหรานโดยอายัติทรัพยสิน
ของสาขาธนาคาร Melli ซึ่งเปนธนาคารใหญที่สุดของอิหราน หลังอิหรานปฏิเสธขอเสนอการปรับเปลี่ยน
แผนโครงการพัฒนาพลังงานนิวเคลียรตามที่สหประชาชาติเสนอ ทั้งนี้ประธานโอเปคแถลงวา ประเทศ
ผูผลิตน้ํามันจะไมเพิ่มปริมาณการผลิตน้ํามันดิบ ประกอบกับขาวบริษัท Chevron ไนจีเรียประกาศ Force
Majeure การสงออกน้ํามันดิบ Escravos (120,000 บารเรล/วัน) หลังถูกกลุมกอการรายวางระเบิดทอ
ขนสงน้ํามันในสัปดาหที่ผานมาและประเทศลิเบียอาจมีแผนลดปริมาณการผลิตน้ํามันดิบกอนที่สภาคองเกรส
ของสหรัฐฯ จะยินยอมใหกระทรวงยุติธรรมฟองรองสมาชิกกลุมโอเปคในขอหาลดอุปทานการผลิต รวมทั้ง
ขาวคาเงินดอลลารสหรัฐฯ ออนตัวลง
1.2 ราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร
น้ํามันเบนซิน ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และ 92 เฉลี่ยอยูที่ระดับ $141.59
และ $140.30 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $1.78 และ $2.10 ตอบารเรล ตามลําดับ ตาม
ราคาน้ํามันดิบและขาว Petroleum Association of Japan (PAJ) รายงานปริมาณสํารองน้ํามันเบนซิน
ประเทศญี่ปุน ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2551 ปรับตัวลดลง 530,000 บารเรล จากสัปดาหกอนมาอยูที่ระดับ
15.29 ลานบารเรล รวมทั้ง International Enterprise Singapore (IES) รายงานปริมาณสํารอง Light
Distillates ของสิงคโปรสัปดาหสิ้นสุดวันที่ 25 มิถุนายน 2551 ลดลง 1.21 ลานบารเรล อยูที่ระดับ 9.02
ลานบารเรล ในขณะที่ Formosa Petrochemical Corp. ของไตหวันจะปดซอมแซมหนวย Residual Fluid
และcatalytic Cracker (RFCC: 84,000 บารเรล/วัน) เปนเวลา 2 สัปดาหชวงตนเดือนกรกฎาคม 2551
รวมทั้งโรงกลั่น (156,000 บารเรล/วัน) บริเวณ Port Dickson มาเลเซียมีแผนปดซอมบํารุงเปนเวลา 45 วัน
สงผลใหมาเลเซียนําเขาน้ํามันเบนซิน ปริมาณ 500,000 บารเรล
น้ํามันดีเซล ในสั ป ดาห นี้ ร าคาน้ํ า มั น ดี เ ซลหมุ น เร็ ว เฉลี่ ย อยู ที่ ร ะดั บ $168.95 ต อ บาร เ รล
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $2.60 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบและ PAJ รายงานปริมาณสํารอง
น้ํามันดีเซลประเทศญี่ปุน ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2551 ปรับตัวลดลง 183,000 บารเรล จากสัปดาหกอนมา
อยูที่ระดับ 10.63 ลานบารเรล รวมทั้ง IES รายงานปริมาณรอง Middle Distillates ของสิงคโปรสัปดาห
สิ้นสุดวันที่ 25 มิถุนายน 2551 ลดลง 0.13 ลานบารเรล อยูที่ระดับ 8.49 ลานบารเรล

น้ํามันเตา ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเตาเฉลี่ยอยูที่ระดับ $104.45 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น
จากสัปดาหที่แลว $2.98 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบและ ขาวบริษัท Pertamina ของอินโดนีเซีย จะเพิม่
การนําเขาน้ํามันเตาในเดือนกรกฎาคม 2551 ประมาณ 62,000 ตัน มาอยูที่ระดับ 246,000 ตัน และ
Arbitrage Fuel Oil Cargo จากตะวันตกเขามายังเอเชียตะวันออกในเดือนมิถุนายน 2551 ลดลงจากเดือน
พฤษภาคม 2551 ประมาณ 965,000 ตัน มาอยูที่ระดับ 1.89 ลานตัน ประกอบกับโรงกลั่น Darlin ของ
ไตหวันวางแผนปดซอมบํารุงหนวย Residual desulfurizer (30,000 บารเรล/วัน) ระหวางวันที่ 14
สิงหาคม - 19 กันยายน 2551 รวมทั้ง PAJ รายงานปริมาณสํารองน้ํามันเตาประเทศญี่ปุน ณ วันที่ 21
มิถุนายน 2551 ปรับตัวลดลง 642,000 บารเรล จากสัปดาหกอนมาอยูที่ระดับ 19.88 ลานบารเรล
2. ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงของไทย
ในสัปดาหนี้ผูคาน้ํามัน ยกเวน บ.ปตท. ปรับราคาขายปลีกน้ํามันเบนซินและดีเซล เพิ่มขึ้น
0.80 บาท/ลิตร โดยมีราคาดังนี้
ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551)

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

ปตท.
40.99
37.39
36.09
36.59
41.84
41.14

หนวย : บาท/ลิตร
อื่นๆ
43.19
41.79
38.19
36.09
37.39
42.64
41.94

จากคาเงินบาทของไทยออนตัวลงจากสัปดาหที่แลว 0.22 บาท/เหรียญสหรัฐ มาอยูที่ระดับเฉลี่ย
33.6515 บาท/เหรียญสหรัฐ ตนทุนน้ํามันเบนซินเพิ่มขึ้น 0.57 บาท/ลิตร และตนทุนน้ํามันดีเซลเพิ่มขึ้น
0.78 บาท/ลิตร สงผลใหคาการตลาดของน้ํามันเบนซินและดีเซลอยูที่ระดับ 0.72 บาท/ลิตร และ 0.24
บาท/ลิตร ตามลําดับ และคาการกลั่นเฉลี่ยอยูที่ระดับ 2.31 บาท/ลิตร
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3. ฐานะกองทุนน้ํามันเชือ้ เพลิง
3.1 การจัดเก็บอัตราเงินสงเขากองทุนน้าํ มันเชือ้ เพลิงของน้ํามันชนิดตางๆ เปนดังนี้
อัตราเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
( ณ วันที่ 30 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
-2.0718
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
16,593
2,920
6,138
500
7,035
-12,984
-8,800
-258
-3,600
-185
-132
-2,864
-55
-364
-326
3,609
1,084
-999
-828
-15
-106
-50
85

* 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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