สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
(30 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2551)
1. ราคาน้ํามันโลก
1.1 ราคาน้ํามันดิบ
ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันดิบดูไบและเวสต เท็กซัส เฉลี่ยอยูที่ระดับ $138.16 และ $142.48 ตอบารเรล
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $7.16 และ $5.23 ตอบารเรล ตามลําดับ จากคาเงินดอลลารสหรัฐฯ และ
นักลงทุนมีความกังวลเกี่ยวกับ International Energy Agency (IEA) คาดการณตลาดน้ํามันจะอยูในภาวะ
ตึงตัวไปอีก 5 ป จากความตองการใชน้ํามันของประเทศกําลังพัฒนาโดยเฉพาะจีนและอินเดียอยูใน
ระดับสูง และปรับลดคาดการณอุปทานน้ํามันโลกลง 2.7 ลานบารเรล/วัน มาอยูที่ระดับ 95.33 ลาน
บารเรล/วัน ในป 2555 และประธานกลุมโอเปก ไดออกมากลาววาหากสถานการณตึงเครียดระหวาง
อิสราเอลกับอิหรานยังทวีความรุนแรงและอิหรานลดปริมาณการสงออกแลว กําลังการผลิตของกลุมโอเปก
จะไมมีเพียงพอที่จะชดเชยอุปทานที่ลดลง ในขณะที่มีขาวลูกจางชั่วคราวบริษัทน้ํามันแหงชาติเวเนซุเอลา
ไดปดถนนประทวงเพื่อเรียกรองขอขึ้นคาแรง รวมทั้งขาว U.S. National Hurricane Center รายงานพายุ
โซนรอน Bertha กอตัวขึ้นทางตะวันออกของมหาสมุทรแอตแลนติกและอาจทวีความรุนแรงขึ้นใน
ระยะเวลา 2 - 3 วันนี้
1.2 ราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร
น้ํามันเบนซิน ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และ 92 เฉลี่ยอยูที่ระดับ $146.30
และ $145.67 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $4.71 และ $5.37 ตอบารเรล ตามลําดับ ตาม
ราคาน้ํามันดิบและ Formosa Petrochemical Corp. ของไตหวันปดหนวย Residual Fluid Catalytic
Cracker (RFCC: 84,000 บารเรล/วัน) เพื่อซอมรอยรั่วเปนเวลา ประกอบกับโรงกลั่นในประเทศญี่ปุนมี
แผนลดการผลิ ต น้ํ า มั น เบนซิ น ลงเนื่ อ งจากอุ ป สงค ใ นประเทศลดลงอย า งต อ เนื่ อ ง โดยรั ฐ บาลญี่ ปุ น
คาดการณอุปสงคน้ํามันเบนซินในปนี้จะลดลงประมาณ รอยละ 2 ทั้งนี้สืบเนื่องมาจาก บริษัท Tonen
General Sekiyu ของญี่ปุนปดหนวย Reformer (32,000บารเรล/วัน) ของโรงกลั่น Sakai เนื่องจากเหตุ
เพลิงไหม
น้ํามันดีเซล ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็วเฉลี่ยอยูที่ระดับ $175.49 ตอบารเรล ปรับตัว
เพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $6.54 ตอบารเรล ตามราคาปดน้ํามันดิบและความตองการใชจากจีนยังคงอยูใน
ระดับสูง ในขณะที่อุปทานในภูมิภาคตึงตัว ทั้งนี้มีขาวบริษัท Tonen General Sekiyu ของญี่ปุนปดโรงกลั่น
Sakai (156,000 บารเรล/วัน) จากเหตุเพลิงไหม และ Petroleum Association of Japan (PAJ) รายงาน
ปริมาณสํารองน้ํามันดีเซลของญี่ปุน ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2551 ลดลง รอยละ 2 อยูที่ระดับ 5.96 ลาน
บารเรล ประกอบกับเกาหลีใตมีแผนลดการสงออกน้ํามันดีเซลในเดือนสิงหาคม 2551 ลงประมาณ
675,000 บารเรล จากเดือนกอน มาอยูที่ระดับ 7.2 ลานบารเรล

น้ํามันเตา ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเตาเฉลี่ยอยูที่ระดับ $112.61 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น
จากสัปดาหที่แลว $8.16 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบและจากขาวบริษัท KOWEPO ของเกาหลีใต
ตองการนําเขาน้ํามันเตาในเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2551 เพื่อสํารองไวผลิตกระแสไฟฟาในชวงฤดูรอน
และขาวปริมาณน้ํามันเตาที่จําหนายในประเทศญี่ปุนเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้น รอยละ 1.8 จากชวงเวลา
เดียวกันของปกอน (เพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 29 เดือน) ประกอบกับขาว Arbitrage Cargo จากตะวันตก
มายังภูมิภาคในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2551 อยูที่ระดับ 2.1 และ 1.2 ลานตัน ตามลําดับ ซึ่งต่ํากวา
ระดับเฉลี่ยที่ระดับ 2.5 ลานตัน นอกจากนี้ IES รายงานปริมาณสํารองน้ํามัน Residues ของสิงคโปร ณ
วันที่ 2 กรกฎาคม 2551 ลดลง 961,000 บารเรล จากสัปดาหกอนมาอยูที่ระดับ 22.54 ลานบารเรล
2. ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงของไทย
ในสัปดาหนี้ผูคาน้ํามัน ปรับราคาขายปลีกน้ํามันเบนซิน 95 , 91 , แกสโซฮอล 95 อี10 , แกส
โซฮอล 91 เพิ่มขึ้น 1.00 บาท/ลิตร ปรับราคาแกสโซฮอล 95 อี20 เพิ่มขึ้น 0.40 บาท/ลิตร และปรับราคา
ดีเซลหมุนเร็วและดีเซลหมุนเร็วบี 5 เพิ่มขึ้น 2.20 บาท/ลิตร โดยมีราคาดังนี้
ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2551)

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

ปตท.
42.19
38.59
37.29
37.79
43.44
42.74

หนวย : บาท/ลิตร
อื่นๆ
44.19
42.79
39.19
37.89
38.39
44.84
44.14

จากคาเงินบาทของไทยแข็งตัวขึ้นจากสัปดาหที่แลว 0.09 บาท/เหรียญสหรัฐ มาอยูที่ระดับเฉลี่ย
33.5603 บาท/เหรียญสหรัฐ ตนทุนน้ํามันเบนซินเพิ่มขึ้น 0.91 บาท/ลิตร และตนทุนน้ํามันดีเซลเพิ่มขึ้น
1.28 บาท/ลิตร สงผลใหคาการตลาดของน้ํามันเบนซินและดีเซลอยูที่ระดับ 0.97 บาท/ลิตร และ -0.02
บาท/ลิตร ตามลําดับ และคาการกลั่นเฉลี่ยอยูที่ระดับ 2.33 บาท/ลิตร
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3. ฐานะกองทุนน้ํามันเชือ้ เพลิง
3.1 การจัดเก็บอัตราเงินสงเขากองทุนน้าํ มันเชือ้ เพลิงของน้ํามันชนิดตางๆ เปนดังนี้
อัตราเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
( ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 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
-1.4869
0.0600
0.3033

3.2 ฐานะกองทุนน้ํามันฯ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2551 มีเงินสดในบัญชี 16,810 ลานบาท
มีหนี้สินกองทุน 13,187 ลานบาท แยกเปนหนี้พันธบัตร 8,800 ลานบาท ภาระดอกเบี้ยพันธบัตร 258 ลานบาท
หนี้ คา งชํ า ระเงิน ชดเชย 3,803 ลา นบาท และงบบริห ารและโครงการซึ่ง ได อนุ มัติ แล ว 326 ล า นบาท
ฐานะกองทุนน้ํามันสุทธิ 3,623 ลานบาท
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ประมาณการฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 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
16,810
2,920
6,138
500
7,252
-13,187
-8,800
-258
-3,803
-185
-291
-2,960
-52
-315
-326
3,623
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

ที่มา : สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
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