สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
(7 – 13 กรกฎาคม 2551)
1. ราคาน้ํามันโลก
1.1 ราคาน้ํามันดิบ
ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันดิบดูไบและเวสต เท็กซัส เฉลี่ยอยูที่ระดับ $136.47 และ $139.78 ตอบารเรล
ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $1.68 และ $2.70 ตอบารเรล ตามลําดับ จากขาวผูนําพรรค Republican
ของสหรัฐฯ เรียกรองใหรัฐสภายกเลิกกฎหมายหามสํารวจ และผลิตน้ํามันนอกชายฝงเพื่อตอบสนองอุปสงคที่
เพิ่มขึ้น และจาก Traders และ Hedge Fund เทขายทํากําไรระยะสั้นในตลาด Commodities และจากขาว
รัฐมนตรีกระทรวงตางประเทศอิหรานตอบรับขอเสนอที่จะเจรจากับหัวหนาคณะกรรมการกําหนดนโยบาย
ตางประเทศของสหภาพยุโรปในประเด็นโครงการพัฒนานิวเคลียรของอิหราน และบริษัทน้ํามันแหงชาติ
อิหราน (National Iranian Oil Company) มีแผนเพิ่มการผลิตน้ํามันดิบจากระดับปจจุบันที่ 4.23 ลาน
บารเรล/วัน มาอยูที่ 4.28 ลานบารเรล/วัน ภายในสิ้นป 2552 และขาวรัฐบาลรัสเซียมีนโยบายยกเวนการ
เก็บภาษีใหกับบริษัทน้ํามันที่เขามาลงทุนสํารวจขุดเจาะน้ํามันและกาซธรรมชาติในทะเล Caspian และ
Azov เริ่มตั้งแตป 2552 เปนระยะเวลา 10 ป
1.2 ราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร
น้ํามันเบนซิน ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และ 92 เฉลี่ยอยูที่ระดับ $142.63
และ $142.03 ตอบารเรล ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $3.67 และ $3.65 ตอบารเรล ตามลําดับ ตาม
ราคาน้ํามันดิบและขาว TonenGeneral Sekiyu ของญี่ปุนกลับมาดําเนินการโรงกลั่น Sakai (156,000
บารเรล/วัน) ที่ปดจากเหตุเพลิงไหมเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2551 และ Sinopec เพิ่มอัตราเดินเครื่องโรงกลั่น
Qingdao (200,000 บารเรล/วัน) จากระดับ รอยละ 60 มาอยูที่ รอยละ 70 ในเดือนกรกฎาคม ประกอบกับ
โรงกลั่น 15 แหงของบริษัท Sinopec เพิ่มอัตราการกลั่นขึ้น รอยละ 6.5 มาอยูที่ รอยละ 89 ในเดือน
กรกฎาคม 2551 รวมทั้ง China Petrochemical Corp. เปดดําเนินการโรงกลั่นใหม Hainan (160,000
บารเรล/วัน) ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2551
น้ํามันดีเซล ในสั ป ดาห นี้ ร าคาน้ํ า มั น ดี เ ซลหมุ น เร็ ว เฉลี่ ย อยู ที่ ร ะดั บ $173.75 ต อ บาร เ รล
ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $1.74 ตอบารเรล ตามราคาปดน้ํามันดิบและจากจีนลดปริมาณนําเขา
น้ํามันดีเซลในเดือนกรกฎาคม ลง 200,000 ตัน จากเดือนมิถุนายน มาอยูที่ระดับ 450,000 ตัน และ SK
Energy ของเกาหลีใตสงออกน้ํามันดีเซลในเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้นจากเดือนกอน รอยละ 50 มาอยูที่ระดับ
160,000 ตัน และ International Enterprise Singapore (IES) รายงานปริมาณรอง Middle Distillates
ของสิงคโปรประจําสัปดาหสิ้นสุดวันที่ 9 กรกฎาคม 2551 เพิ่มขึ้น 303,000 บารเรล อยูที่ระดับ 8.87 ลาน
บารเรล รวมทั้ง โรงกลั่น Chiba (240,000 บารเรล/วัน) ของบริษัท Petrochina เริ่มเดินเครื่องหนวย
Hydrotreater เพื่อเรงผลิต Clean Diesel

น้ํามันเตา ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเตาเฉลี่ยอยูที่ระดับ $116.95 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น
จากสัปดาหที่แลว $4.34 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบและจากขาวนักวิเคราะหคาดวาอุปสงคน้ํามันเตา
ในประเทศญี่ปุนเพิ่มขึ้นเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาในญี่ปุนคาดการณอุณหภูมิในประเทศจะปรับตัวสูงขึ้น
สงผลใหความตองการใชกระแสไฟฟามากขึ้น และ Arbitrage Cargo จากตะวันตกอาจจะเขามายัง
ภูมิภาคนอยลง เนื่องจากโรงกลั่นบริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของยุโรปลดอัตราการกลั่น ประกอบกับ IES
รายงานปริมาณสํารอง Residue ของสิงคโปรประจําสัปดาหสิ้นสุดวันที่ 9 กรกฎาคม 2551 เพิ่มขึ้น
765,000 บารเรล มาอยูที่ระดับ 23.31 ลานบารเรล
2. ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงของไทย
ในสัปดาหนี้ผูคาน้ํามัน ยกเวน บ.ปตท. ปรับราคาขายปลีกน้ํามันเบนซิน 95 , 91 , แกสโซฮอล 95
อี10 , อี20 , แกสโซฮอล 91 ลดลง 1.00 บาท/ลิตร และปรับราคาดีเซลหมุนเร็วและดีเซลหมุนเร็วบี 5 ลดลง
0.60 บาท/ลิตร โดยมีราคาดังนี้
ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2551)

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

ปตท.
41.79
38.19
36.89
37.39
44.24
43.54

หนวย : บาท/ลิตร
อื่นๆ
43.19
41.79
38.19
36.89
37.39
44.24
43.54

จากคาเงินบาทของไทยออนตัวลงจากสัปดาหที่แลว 0.23 บาท/เหรียญสหรัฐ มาอยูที่ระดับเฉลี่ย
33.7891 บาท/เหรียญสหรัฐ ตนทุนน้ํามันเบนซินลดลง 0.57 บาท/ลิตร และตนทุนน้ํามันดีเซลลดลง 0.12
บาท/ลิตร สงผลใหคาการตลาดของน้ํามันเบนซินและดีเซลอยูที่ระดับ 1.68 บาท/ลิตร และ 1.34 บาท/ลิตร
ตามลําดับ และคาการกลั่นเฉลี่ยอยูที่ระดับ 2.59 บาท/ลิตร
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3. ฐานะกองทุนน้ํามันเชือ้ เพลิง
3.1 การจัดเก็บอัตราเงินสงเขากองทุนน้าํ มันเชือ้ เพลิงของน้ํามันชนิดตางๆ เปนดังนี้
อัตราเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
( ณ วันที่ 14 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
-1.2332
0.0600
0.3033

3.2 ฐานะกองทุนน้ํามันฯ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2551 มีเงินสดในบัญชี 16,586 ลานบาท
มีหนี้สินกองทุน 13,139 ลานบาท แยกเปนหนี้พันธบัตร 8,800 ลานบาท ภาระดอกเบี้ยพันธบัตร 129 ลานบาท
หนี้ คา งชํ า ระเงิน ชดเชย 3,884 ลา นบาท และงบบริ ห ารและโครงการซึ่ ง ได อนุ มัติ แล ว 326 ล า นบาท
ฐานะกองทุนน้ํามันสุทธิ 3,447 ลานบาท
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ประมาณการฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 14 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 ก.ค. 51
รายรับจากเงินสงเขากองทุนฯ
รายจายของกองทุนฯ
จายเงินชดเชยน้ํามันดีเซล
จายเงินชดเชยแกสโซฮอล
จายชดเชยการผลิตน้ํามันยูโร 4
จายชดเชยคาขนสง LPG
รายรับมากกวารายจาย
หมายเหตุ

หนวย : ลานบาท
16,586
2,920
6,009
500
7,157
-13,139
-8,800
-129
-3,884
-180
-291
-3,142
-52
-219
-326
3,447
1,084
-999
-828
-15
-106
-50
85

* ตองสะสมไวตามขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของ สบพน. และผูถือพันธบัตร
** เงินดังกลาวสะสมเพื่อจายดอกเบี้ยและไถถอนพันธบัตรชุดที่ 3 ซึ่งเมื่อรวมกับเงินสะสมสํารอง เพื่อการชําระหนี้
2,920 ลานบาท จะเทากับจํานวนเงินที่จะตองจายดอกเบี้ยและไถถอนพันธบัตร ชุดที่ 3 คือ 8,929 ลานบาท โดย
แยกเปน ดอกเบี้ย 129 ลานบาท และเงินตน 8,800 ลานบาท
*** หนี้คางชําระเงินชดเชยเปนตัวเลขประมาณการ

ที่มา : สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
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