สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
(14 – 20 กรกฎาคม 2551)
1. ราคาน้ํามันโลก
1.1 ราคาน้ํามันดิบ
ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันดิบดูไบและเวสต เท็กซัส เฉลี่ยอยูที่ระดับ $134.51 และ $135.30 ตอบารเรล
ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $1.97 และ $4.48 ตอบารเรล ตามลําดับ จากคาเงินดอลลารสหรัฐฯ แข็งคาขึ้น
และขาวบริษัท Chevron แถลงทอขนสงน้ํามัน Escravos (120,000 บารเรล/วัน) ในประเทศไนจีเรีย
สามารถกลับมาดําเนินงานไดตามปกติแลว หลักจากถูกกลุมผูกอการรายโจมตีเมื่อตนเดือนมิถนุ ายน 2551
ประกอบกั บ สหรั ฐ ฯ ส ง ผู แ ทนเข า ร ว มเจรจาข อ พิ พ าทนิ ว เคลี ย ร กั บ อิ ห ร า นที่ ก รุ ง เจนี ว า ประเทศ
สวิตเซอรแลนดสุดสัปดาหนี้เพื่อแสดงเจตนารมณในการใชมาตรการทางการทูตแทนการใชกําลังทหาร
รวมทั้ง Middle East Economic Survey รายงานปริมาณการผลิตน้ํามันดิบของโอเปก (ไมรวมอิรัก) ใน
เดือนมิถุนายน เพิ่มขึ้นจากเดือนกอน 0.27 ลานบารเรล/วัน อยูที่ระดับ 30.25 ลานบารเรล/วัน ในขณะที่
American Petroleum Institute (API) รายงานอุปสงคน้ํามันของสหรัฐฯ ในเดือนมิถุนายน 2551 ลดลง
รอยละ 1.4 จากชวงเวลาเดียวกันของปกอน มาอยูที่ระดับ 20.45 ลานบารเรล/วัน และสหภาพแรงงาน
บริษัท Petrobas ประเทศบราซิลยุติการประทวงหยุดงานโดยไมสงผลกระทบตอการผลิตน้ํามัน
1.2 ราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร
น้ํามันเบนซิน ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และ 92 เฉลี่ยอยูที่ระดับ $137.93
และ $137.29 ตอบารเรล ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $4.70 และ $4.74 ตอบารเรล ตามลําดับ ตาม
ราคาปดน้ํามันดิบวันกอนและPetroleum Association Of Japan (PAJ) รายงานปริมาณสํารองน้ํามัน
เบนซินของญี่ปุนสิ้นสุดสัปดาหที่ 12 กรกฎาคม 2551 อยูที่ 13.58 ลานบารเรล สูงกวาชวงเดียวกันของป
กอน รอยละ 12.4 โดยมีขาวบริษัท Idemitsu Kosan Co. ของญี่ปุนกลับมาดําเนินการหนวย Residue
Fluid Catalytic Cracker (RFCC: 50,000 บารเรล/วัน) หลังปดฉุกเฉินเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2551 และ
ขาวโรงกลั่น Mizushima ของบริษัท Japan Energy Corp.จะกลับมาเดินเครื่องหนวย Fluid Catalytic
Cracking (52,000 บารเรล/วัน) ในสัปดาหหนา ประกอบกับ International Enterprise Singapore (IES)
รายงานปริมาณสํารอง Light Distillates ของสิงคโปรสัปดาหสิ้นสุดวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 เพิ่มขึ้นจาก
สัปดาหกอน 0.99 ลานบารเรล อยูที่ระดับ 9.57 ลานบารเรล รวมทั้งนักวิเคราะหคาดวาอุปทานน้ํามัน
เบนซินในภูมิภาคจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากโรงกลั่นของบริษัท Hindustan Petroleum ประเทศอินเดียจะกลับมา
ดําเนินการไดตามปกติในเดือนกันยายน 2551
น้ํามันดีเซล ในสั ป ดาห นี้ ร าคาน้ํ า มั น ดี เ ซลหมุ น เร็ ว เฉลี่ ย อยู ที่ ร ะดั บ $169.55 ต อ บาร เ รล
ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $4.20 ตอบารเรล ตามราคาปดน้ํามันดิบและจาก Pertamina ประเทศ
อินโดนีเซียใช Palm Oil เพื่อ Blending กับน้ํามันดีเซลมากขึ้นเพื่อลดการใชน้ํามันสําเร็จรูปและรัฐบาล
อินโดนีเซียมีนโยบายลดภาษีสงออกน้ํามัน Palm Oil จาก รอยละ 20 มาอยูที่ รอยละ 15 ในเดือนสิงหาคม
2551 ประกอบกับ Arbitrage Low-sulphur Gasoil Cargo จากสหรัฐฯ มายังเอเชียแปซิฟก ปริมาณ
900,000 บารเรล สงมอบเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2551 เนื่องจากอุปทานน้ํามันดีเซลของสหรัฐฯ อยูใน
ระดับสูง ในขณะที่ Arbitrage ไปตะวันตกปดจากคาขนสงอยูในระดับสูง รวมทั้ง IES รายงานปริมาณ
สํารอง Middle Distillates สัปดาหสิ้นสุดวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 เพิ่มขึ้นจากสัปดาหกอน 0.81 ลาน
บารเรล อยูที่ระดับ 9.68 ลานบารเรล

น้ํามันเตา ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเตาเฉลี่ยอยูที่ระดับ $119.57 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น
จากสัปดาหที่แลว $2.63 ตอบารเรล จากขาว Trader คาดการณประเทศในแถบตะวันออกกลางจะลดการ
สงออกน้ํามันเตาลง เพื่อใชในการผลิตไฟฟาในประเทศเพิ่มขึ้น และ Arbitrage Fuel Oil Cargo จาก
ตะวันตกเขามายังเอเชียตะวันออกในเดือนสิงหาคม 2551 ลดลง 210,000 ตัน มาอยูที่ระดับ 1.62 ลานตัน
และบริษัท Pertamina ของอินโดนีเซีย เพิ่มการนําเขาน้ํามันเตาในเดือนสิงหาคม 2551 รอยละ 50 มาอยูที่
ระดับ 370,000 ตัน เนื่องจาก Visbreaker Unit ของโรงกลั่น Cilacap (348,000 บารเรล/วัน) ปดซอมบํารุง
ประกอบกับ IES รายงานปริมาณสํารอง Residues ของสิงคโปรสัปดาหสิ้นสุดลดลงจากสัปดาหกอน 0.76
ลานบารเรล อยูที่ระดับ 22.54 ลานบารเรล รวมทั้งขาวโรงกลั่นในประเทศอิหรานมีแผนปดซอมบํารุง
ไตรมาส 4/2551 อาจสงผลใหปริมาณการผลิตน้ํามันเตาลดลง 400,000 บารเรล
2. ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงของไทย
ในสัปดาหนี้ผูคาน้ํามันปรับราคาขายปลีกน้ํามันเบนซิน 95 , 91 , แกสโซฮอล 95 อี10 , อี20 ,
แกสโซฮอล 91 ลดลง 1.40 บาท/ลิตร และปรับราคาดีเซลหมุนเร็วและดีเซลหมุนเร็วบี 5 ลดลง 1.20 บาท/ลิตร
โดยมีราคาดังนี้
ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2551)

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

ปตท.
40.39
36.79
35.49
35.99
43.04
42.34

หนวย : บาท/ลิตร
อื่นๆ
41.79
40.39
36.79
35.49
35.99
43.04
42.34

จากคาเงินบาทของไทยแข็งตัวขึ้นจากสัปดาหที่แลว 0.16 บาท/เหรียญสหรัฐ มาอยูที่ระดับเฉลี่ย
33.6294 บาท/เหรียญสหรัฐ ตนทุนน้ํามันเบนซินลดลง 1.14 บาท/ลิตร และตนทุนน้ํามันดีเซลลดลง 1.06
บาท/ลิตร สงผลใหคาการตลาดของน้ํามันเบนซินและดีเซลอยูที่ระดับ 2.98 บาท/ลิตร และ 2.37 บาท/ลิตร
ตามลําดับ และคาการกลั่นเฉลี่ยอยูที่ระดับ 0.73 บาท/ลิตร
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3. ฐานะกองทุนน้ํามันเชือ้ เพลิง
3.1 การจัดเก็บอัตราเงินสงเขากองทุนน้าํ มันเชือ้ เพลิงของน้ํามันชนิดตางๆ เปนดังนี้
อัตราเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
( ณ วันที่ 21 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
-1.6288
0.0600
0.3033

3.2 ฐานะกองทุนน้ํามันฯ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2551 มีเงินสดในบัญชี 16,595 ลานบาท
มีหนี้สินกองทุน 13,378 ลานบาท แยกเปนหนี้พันธบัตร 8,800 ลานบาท ภาระดอกเบี้ยพันธบัตร 129 ลานบาท
หนี้ คา งชํ า ระเงิน ชดเชย 4,123 ลา นบาท และงบบริห ารและโครงการซึ่ง ได อนุ มัติ แล ว 326 ล า นบาท
ฐานะกองทุนน้ํามันสุทธิ 3,217 ลานบาท
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ประมาณการฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 22 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
16,595
2,920
6,009
500
7,166
-13,378
-8,800
-129
-4,123
-180
-291
-3,353
-52
-247
-326
3,217
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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