สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
(21 – 27 กรกฎาคม 2551)
1. ราคาน้ํามันโลก
1.1 ราคาน้ํามันดิบ
ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันดิบดูไบและเวสต เท็กซัส เฉลี่ยอยูที่ระดับ $124.68 และ $125.88 ตอบารเรล
ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $9.83 และ $9.42 ตอบารเรล ตามลําดับ จากคาเงินดอลลารสหรัฐฯ ปรับตัว
เพิ่มขึ้นและขาวพายุเฮอริเคนดอลลีที่เคลื่อนตัวผานอาวเม็กซิโกไมกอใหเกิดความเสียหายตอแหลงผลิต
น้ํามันและกาซธรรมชาติ ประกอบกับขาวประธานกลุมโอเปก และรมว.กระทรวงพลังงานอัลจีเรียยืนยัน
กลุมโอเปกมีอุปทานน้ํามันเพียงพอที่จะตอบสนองความตองการใชที่เพิ่มขึ้นและบริษัท ENI ไนจีเรียได
กลั บ มาดํ า เนิน การทอ ขนส ง น้ํ า มั น ดิ บ Brass
หลั ง ถูก กอ การรา ยเมื่ อสัป ดาห ที่ผ า นมา ในขณะที่
International Energy Agency (IEA) ไดปรับลดคาดการณอัตราการเจริญเติบโตของอุปสงคน้ํามันโลกใน
ป 2551 ลงประมาณ รอยละ 51 มาอยูที่ระดับ 1 ลานบารเรล/วัน รวมทั้งขาวผูอํานวยการโครงการพัฒนา
นิวเคลียรของอิหรานกลาววาการเจรจาทางการทูตระหวางอิหรานกับกลุมประเทศมหาอํานาจทางตะวันตก
ทั้ง 6 ประเทศอาจบรรลุขอตกลงได ดวยการเริ่มขึ้นตามกรอบขอตกลงและยอมรับขอเสนอของทั้งสองฝาย
1.2 ราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร
น้ํามันเบนซิน ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และ 92 เฉลี่ยอยูที่ระดับ $126.19
และ $125.68 ตอบารเรล ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $11.74 และ $11.61 ตอบารเรล ตามลําดับ ตาม
ราคาน้ํามันดิบและขาวรัฐบาลเวียดนามประกาศเพิ่มราคาขายปลีกน้ํามันน้ํามันเบนซินในประเทศขึ้น รอยละ
31 มาอยูที่ระดับประมาณ 1.15 ดอลลาร/ลิตร มีผลทันที ซึ่งอาจทําใหความตองการใชลดลง และจาก
Arbitrage Gasoline Cargo ไปยังสหรัฐฯ ปดเนื่องจากอุปสงคลดลงและโรงกลั่น Kashima (270,000
บารเรล/วัน) ในประเทศญี่ปุนกลับมาเดินเครื่องหนวย Fluid Catalytic Cracker (35,000 บารเรล/วัน) และ
โรงกลั่น Mailiao ของไตหวันจะกลับมาเดินเครื่องหนวย FCC (84,000 บารเรล/วัน) ในสัปดาหหนา
น้ํามันดีเซล ในสั ป ดาห นี้ ร าคาน้ํ า มั น ดี เ ซลหมุ น เร็ ว เฉลี่ ย อยู ที่ ร ะดั บ $157.20 ต อ บาร เ รล
ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $12.35 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบและขาวรัฐบาลเวียดนามประกาศ
เพิ่มราคาขายปลีกน้ํามันดีเซลในประเทศขึ้น รอยละ 14 มาอยูที่ระดับประมาณ 0.97 ดอลลาร/ลิตร และโรงกลั่น
ในจีน ญี่ปุน และเกาหลีใตเพิ่มอัตราการกลั่น รวมทั้งขาวปริมาณการใชน้ํามันดีเซลในประเทศเกาหลีใตใน
ป 2551ลดลง รอยละ 8 จากปกอนมาอยู ที่ 67.9 ลานบารเรล ทําใหเกาหลีมีแผนสงออกเพิ่มขึ้น และ
Arbitrage Gas Oil Cargo จากเอเซียไปยุโรปปด ประกอบกับความตองน้ํามันดีเซลจากจีนจะปรับตัว
ลดลงกอนชวงโอลิมปค หลังจากรัฐบาลบังคับใหโรงงานอุตสาหกรรมบางแหงปดตัว เนื่องจากมลพิษอยูใน
ระดับสูงเพื่อบรรเทาสภาพแวดลอมกอนชวงการแขงขัน รวมทั้ง IES ปริมาณน้ํามันสํารองชนิดกลางที่
สิงคโปร ซึ่งรวมถึงน้ํามันอากาศยานและน้ํามันดีเซล ปรับเพิ่มขึ้นถึง รอยละ 15 ในสัปดาหนี้ ไปแตะระดับ
สูงสุดในรอบ 5 ป ที่ 11.15 ลานบารเรล เนื่องจากอุปทานจากเอเชียเหนือเพิ่มขึ้น

น้ํามันเตา ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเตาเฉลี่ยอยูที่ระดับ $110.99 ตอบารเรล ปรับตัวลดลงจาก
สัปดาหที่แลว $8.58 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบและขาวรัฐบาลเวียดนามประกาศเพิ่มราคาขายปลีก
น้ํามันเตาในประเทศขึ้น รอยละ 37 มาอยูที่ระดับประมาณ 0.79 ดอลลาร/ลิตร และอิหรานจะลดปริมาณ
สงออกลง รอยละ 30 จากระดับปกติที่สงออก 300,000 ตัน/เดือน เนื่องจากโรงกลั่นปดซอมบํารุง รวมทั้ง
จากรายงานปริมาณสํารองน้ํามันเตาของญี่ปุน ประจําสัปดาหสิ้นสุดวันที่ 19 กรกฎาคม 2551 เพิ่มขึ้น
0.19 ลานบารเรลมาอยูที่ระดับ 12.89 ลานบารเรล
2. ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงของไทย
ในสัปดาหนี้ผูคาน้ํามันปรับราคาขายปลีกน้ํามันเบนซิน 95 , 91 ลดลง 1.80 บาท/ลิตร แกสโซฮอล
95 อี10 , อี20 , แกสโซฮอล 91 ลดลง 5.70 บาท/ลิตร , ดีเซลหมุนเร็ว ลดลง 4.30 บาท/ลิตร และดีเซลหมุนเร็ว
บี5 ลดลง 4.10 บาท/ลิตร โดยมีราคาดังนี้
ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2551)

เบนซินออกเทน 95
เบนซินออกเทน 91
แกสโซฮอล 95 (E10)
แกสโซฮอล 95 (E20)
แกสโซฮอล 91
ดีเซลหมุนเร็ว บี2
ดีเซลหมุนเร็ว บี5

ปตท.
38.59
31.09
29.79
30.29
38.74
38.24

หนวย : บาท/ลิตร
อื่นๆ
39.99
38.59
31.09
29.79
30.29
38.74
38.24

จากคาเงินบาทของไทยแข็งตัวขึ้นจากสัปดาหที่แลว 0.12 บาท/เหรียญสหรัฐ มาอยูที่ระดับเฉลี่ย
33.5086 บาท/เหรียญสหรัฐ ตนทุนน้ํามันเบนซินลดลง 2.58 บาท/ลิตร และตนทุนน้ํามันดีเซลลดลง 2.73
บาท/ลิตร สงผลใหคาการตลาดของน้ํามันเบนซินและดีเซลอยูที่ระดับ 2.82 บาท/ลิตร และ 3.16 บาท/ลิตร
ตามลําดับ และคาการกลั่นเฉลี่ยอยูที่ระดับ 1.91 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
-0.5024
0.0600
0.3033

3.2 ฐานะกองทุนน้ํามันฯ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2551 มีเงินสดในบัญชี 16,868 ลานบาท
มีหนี้สินกองทุน 13,614 ลานบาท แยกเปนหนี้พันธบัตร 8,800 ลานบาท ภาระดอกเบี้ยพันธบัตร 129 ลานบาท
หนี้ คา งชํ า ระเงิน ชดเชย 4,359 ลา นบาท และงบบริ ห ารและโครงการซึ่ ง ได อนุ มัติ แล ว 326 ล า นบาท
ฐานะกองทุนน้ํามันสุทธิ 3,254 ลานบาท
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ประมาณการฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 30 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
16,868
2,920
6,009
500
7,439
-13,614
-8,800
-129
-4,359
-180
-291
-3,565
-52
-271
-326
3,254
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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