สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
(28 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2551)
1. ราคาน้ํามันโลก
1.1 ราคาน้ํามันดิบ
ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันดิบดูไบและเวสต เท็กซัส เฉลี่ยอยูที่ระดับ $121.39 และ $124.58 ตอบารเรล
ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $3.29 และ $1.30 ตอบารเรล ตามลําดับ จากบริษัท Kuwait National
Petroleum Co (KNPC) ชะลอการนําน้ํามันดิบเขากลั่นในโรงกลั่น Mina Abdullah (270,000 บารเรล/วัน)
หลังเกิดเหตุเพลิงไหม และกระทรวงคมนาคมสหรัฐฯ รายงานตัวเลขระยะทางการขับขี่ยานพาหนะของ
ประชากรสหรัฐฯ ในเดือนพฤษภาคม 2551 ลดลง รอยละ 3.7 จากชวงเวลาเดียวกันของปกอนและขาว
รัฐบาลจีนออกมาตรการฉุกเฉินลดจํานวนยานยนตในนครปกกิ่งและเมืองใกลเคียงเพื่อลดมลภาวะทาง
อากาศ (Emission) ลง รอยละ 10 กอนที่จะเริ่มการแขงขันกีฬาโอลิมปคมีผลบังคับใชในวันที่ 1 สิงหาคม
ประกอบกับ Reuters Poll คาดการณอุปทานน้ํามันดิบของ Non-OPEC ป 2552 จะเพิ่มขึ้น 470,000
บารเรล/วัน มาอยูที่ระดับ 50.3 ลานบารเรล/วัน รวมทั้งคาเงินดอลลารสหรัฐฯ แข็งแกรงขึ้นสูงสุดในรอบ 1
เดือน จากรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น และขาวแผนดินไหวในรัฐแคลิฟอรเนียของ
สหรัฐฯ (5.4 ริชเตอร) ไมสงผลกระทบตออุตสาหกรรมน้ํามัน ระบบไฟฟาและขนสงมวลชน
1.2 ราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร
น้ํามันเบนซิน ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และ 92 เฉลี่ยอยูที่ระดับ $122.77
และ $122.10 ตอบารเรล ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $3.42 และ $3.58 ตอบารเรล ตามลําดับ ตาม
ราคาน้ํามันดิบและขาวโรงกลั่น Mailiao ของไตหวันกลับมาดําเนินการหนวย Residual Fluid Catalytic
Cracker (84,000 บารเรล/วัน) ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 หลังจากเกิดเหตุขัดของตั้งแตวันที่ 14
กรกฎาคม 2551 ประกอบกับขาวประเทศอิหรานมีแผนลดการนําเขาน้ํามันเบนซินลง เนื่องจากโรงกลั่นใน
ประเทศมีการขยายกําลังการผลิต ในขณะที่อุปสงคน้ํามันเบนซินในเอเชียเบาบาง ประกอบกับ Arbitrage
ไปยังสหรัฐฯ ปด รวมทั้งปริมาณสํารองน้ํามันเบนซินบริเวณ Amsterdam-Rotterdam-Antwerp อยูที่ระดับ
6.89 ลานบารเรล สูงกวาชวงเวลาเดียวกันของปกอน รอยละ 17
น้ํามันดีเซล ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็วเฉลี่ยอยูที่ระดับ $151.18 ตอบารเรล ปรับตัว
ลดลงจากสัปดาหที่แลว $6.02 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบและขาวจีนมีแผนลดการนําเขาน้ํามันดีเซล
ในเดือนกรกฎาคม 2551 ลง รอยละ 38 จากเดือนกอน มาอยูที่ ระดับ 3.98 ลานบารเรลเนื่องจากปริมาณ
สํารองในประเทศมีเพียงพอและโรงงานจะหยุดดําเนินการชวงการแขงขันกีฬาโอลิมปก ประกอบกับบริษัท
Pertamina ของอินโดนีเซีย ลดการนําเขาน้ํามันดีเซลในเดือนสิงหาคม 2551 ลงประมาณ 0.8 ลานบารเรล
มาอยูที่ 6.4 ลานบารเรล รวมทั้ง Petroleum Association Of Japan รายงานปริมาณสํารองน้ํามันดีเซล
ของญี่ปุนสิ้นสุดสัปดาหที่ 26 กรกฎาคม 2551 เพิ่มขึ้น รอยละ 6.7 อยูที่ 12.04 ลานบารเรล

น้ํามันเตา ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเตาเฉลี่ยอยูที่ระดับ $112.16 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น
จากสัปดาหที่แลว $1.17 ตอบารเรล จากขาว Arbitrage Cargo จากตะวันตกมายังภูมิภาคในเดือน
กรกฎาคมและสิงหาคม 2551 อยูที่ระดับ 1.9 ลานตัน ซึ่งต่ํากวาระดับเฉลี่ยปกติ (2.5 ลานตัน) ประกอบกับ
ขาว Hyundai OilBank ของเกาหลีใตลดปริมาณสงออกน้ํามันเตา เดือนสิงหาคม 2551 ลงประมาณ รอย
ละ 10 จากเดือนกอนมาอยูที่ระดับ 160,000 ตัน และ SK Energy เกาหลีใตมีแผนนําเขาน้ํามันเตา
ปริมาณ 30,000 ตัน สงมอบเดือนสิงหาคม 2551 รวมทั้งอุปสงคน้ํามันเตาในประเทศญี่ปุนเพิ่มขึ้น
เนื่องจากอุณหภูมิในประเทศปรับตัวสูงขึ้นในเดือนสิงหาคม – กันยายน 2551 และ International
Enterprise Singapore รายงานปริมาณสํารอง Residues สัปดาหสิ้นสุดวันที่ 30 กรกฎาคม 2551 ปรับตัว
ลดลง 0.96 ลานบารเรล มาอยูที่ 20.4 ลานบารเรล
2. ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงของไทย
ในสัปดาหนี้ผูคาน้ํามันปรับราคาขายปลีกน้ํามันเบนซิน ลดลง 0.60 บาท/ลิตร และปรับดีเซล
หมุนเร็ว บี2 ลดลง 1.30 บาท/ลิตร และดีเซลหมุนเร็ว บี5 ลดลง 1.50 บาท/ลิตร โดยมีราคาดังนี้
ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2551)

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

ปตท.
37.99
30.49
29.19
29.69
37.44
36.74

หนวย : บาท/ลิตร
อื่นๆ
39.39
37.99
30.49
29.19
29.69
37.44
36.74

จากคาเงินบาทของไทยออนตัวลงจากสัปดาหที่แลว 0.12 บาท/เหรียญสหรัฐ มาอยูที่ระดับเฉลี่ย
33.6252 บาท/เหรียญสหรัฐ ตนทุนน้ํามันเบนซินลดลง 0.63 บาท/ลิตร และตนทุนน้ํามันดีเซลลดลง 1.16
บาท/ลิตร สงผลใหคาการตลาดของน้ํามันเบนซินและดีเซลอยูที่ระดับ 2.28 บาท/ลิตร และ 2.81 บาท/ลิตร
ตามลําดับ และคาการกลั่นเฉลี่ยอยูที่ระดับ 1.48 บาท/ลิตร
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3. ฐานะกองทุนน้ํามันเชือ้ เพลิง
3.1 การจัดเก็บอัตราเงินสงเขากองทุนน้าํ มันเชือ้ เพลิงของน้ํามันชนิดตางๆ เปนดังนี้
อัตราเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
( ณ วันที่ 4 สิงหาคม 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
0.1000
0.1000
-1.3000
-1.4732
0.0600
0.3033

3.2 ฐานะกองทุนน้ํามันฯ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2551 มีเงินสดในบัญชี 16,958 ลานบาท
มีหนี้สินกองทุน 16,796 ลานบาท แยกเปนหนี้พันธบัตร 8,800 ลานบาท ภาระดอกเบี้ยพันธบัตร 129 ลานบาท
หนี้ คา งชํ า ระเงิน ชดเชย 7,541 ลา นบาท และงบบริ ห ารและโครงการซึ่ ง ได อนุ มัติ แล ว 326 ล า นบาท
ฐานะกองทุนน้ํามันสุทธิ 162 ลานบาท
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ประมาณการฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 8 สิงหาคม 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
หนี้เงินชดเชยราคาจากการปรับลดภาษีสรรพสามิต
- งบบริหารและโครงการซึ่งไดอนุมัติแลว
ฐานะกองทุนน้ํามันฯ สุทธิ****
ประมาณการรายรับ/รายจายเดือน ส.ค. 51
รายรับจากเงินสงเขากองทุนฯ
รายจายของกองทุนฯ
จายเงินชดเชยน้ํามันดีเซล
จายเงินชดเชยแกสโซฮอล
จายชดเชยการผลิตน้ํามันยูโร 4
จายชดเชยคาขนสง LPG
รายรับมากกวารายจาย
หมายเหตุ

หนวย : ลานบาท
16,958
2,920
6,009
500
7,529
-16,796
-8,800
-129
-7,541
-180
-291
-3,650
-52
-296
-3,072
-326
162
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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