สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
(4 – 10 สิงหาคม 2551)
1. ราคาน้ํามันโลก
1.1 ราคาน้ํามันดิบ
ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันดิบดูไบและเวสต เท็กซัส เฉลี่ยอยูที่ระดับ $117.12 และ $118.69 ตอบารเรล
ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $4.27 และ $5.89 ตอบารเรล ตามลําดับ จากขาวพายุโซนรอน Edouard ออน
กําลังลงทําใหบริษัทน้ํามันและทาขนสงน้ํามัน Louisiana Offshore Oil Port กลับมาดําเนินการอีกครั้ง
และทอขนสงน้ํามันดิบ Kirkuk Ceyhan ของอิรักกลับมาดําเนินการตามปกติหลังจากปดดําเนินการจาก
ปญหาทางเทคนิคในวันที่ 4 สิงหาคม 2551 นอกจากนี้รัฐมนตรีกระทรวงน้ํามันอิรักมีแผนเพิ่มการผลิต
น้ํามันดิบ 500,000 บารเรล/วันภายในระยะเวลา 2 ป ประกอบกับ Energy Information Administration
(EIA) รายงานปริมาณสํารองน้ํามันดิบของสหรัฐฯ ประจําสัปดาหสิ้นสุดวันที่ 1 สิงหาคม 2551 เพิ่มขึ้น 1.7
ลานบารเรล มาอยูที่ระดับ 296.9 ลานบารเรล นับเปนการเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 3 อาทิตย รวมทั้งคาเงิน
ดอลลารสหรัฐฯ แข็งคาขึ้นสูงสุดในรอบ 5 เดือนมาอยูที่ระดับ $1.4948 ตอยูโร
1.2 ราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร
น้ํามันเบนซิน ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และ 92 เฉลี่ยอยูที่ระดับ $118.39
และ $117.00 ตอบารเรล ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $4.37 และ $5.10 ตอบารเรล ตามลําดับ ตาม
ราคาน้ํามันดิบและอุปทานในตลาดมีปริมาณมากจากไตหวัน เกาหลีใต และจีนสงออก ในขณะที่รัฐบาลจีน
มีแผนเพิ่มการจํากัดจํานวนยานพาหนะในกรุงปกกิ่งเพื่อลดมลภาวะอากาศในชวงการแขงขันกีฬาโอลิมปก
ประกอบกับขาวโรงกลั่น Port Dickson (125,000 บารเรล/วัน) ของมาเลเซียกลับมาดําเนินการหลังจาก
เสร็จสิ้นการปดซอมบํารุง รวมทั้ง International Enterprise Singapore (IES) รายงานปริมาณสํารอง
Light Distillates ของสิงคโปร ประจําสัปดาหสิ้นสุดวันที่ 6 สิงหาคม 2551 เพิ่มขึ้น 0.55 ลานบารเรล มาอยู
ที่ระดับ 10.04 ลานบารเรล
น้ํามันดีเซล ในสั ป ดาห นี้ ร าคาน้ํ า มั น ดี เ ซลหมุ น เร็ ว เฉลี่ ย อยู ที่ ร ะดั บ $138.48 ต อ บาร เ รล
ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $12.70 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบและจากขาวประเทศจีนรายงาน
ปริมาณนําเขาน้ํามันดีเซลเดือนกรกฎาคมลดลง รอยละ 11 มาอยูที่ระดับ 860,000 ตัน ประกอบกับ
Pertamina ของอินโดนีเซียลดปริมาณนําเขาน้ํามันดีเซลในเดือนสิงหาคมลงจากเดือนกรกฎาคม 110,000
ตัน อยูที่ระดับ 960 ,000 ตัน เนื่องจากความตองการใชภายในประเทศชะลอตัว และ SK Energy ของ
เกาหลีใตกลับมาดําเนินการ Crude Distillation Unit No.2 (200,000 บารเรล/วัน) ที่โรงกลั่น Incheon เมื่อ
วันที่ 4 สิงหาคม 2551 รวมทั้งชิลีลดปริมาณนําเขาน้ํามันดีเซลในชวงครึ่งหลังป 2551 ลง รอยละ 75 อยูที่
ระดับ 170,000 ตัน/เดือน (ครึ่งปแรกนําเขา 670,000 ตัน/เดือน) เนื่องจากโรงไฟฟาเปลี่ยนไปใชพลังน้ํา
มากขึ้นจากการเขาสูฤดูมรสุม

น้ํามันเตา ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเตาเฉลี่ยอยูที่ระดับ $109.27 ตอบารเรล ปรับตัวลดลงจาก
สัปดาหที่แลว $2.89 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบและ Petroleum Association of Japan รายงานญี่ปุน
สงออกน้ํามันเตาเพิ่มขึ้นจากสัปดาหกอน รอยละ 18.2 อยูที่ 170,800 ตัน และขาวโรงกลั่น (156,000
บารเรล/วัน) ของบริษัทเชลล บริเวณ Port Dickson ในมาเลเซียกลับมาดําเนินการไดตามปกติหลังปดซอม
บํารุง 40 วัน รวมทั้งบริษัท Pertamina ของอินโดนีเซีย จะลดการนําเขาน้ํามันเตาในเดือนกันยายน 2551
ประมาณ รอยละ 55 มาอยูที่ระดับ 1.1 ลานบารเรล
2. ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงของไทย
ในสัปดาหนี้ผูคาน้ํามันปรับราคาขายปลีกน้ํามันเบนซิน ลดลง 0.50 บาท/ลิตร และปรับดีเซล
หมุนเร็ว ลดลง 2.40 บาท/ลิตร โดยมีราคาดังนี้
ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2551)

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

ปตท.
37.49
29.99
28.69
29.19
35.04
34.34

หนวย : บาท/ลิตร
อื่นๆ
38.89
37.49
29.99
28.69
29.19
35.04
34.34

จากคาเงินบาทของไทยออนตัวลงจากสัปดาหที่แลว 0.11 บาท/เหรียญสหรัฐ มาอยูที่ระดับเฉลี่ย
33.7395 บาท/เหรียญสหรัฐ ตนทุนน้ํามันเบนซินลดลง 0.84 บาท/ลิตร และตนทุนน้ํามันดีเซลลดลง 2.59
บาท/ลิตร สงผลใหคาการตลาดของน้ํามันเบนซินและดีเซลอยูที่ระดับ 2.72 บาท/ลิตร และ 3.39 บาท/ลิตร
ตามลําดับ และคาการกลั่นเฉลี่ยอยูที่ระดับ 0.91 บาท/ลิตร
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3. ฐานะกองทุนน้ํามันเชือ้ เพลิง
3.1 การจัดเก็บอัตราเงินสงเขากองทุนน้าํ มันเชือ้ เพลิงของน้ํามันชนิดตางๆ เปนดังนี้
อัตราเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
( ณ วันที่ 11 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
0.3348
0.0600
0.3033

3.2 ฐานะกองทุนน้ํามันฯ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2551 มีเงินสดในบัญชี 17,066 ลานบาท
มีหนี้สินกองทุน 16,881 ลานบาท แยกเปนหนี้พันธบัตร 8,800 ลานบาท ภาระดอกเบี้ยพันธบัตร 129 ลานบาท
หนี้ คา งชํ า ระเงิ น ชดเชย 7,626 ลา นบาท และงบบริห ารและโครงการซึ่ง ได อนุ มัติ แล ว 326 ลา นบาท
ฐานะกองทุนน้ํามันสุทธิ 185 ลานบาท
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ประมาณการฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 11 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
17,066
2,920
6,009
500
7,637
-16,881
-8,800
-129
-7,626
-180
-291
-3,718
-52
-313
-3,072
-326
185
1,072
-603
-422
-20
-106
-55
469

* 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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