สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
(16 - 22 กรกฎาคม 2550)
1. ราคาน้ํามันโลก
1.1 ราคาน้ํามันดิบ
ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันดิบดูไบและเบรนท เฉลี่ยอยูที่ระดับ $70.07 และ $77.95 ตอบารเรล
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $0.28 และ $1.05 ตอบารเรล ตามลําดับ จากขาวรอยเตอรรายงานเศรษฐกิจ
ประเทศจีนในไตรมาสสอง ป 2550 เติบโตที่ระดับรอยละ 11.9 สูงสุดในรอบ 11 ป และขาวโรงกลั่น บริษัท Husky
Energy มลรัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา (147,000 บารเรล/วัน) ลดอัตราการกลั่นรอยละ 25 หลังเกิด
เหตุเพลิงไหมและระบบไฟฟาขัดของ ประกอบกับบริษัท Total ประกาศ Force Majeure การสงออกน้ํามันดิบ
ที่แหลงผลิต Dalia (240,000 บารเรล/วัน) ในประเทศ Angola เนื่องจากปญหาทางเทคนิคสงผลใหการผลิต
ลดลงประมาณรอยละ 50 รวมทั้งปญหาความไมสงบในไนจีเรียที่สงผลกระทบตอทั้งการผลิตและการสง
มอบน้ํามัน ปจจุบันแหลงผลิตยังคงหยุดดําเนินการประมาณ 547,000 บารเรล/วัน และการผลิตและการ
สงออกน้ํามันของอิหรานยังขาดเสถียรภาพจากปญหานิวเคลียรและการแปรรูปธุรกิจน้ํามันภายในประเทศ
นอกจากนี้โรงกลั่น Ras Tanura (550,000 บารเรล/วัน) ซึ่งตั้งอยูในบริเวณที่เปนแหลงผลิตและสงออกที่
สําคัญของโลกในประเทศซาอุดิอารเบีย เกิดเหตุเพลิงไหม และสถานการณแผนดินไหวในญี่ปุนอันสงผลให
โรงไฟฟานิวเคลียรตองหยุดดําเนินการเปนเวลา 1 ป
1.2 ราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร
น้ํามันเบนซิน ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และ 92 เฉลี่ยอยูที่ระดับ $84.81
และ $83.99 ตอบารเรล ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $2.92 และ $2.54 ตอบารเรล ตามลําดับ จากขาวเวียดนาม
และอินโดนีเซียลดการนําเขาน้ํามันเบนซินในเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2550 เนื่องจากความตองการใชชะลอ
ตัวลง และขาว S-Oil ของเกาหลีใตมีแผนสงออกน้ํามันเบนซิน ปริมาณ 30,000 ตัน สงมอบเดือนสิงหาคม
2550 หลังโรงกลั่นปดซอมบํารุง ประกอบจีนเพิ่มปริมาณสงออกในครึ่งแรกของป 2550 มาอยูที่ระดับ 3.27
ลานตัน หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 82.8 เมื่อเทียบกับครึ่งแรกของป 2549 และ Arbitrage ไปสหรัฐอเมริกาปด
น้ํามันดีเซล ในสั ป ดาห นี้ ร าคาน้ํ า มั น ดี เ ซลหมุ น เร็ ว เฉลี่ ย อยู ที่ ร ะดั บ $87.50 ต อ บาร เ รล
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $0.83 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบ และจากขาวจีนเพิ่มการนําเขาน้ํามันดีเซล
ในชวงครึ่งปแรกของป 2550 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2550 มาอยูที่ระดับ 310,000 ตัน หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 40.5
เมื่อเทียบกับครึ่งปแรกของป 2549 และจากขาว Arbitrage Cargo ไปยังประเทศชิลี จํานวนประมาณ 10 เที่ยวเรือ
(300,000 ตัน) สําหรับเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2550 รวมทั้งโรงกลั่น Mckee (171,000 บารเรล/วัน) ของบริษัท
Valero Energy Corp. ในรัฐ Texas ปดซอมหนวย Hydrocracking เนื่องจากปญหาทางเทคนิค ตั้งแตวันที่
14 กรกฎาคม 2550 รวมทั้ง International Enterprise Singapore (IES) รายงานปริมาณสํารองของ
สิงคโปรสัปดาหสิ้นสุดวันที่ 18 กรกฎาคม 2550 ลดลง 0.34 ลานบารเรล มาอยูที่ระดับ 7.79 ลานบารเรล

น้ํามันเตา ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเตาเฉลี่ยอยูที่ระดับ $61.02 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น
จากสัปดาหที่แลว $1.55 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบ และจากตลาดคาดวา Arbitrage น้ํามันเตาจาก
ตะวันตกเขามายังภูมิภาคในเดือนกรกฎาคม เพียง 1.9 – 2.0 ลานตัน ต่ํากวาระดับเฉลี่ยปกติที่ 2.6 ลาน
ตัน/เดือน ขณะที่ความตองการใช น้ํามันเตาจากโรงไฟฟาและภาคอุตสาหกรรมเรือเดินทะเลยังอยูใน
ระดับสูง และจากขาวปริมาณสํารองที่สิงคโปร ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2550 ลดลงจากปกอนรอยละ 5.4
มาอยูที่ระดับ 11.84 ลานตัน
2. ราคาขายปลีกน้าํ มันเชื้อเพลิงของไทย
ในสัปดาหนี้ผูคาน้ํามันทุกราย ปรับราคาน้ํามันเบนซิน 95 และ 91 และแกสโซฮอล 95 และ 91
ลดลง 0.40 บาท/ลิตร เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2550 โดยมีราคาดังนี้
ราคาขายปลีกน้ํามันเชือ้ เพลิง

(ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2550)
หนวย : บาท/ลิตร

เบนซินออกเทน 95
เบนซินออกเทน 91
แกสโซฮอล 95
แกสโซฮอล 91
ดีเซลหมุนเร็ว
ดีเซลหมุนเร็วบี 5

ปตท.
29.59
28.79
26.09
25.29
25.74
25.04

อื่นๆ
29.59
28.79
26.09
25.29
25.74
25.04

จากคาเงินบาทของไทยแข็งตัวขึ้นจากสัปดาหที่แลว 0.06 บาท/เหรียญสหรัฐ มาอยูที่ระดับ
เฉลี่ย 33.5501 บาท/เหรียญสหรัฐ ตนทุนน้ํามันเบนซินเพิ่มขึ้น 0.65 บาท/ลิตร และตนทุนน้ํามันดีเซล
เพิ่มขึ้น 0.14 บาท/ลิตร สงผลใหคาการตลาดของน้ํามันเบนซินและดีเซลอยูที่ระดับ 1.79 บาท/ลิตร และ 0.92
บาท/ลิตร ตามลําดับ และคาการกลั่นเฉลี่ยอยูที่ระดับ 1.81 บาท/ลิตร
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3. ฐานะกองทุนน้ํามันเชือ้ เพลิง
3.1 การจัดเก็บอัตราเงินสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงของน้าํ มันชนิดตางๆ เปนดังนี้
อัตราเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
( ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2550)
ชนิดน้ํามัน
น้ํามันเบนซินออกเทน 95
น้ํามันเบนซินออกเทน 91
น้ํามันแกสโซฮอล 95
น้ํามันแกสโซฮอล 91
น้ํามันกาด
น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว
น้ํามันดีเซลบี 5
น้ํามันมวง
น้ํามันเตา
LPG

บาท/ลิตร
3.46
3.26
0.60
0.10
0.10
1.50
0.30
-0.1791
0.06
-0.6782

3.2 ฐานะกองทุนน้ํามันฯ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2550 มีเงินสดสุทธิ 15,277 ลานบาท มี
หนี้สินคางชําระ 32,782 ลานบาท แยกเปนหนี้พันธบัตร 17,600 ลานบาท หนี้เงินกูสถาบันการเงิน 4,844
ลานบาท หนี้เงินชดเชยตรึงราคาน้ํามันคางชําระ 991 ลานบาท หนี้ชดเชยราคากาซ LPG 9,080 ลานบาท
ดอกเบี้ ย ค า งจ า ยประจํ า เดื อ น 267 ล า นบาท ฐานะกองทุ น น้ํ า มั น สุ ท ธิ ติ ด ลบ 17,505 ล า นบาท มี
รายละเอียด ดังนี้
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ประมาณการฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2550)
หนวย : ลานบาท
เงินสุทธิ
-ยอดเงินคงเหลือในบัญชี
หนี้สินคางชําระ
-หนี้เงินกูสถาบันการเงิน
-หนีพ้ ันธบัตร
-หนี้เงินชดเชยตรึงราคาน้าํ มัน*
-หนี้เงินชดเชยราคากาซ LPG*
-ดอกเบี้ยคางจายประจําเดือน

15,277
15,277
-32,782
-4,844
-17,600
-991
-9,080
-267

ฐานะกองทุนน้ํามันฯ สุทธิ

-17,505

ประมาณการรายรับ/รายจายเดือน ก.ค. 50
รายรับจากเงินสงเขากองทุนฯ**
รายจายจากกองทุนฯ
ชําระหนี้เงินกู
ชําระหนี้เงินชดเชยตรึงราคาน้าํ มัน
ชําระหนี้ชดเชยราคา LPG
จายชดเชยราคาน้ํามัน B100
ชําระดอกเบี้ยเงินกู* **
รายรับมากกวารายจาย

3,614
-2,131
-1,110
-0.4
-751
-3
-267
1,483

หมายเหตุ :

* หนี้ชดเชยตรึงราคาน้ํามันคางชําระและหนี้ชดเชยราคา LPG เปนตัวเลขประมาณการ
** รายรับจากเงินสงเขากองทุนฯ คํานวณโดยคํานึงถึงผลกระทบจากนโยบายการสงเสริมการใช
น้ํามันแกสโซฮอลและน้ํามันไบโอดีเซลแลว แตเปนรายรับที่ยังไมหักภาระการชดเชยราคา LPG
จํานวน 359 ลานบาท/เดือน
*** ดอกเบี้ยเงินกูจํานวนเงิน 267 ลานบาท แยกเปน ดอกเบี้ยเงินกูพันธบัตร 245 ลานบาท
และดอกเบี้ยเงินกูสถาบันการเงิน 22 ลานบาท

ที่มา : สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
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