สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
(13 - 19 สิงหาคม 2550)
1. ราคาน้ํามันโลก
1.1 ราคาน้ํามันดิบ
ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันดิบดูไบและเบรนท เฉลี่ยอยูที่ระดับ $66.63 และ $70.69 ตอบารเรล
ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $0.36 และ $0.21 ตอบารเรล จากขาวเจาหนาที่สามารถควบคุมสถานการณ
เพลิงไหมแทนขุดเจาะน้ํามันนอกชายฝงของบริษัท Oilexco Inc.บริเวณทะเลเหนือไดทันเวลาทําใหไมมี
ผูไดรับบาดเจ็บและการผลิตบริเวณดังกลาวไมไดรับผลกระทบ ประกอบกับความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
สหรัฐอเมริกา อาจทําใหความตองการใชน้ํามันชะลอตัว และจากขาวพายุโซนรอนเอรินไมสรางความ
เสียหายตออุตสาหกรรมน้ํามัน และออนกําลังลงเปนพายุดีเปรสชั่นกอนขึ้นฝงบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือ
ของเมือง Corpus Christi มลรัฐเท็กซัส และปริมาณการผลิตน้ํามันดิบทะเลเหนือในเดือนกันยายน อยูที่
ระดับ 2.4 ลานบารเรล/วัน เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม ประมาณ 0.2 ลานบารเรล/วัน
1.2 ราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร
น้ํามันเบนซิน ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และ 92 เฉลี่ยอยูที่ระดับ $76.66
และ $74.90 ตอบารเรล ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $0.45 และ $0.63 ตอบารเรล ตามลําดับ ตาม
ราคาน้ํามันดิบ และขาวโรงกลั่น Bayway (กําลังการผลิต 230,000 บารเรล/วัน) ของ ConocoPhilips ใน
สหรัฐอเมริกา จะกลับมาดําเนินการหนวย Fluid Catalytic Crackers (กําลังการผลิต 140,000 บารเรล/วัน)
หลังปดซอมฉุกเฉินเนื่องจากปญหาทางเทคนิคตั้งแตปลายเดือนกรกฎาคม 2550 ประกอบกับเวียดนามจะ
ชะลอการนําเขาน้ํามันเนื่องจากความตองการใชภายในประเทศลดลงในชวงฤดูมรสุม
น้ํามันดีเซล ในสั ป ดาห นี้ ร าคาน้ํ า มั น ดี เ ซลหมุ น เร็ ว เฉลี่ ย อยู ที่ ร ะดั บ $82.04 ต อ บาร เ รล
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $0.06 ตอบารเรล จากอินโดนีเซียมีแผนนําเขาเดือนกันยายน เพิ่มขึ้นรอย
ละ 12 (5.6 ลานบารเรล) จากเดือนสิงหาคม และ Arbitrage จากเอเซียไปยุโรปเปด โดยเกาหลีใตและญี่ปุน
สงออกน้ํามันดีเซล ปริมาณ 675,000 บารเรล ไปยังยุโรปกําหนดสงมอบเดือนกันยายน 2550 เนื่องจาก
ปริมาณสํารอง ณ Amsterdam-Rotterdam-Antwerp (ARA) ของยุโรปสัปดาหลาสุดลดลง 330,000
บารเรล อยูที่ระดับ 14.85 ลานบารเรล ซึ่งเปนระดับที่ต่ํากวาชวงเดียวกันของปกอน 600,000 บารเรล
น้ํามันเตา ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเตาเฉลี่ยอยูที่ระดับ $58.23 ตอบารเรล ปรับตัวลดลง
จากสัปดาหที่แลว $1.61 ตอบารเรล จากขาว Korea Electric East-West Power Corp. (KOWPCO) ของ
เกาหลีใต ชะลอการนําเขาในเดือนกันยายน 2550 จากความตองการใชภายในประเทศที่ลดลง และจากขาว
อุปสงคน้ํามันเตาของจีนในเดือนสิงหาคม อยูที่ระดับ 1.61 ลานตัน ซึ่งต่ํากวาระดับปกติ 0.5 ลานตัน (ปกติ
จีนมีความตองการใชน้ํามันเตา 2.12 ลานตัน/เดือน) ประกอบกับขาว International Enterprise
Singapore (IES) รายงานปริมาณสํารองของสิงคโปร ประจําสัปดาหสิ้นสุดวันที่ 15 สิงหาคม 2550 เพิ่มขึ้น
จากสัปดาหกอน 0.89 ลานบารเรล มาอยูที่ระดับ 13.04 ลานบารเรล

2. ราคาขายปลีกน้าํ มันเชื้อเพลิงของไทย
ในสัปดาหนี้ผคู าน้ํามันทุกราย ไมมีการเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีก โดยมีราคาดังนี้
ราคาขายปลีกน้ํามันเชือ้ เพลิง

(ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2550)
หนวย : บาท/ลิตร

เบนซินออกเทน 95
เบนซินออกเทน 91
แกสโซฮอล 95
แกสโซฮอล 91
ดีเซลหมุนเร็ว
ดีเซลหมุนเร็วบี 5

ปตท.
28.39
27.59
24.89
24.09
25.34
24.64

อื่นๆ
28.39
27.59
24.89
24.09
25.34
24.64

จากคาเงินบาทของไทยออนตัวลงจากสัปดาหที่แลว 0.36 บาท/เหรียญสหรัฐ มาอยูที่ระดับ
เฉลี่ย 34.4156 บาท/เหรียญสหรัฐ ตนทุนน้ํามันเบนซินเพิ่มขึ้น 0.08 บาท/ลิตร และตนทุนน้ํามันดีเซล
เพิ่มขึ้น 0.20 บาท/ลิตร สงผลใหคาการตลาดของน้ํามันเบนซินและดีเซลอยูที่ระดับ 1.53 บาท/ลิตร และ 1.11
บาท/ลิตร ตามลําดับ และคาการกลั่นเฉลี่ยอยูที่ระดับ 1.35 บาท/ลิตร
3. ฐานะกองทุนน้ํามันเชือ้ เพลิง
3.1 การจัดเก็บอัตราเงินสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงของน้าํ มันชนิดตางๆ เปนดังนี้
อัตราเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
( ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2550)
ชนิดน้ํามัน
น้ํามันเบนซินออกเทน 95
น้ํามันเบนซินออกเทน 91
น้ํามันแกสโซฮอล 95
น้ํามันแกสโซฮอล 91
น้ํามันกาด
น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว
น้ํามันดีเซลบี 5
น้ํามันมวง
น้ํามันเตา
LPG

บาท/ลิตร
3.90
3.60
0.80
0.30
0.10
1.50
1.00
-0.0625
0.06
-0.9944
2

3.2 ฐานะกองทุนน้ํามันฯ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2550 มีเงินสดสุทธิ 14,629 ลานบาท มีหนี้สิน
คางชําระ 28,686 ลานบาท แยกเปนหนี้พันธบัตร 17,600 ลานบาท หนี้เงินกูสถาบันการเงิน 1,533 ลานบาท
หนี้เงินชดเชยตรึงราคาน้ํามันคางชําระ 990 ลานบาท หนี้ชดเชยราคากาซ LPG 8,556 ลานบาท ดอกเบี้ย
คางจายประจําเดือน 7 ลานบาท ฐานะกองทุนน้ํามันสุทธิติดลบ 14,057 ลานบาท มีรายละเอียด ดังนี้
ประมาณการฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2550)
หนวย : ลานบาท
เงินสดสุทธิ
-เงินสะสมสํารองเพื่อการชําระหนี้*
-เงินสะสมเพื่อการไถถอนพันธบัตรชุดที่ 2 (ต.ค.50)
-เงินคงเหลือในบัญชี
หนี้สินคางชําระ
-หนี้เงินกูสถาบันการเงิน
-หนีพ้ ันธบัตร
-หนี้เงินชดเชยตรึงราคาน้าํ มัน**
-หนี้เงินชดเชยราคากาซ LPG**
-ดอกเบี้ยคางจายประจําเดือน

14,629
2,920
9,045
2,664
-28,686
-1,533
-17,600
-990
-8,556
-7

ฐานะกองทุนน้ํามันฯ สุทธิ

-14,057

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

4,085
-2,619
-1,533
-0.1
-751
-283
-46
-7
1,466

หมายเหตุ :

* ตองสะสมไวตามขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของ สบพน. และผูถือพันธบัตร
** หนีช้ ดเชยตรึงราคาน้ํามันคางชําระและหนี้ชดเชยราคา LPG เปนตัวเลขประมาณการ
*** รายรับจากเงินสงเขากองทุนฯ คํานวณโดยคํานึงถึงผลกระทบจากนโยบายการสงเสริมการใช
น้ํามันแกสโซฮอลและน้ํามันไบโอดีเซลแลว แตเปนรายรับที่ยังรวมเงินสงเขากองทุนฯ ของ LPG
กรณีสงออก และไมหักภาระการชดเชยราคา LPG ประมาณ 359 ลานบาท/เดือน
ที่มา : สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
3

