สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
(31 มีนาคม – 6 เมษายน 2551)
1. ราคาน้ํามันโลก
1.1 ราคาน้ํามันดิบ
ในสั ปดาห นี้ ราคาน้ํ ามั นดิ บดู ไบและเบรนท เฉลี่ ยอยู ที่ ระดั บ $96.13 และ $101.99 ต อบาร เรล
ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $0.10 และ $0.78 ตอบารเรล ตามลําดับ เนื่องจากนักลงทุนและเฮดจฟนด
เขาเทขายสัญญาสินคาโภคภัณฑแทบจะทุกประเภท และจากขาวเหตุสูรบในเมืองบาสรา ประเทศอิรัก
สิ้นสุดลงและการสงออกน้ํามันดิบจากตอนใตของประเทศกลับมาดําเนินการไดตามปกติ และรัฐบาล
สหรัฐฯ รายงานปริมาณความตองการใชน้ํามันในชวง 1 เดือนที่ผานมาลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของป
กอน ประมาณ รอยละ 2.2
1.2 ราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร
น้ํามันเบนซิน ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และ 92 เฉลี่ยอยูที่ระดับ $111.39
และ $110.44 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $1.66 และ $1.42 ตอบารเรล ตามลําดับ จาก
ขาวโรงกลั่น Maoming ของ Sinopec ประเทศจีนมีแผนปดซอมบํารุงหนวย Crude Distillation (100,000
บารเรล/วัน) และ Fluid Catalytic Cracker (16,000 บารเรล/วัน) เดือนเมษายน 2551 เปนเวลา 24 และ 45 วัน
ตามลําดับ และอุปสงคจากจีนและอินเดียที่แข็งแกรง ในขณะที่อุปทานอยูในภาวะตึงตัวยังคงเปนปจจัย
สนับสนุนราคา และอินโดนีเซียนําเขาน้ํามันเบนซินออกเทน 88 เพิ่มขึ้น 140,000 บารเรล ในเดือนเมษายน
2551 รวมทั้ง ตลาดคาดการณวาโรงกลั่นในเวียดนามจะมีการนําเขาน้ํามันเบนซินเพิ่มขึ้น นอกจากนี้จีนจะ
มีการลดกําลังการผลิตลงสําหรับเดือนเมษายน 2551 ในชวงโรงกลั่นปดซอมบํารุง
น้ํามันดีเซล ในสั ป ดาห นี้ ร าคาน้ํ า มั น ดี เ ซลหมุ น เร็ ว เฉลี่ ย อยู ที่ ร ะดั บ $127.78 ต อ บาร เ รล
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $0.46 ตอบารเรล จากอุปสงคในภูมิภาคที่แข็งแกรงยังคงสนับสนุนราคา
โดยเฉพาะประเทศอินเดีย เนื่องจากมีความตองการนําเขาน้ํามันดีเซลเพื่อใชในการผลิตไฟฟา และน้ํามัน
ดีเซลในอินเดียยังคงไดรับการอุดหนุนจากภาครัฐบาล ทําใหราคาในประเทศต่ํากวาราคาตลาด ในขณะนี้
อินเดียไดนําเขาน้ํามันดีเซลประมาณ 90,000 ตัน ในเดือนเมษายน 2551 ประกอบกับตลาดคาดการณวา
จีนจะนําเขาน้ํามันดีเซลเพิ่มขึ้น เนื่องจากโรงกลั่นในจีนจะมีการลดกําลังการผลิตลงในเดือนเมษายน 2551
จาก 2.5 ลานบารเรล/วัน มาอยูที่ระดับ 2.48 ลานบารเรล/วัน ในชวงการปดซอมบํารุง
น้ํามันเตา ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเตาเฉลี่ยอยูที่ระดับ $79.73 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก
สัปดาหที่แลว $1.42 ตอบารเรล จากขาวประเทศจีนมีแผนนําเขาน้ํามันเตา ในเดือนเมษายน 2551 ที่ระดับ
1.8 ลานตัน ซึ่งเปนระดับสูงสุดในรอบ 8 เดือน เนื่องจากความตองการใชน้ํามันเตาเพื่อผลิตไฟฟาอยูใน
ระดับสูง

2. ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงของไทย
ในสัปดาหนี้ บ.ปตท. บางจาก และระยองเพียว ปรับราคาน้ํามันเบนซินและดีเซลเพิ่มขึ้น 0.50
บาท/ลิตร เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2551 โดยมีราคาดังนี้
ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 8 เมษายน 2551)

เบนซินออกเทน 95
เบนซินออกเทน 91
แกสโซฮอล 95 (E10)
แกสโซฮอล 95 (E20)
แกสโซฮอล 91
ดีเซลหมุนเร็ว
ดีเซลหมุนเร็วบี 5

ปตท.
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หนวย : บาท/ลิตร
อื่นๆ
34.59
33.49
30.59
28.09
29.79
31.44
30.74

จากคาเงินบาทของไทยออนตัวลงจากสัปดาหที่แลว 0.08 บาท/เหรียญสหรัฐ มาอยูที่ระดับเฉลี่ย
31.6499 บาท/เหรียญสหรัฐ ตนทุนน้ํามันเบนซินเพิ่มขึ้น 0.38 บาท/ลิตร และตนทุนน้ํามันดีเซลเพิ่มขึ้น
0.16 บาท/ลิตร สงผลใหคาการตลาดของน้ํามันเบนซินและดีเซลอยูที่ระดับ 1.33 บาท/ลิตร และ 0.51
บาท/ลิตร ตามลําดับ และคาการกลั่นเฉลี่ยอยูที่ระดับ 3.00 บาท/ลิตร
3. ฐานะกองทุนน้ํามันเชือ้ เพลิง
3.1 การจัดเก็บอัตราเงินสงเขากองทุนน้าํ มันเชือ้ เพลิงของน้ํามันชนิดตางๆ เปนดังนี้
อัตราเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
( ณ วันที่ 8 เมษายน 2551)
ชนิดน้ํามัน
น้ํามันเบนซินออกเทน 95
น้ํามันเบนซินออกเทน 91
น้ํามันแกสโซฮอล 95 (E10)
น้ํามันแกสโซฮอล 95 (E20)
น้ํามันแกสโซฮอล 91
น้ํามันกาด
น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว
น้ํามันดีเซลหมุนเร็วบี 5
น้ํามันมวง
น้ํามันเตา
LPG

บาท/ลิตร
3.45
3.00
0.2500
-0.3000
-0.2500
0.10
-0.30
-1.50
-1.9259
0.06
0.3033
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3.2 ฐานะกองทุนน้ํามันฯ ณ วันที่ 9 เมษายน 2551 มีเงินสดในบัญชี 15,319 ลานบาท
มีหนี้สินกองทุน 11,578 ลานบาท แยกเปนหนี้พันธบัตร 8,800 ลานบาท ภาระดอกเบี้ยพันธบัตร 387 ลานบาท
และหนี้คางชําระเงินชดเชย 1,895 ลานบาท ฐานะกองทุนน้ํามันสุทธิ 3,741 ลานบาท มีรายละเอียด ดังนี้
ประมาณการฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 9 เมษายน 2551)
หนวย : ลานบาท
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
หนี้เงินชดเชยแกสโซฮอล 91 และ บี5
หนี้เงินชดเชย B100
- งบบริหารและโครงการซึ่งไดอนุมัติแลว

15,319
2,920
6,267
500
5,632
-11,578
-8,800
-387
-1,895
-732
-107
-1,001
-55
-496

ฐานะกองทุนน้ํามันฯ สุทธิ****

3,741

ประมาณการรายรับ/รายจายเดือน เม.ย. 51
รายรับจากเงินสงเขากองทุนฯ สุทธิ
รายจายของกองทุนฯ
ชําระหนี้ชดเชยราคา LPG
จายชดเชยราคาน้ํามัน B100
รายรับมากกวารายจาย

187
-148
-48
-100
39

หมายเหตุ : * ตองสะสมไวตามขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของ สบพน. และผูถือพันธบัตร
** เงินดังกลาวสะสมเพื่อจายดอกเบี้ยและไถถอนพันธบัตรชุดที่ 3 ซึ่งเมื่อรวมกับเงินสะสมสํารอง เพื่อการชําระหนี้
2,920 ลานบาท จะเทากับจํานวนเงินที่จะตองจายดอกเบี้ยและไถถอนพันธบัตร ชุดที่ 3 คือ 9,188 ลานบาท โดย
แยกเปน ดอกเบี้ย 387 ลานบาท และเงินตน 8,000 ลานบาท
*** หนี้คางชําระเงินชดเชยเปนตัวเลขประมาณการ
**** กองทุนมีภาระผูกพันตาม MOU ที่ทําไวกับ ธกส. อีก 3,000ลานบาท คือ การนําเงินเขาฝาก สําหรับโครงการ
ปลูกปาลมน้ํามันเพื่อใชในการผลิตพลังงานทดแทน ซึ่งจะนําเขาฝากงวดละ 1,500 ลานบาท ในเดือน
มิถุนายน 2551 และเดือนธันวาคม 2551
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ที่มา : สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน

