สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
(7 – 13 เมษายน 2551)
1. ราคาน้ํามันโลก
1.1 ราคาน้ํามันดิบ
ในสัปดาห นี้ราคาน้ํามันดิบดูไบและเบรนท เฉลี่ยอยูที่ระดับ $100.61 และ $107.37 ต อบารเรล
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $4.48 และ $5.38 ตอบารเรล ตามลําดับ จากขาว Houston Ship
Channel ของสหรัฐฯ ปดเนื่องจากหมอกหนาทําใหเรือขนสงน้ํามันตองหยุดการขนสงชั่วคราว และขาวนาย
อับดุลเลาะห อัล – บาดรี เลขาธิการกลุมโอเปคกลาววาอุปสงคในตลาดโลกมีเพียงพอและยังไมมีความ
จําเปนตองเพิ่มกําลังการผลิต และขาวรัฐบาลจีนจะลดภาษีการนําเขาน้ํามันดิบเพื่อลดการขาดทุนของโรงกลั่น
และชะลอการขึ้นราคาน้ํามันสําเร็จรูปในประเทศ ประกอบกับผูคาในตลาดมีความกังวลตอขาวไนจีเรียเกิด
ปญหาทางเทคนิคทําใหตองเลื่อนการสงมอบน้ํามันดิบ Qua Iboe ที่จะสงมอบในเดือนพฤษภาคม 2551
ออกไปอีก 9 วัน และจีนประกาศตัวเลขอัตราเติบโตเศรษฐกิจของประเทศ (Revised GDP) ป 2550
เพิ่มขึ้นรอยละ 0.5 มาอยูที่รอยละ 11.9
1.2 ราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร
น้ํามันเบนซิน ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และ 92 เฉลี่ยอยูที่ระดับ $117.33
และ $116.12 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $5.94 และ $5.69 ตอบารเรล ตามลําดับตาม
ราคาน้ํามันดิบและจากขาวโรงกลั่น Jeddah (100,000 บารเรล/วัน) ของซาอุดีอาระเบียกําหนดปดซอม
บํารุงในชวงสัปดาหหนาเปนเวลา 20 วัน และจากอุปสงคน้ํามันเบนซินในเวียดนาม ออสเตรเลีย
อินโดนีเซียและจีนยังคงอยูในระดับสูง และ International Enterprise Singapore (IES) รายงานปริมาณ
สํารองน้ํามันเบนซิน ณ วันที่ 9 เมษายน 2551 อยูที่ระดับ 9.40 ลานบารเรล ลดลง 1.64 ลานบารเรล หรือ
ประมาณรอยละ 15 จากสัปดาหที่ผานมา ประกอบกับ Petroleum Association of Japan (PAJ) รายงาน
ปริมาณสํารองน้ํามันเบนซินของประเทศญี่ปุน ณ วันที่ 5 เม.ย. 51 ลดลง รอยละ 3.7 อยูที่ระดับ 14.58
ลานบารเรล
น้ํามันดีเซล ในสั ป ดาห นี้ ร าคาน้ํ า มั น ดี เ ซลหมุ น เร็ ว เฉลี่ ย อยู ที่ ร ะดั บ $136.45 ต อ บาร เ รล
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $8.67 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบและจากขาวโรงกลั่นในยุโรป
วางแผนปดซอมบํารุงในเดือนเมษายน 2551 ประมาณ 900,000 บารเรล/วัน ซึ่งสูงกวาที่นักวิเคราะห
คาดการณไว 250,000 บารเรล/วัน และจากตลาดกังวลเกี่ยวกับอุปทานน้ํามันดีเซลที่อาจตึงตัวในยุโรปจาก
สภาพอากาศที่หนาวเย็นกวาระดับเฉลี่ยปกติ และโรงกลั่น Neste Oil (200,000 บารเรล/วัน) ฟนแลนด ปด
ซอมบํารุงฉุกเฉินจากเหตุเพลิงไหม และ IES รายงานปริมาณสํารอง Middle Distillates ของสิงคโปร
ประจําสัปดาหสิ้นสุดวันที่ 9 เมษายน 2551 ลดลง 0.16 ลานบารเรล มาอยูที่ระดับ 7.53 ลานบารเรล

น้ํามันเตา ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเตาเฉลี่ยอยูที่ระดับ $83.78 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก
สัปดาหที่แลว $4.05 ตอบารเรล ตามราคมน้ํามันดิบและขาวโรงกลั่น Mizushima (205,000 บารเรล/วัน)
ของญี่ปุนมีแผนปดซอมบํารุงหนวย Delayed Coker ( 30,000 บารเรล/วัน) ระหวางวันที่ 5 - 26 เมษายน
2551 และจากขาว Arbitrage Fuel Oil Cargoes จากตะวันตกเขามายังภูมิภาคในเดือนพฤษภาคม 2551
ลดลงจากเดือนกอน 150,000 ตัน อยูที่ระดับประมาณ 3,325 ลานตัน รวมทั้งขาวพายุพัดผานทาเรือ
Tokyo Bay ซึ่งเปนทาสงออก น้ํามันเตาของประเทศญี่ปุนสงผลใหโรงกลั่นน้ํามัน 3 แหง ในบริเวณดังกลาว
หยุดการขนถายน้ํามันชั่วคราว ประกอบกับ IES รายงานปริมาณสํารอง Residues ของสิงคโปร ลดลง
2.63 ลานบารเรล มาอยูที่ระดับ 18.96 ลานบารเรล
2. ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงของไทย
ในสัปดาหนี้ ผูคาน้ํามันปรับราคาน้ํามันเบนซินและดีเซลเพิ่มขึ้น 0.50 บาท/ลิตร จํานวน 2 ครั้ง
เมื่อวันที่ 9 และวันที่ 12 เมษายน 2551 โดยมีราคาดังนี้
ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 14 เมษายน 2551)
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จากคาเงินบาทของไทยออนตัวลงจากสัปดาหที่แลว 0.13 บาท/เหรียญสหรัฐ มาอยูที่ระดับเฉลี่ย
31.8115 บาท/เหรียญสหรัฐ ตนทุนน้ํามันเบนซินเพิ่มขึ้น 1.28 บาท/ลิตร และตนทุนน้ํามันดีเซลเพิ่มขึ้น
1.84 บาท/ลิตร สงผลใหคาการตลาดของน้ํามันเบนซินและดีเซลอยูที่ระดับ 0.87 บาท/ลิตร และ -0.55
บาท/ลิตร ตามลําดับ และคาการกลั่นเฉลี่ยอยูที่ระดับ 3.06 บาท/ลิตร
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3. ฐานะกองทุนน้ํามันเชือ้ เพลิง
3.1 การจัดเก็บอัตราเงินสงเขากองทุนน้าํ มันเชือ้ เพลิงของน้ํามันชนิดตางๆ เปนดังนี้
อัตราเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
( ณ วันที่ 14 เมษายน 2551)
ชนิดน้าํ มัน
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
-3.2028
0.06
0.3033

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
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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 เพื่อ
การชําระหนี้ 2,920 ลานบาท จะเทากับจํานวนเงินที่จะตองจายดอกเบี้ยและไถถอนพันธบัตร ชุดที่ 3
คือ 9,188 ลานบาท โดยแยกเปน ดอกเบีย้ 387 ลานบาท และเงินตน 8,000 ลานบาท
*** หนี้คางชําระเงินชดเชยเปนตัวเลขประมาณการ
**** กองทุนมีภาระผูกพันตาม MOU ทีท่ ําไวกับ ธกส. อีก 3,000ลานบาท คือ การนําเงินเขาฝาก
สําหรับโครงการปลูกปาลมน้าํ มันเพื่อใชในการผลิตพลังงานทดแทน ซึง่ จะนําเขาฝากงวดละ
1,500 ลานบาท ในเดือนมิถนุ ายน 2551 และเดือนธันวาคม 2551
ที่มา : สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
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