สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
(14 – 20 เมษายน 2551)
1. ราคาน้ํามันโลก
1.1 ราคาน้ํามันดิบ
ในสัปดาห นี้ราคาน้ํามันดิบดูไบและเบรนท เฉลี่ยอยูที่ระดับ $104.40 และ $111.39 ต อบารเรล
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $3.79 และ $4.02 ตอบารเรล ตามลําดับ จากตลาดยังคงกังวลตอการ
ออนตัวของคาเงินดอลลารสหรัฐฯ อยางตอเนื่อง และจากปริมาณการผลิตน้ํามันดิบของกลุมโอเปค ใน
เดือนมีนาคม 2551 ลดลงประมาณ 0.14 ลานบารเรล/วัน มาอยูที่ระดับ 32.01 ลานบารเรล/วัน และขาว
เหตุการณประทวงบริเวณทาขนสงน้ํามัน Fos-Lavera ในประเทศฝรั่งเศสสงผลใหเรือขนสงปโตรเลียมไม
สามารถผานเขาออกไดตามปกติและขาวเหตุระเบิดพลีชีพทางภาคเหนือของอิรักสงผลใหมีผูเสียชีวิตและ
ไดรับบาดเจ็บรวมกวา 100 ราย ประกอบกับขาวกลุมกอการรายโจมตีทอสงน้ํามันของบริษัท Royal Dutch
Shell ในประเทศไนจีเรีย สงผลกระทบตอปริมาณการผลิตน้ํามันบางสวน
1.2 ราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร
น้ํามันเบนซิน ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และ 92 เฉลี่ยอยูที่ระดับ $118.63
และ $117.93 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $1.30 และ $1.81 ตอบารเรล ตามลําดับ ตามราคา
น้ํามันดิบ และอุปสงคในเวียดนาม จีน และอินโดนีเซียแข็งแกรงขึ้น ในขณะที่ปริมาณการสงออกน้ํามัน
เบนซินจากจีนในเดือนมีนาคม 2551 ประมาณ 850,000 บารเรล ลดลงจากเดือนกอน 270,000 บารเรล
และจากปริมาณสํารองน้ํามันเบนซินบริเวณ Amsterdam-Rotterdam-Antwerp สัปดาหสิ้นสุดวันที่ 18
เมษายน 2551 ลดลง 1.09 ลานบารเรล มาอยูที่ระดับ 8.25 ลานบารเรล
น้ํามันดีเซล ในสั ป ดาห นี้ ร าคาน้ํ า มั น ดี เ ซลหมุ น เร็ ว เฉลี่ ย อยู ที่ ร ะดั บ $140.43 ต อ บาร เ รล
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $3.99 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบ และจากขาวเกาหลีใตลดปริมาณ
สงออกน้ํามันดีเซล เดือนเมษายน 2551 ลงจากเดือนกอน 90,000 ตัน มาอยูที่ระดับ 260,000 ตัน
เนื่องจากโรงกลั่นปดซอมบํารุง และขาว Sinopec ประเทศจีนปดฉุกเฉินโรงกลั่น Maoming (270,000
บารเรล/วัน) เนื่องจากเหตุระเบิด อาจสงผลใหจีนตองนําเขาน้ํามันดีเซลเพิ่มขึ้น โดยในเดือนพฤษภาคม
2551 จีนนําเขาน้ํามันดีเซลที่ระดับ 450,000 บารเรล ซึ่งสูงกวาเดือนเมษายน 2551 ประมาณรอยละ 20
และ International Enterprise Singapore (IES) รายงานปริมาณสํารอง Middle Distillates ของประเทศ
สิงคโปร ณ วันที่ 16 เมษายน 2551 ลดลง 552,000 บารเรล มาอยูที่ระดับ 6.98 ลานบารเรล
น้ํามันเตา ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเตาเฉลี่ยอยูที่ระดับ $85.48 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก
สัปดาหที่แลว $1.71 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบ และขาวจีนนําเขาน้ํามันเตา ในเดือนมีนาคม 2551
เพิ่มขึ้นจากเดือนกอน 0.290 ตัน มาอยูที่ระดับ 2.01 ตัน ซึ่งเปนปริมาณนําเขาสูงที่สุดในรอบ 8 เดือน และ
นักลงทุนคาดวาจีนจะนําเขาน้ํามันเตา ในปริมาณประมาณ 1.8 - 2.0 ตัน ในเดือนเมษายน 2551 และจาก
Arbitrage Fuel Oil Cargo จากตะวันตกเขามายังเอเชียในเดือนพฤษภาคม 2551 ลดลงจากเดือนเมษายน
2551 ประมาณ 0.33 ลานตัน มาอยูที่ระดับ 3.15 ลานตัน

2. ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงของไทย
ในสัปดาหนี้ผูคาน้ํามัน ปรับราคาน้ํามันเบนซินเพิ่มขึ้น 0.50 บาท/ลิตร เมื่อวันที่ 12 และวันที่ 19
เมษายน 2551 และปรับราคาน้ํามันดีเซลเพิ่มขึ้น 0.50 บาท/ลิตร เมื่อวันที่ 18 และ วันที่ 19 เมษายน 2551 โดย
มีราคาดังนี้
ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 21 เมษายน 2551)

เบนซินออกเทน 95
เบนซินออกเทน 91
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จากคาเงินบาทของไทยแข็งตัวขึ้นจากสัปดาหที่แลว 0.21 บาท/เหรียญสหรัฐ มาอยูที่ระดับเฉลี่ย
31.6037 บาท/เหรียญสหรัฐ ตนทุนน้ํามันเบนซินเพิ่มขึ้น 0.11 บาท/ลิตร และตนทุนน้ํามันดีเซลเพิ่มขึ้น
0.62 บาท/ลิตร สงผลใหคาการตลาดของน้ํามันเบนซินและดีเซลอยูที่ระดับ 1.06 บาท/ลิตร และ -0.61
บาท/ลิตร ตามลําดับ และคาการกลั่นเฉลี่ยอยูที่ระดับ 2.76 บาท/ลิตร
3. ฐานะกองทุนน้ํามันเชือ้ เพลิง
3.1 การจัดเก็บอัตราเงินสงเขากองทุนน้าํ มันเชือ้ เพลิงของน้ํามันชนิดตางๆ เปนดังนี้
อัตราเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
( ณ วันที่ 21 เมษายน 2551)
ชนิดน้ํามัน
น้ํามันเบนซินออกเทน 95
น้ํามันเบนซินออกเทน 91
น้ํามันแกสโซฮอล 95 (E10)
น้ํามันแกสโซฮอล 95 (E20)
น้ํามันแกสโซฮอล 91
น้ํามันกาด
น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว
น้ํามันดีเซลหมุนเร็วบี 5
น้ํามันมวง
น้ํามันเตา
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3.2 ฐานะกองทุนน้ํามันฯ ณ วันที่ 21 เมษายน 2551 มีเงินสดในบัญชี 15,200 ลานบาท
มีหนี้สินกองทุน 11,862 ลานบาท แยกเปนหนี้พันธบัตร 8,800 ลานบาท ภาระดอกเบี้ยพันธบัตร 258 ลานบาท
และหนี้คางชําระเงินชดเชย 2,308 ลานบาท ฐานะกองทุนน้ํามันสุทธิ 3,339 ลานบาท มีรายละเอียด ดังนี้
ประมาณการฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 21 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

15,200
2,920
6,138
500
5,642
-11,862
-8,800
-258
-2,308
-732
-107
-1,414
-55
-496

ฐานะกองทุนน้ํามันฯ สุทธิ****

3,339

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

