สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
(28 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2551)
1. ราคาน้ํามันโลก
1.1 ราคาน้ํามันดิบ
ในสัปดาห นี้ราคาน้ํามันดิบดูไบและเบรนท เฉลี่ยอยูที่ระดับ $107.58 และ $113.16 ต อบารเรล
ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $0.68 และ $2.28 ตอบารเรล ตามลําดับ จากขาวระบบทอขนสงน้ํามันดิบ
Forties (700,000 บารเรล/วัน) ของบริษัทบีพี ประเทศอังกฤษ กลับมาเปดดําเนินการหลังเหตุประทวงของ
สหภาพแรงงานโรงกลั่น Grangemouth (210,000 บารเรล/วัน) ในประเทศสกอตแลนด ยุติลง และขาว
สหภาพแรงงานไนจีเรียยุติการประทวงหลังจากบรรลุขอตกลงกับบริษัท ExxonMobil และเริ่มผลิต
น้ํามันดิบที่ปดดําเนินการปริมาณ 800,000 บารเรล/วัน ประกอบกับขาวรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของ
ประเทศกาตาร ใหขาววาหากความตองการใชน้ํามันเพิ่มขึ้น กลุมโอเปคสามารถที่จะเพิ่มกําลังการผลิต
น้ํามันดิบเพื่อตอบสนองตอตลาดได
1.2 ราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร
น้ํามันเบนซิน ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และ 92 เฉลี่ยอยูที่ระดับ $119.99
และ $119.07 ตอบารเรล ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $1.77 และ $1.63 ตอบารเรล ตามลําดับ ตามราคา
น้ํามันดิบและบริษัท SK Energy ประเทศเกาหลีใตมีแผนสงออกน้ํามันเบนซิน ประมาณ 1.02 ลานบารเรล/เดือน
ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2551 หลังจากโรงกลั่น Ulsan (840,000 บารเรล/วัน) เริ่มดําเนินการหนวย Residue
Fluid Catalytic Cracker และ International Enterprise Singapore (IES) รายงานปริมาณสํารอง Light
Distillates ของสิงคโปรสิ้นสุดสัปดาหวันที่ 29 เมษายน 2551 เพิ่มขึ้นจากสัปดาหกอน รอยละ 19 อยูที่
ระดับ 9.534 ลานบารเรล
น้ํามันดีเซล ในสั ป ดาห นี้ ร าคาน้ํ า มั น ดี เ ซลหมุ น เร็ ว เฉลี่ ย อยู ที่ ร ะดั บ $141.89 ต อ บาร เ รล
ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $2.24 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบและโรงกลั่นในเกาหลีใตมีแผนเพิ่ม
ปริมาณสงออกน้ํามันดีเซลเดือนพฤษภาคม 2551 ปริมาณ 2.2 ลานบารเรล มาอยูที่ระดับ 3.08 ลานบารเรล
และ IES รายงานปริมาณสํารอง Middle Distillates ของสิงคโปรสิ้นสุดสัปดาหวันที่ 29 เมษายน 2551
เพิ่มขึ้นจากสัปดาหกอน รอยละ 12 อยูที่ระดับ 8.147 ลานบารเรล ซึ่งเปนระดับสูงสุดในรอบ 7 สัปดาห
ประกอบกับบริษัท China Petroleum & Chemical Corp (SNP) มีแผนเดินเครื่องหนวย Hydrocracker
(20,000 บารเรล/วัน) ของโรงกลั่น Maoming (270,000 บารเรล/วัน)
น้ํามันเตา ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเตาเฉลี่ยอยูที่ระดับ $88.35 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก
สัปดาหที่แลว $1.08 ตอบารเรล จากความตองการใชน้ํามันเตาในจีนเพิ่มขึ้นและรัฐบาล Guangdong
ยังคงชดเชยราคาขายในประเทศใหกับโรงไฟฟา และ IES รายงานปริมาณสํารอง Residues สิ้นสุดสัปดาห
ที่ 29 เมษายน 2551 ลดลง รอยละ 6.7 อยูที่ระดับ 18.27 ลานบารเรล ประกอบกับปริมาณ Arbitrage จาก
ตะวันตกมาเอเชียในเดือนพฤษภาคมลดลงจากเดือนกอน รอยละ 23 อยูที่ระดับ 2.6 - 2.8 ลานตัน

2. ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงของไทย
ในสัปดาหนี้ผูคาน้ํามัน ปรับราคาน้ํามันเบนซินและดีเซลเพิ่มขึ้น 0.50 บาท/ลิตร เมื่อวันที่ 30
เมษายน 2551 โดยมีราคาดังนี้
ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2551)
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จากคาเงินบาทของไทยออนตัวลงจากสัปดาหที่แลว 0.20 บาท/เหรียญสหรัฐ มาอยูที่ระดับเฉลี่ย
31.8376 บาท/เหรียญสหรัฐ ตนทุนน้ํามันเบนซินลดลง 0.20 บาท/ลิตร และตนทุนน้ํามันดีเซลลดลง 0.27
บาท/ลิตร สงผลใหคาการตลาดของน้ํามันเบนซินและดีเซลอยูที่ระดับ 1.61 บาท/ลิตร และ 0.20 บาท/ลิตร
ตามลําดับ และคาการกลั่นเฉลี่ยอยูที่ระดับ 2.59 บาท/ลิตร
3. ฐานะกองทุนน้ํามันเชือ้ เพลิง
3.1 การจัดเก็บอัตราเงินสงเขากองทุนน้าํ มันเชือ้ เพลิงของน้ํามันชนิดตางๆ เปนดังนี้
อัตราเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
( ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2551)
ชนิดน้ํามัน

บาท/ลิตร
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3.2 ฐานะกองทุนน้ํามันฯ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2551 มีเงินสดในบัญชี 15,696 ลานบาท
มีหนี้สินกองทุน 12,517 ลานบาท แยกเปนหนี้พันธบัตร 8,800 ลานบาท ภาระดอกเบี้ยพันธบัตร 258 ลานบาท
และหนี้คางชําระเงินชดเชย 2,963 ลานบาท ฐานะกองทุนน้ํามันสุทธิ 3,179 ลานบาท มีรายละเอียด ดังนี้
ประมาณการฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 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
หนี้เงินชดเชยน้ํามันดีเซล, บี5 และแกสโซฮอล 91
หนี้เงินชดเชย B100
หนี้เงินชดเชยการผลิตน้ํามันเชื้อเพลิงมาตรฐานยูโร 4
- งบบริหารและโครงการซึ่งไดอนุมัติแลว
ฐานะกองทุนน้ํามันฯ สุทธิ****
ประมาณการรายรับ/รายจายเดือน พ.ค. 51
รายรับจากเงินสงเขากองทุนฯ สุทธิ
รายจายของกองทุนฯ
ชําระหนี้เงินชดเชยตรึงราคาน้ํามัน
ชําระหนี้ชดเชยราคา LPG
จายเงินคืนกองทุนฯ
รายรับมากกวารายจาย
หมายเหตุ : *
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-1,876
-55
-193
-496
3,179
187
-644
-547
-48
-49
-457

ตองสะสมไวตามขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของ สบพน. และผูถือพันธบัตร
** เงินดังกลาวสะสมเพื่อจายดอกเบี้ยและไถถอนพันธบัตรชุดที่ 3 ซึ่งเมื่อรวมกับเงินสะสมสํารอง เพื่อการชําระหนี้
2,920 ลานบาท จะเทากับจํานวนเงินที่จะตองจายดอกเบี้ยและไถถอนพันธบัตร ชุดที่ 3 คือ 9,058 ลานบาท โดย
แยกเปน ดอกเบี้ย 258 ลานบาท และเงินตน 8,800 ลานบาท
*** หนี้คางชําระเงินชดเชยเปนตัวเลขประมาณการ
**** กองทุนมีภาระผูกพันตาม MOU ที่ทําไวกับ ธกส. อีก 3,000 ลานบาท คือ การนําเงินเขาฝาก สําหรับโครงการ
ปลูกปาลมน้ํามันเพื่อใชในการผลิตพลังงานทดแทน ซึ่งจะนําเขาฝากงวดละ 1,500 ลานบาท ในเดือน
มิถุนายน 2551 และเดือนธันวาคม 2551
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ที่มา : สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน

