สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
(5 – 11 พฤษภาคม 2551)
1. ราคาน้ํามันโลก
1.1 ราคาน้ํามันดิบ
ในสัปดาห นี้ราคาน้ํามันดิบดูไบและเบรนท เฉลี่ยอยูที่ระดับ $114.53 และ $120.84 ต อบารเรล
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $6.95 และ $7.68 ตอบารเรล ตามลําดับ จากขาวคาเงินดอลลารสหรัฐฯ
ออนตัวลงหลัง The American International Group (บริษัทประกันรายใหญที่สุดในโลก) ประสบผล
ขาดทุนไตรมาส 1/2551 และมีแผนระดมทุนประมาณ 12,500 ลานเหรียญสหรัฐฯ และรัฐบาลประเทศตุรกี
สงทหารกวา 100,000 รายประจําการพรอมรบบริเวณพรมแดนประเทศและสงเครื่องบินรบ F-16 จํานวน
12 ลํา เขาไปทิ้งระเบิดเพื่อโจมตีกลุมกบฏ Kurdish ที่หลบซอนอยูบริเวณภาคเหนือของประเทศอิรัก
ประกอบกับประเทศไนจีเรียสงออกน้ํามันดิบในเดือนพฤษภาคม 2551 ที่ระดับ 1.63 ลานบารเรล/วัน ลดลง
47,000 บารเรล/วัน หรือ รอยละ 22 จากเดือนเมษายน 2551 หลังจากเกิดเหตุการณพนักงานบริษัทน้ํามัน
ประทวงและการกอวินาศกรรมแหลงผลิต ซึ่งทําใหการสงออกน้ํามันดิบ Bonny Light และ Qua Iboe ใน
เดือนพฤษภาคมลาชา
1.2 ราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร
น้ํามันเบนซิน ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และ 92 เฉลี่ยอยูที่ระดับ $125.16
และ $124.47 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $5.16 และ $5.41 ตอบารเรล ตามลําดับ ตามราคา
น้ํามันดิบและ International Enterprise Singapore (IES) รายงานปริมาณสํารอง Light Distillates ของ
สิงคโปรประจําสัปดาหสิ้นสุดวันที่ 7 พฤษภาคม 2551 ลดลง 0.31 ลานบารเรล มาอยูที่ระดับ 9.22 ลานบารเรล
และบริษัท SK Energy ของเกาหลีใต นําเขาน้ํามันเบนซิน ปริมาณ 255,000 บารเรล เนื่องจากโรงกลั่นของ
บริษัทในเมือง Ulsan (860,000 บารเรล/วัน) จะปดซอมบํารุงหนวย Crude Distillation Unit (260,000
บารเรล/วัน) และหนวย Residue Fluid Catalytic Cracker (57,000 บารเรล/วัน) นับเปนการนําเขาน้ํามัน
เบนซินครั้งแรกของเกาหลีใตในรอบ 3 ป และจากขาวโรงกลั่น Balongan ของอินโดนีเซียปดฉุกเฉินหนวย
ผลิตน้ํามันเบนซิน (Residual Fluid Catalytic Cracker 83,000 บารเรล/วัน) โดยคาดวาจะกลับมา
เดินเครื่องใหมในสัปดาหหนา
น้ํามันดีเซล ในสั ป ดาห นี้ ร าคาน้ํ า มั น ดี เ ซลหมุ น เร็ ว เฉลี่ ย อยู ที่ ร ะดั บ $146.37 ต อ บาร เ รล
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $4.48 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบและขาวประเทศอินโดนีเซียอาจจะ
เพิ่มการตรึงราคาน้ํามันราคาน้ํามันในประเทศเนื่องจากราคาตลาดโลกอยูในระดับสูงและ IES รายงาน
ปริมาณสํารอง Middle Distillates ของสิงคโปรประจําสัปดาหสิ้นสุดวันที่ 7 พฤษภาคม 2551 ลดลง 1.31
ลานบารเรล มาอยูที่ระดับ 6.84 ลานบารเรล ประกอบกับ บ.เชลลสิงคโปรจะปดซอมบํารุงตามแผน Crude
Distillation Unit (130,000 บารเรล/วัน) และ Hydrotreater Unit ที่โรงกลั่น Bukom ในเดือนมิถุนายน
2551 เปนเวลา 30 วัน

น้ํามันเตา ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเตาเฉลี่ยอยูที่ระดับ $91.95 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก
สัปดาหที่แลว $3.60 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบและขาวบริษัท Saudi Aramco มีแผนนําเขาน้ํามันเตา
380 CST ปริมาณ 80,000 ตัน สงมอบเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2551 เพื่อสํารองไวใชในชวงฤดูรอน
ประกอบกับ IES รายงานปริมาณสํารอง Residues ของสิงคโปรประจําสัปดาหสิ้นสุดวันที่ 7 พฤษภาคม
2551 ลดลง 0.68 ลานบารเรล มาอยูที่ระดับ 17.59 ลานบารเรล รวมทั้ง Arbitrage Fuel Oil Cargo จาก
ตะวันตกมายังเอเชียในเดือนพฤษภาคม 2551 ลดลง 0.59 ลานตัน มาอยูที่ระดับ 2.9 ลานตัน
2. ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงของไทย
ในสัปดาหนี้ผูคาน้ํามัน ปรับราคาน้ํามันเบนซินและดีเซลเพิ่มขึ้น 0.50 บาท/ลิตร เมื่อวันที่ 8
พฤษภาคม 2551 โดยมีราคาดังนี้
ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2551)

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

ปตท.
37.09
35.99
33.09
31.09
32.29
33.94
33.24

หนวย : บาท/ลิตร
อื่นๆ
37.09
35.99
33.09
31.09
32.29
34.44
33.24

จากคาเงินบาทของไทยออนตัวลงจากสัปดาหที่แลว 0.08 บาท/เหรียญสหรัฐ มาอยูที่ระดับเฉลี่ย
31.9141 บาท/เหรียญสหรัฐ ตนทุนน้ํามันเบนซินเพิ่มขึ้น 1.09 บาท/ลิตร และตนทุนน้ํามันดีเซลเพิ่มขึ้น
0.97 บาท/ลิตร สงผลใหคาการตลาดของน้ํามันเบนซินและดีเซลอยูที่ระดับ 0.70 บาท/ลิตร และ -0.73
บาท/ลิตร ตามลําดับ และคาการกลั่นเฉลี่ยอยูที่ระดับ 2.15 บาท/ลิตร
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3. ฐานะกองทุนน้ํามันเชือ้ เพลิง
3.1 การจัดเก็บอัตราเงินสงเขากองทุนน้าํ มันเชือ้ เพลิงของน้ํามันชนิดตางๆ เปนดังนี้
อัตราเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
( ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2551)
ชนิดน้าํ มัน

บาท/ลิตร

น้ํามันเบนซินออกเทน 95
น้ํามันเบนซินออกเทน 91
น้ํามันแกสโซฮอล 95 (E10)
น้ํามันแกสโซฮอล 95 (E20)
น้ํามันแกสโซฮอล 91
น้ํามันกาด
น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว
น้ํามันดีเซลหมุนชา
น้ํามันดีเซลหมุนเร็วบี 5
น้ํามันมวง
น้ํามันเตา
LPG

3.45
3.00
0.2500
-0.3000
-0.2500
0.10
-0.30
-0.30
-1.50
-3.1476
0.06
0.3033

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
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ประมาณการฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2551)
เงินสดในบัญชี
- เงินสะสมสํารองเพื่อการชําระหนี้*
- เงินสะสมเพือ่ การจายดอกเบี้ยและไถถอนพันธบัตรชุดที่ 3 (ต.ค.51)**
- เงินฝาก ธ.ก.ส. (โครงการสงเสริมการปลูกปาลม (อายุ 10 ป))
- เงินคงเหลือในบัญชี
หนี้สินกองทุน
- หนี้พนั ธบัตร**
- ภาระดอกเบีย้ พันธบัตร
- หนี้คางชําระเงินชดเชย***
หนี้เงินชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิง
หนี้ชดเชยกาซ LPG
หนี้เงินชดเชยน้ํามันดีเซล, บี5 และแกสโซฮอล 91
หนี้เงินชดเชย B100
หนี้เงินชดเชยการผลิตน้ํามันเชื้อเพลิงมาตรฐานยูโร 4
- งบบริหารและโครงการซึง่ ไดอนุมัติแลว
ฐานะกองทุนน้ํามันฯ สุทธิ****
ประมาณการรายรับ/รายจายเดือน พ.ค. 51
รายรับจากเงินสงเขากองทุนฯ สุทธิ
รายจายของกองทุนฯ
จายเงินชดเชยน้ํามันดีเซล
จายเงินชดเชยแกสโซฮอล
จายชดเชยการผลิตน้ํามันยูโร 4
รายรับมากกวารายจาย
หมายเหตุ

หนวย : ลานบาท
15,696
2,920
6,138
500
6,138
-12,517
-8,800
-258
-2,963
-732
-107
-1,876
-55
-193
-496
3,179
1,184
-920
-808
-6
-106
264

* 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

ที่มา : สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
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