สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
(12 – 18 พฤษภาคม 2551)
1. ราคาน้ํามันโลก
1.1 ราคาน้ํามันดิบ
ในสัปดาห นี้ราคาน้ํามันดิบดูไบและเบรนท เฉลี่ยอยูที่ระดับ $119.09 และ $123.31 ต อบารเรล
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $4.56 และ $2.47 ตอบารเรล ตามลําดับ จากขาวตลาดวิตกกังวลวาอุปทาน
น้ํามันเพื่อความอบอุนในยุโรปจะตึงตัวเนื่องจากปริมาณสํารอง Middle Distillates ของยุโรปในเดือน
เมษายนลดลงจากเดือนกอนจากโรงกลั่น Grangemouth ในประเทศสกอตแลนดไดรับความเสียหายจาก
เหตุเพลิงไหม และจากขาวอิหรานอยูระหวางการพิจารณาปรับลดกําลังการผลิตน้ํามันดิบ ซึ่งหากอิหรานลด
กําลังการผลิตลงจะสงผลตอโรงกลั่นในภูมิภาคเอเซียซึ่งรับน้ํามันดิบจากอิหรานเขากลั่นประมาณ รอยละ 60
รวมทั้งจากนักวิเคราะหคาดวาจีนอาจนําเขาน้ํามันเพิ่มขึ้นเพื่อทดแทนการใชถานหินเนื่องจากเหมืองหลาย
แหงปดทําการจากเหตุแผนดินไหว ประกอบกับขาวกลุมกอการรายในไนจีเรียโจมตีทอสงน้ํามันและขับไล
บริษัทน้ํามันตางชาติ
1.2 ราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร
น้ํามันเบนซิน ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และ 92 เฉลี่ยอยูที่ระดับ $130.45
และ $129.49 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $5.30 และ $5.02 ตอบารเรล ตามลําดับ ตามราคา
น้ํามันดิบและจากขาวบริษัทน้ํามันแหงชาติของอินโดนีเซียมีแผนนําเขาน้ํามันเบนซินเพิ่มขึ้น 1 ลานบารเรล
เนื่องจากโรงกลั่น Balongan (125,000 บารเรล/วัน) มีแผนปดซอมบํารุง และรัฐบาลอินโดนีเซียมีแผนขึ้น
ราคาขายปลีกน้ํามันในประเทศประมาณ รอยละ 16 – 22 ประกอบกับ International Enterprise
Singapore (IES) รายงานปริมาณสํารอง Light Distillates ของสิงคโปรสัปดาหสิ้นสุดวันที่ 14 พฤษภาคม
2551 ลดลง 0.50 ลานบารเรล อยูที่ระดับ 8.72 ลานบารเรล ทั้งนี้โรงกลั่น Bukom (115,000 – 130,000
บารเรล/วัน) ของสิงคโปรวางแผนปดซอมบํารุง 3 สัปดาหเริ่มตั้งแตตนเดือนมิถุนายน
น้ํามันดีเซล ในสั ป ดาห นี้ ร าคาน้ํ า มั น ดี เ ซลหมุ น เร็ ว เฉลี่ ย อยู ที่ ร ะดั บ $159.51 ต อ บาร เ รล
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $13.14 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบและประเทศจีนมีแผนเพิ่มการ
นําเขาน้ํามันดีเซลในเดือนพฤษภาคม 2551 ขึ้น รอยละ 20 มาอยูที่ระดับ 600,000 ตัน จากการที่รัฐบาล
ออกกฎเพิ่มการเก็บสํารองน้ํามันของผูขายจาก 10 วัน เปน 15 วัน ประกอบกับบริษัท Pertamina ของ
อินโดนีเซียนําเขาน้ํามันดีเซลเพิ่มขึ้น 400,000 บารเรล สงมอบเดือนพฤษภาคม 2551 หลังจากโรงกลั่น
Balongan (125,000 บารเรล/วัน) ปดฉุกเฉินหนวย Residue Fluid Catalytic Cracker (RFCC) และ
Arbitrage เปดไปยุโรป

น้ํามันเตา ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเตาเฉลี่ยอยูที่ระดับ $93.59 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก
สัปดาหที่แลว $1.64 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบและความตองการในภูมิภาคมีมากโดยเฉพาะ
ปากีสถาน ซาอุดิอาระเบีย เวียดนาม และจีน ทั้งนี้จีนนําเขาน้ํามันเตาเดือนเมษายน 2551 ปริมาณ 2.1
ลานตันเพิ่มขึ้นจากเดือนกอน รอยละ 9.1 นับเปนปริมาณนําเขาที่สูงสุดในรอบ 8 เดือน จากความตองการ
ของโรงไฟฟา ประกอบกับ Arbitrage Cargo จากตะวันตกมายังภูมิภาคในเดือนมิถุนายน 2551 อยูที่ระดับ
2 ลานตัน ซึ่งต่ํากวาเดือนเมษายน และพฤษภาคม 2551 ที่อยูที่ระดับ 3.5 และ 2.9 ลานตัน ตามลําดับ
2. ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงของไทย
ในสัปดาหนี้ผูคาน้ํามัน ปรับราคาน้ํามันเบนซินและดีเซลเพิ่มขึ้น 0.50 บาท/ลิตร เมื่อวันที่ 8
พฤษภาคม 2551 โดยมีราคาดังนี้
ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2551)

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

ปตท.
38.59
37.49
34.59
32.59
33.79
35.44
34.74

หนวย : บาท/ลิตร
อื่นๆ
38.59
37.49
34.59
32.59
33.79
35.74
35.04

จากคาเงินบาทของไทยออนตัวลงจากสัปดาหที่แลว 0.52 บาท/เหรียญสหรัฐ มาอยูที่ระดับเฉลี่ย
31.4346 บาท/เหรียญสหรัฐ ตนทุนน้ํามันเบนซินเพิ่มขึ้น 1.49 บาท/ลิตร และตนทุนน้ํามันดีเซลเพิ่มขึ้น
3.16 บาท/ลิตร สงผลใหคาการตลาดของน้ํามันเบนซินและดีเซลอยูที่ระดับ 0.63 บาท/ลิตร และ -2.56
บาท/ลิตร ตามลําดับ และคาการกลั่นเฉลี่ยอยูที่ระดับ 3.16 บาท/ลิตร
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3. ฐานะกองทุนน้ํามันเชือ้ เพลิง
3.1 การจัดเก็บอัตราเงินสงเขากองทุนน้าํ มันเชือ้ เพลิงของน้ํามันชนิดตางๆ เปนดังนี้
อัตราเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
( ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2551)
ชนิดน้าํ มัน
น้ํามันเบนซินออกเทน 95
น้ํามันเบนซินออกเทน 91
น้ํามันแกสโซฮอล 95 (E10)
น้ํามันแกสโซฮอล 95 (E20)
น้ํามันแกสโซฮอล 91
น้ํามันกาด
น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว
น้ํามันดีเซลหมุนชา
น้ํามันดีเซลหมุนเร็วบี 5
น้ํามันมวง
น้ํามันเตา
LPG

บาท/ลิตร
3.45
3.00
0.2500
-0.3000
-0.2500
0.10
-0.30
-0.30
-1.50
-5.2933
0.06
0.3033

3.2 ฐานะกองทุนน้ํามันฯ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2551 มีเงินสดในบัญชี 15,662 ลานบาท
มีหนี้สินกองทุน 11,980 ลานบาท แยกเปนหนี้พันธบัตร 8,800 ลานบาท ภาระดอกเบี้ยพันธบัตร 258 ลานบาท
และหนี้คางชําระเงินชดเชย 2,426 ลานบาท ฐานะกองทุนน้ํามันสุทธิ 3,882 ลานบาท มีรายละเอียด ดังนี้
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ประมาณการฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 21 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****
หมายเหตุ

หนวย : ลานบาท
15,662
2,920
6,138
500
6,104
-11,980
-8,800
-258
-2,426
-185
-107
-1,844
-55
-235
-496
3,682

* ตองสะสมไวตามขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของ สบพน. และผูถือพันธบัตร
** เงินดังกลาวสะสมเพื่อจายดอกเบี้ยและไถถอนพันธบัตรชุดที่ 3 ซึ่งเมื่อรวมกับเงินสะสมสํารอง เพื่อการชําระ
หนี้ 2,920 ลานบาท จะเทากับจํานวนเงินที่จะตองจายดอกเบี้ยและไถถอนพันธบัตร ชุดที่ 3 คือ 9,058
ลานบาท โดยแยกเปน ดอกเบี้ย 258 ลานบาท และเงินตน 8,800 ลานบาท
*** หนี้คางชําระเงินชดเชยเปนตัวเลขประมาณการ
**** กองทุนมีภาระผูกพันตาม MOU ที่ทําไวกับ ธกส. อีก 3,000 ลานบาท คือ การนําเงินเขาฝาก สําหรับ
โครงการปลูกปาลมน้ํามันเพื่อใชในการผลิตพลังงานทดแทน ซึ่งจะนําเขาฝากงวดละ 1,500 ลาน
บาท ในเดือนมิถุนายน 2551 และเดือนธันวาคม 2551

ที่มา : สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
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