สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
(19 – 25 พฤษภาคม 2551)
1. ราคาน้ํามันโลก
1.1 ราคาน้ํามันดิบ
ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันดิบดูไบและเวสต เท็กซัส เฉลี่ยอยูที่ระดับ $124.80 และ $130.10 ตอบารเรล
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $5.71 และ $5.16 ตอบารเรล ตามลําดับ จากการเก็งกําไรและจากคาเงิน
ดอลลารสหรัฐอเมริกาออนตัวลง ประกอบกับเหตุการณไมสงบในกลุมประเทศผูผลิต และขาวชาวประมง
ฝรั่งเศสปดเสนทางขนสงทางบกไปยังคลังน้ํามันที่เชื่อมตอกับโรงกลั่น Gonfreville (328,000 บารเรล/วัน)
ของบริษัท Total ซึ่งเปนโรงกลั่นที่ใหญที่สุดในฝรั่งเศส เพื่อประทวงเรียกรองความชวยเหลือจากรัฐบาลใน
ภาวะราคาน้ํามันอยูในระดับสูง รวมทั้งไนจีเรียเลื่อนการสงออกน้ํามันดิบในเดือนมิถุนายนไปเปนเดือน
กรกฎาคม เนื่องจากการผลิตไดรับผลกระทบจากเหตุการณกอการรายและพนักงานประทวงเมื่อสัปดาห
กอน ในขณะที่ขาวเลขาธิการโอเปคกลาววาอุปทานน้ํามันมีอยางเพียงพอจึงไมมีความจําเปนที่ตองประชุม
ฉุกเฉินเพื่อปรับเพิ่มเพดานการผลิต
1.2 ราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร
น้ํามันเบนซิน ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และ 92 เฉลี่ยอยูที่ระดับ $136.44
และ $135.10 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $5.98 และ $5.61 ตอบารเรล ตามลําดับ ตามราคา
น้ํามันดิบและจาก Petroleum Association of Japan (PAJ) รายงานปริมาณสํารองน้ํามันเบนซินสัปดาหสิ้นสุด
วันที่ 17 พฤษภาคม 2551 ลดลง 68,000 บารเรล จากสัปดาหกอนมาอยูที่ 15.86 ลานบารเรล รวมทั้งขาว
กระทรวงเศรษฐกิจการคาและอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุน (METI) มีแผนนําเขาน้ํามันสําเร็จรูปเพื่อเก็บ
เปนปริมาณสํารองทางยุทธศาสตรปริมาณ 3.1 ลานบารเรล ซึ่งเปนน้ํามันเบนซิน 1.07 ลานบารเรล
น้ํามันดีเซล ในสั ป ดาห นี้ ร าคาน้ํ า มั น ดี เ ซลหมุ น เร็ ว เฉลี่ ย อยู ที่ ร ะดั บ $168.13 ต อ บาร เ รล
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $8.62 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบและ PAJ รายงานปริมาณสํารอง
น้ํามันดีเซลสัปดาหสิ้นสุดวันที่ 17 พฤษภาคม 2551 ลดลงจากสัปดาหกอน 997,000 บารเรล มาอยูที่ 11.3
ลานบารเรล ประกอบกับปริมาณนําเขาน้ํามันดีเซลของประเทศจีนในเดือนเมษายน 2551 เพิ่มขึ้นจาก
ชวงเวลาเดียวกันของปกอน รอยละ 16.23 มาอยูที่ 523,982 ตัน หรือ 3.93 ลานบารเรล และ International
Enterprise Singapore (IES) รายงานปริมาณสํารอง Middle Distillates ลดลง 108,000 บารเรล มาอยูที่
ระดับ 8.2 ลานบารเรล
น้ํามันเตา ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเตาเฉลี่ยอยูที่ระดับ $100.19 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น
จากสัปดาหที่แลว $6.60 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบและขาว Pakistan State Oil (PSO) ออกประมูล
ซื้อน้ํามันเตา ปริมาณ 500,000 ตัน สงมอบเดือนมิถุนายน – กันยายน 2551 เพื่อใชผลิตไฟฟาในประเทศ
และ IES รายงานปริมาณสํารอง Residues สัปดาหสิ้นสุดวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 ลดลง 163,000 ตัน
มาอยูที่ 19.5 ลานบารเรล รวมทั้ง Arbitrage Cargo Fuel Oil มายังภูมิภาคเดือนพฤษภาคม 2551 ที่ระดับ
2.9 ลานตัน ลดลงรอยละ 17 จากเดือนกอน

2. ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงของไทย
ในสัปดาหนี้ผูคาน้ํามัน ปรับราคาน้ํามันเบนซินและดีเซลเพิ่มขึ้น 1.00 และ 2.20 บาท/ลิตร
ตามลําดับ โดยมีราคาดังนี้
ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2551)
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จากคาเงินบาทของไทยแข็งตัวลงจากสัปดาหที่แลว 0.34 บาท/เหรียญสหรัฐ มาอยูที่ระดับเฉลี่ย
32.0949 บาท/เหรียญสหรัฐ ตนทุนน้ํามันเบนซินเพิ่มขึ้น 0.93 บาท/ลิตร และตนทุนน้ํามันดีเซลเพิ่มขึ้น
1.40 บาท/ลิตร สงผลใหคาการตลาดของน้ํามันเบนซินและดีเซลอยูที่ระดับ 0.64 บาท/ลิตร และ -2.40
บาท/ลิตร ตามลําดับ และคาการกลั่นเฉลี่ยอยูที่ระดับ 3.27 บาท/ลิตร
3. ฐานะกองทุนน้ํามันเชือ้ เพลิง
3.1 การจัดเก็บอัตราเงินสงเขากองทุนน้าํ มันเชือ้ เพลิงของน้ํามันชนิดตางๆ เปนดังนี้
อัตราเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
( ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2551)
ชนิดน้ํามัน
น้ํามันเบนซินออกเทน 95
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3.2 ฐานะกองทุนน้ํามันฯ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2551 มีเงินสดในบัญชี 16,056 ลานบาท
มีหนี้สินกองทุน 12,160 ลานบาท แยกเปนหนี้พันธบัตร 8,800 ลานบาท ภาระดอกเบี้ยพันธบัตร 258 ลานบาท
และหนี้คางชําระเงินชดเชย 2,426 ลานบาท ฐานะกองทุนน้ํามันสุทธิ 3,896 ลานบาท มีรายละเอียด ดังนี้
ประมาณการฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2551)
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
จายเงินชดเชยน้ํามันดีเซล
จายเงินชดเชยแกสโซฮอล
จายชดเชยการผลิตน้ํามันยูโร 4
รายรับมากกวารายจาย
หมายเหตุ

หนวย : ลานบาท
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* ตองสะสมไวตามขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของ สบพน. และผูถือพันธบัตร
** เงินดังกลาวสะสมเพื่อจายดอกเบี้ยและไถถอนพันธบัตรชุดที่ 3 ซึ่งเมื่อรวมกับเงินสะสมสํารอง เพื่อการชําระหนี้ 2,920 ลาน
บาท 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 สําหรับโครงการปลูก
ปาลมน้ํามันเพื่อใชในการผลิตพลังงานทดแทน ซึ่งจะนําเขาฝากงวดละ 1,500 ลานบาท ในเดือนมิถุนายน 2551
และเดือนธันวาคม 2551
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ที่มา : สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน

