สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
(26 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2551)
1. ราคาน้ํามันโลก
1.1 ราคาน้ํามันดิบ
ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันดิบดูไบและเวสต เท็กซัส เฉลี่ยอยูที่ระดับ $123.55 และ $128.47 ตอบารเรล
ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $1.25 และ $1.63 ตอบารเรล ตามลําดับ จากเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาแข็งคา
ขึ้น และขาวบริษัท StatoilHydro เริ่มกลับมาผลิตน้ํามันดิบปริมาณ 138,000 บารเรล/วัน หลังจากแกไข
ปญหาน้ํามันดิบรั่วที่แทนผลิต Statfjord และขาวรัฐมนตรีน้ํามันของประเทศซาอุดิอาระเบีย กลาววาพรอม
ที่จะเพิ่มกําลังการผลิตน้ํามันดิบหากมีความจําเปนโดยในเดือนมิถุนายน 2551 จะมีการผลิตอยูที่ระดับ
9.45 ลานบารเรล/วัน เพิ่มขึ้นประมาณ 350,000 บารเรล/วัน จากเดือนกอน ประกอบกับขาวเจาหนาที่
กํากับดูแลตลาดซื้อขายมันลวงหนาของสหรัฐฯ กระตุนใหมีการตรวจสอบและแลกเปลี่ยนขอมูลการซื้อขาย
น้ํามันระหวางตลาด Nymex ของสหรัฐฯ และ ICE ของยุโรปเพื่อใหเปนไปตามกฎเกณฑอยางเครงครัด
รวมทั้งขาวการประทวงในประเทศฝรั่งเศสขยายวงกวางไปยังกลุมเกษตรกรซึ่งปดกั้นเสนทางขนสงน้ํามัน
บริเวณโรงกลั่น Gonfreville (328,000 บารเรล/วัน) และคลังน้ํามันบริเวณทาเรือ la-Nouvelle และทาเรือ
La Rochelle เนื่องจากราคาน้ํามันอยูในระดับสูง
1.2 ราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร
น้ํามันเบนซิน ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และ 92 เฉลี่ยอยูที่ระดับ $136.75
และ $135.31 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $0.31 และ $0.21 ตอบารเรล ตามลําดับ จากขาว
บริษัท Pertamina อินโดนีเซีย ปดซอมฉุกเฉินหนวย Residue Fluid Catalytic Cracker (RFCC) (83,000
บารเรล/วัน) ของโรงกลั่น Balongan (125,000 บารเรล/วัน) ทําใหตองนําเขาน้ํามันเบนซินประมาณ 1.1
ลานบารเรล รวมทั้งขาว Sinopec ของจีนขยายเวลางดสงออกน้ํามันเบนซินจนถึงไตรมาส 3 เพื่อรองรับอุปสงค
ภายในประเทศและการจัดการแขงขันกีฬาโอลิมปก
น้ํามันดีเซล ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็วเฉลี่ยอยูที่ระดับ $166.52 ตอบารเรล
ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $1.61 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบและขาวประเทศในเอเชียปรับเพิ่ม
ราคาขายปลีก อาทิ อินโดนีเซีย ไตหวัน ศรีลังกา และ บังคลาเทศ ซึ่งอาจทําใหความตองการใชน้ํามันชะลอ
ตัวลง ทั้งนี้อินโดนีเซียปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ํามันดีเซล รอยละ 28 (เพิ่มขึ้นประมาณ 5 บาท/ลิตร) มาอยูที่
ประมาณ 21 บาท/ลิตร ขณะที่ไตหวัน และศรีลังกาปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ํามันดีเซลมาอยูที่ 33 บาท/ลิตร
และ 36.30 บาท/ลิตร ตามลําดับ นอกจากนั้น Sinopec ลดปริมาณนําเขาน้ํามันดีเซลในเดือนมิถุนายน มา
อยูที่ระดับ 250,000 ตัน ต่ํากวาเดือนพฤษภาคม ที่นําเขา 300,000 ตัน เนื่องจากโรงกลั่น Qingdao
(200,000 บารเรล/วัน) เปดดําเนินการ

น้ํามันเตา ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเตาเฉลี่ยอยูที่ระดับ $98.95 ตอบารเรล ปรับตัวลดลงจาก
สัปดาหที่แลว $1.24 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบและจากขาวจีนผูซื้อหลักในภูมิภาค ลดการนําเขา
น้ํามันเตาในเดือนพฤษภาคม 2551 ประมาณ รอยละ 10 - 12 มาอยูที่ระดับ 1.8 - 1.9 ลานตัน และบริษัท
Idemitsu Kosan ของญี่ปุน สงออกน้ํามันเตา ปริมาณ 100,000 ตัน สงมอบเดือนมิถุนายน 2551 และขาว
Korea East-West Power Corp และ Korea Western Power Corp เกาหลีใตมีแผนงดการนําเขาน้ํามัน
เตาในเดือนมิถุนายน 2551 เนื่องจากราคาอยูในระดับสูง
2. ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงของไทย
ในสัปดาหนี้ผูคาน้ํามัน ปรับราคาน้ํามันเบนซิน 95 , 91 เพิ่มขึ้น 0.50 บาท/ลิตร แกสโซฮอล 95
(E10) , (E20) แกสโซฮอล 91 ลดลง 0.20 บาท/ลิตร และดีเซลหมุนเร็ว บี2 และบี5 เพิ่มขึ้น 1.40 บาท/ลิตร
โดยมีราคาดังนี้
ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 2 มิถนุ ายน 2551)
หนวย : บาท/ลิตร
ปตท.
อื่นๆ
เบนซินออกเทน 95
40.09
40.09
เบนซินออกเทน 91
38.99
38.99
แกสโซฮอล 95 (E10)
35.39
35.39
แกสโซฮอล 95 (E20)
33.39
33.39
แกสโซฮอล 91
34.59
34.59
ดีเซลหมุนเร็ว
39.04
39.54
ดีเซลหมุนเร็วบี 5
38.34
38.84
จากคาเงินบาทของไทยแข็งตัวขึ้นจากสัปดาหที่แลว 0.32 บาท/เหรียญสหรัฐ มาอยูที่ระดับเฉลี่ย
32.4313 บาท/เหรียญสหรัฐ ตนทุนน้ํามันเบนซินเพิ่มขึ้น 0.34 บาท/ลิตร และตนทุนน้ํามันดีเซลเพิ่มขึ้น
0.01 บาท/ลิตร สงผลใหคาการตลาดของน้ํามันเบนซินและดีเซลอยูที่ระดับ 1.00 บาท/ลิตร และ 0.29
บาท/ลิตร ตามลําดับ และคาการกลั่นเฉลี่ยอยูที่ระดับ 3.25 บาท/ลิตร
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3. ฐานะกองทุนน้ํามันเชือ้ เพลิง
3.1 การจัดเก็บอัตราเงินสงเขากองทุนน้าํ มันเชือ้ เพลิงของน้ํามันชนิดตางๆ เปนดังนี้
อัตราเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
( ณ วันที่ 2 มิถุนายน 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
-3.7279
0.06
0.3033

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
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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****
ประมาณการรายรับ/รายจายเดือน พ.ค. 51
รายรับจากเงินสงเขากองทุนฯ สุทธิ
รายจายของกองทุนฯ
จายเงินชดเชยน้ํามันดีเซล
จายเงินชดเชยแกสโซฮอล
จายชดเชยการผลิตน้ํามันยูโร 4
รายรับมากกวารายจาย
หมายเหตุ

หนวย : ลานบาท
16,056
2,920
6,138
500
6,498
-12,160
-8,800
-258
-2,606
-185
-107
-2,024
-55
-235
-496
3,896
1,184
-920
-808
-6
-106
264

* 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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