สถานการณ์ราคาน้้ามันเชื้อเพลิง
(27 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2560)
1. ราคาน้้ามันโลก
1.1 ราคาน้้ามันดิบ
สัปดาห์นี้ราคาน้้ามันดิบดูไบและเวสต์เท็กซัส เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ $61.05 และ $57.83 ต่อบาร์เรล
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ ที่แล้ว $0.05 และ $0.50 ต่อบาร์เรล ตามล้าดับ โดยราคาน้้ามันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้น
ต่อเนื่องจากการยืดระยะเวลาปรับลดก้าลังการผลิตของทั้งในและนอกกลุ่มโอเปกออกไปจากสิ้นเดือนมีนาคม 2561
เป็นจนถึงสิ้นปี 2561 เพื่อที่จะให้มีปริมาณน้้ามันดิบล้นตลาดลดน้อยลง รวมทั้งเพื่อให้สามารถรักษาเสถียรภาพ
ราคาน้้ามันดิบไว้ได้ตามข้อตกลงกลุ่มผู้ผลิต ที่ยังคงจ้ากัดก้าลังการผลิตน้้ามันดิบไว้ที่ 1.8 ล้านบาร์เรลต่อวัน
และอนุญาตให้กลุ่มผู้ผลิต น้้ามัน ดิบ สามารถยกเลิกการปรับลดก้าลังการผลิตได้ก่อนระยะเวลาที่ ก้าหนดถ้า
ตลาดเกิดภาวะตึงตัวขึ้น นอกจากนี้ไนจีเรียและลิเบียจะเข้าร่วมในข้อตกลงนี้ด้วย โดยทั้งสองประเทศจะคง
ระดับการผลิตน้้ามันดิบภายในประเทศไม่ให้เกินระดับ 2.8 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งเป็นระดับที่ผลิตได้ในปี 2560
จากก่อนหน้านี้ทั้งไนจีเรียและลิเบียได้รับการยกเว้นจากข้อตกลงลดก้าลังการผลิตน้้ามันดิบของกลุ่มโอเปกและ
ผู้ผลิตนอกกลุ่ม เนื่องจากได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่สงบภายในประเทศในช่วงที่ผ่านมา
1.2 ราคากลางน้้ามันส้าเร็จรูปตลาดภูมิภาคเอเชีย
น้้ามันเบนซิน ราคาน้้ามันเบนซินออกเทน 95 และ 92 เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ $75.98 และ $73.48
ต่อบาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว $0.33 และ $0.36 ต่อบาร์เรล ตามล้าดับ ตามราคาน้้ามันดิบและ
อุปสงค์จากทางตะวันออกกลางเพิ่มมากขึ้น กอปรกับปัจจัยสนับสนุนจากอุปสงค์ที่แข็งแกร่งในภูมิภาค แม้จะมี
อุปทานน้้ามันเบนซินจากประเทศจีนออกมาสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องก็ตาม
น้้ามันดีเซล ในสั ป ดาห์ นี้ ราคาน้้ ามั น ดี เซลหมุ น เร็ว เฉลี่ ย อยู่ ที่ ระดั บ $74.00 ต่ อ บาร์เรล
ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ที่แล้ว $0.48 ต่อบาร์เรล เนื่องจากปริมาณน้้ามันดีเซลคงคลังในสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้น
และราคาน้้ามันดีเซลยังคงไม่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่จะส่งออกไปภูมิภาคอื่นได้ ประกอบกับแรงกดดัน
จากอุปทานที่ยังคงล้นตลาดในภูมิภาค หลังปริมาณน้้ามันดีเซลคงคลังในประเทศจีนปรับตัว เพิ่มขึ้นร้อยละ
5.3 ในเดือนตุล าคมที่ ผ่ านมา อย่ างไรก็ ตามราคาน้้า มันดี เซลยังคงได้รับแรงหนุน จากอุป สงค์เพิ่ ม เติมจาก
ประเทศศรีลังกา
น้้ามันเตา ในสัป ดาห์นี้ราคาน้้ามันเตาเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ $56.82 ต่อบาร์เรล ปรับตัว ลดลง
จากสัปดาห์ที่แล้ว $0.02 ต่อบาร์เรล จากส้านักข่าวรอยเตอร์ รายงาน Arbitrage น้้ามันเตามาเอเชีย เดือน
พฤศจิกายน 2560 อยู่ที่ระดับ 7.0 - 7.1 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2560 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 5.5 - 6.0 ล้านตัน
และสูงกว่าปริมาณเฉลี่ย เดือนมกราคม – กั นยายน 2560 ที่ 5.5 - 6.0 ล้านตัน ในขณะที่ Platts รายงาน
ปริ ม าณส้ า รอง Residual Fuels เชิ งพาณิ ช ย์ ในสหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เรตส์ ที่ FOIZ สั ป ดาห์ สิ้ น สุ ด วั น ที่ 27
พฤศจิกายน 2560 เพิ่มขึ้น 1.27 ล้านบาร์เรล อยู่ที่ 10.91 ล้านบาร์เรล

ราคาขายปลีกน้้ามันเชื้อเพลิงของไทย
ราคาขายปลีกน้้ามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2560)
หน่วย : บาท/ลิตร

ชนิด

เบนซินออกเทน 95
แก๊สโซฮอล 95 E10
แก๊สโซฮอล 95 E20
แก๊สโซฮอล 95 E85
แก๊สโซฮอล 91
ดีเซลหมุนเร็ว

ปตท./บางจาก
เปลี่ยนแปลง
ราคา จากสัปดาห์
ที่แล้ว
35.36
28.25
25.74
20.84
27.98
26.79
-

ราคา
25.74
27.98
26.79

เชลล์
เปลี่ยนแปลง
จากสัปดาห์
ที่แล้ว
-

ราคา
28.25
25.74
27.98
26.79

เอสโซ่ฯ
เปลี่ยนแปลง
จากสัปดาห์ที่
แล้ว
-

คาลเท็กซ์
เปลี่ยนแปลง
ราคา จากสัปดาห์ที่
แล้ว
35.81
28.25
25.74
27.98
26.79
-

ค่าเงินบาทของไทยแข็งตัวขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 0.13 บาท/เหรียญสหรัฐ มาอยู่ที่ระดับเฉลี่ย
32.7927 บาท/เหรียญสหรัฐ ต้นทุนน้้ามันเบนซินเพิ่มขึ้น 0.01 บาท/ลิตร ในขณะที่ต้นทุนน้้ามันดีเซลลดลง
0.16 บาท/ลิตร ท้าให้ค่าการตลาดของน้้ามันเบนซิน น้้ามันแก๊สโซฮอลและดีเซล เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 1.83 บาท/ลิตร
และค่าการกลั่นเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 2.45 บาท/ลิตร
2. สถานการณ์ราคา LPG
สถานการณ์ราคาก๊าซ LPG ตลาดโลกในเดือนธันวาคม 2560 อยู่ที่ 580 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน ปรับตัว
เพิ่มขึ้น 2.50 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน ปัจจัยสนับสนุนราคาก๊าซ LPG มาจากราคาน้้ามันดิบที่ยังคงตัวอยู่ในระดับสูง
หลังจากกลุ่มประเทศโอเปกได้ขยายระยะเวลาการตัดก้าลังการผลิตต่อไปถึงสิ้นปี 2561 รวมถึงความต้องการ
พลังงานส้าหรับท้าความร้อนที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาว นอกจากนี้ปริมาณ LPG ส้ารองคงคลังของประเทศญี่ปุ่น
และสหรัฐอเมริกาได้ปรับตัวลดลง โดยปริมาณส้ารอง LPG ของประเทศญี่ปุ่นในเดือนตุลาคมอยู่ที่ 1.88 ล้านตัน
ลดลงร้อยละ 9.3 เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว ซึ่งถือเป็นการลดลงครั้งแรกในรอบหกเดือนหลังจากที่เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องในระยะเวลาห้าเดือนติดต่อกัน ส้าหรับประเทศสหรัฐอเมริกา ส้านักงานสารสนเทศด้านการพลังงาน (EIA)
รายงานปริมาณส้ารองคงคลังของโปรเปนในสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 อยู่ที่ 73.15 ล้านบาร์เรล
ลดลง 27.5 ล้านบาร์เรลเมื่อเทียบกับปีก่อน และต่้ากว่าค่าเฉลี่ยห้าปีย้อนหลังถึงร้อยละ 11 จากสถานการณ์
ปริมาณส้ารองโปรเปนที่อยู่ต่้า ส่งผลให้ประเทศสหรัฐอเมริกาไม่สามารถส่งออกก๊าซ LPG มายังภูมิภาคเอเชียได้
รวมถึงเกิดการยกเลิกเที่ยวเรือส่งออกถึง 8 - 10 ล้าเรือ สูงกว่าตัวเลขซึ่งตลาดคาดการณ์ที่ 2 - 3 ล้าเรือมาก
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อย่ า งไรก็ ดี ปั จ จั ย กดดั น ราคาก๊ า ซ LPG ตลาดโลกเกิ ด จากความต้ อ งการบิ ว เทนส้ า หรั บ ใช้ ใ น
อุตสาหกรรมปิ โตรเคมีที่ ลดลงในทวีป ยุ โรป เนื่ องด้วยราคาแนฟทาที่อยู่ในระดับต่้า รวมถึงประเทศจีนซึ่ง
โรงงาน PDH (Propane Dehydogenation Plant) หลายโรงอยู่ระหว่างการปิดซ่อมบ้ารุงท้าให้ความต้องการ
ก๊าซ LPG ในเดือนตุลาคมของประเทศจีนลดลงร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน

โครงสร้างราคา LPG ในประเทศ
รายการ
ราคาตลาดโลก (CP) $/Ton
ราคา ณ โรงกลัน่ $/Ton
ราคา ณ โรงกลัน่ บาท/กก.
ภาษีสรรพสามิตและเทศบาล
กองทุนน้้ามันฯ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ค่าการตลาด
ราคาขายปลีก

ส.ค. 60 ก.ย. 60 ต.ค. 60
440
479
16.2581
2.3870
-2.7559
1.3402
3.2566
20.49

490
529
17.6970
2.3870
-3.5719
1.3843
3.2566
21.15

577.5
622
20.7216
2.3870
-6.5989
1.3838
3.2566
21.15

7 - 13
พ.ย. 60
566.9
614
20.4776
2.3870
-6.3525
1.3838
3.2566
21.15

14 - 20
พ.ย. 60
566.3
613
20.4262
2.3870
-6.3525
1.3838
3.3080
21.15

หน่วย: บาท/กก.
21 – 27 28 พ.ย. –
พ.ย. 60 4 ธ.ค. 60
567.7
572
617
620
20.4712 20.4263
2.3870 2.3870
-6.3525 -6.3525
1.3838 1.3837
3.2630 3.3056
21.15
21.15

* ตั้งแต่เดือนมกราคม 60 เป็นต้นไป อัตราส่วนโพรเพน : บิวเทน ที่ 50:50
** ตั้งแต่เดือนมกราคม 60 เป็นต้นไปราคาก๊าซ LPG เปลี่ยนจากอ้างอิง Pool Price เป็น Import Parity
*** ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป เปลี่ยนจากอ้างอิงราคา CP (รายเดือน) เป็น LPG Cargo (รายสัปดาห์)
3. สถานการณ์ราคาก๊าซ LNG (20 - 24 พฤศจิกายน 2560)
 ราคา Spot LNG เฉลี่ ย ในสั ป ดาห์ นี้ ปรับ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น จากสั ป ดาห์ ก่อ น 0.050 เหรีย ญ
สหรัฐฯ/ล้านบีทียู มาอยู่ที่ระดับ 9.715 เหรียญสหรัฐฯ/ล้านบีทียู เนื่องจากปัจจัยบวกจากตลาดทั้งทางอุปสงค์
และอุปทานผู้ซื้อรายใหญ่จากประเทศจีนมีความต้องการเที่ยวเรือ Spot แบบเร่งด่วน เนื่องจากอุณหภูมิที่
หนาวกว่าค่าเฉลี่ยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ และได้ประมูลซื้อเที่ยวเรือในระดับราคา 9.60 – 9.70
เหรียญสหรัฐฯ/ล้านบีทียู อย่างไรก็ตามอุปสงค์จากประเทศผู้ซื้อยังมีอยู่อย่างจ้า กัด ทางฝั่งอุปทานมีปัญหากับ
โครงการผลิต Bontang LNG ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งทางโครงการฯ ได้แจ้งกับบริษัทคู่สัญญาระยะยาวต่างๆ
เรื่องการล่าช้าของการส่งมอบเที่ยวเรือ และอาจจะต้องออกจัดหาเที่ยวเรือทดแทน หากทางโครงการ Bontang
LNG ต้องจัดหาเที่ยวเรือทดแทนให้กับบริษัทคู่สัญญาต่างๆ อาจจะส่งผลให้ราคา Asian Spot ปรับเพิ่มขึ้น
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ราคา Spot LNG

 ราคาเฉลี่ยก๊าซธรรมชาติของประเทศไทย ณ เดือนตุลาคม 2560 อยู่ที่ 200.2368 บาท/ล้านบีทียู
ราคา Spot LNG เฉลี่ ยเดือนพฤศจิกายน 2560 (1 – 24 พฤศจิกายน 2560) ปรับตัว เพิ่มขึ้น จาก
เดือนก่อน 0.775 เหรียญสหรัฐฯ/ล้านบีทียู มาอยู่ทรี่ ะดับ 9.546 เหรียญสหรัฐฯ/ล้านบีทียู
4. ราคาก๊าซ NGV


ปัจจุบันราคาขายปลีกก๊าซ NGV (สถานีภายในรัศมี 50 กม. จากสถานีแม่) ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ส้าหรับรถยนต์ ส่วนบุคคล อยู่ที่ 13.46 บาท/กก. และส้าหรับรถโดยสาร
สาธารณะอยู่ที่ 10.00 บาท/กก. ส้าหรับสถานีลูกที่อยู่ไกลจากสถานีแม่ มากที่สุด (ไม่รวมภาษี อบจ.)
อยู่ที่ 17.46 บาท/กก.



ณ วัน ที่ 31 กรกฎาคม 2560 ปริมาณการจ้าหน่ายก๊าซ NGV ประจ้าเดือนกรกฎาคม 2560 อยู่ที่
6,655 ตันต่อวัน (หรือประมาณ 239 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน) และมีสถานีบริการ NGV สะสมจ้านวน
504 สถานี แบ่งเป็น สถานีแม่ 20 สถานีและสถานีลูก 484 สถานี

5. ฐานะกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง
ฐานะกองทุน น้้ามันฯ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2560 มีสินทรัพย์รวม 46,424 ล้านบาท หนี้สิ น
กองทุน 10,835 ล้านบาท ฐานะกองทุนน้้ามันสุทธิ 35,589 ล้านบาท

4

