สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
(20 - 26 สิงหาคม 2550)
1. ราคาน้ํามันโลก
1.1 ราคาน้ํามันดิบ
ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันดิบดูไบเฉลี่ยอยูที่ระดับ $66.76 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว
$0.13 ตอบารเรล จากขาวจากเหตุเพลิงไหม Oil Storage บริเวณ Port Khaled Sharjah ประเทศสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส วันที่ 19 สิงหาคม 2550 ในขณะที่น้ํามันดิบเบรนทเฉลี่ยอยูที่ระดับ $69.12 ตอบารเรลปรับตัวลดลง
จากสัปดาหที่แลว $1.56 ตอบารเรล จากขาวพายุเฮอริเคนดีนเปลี่ยนทิศทางไปทางอาวเม็กซิโกและอาจ
ออนกําลังลงหลังจากพัดขามคาบสมุทร Yucatan และมุงหนาไปทางอาว Campeche และมีขาวพนักงาน
บริษัท Royal Dutcg Shell Oil กลับมาปฏิบัติงานตามปกติที่แทนขุดเจาะและเริ่มกลับมาดําเนินการผลิตที่
ระดั บ 16,000 บาร เรล/วั น และข าวกระทรวงพลั งงานของสหรั ฐอเมริ กา ประกาศพร อมนํ าน้ํ า มั น จาก
Strategic Petroleum Reserve ออกมาใชหากอุปทานน้ํามันในตลาดตึงตัวมากในชวงฤดูพายุรุนแรง
1.2 ราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร
น้ํามันเบนซิน ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และ 92 เฉลี่ยอยูที่ระดับ $74.76
และ $73.96 ตอบารเรล ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $1.90 และ $0.94 ตอบารเรล ตามลําดับ ตามราคาน้ํามันดิบ
และขาว Saudi Chevron Phillips ของซาอุดิอาระเบีย ออกประมูลขายเบนซินออกเทน 95 ปริมาณ 1.59
ลานบารเรล สงมอบเดือนกันยายน 2550 – กุมภาพันธ 2551 และเวียดนามผูซื้อหลักยังคงชะลอการนําเขาน้ํามัน
เนื่องจากยังคงอยูในชวงฤดูมรสุม และ Arbitrage ไปตะวันตกปด ประกอบกับ International Enterprise
Singapore (IES) รายงานปริมาณสํารองของสิงคโปรสัปดาหสิ้นสุดวันที่ 22 สิงหาคม 2550 อยูที่ระดับ
8.02 ลานบารเรล ซึ่งเปนระดับสํารองที่สูงกวาชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 4.7 และโรงกลั่น Deer Park
(340,000 บารเรล/วัน) รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกาจะสามารถกลับมาผลิตไดในชวงสุดสัปดาหนี้
น้ํามันดีเซล ในสั ป ดาห นี้ ร าคาน้ํ า มั น ดี เ ซลหมุ น เร็ ว เฉลี่ ย อยู ที่ ร ะดั บ $82.55 ต อ บาร เ รล
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $0.51 ตอบารเรล จากขาว Arbitrage Gas Oil Cargo ของ S-Oil เกาหลีใต
ไปยังชิลีในเดือนกันยายน 2550 เพิ่มขึ้นรอยละ 25 จากเดือนสิงหาคม 2550 มาอยูที่ระดับ 1.5 ลานบารเรล
และจากขาวอินโดนีเซียนําเขาน้ํามันดีเซลกอนชวงฤดูทองเที่ยวในเดือนตุลาคม 2550 รวมทั้งHindustan
Petroleum Corp ของอินเดียออกประมูลซื้อ ปริมาณ 163,000 ตัน สงมอบเดือนตุลาคม 2550 ประกอบกับ
IES รายงานปริมาณสํารองของสิงคโปรสัปดาหสิ้นสุดวันที่ 22 สิงหาคม 2550 ลดลงรอยละ 9 จากสัปดาห
กอน มาอยูที่ระดับ 8.00 ลานบารเรล
น้ํามันเตา ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเตาเฉลี่ยอยูที่ระดับ $57.10 ตอบารเรล ปรับตัวลดลง
จากสัปดาหที่แลว $1.13 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบ และขาว Morgan Stanley จางเรือขนสงน้ํามันเตา
จากตะวันตกเขามายังเอเชียในเดือนตุลาคม 2550 ปริมาณ 80,000 ตัน ประกอบกับ Petroleum
Association of Japan รายงานปริมาณสํารองน้ํามันเตากํามะตันต่ําของญี่ปุน ประจําสัปดาหสิ้นสุดวันที่ 18
สิงหาคม 2550 เพิ่มขึ้น 0.38 ลานบารเรล มาอยูที่ระดับ 7.57 ลานบารเรล

2. ราคาขายปลีกน้าํ มันเชื้อเพลิงของไทย
ในสัปดาหนี้ผคู าน้ํามันทุกราย ไมมีการเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีก โดยมีราคาดังนี้
ราคาขายปลีกน้ํามันเชือ้ เพลิง

(ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2550)
หนวย : บาท/ลิตร

เบนซินออกเทน 95
เบนซินออกเทน 91
แกสโซฮอล 95
แกสโซฮอล 91
ดีเซลหมุนเร็ว
ดีเซลหมุนเร็วบี 5

ปตท.
28.39
27.59
24.89
24.09
25.34
24.64

อื่นๆ
28.39
27.59
24.89
24.09
25.34
24.64

จากคาเงินบาทของไทยออนตัวลงจากสัปดาหที่แลว 0.13 บาท/เหรียญสหรัฐ มาอยูที่ระดับ
เฉลี่ย 34.5439 บาท/เหรียญสหรัฐ ตนทุนน้ํามันเบนซินลดลง 0.35 บาท/ลิตร และตนทุนน้ํามันดีเซลเพิ่มขึ้น
0.18 บาท/ลิตร สงผลใหคาการตลาดของน้ํามันเบนซินและดีเซลอยูที่ระดับ 1.73 บาท/ลิตร และ 1.03 บาท/ลิตร
ตามลําดับ และคาการกลั่นเฉลี่ยอยูที่ระดับ 1.58 บาท/ลิตร
3. ฐานะกองทุนน้ํามันเชือ้ เพลิง
3.1 การจัดเก็บอัตราเงินสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงของน้าํ มันชนิดตางๆ เปนดังนี้
อัตราเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
( ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2550)
ชนิดน้ํามัน
น้ํามันเบนซินออกเทน 95
น้ํามันเบนซินออกเทน 91
น้ํามันแกสโซฮอล 95
น้ํามันแกสโซฮอล 91
น้ํามันกาด
น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว
น้ํามันดีเซลบี 5
น้ํามันมวง
น้ํามันเตา
LPG

บาท/ลิตร
4.00
3.70
0.90
0.40
0.10
1.50
1.00
-0.1358
0.06
-1.0356
2

3.2 ฐานะกองทุนน้ํามันฯ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2550 มีเงินสดสุทธิ 14,807 ลานบาท มีหนี้สิน
คางชําระ 27,907 ลานบาท แยกเปนหนี้พันธบัตร 17,600 ลานบาท หนี้เงินชดเชยตรึงราคาน้ํามันคางชําระ
990 ลานบาท หนี้ชดเชยราคากาซ LPG 8,556 ลานบาท ภาระดอกเบี้ย (ดอกเบี้ยพันธบัตรอายุ 2 และ 3 ป)
761 ลานบาท ฐานะกองทุนน้ํามันสุทธิติดลบ 13,100 ลานบาท มีรายละเอียด ดังนี้
ประมาณการฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2550)
หนวย : ลานบาท
เงินสดสุทธิ
-เงินสะสมสํารองเพื่อการชําระหนี้*
-เงินสะสมเพื่อการจายดอกเบี้ยและไถถอนพันธบัตรชุดที่ 2 (ต.ค.50)
-เงินคงเหลือในบัญชี

14,807
2,920
9,045
2,842

หนี้สินคางชําระ
-หนีพ้ ันธบัตร
-หนี้เงินชดเชยตรึงราคาน้าํ มัน**
-หนี้เงินชดเชยราคากาซ LPG**
-ภาระดอกเบี้ย (ดอกเบี้ยพันธบัตรอายุ 2 และ 3 ป)

-27,907
-17,600
-990
-8,556
-761

ฐานะกองทุนน้ํามันฯ สุทธิ

-13,100

ประมาณการรายรับ/รายจายเดือน ส.ค. 50
รายรับจากเงินสงเขากองทุนฯ***
รายจายจากกองทุนฯ
ชําระหนี้เงินกู
ชําระหนี้เงินชดเชยตรึงราคาน้าํ มัน
ชําระหนี้ชดเชยราคา LPG
จายเงินกองทุนฯ คืน
จายชดเชยราคาน้ํามัน B100
ชําระดอกเบี้ยเงินกู
รายรับมากกวารายจาย

4,085
-2,620
-1,533
-0.1
-751
-283
-46
-7
1,465

หมายเหตุ :

* ตองสะสมไวตามขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของ สบพน. และผูถือพันธบัตร
** หนีช้ ดเชยตรึงราคาน้ํามันคางชําระและหนี้ชดเชยราคา LPG เปนตัวเลขประมาณการ
*** รายรับจากเงินสงเขากองทุนฯ คํานวณโดยใชปริมาณการใช 6 เดือน (ม.ค. 50 – มิ.ย. 50) เฉลี่ย
และอัตราเงินสงเขากองทุนฯ ปจจุบัน แตเปนรายรับที่ยังรวมเงินสงเขากองทุนฯ ของ LPG
กรณีสงออก และไมหักภาระการชดเชยราคา LPG ประมาณ 283 ลานบาท/เดือน
ที่มา : สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
3

