สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
(27 สิงหาคม – 2 กันยายน 2550)
1. ราคาน้ํามันโลก
1.1 ราคาน้ํามันดิบ
ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันดิบดูไบและเบรนท เฉลี่ยอยูที่ระดับ $67.54 และ $71.25 ตอบารเรล
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $0.78 และ $2.12 ตอบารเรล ตามลําดับ จากขาว Reuters Poll คาดการณอัตรา
การเติบโตอุปสงคน้ํามันโลกป 2550 เพิ่มขึ้นจากคาดการณครั้งกอนประมาณ 0.02 ลานบารเรล/วัน มาอยูที่ 1.41 ลาน
บารเรล/วัน โดยอุปสงคน้ํามันโลกป 2550 และ 2551 อยูที่ระดับ 85.88 และ 87.44 ลานบารเรล/วัน ตามลําดับ
และจากทางการอิหรานออกมาใหขาววาหากสหรัฐอเมริกาและชาติตะวันตกออกมาตรการคว่ําบาตรอิหรานครั้งใหม
อิหรานจะยกเลิกการใหความรวมมือกับคณะตรวจสอบอาวุธรายแรง ประกอบกับขาวรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพลังงานของเวเนซุเอลาใหสัมภาษณการประชุมโอเปค ในวันที่ 11 กันยายน 2550 เห็นควรคง
ปริมาณการผลิตที่ระดับ 25.8 ลานบารเรล/วัน ตามเปาหมายการลดปริมาณการผลิต 1.7 ลานบารเรล/วัน
ตั้งแต 1 กุมภาพันธ 2550
1.2 ราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร
น้ํามันเบนซิน ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และ 92 เฉลี่ยอยูที่ระดับ $78.26
และ $77.93 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $3.50 และ $3.97 ตอบารเรล ตามลําดับ ตามราคา
น้ํามันดิบและขาวจีนลดปริมาณสงออกในเดือนกันยายน ลง 170,000 ตัน จากเดือนสิงหาคม มาอยูที่
ระดับ 1.5 - 2.0 ลานบารเรล จากความตองการใชภายในประเทศอยูในระดับสูง และมีขาว Pertamina ของ
อินโดนีเซียจะนําเขาน้ํามันเบนซินเพิ่มขึ้น 0.38 ลานบารเรล ในเดือนตุลาคมมาอยูที่ระดับ 4.18 ลานบารเรล
เพื่อตอบสนองอุปสงคชวงเทศกาล Ramadan
น้ํามันดีเซล ในสั ป ดาห นี้ ร าคาน้ํ า มั น ดี เ ซลหมุ น เร็ ว เฉลี่ ย อยู ที่ ร ะดั บ $83.30 ต อ บาร เ รล
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $0.75 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบและขาว Cosmo Oil ของญี่ปุนปดซอม
บํารุงโรงกลั่น Sakai (80,000 บารเรล/วัน ) รวมทั้งขาวบริษัท China Oil มีแผนนําเขาน้ํามันดีเซลในตน
เดือนกันยายน ปริมาณ 33,000 ตัน เนื่องจากการขนสงประสบปญหาจากภาวะน้ําทวมภายในประเทศ
ประกอบกับ International Enterprise Singapore (IES) ของสิงคโปรรายงานปริมาณสํารองสัปดาหสิ้นสุด
วันที่ 29 สิงหาคม 2550 ลดลงรอยละ 9 จากระยะเวลาเดียวกันป 2549 มาอยูที่ระดับ 8.20 ลานบารเรล
และ Arbitrage จากเอเชียไปตะวันตกเปด
น้ํามันเตา ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเตาเฉลี่ยอยูที่ระดับ $58.95 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น
จากสัปดาหที่แลว $1.85 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบ และขาวบริษัท Nippon Oil Corp แถลงวาโรงไฟฟา
9 แหงในญี่ปุนมีแผนนําเขาน้ํามันเตาในเดือนสิงหาคม 2550 เพิ่มขึ้นรอยละ 70 เมื่อเทียบกับปกอน มาอยูที่
ระดับ 1.02 ลานตัน เนื่องจากโรงปฏิกรณนิวเคลียรยังคงปดซอมบํารุงหลังเหตุการณแผนดินไหวเมื่อเดือน
มิถุนายน 2550 ประกอบกับ IES ของสิงคโปรรายงานปริมาณสํารองสิ้นสุดสัปดาหที่ 29 สิงหาคม 2550
ลดลง 0.414 ลานบารเรล มาอยูที่ระดับ 12.507 ลานบารเรล

2. ราคาขายปลีกน้าํ มันเชื้อเพลิงของไทย
ในสัปดาหนี้ผูคาน้ํามันทุกราย ปรับราคาน้ํามันเบนซินและดีเซลเพิ่มขึ้น 0.40 บาท/ลิตร เมื่อ
วันที่ 1 กันยายน 2550 โดยมีราคาดังนี้
ราคาขายปลีกน้ํามันเชือ้ เพลิง

(ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2550)
หนวย : บาท/ลิตร

เบนซินออกเทน 95
เบนซินออกเทน 91
แกสโซฮอล 95
แกสโซฮอล 91
ดีเซลหมุนเร็ว
ดีเซลหมุนเร็วบี 5

ปตท.
28.79
27.99
25.29
24.49
25.74
25.04

อื่นๆ
28.79
27.99
25.29
24.49
25.74
25.04

จากคาเงินบาทของไทยแข็งตัวขึ้นจากสัปดาหที่แลว 0.07 บาท/เหรียญสหรัฐ มาอยูที่ระดับ
เฉลี่ย 34.4706 บาท/เหรียญสหรัฐ ตนทุนน้ํามันเบนซินเพิ่มขึ้น 0.72 บาท/ลิตร และตนทุนน้ํามันดีเซล
เพิ่มขึ้น 0.12 บาท/ลิตร สงผลใหคาการตลาดของน้ํามันเบนซินและดีเซลอยูที่ระดับ 1.41 บาท/ลิตร และ 1.05
บาท/ลิตร ตามลําดับ และคาการกลั่นเฉลี่ยอยูที่ระดับ 1.53 บาท/ลิตร
3. ฐานะกองทุนน้ํามันเชือ้ เพลิง
3.1 การจัดเก็บอัตราเงินสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงของน้าํ มันชนิดตางๆ เปนดังนี้
อัตราเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
( ณ วันที่ 3 กันยายน 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
-0.0868
0.06
-0.9007
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

