สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
(19 – 25 พฤศจิกายน 2550)
1. ราคาน้ํามันโลก
1.1 ราคาน้ํามันดิบ
ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันดิบดูไบและเบรนท เฉลี่ยอยูที่ระดับ $88.39 และ $94.47 ตอบารเรล
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $3.12 และ $3.70 ตอบารเรล ตามลําดับ จากคาเงินดอลลารสหรัฐออนตัว
ลงมากและแผนดินไหวในประเทศอิหรานอาจมีผลตออุตสาหกรรมน้ํามันในประเทศและการขนสงบริเวณ
Houston Ship Channel ประสบปญหาจากภาวะหมอกลงจัดอาจสงผลกระทบตอปริมาณสํารองน้ํามันใน
สหรัฐอเมริกา อีกทั้งประเทศญี่ปุนยังคงนําเขาน้ํามันอยางตอเนื่องเพื่อทดแทนพลังงานนิวเคลียร และ PIRA
คาดวาปริมาณการใชน้ํามันเพื่อความอบอุนในปลายเดือนพฤศจิกายนจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิใน
สหรัฐอเมริกา ยุโรปและญี่ปุนจะลดลงกวาปกติประมาณรอยละ 10 – 15 และจากเหตุเพลิงไหมหลุมขุดเจาะ
Thistle Alpha บริเวณทะเลเหนือ สงผลใหปริมาณการผลิตประมาณ 5,000 บารเรล/วัน หยุดดําเนินการ
ชั่วคราว รวมทั้งปญหาความไมแนนอนของสถานการณการเมืองในประเทศผูผลิตน้ํามัน
1.2 ราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร
น้ํามันเบนซิน ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และ 92 เฉลี่ยอยูที่ระดับ $102.24
และ $100.71 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $3.46 และ $3.16 ตอบารเรล ตามลําดับ ตาม
ราคาน้ํามันดิบและจาก Petroleum Association of Japan รายงานปริมาณสํารองน้ํามันเบนซินของญี่ปุน
สิ้นสุดสัปดาหที่ 17 พฤศจิกายน 2550 ลดลงรอยละ 2.1 จากสัปดาหกอนหนา มาอยูที่ 12.98 ลานบารเรล
(2.06 ลานกิโลลิตร) ประกอบกับโรงกลั่นขนาด 100,000 บารเรล/วัน ของบริษัท Pak – Arab Refinery Ltd.
ประเทศปากีสถานเลื่อนกําหนดการเดินเครื่องใหมจากตนเดือนธันวาคม 2550 เปนปลายธันวาคม 2550 –
กลางเดือนมกราคม 2551 และโรงกลั่น Yokkaichi (175,000 บารเรล/วัน) ของญี่ปุนเลื่อนการเดินเครื่อง
ใหมหนวยผลิต (13,500 บารเรล/วัน) ซึ่งอยูระหวางการปดซอมบํารุงจากเดิมวันที่ 29 พฤศจิกายนนี้ออกไป
อยางไมมีกําหนดเนื่องจากปญหาทางเทคนิค
น้ํามันดีเซล ในสั ป ดาห นี้ ร าคาน้ํ า มั น ดี เ ซลหมุ น เร็ ว เฉลี่ ย อยู ที่ ร ะดั บ $109.26 ต อ บาร เ รล
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $4.73 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบ และจากบริษัท Sinpec ของ
ประเทศจีนมีแผนนําเขาผลิตภัณฑดีเซล ปริมาณ 200,000 ตัน เนื่องจากภาวะอุปทานตึงตัวในประเทศ
นอกจากนี้ โรงกลั่นในประเทศเกาหลีใตลดปริมาณสงออกลงรอยละ 25 มาอยูที่ระดับ 380,000 ตัน ใน
เดือนธันวาคม 2550 Amsterdam – Rotterdam – Antwerp (ARA) รายงานปริมาณสํารองน้ํามันดีเซลใน
ยุโรปบริเวณ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2550 ลดลงรอยละ 17 จากชวงเวลาเดียวกันปกอน มาอยูที่ระดับ
1.50 ลานตัน

น้ํามันเตา ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเตาเฉลี่ยอยูที่ระดับ $77.48 ตอบารเรล ปรับตัวลดลงจาก
สัปดาหที่แลว $0.44 ตอบารเรล จากผูคาตะวันออกกลางสงออกปริมาณรวม 320,000 ตัน ในเดือน
ธันวาคม 2550 และ International Enterprise Singapore (IES) รายงานปริมาณสํารอง Residues
สัปดาหสิ้นสุดวันที่ 21 พฤศจิกายน 2550 เพิ่มขึ้น 0.42 ลานบารเรล อยูที่ระดับ 13.06 ลานบารเรล สูงสุด
ในรอบ 9 สัปดาห
2. ราคาขายปลีกน้าํ มันเชื้อเพลิงของไทย
ในสัปดาหนี้ผคู าน้ํามันทุกราย ปรับราคาน้ํามันเบนซินและดีเซลเพิ่มขึ้น 0.40 บาท/ลิตร เมื่อ
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 โดยมีราคาดังนี้
ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2550)

เบนซินออกเทน 95
เบนซินออกเทน 91
แกสโซฮอล 95
แกสโซฮอล 91
ดีเซลหมุนเร็ว
ดีเซลหมุนเร็วบี 5

ปตท.
32.89
31.59
28.89
28.09
29.34
28.34

หนวย : บาท/ลิตร
อื่นๆ
32.89
31.59
28.89
28.09
29.34
28.34

จากคาเงินบาทของไทยแข็งตัวขึ้นจากสัปดาหที่แลว 0.01 บาท/เหรียญสหรัฐ มาอยูที่ระดับ
เฉลี่ย 33.9565 บาท/เหรียญสหรัฐ ตนทุนน้ํามันเบนซินเพิ่มขึ้น 0.73 บาท/ลิตร และตนทุนน้ํามันดีเซลเพิ่มขึ้น
1.00 บาท/ลิตร สงผลใหคาการตลาดของน้ํามันเบนซินและดีเซลอยูที่ระดับ 0.41 บาท/ลิตร และ 0.01
บาท/ลิตร ตามลําดับ และคาการกลั่นเฉลี่ยอยูที่ระดับ 1.99 บาท/ลิตร
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3. ฐานะกองทุนน้ํามันเชือ้ เพลิง
3.1 การจัดเก็บอัตราเงินสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงของน้าํ มันชนิดตางๆ เปนดังนี้
อัตราเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
( ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2550)
ชนิดน้าํ มัน
บาท/ลิตร
4.00
น้ํามันเบนซินออกเทน 95
น้ํามันเบนซินออกเทน 91
3.30
น้ํามันแกสโซฮอล 95
0.30
น้ํามันแกสโซฮอล 91
-0.20
น้ํามันกาด
0.10
น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว
0.90
น้ํามันดีเซลหมุนเร็วบี 5
0.10
น้ํามันมวง
-2.0453
น้ํามันเตา
0.06
LPG
-0.8265
3.2 ฐานะกองทุนน้ํามันฯ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 มีเงินสดสุทธิ 13,201 ลานบาท มี
หนี้สินคางชําระ 15,594 ลานบาท แยกเปนหนี้พันธบัตร 8,800 ลานบาท หนี้เงินชดเชยตรึงราคาน้ํามันคาง
ชําระ 990 ลานบาท หนี้ชดเชยราคากาซ LPG 5,288 ลานบาท ภาระดอกเบี้ย (ดอกเบี้ยพันธบัตรอายุ 3 ป)
516 ลานบาท ฐานะกองทุนน้ํามันสุทธิติดลบ 2,393 ลานบาท มีรายละเอียด ดังนี้
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ประมาณการฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2550)

หนวย : ลานบาท

เงินสดสุทธิ
-เงินสะสมสํารองเพื่อการชําระหนี้*
-เงินสะสมเพื่อการจายดอกเบี้ยและไถถอนพันธบัตรชุดที่ 3 (ต.ค.51)**
-เงินคงเหลือในบัญชี

13,201
2,920
6,396
3,885

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

-15,594
-8,800
-990
-5,288
-516

ฐานะกองทุนน้ํามันฯ สุทธิ

-2,393

หมายเหตุ : * ตองสะสมไวตามขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของ สบพน. และผูถือพันธบัตร
** เงินดังกลาวสะสมเพื่อจายดอกเบี้ยและไถถอนพันธบัตรชุดที่ 3 ซึง่ เมื่อรวมกับเงินสะสมสํารอง
เพือ่ การชําระหนี้ 2,920 ลานบาท จะเทากับจํานวนเงินที่จะตองจายดอกเบี้ยและไถถอน
พันธบัตรชุดที่ 3 คือ 9,316 ลานบาท
*** หนีช้ ดเชยตรึงราคาน้ํามันคางชําระและหนี้ชดเชยราคา LPG เปนตัวเลขประมาณการ
ที่มา : สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
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