สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
(29 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2550)
1. ราคาน้ํามันโลก
1.1 ราคาน้ํามันดิบ
ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันดิบดูไบและเบรนท เฉลี่ยอยูที่ระดับ $83.57 และ $90.32 ตอบารเรล
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $4.02 และ $5.36 ตอบารเรล ตามลําดับ จากขาวกลุมประเทศใน
ตะวันออกกลางประกอบดวย ซาอุดิอาระเบีย , คูเวต ,โอมาน,การตาร , บาหเรน และ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส
รวมตัวกันเพื่อกดดันใหอิหรานหยุดการเสริมสมรรถนะยูเรเนี่ยม ขณะที่รัสเซียและจีนยังคงคัดคานการคว่ําบาตร
และจากขาวรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานประเทศเวเนซุเอลา แถลงวากลุมโอเปคไมมีความจําเปนตองเพิ่ม
ปริมาณการผลิตเนื่องจากราคาน้ํามันอยูในระดับสูงมาจากการเก็งกําไรของนักลงทุน โดยที่อุปทานน้ํามัน
ยังคงเพียงพอ
1.2 ราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร
น้ํามันเบนซิน ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และ 92 เฉลี่ยอยูที่ระดับ $96.16
และ $95.06 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $4.34 และ $4.54 ตอบารเรล ตามลําดับ ตามราคา
น้ํามันดิบ และโรงกลั่น Dumai (120,000 บารเรล/วัน) ของอินโดนีเซียจะปดซอมบํารุงตามแผนชวงตนเดือน
พฤศจิกายน เปนเวลา 30 - 35 วัน รวมทั้งบริษัท Kyushu Oil Co. Ltd. ของญี่ปุนยังไมมีกําหนดกลับมาเดินเครื่อง
หนวย Residue Fluid Catalytic Cracking (26,000 บารเรล/วัน) หลังปดฉุกเฉินตั้งแต 25 ตุลาคม 2550
และโรงกลั่น Aichi ของบริษัท Idemitsu Kosan ปดฉุกเฉินหนวย RFCC 50,000 บารเรล/วัน จากปญหา
ระบบไฟฟา เปนเวลาสองสัปดาห ประกอบกับ International Enterprise Singapore (IES) รายงานปริมาณ
สํารอง Light Distillate ของสิงคโปรสัปดาหสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม ลดลง 0.1 ลานบารเรล จากชวงเวลา
เดียวกันของปกอนมาอยูที่ระดับ 7.3 ลานบารเรล
น้ํามันดีเซล ในสั ป ดาห นี้ ร าคาน้ํ า มั น ดี เ ซลหมุ น เร็ ว เฉลี่ ย อยู ที่ ร ะดั บ $102.53 ต อ บาร เ รล
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $5.15 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบ โดยน้ํามันดีเซล 0.5%S ทําสถิติอยู
ในระดับสูงสุดเปนประวัติการณอีกครั้งที่ $105.25 ตอบารเรล จากขาวเพลิงไหม CDU#2 (240,000 บารเรล/วัน)
ที่โรงกลั่น S-Oil ของเกาหลีใต และมีขาว Chinese Petroleum Corp. ของไตหวันลดการสงออกน้าํ มันดีเซล
ในเดือนธันวาคม อยูที่ระดับ 120,000 ตัน ต่ํากวาเดือนพฤศจิกายน ปริมาณ 15,000 ตันจากการปดฉุกเฉิน CDU
(100,000 ตัน) ที่โรงกลั่น Kaohsiung ตั้งแต 27 ตุลาคม 2550 ประกอบกับ IES รายงานปริมาณสํารอง
Middle Distillates สัปดาหสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2550 ลดลง 0.05 ลานบารเรล อยูที่ระดับ 7.67 ลานบารเรล
น้ํามันเตา ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเตาเฉลี่ยอยูที่ระดับ $77.55 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น
จากสัปดาหที่แลว $4.69 ตอบารเรล ทําสถิติอยูในระดับสูงสุดเปนประวัติการณตามราคาน้ํามันดิบ จากขาว
โรงกลั่นหลายแหงในภูมิภาคปดฉุกเฉิน และ Arbitrage จากตะวันตกมาเอเชียในเดือนธันวาคม ลดลงอยูที่
ระดับ 1.4 - 1.5 ลานเมตริกตัน ต่ํากวาปริมาณเฉลี่ย 1 ลานเมตริกตันและขาวจีนปรับเพิ่มราคาขายปลีก
น้ํามันสําเร็จรูปในประเทศอาจทําใหการนําเขาเพิ่มขึ้น

2. ราคาขายปลีกน้าํ มันเชื้อเพลิงของไทย
ในสัปดาหนี้ผคู าน้ํามันทุกราย ไมมีการเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีก โดยมีราคาดังนี้
ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2550)
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จากคาเงินบาทของไทยแข็งตัวขึ้นจากสัปดาหที่แลว 0.14 บาท/เหรียญสหรัฐ มาอยูที่ระดับ
เฉลี่ย 34.1318 บาท/เหรียญสหรัฐ ตนทุนน้ํามันเบนซินเพิ่มขึ้น 0.85 บาท/ลิตร และตนทุนน้ํามันดีเซลเพิ่มขึ้น
1.02 บาท/ลิตร สงผลใหคาการตลาดของน้ํามันเบนซินและดีเซลอยูที่ระดับ -0.02 บาท/ลิตร และ -0.31
บาท/ลิตร ตามลําดับ และคาการกลั่นเฉลี่ยอยูที่ระดับ 1.84 บาท/ลิตร
3. ฐานะกองทุนน้ํามันเชือ้ เพลิง
3.1 การจัดเก็บอัตราเงินสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงของน้าํ มันชนิดตางๆ เปนดังนี้
อัตราเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
( ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2550)
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3.2 ฐานะกองทุนน้ํามันฯ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2550 มีเงินสดสุทธิ 13,102 ลานบาท มี
หนี้สินคางชําระ 17,393 ลานบาท แยกเปนหนี้พันธบัตร 8,800 ลานบาท หนี้เงินชดเชยตรึงราคาน้ํามันคาง
ชําระ 990 ลานบาท หนี้ชดเชยราคากาซ LPG 7,087 ลานบาท ภาระดอกเบี้ย (ดอกเบี้ยพันธบัตรอายุ 3 ป)
516 ลานบาท ฐานะกองทุนน้ํามันสุทธิติดลบ 4,291 ลานบาท มีรายละเอียด ดังนี้
ประมาณการฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2550)

หนวย : ลานบาท

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

13,102
2,920
6,396
7,786

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

-17,393
-8,800
-990
-7,087
-516

ฐานะกองทุนน้ํามันฯ สุทธิ

-4,291

ประมาณการรายรับ/รายจายเดือน พ.ย. 50
รายรับจากเงินสงเขากองทุนฯ****
รายจายจากกองทุนฯ
ชําระหนี้เงินชดเชยตรึงราคาน้าํ มัน
ชําระหนี้ชดเชยราคา LPG
จายชดเชยราคาน้ํามัน B100

3,313
-2,357
-257
-2,000
-100

รายรับมากกวารายจาย

956

หมายเหตุ : * ตองสะสมไวตามขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของ สบพน. และผูถือพันธบัตร
** เงินดังกลาวสะสมเพื่อจายดอกเบี้ยและไถถอนพันธบัตรชุดที่ 3 ซึง่ เมื่อรวมกับเงินสะสมสํารอง
เพือ่ การชําระหนี้ 2,920 ลานบาท จะเทากับจํานวนเงินที่จะตองจายดอกเบี้ยและไถถอน
พันธบัตรชุดที่ 3 คือ 9,316 ลานบาท
*** 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
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