สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
(22 – 28 ตุลาคม 2550)
1. ราคาน้ํามันโลก
1.1 ราคาน้ํามันดิบ
ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันดิบดูไบและเบรนท เฉลี่ยอยูที่ระดับ $79.54 และ $84.97 ตอบารเรล
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $1.47 และ $0.82 ตอบารเรล ตามลําดับ จากขาวกระทรวงพลังงาน
สหรัฐอเมริกาประกาศปริมาณสํารองน้ํามัน ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2550 ลดลงทุกชนิดสวนทางกับที่
นักวิเคราะหคาดไว โดยปริมาณสํารองน้ํามันดิบลดลง 5.3 ลานบารเรล อยูที่ระดับ 316.6 ลานบารเรล และ
ขาวตุรกีสงเครื่องบินรบและกองทหารบุกโจมตีกลุมกบฏ Kurdish ในบริเวณตอนเหนือของอิรัก ประกอบกับ
ขาว บริษัท Pemex ประเทศเม็กซิโกปดทาขนสงน้ํามันบริเวณอาวเม็กซิโกหลังเกิดพายุหนักสงผลให
พนักงานประจําแทนผลิตนอกชายฝงเสียชีวิต 10 ราย รวมทั้งขาวคาเงินสกุลดอลลารสหรัฐอเมริกาออนตัวลดลง
ต่ําสุด (All Time Low) มาอยูที่ระดับ 1.4426 เหรียญสหรัฐ/ยูโร ซึ่งอาจสงผลใหธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา
(เฟค) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยในสัปดาหนี้ และรัฐบาลสหรัฐอเมริกาออกมาตรการคว่ําบาตรประเทศอิหราน
โดยการเขาอายัติทรัพยสินของบริษัทและสถาบันการเงินในอิหรานรวม 20 แหงและออกมาตรการควบคุม
การทําธุรกรรมระหวางนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาสัญชาติสหรัฐอเมริกากับอิหราน เพื่อเปนการกดดันให
อิหรานหยุดพัฒนาการเสริมสมรรถนะยูเรเนี่ยม
1.2 ราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร
น้ํามันเบนซิน ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และ 92 เฉลี่ยอยูที่ระดับ $91.82
และ $90.52 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $1.46 และ $1.50 ตอบารเรล ตามลําดับ ตามราคา
น้ํามันดิบ และจาก Petroleum Association of Japan (PAJ) รายงานปริมาณสํารองน้ํามันเบนซินของ
ญี่ปุน ประจําสัปดาหสิ้นสุดวันที่ 20 ตุลาคม 2550 เพิ่มขึ้น 0.22 ลานบารเรล มาอยูที่ระดับ 12.34 ลาน
บารเรลและ International Enterprise Singapore (IES) รายงานปริมาณสํารอง Light Distillates ของ
สิงคโปรสัปดาหสิ้นสุดวันที่ 24 ตุลาคม ลดลง 0.2 ลานบารเรล อยูที่ระดับ 6.66 ลานบารเรล และจีนยังคง
ลดการสงออก ประกอบกับโรงกลั่น Dumai (120,000 บารเรล/วัน) ของอินโดนีเซียจะปดซอมบํารุงตาม
แผนชวงตนเดือนพฤศจิกายน เปนเวลา 30 - 35 วัน
น้ํามันดีเซล ในสั ป ดาห นี้ ร าคาน้ํ า มั น ดี เ ซลหมุ น เร็ ว เฉลี่ ย อยู ที่ ร ะดั บ $97.38 ต อ บาร เ รล
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $1.38 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบ และทําสถิติสูงสุดเปนประวัติการณที่
ระดับ $100.49 ตอบารเรล จากขาวเกาหลีใต - ผูสงออกน้ํามันดีเซลรายใหญในภูมิภาคลดการสงออกใน
เดือนพฤศจิกายน ลงมากกวารอยละ 50 มาอยูที่ระดับ 230,000 บารเรล และมีขาว Pertamina ของ
อินโดนีเซียนําเขาน้ํามันดีเซลเพิ่มขึ้นรอยละ 49 ในเดือนพฤศจิกายน ที่ระดับ 8 ลานบารเรล สูงสุดในรอบ
16 เดือน เพื่อรองรับอุปสงคภายในประเทศชวงโรงกลั่น Dumai ปดซอมบํารุง และจากขาว Sinopec Corp.
ของจีนนําเขาน้ํามันดีเซลปริมาณ 120,000 ตัน สงมอบเดือนพฤศจิกายน สูงสุดในรอบ 11 เดือน จากอุปทาน
ในประเทศตึงตัวเนื่องจากโรงกลั่นลดอัตราการเดินเครื่อง

น้ํามันเตา ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเตาเฉลี่ยอยูที่ระดับ $72.86 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น
จากสัปดาหที่แลว $2.77 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบ และจาก Arbitrage cargo จากตะวันตกจะเขา
มายังภูมิภาคในเดือนพฤศจิกายน เพียง 1.6 ลานตัน ต่ํากวาคาเฉลี่ยซึ่งอยูที่ระดับประมาณ 2.5 - 2.6 ลาน
ตัน/เดือน และ IES รายงานปริมาณสํารอง Residues ของสิงคโปรสัปดาหสิ้นสุดวันที่ 24 ตุลาคม 2550
ลดลง 0.65 ลานบารเรล มาอยูที่ระดับ 11.23 ลานบารเรล และจาก PAJ รายงานปริมาณสํารองน้ํามันเตา
ประจําสัปดาหสิ้นสุดวันที่ 20 ตุลาคม 2550 ลดลง 0.37 ลานบารเรล มาอยูที่ระดับ 12.46 ลานบารเรล
2. ราคาขายปลีกน้าํ มันเชื้อเพลิงของไทย
ในสัปดาหนี้ผคู าน้ํามันทุกราย ไมมีการเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีก โดยมีราคาดังนี้
ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2550)

เบนซินออกเทน 95
เบนซินออกเทน 91
แกสโซฮอล 95
แกสโซฮอล 91
ดีเซลหมุนเร็ว
ดีเซลหมุนเร็วบี 5

ปตท.
30.79
29.99
27.29
26.49
27.74
27.04

หนวย : บาท/ลิตร
อื่นๆ
30.79
29.99
27.29
26.49
27.74
27.04

จากคาเงินบาทของไทยแข็งตัวขึ้นจากสัปดาหที่แลว 0.01 บาท/เหรียญสหรัฐ มาอยูที่ระดับ
เฉลี่ย 34.2676 บาท/เหรียญสหรัฐ ตนทุนน้ํามันเบนซินเพิ่มขึ้น 0.31 บาท/ลิตร และตนทุนน้ํามันดีเซลเพิ่มขึ้น
0.29 บาท/ลิตร สงผลใหคาการตลาดของน้ํามันเบนซินและดีเซลอยูที่ระดับ 0.55 บาท/ลิตร และ 0.29 บาท/ลิตร
ตามลําดับ และคาการกลั่นเฉลี่ยอยูที่ระดับ 1.63 บาท/ลิตร
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3. ฐานะกองทุนน้ํามันเชือ้ เพลิง
3.1 การจัดเก็บอัตราเงินสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงของน้าํ มันชนิดตางๆ เปนดังนี้
อัตราเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
( ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2550)
ชนิดน้าํ มัน
บาท/ลิตร
4.00
น้ํามันเบนซินออกเทน 95
น้ํามันเบนซินออกเทน 91
3.70
น้ํามันแกสโซฮอล 95
0.70
น้ํามันแกสโซฮอล 91
0.20
น้ํามันกาด
0.10
น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว
1.50
น้ํามันดีเซลหมุนเร็วบี 5
1.00
น้ํามันมวง
-0.9663
น้ํามันเตา
0.06
LPG
-0.9259
3.2 ฐานะกองทุนน้ํามันฯ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2550 มีเงินสดสุทธิ 12,302 ลานบาท มีหนี้สิน
คางชําระ 17,874 ลานบาท แยกเปนหนี้พันธบัตร 8,800 ลานบาท หนี้เงินชดเชยตรึงราคาน้ํามันคางชําระ
990 ลานบาท หนี้ชดเชยราคากาซ LPG 7,568 ลานบาท ภาระดอกเบี้ย (ดอกเบี้ยพันธบัตรอายุ 3 ป) 516
ลานบาท ฐานะกองทุนน้ํามันสุทธิติดลบ 5,572 ลานบาท มีรายละเอียด ดังนี้
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ประมาณการฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2550)

หนวย : ลานบาท

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

12,302
2,920
6,396
2,986

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

-17,874
-8,800
-990
-7,568
-516

ฐานะกองทุนน้ํามันฯ สุทธิ

-5,572

ประมาณการรายรับ/รายจายเดือน ต.ค. 50
รายรับจากเงินสงเขากองทุนฯ****
รายจายจากกองทุนฯ
ไถถอนพันธบัตร
ชําระหนี้เงินชดเชยตรึงราคาน้าํ มัน
ชําระหนี้ชดเชยราคา LPG
จายชดเชยราคาน้ํามัน B100
ชําระดอกเบี้ยพันธบัตร
รายรับมากกวารายจาย

4,342
-9,900
-8,800
-0.1
-751
-100
-249
-5,558

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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