สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
(8 – 14 ตุลาคม 2550)
1. ราคาน้ํามันโลก
1.1 ราคาน้ํามันดิบ
ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันดิบดูไบและเบรนท เฉลี่ยอยูที่ระดับ $74.07 และ $78.59 ตอบารเรล
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $0.49 และ $0.97 ตอบารเรล ตามลําดับ จาก Energy Information
Administration (EIA) ของสหรัฐอเมริกา รายงานปริมาณสํารองน้ํามันดิบสัปดาหสิ้นสุดวันที่ 5 ตุลาคม 2550
ลดลง 1.7 ลานบารเรล อยูที่ระดับ 320.1 ลานบารเรล (ลดลงมากกวาที่นกั วิเคราะหคาดการณไว 0.90 ลานบารเรล)
และปริมาณสํารอง Distillates ลดลง 0.6 ลานบารเรล อยูที่ระดับ 135.3 ลานบารเรล(ลดลงมากกวาที่
นักวิเคราะหคาดการณไว 0.40 ลานบารเรล) ในขณะที่อุปสงคของ Distillates เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน
รอยละ 1.3 มาอยูที่ระดับ 4.21 ลานบารเรล และจากขาวคนงานบริษัท Chevron ประเทศไนจีเรียตามแหลง
ผลิตน้ํามันหลายแหง เชน Escravos , Warri , Port Harcourt และ Lagos จะหยุดงานประทวงเรียกรองให
นายจางเพิ่มคาจาง เงินบํานาญ และสวัสดิการแกพนักงาน
1.2 ราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร
น้ํามันเบนซิน ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และ 92 เฉลี่ยอยูที่ระดับ $85.82
และ $84.51 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $2.88 และ $2.75 ตอบารเรล ตามลําดับ ตามราคา
น้ํามันดิบ และจากขาวโรงกลั่นน้ํามัน Shell ในสิงคโปรปดฉุกเฉินหนวย Fluid Catalytic Cracker (33,000 บารเรล/วัน)
เนื่องจากปญหาทางเทคนิค และจาก International Enterprise Singapore (IES) รายงานปริมาณสํารอง
Light Distillate ของสิงคโปรสัปดาหสิ้นสุดวันที่ 10 ตุลาคม 2550 อยูที่ระดับต่ํากวาปริมาณสํารองชวง
เดียวกันของปกอน 0.13 ลานบารเรล (-1.8%)
น้ํามันดีเซล ในสั ป ดาห นี้ ร าคาน้ํ า มั น ดี เ ซลหมุ น เร็ ว เฉลี่ ย อยู ที่ ร ะดั บ $92.37 ต อ บาร เ รล
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $1.35 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบ และจากขาวเกาหลีใตจะลดปริมาณ
การสงออกในเดือนตุลาคม ลงรอยละ 9 จากเดือนกันยายน มาอยูที่ระดับ 1.06 ลานบารเรล และจาก IES
รายงานปริมาณสํารอง Middle Distillate ของสิงคโปรสัปดาหสิ้นสุดวันที่ 10 ตุลาคม ลดลง 1.45 ลานบารเรล
มาอยูที่ระดับ 6.61 ลานบารเรล ประกอบกับโรงกลั่น Mumbai ของอินเดียวางแผนปดซอมบํารุงหนวย
Diesel Hydro-Desulphuriser (37,000 บารเรล/วัน) เปนเวลา 25 วัน เริ่มตั้งแต 15 พฤศจิกายน 2550 เปนตนไป

น้ํามันเตา ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเตาเฉลี่ยอยูที่ระดับ $64.78 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น
จากสัปดาหที่แลว $1.82 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบ และขาว Pakistan State Oil (PSO) มีความตองการ
ซื้อน้ํามันเตาปริมาณ 930,000 ตัน เพื่อใชในการผลิตไฟฟา ประกอบกับ Arbitrage Cargo จากตะวันตก
มายังเอเชียในเดือนพฤศจิกายน อยูที่ 1.3 - 1.4 ลานตัน ต่ํากวาปริมาณ Arbitrage ในเดือนตุลาคม ที่
ระดับ 2.6 ลานตัน ประกอบกับผูคาประเมินวาภาวะอุปทานน้ํามันเตาที่ Fujairah จะตึงตัวจนถึงเดือน
ธันวาคมและจากขาวญี่ปุนออกประมูลซื้อน้ํามันเตาประมาณ 300,000 ตัน สงมอบเดือนตุลาคม 2550
เนื่องจากเตาปฏิกรณปรมาณูของโรงไฟฟานิวเคลียร Fukushima ของบริษัท Tokyo Electricity Power
(TEPCO) ปดฉุกเฉินจากปญหาทางเทคนิคตั้งแตวันที่ 11 ตุลาคม 2550 และจาก IES รายงานปริมาณ
สํารอง Residues ของสิงคโปรสัปดาหสิ้นสุดวันที่ 10 ตุลาคม 2550 อยูที่ระดับต่ํากวาปริมาณสํารองชวง
เดียวกันของปกอน 0.24 ลานบารเรล (-1.9%)
2. ราคาขายปลีกน้าํ มันเชื้อเพลิงของไทย
ในสัปดาหนี้ผคู าน้ํามันทุกราย ไมมีการเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีก โดยมีราคาดังนี้
ราคาขายปลีกน้ํามันเชือ้ เพลิง

(ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2550)
หนวย : บาท/ลิตร

เบนซินออกเทน 95
เบนซินออกเทน 91
แกสโซฮอล 95
แกสโซฮอล 91
ดีเซลหมุนเร็ว
ดีเซลหมุนเร็วบี 5

ปตท.
29.99
29.19
26.49
25.69
27.34
26.64

อื่นๆ
29.99
29.19
26.49
25.69
27.34
26.64

จากคาเงินบาทของไทยแข็งตัวขึ้นจากสัปดาหที่แลว 0.05 บาท/เหรียญสหรัฐ มาอยูที่ระดับ
เฉลี่ย 34.3223 บาท/เหรียญสหรัฐ ตนทุนน้ํามันเบนซินเพิ่มขึ้น 0.59 บาท/ลิตร และตนทุนน้ํามันดีเซลเพิ่มขึ้น
0.26 บาท/ลิตร สงผลใหคาการตลาดของน้ํามันเบนซินและดีเซลอยูที่ระดับ 1.09 บาท/ลิตร และ 0.94 บาท/ลิตร
ตามลําดับ และคาการกลั่นเฉลี่ยอยูที่ระดับ 1.79 บาท/ลิตร
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3. ฐานะกองทุนน้ํามันเชือ้ เพลิง
3.1 การจัดเก็บอัตราเงินสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงของน้าํ มันชนิดตางๆ เปนดังนี้
อัตราเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
( ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2550)
ชนิดน้ํามัน
น้ํามันเบนซินออกเทน 95
น้ํามันเบนซินออกเทน 91
น้ํามันแกสโซฮอล 95
น้ํามันแกสโซฮอล 91
น้ํามันกาด
น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว
น้ํามันดีเซลหมุนเร็วบี 5
น้ํามันมวง
น้ํามันเตา
LPG

บาท/ลิตร
4.00
3.70
0.70
0.20
0.10
1.50
1.00
-0.3424
0.06
-0.9435

3

3.2 ฐานะกองทุนน้ํามันฯ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2550 มีเงินสดสุทธิ 19,416 ลานบาท มีหนี้สิน
คางชําระ 26,919 ลานบาท แยกเปนหนี้พันธบัตร 17,600 ลานบาท หนี้เงินชดเชยตรึงราคาน้ํามันคางชําระ
990 ลานบาท หนี้ชดเชยราคากาซ LPG 7,568 ลานบาท ภาระดอกเบี้ย (ดอกเบี้ยพันธบัตรอายุ 2 และ 3 ป)
761 ลานบาท ฐานะกองทุนน้ํามันสุทธิติดลบ 7,503 ลานบาท มีรายละเอียด ดังนี้
ประมาณการฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2550)

หนวย : ลานบาท

เงินสดสุทธิ
-เงินสะสมสํารองเพื่อการชําระหนี้*
-เงินสะสมเพื่อการจายดอกเบี้ยและไถถอนพันธบัตรชุดที่ 2 (ต.ค.50)
-เงินคงเหลือในบัญชี

19,416
2,920
9,045
7,451

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

-26,919
-17,600
-990
-7,568
-761

ฐานะกองทุนน้ํามันฯ สุทธิ

-7,503

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

4,278
-9,895
-8,800
-0.1
-750
-100
-244
-5,617

หมายเหตุ :

* ตองสะสมไวตามขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาทีข่ อง สบพน. และผูถือพันธบัตร
** หนีช้ ดเชยตรึงราคาน้ํามันคางชําระและหนีช้ ดเชยราคา LPG เปนตัวเลขประมาณการ
*** รายรับจากเงินสงเขากองทุนฯ คํานวณโดยใชปริมาณการใช 6 เดือน (ม.ค. 50 – มิ.ย. 50) เฉลี่ย
และอัตราเงินสงเขากองทุนฯ ปจจุบนั แตเปนรายรับที่ยงั รวมเงินสงเขากองทุนฯ ของ LPG
กรณีสงออก และไมหกั ภาระการชดเชยราคา LPG ประมาณ 283 ลานบาท/เดือน

ที่มา : สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
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