สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
(1 – 7 ตุลาคม 2550)
1. ราคาน้ํามันโลก
1.1 ราคาน้ํามันดิบ
ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันดิบดูไบและเบรนท เฉลี่ยอยูที่ระดับ $73.58 และ $77.63 ตอบารเรล
ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $2.18 และ $1.09 ตอบารเรล ตามลําดับ จากการเทขายทํากําไรของนักลงทุน
และ Hedge Funds ประกอบกับตลาดกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา และยุโรป
จากปญหา Sub-Prime หลังจากมีรายงานวาผลประกอบการของบริษัท USB , Credit Suisse และ Citigroup
จะไดรับผลกระทบอยางรุนแรงในไตรมาส 3 โดยบริษัท USB มีแผนจะลดจํานวนพนักงาน 1,500 คน
รวมทั้ง Reuters รายงานปริมาณการผลิตน้ํามันดิบของกลุมโอเปคในเดือนกันยายน 2550 เพิ่มขึ้น
ประมาณ 0.25 ลานบารเรล/วัน มาอยูที่ระดับ 26.8 ลานบารเรล/วัน และจากขาวไนจีเรียสงออกน้ํามันดิบ
ในเดือนพฤศจิกายน 2550 เพิ่มขึ้น 0.13 ลานบารเรล/วัน มาอยูที่ระดับ 2.15 ลานบารเรล/วัน และขาว
รัสเซียสงออกน้ํามันดิบผานทอขนสงน้ํามันในเดือนกันยายน 2550 เพิ่มขึ้นประมาณ 0.29 ลานบารเรล/วัน
มาอยูที่ระดับ 4.55 ลานบารเรล/วัน
1.2 ราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร
น้ํามันเบนซิน ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และ 92 เฉลี่ยอยูที่ระดับ $82.94
และ $81.76 ตอบารเรล ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $1.77 และ $1.66 ตอบารเรล ตามลําดับ ตาม
ราคาน้ํามันดิบ และจากตลาดคาดวา Pertamina ของอินโดนีเซียจะชะลอการนําเขาน้ํามันเบนซินในเดือน
ตุลาคม 2550 เนื่องจากปริมาณสํารองในประเทศเพียงพอสําหรับชวงความตองการสูงสุด รวมทั้งขาวจีน
สงออกน้ํามันเบนซินในเดือนตุลาคม 2550 เพิ่มขึ้น 0.5 ลานบารเรล อยูที่ระดับ 1.28 ลานบารเรล ประกอบกับ
ขาวโรงกลั่น Dumai (120,000 บารเรล/วัน) ของประเทศอินโดนีเซียจะกลับมาดําเนินการในวันที่ 4 ตุลาคม
2550 หลังปดฉุกเฉินจากเหตุระเบิด
น้ํามันดีเซล ในสั ป ดาห นี้ ร าคาน้ํ า มั น ดี เ ซลหมุ น เร็ ว เฉลี่ ย อยู ที่ ร ะดั บ $91.01 ต อ บาร เ รล
ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $1.33 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบ และขาว Sinopec ของจีนจะลดการ
นําเขาน้ํามันดีเซลในเดือนตุลาคม 2550 ลงรอยละ 50 จากเดือนกันยายน 2550 มาอยูที่ระดับ 30,000 ตัน
เนื่องจากโรงกลั่น Hainan กําลังการผลิต 160,000 บารเรล/วัน จะสามารถกลับมาดําเนินการไดตามปกติ
หลังปดซอมบํารุงหนวยผลิต Heavy Residue ประกอบกับจากตลาดคาดวาญี่ปุนอาจชะลอการเขาซื้อ
น้ํามันดีเซลเพื่อใชเปนเชื่อเพลิงในฤดูหนาว เนื่องจากอุณหภูมิเฉลี่ยยังสูงกวาปกติ
น้ํามันเตา ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเตาเฉลี่ยอยูที่ระดับ $62.95 ตอบารเรล ปรับตัวลดลงจาก
สัปดาหที่แลว $0.07 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบ และจากขาวจีนลดการนําเขาน้ํามันเตาในเดือนตุลาคม
2550 ประมาณ 0.97 ลานตัน มาอยูที่ระดับ 0.68 ลานตัน เนื่องจากราคาในตลาดยังอยูในระดับสูง

2. ราคาขายปลีกน้าํ มันเชื้อเพลิงของไทย
ในสัปดาหนี้ผคู าน้ํามันทุกราย ไมมีการเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีก โดยมีราคาดังนี้
ราคาขายปลีกน้ํามันเชือ้ เพลิง

(ณ วันที่ 8 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 0.01 บาท/เหรียญสหรัฐ มาอยูที่ระดับ
เฉลี่ย 34.3723 บาท/เหรียญสหรัฐ ตนทุนน้ํามันเบนซินลดลง 0.38 บาท/ลิตร และตนทุนน้ํามันดีเซลลดลง
0.28 บาท/ลิตร สงผลใหคาการตลาดของน้ํามันเบนซินและดีเซลอยูที่ระดับ 1.65 บาท/ลิตร และ 1.19 บาท/ลิตร
ตามลําดับ และคาการกลั่นเฉลี่ยอยูที่ระดับ 1.51 บาท/ลิตร
3. ฐานะกองทุนน้ํามันเชือ้ เพลิง
3.1 การจัดเก็บอัตราเงินสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงของน้าํ มันชนิดตางๆ เปนดังนี้
อัตราเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
( ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2550)
ชนิดน้ํามัน
น้ํามันเบนซินออกเทน 95
น้ํามันเบนซินออกเทน 91
น้ํามันแกสโซฮอล 95
น้ํามันแกสโซฮอล 91
น้ํามันกาด
น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว
น้ํามันดีเซลบี 5
น้ํามันมวง
น้ํามันเตา
LPG

บาท/ลิตร
4.00
3.70
0.70
0.20
0.10
1.50
1.00
-0.0153
0.06
-0.9595
2

3.2 ฐานะกองทุนน้ํามันฯ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2550 มีเงินสดสุทธิ 19,408 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 7,511 ลานบาท มีรายละเอียด ดังนี้
ประมาณการฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2550)

หนวย : ลานบาท

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

19,408
2,920
9,045
7,443

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

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

ฐานะกองทุนน้ํามันฯ สุทธิ

-7,511

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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