สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
(17 – 23 กันยายน 2550)
1. ราคาน้ํามันโลก
1.1 ราคาน้ํามันดิบ
ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันดิบดูไบและเบรนท เฉลี่ยอยูที่ระดับ $74.64 และ $77.95 ตอบารเรลปรับตัว
เพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $1.70 และ $1.56 ตอบารเรล ตามลําดับ จากขาว U.S. National Hurricane Center
ประกาศเตือนภัยพายุลูกใหมกําลังกอตัวและอาจพัดเขาสูอาวเม็กซิโก ทําใหบริษัทน้ํามันหลายรายอพยพ
คนงานบางสวนออกจากแทนขุดเจาะน้ํามันในบริเวณดังกลาว ประกอบกับขาวการลดอัตราดอกเบี้ยของ
ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาเพื่อเพิ่มสภาพคลองทางเศรษฐกิจสรางความเชื่อมั่นใหนักลงทุน และ Energy
Information Administration (EIA) รายงานอุปทานน้ํามันดิบอาจตึงตัวโดยปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น
500,000 บารเรล/วัน จากโอเปคยังไมเพียงพอตอความตองการในฤดูหนาวนอกจากนี้ปริมาณการผลิต
น้ํามันนอกชายฝงสหรัฐอเมริกายังหยุดดําเนินการอยูรอยละ 63 รวมทั้งขาวกองกําลังติดอาวุธของไนจีเรียขู
จะเขาโจมตีแหลงผลิตน้ํามันและลักพาตัวประกันหลังจากที่หัวหนากลุมถูกควบคุมตัวในประเทศ Angola
1.2 ราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร
น้ํามันเบนซิน ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และ 92 เฉลี่ยอยูที่ระดับ $84.38 และ
$83.22 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $3.48 และ $3.55 ตอบารเรล ตามลําดับ ตามราคาน้ํามันดิบ
และจากความตองการใชในประเทศอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นในชวงเทศกาล Ramadan และ International
Enterprise Singapore (IES) รายงานปริมาณสํารองของสิงคโปรสัปดาหสิ้นสุด 19 กันยายน 2550 ลดลง
0.75 ลานบารเรล มาอยูที่ระดับ 8.24 ลานบารเรล และจากขาวโรงกลั่น Pak-Arab Refinery Co. ของ
ปากีสถานงดสงออกน้ํามันเบนซินออกเทน 90 ปริมาณ 85,000 - 170,000 บารเรล/เดือน ตั้งแตเดือน
กันยายน – ธันวาคม 2550 เนื่องจากโรงกลั่นปดซอมบํารุง ประกอบกับ Arbitrage จะเปดไปตะวันตกจาก
ผลกระทบของเฮอริเคนสงผลใหเกิดปญหาทางเทคนิคทําใหโรงกลั่นหลายแหงปดดําเนินการ
น้ํามันดีเซล ในสั ป ดาห นี้ ร าคาน้ํ า มั น ดี เ ซลหมุ น เร็ ว เฉลี่ ย อยู ที่ ร ะดั บ $92.43 ต อ บาร เ รล
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $1.01 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบ และ IES รายงานปริมาณสํารอง
ของสิงคโปรสัปดาหสิ้นสุด 19 กันยายน 2550 ลดลง 1.24 ลานบารเรล มาอยูที่ระดับ 6.51 ลานบารเรล
และโรงกลั่น Onsan (240,000 บารเรล/วัน) ของเกาหลีใตมีกําหนดปดซอมบํารุงระหวางวันที่ 8 - 29
ตุลาคม 2550 รวมทั้งมีอุปสงคจากออสเตรเลียเริ่มเขามาในตลาดเพื่อใชในชวงฤดูทองเที่ยว
น้ํามันเตา ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเตาเฉลี่ยอยูที่ระดับ $62.41 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น
จากสัปดาหที่แลว $1.44 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบ และ Arbitrage Fuel Oil จากตะวันตกมาเอเชียลดลง
เนื่องจากอุปทานน้ํามันเตาในตะวันออกกลางตึงตัว

2. ราคาขายปลีกน้าํ มันเชื้อเพลิงของไทย
ในสัปดาหนี้ผูคาน้ํามันทุกราย ปรับราคาน้ํามันเบนซินและดีเซลเพิ่มขึ้น จํานวน 2 ครั้งๆ 0.40
บาท/ลิตร เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2550 และ วันที่ 22 กันยายน 2550 โดยมีราคาดังนี้
ราคาขายปลีกน้ํามันเชือ้ เพลิง

(ณ วันที่ 24 กันยายน 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 34.3771 บาท/เหรียญสหรัฐ ตนทุนน้ํามันเบนซินเพิ่มขึ้น 0.76 บาท/ลิตร และตนทุนน้ํามันดีเซล
เพิ่มขึ้น 0.23 บาท/ลิตร สงผลใหคาการตลาดของน้ํามันเบนซินและดีเซลอยูที่ระดับ 1.15 บาท/ลิตร และ 1.25
บาท/ลิตร ตามลําดับ และคาการกลั่นเฉลี่ยอยูที่ระดับ 1.21 บาท/ลิตร
3. ฐานะกองทุนน้ํามันเชือ้ เพลิง
3.1 การจัดเก็บอัตราเงินสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงของน้าํ มันชนิดตางๆ เปนดังนี้
อัตราเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
( ณ วันที่ 24 กันยายน 2550)
ชนิดน้ํามัน
น้ํามันเบนซินออกเทน 95
น้ํามันเบนซินออกเทน 91
น้ํามันแกสโซฮอล 95
น้ํามันแกสโซฮอล 91
น้ํามันกาด
น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว
น้ํามันดีเซลบี 5
น้ํามันมวง
น้ํามันเตา
LPG

บาท/ลิตร
4.00
3.70
0.90
0.40
0.10
1.50
1.00
-0.5063
0.06
-0.8710
2

3.2 ฐานะกองทุนน้ํามันฯ ณ วันที่ 18 กันยายน 2550 มีเงินสดสุทธิ 16,985 ลานบาท มีหนี้สิน
คางชําระ 27,417 ลานบาท แยกเปนหนี้พันธบัตร 17,600 ลานบาท หนี้เงินชดเชยตรึงราคาน้ํามันคางชําระ
990 ลานบาท หนี้ชดเชยราคากาซ LPG 8,066 ลานบาท ภาระดอกเบี้ย (ดอกเบี้ยพันธบัตรอายุ 2 และ 3 ป)
761 ลานบาท ฐานะกองทุนน้ํามันสุทธิติดลบ 10,432 ลานบาท มีรายละเอียด ดังนี้
ประมาณการฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 18 กันยายน 2550)

หนวย : ลานบาท

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

16,985
2,920
9,045
5,020

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

-27,417
-17,600
-990
-8,066
-761

ฐานะกองทุนน้ํามันฯ สุทธิ

-10,432

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

4,134
-854
-0.4
-753
-100
3,280

หมายเหตุ :

* ตองสะสมไวตามขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของ สบพน. และผูถือพันธบัตร
** หนี้ชดเชยตรึงราคาน้าํ มันคางชําระและหนี้ชดเชยราคา 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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