สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
(10 – 16 กันยายน 2550)
1. ราคาน้ํามันโลก
1.1 ราคาน้ํามันดิบ
ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันดิบดูไบและเบรนท เฉลี่ยอยูที่ระดับ $72.95 และ $76.40 ตอบารเรล
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $2.84 และ $2.19 ตอบารเรล ตามลําดับ จากความกังวลเกี่ยวกับอุปทานน้าํ มันดิบ
ตึงตัวในไตรมาสที่ 4 จากขาว The Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) จํากัดการ
เพิ่มปริมาณการผลิตเพียง 500,000 บารเรล/วัน มาอยูที่ระดับ 27.2 ลานบารเรล/วัน ตั้งแต 1 พฤศจิกายน 2550
รวมทั้งขาว Hurricane Humberto ขึ้นฝงที่รัฐ Texas สงผลใหโรงกลั่น 3 แหง บริเวณ Port Arthur ปดทําการ
ฉุกเฉิน นอกจากนี้ Energy Information Administration (EIA) ปรับเพิ่มคาดการณอุปสงคน้ํามันโลกในปนี้
800,000 บารเรล/วัน จาก 84.9 ลานบารเรล/วัน มาอยูที่ 85.7 ลานบารเรล/วัน ประกอบกับขาวประธานาธิบดีอิหราน
ย้ําจุดยืนไมให U.N. Security Council (UNSC) กาวกายโครงการพัฒนานิวเคลียร แตจะประสานงานกับ
International Atomic Energy Agency (IAEA) เทานั้น ในขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงการตางประเทศของฝรั่งเศส
Mr.Bernard Koucher ประกาศเตรียมความพรอมทางการทหารกรณีพิพาทเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร
ระหวางอิหรานกับตะวันตก และเสนอใหเพิ่มมาตรการคว่ําบาตรที่เขมงวดขึ้น รวมทั้งขาวกองโจรในไนจีเรีย
บุกลักพาตัวเด็กอายุ 2 ป เพื่อเรียกคาไถบริเวณ Port Hartcourt ซึ่งเปนแหลงผลิตน้ํามันสําคัญในประเทศ
ไนจีเรีย
1.2 ราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร
น้ํามันเบนซิน ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และ 92 เฉลี่ยอยูที่ระดับ $80.90
และ $79.68 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $0.88 และ $0.60 ตอบารเรล ตามลําดับ ตามราคา
น้ํามันดิบ และจีนนําเขาปริมาณ 1.02 ลานบารเรล ในเดือนกันยายน 2550 สูงสุดตั้งแตป 2547 เพื่อรองรับอุปสงค
ชวงเทศกาล Golden Week ตนเดือนตุลาคม ขณะที่โรงกลั่นหลายแหงปดซอมบํารุง และจาก Pakistan
State Oil ออกประมูลซื้อน้ํามันเบนซินออกเทน 87 ปริมาณ 54,000 ตัน สงมอบเดือนกันยายนและ
พฤศจิกายน 2550 เนื่องจากโรงกลั่นปดซอมบํารุงและโรงกลั่น 3 แหงของสหรัฐอเมริกา กําลังผลิตรวม
850,000 บารเรล/วัน ปดฉุกเฉินเนื่องจาก Hurricane Humberto พัดขึ้นฝงบริเวณ Port Arthur ในรัฐ Texas
น้ํามันดีเซล ในสั ป ดาห นี้ ร าคาน้ํ า มั น ดี เ ซลหมุ น เร็ ว เฉลี่ ย อยู ที่ ร ะดั บ $91.42 ต อ บาร เ รล
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $4.75 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบ และ International Enterprise
Singapore (IES) รายงานปริมาณสํารองของสิงคโปรลดลง 1.70 ลานบารเรล อยูที่ระดับ 6.50 ลานบารเรล
ต่ําสุดในรอบ 5 สัปดาห และต่ํากวาในชวงเวลาเดียวกันของปกอนรอยละ 21 รวมทั้งขาวโรงกลั่นปดซอม
บํารุงประจําป ประกอบกับขาวอินเดียมีแผนนําเขาน้ํามันดีเซลตั้งแตเดือนเมษายน 2550 – พฤษภาคม
2551 เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนประมาณรอยละ 7 มาอยูที่ระดับ 1.5 ลานบารเรล/เดือน จาก
ความตองการใชเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ และขาวเอเชียสงออกน้ํามันดีเซลไปตะวันตกใน
เดือนกันยายน ปริมาณ 270,000 ตัน

น้ํามันเตา ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเตาเฉลี่ยอยูที่ระดับ $60.97 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น
จากสัปดาหที่แลว $0.47 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบ และขาวการสงออกน้ํามันเตาของอิหรานลดลงรอยละ
30 มาอยูที่ระดับ 300,000 ตัน สงผลใหอุปทานน้ํามันเตาที่ Fujaira ซึ่งเปนเมืองทาเติมน้ํามันเดินเรือที่
สําคัญในอาวเปอรเซียตึงตัว ประกอบกับ IES ของสิงคโปรรายงานปริมาณสํารองสัปดาหสิ้นสุดวันที่ 12
กันยายน 2550 ลดลงรอยละ 4.9 จากระยะเวลาเดียวกันป 2549 มาอยูที่ระดับ 12.97 ลานตัน
2. ราคาขายปลีกน้าํ มันเชื้อเพลิงของไทย
ในสัปดาหนี้ผูคาน้ํามันทุกราย ปรับราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็วและดีเซลหมุนเร็วบี 5 เพิ่มขึน้
0.40 บาท/ลิตร เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2550 โดยมีราคาดังนี้
ราคาขายปลีกน้ํามันเชือ้ เพลิง

(ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2550)
หนวย : บาท/ลิตร

เบนซินออกเทน 95
เบนซินออกเทน 91
แกสโซฮอล 95
แกสโซฮอล 91
ดีเซลหมุนเร็ว
ดีเซลหมุนเร็วบี 5

ปตท.
29.19
28.39
25.69
24.89
26.54
25.84

อื่นๆ
29.19
28.39
25.69
24.89
26.54
25.84

จากคาเงินบาทของไทยแข็งตัวขึ้นจากสัปดาหที่แลว 0.05 บาท/เหรียญสหรัฐ มาอยูที่ระดับ
เฉลี่ย 34.3626 บาท/เหรียญสหรัฐ ตนทุนน้ํามันเบนซินเพิ่มขึ้น 0.16 บาท/ลิตร และตนทุนน้ํามันดีเซล
เพิ่มขึ้น 1.00 บาท/ลิตร สงผลใหคาการตลาดของน้ํามันเบนซินและดีเซลอยูที่ระดับ 1.41 บาท/ลิตร และ 0.95
บาท/ลิตร ตามลําดับ และคาการกลั่นเฉลี่ยอยูที่ระดับ 1.27 บาท/ลิตร
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3. ฐานะกองทุนน้ํามันเชือ้ เพลิง
3.1 การจัดเก็บอัตราเงินสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงของน้าํ มันชนิดตางๆ เปนดังนี้
อัตราเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
( ณ วันที่ 17 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
-1.0430
0.06
-0.8664

3.2 ฐานะกองทุนน้ํามันฯ ณ วันที่ 10 กันยายน 2550 มีเงินสดสุทธิ 15,595 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 11,822 ลานบาท มีรายละเอียด ดังนี้
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ประมาณการฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 10 กันยายน 2550)
หนวย : ลานบาท
เงินสดสุทธิ
-เงินสะสมสํารองเพื่อการชําระหนี้*
-เงินสะสมเพื่อการจายดอกเบี้ยและไถถอนพันธบัตรชุดที่ 2 (ต.ค.50)
-เงินคงเหลือในบัญชี

15,595
2,920
9,045
3,630

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

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

ฐานะกองทุนน้ํามันฯ สุทธิ

-11,822

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
** 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
*** ดอกเบี้ยเงินกูจํานวน 267 ลานบาท แยกเปน ดอกเบี้ยเงินกูพันธบัตร 245 ลานบาท
และดอกเบี้ยเงินกูสถาบันการเงิน 22 ลานบาท

ที่มา : สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
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