สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
(27 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2549)
1. ราคาน้ํามันโลก
1.1 ราคาน้ํามันดิบ
ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันดิบดูไบและเบรนท เฉลี่ยอยูที่ระดับ $58.04 และ $62.17 ตอบารเรล
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $2.15 และ $3.56 ตอบารเรล จากขาวพยากรณอากาศคาดวาอุณหภูมิใน
สหรัฐอเมริกาอาจลดต่ําลงกวาปกติ และปริมาณสํารองน้ํามันของสหรัฐอเมริกาที่ผานมาปรับลดลง 1 ลานบารเรล/วัน
รวมทั้งสหภาพแรงงานของบริษัทรวมทุนในประเทศเวเนซูเอลา (Conoco และ Chevron) ซึ่งมีกําลังการ
ผลิตน้ํามันประมาณ 600,000 บารเรล/วัน ประกาศจะนัดหยุดงานประทวง เรื่องคาจางและสวัสดิการของ
พนักงานที่ไมเปนธรรม และการลอบวางระเบิดถังเก็บน้ํามันในพื้นที่ตอนเหนือของอิรัก ซึ่งพื้นที่ดังกลาวมี
กําลังการผลิตน้ํามันประมาณ 300,000 บารเรล/วัน ประกอบกับขาวสมาชิกกลุมโอเปค สนับสนุนใหโอเปค
ประกาศลดกําลังการผลิตอีกครั้งเพื่อพยุงราคาน้ํามันใหอยูในระดับที่โอเปคเห็นวาเหมาะสม ในการประชุม
วันที่ 14 ธันวาคม 2549
1.2 ราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร
น้ํามันเบนซิน ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และ 92 เฉลี่ยอยูที่ระดับ $66.40
และ $65.65 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $2.73 และ $2.53 ตอบารเรล ตามลําดับ ตามราคา
น้ํามันดิบ รวมทั้งมีแรงเสนอซื้อเขามาอยางตอเนื่องจากอินโดนีเซีย อินเดีย และศรีลังกา และ Taiwan's
Formosa Petrochemical Corp. ปดฉุกเฉินหนวย Fluid Catalytic Cracker (73,000 บารเรล/วัน)
เนื่องจากปญหาทางเทคนิค ประกอบกับ Oman Refining Company (ORC) ออกประมูลซื้อน้ํามันเบนซิน
ปริมาณรวม 2.2 ลานบารเรล สงมอบไตรมาสที่ 1 ป 2550 เนื่องจากโรงกลั่นมีแผนปดซอมบํารุงเพื่อขยาย
กําลังการกลั่นเพิ่มขึ้นอีก 25 % เปน 106,000 บารเรล/วัน ตั้งแตเดือนเมษายน 2550
น้ํามันดีเซล ในสั ป ดาห นี้ ร าคาน้ํ า มั น ดี เ ซลหมุ น เร็ ว เฉลี่ ย อยู ที่ ร ะดั บ $71.80 ต อ บาร เ รล
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $1.12 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบและจากการที่ Hin Leong บริษัท
Trading House รายใหญของสิงคโปร รวมทั้งเวียดนาม จีน และศรีลังกาออกประมูลซื้อน้ํามันดีเซล
อยางตอเนื่องในชวงสัปดาหนี้ ประกอบกับอุปทานจากเกาหลีใตลดลงจากการเริ่มเก็บสํารองเพื่อใชในฤดู
หนาวทําใหปริมาณสงออกลดลง

น้ํามันกาดและน้ํามันเตา ในสั ป ดาห นี้ ร าคาน้ํ า มั น ก า ดและน้ํ า มั น เตาเฉลี่ ย อยู ที่ ร ะดั บ
$76.78 และ $42.35 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $2.93 และ $1.17 ตอบารเรล
ตามลําดับ ตามราคาน้ํามันดิบ รวมทั้ง IES รายงานปริมาณสํารอง Residues สิงคโปรสัปดาหสิ้นสุดวันที่
29 พฤศจิกายน 2549 ลดลง 0.737 ลานบารเรล อยูที่ระดับ 14.136 ลานบารเรล ประกอบกับ Chinese
Petroleum Corp. (CPC) นําเขาน้ํามันเตากํามะถันต่ําเพื่อขายใหกับโรงไฟฟา Taiwan Power Co.
(Taipower) ปริมาณ 50,000 – 60,000 ตัน สงมอบเดือนมกราคม 2550 โดย CPC ไดนําเขาน้ํามันเตา
กํามะถันต่ําตั้งแตตนปปริมาณ 700,000 – 800,000 ตัน สูงกวาปริมาณนําเขาป 2548 ที่นําเขาปริมาณ
รวมทั้งปปริมาณ 300,000 ตัน ทั้งนี้เพื่อทดแทน LNG ซึ่งนําเขาต่ํากวาแผน และ Indian Oil Corp. (IOC)
ออกประมูลซื้อน้ํามันเตากํามะถันสูง สงมอบเดือนธันวาคม 2549 ปริมาณประมาณ 45,000 – 50,000 ตัน
2. ราคาขายปลีกน้าํ มันเชื้อเพลิงของไทย
ในสัปดาหนี้ผคู าน้ํามันทุกราย ปรับราคาน้ํามันเบนซินและน้ํามันดีเซลเพิ่มขึ้น 0.40 บาท/ลิตร
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2549 โดยมีราคาดังนี้
ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2549)

เบนซินออกเทน 95
เบนซินออกเทน 91
แกสโซฮอล
ดีเซลหมุนเร็ว

ปตท.
26.09
25.29
24.59
24.24

หนวย : บาท/ลิตร
อื่นๆ
26.09
25.29
24.59
24.24

จากคาเงินบาทของไทยแข็งตัวขึ้นจากสัปดาหที่แลว 0.41 บาท/เหรียญสหรัฐ มาอยูที่ระดับเฉลี่ย
36.2728 บาท/เหรียญสหรัฐ ในขณะที่ตนทุนน้ํามันเบนซินเพิ่มขึ้น 0.46 บาท/ลิตร และตนทุนน้ํามันดีเซล
เพิ่มขึ้น 0.07 บาท/ลิตร ตามลําดับ สงผลใหคาการตลาดของน้ํามันเบนซินและดีเซลอยูที่ระดับ 1.07 บาท/ลิตร
และ 1.24 บาท/ลิตร ตามลําดับ และคาการกลั่นเฉลี่ยอยูที่ระดับ 1.15 บาท/ลิตร
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3. ฐานะกองทุนน้ํามันเชือ้ เพลิง
3.1 การจัดเก็บอัตราเงินสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงของน้าํ มันชนิดตางๆ เปนดังนี้
อัตราเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
( ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2549)
ชนิดน้ํามัน
น้ํามันเบนซินออกเทน 95
น้ํามันเบนซินออกเทน 91
น้ํามันแกสโซฮอล
น้ํามันกาด
น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว
น้ํามันดีเซลบี 5
น้ํามันมวง
น้ํามันเตา
LPG

บาท/ลิตร
3.46
3.26
1.50
0.10
1.50
0.6284
0.2722
0.06
-1.3563

3.2 ฐานะกองทุนน้ํามันฯ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2549 มีเงินสดสุทธิ 4,365 ลานบาท มีหนี้สินคางชําระ
48,598 ลานบาท แยกเปนหนี้พันธบัตร 17,600 ลานบาท หนี้เงินกูสถาบันการเงิน 17,446 ลานบาท หนี้เงิน
ชดเชยตรึงราคาน้ํามันคางชําระ 1,546 ลานบาท หนี้ชดเชยราคากาซ LPG 11,927 ลานบาท ดอกเบี้ยคางจาย
ประจําเดือน 79 ลานบาท ฐานะกองทุนน้ํามันสุทธิติดลบ 44,233 ลานบาท มีรายละเอียด ดังนี้
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ประมาณการฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2549)
หนวย : ลานบาท
เงินสุทธิ
-ยอดเงินคงเหลือในบัญชี
หนี้สินคางชําระ
-หนี้เงินกูสถาบันการเงิน
-หนีพ้ ันธบัตร
-หนี้เงินชดเชยตรึงราคาคางชําระ
-หนี้เงินชดเชยราคากาซ LPG
-ดอกเบี้ยคางจายประจําเดือน
ฐานะกองทุนน้ํามันฯ สุทธิ

4,365
4,365
-48,598
-17,446
-17,600
-1,546
-11,927
-79
-44,233

ประมาณการรายรับ/รายจายเดือน ธ.ค. 49
รายรับจากเงินสงเขากองทุนฯ
ชําระหนี้เงินกู*
ชําระหนี้เงินชดเชยตรึงราคาน้าํ มัน
ชําระหนี้ชดเชยราคา LPG
ชําระดอกเบี้ยเงินกู
รายรับมากกวารายจาย

3,842
-3,060
-209
-757
-79
-263

หมายเหตุ : * การชําระหนี้เงินกูดังกลาวแยกเปนหนี้ที่ครบกําหนดชําระจํานวน 2,313 ลานบาท
และชําระหนี้กอนครบกําหนดชําระจํานวน 747 ลานบาท

ที่มา : สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
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