สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
(22 – 28 พฤษภาคม 2549)
1. ราคาน้าํ มันโลก
1.1 ราคาน้ํามันดิบ
ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันดิบดูไบเฉลี่ยอยูที่ระดับ $63.85 ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $0.18 ตอบารเรล
ประกอบกับขาวโอเปคอาจไมลดเพดานการผลิตในระหวางการประชุมครั้งตอไปที่เมือง Caracas ประเทศเวเนซูเอลา
ในวันที่ 1 มิถุนายน 2549 โดย อิหรานจะสนับสนุนใหโอเปคคงเพดานการผลิตที่ 28,000 ลานบารเรล/วัน แมวา
ปจจัยพื้นฐานจะบงชี้ให โอเปค ควรลดการผลิตลงถึง 1.2 ลานบารเรล/วัน ทั้งนี้เพื่อแสดงใหเห็นวาอิหรานจะไมใช
น้ํามันเพื่อเปนเครื่องมือในการตอรองกับชาติตะวันตกเรื่องโครงการนิวเคลียร สวนราคาน้ํามันดิบเบรนทเฉลี่ยอยูที่
ระดับ $69.23 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $0.33 ตอบารเรล จากการเขาซื้อเพื่อเก็งกําไรอยาง
ตอเนื่องของนักลงทุนในตลาด NYMEX ประกอบกับความกังวลของผูคาเกี่ยวกับอุปทานน้ํามันดิบในชวงฤดูเฮอริ
เคนของสหรัฐอเมริกาที่จะเริ่มประมาณ เดือน มิถุนายน
1.2 ราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร
น้ํามันเบนซิน ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และ 92 เฉลี่ยอยูที่ระดับ $86.04
และ $85.53 ตอบารเรล ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $1.28 และ $1.36 ตอบารเรล ตามลําดับ เนื่องจาก
บริษัท Reliance ของอินเดียมีแผนสงออกน้ํามันเบนซิน ปริมาณ 60,000 ตัน สงมอบเดือน มิถุนายน 2549
น้ํามันดีเซล ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็วเฉลีย่ อยูที่ระดับ $84.03 ตอบารเรล
ปรับตัวเพิม่ ขึ้นจากสัปดาหที่แลว $0.56 ตอบารเรล เนื่องจากขาว บริษทั Pertamina ตองการนําเขาน้าํ มันดีเซล
ในเดือน มิถนุ ายน เพิม่ อีก 600,000 บารเรล จากที่ซอื้ แลวประมาณ 3.1 ลานบารเรลเพื่อใชในโรงไฟฟา PT Perusahaan
Listrik Negara เนื่องจากเกิดปญหาในระบบทอสงกาซ ขณะที่อุปทานในภูมภิ าคลดลง จากโรงกลัน่ หลายแหงอยูใ นชวง
ปดซอมบํารุง
น้ํามันกาดและน้ํามันเตา ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันกาดและเตาเฉลี่ยอยูที่ระดับ$84.87
และ $54.04 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $1.06 และ$0.13 ตอบารเรล ตามลําดับ ตามราคาปด
WTI ประกอบกับจีนผูซื้อน้ํามันเตารายใหญที่สุดในภูมิภาคนําเขาเพิ่มขึ้น โดยในชวงครึ่งแรกของเดือน
พฤษภาคม ปริมาณนําเขาที่ทา Huangpu อยูที่ระดับ 785,000 พันตัน เพิ่มขึ้น 50% จากเดือน เมษายน
ทั้งนี้จากปริมาณสํารองในประเทศอยูในระดับต่ํา

2. ราคาขายปลีกน้าํ มันเชื้อเพลิงของไทย
ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันไมมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีราคาดังนี้
ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2549)
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จากคาเงินบาทของไทยออนตัวลงจากสัปดาหที่แลว 0.26 บาท/เหรียญสหรัฐ มาอยูที่ระดับเฉลี่ย 38.4332
บาท/เหรียญสหรัฐ ในขณะที่ตนทุนน้ํามันเบนซินลดลง 0.17 บาท/ลิตร ตนทุนน้ํามันดีเซลเพิ่มขึ้น 0.27 บาท/ลิตร
จากสัปดาหกอน สงผลใหคาการตลาดของน้ํามันเบนซินและดีเซลอยูที่ระดับ - 0.08บาท/ลิตร และ 0.70 บาท/ลิตร
ตามลําดับ
3. ฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
3.1 การจัดเก็บอัตราเงินสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงของน้ํามันชนิดตางๆ เปนดังนี้
อัตราเงินกองทุนน้าํ มันเชื้อเพลิง
( ณ วันที่ 29 พ.ค. 2549)
ชนิดน้ํามัน
เงินสงเขากองทุน (บาท/ลิตร)
น้ํามันเบนซินออกเทน 95
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3.2 ฐานะกองทุนน้าํ มันฯ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2549 มีเงินสดสุทธิ 9, 158 ลานบาท มีหนี้สนิ คางชําระ
68,089 ลานบาท หนี้พันธบัตร 26,400 ลานบาท หนี้สถาบันการเงินอายุ 2.5 ป 29,605 ลานบาท หนี้เงิน
ชดเชยตรึงราคาคางชําระ 1,422 ลานบาท หนี้ชดเชยราคากาซ LPG 10,367 ลานบาท หนี้เงินคืนกรณีอนื่ ๆ 159
ลานบาท ดอกเบี้ยคางจายประจําเดือน 136 ลานบาท ฐานะกองทุนน้ํามันสุทธิติดลบ 58,931 ลานบาท มีรายละเอียดดังนี้
ประมาณการฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
( ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2549 )

หนวย: ลานบาท

เงินสุทธิ
-ยอดเงินคงเหลือในบัญชี
หนี้สินคางชําระ
หนี้สถาบันการเงินอายุ 2.5 ป
-หนีพ้ ันธบัตร
- -หนีเ้ งินชดเชยตรึงราคาคางชําระ
-หนี้เงินชดเชยราคากาซ LPG
-หนี้เงินคืนกรณีอื่นๆ
-ดอกเบี้ยคางจายประจําเดือน
-ฐานะกองทุนน้ํามันฯ สุทธิ

9,158
9,158
-68,089
-29,605
-26,400
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-159
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-58,931

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

2,645
-5,500
-250
-250
-136
-3,491

หมายเหตุ: 1.ปรับหนี้สถาบันการเงินจาก 5 ป เปนอายุ 2.5 ป ตั้งแต 31 มีนาคม 2549
2.หนี้ชดเชยราคา LPG เปนตัวเลขประมาณการที่สอบถามจากผูประกอบการ
3.หนี้ชดเชยตรึงราคาน้ํามันคางชําระเปนตัวเลขประมาณการ

ที่มา : สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
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