สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
(8 – 14 พฤษภาคม 2549)
1. ราคาน้าํ มันโลก
1.1 ราคาน้ํามันดิบ
ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันดิบดูไบและเบรนทเฉลี่ยอยูท ี่ระดับ $65.70 และ $71.50 ตอบารเรล ปรับตัวลดลง
จากสัปดาหทแี่ ลว $1.23 และ $1.32 ตอบารเรล ตามลําดับ จากประธานาธิบดี Mahmoud Ahmadinejad
ของอิหรานสงจดหมายถึงประธานาธิบดี จอรช ดับเบิ้ลยูบูช เพื่อเสนอทางออกสําหรับกรณีพิพาทเรือ่ งโครงการ
นิวเคลียร ทั้งนี้นับเปนการติดตออยางเปดเผยเปนครั้งแรกในรอบ 27 ป ของผูนําอิหรานตอสหรัฐอเมริกาทําให
ตลาดลดความกังวลวาปญหานิวเคลียรอาจนําไปสูวกิ ฤตน้าํ มัน หากสหประชาชาติมมี ติคว่ําบาตรอิหราน
1.2 ราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร
น้ํามันเบนซิน ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และ 92 เฉลี่ยอยูที่ระดับ $85.86
และ $85.19 ตอบารเรล ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $2.34 และ $1.95 ตอบารเรล ตามลําดับ จากอินเดีย
ออกประมูลขายเบนซิน 95 ปริมาณ 60,000 พันตัน สงมอบตนเดือน มิถุนายน 2549
น้ํามันดีเซล ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็วเฉลี่ยอยูที่ระดับ $84.11 ตอบารเรล
ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $0.97 ตอบารเรล ตามราคาปดน้ํามันดิบประกอบกับอุปทานในตลาดคอนขางตึง
ตัวจากโรงกลัน่ Formosa ของไตหวันมีแผนปดซอมบํารุง
น้ํามันกาดและน้ํามันเตา ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันกาดและเตาเฉลี่ยอยูที่ระดับ$85.60
และ $54.93 ตอบารเรล ตามลําดับ น้ํามันกาดและน้ํามันเตาปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $2.51 และ$0.92
ตอบารเรล ตามราคาปดน้ํามันดิบประกอบกับจีนยังชะลอการนําเขาเพื่อรอดูทิศทางของราคาที่อาจลดลง
อีกตามราคาน้ํามันดิบ แมวาปริมาณสํารองในประเทศจะลดลงเนื่องจากปริมาณนําเขาในระดับต่ํา

2. ราคาขายปลีกน้าํ มันเชื้อเพลิงของไทย
ในสัปดาหนี้ผูคาน้ํามัน ยกเวน ปตท.ปรับราคาเบนซินและดีเซลหมุนเร็วลดลง 0.40 บาท/ลิตร เมื่อวันที่
9 พฤษภาคม 2549 โดยมีราคาดังนี้
ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2549)
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จากคาเงินบาทของไทยออนตัวลงจากสัปดาหที่แลว 0.01 บาท/เหรียญสหรัฐ มาอยูที่ระดับเฉลี่ย 37.7569
บาท/เหรียญสหรัฐ ในขณะที่ตนทุนน้ํามันเบนซินลดลง 0.55 บาท/ลิตร ตนทุนน้ํามันดีเซลลดลง 0.23 บาท/ลิตรจาก
สัปดาหกอน สงผลใหคาการตลาดของน้ํามันเบนซินและดีเซลอยูที่ระดับ 0.26 บาท/ลิตร และ 0.45 บาท/ลิตร
ตามลําดับ
3. ฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
3.1 การจัดเก็บอัตราเงินสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงของน้ํามันชนิดตางๆ เปนดังนี้
อัตราเงินกองทุนน้าํ มันเชื้อเพลิง
( ณ วันที่ 15 พ.ค. 2549)
ชนิดน้ํามัน
เงินสงเขากองทุน (บาท/ลิตร)
น้ํามันเบนซินออกเทน 95
2.50
น้ํามันเบนซินออกเทน 91
2.30
น้ํามันแก็สโซฮอล
0.54
น้ํามันกาด
0.10
น้ํามันดีเซล
0.95
น้ํามันมวง
-1.47
น้ํามันเตา
0.06
2

3.2 ฐานะกองทุนน้าํ มันฯ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2549 มีเงินสดสุทธิ 8, 601 ลานบาท มีหนี้สนิ คางชําระ
68,089 ลานบาท หนี้พันธบัตร 26,400 ลานบาท หนี้สถาบันการเงินอายุ 5 ป 29,605 ลานบาท หนี้เงิน
ชดเชยตรึงราคาคางชําระ 1,422 ลานบาท หนี้ชดเชยราคากาซ LPG 10,367 ลานบาท หนี้เงินคืนกรณีอนื่ ๆ 295
ลานบาท ดอกเบี้ยคางจายประจําเดือน 136 ลานบาท ฐานะกองทุนน้ํามันสุทธิติดลบ 59,488 ลานบาท มีรายละเอียดดังนี้
ประมาณการฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
( ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2549 )

หนวย: ลานบาท

เงินสุทธิ
-ยอดเงินคงเหลือในบัญชี
หนี้สินคางชําระ
หนี้เงินกูอายุ 5 ป)
-หนีพ้ ันธบัตร
- หนี้สถาบันการเงินอายุ 3 ป
-หนี้เงินชดเชยตรึงราคาคางชําระ
-หนี้เงินชดเชยราคากาซ LPG
-หนี้เงินคืนกรณีอื่นๆ
-ดอกเบี้ยคางจายประจําเดือน
-ฐานะกองทุนน้ํามันฯ สุทธิ

8,601
86,601
-68,089
-29,605
-26,400
-29,605
-1,422
-10,367
-159
-136
-59,488

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

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

หมายเหตุ: 1.ปรับเปนอายุ 2.5 ป ตั้งแต 31 มีนาคม 2549
2.หนี้ชดเชยราคา LPG เปนตัวเลขประมาณการที่สอบถามจากผูประกอบการ
3.หนี้ชดเชยตรึงราคาน้ํามันคางชําระเปนตัวเลขประมาณการ
ที่มา : สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
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