สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
(29 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2549)
1. ราคาน้าํ มันโลก
1.1 ราคาน้ํามันดิบ
ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันดิบดูไบและเบรนทเฉลี่ยอยูที่ระดับ $65.12 และ $70.04 ตอบารเรล ปรับตัว
เพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $1.27 และ $0.81 ตอบารเรล ตามลําดับ เนื่องจากปริมาณความตองการใชน้ํามันที่
เพิ่มขึ้นอยางมากของจีนผูบริโภคน้ํามัน รายใหญ อันดับ 2 ของโลกโดยจากตัวเลขปริมาณความตองการน้ํามัน
ในเดือน เมษายน 2549 เพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของปกอนประมาณ 10.8% มาอยูที่ระดับ 6.69 ลานบารเรล/วัน
และปริมาณการนําเขาน้ํามันดิบตั้งแตเดือน มกราคม 2549 ถึง เมษายน 2549 เพิ่มขึ้นจากปกอนประมาณ
17.3% มาอยูที่ระดับ 2.99 ลานบารเรล/วัน ประกอบกับการประชุมระดับรัฐมนตรีตางประเทศของกลุมประเทศ
ไมฝกใฝฝายใด(Non Aligned Movement - NAM))ที่จัดขึ้นที่เมืองปุตราจายา ประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 30
พฤษภาคม 2549 โดยชาติสมาชิกไดแสดงจุดยืนในการสนับสนุนอิหรานวามีสิทธิที่จะพัฒนานิวเคลียรเพื่อใช
ในทางสันติได ทวาจะตองสรางความมั่นใจใหนานาประเทศวาการดําเนินการดังกลาวจะไมสงผลกระทบตอ
ความมั่นคงของโลก
1.2 ราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร
น้ํามันเบนซิน ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และ 92 เฉลี่ยอยูที่ระดับ $85.90
และ $85.42 ตอบารเรล ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $0.14 และ $0.10 ตอบารเรล ตามลําดับ เนื่องจากเปน
วันหยุดในตลาดสหรัฐอเมริกาและยุโรปทําใหการซื้อขายเบาบางถึงแมวาไตหวันจะออกประมูลซื้อน้ํามันเบนซิน
ในปริมาณ 300,000 บารเรล
น้ํามันดีเซล ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็วเฉลีย่ อยูที่ระดับ $84.57 ตอบารเรล
ปรับตัวเพิม่ ขึ้นจากสัปดาหที่แลว $0.54 ตอบารเรล ตามราคาซื้อขายน้ํามันดิบลวงหนาในตลาด NYMEX และ
ICE ประกอบกับบริษัท Hindustan Petroleum Corp. (HPCL) ออกประมูลซื้อน้ํามันดีเซลปริมาณ
100,000 ตัน สงมอบครึ่งหลังเดือน มิถนุ ายน ถึงตนเดือน กรกฏาคม 2549
น้ํามันกาดและน้ํามันเตา ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันกาดเฉลี่ยอยูที่ระดับ $86.08 ตอบารเรล
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $1.21 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบ สวนราคาน้ํามันเตาเฉลี่ยอยูที่ระดับ $53.71
ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $0.33 ตอบารเรล เนื่องจากมีอุปทานจํานวนมากที่เขามาในตลาดอยางตอเนื่อง
ไดแก Mangalore Refinery and Petrochemicals Lts. (MRPL) ของอินเดีย ออกประมูลขายน้ํามันเตาปริมาณ
80,000 ตัน สงมอบวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2549 และบริษัท Petron. Corp. ของฟลลิปนส ขายน้ํามันเตา
ปริมาณ 39,000 ตัน สงมอบวันที่ 19 - 23 มิถุนายน 2549

2. ราคาขายปลีกน้าํ มันเชื้อเพลิงของไทย
ในสัปดาหนี้ผูคาน้ํามัน ยกเวน ปตท. ปรับราคาน้ํามันเบนซินและน้ํามันดีเซลหมุนเร็วเพิ่มขึ้น 0.50 บาท/ลิตร
เมื่อวันที่ 31พฤษภาคม 2549 ตอมาไดปรับราคาน้าํ มันเบนซินและน้าํ มันดีเซลหมุนเร็วลดลง 0.10 บาท/ลิตร
เมื่อวันที่ 3 มิถนุ ายน 2549 ในสวนของปตท. ปรับราคาน้ํามันเบนซินและน้ํามันดีเซลหมุนเร็วเพิ่มขึ้น 0.40 บาท/ลิตร
เมื่อวันที่ 3 มิถนุ ายน 2549 โดยมีราคาดังนี้
ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 5 มิถนุ ายน 2549)
หนวย : บาท/ลิตร
เบนซินออกเทน 95
เบนซินออกเทน 91
แก็สโซฮอล
ดีเซลหมุนเร็ว

ปตท.
29.79
28.99
28.29
27.14

อื่นๆ
29.79
28.99
28.29
27.14

จากคาเงินบาทของไทยแข็งตัวขึ้นจากสัปดาหที่แลว 0.14 บาท/เหรียญสหรัฐ มาอยูที่ระดับเฉลี่ย 38.2898
บาท/เหรียญสหรัฐ ในขณะที่ตนทุนน้ํามันเบนซินลดลง 0.11 บาท/ลิตร ตนทุนน้ํามันดีเซลเพิ่มขึ้น 0.05 บาท/ลิตร
จากสัปดาหกอน สงผลใหคาการตลาดของน้ํามันเบนซินและดีเซลอยูที่ระดับ 0.22 บาท/ลิตร และ 0.69 บาท/ลิตร
ตามลําดับ
3. ฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
3.1 การจัดเก็บอัตราเงินสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงของน้ํามันชนิดตางๆ เปนดังนี้
อัตราเงินกองทุนน้าํ มันเชื้อเพลิง
( ณ วันที่ 5 มิ.ย. 2549)
ชนิดน้ํามัน
บาท/ลิตร
น้ํามันเบนซินออกเทน 95
2.50
น้ํามันเบนซินออกเทน 91
2.30
น้ํามันแก็สโซฮอล
0.54
น้ํามันกาด
0.10
น้ํามันดีเซล
0.95
น้ํามันมวง
-0.8500
น้ํามันเตา
0.06
LPG
-1.9910
2

3.2 ฐานะกองทุนน้าํ มันฯ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2549 มีเงินสดสุทธิ 10,008 ลานบาท มีหนี้สินคางชําระ 68,089
ลานบาท หนี้พนั ธบัตร 26,400 ลานบาท หนี้สถาบันการเงินอายุ 2.5 ป 26,605 ลานบาท หนี้เงินชดเชยตรึงราคาคางชําระ
1,422 ลานบาท หนีช้ ดเชยราคากาซ LPG 10,367 ลานบาท หนีเ้ งินคืนกรณีอื่นๆ 159 ลานบาท ดอกเบีย้ คางจาย
ประจําเดือน 159 ลานบาท ฐานะกองทุนน้าํ มันสุทธิติดลบ 58,081 ลานบาท มีรายละเอียดดังนี้
ประมาณการฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
( ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2549 )

หนวย: ลานบาท

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

10,008
10,008
-68,089
-26,605
-26,400
-1,422
-10,367
-159
-159
-58,081

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

2,611
-250
-250
-133
1,978

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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