สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
(10 - 16 กรกฎาคม 2549)
1. ราคาน้าํ มันโลก
1.1 ราคาน้ํามันดิบ
ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันดิบดูไบและเบรนทเฉลี่ยอยูที่ระดับ $69.60 และ $74.67 ตอบารเรล ปรับตัว
เพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $0.72 และ $0.88 ตอบารเรล ตามลําดับ เนื่องจากอิหรานจะยังไมใหคําตอบ 6 ชาติ
สมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ ในเรื่องขอเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนการระงับโครงการทดลอง
อาวุธนิวเคลียรและรอยเตอรคาดการณตัวเลขน้ํามันดิบและสตอกน้ํามันเบนซินที่จะประกาศในสัปดาหนี้
จะลดลง
1.2 ราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร
น้ํามันเบนซิน ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และ 92 เฉลี่ยอยูที่ระดับ $85.08
และ $84.30 ตอบารเรล ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $0.46 และ $0.11 ตอบารเรล ตามลําดับ ตามราคาปด
น้ํามันดิบ ประกอบกับเวียดนามลดราคาพรีเมียม ในการจัดซื้อน้ํามันเบนซินสงมอบในเดือน สิงหาคม 2549
และตลาดคาดวาบริษัท Petrovietnam Trading Co.,(Petechim) จะยกเลิกประมูลซื้อน้ํามันเบนซินประมาณ
43,000 บารเรล สงมอบปลายเดือน กรกฎาคม 2549
น้ํามันดีเซล ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็วเฉลี่ยอยูที่ระดับ $87.20 ตอบารเรล
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $0.55 ตอบารเรล ตามราคาซื้อขายน้ํามันที่ใชเพื่อความอบอุนในตลาดซื้อ
ขายลวงหนา ICE และจากความตองการซื้ออยางตอเนื่องของเวียดนาม โดยบริษัท Petrolimex ของ
เวียดนามออกประมูลซื้อน้ํามันดีเซลปริมาณรวม 3.24 ลานบารเรลสงมอบชวงไตรมาสที่ 3 ป 2549
น้ํามันกาดและน้ํามันเตา ในสัปดาหนี้ราคาน้ํา มันกาดและเตาเฉลี่ย อยูที่ระดับ
$87.30 และ $56.41 ตอ บารเ รล ปรับ ตัว เพิ่ม ขึ้น จากสัป ดาหที่แ ลว $0.45 และ $2.70 ตอ บารเ รล
ตามลํา ดับ ตามราคาน้ํา มัน ดิบ ประกอบกับอินเดียจะลดการสงออกน้ํามันเตาในเดือน สิงหาคม 2549
ลง 9% เมื่อเทียบกับเดือนกอนมาอยูที่ระดับประมาณ 255,000 ตัน

2. ราคาขายปลีกน้าํ มันเชื้อเพลิงของไทย
ในสัปดาหนี้ผูคาน้ํามัน ยกเวน ปตท. ปรับราคาน้ํามันเบนซินและน้ํามันดีเซลเพิ่มขึ้น 0.40 บาท/ลิตร เมื่อ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2549 โดยมีราคาดังนี้
ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2549)
หนวย : บาท/ลิตร
เบนซินออกเทน 95
เบนซินออกเทน 91
แก็สโซฮอล
ดีเซลหมุนเร็ว

ปตท.
30.19
29.39
28.69
27.94

อื่นๆ
30.59
29.79
29.09
28.34

จากคาเงินบาทของไทยแข็งตัวขึ้นจากสัปดาหที่แลว 0.18 บาท/เหรียญสหรัฐ มาอยูที่ระดับเฉลี่ย
37.9768 บาท/เหรียญสหรัฐ ในขณะที่ตนทุนน้ํามันเบนซินลดลง 0.21 บาท/ลิตร และตนทุนน้ํามันดีเซลเพิ่มขึ้น
0.03 บาท/ลิตร ตามลําดับ จากสัปดาหกอน สงผลใหคาการตลาดของน้ํามันเบนซินและดีเซลอยูที่ระดับ
0.97 บาท/ลิตร และ 1.13 บาท/ลิตร ตามลําดับ
3. ฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
3.1 การจัดเก็บอัตราเงินสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงของน้ํามันชนิดตางๆ เปนดังนี้
อัตราเงินกองทุนน้าํ มันเชื้อเพลิง
( ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2549)
ชนิดน้ํามัน
บาท/ลิตร
น้ํามันเบนซินออกเทน 95
2.50
น้ํามันเบนซินออกเทน 91
2.30
น้ํามันแก็สโซฮอล
0.54
น้ํามันกาด
0.10
น้ํามันดีเซล
0.95
น้ํามันมวง
-0.1374
น้ํามันเตา
0.06
LPG
-1.9052
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3.2 ฐานะกองทุนน้ํามันฯ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2549 มีเงินสดสุทธิ 12,545 ลานบาท มีหนี้สนิ คางชําระ
68,731 ลานบาท แยกเปนหนีพ้ ันธบัตร 26,400 ลานบาท หนี้เงินกูส ถาบันการเงิน 29,605 ลานบาท หนี้เงิน
ชดเชยตรึงราคาคางชําระ 1,412 ลานบาท หนี้ชดเชยราคากาซ LPG 10,683 ลานบาท หนี้เงินคืนกรณีอนื่ ๆ
159 ลานบาท ดอกเบี้ยคางจายประจําเดือน 472 ลานบาท ฐานะกองทุนน้าํ มันสุทธิติดลบ 56,186 ลานบาท
มีรายละเอียดดังนี้
ประมาณการฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
( ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2549 )

หนวย: ลานบาท

เงินสุทธิ
-ยอดเงินคงเหลือในบัญชี
หนี้สินคางชําระ
-หนี้เงินกูสถาบันการเงิน
-หนีพ้ ันธบัตร
-หนี้เงินชดเชยตรึงราคาคางชําระ*
-หนี้เงินชดเชยราคากาซ LPG**
-หนี้เงินคืนกรณีอื่นๆ
-ดอกเบี้ยคางจายประจําเดือน
ฐานะกองทุนน้ํามันฯ สุทธิ

12,545
12,545
-68,731
-29,605
-26,400
-1,412
-10,683
-159
-472
-56,186

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

2,573
-250
-250
-472
1,601

หมายเหตุ: *หนี้ชดเชยตรึงราคาน้ํามันคางชําระเปนตัวเลขประมาณการ
**หนี้ชดเชยราคา LPG เปนตัวเลขประมาณการ

ที่มา : สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
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