สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
(5 – 11 มิถุนายน 2549)
1. ราคาน้าํ มันโลก
1.1 ราคาน้ํามันดิบ
ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันดิบดูไบและเบรนทเฉลี่ยอยูที่ระดับ $65.54 และ $68.17 ตอบารเรล
ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $0.49 และ $1.58 ตอบารเรล ตามลําดับ เนื่องจากนายอาลี ลาริจานี
(หัวหนาผูเจรจาตอรองของอิหราน) ออกมากลาววาอิหรานรับพิจารณาขอเสนอของสหภาพยุโรป เพื่อให
อิหรานยุติการเสริมสมรรถนะแรยูเรเนียม โดยคาดวาจะมีการเจรจาตอรองกันอีกครั้งเพื่อบรรลุขอสรุป
ที่ยอมรับไดทั้งสองฝาย ประกอบกับนายซามูเอล บอดแมน (รัฐมนตรีพลังงานของสหรัฐอเมริกา) แถลงวา
รัฐบาลสหรัฐอเมริกา จะนําน้ํามันสํารองทางยุทธศาสตรออกมาใชทันที หากการขนสงน้ํามันในอาว
เปอรเซียหยุดชะงักลง
1.2 ราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร
น้ํามันเบนซิน ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และ 92 เฉลี่ยอยูที่ระดับ $84.38
และ $83.88 ตอบารเรล ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $0.16 และ $0.19 ตอบารเรล ตามลําดับ ตามราคา
ซื้อ ขายน้ํ า มั น ดิ บ ระหว า งวั น ในตลาดซื้ อ ขายลว งหนา (NYMEX) ประกอบกั บจี น ส ง ออกน้ํ า มั น เบนซิ น
สงมอบปลายเดือน กรกฎาคม 2549 ปริมาณ 10,000 ตัน อยางไรก็ตามตลาดคาดวาญี่ปุนจะเพิ่มการ
นําเขา น้ํามันเบนซิน หลังจาก PAJ รายงาน สตอกน้ํามันเบนซิน ของญี่ปุนลดลงเปนสัปดาหที่ 3 ติดตอกัน
มาอยูที่ระดับ 12.73 ซึ่งต่ํากวาระดับ 5 ปเฉลี่ยอยูประมาณ 11% เนื่องจากโรงกลั่นอยูในชวงปดซอมบํารุงประจําป
น้ํามันดีเซล ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็วเฉลี่ยอยูที่ระดับ $88.09 ตอบารเรล
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $2.17 ตอบารเรล ตามราคาปด WTI และราคาซื้อขายน้ํามันดิบระหวางวัน
ในตลาดลวงหนา (NYMEX) ประกอบกับอุปทาน น้ํามันดีเซลจากตะวันออกกลางลดลงจากความตองการ
ใชในประเทศเพิ่มสูงขึ้น
น้ํามันกาดและน้ํามันเตา ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันกาดเฉลี่ยอยูที่ระดับ $87.18 ตอบารเรล
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $0.03 ตอบารเรล สวนราคาน้ํามันเตาเฉลี่ยอยูที่ระดับ $52.47ปรับตัวลดลงจาก
สัปดาหที่แลว $0.40 ตอบารเรล ตามราคาซื้อขายน้ํามันดิบระหวางวันในตลาดซื้อขายลวงหนา (NYMEX)
และ ICE ประกอบกับปจจัยพื้นฐานยังคงออนตัวจาก Arbitrage เขามาในภูมิภาคชวงเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2549
ปริมาณเดือนละ 3.30 - 3.40 ลานตัน ซึ่งนับเปนปริมาณตอเดือนที่สูงที่สุดในรอบ 2 ป

2. ราคาขายปลีกน้าํ มันเชื้อเพลิงของไทย
ในสัปดาหนี้ผูคาน้ํามัน ไมมีการเปลี่ยนแปลงราคา โดยมีราคาดังนี้
ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 14 มิถุนายน 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

จากคาเงินบาทของไทยออนตัวลงจากสัปดาหที่แลว 0.10 บาท/เหรียญสหรัฐ มาอยูที่ระดับเฉลี่ย 38.3847
บาท/เหรียญสหรัฐ ในขณะที่ตนทุนน้ํามันเบนซินและน้ํามันดีเซลเพิ่มขึ้น 0.01และ 0.58 บาท/ลิตร จากสัปดาหกอ น
สงผลใหคาการตลาดของน้ํามันเบนซินและดีเซลอยูที่ระดับ 0.51 บาท/ลิตร และ 0.82 บาท/ลิตร ตามลําดับ
3. ฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
3.1 การจัดเก็บอัตราเงินสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงของน้ํามันชนิดตางๆ เปนดังนี้
อัตราเงินกองทุนน้าํ มันเชื้อเพลิง
( ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2549)
ชนิดน้ํามัน
บาท/ลิตร
น้ํามันเบนซินออกเทน 95
2.50
น้ํามันเบนซินออกเทน 91
2.30
น้ํามันแก็สโซฮอล
0.54
น้ํามันกาด
0.10
น้ํามันดีเซล
0.95
น้ํามันมวง
-1.4079
น้ํามันเตา
0.06
LPG
-2.0213
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3.2 ฐานะกองทุนน้าํ มันฯ ณ วันที่ 5 มิถนุ ายน 2549 มีเงินสดสุทธิ 10,274 ลานบาท มีหนีส้ ินคางชําระ 68,242
ลานบาท หนี้พนั ธบัตร 26,399 ลานบาท หนี้เงินกูสถาบันการเงิน 29,605 ลานบาท หนี้เงินชดเชยตรึงราคาคางชําระ 1,413
ลานบาท หนีช้ ดเชยราคากาซ LPG 10,533 ลานบาท หนีเ้ งินคืนกรณีอนื่ ๆ 159 ลานบาท ดอกเบี้ยคางจายประจําเดือน
133 ลานบาท ฐานะกองทุนน้าํ มันสุทธิติดลบ 57,968 ลานบาท มีรายละเอียดดังนี้
ประมาณการฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
( ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2549 )

หนวย: ลานบาท

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

10,274
10,274
-68,242
-29,605
-26,399
-1,413
-10,533
-159
-133
-57,968

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

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

หมายเหตุ: *หนี้ชดเชยตรึงราคาน้ํามันคางชําระเปนตัวเลขประมาณการ
**หนี้ชดเชยราคา LPG เปนตัวเลขประมาณการ

ที่มา : สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
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