สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
(12 – 18 มิถุนายน 2549)
1. ราคาน้าํ มันโลก
1.1 ราคาน้ํามันดิบ
ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันดิบดูไบและเบรนทเฉลี่ยอยูที่ระดับ $64.49 และ $67.37 ตอบารเรล
ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $1.54 และ $2.38 ตอบารเรล ตามลําดับ เนื่องจากนักลงทุนเทขายทํากําไร
ระยะสั้นในตลาดลวงหนาหลังรับขาวพายุลูกแรกของ ฤดูมรสุมของสหรัฐอเมริกา (Atlantic Hurricane
Season), พายุโซนรอน Alberto ที่แมวาไดเพิ่มกําลังแรงจาก 50 MPH เปน 70 MPH แตไมพัดผานแหลง
ขุดเจาะน้ํามันและกาซธรรมชาติในอาวเม็กซิโกและไมสรางความเสียหายตอระบบการผลิตน้ํามันและกาซ
ของสหรัฐอเมริกา
1.2 ราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร
น้ํามันเบนซิน ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และ 92 เฉลี่ยอยูที่ระดับ $82.71
และ $82.21 ตอบารเรล ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $1.83 และ $1.86 ตอบารเรล ตามลําดับ ตามราคาปด
น้ํามันดิบและตามราคาซื้อขายน้ํามันดิบระหวางวันในตลาดลวงหนา NYMEX ประกอบกับอุปทาน
น้ํามันเบนซินมีเพียงพอตอความตองการใชในชวงตนของฤดูกาลทองเที่ยวของสหรัฐอเมริกาจากปริมาณ
สํารองในประเทศปรับเพิ่มขึ้นตอเนื่อง 6 สัปดาหติดตอกัน
น้ํามันดีเซล ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็วเฉลี่ยอยูที่ระดับ $87.64 ตอบารเรล
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $1.72 ตอบารเรล เนื่องจากอินเดียออกประมูลซื้อน้ํามันดีเซลสงมอบครึ่งแรก
ของเดือน กรกฎาคม 2549 ปริมาณ 30,000 ตัน และ อินโดนีเซียจะนําเขาน้ํามันดีเซลสงมอบเดือน
กรกฎาคม 2549 ปริมาณ 140,000 ตัน
น้ํามันกาดและน้ํามันเตา ในสัปดาหนี้ราคาน้ํา มัน กาดและเตาเฉลี่ย อยูที่ระดับ
$86.23 และ$ 51.96 ตอบารเรล ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $0.92 และ $0.91 ตอบารเรล ตามลําดับ
ตามราคาปดน้ํามันดิบ ประกอบกับบริษัท National Iranian Oil Co. (NIOC) ออกประมูลขายน้ํามันเตา
สงมอบปลายเดือนมิถุนายน 2549 ปริมาณ 80,000 ตัน

2. ราคาขายปลีกน้าํ มันเชื้อเพลิงของไทย
ในสัปดาหนี้ผคู าน้าํ มัน ยกเวน ปตท. ปรับราคาขายปลีกน้าํ มันดีเซลหมุนเร็วเพิม่ ขึน้ 0.40 บาท/ลิตร
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2549 สวน ปตท. ปรับราคาขายปลีกน้าํ มันดีเซลหมุนเร็วเพิม่ ขึ้น 0.40 บาท/ลิตร
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2549 โดยมีราคาดังนี้
ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2549)
หนวย : บาท/ลิตร
เบนซินออกเทน 95
เบนซินออกเทน 91
แก็สโซฮอล
ดีเซลหมุนเร็ว

ปตท.
29.79
28.99
28.29
27.54

อื่นๆ
29.79
28.99
28.29
27.54

จากคาเงินบาทของไทยออนตัวลงจากสัปดาหที่แลว 0.16 บาท/เหรียญสหรัฐ มาอยูที่ระดับเฉลี่ย 38.5405
บาท/เหรียญสหรัฐ ในขณะที่ตนทุนน้ํามันเบนซินลดลง 0.36 บาท/ลิตร สวนตนทุนน้ํามันดีเซลเพิ่มขึ้น 0.50 บาท/ลิตร
จากสัปดาหกอน สงผลใหคาการตลาดของน้ํามันเบนซินและดีเซลอยูที่ระดับ 0.84 บาท/ลิตร และ 0.22 บาท/ลิตร
ตามลําดับ
3. ฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
3.1 การจัดเก็บอัตราเงินสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงของน้ํามันชนิดตางๆ เปนดังนี้
อัตราเงินกองทุนน้าํ มันเชื้อเพลิง
( ณ วันที่ 19 มิ.ย. 2549)
ชนิดน้ํามัน
บาท/ลิตร
น้ํามันเบนซินออกเทน 95
2.50
น้ํามันเบนซินออกเทน 91
2.30
น้ํามันแก็สโซฮอล
0.54
น้ํามันกาด
0.10
น้ํามันดีเซล
0.95
น้ํามันมวง
-1.1871
น้ํามันเตา
0.06
LPG
-2.0567
2

3.2 ฐานะกองทุนน้าํ มันฯ ณ วันที่ 5 มิถุนายน 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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