
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข่าวเด่นประจ าสัปดาห์ สคต. ณ กรุงบูดาเปสต์ วันที่ 7-11 มีนาคม 2565 
www.thaitradebudapest.hu / Facebook Fanpage: @ThaiTradeBudapest 

รัฐบาลฮังการีประกาศอุดหนุนปั๊มน ้ามันรายย่อย รับมือภาวะเงินเฟ้อและน ้ามันแพง 
 
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 ปลัดกระทรวงนวัตกรรมและเทคโนโลยีฮังการี นาย László György แถลงว่า รัฐบาลฮังการี
อนุมัติมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการสถานีบริการน ้ามันในประเทศ ดังนี  
 
1. ควบคุมราคาค้าส่งน ้ามันเชื อเพลิงดีเซลและเบนซินที่ 480 โฟรินท์/ลิตร (ประมาณ 43.12 บาท) และห้ามบริษัท  

ผู้จัดจ้าหน่ายน ้ามันปิโตรเลียมเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ เพ่ิมเติมในการซื อขายน ้ามัน 
2. ประกาศช่วงเวลาพักช้าระหนี  (Credit Moratorium) ส้าหรับผู้ประกอบการรายย่อย จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2565  
3. ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมของสมาคมการเก็บส้ารองน ้ามันดิบและปิโตรเลียม (Magyar Szénhidrogén 

Készletező Szövetség หรือ MSZKSZ) ซึ่งเป็นสมาคมที่ปั๊มน ้ามันทุกแห่งต้องสมัครเป็นสมาชิกตามกฎหมาย
ฮังการี และใช้ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในการบริหารการเก็บส้ารองน ้ามันเชื อเพลิงภายในประเทศ เป็นเวลา 3 เดือน 
นับตั งแต่เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2565 เพ่ือลดต้นทุนการบริหารของปั๊มน ้ามัน 

4. ยกเว้นการเก็บเบี ยประกันสังคม ส่วนที่นายจ้างต้องจ่ายสมทบให้ลูกจ้างได้สูงสุด 4 ราย/1 ปั๊มน ้ามัน เป็นเวลา  
5 เดือน นับตั งแต่เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2565 

5. อุดหนุนงบประมาณสูงสุด 70% ของมูลค่าการลงทุนทั งหมด ส้าหรับปั๊มน ้ามันขนาดเล็กที่มีลูกจ้างไม่เกิน 10 คน 
ตามกรอบการด้าเนินโครงการ Hungarian Village Entrepreneurship Restart Program 

6. อนุมัติเงินกู้ระยะสั น ดอกเบี ย 0% ส้าหรับการสมัครเข้าโครงการช่วยเหลือ SME (Széchenyi Card) 
 
 

http://www.thaitradebudapest.hu/
https://www.facebook.com/ThaiTradeBudapest
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7. ลดการเรียกเก็บภาษีสรรพสามิตน ้ามันลง ดังนี  
1) อัตราภาษีสรรพสามิตส้าหรับน ้ามันเบนซิน จาก 120 ,000 โฟรินท์/1,000 ลิตร เหลือเพียง 115 ,000  

โฟรินท์/1,000 ลิตร (ลดไป 5 โฟรินท์/1 ลิตร) 
2) อัตราภาษีสรรพสามิตส้าหรับน ้ามันดีเซล จาก 110,350 โฟรินท์/1,000 ลิตร เหลือเพียง 105,350 โฟรินท์/

1,000 ลิตร (ลดไป 5 โฟรินท์/1 ลิตร) 
8. อุดหนุนราคาน ้ามันช่วยปั๊มน ้ามันรายย่อยที่ 20 โฟรินท์/ลิตร เป็นเวลา 3 เดือน  
9. ยกเว้นการเก็บค่าเช่าที่ดินที่ตั งปั๊มน ้ามันในพื นที่ของหน่วยงานรัฐบาล หรือนิติบุคคลที่รัฐหรือองค์กรของรัฐเป็นผู้ถือ

หุ้นใหญ่ เป็นเวลา 3 เดือน นับตั งแต่เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2565 
 
ทั งนี  ทั งหมดเป็นการเพ่ิมเติมจากค้าสั่งเดิมเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ให้ขยายเวลาควบคุมราคาค้าปลีกน ้ามัน
เชื อเพลิงดีเซลและเบนซินที่ 480 โฟรินท์/ลิตร ตั งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 15 พฤษภาคม 2565 เนื่องจากราคา
น ้ามันดิบในตลาดโลกสูงขึ นอย่างมาก ปั๊มน ้ามันรายย่อยในฮังการีหลายรายต้องเลิกกิจการ แม้แต่ปั๊มน ้ามันในเครือของ
บริษัทใหญ่ เช่น Shell หรือ MOL ก็ต้องหันมาใช้มาตรการจ้ากัดปริมาณการขายน ้ามันให้ผู้บริโภครายย่อย หรือ 
งดการบริการเติมน ้ามันให้ยานยนต์ขนาดใหญ่ เช่น รถโดยสาร รถบรรทุก เพ่ือไม่ให้ตนขาดทุนไปมากกว่านี  โดยเฉพาะ 
ในพื นที่ใกล้ชายแดน เนื่องจากมีกลุ่มผู้บริโภคจ้านวนมากเดินทางมาจากประเทศอ่ืนที่ไม่มีมาตรการควบคุมราคาน ้ามัน 
เพ่ือมาเติมน ้ามันรถในฮังการี 
 
มาตรการควบคุมราคาน ้ามันนี  ท้าให้ราคาเฉลี่ยค้าปลีกน ้ามันเบนซินและดีเซลในฮังการีในสกุลยูโรมีราคาต่้าเป็นอันดับ
ที่สี่ใน EU รองจากโปแลนด์ บัลแกเรีย และมอลตา ส่วนประเทศที่ราคาน ้ามันแพงที่สุดใน EU ได้แก่ เนเธอร์แลนด์ 
ฟินแลนด์ สวีเดน และเดนมาร์ก 
 
ด้านราคาน ้ามันดิบในตลาดโลก มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ นอย่างต่อเนื่อง ณ วันที่ 7 มีนาคม 2565 ตลาดหุ้นยุโรปเปิดตลาด
ปรับตัวลงแตะระดับต่้าสุดในรอบ 1 ปี ส่วนสัญญาน ้ามันดิบ Brent ราคา ณ เวลาเปิดตลาดวันที่ 7 มีนาคม พุ่งสูงถึง 
129 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ทุบสถิติใหม่ในรอบ 13 ปี ส่วนสัญญาน ้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์ก ก้าหนด
ส่งมอบเดือนเมษายน ราคา ณ เวลาเปิดตลาดวันที่ 7 มีนาคม พุ่งสูงถึง 127 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ก่อนจะปรับตัวลง
มาอยู่ในช่วง 123-125 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล 
 
ปัจจัยส้าคัญท่ีจะมีส่วนส่งผลต่อราคาน ้ามันในสัปดาห์นี  (7 – 11 มีนาคม 2565) คือ รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ
สหรัฐอเมริกา Antony Blinken แถลงเมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2565 ว่าสหรัฐฯ ร่วมกับพันธมิตรชาติตะวันตกอาจ
พิจารณาระงับการน้าเข้าน ้ามันและก๊าซธรรมชาติจากรัสเซีย เพ่ือกดดันรัฐบาลรัสเซีย หากผู้น้า EU ขานรับข้อเสนอนี 
ของรัฐบาลสหรัฐฯ อาจส่งผลต่อการปรับตัวของราคาน ้ามันที่สูงขึ น 
 
ทว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมา การเจรจารื อฟ้ืนข้อตกลงจ้ากัดอาวุธนิวเคลียร์อิหร่านระหว่างผู้แทนรัฐบาลอิหร่าน ประเทศ
สมาชิกข้อตกลง และส้านักงานปรมาณูสากล (IAEA) มีแนวโน้มดีขึ น คาดว่าหากบรรลุข้อตกลงดังกล่าวได้ จะน้าไปสู่
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การยกเลิกการคว่้าบาตรอิหร่านของสหรัฐฯ ในอุตสาหกรรมพลังงาน ยานยนต์ การเงิน การธนาคาร และการท่าเรือ 
อีกทั งปูทางให้อิหร่านกลับมาส่งออกน ้ามันสู่ตลาดโลก ชดเชยการที่ผู้ซื อหลายประเทศยกเลิกสัญญาซื อขายน ้ามันจาก  
ผู้ส่งออกในรัสเซีย หากการเจรจานี มีผลลัพธ์ชัดเจนมากขึ น อาจส่งผลต่อการปรับลดราคาน ้ามันในตลาดโลกได้บ้าง 
 
ด้านสถานการณ์ภาวะเงินเฟ้อในฮังการี อัตราเงินเฟ้อพื นฐาน (Core Inflation) ประจ้าเดือนมกราคม 2565 อยู่ที่ 
7.9% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เป็นอัตราที่สูงที่สุดในรอบ 14 ปี นับตั งแต่เดือนสิงหาคม 2550 ธนาคารแห่งชาติกังวล
ว่าอัตราเงินเฟ้อเดือนกุมภาพันธ์อาจสูงได้ถึง 8.5%  
 
ปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะเงินเฟ้อในฮังการีที่ส าคัญ คือ ราคาค่าสาธารณูปโภคมีแนวโน้มสูงขึ้น จากราคาก๊าซธรรมชาติ
ในตลาดยุโรปพุ่งสูงขึ้น อ้างอิงจากราคาซื อขายก๊าซธรรมชาติล่วงหน้า Dutch TTF พุ่งขึ นมากกว่า 40% มาอยู่ที่ระดับ 
265 ยูโรต่อเมกะวัตต์ชั่วโมง โดยราคาสูงสุดประจ้าวันที่ 7 มีนาคมอยู่ที่ 345 ยูโรต่อเมกะวัตต์ชั่วโมง เป็นครั งแรกใน
ประวัติศาสตร์ หลังมีรายงานอ้างว่าผู้ส่งออกก๊าซจากรัสเซียเริ่มลดปริมาณการส่งก๊าซไปยังทวีปยุโรป ปัจจัยส าคัญอีก
ประการ คือการอ่อนตัวของค่าเงินโฟรินท์อย่างต่อเนื่อง ณ วันที่ 7 มีนาคม อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลโฟรินท์ต่อยูโร
อ่อนค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ลงสู่ระดับ 390 โฟรินท์/1 ยูโรแล้ว จ่อทะลุ 400 โฟรินท์/1 ยูโร แม้ธนาคารกลางฮังการี
จะเข้าแทรกแซงอุ้มค่าเงินบ้างแล้วก็ตาม ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการขนส่ง และน้าเข้าสินค้า/บริการจาก
ต่างประเทศที่ต้องพ่ึงพาการท้าธุรกรรมระหว่างประเทศในเงินสกุลหลัก โดยเฉพาะราคาสินค้าพลังงานเชื อเพลิง  
อีกทั งการบุกโจมตียูเครนของกองทัพรัสเซียส่งผลต่อการขาดตอนของอุปทานวัตถุดิบการผลิตที่ส้าคัญจากรัสเซียแล ะ
ยูเครน คือ ธัญพืช น ้ามันดอกทานตะวัน สินแร่โลหะต่างๆ เหล็ก เป็นต้น ซึ่งจะดันราคาสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วโลกให้
สูงขึ นไปอีก 
 

ข้อคิดเห็นของสคต. 
 
มาตรการชุดใหม่ของรัฐบาลฮังการีอาจจะช่วยบรรเทาภาระต้นทุนการบริหารกิจการปั๊มน ้ามันได้บ้าง โดยเฉพาะส้าหรับ
ปั๊มน ้ามันขนาดเล็กและกลาง เนื่องจากราคาสินค้าน ้ามันเชื อเพลิงตามราคาตลาดโลกสูงกว่า 480 โฟรินท์/ลิตรไปแล้ว 
อีกทั งมีปัจจัยเสริมล่าสุดคือการสู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครนที่มีแนวโน้มยืดเยื อ ทว่านักวิเคราะห์เศรษฐกิจหลายส้านัก
กังวลว่าหลังมาตรการตรึงราคาน ้ามันสิ นสุดลงกลางเดือนพฤษภาคม 2565 ราคาค้าปลีกน ้ามันในฮังการีจะพุ่งสูงเกิน 
500 โฟรินท์/ลิตร ตามราคาท่ีแท้จริงในตลาดโลกอย่างแน่นอน 
 
ปัจจัยประการหนึ่งที่ส่งผลต่อการปรับตัวสูงขึ้นของราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกนั้น คือ นักลงทุนทั่วโลกล้วนกังวล
ว่าการที่สหรัฐและพันธมิตรชาติตะวันตกคว่ าบาตรทางเศรษฐกิจรัสเซีย ตอบโต้การที่กองทัพรัสเซียบุกโจมตียูเครน 
จะส่งผลกระทบต่อปริมาณการส่งออกสินค้าพลังงานไปสู่ตลาดโลก อีกทั งบริษัทน ้ามันนานาชาติยักษ์ใหญ่หลายราย
ประกาศถอนธุรกิจจากตลาดรัสเซีย เช่น Shell, Exxon, BP และ Equinor แม้ว่าเมื่อวันที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมา 
ส้านักงานพลังงานสากล (IEA) มีมติระบายน ้ามันปริมาณ 60 ล้านบาร์เรลออกจากคลังส้ารองเพ่ือสกัดราคาน ้ามันที่
ปรับตัวเพ่ิมขึ นต่อเนื่องแล้วก็ตาม โดยปริมาณน ้ามันส้ารองก่ึงหนึ่งมาจากคลังน ้ามันในสหรัฐฯ 

https://www.portfolio.hu/arfolyam/EURHUF/EUR-HUF%20Spot
https://www.portfolio.hu/arfolyam/EURHUF/EUR-HUF%20Spot
https://www.iea.org/news/iea-member-countries-to-make-60-million-barrels-of-oil-available-following-russia-s-invasion-of-ukraine
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ปัจจัยด้านภาวะเงินเฟ้อ ค่าเงินโฟรินท์อ่อนตัว และน ้ามันเชื อเพลิงแพง จึงเป็นเหตุผลส้าคัญที่อาจส่งผลต่อการชะลอ
การตัดสินใจน้าเข้าสินค้า/บริการจากต่างประเทศของผู้น้าเข้าในฮังการีในช่วงไตรมาสที่ 2/2565 นี  รวมทั งการน้าเข้า
จากสินค้าจากไทยด้วย 
 
ที่มาของข้อมูล: Forbes.hu, Portfolio.hu (1, 2, 3, 4), Reuters, Wall Street Journal, หน้าเฟซบุ๊คแฟนเพจอย่าง
เป็นทางการของปลัดกระทรวงนวัตกรรมและเทคโนโลยีฮังการี László György 
 

 
สคต. ณ กรุงบูดาเปสต์ 
มีนาคม 2565 
 

https://forbes.hu/uzlet/benzinarstop-energetika-tamogatas-kormany/
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20220303/breking-literenkent-20-forintos-tamogatast-kapnak-a-kis-benzinkutak-530675
https://www.portfolio.hu/uzlet/20220302/varatlan-idopontban-jott-a-bejelentes-mar-574-forint-lenne-a-dizel-553-a-benzin-literje-arstop-nelkul-530535
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20220306/kiderult-pontosan-melyik-benzinkutaknak-jar-az-allami-tamogatas-531309
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20220303/a-benzinarstop-csapdaja-rendkivul-kenyes-helyzetben-a-kormany-530703
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