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สถานการณ์พลังงานไทย
รายไตรมาส (มกราคม-ธันวาคม ปี 2564)
“ สถานการณ์พลังงานไทยปี 2564 มีการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้ายลดลงร้อยละ 0.4
จากการใช้น้ามันส้าเร็จรูปซึ่งมีสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 50 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายลดลง
โดยปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการใช้ที่ลดลงมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
มีการจ้ากัดการเดินทางในช่วงที่มีการระบาดหนัก มีมาตรการ Work From Home
อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการใช้ไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหินน้าเข้า และลิกไนต์ยังคงเพิ่มขึ้น
ซึ่งสอดคล้องกับเศรษฐกิจของประเทศที่ปรับตัวดีขึ้น”
1. ภาพรวมเศรษฐกิจ
ส ำนั ก งำนสภำพั ฒ นำกำรเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชำติ (สศช.) รำยงำนอั ต รำกำรเจริญ เติ บ โตทำง
เศรษฐกิจไทย (GDP) ในไตรมำสที่ 4/2564 ขยำยตัวร้อยละ 1.8 จำกที่ลดลงร้อยละ 0.2 ในไตรมำสที่ 3/2564
เป็นผลมำจำกควำมต้องกำรสินค้ำและบริกำรทั้งในประเทศและต่ำงประเทศปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับกำรผ่อน
คลำยมำตรกำรเพื่อควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 รวมทั้งกำรเริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยว
ต่ำงชำติ และมี มำตรกำรเพื่ อกระตุ้ น เศรษฐกิจต่ำงๆ ที่ส่ งผลดีต่ อกำรปรับ ตัว ส ำหรับ กำรด ำเนิ น กิจกรรมทำง
เศรษฐกิจต่ำงๆ ส่งผลให้ GDP ปี 2564 ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 ทั้งนี้จำกปัจจัยดังกล่ำวข้ำงต้น ได้ส่งผลต่อ
สถำนกำรณ์พลังงำนของประเทศไทยในปี 2564 ดังนี้
2. อุปสงค์และอุปทานพลังงาน
▪ ความต้องการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น ของปี 2564 ลดลงจำกปีก่อนร้อยละ 1.0 โดยส่วนใหญ่ลดลง
จำกกำรใช้ น้ ำมันส ำเร็จรูปร้ อยละ 5.5 เนื่ องจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ซึ่งภำครัฐได้
ประกำศใช้มำตรกำรต่ำงๆ ในกำรควบคุมกำรแพร่ระบำด อำทิเช่น กำรทำงำนจำกที่บ้ำน (Work From Home) กำร
จำกัดกำรเดินทำงข้ำมจังหวัด และกำรประกำศเคอร์ฟิว เป็นต้น ในขณะที่กำรใช้ก๊ำซธรรมชำติและ LNG เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 0.6 กำรใช้ถ่ำนหิน/ลิกไนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 กำรใช้ไฟฟ้ำพลังน้ำ/ไฟฟ้ำนำเข้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.4
▪ การผลิ ตพลังงานเชิ งพาณิ ชย์ขั้ นต้น ลดลงจำกปี ก่อนร้อยละ 3.5 ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรผลิ ตน้ ำมันดิ บ
คอนเดนเสท ก๊ำซธรรมชำติ และพลั งน้ำที่ ลดลงร้อยละ 16.6 6.2 1.8 และ 0.3 ตำมล ำดับ ส่วนกำรผลิตลิ กไนต์
เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6

▪ การนาเข้า (สุทธิ) พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 8.0 โดยปัจจัยหลักๆ ที่ส่งผลมำ
จำกกำรนำเข้ำไฟฟ้ำจำกประเทศเพื่อนบ้ำนที่เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 13.2 กำรนำเข้ำก๊ำซธรรมชำติและ LNG เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5.9 กำรนำเข้ำน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 และกำรนำเข้ำถ่ำนหินเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0
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การใช้ การผลิต และการนาเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น(1)
หน่วย : พันบำร์เรลเทียบเท่ำน้ำมันดิบต่อวัน

(1) พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น ประกอบด้วย น้ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเสท ผลิตภัณฑ์น้ามันสาเร็จรูป ไฟฟ้าจากพลังน้า และถ่านหิน/ลิกไนต์
(2) การใช้ไม่รวมการเปลี่ยนแปลงสต็อก และการใช้ที่ไม่เป็นพลังงาน (Non-Energy use) ได้แก่ การใช้ยางมะตอย ก๊าซโซลีนธรรมชาติ (NGL)
คอนเดนเสท LPG และแนฟทาซึ่งเป็นวัตถุดบิ ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
(3) การนาเข้า/การใช้ ไม่รวมพลังงานทดแทน

▪ การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย ของปี 2564 ลดลงร้อยละ 0.4 เนื่องจำกกำรใช้น้ำมันสำเร็จรูปซึ่งมี
สัดส่วนสูงสุดร้อยละ 50 ของกำรใช้พลังงำนขั้นสุดท้ำยลดลงร้อยละ 5.7 อย่ำงไรก็ตำม กำรใช้ไฟฟ้ำซึ่งคิดเป็นสัดส่วน
รองลงมำร้อยละ 23 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 ก๊ำซธรรมชำติมีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 และถ่ำนหินนำเข้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ
10.5 ส่วนลิกไนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.0
การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย
หน่วย : พันบำร์เรลเทียบเท่ำน้ำมันดิบต่อวัน
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น้ำมันสำเร็จรูป
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3. ก๊าซธรรมชาติ และก๊าซโซลีนธรรมชาติ (NGL)
▪

การจัดหาก๊าซธรรมชาติในปี 2564 โดยรวมทั้งประเทศอยู่ที่ 4,726 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ

0.3 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้ำโดยแบ่งเป็นกำรผลิตภำยในประเทศร้อยละ 68 และนำเข้ำจำกต่ำงประเทศร้อยละ 32
การใช้ก๊าซธรรมชาติในปี 2564 อยู่ที่ 4,395 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 โดยเป็นกำรเพิ่มขึ้น
จำกกำรใช้ในโรงงำนอุตสำหกรรมร้อยละ 6.4 ตำมกำรส่งออกที่ขยำยตัวได้ดี ในขณะที่กำรใช้เพื่อผลิตไฟฟ้ำลดลง
ร้อยละ 0.1 กำรใช้เป็ นเชื้อเพลิงในอุตสำหกรรมปิโตรเคมีลดลงร้อยละ 0.3 และกำรใช้ เป็นเชื้อเพลิ งสำหรับรถยนต์
(NGV) ลดลงร้อยละ 19.3 ซึ่งเป็นผลผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ที่เป็นข้อจำกัดทำ
ให้กำรใช้ NGV ในกำรเดินทำงลดลง
▪

ก๊าซโซลีนธรรมชาติ (NGL) ในปี 2564 มีกำรใช้ อยู่ที่ 16,440 บำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 โดยแยก
เป็นกำรใช้ในอุตสำหกรรมตัวทำละลำย (Solvent) ภำยในประเทศ 15,955 บำร์เรลต่อวัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 97
ของ NGL ทั้ งหมด ซึ่งเมื่ อเที ยบกับปี ก่อนเพิ่ มขึ้นร้อยละ 6.8 ส ำหรับส่ วนที่ เหลื อร้อยละ 3 ส่ งออกไปจำหน่ ำยยั ง
ต่ำงประเทศจำนวน 485 บำร์เรลต่อวัน โดยลดลงร้อยละ 56.3
การใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา
▪

หน่วย : ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน
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2,598
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4,762
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4,368

4,395

0.3
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2,681
762

2,794
759

1,014

4. ผลิตภัณฑ์น้ามันสาเร็จรูป
ภาพรวมผลิตภัณฑ์น้ามันสาเร็จรูป การผลิตในปี 2564 อยู่ที่ปริมำณ 1,016 พันบำร์เรลต่อวัน ลดลงร้อย
ละ 2.1 โดยลดลงในส่วนของน้ำมันดีเซล เบนซิน และน้ำมันเครื่องบิน ที่ร้อยละ 2.4 4.9 และ 30.4 ตำมลำดับ ส่วนกำร
ผลิตน้ำมันก๊ำด ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว และน้ำมันเตำ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 3.2 และ 12.8 ตำมลำดับ ด้านการใช้ อยู่ที่
ปริมำณ 840 พันบำร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 3.8 ซึ่งเป็นกำรลดลงในส่วนของกำรใช้น้ำมันส ำเร็จรูปเกือบทุกชนิด
ยกเว้น ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว และ น้ำมันเตำ ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4 และ 15.2 ตำมลำดับ การน้าเข้าและส่งออก อยู่ที่
ระดับ 35 พันบำร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 22.9 ส่วนกำรส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปอยู่ที่ 203 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 8.9
▪
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▪ น้ามันเบนซิน การผลิต อยู่ที่ระดับ 213 พันบำร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 4.9 สำหรับ การใช้ อยู่ที่ระดับ 183

พั น บำร์ เรลต่ อ วั น ลดลงร้ อ ยละ 8.7 ทั้ งนี้ ในส่ ว นของกำรใช้ เริ่ ม กลั บ เข้ ำสู่ ภ ำวะปกติ ในไตรมำสแรกของ
ปี 2564 อย่ำงไรก็ตำม สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ได้กลับมำสู่ระดับรุนแรงในช่วงไตร
มำส 2 และ 3 ภำครัฐจึงมีมำตรกำรจำกัดกำรเดินทำง และปิดสถำนประกอบกำรบำงประเภทในช่วงกลำงปี ส่งผลให้
ควำมต้องกำรใช้น้ ำมันเบนซินลดลง อย่ ำงไรก็ตำม ในช่วงไตรมำส 4 กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด–19 ได้ลดควำม
รุนแรงลง ประกอบกับประชำชนได้รับวัคซีนเพิ่มขึ้น รวมทั้งกำรคลำยล็อคดำวน์ นโยบำยกำรเปิดประเทศ และกำรตุ้น
เศรษฐกิจ ได้ส่งผลให้ควำมต้องกำรใช้น้ำมันเบนซินกลับมำเติบโตอีกครั้ง การน้าเข้าและส่งออก กำรนำเข้ำลดลงร้อย
ละ 51.3 ในขณะทีก่ ำรส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.8
▪ น้ามันดีเซล การผลิต อยู่ที่ระดับ 464 พันบำร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 2.4 ในขณะที่ การใช้ อยู่ที่ระดับ

397 พันบำร์เรลต่อวัน ซึ่งลดลงร้อยละ 3.8 ทั้งนี้ กำรใช้น้ำมันดีเซลมีอัตรำลดลงอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่เดือนเมษำยน
เป็ นต้นมำ เนื่ องจำกมี กำรระบำดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ในเดือนเมษำยน 2564 ก่อนที่ กำรใช้ จะกลั บมำ
ขยำยตัวอีกครั้งในช่วงปลำยปี 2564 การน้าเข้าและส่งออก กำรนำเข้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 330.1 ส่วนกำรส่ งออก
เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.3
▪ น้ ามั น เตา การผลิ ต อยู่ ที่ ระดั บ 92 พั น บำร์ เรลต่ อวั น เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อยละ 12.8 การใช้ อยู่ ที่ ร ะดั บ 35

พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.2 โดยส่วนใหญ่เป็นกำรใช้ในภำคขนส่ง การน้าเข้าและส่งออก มีกำรนำเข้ำ
น้ำมันเตำเพิ่มขึ้นร้อยละ 173.9 ในขณะทีก่ ำรส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.4
▪ น้ามันเครื่องบิน การผลิต มีปริมำณอยู่ที่ระดับ 36 พันบำร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 30.4 สำหรับ การใช้

อยู่ที่ระดับ 31 พันบำร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 35.3 เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ
2019 ส่งผลให้ควำมต้องกำรใช้น้ำมันเครื่องบินลดลงอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเที่ยวบินระหว่ำงประเทศที่
ลดลงอย่ำงชัดเจน อย่ำงไรก็ตำม กำรใช้น้ำมันเครื่องบินปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกำยน - ธันวำคม 2564
หลังจำกมีกำรผ่อนคลำยมำตรกำรกำรบิ น และกำรเดินทำงเข้ำประเทศ กำรมีวันหยุดยำว และเทศกำลท่องเที่ยว
ทั้งนี้ จำกโครงกำรภูเก็ต Sandbox มีผลให้ตั้งแต่เดือนกรกฎำคม มีนักท่องเที่ยวต่ำงชำติเพิ่มขึ้น โดยในเดือนธันวำคม
มีนักท่องเที่ยวต่ำงชำติจำนวน 230,497 คน การน้าเข้าและส่งออก กำรนำเข้ำน้ำมันเครื่องบิน ลดลงร้อยละ 90.0
และกำรส่งออกลดลงร้อยละ 51.3
▪ ก๊ าซปิ โตรเลี ยมเหลว (LPG โพรเพน และบิ วเทน) การผลิ ต LPG อยู่ ที่ ระดั บ 181 พั นบำร์ เรลต่ อวั น

เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 สำหรับ การใช้ LPG อยู่ที่ระดับ 195 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4 เป็นผลจำกกำรใช้
เป็นวัตถุดิบในอุตสำหกรรมปิโตรเคมี ซึ่งมีสัดส่วนกำรใช้สูงสุดคิดเป็นร้อยละ 43 และมีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.7
สอดคล้องกับภำคอุตสำหกรรมที่มีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.5 ตำมกำรขยำยตัวของกำรส่งออก และกำรใช้ ในภำค
ครัวเรือน มีสัดส่วนร้อยละ 34 มีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 ขณะที่ภำคขนส่ง มีสัดส่วนร้อยละ 11 และมีกำรใช้ลดลง
ร้อยละ 11.2 และกำรใช้เอง ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 1 โดยมีกำรใช้ลดลงร้อยละ 33.0 การน้าเข้าและส่งออก LPG มีกำร
นำเข้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 สำหรับด้ำนกำรส่งออกลดลงร้อยละ 22.0
▪ การใช้พลังงานภาคขนส่งทางบก อยู่ที่ระดับ 26,855 พันตันเทียบเท่ำน้ำมันดิบ ซึ่งลดลงร้อยละ 6.2 โดย

เป็นผลมำจำกกำรลดลงของกำรใช้น้ำมันสำเร็จรูปในทุกประเภท ทั้งเบนซิน ดีเซล LPG และ NGV เนื่องจำกผลกระทบ
จำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ประกอบกับจำนวนสถำนีบริกำร และรถที่ใช้ NGV ที่มีปริมำณ
ลดลง
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การจัดหาและการใช้น้ามันสาเร็จรูป

*รวมการใช้เพื่อเป็นวัตถุดบิ ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

5. ถ่านหิน/ลิกไนต์
▪ การจัดหาลิกไนต์/ถ่านหิน ในปี 2564 ปริมำณกำรจัดหำลิกไนต์/ถ่ำนหิน อยู่ที่ระดับ 18,460 พันตัน

เทียบเท่ำน้ำมันดิบ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 โดยกำรผลิตลิกไนต์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3 ซึ่งปัจจุบันกำรผลิตลิกไนต์ใน
ประเทศเป็นกำรผลิตจำกเหมืองแม่เมำะของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ทั้งหมด ส่วนกำรนำเข้ำ
ถ่ำนหินเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7
▪ การใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน อยู่ที่ระดับ 18,682 พันตันเทียบเท่ำน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 โดยกำรใช้ถ่ำนหิน

เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 จำกกำรใช้ในภำคอุตสำหกรรมที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.2 ในขณะที่กำรใช้เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ำ
ลดลงร้อยละ 15.6 ส่วนกำรใช้ลิกไนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.4 ทั้งนี้ร้อยละ 97 ของกำรใช้ลิกไนต์เป็นกำรใช้ในกำรผลิต
ไฟฟ้ำของ กฟผ. ส่วนที่เหลือร้อยละ 3 ถูกใช้ในภำคอุตสำหกรรม
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การผลิตและการใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน
หน่วย : พันตันเทียบเท่ำน้ำมันดิบ

6. ไฟฟ้า
▪ กาลั งผลิตในระบบ 3 การไฟฟ้ า ณ สิ้ นเดือนธันวำคม 2564 อยู่ที่ 50,883 เมกะวัตต์ โดย กฟผ. มีสัดส่วน

กำลังกำรผลิตสูงสุดคือ ร้อยละ 32 รองลงมำคือผู้ผลิตไฟฟ้ำเอกชนรำยใหญ่ (IPP) ร้อยละ 31 ผู้ผลิตไฟฟ้ำเอกชนรำยเล็ก
(SPP) ร้อยละ18 ผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็กมำก (VSPP) ร้อยละ 8 และกำรนำเข้ำ/แลกเปลี่ยนไฟฟ้ำจำกต่ำงประเทศอีกร้อย
ละ 11
▪ การผลิตพลังงานไฟฟ้า ปี 2564 มีกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำจำนวน 209,717 กิกะวัตต์ชั่วโมง (รวม VSPP) ซึ่ง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 โดยมีผลมำจำกไฟฟ้ำนำเข้ำ และพลังงำนหมุนเวียนมีปริมำณเพิ่มขึ้น ในขณะที่กำรผลิตไฟฟ้ำจำก
ก๊ำซธรรมชำติ ถ่ำนหิน/ลิกไนต์ และน้ำมันลดลง ส่วนกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังน้ำค่อนข้ำงคงที่
▪ ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของระบบสามการไฟฟ้าในปี 2564 เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2564 เวลำ
14.49 น. ที่ปริมำณ 31,023 เมกะวัตต์ (MW) เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำสูงสุดในระบบ
ของสำมกำรไฟฟ้ำในปีก่อน
▪ การใช้ ไฟฟ้ าในปี 2564 มี ป ริม ำณรวมทั้ งสิ้น 190,469 กิกะวั ตต์ ชั่ วโมง เพิ่ ม ขึ้น ร้อยละ 1.8 โดยกำรใช้
ไฟฟ้ำส่วนใหญ่ร้อยละ 45 อยู่ในสำขำอุตสำหกรรม ซึ่งมีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 จำกกำรปรับตัวในทิศทำงที่ดีขึ้น
ของภำคกำรส่ งออกที่ มี ค ำสั่ งซื้ อ เพิ่ ม ขึ้ น อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งตำมภำวะเศรษฐกิ จ โลกที่ ฟื้ น ตั ว โดยเฉพำะอย่ ำ งยิ่ ง
อุตสำหกรรมเหล็กและโลหะพื้นฐำน ยำนยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนกำรใช้ไฟฟ้ำในภำคครัวเรือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7
จำกปัญหำกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ที่ส่งผลให้ยังคงมีมำตรกำร Work From Home และ
กำรจำกัดกำรเดินทำงของประชำชน ขณะที่กำรใช้ไฟฟ้ำในสำขำธุรกิจ ลดลงร้อยละ 5.5 เนื่องจำกกำรแพร่ระบำด
มีผลกระทบต่อภำคธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องมำตั้งแต่ปี 2563 ประกอบกับมีกำรยกระดับมำตรกำรล็อกดำวน์ อีกครั้งใน
เดือนกรกฎำคม 2564 โดยธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่ำงชัดเจน คือ ธุรกิจโรงแรม ห้ำงสรรพสินค้ำ และภัตตำคำร
เป็นต้น
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การใช้ไฟฟ้ารายสาขา
หน่วย : กิกะวัตต์ชวั่ โมง

▪ ค่าเอฟที ประจำงวดเดือนกันยำยน - ธันวำคม 2564 เรียกเก็บที่อัตรำ -15.32 สตำงค์ต่อหน่วย

7. ฐานะกองทุนน้ามันเชื้อเพลิง
▪ ฐานะกองทุนน้ามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 26 ธันวำคม 2564 กองทุนน้ำมันมีสินทรัพย์รวม 35,112 ล้ำนบำท

หนี้ สิ นกองทุ น 39,592 ล้ ำนบำท ฐานะกองทุ นน้ ามั นสุ ทธิ -4,480 ล้ ำนบำท ประกอบด้ วย บั ญชี น้ ามั น 18,244
ล้ำนบำท และบัญชี LPG -22,724 ล้ำนบำท

จัดทำโดย
ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
วันที่ 30 พฤษภำคม 2565
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