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การ Subsidize ของ LPG จากกองทุนนํ ามนั Baht/KG USD/Ton

Current Price of world LPG (1) ($/MT) 24 440

AVG historical Price of world LPG (2) ($/MT) 30 550

(1)-(2) -6 -110

Amount of Subsidize (1000 Ton) - Annual Domestic Sale 2,150                           

Money Subsidized (USD) -236,500,000 

Money Subsidized per year (Million Baht) -7,805 

Money Subsidized per month (Million Baht) -650 
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กรณีก่อนเก็บเงนิเขา้กองทุน 50 สตางคต่์อลติร

ประเภทเชือเพลิง อตัราเงนิส่งเขา้กองทุน อตัราเงนิชดเชย ปรมิาณการใชนํ้ ามนั มูลค่าเงนิส่งเขา้กองทุน มูลค่าเงนิชดเชย มูลค่าเงนิส่งเขา้กองทุนสุทธ ิ

(บาทต่อลติร) (บาทต่อลติร) (ลา้นลติรต่อวนั) (ลบ.) (ลบ.) (ลบ./วนั)

Benzene 8.58 7.6 65.21
Gasohol 95 2.62 11.9 31.18
Gasohol 91 2.62 10.6 27.77
Gasohol E20 -0.28 5.2 -1.456
Gasohol E85 -5.88 1.1 -6.468
Kerosene 0.1
HS Diesel B7 0.7 62.2 43.54
HS Diesel B20 -4 1.564 -6.256
LS Diesel 1.2
FO 0.06 5.764 0.35
รวมท ังหมด 105.93 168.04 -14.18 153.86

กรณีหลังเก็บเงนิเขา้กองทุน 50 สตางคต่์อลติร

ประเภทเช ือเพลงิ อตัราเงนิส่งเขา้กองทุน อตัราเงนิชดเชย ปรมิาณการใชนํ้ ามนั (มูลค่าเงนิส่งเขา้กองทุน มูลค่าเงนิชดเชย(มูลค่าเงนิส่งเขา้กองทุนสุทธิ

(บาทต่อลติร) (บาทต่อลติร) (ลา้นลติรต่อวนั) (ลบ.) (ลบ.) (ลบ./วนั)

Benzene 8.08 7.6 61.41
Gasohol 95 2.12 11.9 25.23
Gasohol 91 2.12 10.6 22.47
Gasohol E20 -0.28 5.2 -1.456
Gasohol E85 -5.88 1.1 -6.468
Kerosene 0.1
HS Diesel B7 0.2 62.2 12.44
HS Diesel B20 -4 1.564 -6.256
LS Diesel 0.7
FO 0.06 5.764 0.35
รวมท ังหมด 105.93 121.89 -14.18 107.71

เงนิเขา้กองทุนลดลง 46.15 ลบ./วนั
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รายงานฉบบันี�จดัทาํขึ�นโดยขอ้มลูเทา่ที�ปรากฏและเชื�อวา่เป็นที�น่าเชื�อถอืได ้แต่ไมถ่อืเป็นการยนืยนัความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของขอ้มลูนั �นๆ โดยบรษิทัหลกัทรพัย์ ทรนีตีี� จํากดั ผูจ้ดัทาํขอสงวนสทิธิ 2ในการ     
เปลี�ยนแปลงความเหน็หรอืประมาณการณ์ต่างๆ ที�ปรากฏในรายงานฉบบันี�โดยไมต่อ้งแจง้ล่วงหน้า รายงานฉบบันี�มวีตัถุประสงคเ์พื�อใชป้ระกอบการตดัสนิใจของนกัลงทุน โดยไมไ่ดเ้ป็นการชี�นําหรอืชกัชวนให้
นกัลงทนุทาํการซื�อหรอืขายหลกัทรพัย์ หรอืตราสารทางการเงนิใดๆ ที�ปรากฏในรายงาน 
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Anti-corruption Progress Indicators 
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