30 สิงหาคม – 3 กันยายน 2564

บาท/MMBTU

มิถุนายน

กรกฎาคม เปลี่ยนแปลง

Gulf Gas
Myanmar Gas

179.7988
205.1491

179.7555
238.8356

LNG

289.2198

321.5118

Pool Gas
Spot LNG ($/MMBTU)

211.3568
11.9900

232.2534
14.0968

0.0433
 33.6865
 32.2920


20.8966
 2.1068


ราคาก๊าซธรรมชาติ (Pool) เดือนกรกฎาคม 2564 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก
เดือนก่อน 20.8966 บาท/ล้านบีทียู มาอยู่ที่ระดับ 232.2534 บาท/ล้านบีทียู
ตามราคาสัญญาก๊าซฯ จากประเทศเมียนมาและราคา LNG สัญญาระยะยาวที่
ปรับราคาสูงขึ้นโดยสะท้อนราคาน้ามันช่วงที่ผ่านมา
ราคา Spot LNG เฉลี่ ย เดื อนกรกฎาคม 2564 ปรั บตั วเพิ่ มขึ้ นจาก
เดื อนก่ อน 2.1068 เหรี ย ญสหรั ฐฯ/ล้ านบี ที ยู มาอยู่ ที่ ระดั บ 14.0968
เหรียญสหรัฐฯ/ล้านบีทียู ตามราคาก๊าซธรรมชาติในภูมิภาคยุโรป และจาก
ประเทศในแถบเอเชียเหนือจัดหา Spot LNG เพื่อใช้ในฤดูร้อน

ราคา Spot LNG เฉลี่ ย ในสั ป ดาห์ นี้ ปรั บ ตั วเพิ่ ม ขึ้ น จาก
สัปดาห์ก่อน 2.102 เหรียญสหรัฐฯ/ล้านบีทียู มาอยู่ที่ระดับ 19.192
เหรียญสหรัฐฯ/ล้านบีทียู จากราคาก๊ าซฯ ภูมิภาคยุ โรปที่ปรับตั ว
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้ซื้อผู้ขายในตลาดเอเชียต้องปรับราคา
Asian Spot LNG เพิ่ ม ขึ้ น ตาม เพื่ อ ดึ ง ดู ด ให้ ก ารส่ ง มอบ LNG
ในเอเชียมีความคุ้มค่าเพิ่มขึ้น และตลาดมีความกังวลต่อพายุเฮอริเคน
Ida ที่เคลื่อนผ่านประเทศสหรัฐฯ และอาจส่งผลกระทบต่อความ
ล่ า ช้ าในการผลิ ต และส่ ง ออก LNG ของโครงการผลิ ตในสหรั ฐ ฯ
ประกอบกับการซ่อมบารุงของช่องแคบปานามา ส่งผลให้การขนส่ง
LNG ผ่ า นช่ องแคบดั งกล่ า วใช้ เ วลานานขึ้ น ท าให้ ต ลาดเอเชี ย มี
ปริมาณอุปทานเที่ยวเรือจากโครงการผลิตในสหรัฐฯ ลดลง
ทั้งนี้ ผู้ซื้อ LNG หลายรายอยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ขายเพื่อ
ขอปรั บเพิ่ มปริ มาณส่ งมอบ LNG ภายใต้ สั ญญาระยะยาวที่ มี อ ยู่
ในขณะที่บางรายขอใช้เงื่อนไข Upward Quantity Tolerance (UQT)
ที่สามารถขอเพิ่มปริมาณการส่งมอบ LNG ได้ตามเงื่อนไขสัญญา ทั้งนี้
เป็นผลมาจากราคา Spot LNG ในปั จจุบันที่เพิ่มสูงขึ้นท าให้ผู้ซื้อมี
ความกังวลและต้องการสารอง LNG เพื่อรองรับการใช้พลังงานในช่วง
ฤดูหนาวที่มีการใช้ LNG มากกว่าปกติ
มีรายงานว่าโครงการ Sakhalin Energy ประเทศรัสเซีย ได้
กลับมาดาเนินการผลิต LNG อย่างเต็มรูปแบบแล้ว ภายหลังจากการ
ปิดซ่อมบารุง โดยที่ก่อนหน้านี้หน่วยผลิต LNG ที่ 1 ของโครงการฯ
ได้กลับมาดาเนินการผลิต LNG อีกครั้งเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม และ
หน่วยผลิต LNG ที่ 2 ของโครงการฯ ได้รับการซ่อมบารุงแล้วเสร็จ
และกลั บมาดาเนิ นการผลิ ต LNG ในวั นที่ 30 สิ งหาคม ส่ งผลให้
ปัจจุบันโครงการฯ สามารถดาเนินการผลิต LNG ที่กาลังการผลิต
11.6 ล้านตันต่อปี

ปัจจุบนั ราคาขายปลีกก๊าซ NGV (สถานีภายในรัศมี 50 กม. จากสถานีแม่)
ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 – 15 กันยายน 2564

15.48

15.48

19.48

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ปริมาณการจาหน่ายก๊าซ NGV อยู่ที่ 2,778 ตันต่อวัน
(หรือประมาณ 117.11 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน) และมีสถานีบริการ NGV สะสมจานวน 511 สถานี ทั้งนี้ มีสถานีบริการ
ที่ยังเปิดให้บริการทั้งหมด 399 สถานี แบ่งเป็น สถานีแม่ 19 สถานี สถานีลูกและสถานีแนวท่อ 380 สถานี

