13-17 กันยายน 2564

บาท/MMBTU

มิถุนายน

กรกฎาคม เปลี่ยนแปลง

Gulf Gas
Myanmar Gas

179.7988
205.1491

179.7555
238.8356



0.0433
 33.6865

LNG

289.2198

321.5118



Pool Gas
Spot LNG ($/MMBTU)

211.3568
11.9900

232.2534
14.0968



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 4.053 เหรียญสหรัฐฯ/ล้านบีทียู มาอยู่ที่ระดับ 24.224
เหรียญสหรัฐฯ/ล้านบีทียู ตามราคา LNG ในตลาดภูมิภาคยุโรปที่ยัง
ปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากหลายปัจจัย ได้แก่ การปิดซ่อมบารุง
ตามแผนของแหล่งผลิตที่นอร์เวย์ และเหตุการณ์ไฟไหม้ที่ power
converter station ในสหราชอาณาจั ก รที่ เ ชื่ อ มไฟฟ้ า มาจาก
ประเทศฝรั่ ง เศส ประกอบกั บ ผู้ เ ล่ น portfolio players และ
traders ในภูมิภาคเอเชียที่เข้าตลาดเพื่อปิด position ระยะสั้นนี้ ได้
ผลักดันราคา Asian Spot LNG ให้ปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
ตลาดมี ค วามกั ง วลกั บ อุ ป ทานจากโครงการ Freeport LNG
(ประเทศสหรัฐอเมริกา) หยุดดาเนินการผลิต LNG ไปเมื่อสัปดาห์ที่
ผ่ า นมาเนื่ อ งจากประสบปั ญ หาด้ า นไฟฟ้ า ดั บ เป็ น วงกว้ า งจาก
ผลกระทบของพายุ โ ซนร้ อน Nicholas เหตุ ก ารณ์ ดั ง กล่ าวท าให้
หน่วยผลิต LNG ทั้ง 3 หน่วยของโครงการฯต้องหยุดชะงักลง จาก
เดิ ม ที่ ต้ องรั บ feed gas เข้ า สู่ โ ครงการฯ เพื่ อ ผลิ ต LNG ที่ ร ะดั บ
ประมาณ 2 พันล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน จึงส่งผลกระทบต่อการผลิต
และการส่ งมอบเที่ย วเรื อที่ ล่ าช้ า ออกไป อย่างไรก็ตาม โครงการ
ส่งออก LNG อื่นๆ ของสหรัฐอีก 3 แห่งที่อยู่ตามแนวชายฝั่ง Gulf
Coast ได้แก่ Cameron LNG, Corpus Christi และ Sabine Pass
ยังคงสามารถดาเนินการได้ตามปกติ

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

15.80

15.80

19.80

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

