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7 กันยายน  
 

หมวด 

พลังงานและสาธารณูปโภค 

 

( + ) ราคา LNG ทาํจดุสูงสุด หุน้กลุ่มถา่นและโรงกลันได้ประโยชนด์ว้ย 

ความต้องการใชไ้ฟฟ้ายังมีมากหนุนราคา LNG  

 ราคา LNG ทาํจุดสูงสุดในรอบปีมาอยู่ทีระดับ USD5/MMBTU จากความตอ้งการไฟฟ้าที
เพิมขึนหลงัหลายประเทศเริมกบัมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจทีเพิมขึน โดยเฉพาะประเทศจีนทีมีการฟืนตวั
ทางเศรษฐกิจมากทีสุดหลังเหตุการณแ์พร่ระบาด COVID-19  ล่าสุดปริมาณการผลิตไฟฟ้าในเดือน 
ก.ค.  ของจนีทาํจดุสงูสดุที 750,000 GWh เป็นทีเรียบรอ้ย  

  

 

 

 

 

Figure 1: China Electricity Production  Highest  in Jul 
 

 

Source: https://tradingeconomics.com/ 

Figure 2: LNG Price   

 

Source: Bloomberg 
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Energy Sector: 7 กันยายน 2564 

Implication 
1) เราประเมินว่าราคา LNG จะยังอยู่ในระดับสูงเช่นนีต่อไปอย่างนอ้ยจนถึงสินปี  

เนืองดว้ยปลายปีเป็นช่วง Season ของความตอ้งการใช ้LNG ในการใหค้วามรอ้นในช่วง
ฤดหูนาว 

2) ราคา LNG มี Strong Correlation ในระดบั % กบัราคาถ่านหิน เนืองดว้ยถ่านหินเป็น
แหล่งเชือเพลิงสาํหรบัโรงไฟฟ้าเช่นกนั ดงันนัแลว้หุน้ในกลุ่มถ่านหินเช่น BANPU และ 
LANNA จะไดร้บัประโยชนจ์ากราคา LNG ทีปรบัขนึ 

3) นอกจากนี Fuel oil ก็ปรบัตามราคา LNG ดว้ยเชน่กัน เพราะ Fuel oil สามารถนาํไปใช้
ทงัในการใหค้วามรอ้น และผลิตกระแสไฟฟ้า ลา่สดุ Fuel oil crack spread ไดป้รบัเพิม
ขนึมาประมาณ USD5/bbl ซงึเราประเมินว่าหุน้ในกลุ่มโรงกลนัก็จะไดร้บัประโยชนด์้วย
เช่นกัน ยิงไปกว่านัน Gasoline crack spread ได้ปรับดีขึนเช่นกัน โดยเราประเมิน 
ESSO และ SPRC จะไดร้บัประโยชนม์ากทีสุดจาก Fuel oil crack spread ทีปรบัดีขึน
ตามราคา LNG และ Gasoline crack spread ทีมี Product Yield มากทีสดุ 

 

Figure 3: Strong Correlation between Coal and LNG Price  

 

Source: Bloomberg 

Figure 4: Fuel oil crack spread  

 

Source: Bloomberg 
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Energy Sector: 7 กันยายน 2564 

In Summary 

เรายงัคงใหน้าํหนกัการลงทนุกลุ่มพลงังาน “Neutral” 

กล่าวโดยสรุปเราเชอืว่ากลุ่มหุ้นถ่านหินและโรงกลันจะได้รับประโยชนจ์ากราคา LNG ทีปรับ
เพิมขึน โดยหุ้นถ่านหิน BANPU และ LANNA และหุ้นโรงกลัน ESSO และ SPRC จะได้รับ
ประโยชน์มากทีสุดทีมี  Product Yield ของ Fuel oil และ Gasoline มากทีสุด และยังไ ด้
ประโยชนจ์ากคลาย lockdown  

คาํแนะนาํเชิงพืนฐาน 
ESSO Consensus    8.25 บาท 
SPRC  Consensus    9.95 บาท 
BANPU  Consensus    12.82 บาท 

Figure 5: Gasoline crack spread  

 

Source: Bloomberg 

Figure 6: Refinery Product Yield  

Source: Companies 
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Disclaimer : การเปิดเผยผลการสาํรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเรืองการกาํกับดูแลกิจการ (Corporate 

Governance) นี เป็นการดาํเนินการตามนโยบายของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยการสาํรวจของ IOD เป็น

การสาํรวจและประเมินจากขอ้มูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และตลาดหลกัทรพัย ์เอม็เอไอ (MAI) ทีมีการเปิดเผย

ต่อสาธารณะ และเป็นขอ้มูลทีผูล้งทนุทัวไปสามารถเขา้ถงึได ้ดงันนั ผลสาํรวจดงักล่าวจงึเป็นการนาํเสนอในมุมมองของบคุคลภายนอก โดยไม่ได้

เป็นการประเมินการปฏิบตัิ และมิไดมี้การใชข้อ้มูลภายในเพือการประเมิน ผลสาํรวจดงักล่าวเป็นผลการสาํรวจ ณ วนัทีปรากฏในรายงานการกาํกบั

ดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยเท่านัน ดงันนั ผลการสาํรวจจึงอาจเปลียนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมือข้อมูลทีเกียวขอ้งมีการ

เปลียนแปลง ทงันี บรษัิทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี จาํกดั มิไดยื้นยนั ตรวจสอบ หรือรบัรองถงึความถกูตอ้งครบถว้นของผลการสาํรวจดงักล่าวแต่อยา่งใด 

 
 

Anti-corruption Progress Indicators 

 
บริษัททีเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

แบง่เป็น 2 กลุม่ คือ 

 ได้ประกาศเจตนารมณเ์ข้าร่วม CAC 

 ได้รับการรับรอง CAC 

 

 

Disclaimer : การเปิดเผยผลการประเมินดชันีชีวดัความคืบหนา้การป้องกนัการมีส่วนเกียวขอ้งกบัการทจุริตคอรร์ปัชนั (Anti-Corruption Progress 

Indicators) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีจดัทาํโดยสถาบนัทีเกียวขอ้งซงึมีการเปิดเผยโดยสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยนี์ เป็นการดาํเนินการตามนโยบายและตามแผนพัฒนาความยังยืนสาํหรบับริษัทจดทะเบียน โดยผลการ

ประเมินดงักล่าว สถาบนัทีเกียวขอ้งอาศยัขอ้มูลทีไดร้บัจากบริษัทจดทะเบียนตามทีบริษัทจดทะเบียนไดร้ะบุในแบบแสดงขอ้มลูเพือการประเมิน 

Anti-Corruption ซงึได้อา้งอิงขอ้มูลมาจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) รายงานประจาํปี (แบบ 56-2) หรือในเอกสารและหรือ

รายงานอืนทีเกียวขอ้งของบริษัทจดทะเบียนนนั แลว้แต่กรณี ดงันนั ผลการประเมินดงักล่าวจงึเป็นการนาํเสนอในมมุมองของสถาบนัทีเกียวขอ้งซงึ

เป็นบคุคลภายนอก โดยมิไดเ้ป็นการประเมินการปฏิบตัิของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และมิไดใ้ชข้อ้มูลภายในเพือการ

ประเมิน 

เนืองจากผลการประเมินดงักล่าวเป็นเพียงผลการประเมิน ณ วันทีปรากฏในผลการประเมินเท่านนั ดงันนั ผลการประเมินจึงอาจเปลียนแปลงได้

ภายหลงัวนัดงักลา่ว หรือเมือขอ้มลูทีเกียวขอ้งมีการเปลียนแปลง ทงันี บรษัิทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี จาํกดั มิไดย้ืนยนั ตรวจสอบ หรือรบัรองความถูกตอ้ง

ครบถว้นของผลการประเมินดงักล่าวแต่อย่างใด 

 

 


