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25 กุมภาพันธ ์  
 

หมวด 

พลังงานและสาธารณูปโภค 

 

( + ) ราคานาํมันทะลุ USD105/bbl วกิฤตนีอาจจะยงัไม่จบง่ายๆ  

รสัเซียบุกยเูครน  

 กองทพัยเูครนออกแถลงการณซ์งึระบุว่า กองทพัรสัเซยีไดย้ิงปืนใหญ่และขีปนาวุธโจมตีกอง
กาํลังยูเครนในทางตะวันออกของประเทศอย่างหนัก โดยได้ยิงขีปนาวุธโจมตีสนามบินบอริสปิล 
(Boryspil) ใกลก้รุงเคียฟ และสนามบินอืน ๆ อีกหลายแห่ง ส่วนกองทพัอากาศยเูครนก็กาํลงัออกสูร้บ
ตา้นทานการโจมตีทางอากาศของรัสเซียอยู่ในขณะนี อย่างไรก็ตาม แถลงการณ์ดังกล่าวปฏิเสธ
รายงานข่าวทีว่า มีกองกาํลงัทหารพรานของรสัเซียเข้ามายงัเมืองโอเดซา ซงึเป็นเมืองท่าทางตอนใต้
ของประเทศ (BBC news)  

 

ความเหน็ 

 เราประเมินว่าสถานการณ์วิกฤตนาํมันจะยืดเยือ คาดว่าราคานาํมันจะอยู่ในระดับสูง 
USD100++/bbl ต่อไปอย่างน้อย -  เดือน และจะส่งผลต่อพลังงานเชือเพลิงอืนๆ ให้ราคาปรับ
เพิมขึนตาม ทงัราคา ก๊าซ ถ่านหิน และนาํมันสาํเร็จรูป และคาดว่าจะส่งผลต่อค่าการกลันให้ปรับ
เพมิขนึสงูดว้ยเช่นกนั 

 หลงัจากทีทหารรสัเซียเคลือนกองกาํลงัไปในพืนทีของ โดเนตสค-์ลฮูานสค ์ซงึตดิกบัชายแดน
ของประเทศยูเครน และเกิดสียงระเบิดสนันกรุงเคียฟของยูเครน ไม่นานหลังผู ้นาํรัสเซียประกาศ
สงครามบุกดอนบสั สง่ผลใหร้าคานาํมนัปรบัขนึจากระดบั USD90/bbl ทะล ุUSD105/bbl  

เราประเมินราคานาํมันมีโอกาสทีจะอยู่ในกรอบ USD100-120/USD ต่อไป -  ไตรมาส เนืองจาก ) 
สถานการณก์ารบุกยูเครนในครงันีไม่รูจ้ะสินสดุเมือไร เพราะอาจจะมีการตอบโตจ้ากทหารของ NATO  
และ ) ถงึแมร้สัเซียสามารถยึดยูเครนไดแ้ลว้ แต่จะถูก Sanction จากกลุ่มประเทศยุโรปและสหรัฐฯ 
เราประเมินผลกระทบเป็นดงันี 

 ราคานาํมนัดิบจะปรบัตัวสูงขึนไปในระดบั USD100-120/bbl ซงึรสัเซียเป็นผูผ้ลิตนาํมันราย
ใหญ่เป็น อนัดบัต้นๆ ของโลก มีกาํลงัการผลิตกว่า  ลา้นบารเ์รลต่อวัน และมีการส่งออก
ทงันาํมนักว่า % ไปยโุรปและก๊าซธรรม % ผ่านทางระบบท่อส่ง 

 ราคานาํมันสาํเร็จรูปจะปรบัเพิมสูงขึนตาม และ Crack Spread จะปรบัเพิมสูงขึน จากทัง 
gas to oil switching เนืองจากราคาก๊าซทีจะปรบัเพมิสูงขึนมาก ส่งผลใหโ้รงไฟฟ้าตอ้งปรบั
มาใชเ้ชือเพลิงจากนาํมนัเตา นอกจากนีแลว้อาจจะส่งผลกระทบถงึโรงกลนัในกลุ่มประเทศ
ยโุรปดว้ยเช่นกัน เพราะกว่า 30% ของ Crude ทีใชใ้นยโุรปนนันาํเขา้จากรสัเซีย และปริมาณ
โรงกลนัในกลุ่มยโุรปนนัรวมแลว้กว่า  ลา้นบารต์่อวนั หรือ % ของกาํลังการกลันทงัหมด
ของโลกซงึอาจจะส่งผลใหโ้รงกลันในกลุ่มยุโรปไม่สามารถผลิตนาํมันไดเ้พียงพอกบัความ
ตอ้งการ  ดังนนัแลว้มีความเป็นไดที้กลุ่มยุโรปอาจจะตอ้งนาํเข้านาํมันสาํเร็จรูปมากขึนและ
จะทาํใหค้่าการกลนัปรบัเพิมสงูขนึ 
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รสัเซียเป็นผูผ้ลิตนาํมันกว่า  ลา้นบารเ์รลต่อวัน คิดเป็นอนัดบัที  ของโลก รองจากสหรฐั และกว่า 
60% เป็นการส่งออกไปยงักลุม่สหภาพยโุรปผา่นระบบท่อก๊าซและนาํมนั โดยมีระบบท่อก๊าซและนาํมนั
บางส่วนผ่านประเทศยเูครน 

 

 

 

 

Figure 1: Russian is the one of  the largest oil production 

 

Source: S&P Global Platts  

Figure 2: Russia oil export 60% to Europe    

 

Source: S&P Global Platts 
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กลุ่มยุโรปมีการพึงพิงนาํมันจากรสัเซียเป็นจาํนวนมาก ว่า % ของนาํมันทีเข้ามาจากรัสเซีย จาก
เหตุการณค์วามรุนแรงทีเกิดขึนระหว่างรัสเซียกบัยูเครน อาจจะส่งผลถึงการขนส่งนาํมันไปยังกลุ่ม
ยโุรปเพราะมีท่อนาํมันและก๊าซบางส่วนทีผ่านยูเครน นอกจากนีมาตราควาํบาตรทีอาจจะเกิดขึน จะ
ส่งผลใหไ้ม่สามารถนาํเขา้นาํมันจากรสัเซียได ้ส่งผลกระทบต่อโรงกลนัในกลุ่มยุโรปทีมีกว่า % ของ
กาํลงัการผลติ  ทาํใหอ้าจจะตอ้งมีการนาํเขา้นาํมนัสาํเร็จรูปมากขนึ 

 

 

 

Figure 3: Europe crude import dominated by Russia   

 

Source: Eurostat Energy Balance 

Figure 4: Refinery Capacity by region /countries    

 

Source: Bloomberg 



 

 บริษทัหลกัทรพัย ์ทรีนีตี จาํกดั, 179 อาคารบางกอก ซิตี ทาวเวอร ์ชนั 25-26, 29 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรงุเทพฯ 10120 โทรศพัท์ 0-2088-9100 โทรสาร 0-2088-9399 

รายงานฉบบันีจดัทําขนึโดยขอ้มลูเท่าทปีรากฏและเชอืวา่เป็นทน่ีาเชอืถอืได ้แตไ่มถ่อืเป็นการยนืยนัความถกูตอ้งและความสมบรูณ์ของขอ้มลูนนัๆ โดยบรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีีต ีจาํกดั ผูจ้ดัทาํขอสงวนสทิธใินการเปลยีน 
แปลงความเหน็หรอืประมาณการณ์ตา่งๆ ทปีรากฏในรายงานฉบบันีโดยไมต่อ้งแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบบันีมวีตัถุประสงคเ์พอืใชป้ระกอบการตดัสนิใจของนักลงทุน โดยไมไ่ดเ้ป็นการชนํีาหรอืชกัชวนใหน้ักลงทุนทําการซอื
หรอืขายหลกัทรพัย ์หรอืตราสารทางการเงนิใดๆ ทปีรากฏในรายงาน 

 

4 

Energy Sector: 25 กุมภาพนัธ ์2565 

Implication 
1) PTTEP ไดป้ระโยชนจ์ากราคานาํมันทีปรบัเพิมขึนมากทีสุด เราประเมินถา้ราคานาํมัน

อยู่ในระดบั USD100-120/bbl ต่อไปในระยะเวลา  เดือน จะทาํใหก้าํไรของ PTTEP 
เพิมขึน - % จากประมาณการของเราในปี  นี และมี upside ต่อราคาหุ้น
ประมาณ  บาทตอ่หุน้  

 
2) กลุ่มโรงกลนัจะไดร้บัประโยชนจ์ากค่าการกลนัทีจะปรบัตวัดีขึนถา้โรงกลันในยุโรปเกิด

ปัญหาขาดแคลนนาํมนัดิบ จนตอ้งนาํเขา้นาํมันสาํเรจ็รูปเพิมขนึ และหุน้กลุม่โรงกลนัจะ
ไดป้ระโยชนจ์าก Stock gain ทีจะเพมิขึนใน 1Q22 ถา้ระดบัราคานาํมันปิดไตรมาสอยู่ที
ระดับเกนิกว่า USD80/bbl (ราคา ณ ตน้ไตรมาส)  

In Summary 

เรายงัคงใหน้าํหนกัการลงทุนกลุ่มพลงังาน “Neutral” แต่ระยะสนัจะไดป้ระโยชนจ์ากราคานาํมันทีอยู่
ในระดับสูง เราประเมินว่าสถานการณ์วิกฤตนาํมันจะยืดเยือ คาดว่าราคานาํมันจะอยู่ในระดับสูง 
USD100++/bbl ต่อไปอย่างน้อย -  เดือน และจะส่งผลต่อพลังงานเชือเพลิงอืนๆ ให้ราคาปรับ
เพิมขึนตาม ทงัราคา ก๊าซ ถ่านหิน และนาํมันสาํเร็จรูป และคาดว่าจะส่งผลต่อค่าการกลันให้ปรับ
เพมิขนึสงู PTTEP และโรงกลนัไดป้ระโยชน ์

 Figure 5: Sensitivity analysis on oil price to PTTEP net income and target price    

Source: Trinity Research 

Figure 6: Sensitivity analysis on oil price to refineries stock gain    

 

Source: Trinity Research 
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แปลงความเหน็หรอืประมาณการณ์ตา่งๆ ทปีรากฏในรายงานฉบบันีโดยไมต่อ้งแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบบันีมวีตัถุประสงคเ์พอืใชป้ระกอบการตดัสนิใจของนักลงทุน โดยไมไ่ดเ้ป็นการชนํีาหรอืชกัชวนใหน้ักลงทนุทําการซอื
หรอืขายหลกัทรพัย ์หรอืตราสารทางการเงนิใดๆ ทปีรากฏในรายงาน 

 

Corporate Governance Report Rating 
 

 
 

 

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 

 

 


