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31 สืงหาคม  
 

หมวด 

พลังงานและสาธารณูปโภค 

 

( + ) กลุ่มโรงกลันและสถานีนาํมัน อานสิงสเ์ปิดเมือง  

สถานการณผู้์ติดเชือ COVID-19 ในประเทศคาดผ่านจดุสูงสดุไปแล้ว  

 สถานการณจ์าํนวนผูติ้ดเชือ COVID-19 ในประเทศไทยเรมิดีขึน ตาํว่า 15,00 รายตอ่วนั โดย
เราเชือว่าจาํนวนคนติดเชือผ่านจุดสูงสุดที ,  ต่อวนัไปแลว้ จากแบบจาํลองคณิตศาสตรข์อง
แพทยส์มาคมฯ คาดการณว์่าจาํนวนผูต้ิดเชือรายใหม่ต่อวนัจะอยู่ตาํกว่า ,  รายต่อวนัในเดือน 
ก.ย. นี  รวมถงึปริมาณการการฉีดวคัซีนเพิมขึนมาในระดบั .  แสนโดสต่อวนั จากระดบั  แสนโดส
ต่อวนัในเดือน ก.ค. และถา้ปรมิาณการการฉีดวัคซีนอยู่ในระดบั .  แสนโดสต่อวนั จนถึงสินปีจะทาํ
ใหย้อดสะสมการฉีดวคัซีนถงึระดบั  ลา้นโดส ซงึจะใหเ้กิดภูมคิุม้กนัหมู่ได ้

  

 

 

 

 

Fig 1: จาํนวนผู้ตดิเชือรายวันผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว   
 

 

Source: แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย 

Fig 2: อัตราการฉีดวัคซีนเพมิขนึเป็น .  แสนโดสต่อวัน  
 

 

Source: กระทรวงสาธารณสขุ 
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ดีเดย ์  ก.ย. คลายลอ็กดาวนเ์ปิดห้าง ผ่อนคลายการเดนิทาง 

 ทีประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-  ได้มีมติผ่อนคลายเพิมมากขึน เช่นการเปิด
หา้งสรรพสินคา้ ศนูยก์ารคา้ คอมมนูตีิมอลล ์รวมถงึสามารถเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ รวมถึง
การโดยสารเครืองบินในการเดินทางขา้มจงัหวดั 

จากมาตรการผ่อนคลายดงักล่าวเราเชือว่าจะชว่ยใหป้รมิาณการจาํหน่ายนาํมนัเบนซนิกลบัมาสู่ระดบั 
-  ลา้นลิตรต่อวนั หลงัจากทีประกาศ lockdown 29 จงัหวดัตงัแต่ช่วง ก.ค.  เป็นตน้มา ปรมิาณ

ขายนาํมนัเบนซินในเดือน ก.ค. ปรบัลดลงเหลือเพียง  ลา้นลิตรต่อวัน - % MoM ซงึเป็นระดบัตาํ
ใกลเ้คียงกบั เม.ย.  ทีมีการระบาดระลอกแรก และมีการ lockdown  

 

 

Fig 3: ปรมิาณการจาํหน่ายนาํมันเบนซิน  
 

 

Source: กระทรวงพลงังาน 

Fig 4: หุ้นกลุ่มโรงกลันและสถานีนาํมันปรบัเพิมขนึ %-15% ใน 2 สัปดาห ์ 

 

Source: Trinity  
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In Summary 

เรายงัคงนาํหนงัการลงทนุกลุม่พลงังาน “Neutral” 

กล่าวโดยสรุปเราเชือว่ากลุ่มหุ้นโรงกลันและสถานีนาํมันจะไดป้ระโยชนด์้วยสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID-19 ทีเริมดีขึน และมาตรการผ่อนคลายต่างๆ ทีจะเริมใน  ก.ย. นีจะช่วยให้
ประชาชนเดินทางมากขึน และสง่ผลใหป้รมิาณขายนาํมนัปรบัดีขึน 

โดยหุ้นในกลุ่มหุ้นโรงกลันและสถานีนาํมันปรับตัวขึน % - 15% ใน  อาทติยท์ผ่ีานมา แต่ยงั
มีหุ้นในกลุ่มทีเรายังมี upside จากราคาหุ้นทีทาํจุดสูงสุดในเดือน มี.ค. ก่อนทีจะเกิดการแพร่
ระบาดรอบใหม่ โดยหุ้นทียังมี upside ดังกล่าวได้แก่ TOP, OR และ ESSO สําหรับ Theme 
Re-opening 

คาํแนะนําเชิงพืนฐาน 
BCP  ซอื  ราคาเปา้หมาย  .  บาท 
ESSO Consensus    8.25 บาท 
OR ซอื  ราคาเปา้หมาย  .  บาท 
PTG ซอื  ราคาเปา้หมาย  .  บาท 
SPRC  Consensus    9.95 บาท 
SUSCO Consensus    4.07 บาท 
TOP ถือ  ราคาเปา้หมาย  .  บาท 

 

Fig 5: Upside จากราคาหุ้น ทาํจดุสูงสุดในเดือน มี.ค. 2021  

 
 Source: Trinity 
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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 

 

 


