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6 กันยายน 2565 
 
หมวด 

พลังงานและสาธารณูปโภค 

 

ยุโรปก๊าซอาจจะไม่พอรองรับหน้าหนาวทีจ่ะถึง 

Key Investment Highlights 

1. แนวโนม้ราคาก๊าซ LNG ปรบัตวัสงูขึน้ จากความตอ้งการของกลุ่มประเทศในยุโรปที่เพิ่มขึน้ 
เพื่อชดเชยการน าเขา้พลงังานจากรสัเซีย  

2. แมว้่ายโุรปจะส ารองก๊าซธรรมชาติไวแ้ลว้แต่คงไม่เพียงพอกบัหนา้หนาวนี ้ 
3. Winter นีย้โุรปยงัตอ้งเผชิญกบั La Niña (หนาว) แต่อาจจะไม่รุนแรงเท่าปี 2021 
4. เกิด Gas to Oil switching โดยราคาก๊าซปัจจบุนัเทียบเท่าน า้มนัท่ีประมาณ 300$ ส่งผลให ้
5. ประเทศในกลุ่มยโุรปเริ่มกลบัมา reactive โรงไฟฟ้าถ่านหินเพื่อลดความตอ้งการใชก๊้าซ  
6. กลุ่มถ่านหิน (AGE,BANPU, LANNA) ได้รับประโยชน์จากราคาถ่านหินที่คาดว่าจะปรับ

เพิ่มขึน้ตามราคาก๊าซ จากความตอ้งการพลงังานทดแทน 
7. กลุ่มโรงกลั่น (BCP, ESSO,TOP, SPRC) ได้ประโยชน์จาก Diesel Crack Spread ที่ เพิ่ม

สงูขึน้  

Coming Winter  

ยโุรปยงัตอ้งเผชิญกบัความทา้ยทายของวิกฤตพลงังานใน ฤดหูนาวที่ก าลงัจะมาถึงในขณะนี ้ท่ีผ่านมา
ยุโรปมีการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติจากรสัเซียสงูถึง 40% ดงันัน้แลว้ฤดูหนาวในครัง้นีอ้าจจะไม่มีก๊าซจาก
รสัเซียส่งมาถึง ยโุรปตอ้งเผชิญกบัตน้ทนุพลงังานท่ีสงูขึน้และอาจจะไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ 

กลุ่มยุโรปพยายามลดผลกระทบที่จะเกิดจากปัญหาก๊าซธรรมชาติที่อาจจะไม่พอในช่วงหนา้หนาวนีท้ี่
จะเกิดขึน้ โดยเริ่มมีการกักเก็บก๊าซธรรมชาติในที่กักเก็บต่างๆ ตัง้แต่ช่วงเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา โดย
ปัจจุบนั ตามรายงานข่าว Bloomberg ระบุว่า เยอรมนัผูบ้ริโภคและพึ่งพาก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สดุ
จากรสัเซียสามารถกกัเก็บก๊าซธรรมชาติไปแลว้กว่า 80%  

 

กลุ่มประเทศในยุโรปเริ่มมีการกักเก็บก๊าซธรรมชาติในอตัราที่เร็วกกว่าค่าเฉล่ียยอ้นหลงั 5 ปี แสดงให้
เห็นถึงความกงัวลในวิกฤตพลงังานที่คาดว่าจะเกิดขึน้ในช่วงปลายปีนีจ้นถึงตน้ปีหนา้ ซึ่งเป็นช่วงหนา้
หนาวในกลุ่มประเทศยโุรป  

Figure 1: การกกัเก็บก๊าซธรรมชาติในอัตราทีเ่ร็วกว่าค่าเฉลีย่ 

 
Source: Gas Infrastructure Europe  
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Figure 2: ความสามารถในการกักเกบ็ก๊าซธรรมชาติที ่1,000 TWh  

 
Source: S&P Global 

 
Storages are not enough 
ปรมิาณแหล่งกกัเก็บก๊าซธรรมชาติของกลุ่มประเทศในยโุรปมีรวมกนักวา่ 1,100 TWh โดยเยอรมนัมี
ปรมิาณกกัเก็บขนาดใหญ่ที่สดุกว่า 238 TWh ปัจจบุนัเยอรมนัมีการกกัเก็บก๊าซธรรมชาติไปกวา่ 80% 
ของปรมิาณกกัเก็บทัง้หมด แมว้า่ยโุรปจะกกัเก็บไดถ้ึง 100% แตอ่าจจะไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ
ของกลุ่มประเทศในยโุรป ดว้ยปรมิาณกกัเก็บ 1,100 TWh จะสามารถรองรบัความตอ้งการไดเ้พียง 2.6 
เดือนเทา่นัน้ 
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Figure 3: ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในชว่งหน้าหนาวสงูถึง 1.5-2.0 ล้าน Terajoule  

 
Source: https://ec.europa.eu/ 

 
High Gas Demand for Winter  
จากขอ้มลูปรมิาณการใชก๊้าซในกลุ่มประเทศยโุรปในช่วงหนา้หนาวมคีวามตอ้งการใชก๊้าซธรรมขาติสงู
ประมาณ 1.5 - 2.0 ลา้น Terajoule ต่อเดือน หรือ 415-555 TWh ดงันัน้แลว้ถา้ไม่มีก๊าซจากรสัเซยีเขา้
มาชว่ย เพยีงปรมิาณ กกัเก็บจะพียงพอใหย้โุรปมีก๊าซใชเ้พยีง 2-2.6 เดือนเท่านัน้ ไม่เพยีงพอใหผ่้าน
หนา้หนาว 2022/23 ไปได ้ทางเลือกที่ยุโรปสามารถท าไดใ้นขณะนีค้ือพยายามลดปรมิาณใชก๊้าซลงให้
ไดอ้ย่างนอ้ย 15% เพื่อใหเ้พียงพอกบัหนา้หนาวนีเ้ทา่นัน้ 
 
Figure 4:ก๊าซธรรมชาตอิาจจะไม่เพียงพอฤดูหนาวทีจ่ะมาถึง  

 
Source: https://fsr.eui.eu/ 
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La Niña Effect  
ยโุรปยงัตอ้งเผชิญกบั La Niña (หนาว) แต่อาจจะไม่รุนแรงเท่าปี 2021 ในรอบ 10 ปรากฏการ La Niña 
จะเกดิ 2 ปีติดต่อกนั คือ 2010-2011 และ 2016-2017 แตใ่นครัง้นีถื้อว่าเป็น La Niña 3 ปีตดิต่อกนัคือ 
2020-2022 โดย  La Niña  Probability ในเดือน Nov 22- Jan 23 อยู่ในระดบั 70% ซึ่งบง่บอกว่ายโุรป
เองยงัตอ้งมีความตอ้งการใชพ้ลงังานในระดบัท่ีสงูเพื่อใหผ่้านพน้ความหนาวจาก La Niña 
  
Figure 5: La Niña (หนาว) เป็นปีที ่3 ตดิตอ่กนั ในรอบ 10 ปี 

 
Source: https://ec.europa.eu/ 

 
Figure 6: โอกาสเกดิ La Niña (หนาว) 2022-23 อยู่ที ่70%  

 
Source: https://ec.europa.eu/ 
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Gas to Oil Switching  
อีกทางเลือกในวิกฤตก๊าซธรรมชาติยโุปในขณะนีค้ือการใชน้ า้มนัดีเซลเป็นทางเลือกในการใหพ้ลงังาน 
ซึ่งถา้ไปดรูาคาน า้มนัดเีซลในขณะนีท้ี่ประมาณ 2 ยโูรต่อลิตร หรือเทียบเทา่ประมาณ 200 EUR/MWh 
นบัว่ายงัถกูกวา่ราคาก๊าซธรรมชาติที่สงูขึน้ไปกว่า 300 EUR/MWh ซึง่คงจะเป็นทางเลือกหนึ่งของ
ประชาชนในยโุรปที่จะเลือกใชใ้นการใหค้วามรอ้นแทนก๊าซธรรมชาติ  แต่อยา่งไรก็ดยีโุรปยงัคงหนีไม่พน้
วิกฤตอยู่ดี เพราะ Stock น า้มนัดีเซลนัน้อยูใ่นระดบัท่ีต ่ากว่าค่าเฉล่ียกวา่ -15% โดยที่ผ่านมายโุรปก็
พึ่งพิงการน าเขา้น า้มนัดเีซลจากรสัเซียเช่นเดยีวกนั ดงันัน้แลว้ยโุรปจึงไดห้นัไปน าเขา้จากกลุม่ Middle 
East เพิ่มมากขึน้ ซึง่คงจะสง่ผลใหต้ลาดน า้มนัดีเซลตงึตวัมากขึน้และท าให้ราคาน า้มนัดีเซลอยู่ใน
ระดบัสงูต่อไปตลอดหนา้หนาวนี ้
 
Figure 7: แมร้าคาน ้ามันดีเซลในยุโรปปรับขึน้กวา่ 30% แตยั่งถูกกว่าก๊าซโดยเปรียบเทยีบ 

 
Source: https://ec.europa.eu/ 

 
Figure 8: ยุโรปเร่งน าเข้าน ้ามันดีเซลจาก Middle East แทนรัสเซีย 

 
Source: https://www.bloomberg.com/ 
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Figure 9: Stock กลุ่มน ้ามันดเีซลอยู่ในระดับต ่ากว่าค่าเฉลี่ย 

 
Source: Reuters/ 

Stock น า้มนัดีเซลของกลุ่มประเทศยโุรปอยู่ในระดบัต ่ากวา่ค่าเฉล่ีย 5 ปี กว่า -15% ในขณะท่ีความ
ตอ้งการยงัเพิ่มสงูขึน้ในชว่งเขา้สู่หนา้หนาว ส่งผลใหร้าคาน า้มนัดเีซลนัน้อยู่ในระดบัสงูต่อไป 
 
Figure 10: ราคาก๊าซปรับขึน้กว่า 5 เท่าตวั 

 
Source: Bloomberg 

ราคาก๊าซในยโุรปยงัคงสงูขึน้อยา่งต่อเนื่องและจะยงัสงูในระดบั 250 -300 EUR/MWh นีต้่อไป โดย
ล่าสดุก๊าซพรอม (Gazprom) รฐัวิสาหกจิพลงังาน รสัเซีย ประกาศว่า ท่อส่งก๊าซของรสัเซียไปเยอรมนี
จะไม่กลบัมาเปิดตามก าหนดในวนัเสารท์ี่ 3 ก.ย. หลงัพบการรั่วซมึของน า้มนั ดงันัน้แลว้ดีเซลที่ราคาถกู
กว่าก๊าซ 20-50% จงึเป็นอีกทางเลือกที่ส  าคญั 
I 
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Europe Coal Power Plant reactive  
รายงานข่าว เอพ ีรายงานวา่ โอลาฟ โชลซ ์นายกรฐัมนตรเียอรมนี กล่าวว่า ประเทศของเขาพรอ้มแลว้ที่
จะจดัการกบัปัญหาการขาดแคลนพลงังาน ที่อาจเกิดขึน้เนื่องจากการกดดนัของอปุทานก๊าซของยโุรป
จากรสัเซีย โชลซอ์า้งถงึการตดัสนิใจของเยอรมนีในการเปิดใชโ้รงไฟฟ้าน า้มนัและถา่นหินเป็นเชือ้เพลิง
อีกครัง้ ซึง่เมื่อดตูน้ทนุพลงังานของถ่านหินนัน้ยงัถกูกวา่ตน้ทนุพลงังานจากก๊าซธรรมชาติ 
 
Figure 11: ตน้ทุนถ่านหนิยังถูกกว่าก๊าซกว่า 50%  

 
Source: https://thecoalhub.com/european-ban-on-russian-coal-the-big-picture.html 
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รายงานฉบบันี้จดัท าขึน้โดยขอ้มลูเทา่ทีป่รากฏและเชือ่วา่เป็นทีน่่าเชือ่ถอืได ้แต่ไมถ่อืเป็นการยนืยนัความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของขอ้มลูนัน้ๆ โดยบรษิทัหลกัทรพัย์ ทรนีตีี้ จ ากดั ผูจ้ดัท าขอสงวนสทิธิใ์นการ     
เปลีย่นแปลงความเหน็หรอืประมาณการณ์ต่างๆ ทีป่รากฏในรายงานฉบบันี้โดยไมต่อ้งแจง้ล่วงหน้า รายงานฉบบันี้มวีตัถุประสงคเ์พือ่ใชป้ระกอบการตดัสนิใจของนกัลงทุน โดยไมไ่ดเ้ป็นการชี้น าหรอืชกัชวนให้
นกัลงทนุท าการซือ้หรอืขายหลกัทรพัย์ หรอืตราสารทางการเงนิใดๆ ทีป่รากฏในรายงาน 

 

Corporate Governance Report Rating 
 

 
 

Disclaimer : การเปิดเผยผลการส ารวจของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเรื่องการก ากับดูแลกิจการ (Corporate 
Governance) นี ้เป็นการด าเนินการตามนโยบายของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ โดยการส ารวจของ 
IOD เป็นการส ารวจและประเมินจากขอ้มลูของบรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และตลาดหลกัทรพัย ์เอ็มเอไอ (MAI) 
ที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ และเป็นขอ้มูลที่ผูล้งทนุทั่วไปสามารถเขา้ถึงได้ ดงันัน้ ผลส ารวจดงักลา่วจึงเป็นการน าเสนอในมุมมองของ
บคุคลภายนอก โดยไมไ่ดเ้ป็นการประเมินการปฏิบตัิ และมิไดม้ีการใชข้อ้มลูภายในเพื่อการประเมิน ผลส ารวจดงักลา่วเป็นผลการส ารวจ ณ 
วนัที่ปรากฏในรายงานการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยเท่านัน้ ดังนัน้ ผลการส ารวจจึงอาจเปลี่ยนแปลงไดภ้ายหลงัวัน
ดงักลา่ว หรือเมื่อขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งมีการเปลี่ยนแปลง ทัง้นี ้บริษัทหลกัทรพัย ์ทรนีีตี ้จ ากดั มิไดย้ืนยนั ตรวจสอบ หรอืรบัรองถึงความถกูตอ้ง
ครบถว้นของผลการส ารวจดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 
 
 

Anti-corruption Progress Indicators 
 

บริษัทที่เขา้ร่วมโครงการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต  (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บรษัิทไทย แบง่เป็น 2 กลุม่ คือ 

• ได้ประกาศเจตนารมณเ์ขา้ร่วม CAC 
• ได้รับการรับรอง CAC 

 
 

Disclaimer : การเปิดเผยผลการประเมินดชันีชีว้ดัความคืบหนา้การป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกับการทุจริตคอรร์ปัชนั  (Anti-Corruption 
Progress Indicators) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยที่จัดท าโดยสถาบันที่เก่ียวขอ้งซึ่งมีการเปิดเผยโดย
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยน์ี  ้เป็นการด าเนินการตามนโยบายและตามแผนพฒันาความยั่งยืนส าหรบั
บริษัทจดทะเบียน โดยผลการประเมินดงักลา่ว สถาบนัที่เก่ียวขอ้งอาศยัขอ้มลูที่ไดร้บัจากบริษัทจดทะเบียนตามที่บริษัทจดทะเบียนไดร้ะบุ
ในแบบแสดงขอ้มูลเพื่อการประเมิน Anti-Corruption ซึ่งไดอ้า้งอิงขอ้มูลมาจากแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) รายงาน
ประจ าปี (แบบ 56-2) หรอืในเอกสารและหรอืรายงานอื่นที่เก่ียวขอ้งของบรษัิทจดทะเบียนนัน้ แลว้แตก่รณี ดงันัน้ ผลการประเมินดงักลา่วจึง
เป็นการน าเสนอในมมุมองของสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้งซึง่เป็นบคุคลภายนอก โดยมิไดเ้ป็นการประเมินการปฏิบตัิของบรษัิทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และมิไดใ้ชข้อ้มลูภายในเพื่อการประเมิน 

เนื่องจากผลการประเมินดังกล่าวเป็นเพียงผลการประเมิน  ณ  วันที่ปรากฏในผลการประเมินเท่านั้น  ดังนั้น ผลการประเมินจึงอาจ
เปลี่ยนแปลงไดภ้ายหลงัวนัดงักลา่ว หรอืเมื่อขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งมีการเปลีย่นแปลง ทัง้นี ้บรษัิทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี ้จ ากดั มิไดย้ืนยนั ตรวจสอบ 
หรอืรบัรองความถกูตอ้งครบถว้นของผลการประเมินดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 
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