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  เรือชญานี นารี และลูกเรือ 22 ราย ถูกกักตัว 14 วันในประเทศไนจเีรีย 

Bloomberg ticker PSL TB News Flash 
 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้งจ ำกดั (มหำชน) ได้รำยงำนควำมคืบหน้ำประเด็นเก่ียวกับกำรจับกุมลูกเรือ

สญัชำติไทยจ ำนวน 22 รำย โดยในวนัท่ี 29 ต.ค. ศำลไนจีเรียได้มีค ำสัง่ให้กกัเรือชั่วครำวและควบคุม
ตวัลกูเรือ 22 รำย (และบคุคลที่ไม่มีควำมเก่ียวข้องซึง่ไม่ได้ท ำงำนให้กบับริษัทอีก 7 รำย) เป็นระยะเวลำ 
14 วนั ในขณะท่ีกำรสอบสวนยงัด ำเนินอยู่ตำมค ำขอจำกส ำนกังำนปรำบปรำมยำเสพติดแห่งประเทศ
ไนจีเรีย (NDLEA)  จนถึงขณะนีย้ังไม่มีกำรตัง้ข้อกล่ำวหำหรือกำรฟ้องร้องใดๆ กับลูกเรือของบริษัท 
และ/หรือบริษัท 
ผลกระทบต่อบริษัทจำกกำรถูกกกัเรือชั่วครำวในครัง้นีค้ือกำรสญูเสียโอกำสทำงธุรกิจในช่วงเวลำท่ีเรือ
โดนกกั อย่ำงไรก็ตำม บริษัทก ำลงัด ำเนินกำรอย่ำงใกล้ชิดกับบริษัทประกันภยัและท่ีปรึกษำกฎหมำย
ของบริษัทเพ่ือแก้ไขปัญหำนีโ้ดยเร็วท่ีสดุ 
บริษัทได้รับกำรเรียกร้องค่ำเสียหำยประมำณ 3.9 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ จำกผู้ รับสินค้ำ โดยมีสำเหตุหลกั
มำจำกควำมล่ำช้ำในกำรขนถ่ำยสินค้ำลงจำกเรือ ซึ่งเป็นผลมำจำกค ำสั่งของหน่วยงำนบังคับใช้
กฎหมำยในท้องถิ่นของไนจีเรีย ตำมที่บริษัทฯ ได้อธิบำยไว้ในกำรเปิดเผยข้อมลูก่อนหน้ำนีข้ณะนีบ้ริษัท
ก ำลงัด ำเนินกำรร่วมกบัทนำยควำมของบริษัทฯ เพ่ือแก้ตำ่งในข้อเรียกร้องนี ้(ท่ีมำ: SET) 
Implication 

 เรำมีมุมมองเป็นลบต่อข่ำวดังกล่ำว โดยเป็นไปตำมท่ีเรำคำดว่ำหำกกำรสอบสวนและกำร
ด ำเนินคดีในประเทศในจีเรียมีควำมยืดเยือ้ จะส่งผลกระทบตอ่จ ำนวนวนัและค่ำระวำงที่ PSL จะได้รับ
เน่ืองจำกกำรกกัตวัจะท ำให้เรือต้องจอดอยู่ในประเทศในจีเรียเป็นระยะเวลำ 14 วนั โดยหำกค ำนวนอิง 
TC rate ของเรือ Handysize วำนนี ้10 พ.ย.ท่ี USD35,487/วนั จะท ำให้รำยได้หำยไปรำว 16.5 ล้ำน
บำท ประกอบกบัค่ำเสียหำยอีก 3.9 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ (รำว 130 ล้ำนบำท) อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้มี
กำรท ำประกันไว้ ซึ่งท ำให้อำจได้รับเงินชดเชยรำยได้ท่ีหำยไป และค่ำเสียหำยท่ีถูกเรียกร้องจำกผู้ รับ
สินค้ำ อย่ำงไรก็ด ีอีกปัจจยัท่ีจะกระทบรำคำหุ้นคือดชันี BDI Index ท่ียงัปรับตวัลงตอ่เน่ือง จำกกำรท ำ 
high ช่วงต้นเดือน ต.ค. ท่ีระดบั 5,650 จดุ ปัจจบุนัอยู่ท่ี 3,519 จดุ (หรือลดลงมำ -37%) ส่วนดชันี BSI 
Index ท่ีใช้อ้ำงอิงส ำหรับเรือของ PSL ปรับลงมำเป็นวนัท่ี 6 ตดิตอ่กนั จำก high ท่ี 3,624 จดุ โดยล่ำสดุ
ปิดท่ี 3,104 จุด (ลดลง -14%) เรำคำดว่ำปัจจัยเชิงลบทัง้สองนี ้จะยังคงกดดันรำคำหุ้ นต่อเน่ือง 
เบือ้งต้นคงค ำแนะน ำ “ซือ้” ท่ีรำคำเป้ำหมำย 26.00 บำท อิง 2022E PER ท่ี 22.0 เท่ำ อย่ำงไรก็ตำม 
เรำเร่ิมมีควำมกงัวลมำกขึน้ว่ำค่ำระวำงอำจผ่ำนจุดสูงสุดไปแล้ว และมีควำมเส่ียงท่ีกำรสืบสวนกักตวั
ของเรือชญำนี นำรีอำจมีควำมยืดเยือ้  

Recommendation BUY (maintained) 
Current price Bt16.80 
Target price Bt26.00 (maintained) 
Upside/Downside +55% 
EPS revision No change 
  
Bloomberg target price Bt24.69 
Bloomberg consensus Buy 6 / Hold 1 / Sell 1 
  
Stock data 
Stock price 1-year high/low Bt26.00 / Bt4.66 
Market cap. (Bt mn) 26,196 
Shares outstanding (mn) 1,559 
Avg. daily turnover (Bt mn) 586 
Free float 47% 
CG rating Excellent 
ESG rating n.a. 
  

 

 

 

Analyst: Amnart Ngosawang (Reg. No. 029734) 
Assistant Analyst: Warasiree Kengradomying 
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Corporate governance report of Thai listed companies 2020 

CG rating by the Thai Institute of Directors Association (Thai IOD) 
Score Symbol Description ความหมาย 
90-100  Excellent ดีเลิศ 
80-89  Very Good ดีมำก 
70-79  Good ดี 
60-69  Satisfactory ดีพอใช้ 
50-59  Pass ผ่ำน 
< 50 No logo given n.a. n.a. 

 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ผลส ำรวจกำรก ำกบัดแูลกิจกำรบริษัทจดทะเบียนท่ีแสดงไว้นี ้ เป็นผลท่ีได้จำกกำรส ำรวจและประเมินข้อมลูท่ีบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ 
ไอ ("บริษัทจดทะเบียน") เปิดเผยตอ่สำธำรณะ และเป็นข้อมลูท่ีผู้ลงทนุทัว่ไปสำมำรถเข้ำถึงได้ ผลส ำรวจดงักลำ่วจงึเป็นกำรน ำเสนอข้อมูลในมมุมองของบคุคลภำยนอกต่อมำตรฐำนกำรก ำกับ
ดแูลกิจกำรของบริษัทจดทะเบียน โดยไม่ได้เป็นกำรประเมินผลกำรปฏิบตังิำนหรือกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทจดทะเบียน อีกทัง้มิได้ใช้ข้อมูลภำยในของบริษัทจดทะเบียนในกำรประเมิน ดงันัน้ 
ผลส ำรวจท่ีแสดงนีจ้ึงไม่ได้เป็นกำรรับรองถึงผลกำรปฏิบตัิงำนหรือกำรด ำเนินกำรของบริษัทจดทะเบียน และไม่ถือเป็นกำรให้ค ำแนะน ำในกำรลงทนุในหลกัท รัพย์ของบริษัทจดทะเบียนหรือ
ค ำแนะน ำใดๆ ผู้ใช้ข้อมลูจงึควรใช้วิจำรณญำณของตนเองในกำรวิเครำะห์และตดัสนิใจในกำรใช้ข้อมลูใด ๆ ที่เก่ียวกับบริษัทจดทะเบียนท่ีแสดงในผลส ำรวจนี ้ 
ทัง้นี ้บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบีเอสที จ ำกดั (มหำชน) มิได้ยืนยนัหรือรับรองถึงควำมครบถ้วนและถกูต้องของผลส ำรวจดงักลำ่ว 

 
KTBST: ความหมายของค าแนะน า 

“ซือ้” เน่ืองจำกรำคำปัจจบุนั ต ่ำกว่ำ มลูคำ่ตำมปัจจยัพืน้ฐำน โดยคำดหวงัผลตอบแทนขัน้ต ่ำ 10% (ไม่รวมเงินปันผล) 

“ถือ” เน่ืองจำกรำคำปัจจบุนั ต ่ำกว่ำ มลูคำ่ตำมปัจจยัพืน้ฐำน โดยคำดหวงัผลตอบแทนระหว่ำง 0% - 10% (ไม่รวมเงินปันผล) 

“ขาย” เน่ืองจำกรำคำปัจจบุนั  สงูกว่ำ มลูคำ่ตำมปัจจยัพืน้ฐำน (ไม่รวมเงินปันผล) 

หมำยเหต ุ: ผลตอบแทนท่ีคำดหวงัอำจเปลี่ยนแปลงตำมควำมเสี่ยงของตลำดท่ีเพิม่ขึน้ หรือลดลงในขณะนัน้ 
 
IOD disclaimer 
The Corporate Governance Report (CGR) of Thai listed Companies is based on a survey and assessment of information which companies listed on the Stock Exchange of 
Thailand and the Market for Alternative Investment (“listed companies”) disclose to the public. The CGR is a presentation of information from the perspective of outsiders on 
the standards of corporate governance of listed companies. It is not any assessment of the actual practices of the listed companies, and the CGR does not use any non-public 
information. The CGR is not therefore an endorsement of the practices of the listed companies. It is not a recommendation for investment in any securities of any listed 
companies or any recommendation whatsoever. Investors should exercise their own judgment to analyze and consider any information relating to the listed companies 
presented in this CGR report. No representation or warranty is made by the Institute of Directors or any of its personnel as to the completeness or accuracy of the CGR report 
or the information used. 
 
KTBST’s stock rating definition 

BUY The stock’s total return is expected to exceed 10% over the next 6-12 months. The stock has good fundamentals 
and attractive valuations. 

HOLD The stock’s total return is expected to be between 0% - 10% over the next 6-12 months. The stock has good 
fundamentals, but may lack of near-term catalysts or its valuations are not attractive. 

SELL The stock’s total return is expected to fall below 0% or more over the next 6-12 months. Stock should be sold as 
negative total return is anticipated due to deteriorating fundamentals compared with its valuations. 

The stock’s expected total return is the percentage difference between the target price and the current price, which excludes dividend yields. 
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Disclaimer: บทวิเครำะห์ฉบบันีจ้ัดท ำขึน้โดยบริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบเีอสที จ ำกดั (มหำชน) มีวตัถปุระสงค์เพื่อน ำเสนอและเผยแพร่บทวิเครำะห์ให้เป็นข้อมลูประกอบกำรตัดสนิใจของนกัลงทุนทัว่ไป โดยจดัท ำขึน้บนพืน้ฐำนของข้อมูลที่ได้
เปิดเผยต่อสำธำรณชนอนัเชื่อถือได้ และมิได้มีเจตนำเชิญชวนหรือชีน้ ำให้ซือ้หรือขำยหลกัทรัพย์แต่อย่ำงใด ดงันัน้ บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบเีอสท ี จ ำกดั (มหำชน) จะไม่รับผิดชอบต่อควำมเสยีหำยใดๆ ที่เกิดขึน้จำกกำรใช้บทวิเครำะห์ฉบับนี ้
ทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม และขอให้นกัลงทนุใช้ดลุพินิจพิจำรณำอย่ำงรอบคอบก่อนกำรตดัสนิใจลงทนุ 

ESG rating (ESG: Environmental, Social, and Governance) 
KTBST มีกำรจดัท ำ ESG Rating (ESG: Environment, Social, Governance) เพ่ือบ่งบอกว่ำบริษัทมีกำรก ำกับดูแลกิจกำรและมีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสงัคมระดบัใด โดยทำง 
KTBST ให้ควำมใส่ใจกับกำรลงทนุในบริษัทท่ีมีกำรพฒันำท่ียัง่ยืน จึงได้จดัท ำเกณฑ์ในกำรให้คะแนน ESG ส ำหรับหุ้นท่ีเรำ Cover อยู่ ส ำหรับหลกัเกณฑ์ในกำรประเมินคะแนน ESG ของ 
KTBST ท ำกำรพิจำรณำจำก 3 ด้ำน ดงันี ้

 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หมำยถึง กำรท่ีบริษัทมีนโยบำยและกระบวนกำรท ำงำนในองค์กรเพ่ือจดักำรสิ่งแวดล้อมอย่ำงชดัเจนและใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
รวมถึงมีกำรฟืน้ฟูสภำพแวดล้อมทำงธรรมชำตท่ีิได้รับผลกระทบจำกกำรด ำเนินธุรกิจ ซึง่เรำใช้เกณฑ์ด้ำนรำยได้ของบริษัทว่ำบริษัทนัน้ๆ มีสดัสว่นรำยได้ท่ีสง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมเทำ่ไหร่ 

 การจัดการด้านสังคม (Social) กำรท่ีบริษัทมีนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลอย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียม มีกำรส่งเสริมและพฒันำพนกังำนอย่ำงต่อเน่ืองและมีคณุภำพ รวมถึง
สนบัสนนุคู่ค้ำให้มีกำรปฏิบตัติ่อแรงงำนอย่ำงเหมำะสม และเปิดโอกำสให้ชมุชนท่ีบริษัทมีควำมเก่ียวข้องให้เตบิโตอย่ำงยัง่ยืน ซึง่เรำใช้เกณฑ์คะแนนจำก Bloomberg โดยกำรส ำรวจรำยงำน
ตำ่งๆ ที่ไม่ใช่งบกำรเงิน ข่ำวสำรตำ่งๆ ที่เก่ียวข้องกบับบริษัท และกิจกรรมทำง NGO 

 บรรษัทภบิาล (Governance) กำรท่ีบริษัทมีกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี ด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใส มีแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงท่ีชดัเจน ตอ่ต้ำนทจุริตและคอร์รัปชัน่ ตลอดจนดแูลผู้ มีส่วน
ได้เสีย ซึง่รวมถึงกำรจ่ำยภำษีให้แก่ภำครัฐอย่ำงโปร่งใส ซึง่เรำใช้เกณฑ์พิจำรณำจำก CG rating ของสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
ESG Rating ท่ี KTBST ประเมินมี 5 ระดบั ได้แก่  
1. Excellent ได้คะแนนรวม อยู่ในระดบั 5 
2. Very Good ได้คะแนนรวม อยู่ในระดบั 4 
3. Good ได้คะแนนรวม อยู่ในระดบั 3 
4. Satisfactory ได้คะแนนรวม อยู่ในระดบั 2 
5. Pass ได้คะแนนรวม อยู่ในระดบั 1 
ส ำหรับบริษัทท่ีมีข้อมลูไม่เพียงพอในกำรประเมินจะได้ rating เป็น n.a. 

 
ESG rating (ESG: Environmental, Social, and Governance) 
KTBST believes environment, social and governance (ESG) practices will help determine the sustainability and future financial performance of companies. We thus incorporate 
ESG into our valuation model. 

 Environment.  Environment factors relate to corporate responsibility for its actions and how it manages its impact on the environment .  KTBST analyzes revenue, which 
exposes to environment risks and opportunities. 

 Social. Social factors deal with company’s relationship with its employees and vendors. That also includes company’s initiatives related to employee health and well-being, 
as well as community involvement. KTBST’s evaluation on social practices is based on Bloomberg, which measure from company’s social responsibility news. 

 Governance.  Corporate government factors include company’s transparency, decision-making structure, concrete risk assessment method, treatment of minority 
shareholders and anti-corruption practices. KTBST conduct this analysis based on IOD’s scores. 

KTBST’s ESG ratings score from 1-5 
1. Excellent scores at 5 
2. Very Good scores at 4 
3. Good scores at 3 
4. Satisfactory scores at 2 
5. Pass scores at 1 
KTBST provides “n.a.” in cases of insufficient data. 


