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เรื อชญานี นารี และลูกเรื อ 22 ราย ถูกกักตัว 14 วันในประเทศไนจีเรี ย
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Target price
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EPS revision
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+55%
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Bt24.69
Buy 6 / Hold 1 / Sell 1
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News Flash

บริ ษัท พรี เชียส ชิพปิ ้งจำกัด (มหำชน) ได้ รำยงำนควำมคืบหน้ ำประเด็นเกี่ยวกับกำรจับกุมลูกเรื อ
สัญชำติไทยจำนวน 22 รำย โดยในวันที่ 29 ต.ค. ศำลไนจีเรี ยได้ มีคำสัง่ ให้ กกั เรื อชั่วครำวและควบคุม
ตัวลูกเรื อ 22 รำย (และบุคคลที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้ องซึง่ ไม่ได้ ทำงำนให้ กบั บริ ษัทอีก 7 รำย) เป็ นระยะเวลำ
14 วัน ในขณะที่กำรสอบสวนยังดำเนินอยู่ตำมคำขอจำกสำนักงำนปรำบปรำมยำเสพติดแห่งประเทศ
ไนจีเรี ย (NDLEA) จนถึงขณะนีย้ ังไม่มีกำรตังข้
้ อกล่ำวหำหรื อกำรฟ้องร้ องใดๆ กับลูกเรื อของบริ ษัท
และ/หรื อบริ ษัท
ผลกระทบต่อบริ ษัทจำกกำรถูกกักเรื อชั่วครำวในครัง้ นี ้คือกำรสูญเสียโอกำสทำงธุรกิจในช่วงเวลำที่เรื อ
โดนกัก อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทกำลังดำเนินกำรอย่ำงใกล้ ชิดกับบริ ษัทประกันภัยและที่ปรึ กษำกฎหมำย
ของบริ ษัทเพื่อแก้ ไขปั ญหำนี ้โดยเร็ วที่สดุ
บริ ษัทได้ รับกำรเรี ยกร้ องค่ำเสียหำยประมำณ 3.9 ล้ ำนเหรี ยญสหรัฐฯ จำกผู้รับสินค้ ำ โดยมีสำเหตุหลัก
มำจำกควำมล่ำ ช้ ำในกำรขนถ่ำ ยสิน ค้ ำลงจำกเรื อ ซึ่งเป็ นผลมำจำกคำสั่งของหน่ว ยงำนบัง คับ ใช้
กฎหมำยในท้ องถิ่นของไนจีเรี ย ตำมที่บริ ษัทฯ ได้ อธิบำยไว้ ในกำรเปิ ดเผยข้ อมูลก่อนหน้ ำนี ้ขณะนีบ้ ริ ษัท
กำลังดำเนินกำรร่ วมกับทนำยควำมของบริ ษัทฯ เพื่อแก้ ตำ่ งในข้ อเรี ยกร้ องนี ้ (ที่มำ: SET)

Implication
เรำมี มุม มองเป็ นลบต่อ ข่ ำ วดัง กล่ ำ ว โดยเป็ นไปตำมที่ เ รำคำดว่ ำ หำกกำรสอบสวนและกำร
ดำเนินคดีในประเทศในจีเรี ยมีควำมยืดเยื ้อ จะส่งผลกระทบต่อจำนวนวันและค่ำระวำงที่ PSL จะได้ รับ
เนื่องจำกกำรกักตัวจะทำให้ เรื อต้ องจอดอยู่ในประเทศในจีเรี ยเป็ นระยะเวลำ 14 วัน โดยหำกคำนวนอิง
TC rate ของเรื อ Handysize วำนนี ้ 10 พ.ย.ที่ USD35,487/วัน จะทำให้ รำยได้ หำยไปรำว 16.5 ล้ ำน
บำท ประกอบกับค่ำเสียหำยอีก 3.9 ล้ ำนเหรี ยญสหรัฐฯ (รำว 130 ล้ ำนบำท) อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทได้ มี
กำรทำประกันไว้ ซึ่งทำให้ อำจได้ รับเงินชดเชยรำยได้ ที่หำยไป และค่ำเสียหำยที่ถูกเรี ยกร้ องจำกผู้รับ
สินค้ ำ อย่ำงไรก็ดี อีกปั จจัยที่จะกระทบรำคำหุ้นคือดัชนี BDI Index ทีย่ งั ปรับตัวลงต่อเนื่อง จำกกำรทำ
high ช่วงต้ นเดือน ต.ค. ที่ระดับ 5,650 จุด ปั จจุบนั อยู่ที่ 3,519 จุด (หรื อลดลงมำ -37%) ส่วนดัชนี BSI
Index ที่ใช้ อ้ำงอิงสำหรับเรื อของ PSL ปรับลงมำเป็ นวันที่ 6 ติดต่อกัน จำก high ที่ 3,624 จุด โดยล่ำสุด
ปิ ดที่ 3,104 จุด (ลดลง -14%) เรำคำดว่ำ ปั จ จัย เชิ ง ลบทัง้ สองนี ้ จะยัง คงกดดัน รำคำหุ้น ต่อ เนื่ อ ง
เบือ้ งต้ นคงคำแนะนำ “ซื ้อ” ที่รำคำเป้ำหมำย 26.00 บำท อิง 2022E PER ที่ 22.0 เท่ำ อย่ำงไรก็ตำม
เรำเริ่ มมีควำมกังวลมำกขึ ้นว่ำค่ำระวำงอำจผ่ำนจุดสูงสุดไปแล้ ว และมีควำมเสี่ยงที่กำรสืบสวนกักตัว
ของเรื อชญำนี นำรี อำจมีควำมยืดเยื ้อ
Fig 1: Shipping Indices (Pts)
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Source: Bloomberg, KTBST
Disclaimer: This report has been prepared by KTBST Securities PCL (KTBST). The information herein has been obtained from sources believed to be reliable and accurate; however, KTBST makes no representation as to the accuracy and completeness
of such information. Information and opinions expressed herein are subject to change without notice. KTBST has no intention to solicit investors to buy or sell any securities in this report. In addition, KTBST does not guarantee returns nor price of the
securities described in the report nor accept any liability for any loss or damage of any kind arising out of the use of such information or opinions in this report. Investors should study this report carefully in making decisions. All rights are reserved. This
report may not be reproduced, distributed or published by any person in any manner for any purpose without permission of1KTBST. Investment in securities has risks. Investors are advised to consider carefully before making decisions.
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Description
Excellent
Very Good
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n.a.

ความหมาย
ดีเลิศ
ดีมำก
ดี
ดีพอใช้
ผ่ำน
n.a.

สมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ผลสำรวจกำรกำกับดูแลกิจกำรบริ ษัทจดทะเบียนที่แสดงไว้ นี ้ เป็ นผลที่ได้ จำกกำรสำรวจและประเมินข้ อมูลที่บริ ษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทย และตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ
ไอ ("บริ ษัทจดทะเบียน") เปิ ดเผยต่อสำธำรณะ และเป็ นข้ อมูลที่ผ้ ลู งทุนทัว่ ไปสำมำรถเข้ ำถึงได้ ผลสำรวจดังกล่ำวจึงเป็ นกำรนำเสนอข้ อมูลในมุมมองของบุคคลภำยนอกต่อมำตรฐำนกำรกำกับ
ดูแลกิจกำรของบริ ษัทจดทะเบียน โดยไม่ได้ เป็ นกำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนหรื อกำรดำเนินกิจกำรของบริ ษัทจดทะเบียน อีกทังมิ
้ ได้ ใช้ ข้อมู ลภำยในของบริ ษัทจดทะเบียนในกำรประเมิน ดังนัน้
ผลสำรวจที่แสดงนี ้จึงไม่ได้ เป็ นกำรรับรองถึงผลกำรปฏิบตั ิงำนหรื อกำรดำเนินกำรของบริ ษัทจดทะเบียน และไม่ถือเป็ นกำรให้ คำแนะนำในกำรลงทุนในหลักท รัพย์ของบริ ษัทจดทะเบียนหรื อ
คำแนะนำใดๆ ผู้ใช้ ข้อมูลจึงควรใช้ วิจำรณญำณของตนเองในกำรวิเครำะห์และตัดสินใจในกำรใช้ ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกั บบริ ษัทจดทะเบียนที่แสดงในผลสำรวจนี ้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหำชน) มิได้ ยืนยันหรื อรับรองถึงควำมครบถ้ วนและถูกต้ องของผลสำรวจดังกล่ำว

KTBST: ความหมายของคาแนะนา
“ซือ้ ”
เนื่องจำกรำคำปั จจุบนั ต่ำกว่ำ มูลค่ำตำมปั จจัยพื ้นฐำน โดยคำดหวังผลตอบแทนขันต
้ ่ำ 10% (ไม่รวมเงินปั นผล)
“ถือ”
เนื่องจำกรำคำปั จจุบนั ต่ำกว่ำ มูลค่ำตำมปั จจัยพื ้นฐำน โดยคำดหวังผลตอบแทนระหว่ำง 0% - 10% (ไม่รวมเงินปั นผล)
“ขาย”
เนื่องจำกรำคำปั จจุบนั สูงกว่ำ มูลค่ำตำมปั จจัยพื ้นฐำน (ไม่รวมเงินปั นผล)
หมำยเหตุ : ผลตอบแทนที่คำดหวังอำจเปลี่ยนแปลงตำมควำมเสี่ยงของตลำดที่เพิม่ ขึ ้น หรื อลดลงในขณะนัน้

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
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.
BUY

Disclaimer: This report has been prepared by KTBST Securities PCL (KTBST). The information herein has been obtained from sources believed to be reliable and accurate; however, KTBST makes no representation as to the accuracy and completeness
of such information. Information and opinions expressed herein are subject to change without notice. KTBST has no intention to solicit investors to buy or sell any securities in this report. In addition, KTBST does not guarantee returns nor price of the
securities described in the report nor accept any liability for any loss or damage of any kind arising out of the use of such information or opinions in this report. Investors should study this report carefully in making decisions. All rights are reserved. This
report may not be reproduced, distributed or published by any person in any manner for any purpose without permission of KTBST. Investment in securities has risks. Investors are advised to consider carefully before making decisions.
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ESG rating (ESG: Environmental, Social, and Governance)
KTBST มีกำรจัดทำ ESG Rating (ESG: Environment, Social, Governance) เพื่อบ่งบอกว่ำบริ ษัทมีกำรกำกับดูแลกิจกำรและมีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้ อมและสังคมระดับใด โดยทำง
KTBST ให้ ควำมใส่ใจกับกำรลงทุนในบริ ษัทที่มีกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน จึงได้ จดั ทำเกณฑ์ในกำรให้ คะแนน ESG สำหรับหุ้นที่เรำ Cover อยู่ สำหรับหลักเกณฑ์ในกำรประเมินคะแนน ESG ของ
KTBST ทำกำรพิจำรณำจำก 3 ด้ ำน ดังนี ้
การจัดการด้ านสิ่งแวดล้ อม (Environment) หมำยถึง กำรที่บริ ษัทมีนโยบำยและกระบวนกำรทำงำนในองค์กรเพื่อจัดกำรสิ่งแวดล้ อมอย่ำงชัดเจนและใช้ ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิ ภำพ
รวมถึงมีกำรฟื น้ ฟูสภำพแวดล้ อมทำงธรรมชำติที่ได้ รับผลกระทบจำกกำรดำเนินธุรกิจ ซึง่ เรำใช้ เกณฑ์ด้ำนรำยได้ ของบริ ษัทว่ำบริ ษัทนันๆ
้ มีสดั ส่วนรำยได้ ที่สง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมเท่ำไหร่
การจัดการด้ านสังคม (Social) กำรที่บริ ษัทมีนโยบำยกำรบริ หำรทรัพยำกรบุคคลอย่ำงเป็ นธรรมและเท่ำเทียม มีกำรส่งเสริ มและพัฒนำพนักงำนอย่ำงต่อเนื่องและมีคณ
ุ ภำพ รวมถึง
สนับสนุนคู่ค้ำให้ มีกำรปฏิบตั ติ ่อแรงงำนอย่ำงเหมำะสม และเปิ ดโอกำสให้ ชมุ ชนที่บริ ษัทมีควำมเกี่ยวข้ องให้ เติบโตอย่ำงยัง่ ยืน ซึง่ เรำใช้ เกณฑ์คะแนนจำก Bloomberg โดยกำรสำรวจรำยงำน
ต่ำงๆ ที่ไม่ใช่งบกำรเงิน ข่ำวสำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ องกับบบริ ษัท และกิจกรรมทำง NGO
บรรษัทภิบาล (Governance) กำรที่บริ ษัทมีกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ดำเนินงำนอย่ำงโปร่ งใส มีแนวทำงกำรบริ หำรควำมเสี่ยงที่ชดั เจน ต่อต้ ำนทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ตลอดจนดูแลผู้มีส่วน
ได้ เสีย ซึง่ รวมถึงกำรจ่ำยภำษี ให้ แก่ภำครัฐอย่ำงโปร่ งใส ซึง่ เรำใช้ เกณฑ์พิจำรณำจำก CG rating ของสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษัทไทย (IOD)
ESG Rating ที่ KTBST ประเมินมี 5 ระดับ ได้ แก่
1. Excellent ได้ คะแนนรวม อยู่ในระดับ 5
2. Very Good ได้ คะแนนรวม อยู่ในระดับ 4
3. Good ได้ คะแนนรวม อยู่ในระดับ 3
4. Satisfactory ได้ คะแนนรวม อยู่ในระดับ 2
5. Pass ได้ คะแนนรวม อยู่ในระดับ 1
สำหรับบริ ษัทที่มีข้อมูลไม่เพียงพอในกำรประเมินจะได้ rating เป็ น 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.

Disclaimer: บทวิเครำะห์ฉบับนี ้จัดทำขึ ้นโดยบริ ษัทหลักทรัพย์ เคทีบเี อสที จำกัด (มหำชน) มีวตั ถุประสงค์เพื่อนำเสนอและเผยแพร่ บทวิเครำะห์ให้ เป็ นข้ อมูลประกอบกำรตัดสินใจของนักลงทุนทัว่ ไป โดยจัดทำขึ ้นบนพื ้นฐำนของข้ อมูลที่ได้
เปิ ดเผยต่อสำธำรณชนอันเชื่อถือได้ และมิได้ มีเจตนำเชิญชวนหรื อชี ้นำให้ ซื ้อหรื อขำยหลักทรัพย์แต่อย่ำงใด ดังนั ้น บริ ษัทหลักทรัพย์ เคทีบเี อสที จำกัด (มหำชน) จะไม่รับผิดชอบต่อควำมเสียหำยใดๆ ที่เกิดขึ ้นจำกกำรใช้ บทวิเครำะห์ ฉบับนี ้
ทั ้งทำงตรงและทำงอ้ อม และขอให้ นกั ลงทุนใช้ ดลุ พินิจพิจำรณำอย่ำงรอบคอบก่อนกำรตัดสินใจลงทุน
Disclaimer: This report has been prepared by KTBST Securities PCL (KTBST). The information herein has been obtained from sources believed to be reliable and accurate; however, KTBST makes no representation as to the accuracy and completeness
of such information. Information and opinions expressed herein are subject to change without notice. KTBST has no intention to solicit investors to buy or sell any securities in this report. In addition, KTBST does not guarantee returns nor price of the
securities described in the report nor accept any liability for any loss or damage of any kind arising out of the use of such information or opinions in this report. Investors should study this report carefully in making decisions. All rights are reserved. This
report may not be reproduced, distributed or published by any person in any manner for any purpose without permission of KTBST. Investment in securities has risks. Investors are advised to consider carefully before making decisions.
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