
 

ข่าวประชาสัมพันธ์       วันที่ 21 เมษายน 2564 

 
PROS หุ้นน้องใหม่ป้ายแดง ฮ็อต! ปิดจองซือ้ไอพีโอเกลีย้ง  

พร้อมเข้าเทรดใน mai 27 เม.ย.นี ้
 

กระแสตอบรับดีเยี่ยม ส าหรับหุ้นไอพีโอน้องใหม่ “พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียร่ิง” หรือ PROS
โดยไอพีโอทัง้หมด 140 ล้านหุ้น มีนักลงทุนจองซือ้เข้ามาอย่างล้นหลาม สะท้อนความเชื่อมั่น ใน
บริษัทซึ่งเป็นผู้น าด้านงานรับเหมาติดตัง้งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารของประเทศครบ
วงจร พร้อมติดปีกรับงานโครงการใหญ่และขยายฐานลูกค้ารายใหม่เพ่ิมขึน้ได้อย่างโดดเด่น
ต่อเน่ือง ต่อยอดจาก back log ปัจุจุบันที่มี 2000 ล้านบาทสูงเป็นประวัติการณ์ 
 

นางสาวพัชพร  สรรคบุรานุรักษ์  กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ 
(ประเทศไทย) จ ากดั  (มหาชน) ในฐานะผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายหุ้นสามญัเพิ่ม
ทุนให้กับประชาชนทั่วไปครัง้แรก (IPO) ของบริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน) หรือ PROS
เปิดเผยว่า ในช่วงเปิดจองซือ้หุ้นไอพีโอของ PROS ระหว่างวันที่ 19 – 21 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา มีนัก
ลงทุนให้ความสนใจเข้ามาจองซือ้เต็มจ านวน และมีความต้องการเข้ามาอย่างต่อเนื่อง สะท้อนความ
เชื่อมัน่ที่มีต่อปัจจยัการเติบโตที่แข็งแกร่งของ PROS ท่ีจะเติบโตโดดเด่นต่อเนื่องจากงานในมือจ านวนมาก  
และโอกาสในการขยายธุรกิจเพิ่มเติมในอนาคต และมั่นใจว่า PROS จะได้รับการตอบรับอบอุ่น จากนัก
ลงทนุในวนัเข้าซือ้ขายเป็นวนัแรกในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) วนัที่ 27 เมษายน 2564 นี ้ 
 

ทัง้นี ้PROS เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) จ านวน 140 ล้าน
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท ก าหนดราคา IPO หุ้นละ 2 บาท โดยมีผู้ ร่วมจัดจ าหน่ายและ
รับประกนัการจ าหน่าย 2 แห่ง ประกอบด้วย บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท
หลกัทรัพย์ ทรีนิตี ้จ ากดั  

นายสัมฤทธิ์ชัย ตัง้หะรัฐ กรรมการผู้ จัดการ บริษัท คันทร่ี กรุ๊ป แอ๊ดไวเซอร่ี จ ากัด ในฐานะที่
ปรึกษาทางการเงิน กล่าวเสริมว่า PROS จะเป็นอีกหุ้นเด่นที่ได้รับการจับตามอง ด้วยโครงสร้างของกลุ่ม
ธุรกิจที่แข็งแกร่งทัง้ด้านการเงินและผู้ ถือหุ้น ผู้บริหารมีความเชี่ยวชาญในด้านงานรับเหมาติดตัง้งานระบบ
วิศวกรรมประกอบอาคารรายใหญ่ของประเทศ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการท างานมาอย่าง
ยาวนาน สามารถรับงานได้หลากหลาย เช่น ห้างสรรพสินค้า งานคอนโดมิเนียม โรงงานและคลงัสินค้า 
อาคารส านกังาน Data Center โรงพยาบาล รวมถึงห้องปฏิบติัการเพื่อการวิจยัและทดลอง  

               นอกจากนี ้บริษัทยังถือหุ้ น 71.8% ในบริษัท พรอสเพอร์ ไทธรรม์ จ ากัด ซึ่งให้บริการงาน
โครงสร้างและสถาปัตยกรรมครบวงจร ซึ่งมีฐานลูกค้าหลักอยู่ในโครงการพืน้ที่ระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวนัออก (EEC) ซึง่มองเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจของ PROS ในอนาคต  
 



 

ด้านนายพงศ์เทพ รัตนแสงสรวง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด (มหาชน) หรือ PROS เปิดเผยว่า จ านวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหลกัทรัพย์ก่อนหกัค่าใช้จ่าย ใน
ครัง้นี ้ประมาณ 280 ล้านบาท จะน าไปใช้ลงทุนในเคร่ืองจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างเพิ่มเติม 
ภายในปี 2564 – 2565 โดยคาดว่าจะใช้เงินลงทุน 30 ล้านบาท ซึ่งการลงทุนดงักล่าวจะช่วยเพิ่มศกัยภาพ
ของบริษัทในการเข้ารับงานโครงการจากหน่วยงานราชการและเอกชนมากขึน้   นอกจากนีเ้งินส่วนที่เหลือ
ประมาณ 250 ล้านบาท บริษัทฯ มีแผนที่จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อขยายความสามารถในการเข้า
ประมลูงาน ภายในปี 2564 – 2565 โดยบริษัทคาดว่าภายหลงัเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนต่อประชาชนแล้ว
เสร็จ จะช่วยขยายความสามารถในการรับงานของบริษัทให้เพิ่มขึน้ได้  

ปัจจุบนับริษัทมีโครงการที่อยู่ระหว่างประมลูงาน กระจายอยู่ในหลากหลายอตุสาหกรรม อาทิเช่น 
อาคารส านักงาน โรงพยาบาล อสงัหาริมทรัพย์ ห้างสรรพสินค้า และ Data Center รวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 
17 โครงการ คิดเป็นมูลค่าโครงการรวมประมาณ 2,694 ล้านบาท โดยในโครงการที่บริษัทเข้าร่วมประมูล
ดังกล่าวข้างต้น บริษัทเป็นผู้ ชนะการประมูลหรือได้รับหนังสือแสดงเจตจ านงการว่าจ้างแล้วจ านวน 7 
โครงการ คิดเป็นมลูค่าโครงการรวมประมาณ 1,229.48 ล้านบาท 

ปัจจุบนั PROS มีกลุ่มครอบครัวรัตนแสงสรวง เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ 47% และหลงั IPO สดัส่วนการ
ถือหุ้นจะลดเหลือ 34.8% ในฐานะผู้ ถือหุ้นใหญ่ยินดีติด Silent Period โดยจ านวนหุ้นที่ติด Silent Period 
สะท้อนความมัน่ใจของกลุม่ผู้ ถือหุ้นในการลงทนุใน PROS ที่มีศกัยภาพการเติบโตสงู 

  ******************************************************************* 

 

ข้อมูลบริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน)  

 บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน) (“PROS”) จดทะเบียนก่อตัง้ เมื่อวันที่  14 

พฤศจิกายน 2539 โดยกลุ่มวิศวกรที่มีประสบการณ์ในงานวิศวกรรมแขนงต่างๆ น าโดย นายพงศ์เทพ รัต

นแสงสรวง  เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมาติดตัง้ระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร โดยมีลูกค้าหลักอยู่ใน

ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิเช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารส านักงาน อสงัหาริมทรัพย์ โรงงานอุตสาหกรรม 

เป็นต้น 

 นอกเหนือจากธุรกิจให้บริการรับเหมาติดตัง้ระบบวิศวกรรมประกอบอาคารแล้ว บริษัทยังเล็งเห็น

โอกาสทางธุรกิจของงานรับเหมาก่อสร้างวิศวกรรมโยธา กลุม่ผู้บริหารของ PROS จึงได้ร่วมลงทนุในกิจการ

ของบริษัทพรอสเพอร์ ไทธรรม์ จ ากดั (“PT”) โดยอาศยัฐานลกูค้าเดิมของ PT เพื่อต่อยอดธุรกิจของ PROS 

ซึง่ภายหลงัจากการร่วมลงทนุกิจการดงักลา่ว PT ได้กลายเป็นบริษัทย่อยของ PROS   
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