
 
ข่าวประชาสัมพันธ์                                          วันท่ี 26 เมษายน 2564  

PROS มั่นใจเทรดวันแรก 27 เม.ย.นี ้คึกคัก  
ล่าสุดโชว์ Backlog ทุบสถิติ หนุนผลงานติดจรวด  

 PROS หุ้นรับเหมาฯ น้องใหม่ มั่นใจเข้าเทรดใน mai วันแรก 27 เม.ย.นี ้ได้รับการตอบรับที่ ดี
จากนักลงทุน หนุนราคาเหนือจอง โดยก าหนดราคา IPO 2 บาท ถือเป็นระดับราคาที่ เหมาะสมกับ
ปัจจัยพืน้ฐานที่แข็งแกร่ง ปัจจุบันตุนงานในมือไว้ล็อตใหญ่สูงเฉียด 2,000 ล้านบาท ทุบสถิติที่ ผ่านมา 
แถมความสามารถในการท าก าไรสุดแจ่ม ในปี 63 ก าไรกระโดดถึง 86% จากปีก่อน ตอบโจทย์นักลงทุน
ที่ต้องการคว้าหุ้น Growth Stock แถมพ่วงนโยบายการจ่ายปันผลงาม สูงถึง 50% เงนิที่ได้จากการระดม
ทุนครัง้นีช่้วยหนุนการเติบโตแบบก้าวกระโดด ด้านผู้บริหารย า้ความมั่นใจ กอดหุ้นไว้ในมือแน่นไม่ขาย 
พร้อมน า PROS เข้าเทรด mai 27 เมษายน 64 นี ้  

 นายพงศ์เทพ รัตนแสงสรวง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน )
หรือ    PROS หนึ่งในผู้น าธุรกิจให้บริการรับเหมาติดตัง้งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารเปิดเผยว่า บริษัทฯ 
มั่นใจว่าการเข้าซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ )mai) วันแรก จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน และ
พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจต่อเนื่อง ด้วยความพร้อมทางด้านบุคลากร และระบบการท างาน เพื่อขยายธุรกิจและ
โอกาสในการเข้าประมลูงานใหม่ๆ  สนบัสนุนความสามารถในการสร้างรายได้และก าไร รวมถึงอตัราผลตอบแทน
ของผู้ ถือหุ้นในบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และสร้างความมัน่คงทางธุรกิจอย่างยัง่ยืน 

นอกจากนี ้จากประสบการณ์การท างานในโครงการของหน่วยงานภาครัฐที่ เพิ่มมากขึน้ ประกอบกับ
นโยบายภาครัฐที่เน้นการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านพลังงานไฟฟ้า  ขนส่ง
มวลชน และสื่อสารโทรคมนาคม จึงท าให้กลุม่บริษัทฯ มีโอกาสในการเข้าไปขยายงานในสว่นของงานภาครัฐ จาก
ปัจจุบันมีสดัส่วนค่อนข้างน้อย หรือสิน้ปีคาดอยู่ที่ประมาณ 20% คาดจะเพิ่มเป็น 50% ในอนาคต ขณะที่งาน
ภาคเอกชนที่บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งอยู่แล้ว จากผลงานเป็นที่ยอมรับจากผู้ ประกอบการที่มีชื่อเสียงใน
อตุสาหกรรมต่างๆ เช่น เทสโก้ โลตสั บริษัท เอพี )ไทยแลนด์( จ ากดั )มหาชน( บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั 
)มหาชน( บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด )มหาชน( และกลุ่ม ปตท.เป็นต้น ซึ่งบริษัทเหล่านีม้ีการขยายการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง     

“บริษัทฯ มีการกระจายความเสี่ยงลูกค้าให้มีความหลากหลาย และขยายงานไปยงักลุ่มงานภาครัฐเพิ่ม
มากขึน้ และที่ผ่านมาบริษัทฯ ใช้กลยุทธ์การตลาด เพื่อดแูลลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทชัน้น าอย่างมีคุณภาพ ท าให้กลุ่ม
ลกูค้าส่วนใหญ่จะเป็นลกูค้าเกรด A ที่มีฐานะการเงินดี และท าให้เราไม่มีปัญหาเร่ืองการเงิน และเป็นบริษัทที่แทบ
ไม่มีหนี ้นอกจากนี ้บริษัทเรามีความตัง้ใจท างานภายใต้วิสยัทศัน์เป็นบริษัทรับเหมาชัน้น าของประเทศ ซึง่ประวตัิ
ผลงานและลกูค้าในอดีต เป็นเคร่ืองการันตี ท าให้ลกูค้ากลุ่มใหม่ๆ เชิญ PROS  เข้าร่วมประมลูงานเพิ่มมากขึน้” 
นายพงศ์เทพ กลา่ว 

โดยแผนการเติบโตในช่วง 3 ปีจากนี ้)ปี 2564-2566( บริษัทตัง้เป้ารายได้เติบโตเฉลี่ยปีละ 10-20% โดย
จะมาจากงานบริการรับเหมาติดตัง้งานระบบประกอบอาคาร และรายได้จากงานให้บริการรับเหมาก่อสร้างงาน
โยธา คิดเป็นสัดส่วนรายได้รวมกันกว่า 99% ส่วนที่เหลือจะเป็นรายได้อื่น ๆ ขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังคงเน้น
ควบคมุและการบริหารจดัการต้นทนุที่ดี เพื่อความสามารถในการท าก าไรที่ดี โดยมีเปา้หมายรักษาอตัราก าไรสทุธิ 
)Net Profit Margin) ให้อยู่ที่ระดบั 6-7% จากปี 2563 ที่มีอตัราก าไรสทุธิที่ระดบั 5% 



 
นายสัมฤทธ์ิชัย ตัง้หะรัฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คันทร่ี กรุ๊ป แอ๊ดไวเซอร่ี จ ากัด ในฐานะที่ปรึกษา

ทางการเงิน กล่าวเสริมถึง PROS คาดจะเป็นหุ้นไอพีโอที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุน ด้วยจุดเด่นบริษัทฯมี
ฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง โดยภายหลงัจาก IPO คาดอตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นจะลดลงเหลือเพียง 0.61
เท่า ในปี 2564 จากปี 2563 ก่อน IPO อยู่ที่ 1.18 เท่า มีเงินสดในมือสูง และมีการจ่ายปันผลต่อเนื่อง โดยมี
นโยบายการจ่ายปันผลไม่ต ่ากว่า 50% ขณะที่ รายได้และก าไรเติบโตแข็งแกร่ง โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากงาน
โครงการในมือที่ยงัไม่ส่งมอบ ณ วนัที่ 15 มีนาคม 2564 จ านวน 768 ล้านบาท และงานที่มีหนงัสือแสดงเจตจ านง
การว่าจ้าง )LOI( อีกราว 1,229 ล้านบาท สนบัสนนุงานในมือ )Backlog( ในปัจจบุนัอยู่ประมาณ 2,000 ล้านบาท 
ซึง่เป็นตวัเลขงานในมือทุบสถิติใหม่ของบริษัทฯ จะทยอยรับรู้รายได้ค่อนข้างมัน่คงและมีเสถียรภาพ และยงัไม่รับ
รวมโครงการใหม่ๆ ที่บริษัทฯ มีโอกาสเข้าไปร่วมประมลูเพิ่มเติมอีก ส าหรับผลงานในปี 2563 แม้ในสถานการณ์โค
วิด-19 บริษัทฯ ก็สามารถท าก าไรสทุธิอยู่ที่ 51 ล้านบาท เติบโตกว่า 86.66% จากปี 2562 แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ 
มีศกัยภาพในการปรับตวัทางธุรกิจให้มีก าไรต่อเนื่อง แม้ในภาวะเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ส่วนรายได้อยู่ที่ 
944.77 ล้านบาท 

นางสาวพัชพร สรรคบุรานุรักษ์   กรรมการผู้ จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ 
)ประเทศไทย( จ ากดั  )มหาชน( ในฐานะผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของ 
บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด )มหาชน( )PROS) เปิดเผยถึง ความเชื่อมัน่หุ้น PROS ในการเข้าซือ้ขายใน
ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  )mai) วนัแรก ในวนัที่ 27 เมษายน 2564 นกัลงทุนจะให้ความสนใจและการตอบรับ
เป็นอย่างดี  จากราคาหุ้น IPO ที่ระดบัราคา 2 บาท เป็นราคาที่มีส่วนลดในระดบัที่ดีมากให้กบันกัลงทุน  โดย P/E 
ของบริษัทฯคาดว่าจะลดลงได้อีกมากจากศกัยภาพที่จะเติบโตโดดเด่นต่อเนื่อง จากงานในมือสงูเป็นประวตัิการณ์ 
และจากฐานทุนที่แข็งแกร่งขึน้ จะท าให้บริษัทมีความพร้อมเข้าประมูลงานใหม่ๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชน และมี
โอกาสได้รับงานอีกมากในอนาคต ตามการขยายตัวของกลุ่มลูกค้าในหลากหลายอุตสหกรรมทัง้ภาครัฐและ
เอกชนในประเทศ ประกอบกับการเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขนั และเพิ่มโอกาสในการรับงานที่มีมลูค่าสงูขึน้  

ด้านผู้บริหารย า้ความมัน่ใจ กลุม่ครอบครัวรัตนแสงสรวง และผู้ ถือหุ้นใหญ่อีก 3 ราย ซึ่งร่วมก่อตัง้บริษัท
มาด้วยกนั โดยถือหุ้นเกิน 50% ติดไซเรนท์พีเรียด และไม่มีนโยบายที่จะขายหุ้นออกไป  โดยผู้ ถือรายใหญ่ทัง้หมด
ให้ความมัน่ใจน าหุ้นสว่นที่เหลือจากที่ติด Silent มาติด Lock Up ทัง้หมด  

ขณะที่ ก่อนหน้านีบ้ทวิเคราะห์จาก 3 บริษัทหลกัทรัพย์ ได้แก่ บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ )ประเทศไทย( 
จ ากัด )มหาชน( บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด )มหาชน( และ บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนิตี ้จ ากัด  ระบุถึง
ความแข็งแกร่งและโอกาสการเติบโตของ PROS โดยให้ราคาเหมาะสมอยู่ที่ 2.70 – 3.00 บาท  

ด้าน บทวิเคราะห์หลกั บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ )ประเทศไทย( จ ากัด )มหาชน( ประเมินมูลค่าพืน้ฐาน
กลางปี  2565 ของ PROS ที่  3 .00 บาท  โดยอิ ง PE 16.7 เท่ า จากค่ าเฉลี่ ย ย้อนหลังระยาวของกลุ่ม
ผู้ รับเหมาก่อสร้างเสาเข็ม ปัจจบุันบริษัทมีงานในมือที่ยงัไม่รับรู้รายได้อยู่ที่ราว 768.31 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้
ไปถึงปี 2564-2565 นอกจากนี ้บริษัทยงัเป็นผู้ชนะประมลูหรือได้รับหนงัสือแสดงเจตจ านงการว่าจ้างแล้ว จ านวน 
7 โครงการ มลูค่ารวม 1,229.48 ล้านบาท จากโครงการที่อยู่ระหว่างร่วมประมลูทั ง้หมด 17 โครงการ มลูค่ารวม 
2,694 ล้านบาท ซึง่จะช่วยหนุนผลประกอบการปี 2563-2565 เติบโตถึง 47% 



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

ข้อมูลบริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน)  
บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด )มหาชน( (“PROS”) จดทะเบียนก่อตัง้ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2539 

โดยกลุ่มวิศวกรที่มีประสบการณ์ในงานวิศวกรรมแขนงต่างๆ น าโดย นายพงศ์เทพ รัตนแสงสรวง  เพื่อประกอบธุรกิจ
รับเหมาติดตั ง้ระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร โดยมีลูกค้าหลักอยู่ ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ เช่น 
ห้างสรรพสินค้า อาคารส านกังาน อสงัหาริมทรัพย์ โรงงานอตุสาหกรรม เป็นต้น 

นอกเหนือจากธุรกิจให้บริการรับเหมาติดตัง้ระบบวิศวกรรมประกอบอาคารแล้ว บริษัทยงัเล็งเห็นโอกาสทาง
ธุรกิจของงานรับเหมาก่อสร้างวิศวกรรมโยธา กลุ่มผู้บริหารของ PROS จึงได้ร่วมลงทุนในกิจการของบริษัทพรอสเพอร์ 
ไทธรรม์ จ ากัด )“PT”) โดยอาศัยฐานลูกค้าเดิมของ PT เพื่อต่อยอดธุรกิจของ PROS ซึ่งภายหลังจากการร่วมลงทุน
กิจการดงักลา่ว PT ได้กลายเป็นบริษัทย่อยของ PROS   
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