
 

ข่าวประชาสัมพันธ์                                     วันที่ 16 เมษายน 2564  
  
  PROS ตัง้ KGI ลีดอันเดอร์ไรท์เตอร์ เคาะราคาขายหุ้น IPO ที่ 2 บ./หุ้น 

        ระดมทุน 280 ลบ. เปิดจองซือ้ 19-21 เม.ย. เทรด 27 เม.ย. 
 
 บมจ. พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียร่ิง หรือ PROS ก าหนดราคาขายไอพีโอ 2 บาท/หุ้น เปิดจอง
ซือ้ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2564 ดีเดย์เข้าซือ้ขายใน mai 27 เมษายนนี ้แต่งตัง้ บล.เคจีไอ 
เป็นแกนน าการเสนอขายหลักทรัพย์ พร้อม 2 โบรกเกอร์ชัน้น า มั่นใจก าหนดราคาไอพีโอจูงใจ ชู
ศักยภาพความเป็นหน่ึงในผู้น าธุรกิจด้านงานรับเหมาติดตัง้งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
ของประเทศครบวงจร มั่นใจพืน้ฐานแข็งแกร่ง งานในมือแน่นเฉียด 2,000 ล้านบาท พร้อมขยาย
การเติบโตในอนาคตหนุนความเชื่อมั่นนักลงทุนระยะยาว 
 

 นางสาวพัชพร สรรคบุรานุรักษ์   กรรมการผู้ จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ เคจี ไอ 
(ประเทศไทย) จ ากัด  (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้กับประชาชนทั่วไปครัง้แรก ( IPO) ของบริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิ เนีย ร่ิง จ ากัด (มหาชน) หรือ PROS  
ผู้ให้บริการรับเหมาติดตัง้งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารรายใหญ่ของประเทศ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เสนอ
ขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) จ านวน 140 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท 
ก าหนดราคา IPO หุ้นละ 2 บาท ซึ่งถือเป็นระดับราคาที่น่าสนใจ เหมาะสมกับปัจจัยพืน้ฐานและศักยภาพการ
เติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ ก าหนดวนัเปิดให้จองซือ้หุ้น IPO ระหว่างวนัที่ 19-21 เมษายน 2564 พร้อมกันนี ้
ได้แต่งตัง้ผู้ ร่วมจดัจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายอีก 2 แห่ง ประกอบด้วย บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส 
จ ากดั (มหาชน) และบริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จ ากดั โดยคาดว่าจะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม 
เอ ไอ (mai) กลุ่มธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ในวนัที่ 27 เมษายน 2564 เป็นวนัแรก โดยใช้ชื่อย่อในการซือ้
ขายหลกัทรัพย์ว่า “PROS”   

เรามัน่ใจว่าการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ PROS ในครัง้นีจ้ะได้รับการตอบรับที่ดีจากนกัลงทุนด้วย

ราคาไอพีโอที่ก าหนดไว้เป็นระดับราคาที่น่าสนใจ เทียบกับปัจจัยพืน้ฐานของบริษัทฯ โดยราคาดังกล่าวคิดเป็น 

P/E 22 เท่า เทียบกับบริษัฯที่มีธุรกิจคล้ายคลึงกันซึ่งมี P/E ประมาณ 40 เท่า โดย P/E ดังกล่าว ค านวณจากผล

ประกอบการในอดีต โดยที่ยงัไม่ได้พิจารณาถึงผลการด าเนินงานในอนาคตจากงานในมือมลูค่าประมาณ 2,000 

ล้านบาท และ ยังไม่ได้รวมโอกาสในการเข้าประมูลงานเพิ่มเติมระหว่างปี ตามการเติบโตของ  (1)การลงทุนใน

โครงสร้างพืน้ฐานของภาครัฐ เพื่อผลกัดนัโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EEC) โดยเฉพาะการลงทนุใน

ระบบโครงสร้างพืน้ฐาน และระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงการขนส่งทางบกทางอากาศและทางทะเลอย่างครบวงจร 

สง่ผลดีต่ออตุสาหกรรมที่เก่ียวเนื่องโดยเฉพาะ ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ และธุรกิจค้าปลีกและก่อสร้าง  (2)การขยาย

สาขาอย่างต่อเนื่องของผู้ประกอบการกลุ่มร้านค้าประเภทศนูย์การค้าและร้านค้าปลีกรายใหญ่  และ (3) การฟื้น

ตวัของภาคอสงัหาริมทรัพย์ (4)  อตัราค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อยอดขายที่อาจดีขึน้ จากความประหยดั

ต่อขนาดรายได้ตามการเพิ่มขึน้ของฐานรายได้จากงานโครงการ  ซึ่งเป็นปัจจยัส าคญัสนบัสนนุการเติบโตโดดเด่น



 

ต่อเนื่อง โดยการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัรัพย์ในครัง้นี ้จะท าให้บริษัทเข้าถึงแหลง่เงินทนุ โดยเม็ดเงินสว่นใหญ่

จะน ามาใช้ในการเข้าไปท าโครงการได้ขนาดใหญ่ขึน้และต่อยอดธุรกิจได้มากขึน้ 

บริษัทฯ มีจุดแข็งคือเป็นผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการท างานมาอย่างยาวนาน
กว่า 24 ปี มุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพในการให้บริการรับเหมางานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารครบวงจร โดยมี
กลุ่มลกูค้ากระจายไปในหลายอุตสาหกรรม   ในอนาคตธุรกิจของ PROS ยงัมีศกัยภาพที่จะเติบโตได้อีกมาก โดยที่
ผ่านมาในปี 2563 บริษัทฯมีก าไร 51 ล้านบาทเติบโตกว่าร้อยละ 86.66 จากปี 2562 แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯมี
ศกัยภาพในการปรับตวัทางธุรกิจให้มีก าไรต่อเนื่องในภาวะเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาได้
เป็นอย่างดี แม้ในสถานการณ์ Covid บริษัทฯยงัสามารถท าก าไรได้เติบโตโดดเด่น โดยที่ผ่านมาบริษัทฯมีก าไรมา
โดยตลอด 

ส าหรับสดัสว่นการเสนอขายแบ่งเป็นการเสนอขายแก่และกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอปุการะคณุของ
บริษัทฯประมาณ 20% ทีร่าคา IPO สว่นที่เหลือจดัสรรให้กบัผู้มีอปุการะคณุของผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ โดยผู้ ถือ
รายใหญ่ทัง้หมดให้ความมัน่ใจน าหุ้นสว่นที่เหลือจากที่ติด Silent มาติด Lock Up ทัง้หมด  

นายพงศ์เทพ รัตนแสงสรวง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน) 
หรือ PROS ผู้ให้บริการรับเหมาติดตัง้งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร เปิดเผยว่า จ านวนเงินที่ระดมทุนได้จาก
การเสนอขายหลกัทรัพย์ก่อนหกัค่าใช้จ่ายในครัง้นีป้ระมาณ 280 ล้านบาท บริษัทฯ มีแผนลงทนุในเคร่ืองจกัร และ
อุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างเพิ่มเติม ภายในปี 2564 – ปี 2565 โดยคาดว่าจะใช้เงินลงทุน 30 ล้านบาท ซึ่งการ
ลงทุนดงักล่าวจะช่วยเพิ่มศกัยภาพของบริษัทในการเข้ารับงานโครงการจากหน่วยงานราชการ และเอกชนมากขึน้ 
นอกจากนี ้เงินส่วนที่เหลือประมาณ 250 ล้านบาท บริษัทฯ มีแผนที่จะใช้เงินทนุหมนุเวียนเพื่อขยายความสามารถ
ในการเข้าประมลูงาน ภายในปี 2564 – 2565 โดยบริษัทคาดว่าภายหลงัเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนต่อประชาชน
แล้วเสร็จจะช่วยขยายความสามารถในการรับงานของบริษัทให้เพิ่มขึน้ได้  

ทัง้นี ้ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564 บริษัทฯ เตรียมเข้าร่วมประมูลงาน และมีโครงการที่อยู่ระหว่างประมูล
งาน กระจายอยู่ในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ เช่น อาคารส านักงาน โรงพยาบาล อสังหาริมทรัพย์ 
ห้างสรรพสินค้า และ Data Center รวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 17 โครงการ คิดเป็นมลูค่าโครงการรวมประมาณ 2,694 
ล้านบาท โดยในโครงการที่บริษัทเข้าร่วมประมูลดังกล่าวข้างต้น บริษัทเป็นผู้ชนะการประมูลหรือได้รับหนังสือ
แสดงเจตจ านงการว่าจ้างแล้วจ านวน 7 โครงการ คิดเป็นมูลค่าโครงการรวมประมาณ 1,229.48 ล้านบาทและมี
งานในมืออีกจ านวน 768.31ล้านบาท รวมงานในมือประมาณ 2,000 ล้านบาท 

“PROS ก าหนดราคาเสนอขายที่ 2 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่เหมาะสม ซึ่งนักลงทุนจะได้มีส่วนลงทุนใน
บริษัทฯ ที่มีพืน้ฐานแข็งแกร่ง มีการเติบโตทาง จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการเติบโตและเพิ่มความสามารถของ
พนกังานในการให้บริการเพื่อรองรับการเติบโตอย่างยัง่ยืนในอนาคต  โดยการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุครัง้นีเ้ชื่อ
ว่า PROS จะได้รับความสนใจจากนกัลงทุนอย่างดี และถือว่าเป็นหนึ่งในหุ้น Growth Stock ซึ่งกลุ่มผู้ ถือหุ้นใหญ่
เชื่อมัน่ในการเติบโตของบริษัทฯ พร้อมทัง้เน้นการถือลงทนุระยะยาว” นายพงศ์เทพ กลา่ว  

 



 

ด้านนายสัมฤทธ์ิชัย ตัง้หะรัฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัทคันทร่ี กรุ๊ป แอ๊ดไวเซอร่ี จ ากัด ในฐานะที่
ปรึกษาทางการเงิน กล่าวถึงการก าหนดราคาขายหุ้นไอพีโอในครัง้นี ้ถือเป็นระดับราคาที่เหมาะสมและมีความ
น่าสนใจในการลงทุน เนื่องจาก PROS มีจุดเด่นในการเป็นผู้ประกอบการ ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญใน
การท างานมาอย่างยาวนาน มุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ การดแูลและเอาใจใส่ลูกค้าแต่ละโครงการอย่างใกล้ชิด 
การตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย ตลอดจนการส่งมอบงานที่มีมาตรฐานและคุณภาพภายใน
ระยะเวลาที่ลูกค้าก าหนด ท าให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของโครงการให้ด าเนินงานติดตัง้ระบบวิศวกรรม
ประกอบอาคารมาอย่างต่อเนื่อง โดยฐานลูกค้าหลกักระจายอยู่ในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ ห้างสรรพสินค้า 
อาคารชุดพักอาศัย ศูนย์กระจายสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น  โดยบริษัทมีการให้บริการที่หลากหลายเป็น
งานระบบภายในอาคารครบวงจร และมีกลุ่มลูกค้าชัน้น าที่กระจายในแต่ละภาคอุตสาหกรรม ปัจจุบัน โครงสร้าง
รายได้ของบริษัทฯ รายได้หลักมาจากรายได้งานให้บริการรับเหมาติดตัง้งานระบบประกอบอาคาร และงาน
ให้บริการรับเหมาก่อสร้างงานโยธา  

ปัจจบุนั PROS มีทนุจดทะเบียนจ านวน   270 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน  400 ล้านหุ้น มลูค่าที่

ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น มีทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 200 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 400 ล้านหุ้น โดย

ภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชน ทุนจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัทฯ จะเพิ่มขึน้เป็น 270 ล้าน

บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 540 ล้านหุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท นโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 50% 

ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้และหลงัหกัส ารองต่างๆ ทกุประเภทตามกฎหมายก าหนด 

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

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   

 

ติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : IR PLUS / www.irplus.in.th 
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คณุสารภี สายะเวส (จนู)   โทร: 02 -0226200 ต่อ 615, 081-854-8170, Email : sarapee@irplus.in.th 
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