
 

ข่าวประชาสัมพันธ์       วันที่ 30 มีนาคม 2564 

 

พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียร่ิง หรือ “PROS” โบรกให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ย 2.82 บ./หุ้น 

มองก าไรโดดเด่นปี 64 สร้างสถิติใหม่ เตรียมเสนอขายหุ้น IPO 140 ล้านหุ้น 

 

 พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียร่ิง (PROS)  เดินหน้าตามแผนระดมทุน เสนอขายหุ้น IPO จ านวน 

140 ล้านหุ้น หลังพบนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ชัน้น า ประเมินราคาเหมาะสมที่ 2.70-3.00 

บาท ราคาเฉลี่ยที่ 2.82 บาท วางแผนน าเงินจากการระดมทุนไปใช้ส าหรับลงทุนในเคร่ืองจักร

และอุปกรณ์ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ ย า้การเป็นหน่ึงในผู้น าธุรกิจด้าน

งานรับเหมาติดตัง้งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารของประเทศ เงินที่ได้จากการระดมทุนครัง้

นีช่้วยหนุนการเติบโตแบบก้าวกระโดด งานในมือสุดแกร่ง คาดปี 2564 ก าไรสร้างสถิติสูงสุดเป็น

ประวัติการณ์ 

 นายพงศ์เทพ รัตนแสงสรวง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 

(มหาชน) หรือ PROS ผู้ให้บริการรับเหมาติดตัง้งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร เปิดเผยว่า บริษัทฯ เป็น

ผู้ เชี่ยวชาญในด้านงานรับเหมาติดตัง้งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารรายใหญ่ของประเทศ  

มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการท างานมาอย่างยาวนาน มุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ  

การดูแลและเอาใจใส่ลูกค้าแต่ละโครงการอย่างใกล้ชิด การตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่

หลากหลาย ตลอดจนการส่งมอบงานที่มีมาตรฐานและคุณภาพภายในระยะเวลาที่ลูกค้าก าหนด ท าให้

บริษัทได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของโครงการให้ด าเนินงานติดตัง้ระบบวิศวกรรมประกอบอาคารมาอย่าง

ต่อเนื่อง โดยฐานลูกค้าหลักกระจายอยู่ในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ ห้างสรรพสินค้า อาคารชุดพัก

อาศยั ศนูย์กระจายสินค้า โรงงานอตุสาหกรรม เป็นต้น  

 วตัถปุระสงค์การระดมทุนครัง้นี ้บริษัทฯ จะน าไปใช้ลงทนุในเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์และเป็นเงินทุน

หมนุเวียน เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต นอกจากนัน้ การเข้าจดทะเบียนในครัง้นี ้ยงัเป็นการ

ยกระดับมาตรฐานของบริษัทฯ ให้เป็นมาตรฐานสากล เพิ่มความน่าเชื่อถือและภาพลกัษณ์ที่ดี ต่อลูกค้า

และพนัธมิตรทางธุรกิจ พร้อมเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่ด าเนินกิจการภายใต้

หลกับรรษัทภิบาล มีความยัง่ยืนและมีความโปร่งใส รวมทัง้การต่อยอดด้านการพฒันาบุคลากรซึง่เป็นส่วน

ส าคญัอย่างยิ่งในการเติบโตของบริษัทฯ 



 

 ส าหรับผลประกอบการของบริษัทในช่วง 3 ปีที่ผ่าน บริษัทมีรายได้รวมในปี 2561–2563 จ านวน 

1,314.59 ล้านบาท 941.67 ล้านบาท และ 944.77 ล้านบาท ตามล าดับ  มีก าไรสุทธิส าหรับปี 2561 – 

2563 มีจ านวน 81.88 ล้านบาท  27.45 ล้านบาท และ 51.13 ล้านบาท ตามล าดบั 

 นายสัมฤทธิ์ชัย ตัง้หะรัฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คันทร่ี กรุ๊ป แอ๊ดไวเซอร่ี จ ากัด ในฐานะที่

ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้กับประชาชนทัว่ไปครัง้แรก (IPO) กล่าวว่า บริษัท 

พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน) หรือ PROS หนึ่งในผู้น าธุรกิจบริการรับเหมาติดตัง้งานระบบ

วิศวกรรมประกอบอาคารที่มีศักยภาพการเติบโตสูง ถือเป็นบริษัทที่อยู่ในธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากงาน

โครงสร้างพืน้ฐาน งานก่อสร้างโครงการ และสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการที่จะผลักดันการ

ลงทุนในประเทศ ขณะเดียวกัน ผู้ บริหารของบริษัทเป็นผู้ ที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในธุรกิจมา

ยาวนานกว่า 24 ปี ซึง่การระดมทนุในครัง้นี ้จะสนบัสนนุให้บริษัทฯ มีเงินทนุที่จะรองรับโอกาสการเติบโตใน

อนาคต  

 โดยหลงัจากได้ยื่นแบบค าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอ

ขายหลักทรัพย์ (แบบไฟลิ่ง) / ร่างหนังสือชีช้วนต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อขอเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครัง้แรก ( IPO) ปัจจุบันบริษัท 

ได้รับอนญุาตให้เสนอขายหลกัทรัพย์จากส านกังานก.ล.ต.เมื่อวนัที่ 4 กมุภาพนัธ์ 2564 ที่ผ่านมา 

 นางสาวพัชพร  สรรคบุรานุรักษ์  กรรมการผู้จดัการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ 

(ประเทศไทย) จ ากดั  (มหาชน) ในฐานะผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายหุ้นสามัญเพิ่ม

ทุนให้กับประชาชนทั่วไปครัง้แรก (IPO) ของบริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน) หรือ PROS 

กล่าวว่าส าหรับการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน (IPO) ของ PROS ในครัง้นี ้จะเสนอขายจ านวน 140 ล้าน

หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 0.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็น 25.93% ของจ านวนหุ้นสามัญที่ออกและช าระแล้ว

ทัง้หมดของ บริษัทฯ ภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครัง้นี ้โดยบริษัทฯจะเข้าจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ทัง้นี ้ณ ปัจจบุนั บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียน 270 ล้านบาท เป็น

ทนุช าระแล้ว 200 ล้านบาท  

 โดยมองว่า ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 24 ปี ของ PROS ท าให้บริษัทฯได้รับการยอมรับจาก

ลกูค้าชัน้น า โดยยงัมีโอกาสรับงานรับเหมาติดตัง้ระบบวิศวกรรมและงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรมอีก

มาก บริษัทฯสามารถรับงานที่หลากหลาย และมีลูกค้ากระจายในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น 

ห้างสรรพสินค้า งานคอนโดมิเนียม โรงงานและคลงัสินค้า อาคารส านักงาน Data Center โรงพยาบาล 



 

รวมถึงห้องปฏิบติัการเพื่อการวิจยัและทดลอง ท าให้สามารถท าก าไรได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้บริษัทยงั

ถือหุ้น 71.8% ในบริษัท พรอสเพอร์ ไทธรรม์ จ ากดั  ซึง่ให้บริการงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรมครบวงจร 

ซึ่งมีฐานลกูค้าหลกัอยู่ในโครงการพืน้ที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EEC) ที่มีการลงทุนในโครงสร้าง

พืน้ฐาน ระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงครบวงจรของภาครัฐ อันจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมเก่ียวเนื่องทัง้

อสงัหาริมทรัพย์ ธุรกิจค้าปลีกและก่อสร้าง ซึง่เป็นผลดีต่อภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ   

 นอกจากนี ้บริษัทฯเน้นรับงานจากลกูค้าที่มีฐานะการเงินแข็งแกร่งและมีความน่าเชื่อถือ ท าให้มี

สภาพคล่องทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยที่ผ่านมาสามารถปรับตัวทางธุรกิจตามภาวะเศรษฐกิจที่

เปลี่ยนแปลงไปได้เป็นอย่างดี ท าให้ที่ผ่านมาบริษัทฯสามารถมีรายได้ก าไรต่อเนื่องตลอด  แม้ในช่วง

สถานการณ์ COVID-19 โดยในปี 2563 มีก าไรเติบโตกว่าร้อยละ 86 ในปี 2563 ในขณะที่มี D/E ต ่า การ

ระดมทุนในครัง้นีจ้ะช่วยให้บริษัทมีความสามารถในการเข้าไปประมูลโครงการที่ใหญ่ในอุตสาหกรรมที่

หลากหลายมากขึน้และสร้างโอกาสในการเติบโตได้อย่างโดดเด่นต่อเนื่องจากงานในมือจ านวนมาก 

 โดยบทวิเคราะห์หลัก บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ประเมินมูลค่า

พืน้ฐานกลางปี 2565 ของ PROS ที่ 3.00 บาท โดยอิง PE 16.7 เท่า จากค่าเฉลี่ยย้อนหลงัระยาวของกลุ่ม

บริษัทรับเหมาที่มีระยะเวลาด าเนินโครงการใกล้เคียงกับบริษัทฯ  ปัจจุบันบริษัทมีงานในมือที่ยังไม่ รับรู้

รายได้อยู่ที่ราว 768.31 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้ไปถึงปี 2564-2565 นอกจากนี ้บริษัทยังเป็นผู้ ชนะ

ประมลูหรือได้รับหนงัสือแสดงเจตจ านงการว่าจ้างแล้ว จ านวน 7 โครงการ มลูค่ารวม 1,229.48 ล้านบาท 

จากโครงการที่อยู่ระหว่างร่วมประมูลทัง้หมด 17 โครงการ มลูค่ารวม 2,694 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยหนุนผล

ประกอบการปี 2564 เติบโตโดดเด่นกว่าร้อยละ 81 และคาดเติบโตต่อเนื่องในปี 2565 

 ด้านบทวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) มองว่า PROS เป็น

ผู้ เชี่ยวชาญในธุรกิจวิศวกรรมประกอบอาคาร ระบบไฟฟ้า สื่อสาร ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล ระบบ

ปรับอากาศและระบายอากาศ ด้วยประสบการณ์กว่า 24 ปี บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในกลุ่ม

อุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า อาคารส านักงาน โรงงานอุตสาหกรรม และอสังหา ริมทรัพย์ 

บริษัทเน้นรับงานจากลกูค้าที่มีฐานะการเงินแข็งแกร่งและมีความน่าเชื่อถือ ท าให้สภาพคล่องทางการเงิน

ของ PROS แข็งแกร่งไปด้วย แม้ว่ารายได้จะลดลงในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ตามการลงทุนในประเทศที่หดตัว 

แต่ด้วย Backlog ที่มีราว 2,000 ล้านบาท คาดการณ์ว่าก าไรปี 2564 จะโตก้าวกระโดด 99.6% y-y และโต

ต่อเนื่อง 15.5% y-y และ 11.4% y-y ในปี 2565-2566 ประเมินราคาเปา้หมายปี 2564 ที่ 2.70 บาท อิง PE 

15 เท่า พิจารณาจาก FLOYD และ PLE ที่มีธุรกิจใกล้เคียงกนั 



 

 ขณะที่บทวิเคราะห์บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนิตี ้จ ากดั ประมาณการรายได้และก าไรที่โตต่อเนื่องของ 

PROS จากงานในมือที่ทยอยรับรู้รายได้ต่อเนื่อง รวมถึงงานใหม่ คาดรายได้เติบโต (CAGR) ปี 2563-2565 

ราว 28.6% ต่อปี และคาดก าไรสทุธิปี 2563-2565 เติบโตราว 53.3% ต่อปี ซึง่โตสงูกว่าอตัราเร่งของรายได้ 

เนื่องจากบริษัทมีนโยบายการเลือกรับงาน ประกอบกับการควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย

บริษัทมีอัตราก าไรขัน้ต้นปี 2561-2563 อยู่ที่ 14.3% 13.9% และ 15.9% ตามล าดับ ประเมินราคา

เปา้หมายปี 2564 เท่ากบั 2.77 บาทต่อหุ้น เทียบเท่ากบัค่า PE ที่ 15 เท่า  

 “จากการประเมินราคาเป้าหมาย PROS จากโบรกเกอร์ชัน้น า ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 2.82 บาท ซึ่งทาง 

KGI ในฐานะ Lead Underwrite คาดว่าจะเป็นอีกหุ้นไอพีโอที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุน ด้วยฐานะ

ทางการเงินที่แข็งแกร่ง และความสามารถในการท าก าไร โดยปี 2564 คาดหมายว่าก าไรจะสร้างสถิติใหม่”

นางสาวพชัพรกลา่ว 

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

 

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

ภาคอตุสาหกรรมต่างๆ อาทิเช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารส านกังาน อสงัหาริมทรัพย์ โรงงานอตุสาหกรรม 

เป็นต้น 

 นอกเหนือจากธุรกิจให้บริการรับเหมาติดตัง้ระบบวิศวกรรมประกอบอาคารแล้ว บริษัทยงัเล็งเห็น

โอกาสทางธุรกิจของงานรับเหมาก่อสร้างวิศวกรรมโยธา กลุม่ผู้บริหารของ PROS จึงได้ร่วมลงทนุในกิจการ

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

ซึง่ภายหลงัจากการร่วมลงทนุกิจการดงักลา่ว PT ได้กลายเป็นบริษัทย่อยของ PROS   
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