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ขยายแบนด์วิดท์
ALT ลุย

“เอแอลท”ี เตรยีมพรอ้มขยายแบนด์

วิดท์รองรบั Work From Home  หลัง

สถานการณ์โควิด-19 ระบาดระลอก

ใหม่  ดันยอดใช้งานอินเตอรเ์น็ตใน

ประเทศและกลุ่มอาเซยีน พุ่งพรวด 

มั่นใจใหบ้รกิารโครงข่ายได้ครอบคลมุ 

เหตบุรษัิทได้ลงทนุสถานเีชื่อมต่อไว้ 

15 จุดรอบพรมแดนประเทศเพื่อนบา้น

เป็นระยะทางกว่า 12,000 กิโลเมตร

PROS
เคาะ IPO ที่ 2 บ./หุ้น
พร้อมเทรด 27 เม.ย.นี้

รุกตลาดเกมโมบายล์ใน SEA
AS

อ่านต่อหน้า 2

รองรับ Work From Home

บรษัิท พรอสเพอร ์เอ็นจิเนยีริง่ จ�ากัด (มหาชน) PROS ก�าหนดราคาขาย

ไอพโีอที ่  2 บาท/หุน้ เปิดจองซื้อระหว่างวันที ่19-21 เมษายน 2564 

คาดเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที ่ 27 เมษายนนี้ อ่านต่อหน้า 4

อ่านต่อหน้า 4

บรษัิท เอเชยีซอฟท์ คอรป์อเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) ผูใ้หบ้รกิารเกมออนไลน์
ชั้นน�าในเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ รว่มมือกับผูพ้ัฒนา LANTU Games 
ประกาศสทิธิก์ารเปิดใหบ้รกิารเกมโมบายล์

ลุ้น
ล็อกดาวน์

BY
เจ๊เยเลน

อ่านต่อหน้า 7

Wall Street ตลาดหุ้น
เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street World

อ่านต่อหน้า 3

เปิดบริการปลายQ3 - ต้นQ4/64 นี้

http://www.ptgenergy.co.th
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“เอแอลที” เตรียมพร้อมขยายแบนด์วิดท์
รองรบั Work From Home  หลังสถานการณ์
โควิด-19 ระบาดระลอกใหม ่ ดันยอดใช้งาน
อินเตอรเ์นต็ในประเทศและกลุ่มอาเซียน พุง่
พรวด มั่นใจใหบ้ริการโครงขา่ยได้ครอบคลุม 
เหตุบริษัทได้ลงทุนสถานีเชื่อมต่อไว้ 15 จุด
รอบพรมแดนประเทศเพื่อนบ้านเป็นระยะ
ทางกว่า 12,000 กิโลเมตร

 นางปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ 
กรรมการผู้อ�านวยการ บริษัท เอ
แอลที เทเลคอม จ�ากัด(มหาชน) 
หรือ ALT เปิดเผยว่า จากสถานการณ์
การระบาดของไวรัสโควิด -19 ระลอกใหม่
พบผู้ติดเชื้ อเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่ องรายวัน 
และพื้นท่ีเส่ียงมีมากข้ึน ท�าให้มีการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตเพ่ิมสูงข้ึนอย่างมีนัยส�าคัญ ซ่ึง
คาดการณว่์าความต้องการใชแ้บนด์วิดท์เพื่อ
การเช่ือมต่ออินเทอรเ์นต็เกตเวยใ์นภมูภิาคนี้
จะเติบโต สะท้อนให้เหน็ภาพท่ีชดัเจนของยุค 

New Normal ท่ีมีผู้คนใช้อินเทอร์เน็ตติดต่อ
กันนานขึ้นและมากขึ้นกว่าปกติ

ท้ังนี้ ถือเป็นการพลิกวิฤตให้เป็นโอกาส 
เนื่องจากกลุ่มบรษัิท ALT เปน็ผูใ้หบ้ริการเชา่
ใชโ้ครงขา่ยส่ือสญัญาณความเร็วสงูเพ่ือการ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในรูปแบบเป็นเกตเวย์
ท้ังในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซยีนผา่น
การเช่ือมต่อทางเคเบลิใยแก้วน�าแสงภาคพ้ืน
ดิน

โดยบริษัทฯได้ลงทุนสถานีเชื่อมต่อไว้ 15 
จุดรอบพรมแดนประเทศเพื่อนบ้าน ท้ัง เมีย
นมาร์ ลาว เขมร และมาเลเซีย โดยต่อยอด
จากโครงข่ายเส้นใยแก้วน�าแสงของกลุ่ม
บริษัท ALT และพันธมิตรท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ เป็นระยะทางรวมกันกว่า 
12,000 กิโลเมตร แต่ละเส้นทางมีความ
ปลอดภัยสูง และมีจุดเชื่อมต่อจ�านวนมาก 
ท�าใหก้ลุ่มบรษัิท ALT สามารถออกแบบโครง

ข่ายได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและ
สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว พร้อม
รองรับการขยายตัวจากการใช้งานในช่วง
แพรร่ะบาดของโควิด -19 ระลอกใหม่

 นางปรีญาภรณ์ กล่าวอีกว่า สถานการณ์
การระบาดของโควิด-19  ท่ีมีความรุนแรง
เพิ่มขึ้นในขณะนี้  ALT เองตระหนักถึงความ
ปลอดภัยของพนักงานและบุคลากร พร้อม
ต้ังรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 
โดย ยดึหลักปฏิบัติตามกระทรวงสาธารณสขุ
อยา่งเครง่ครัด 

“จากการท่ีพวกเรา ALT ไมล่ดการ์ดป้องกัน
ตนเองและสว่นรวม โดยได้ด�าเนนิการปฏิบัติ
ตามมาตรการของรฐับาลอยา่งเครง่ครัด และ
เชื่อมัน่ว่าเราทุกคนจะผา่นพน้วิกฤตินีไ้ปด้วย
กัน” นางปรีญาภรณ์ กล่าว
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บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 
(มหาชน) ผู้ให้บริการเกมออนไลน์ชั้นน�า
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมมือกับผู้
พัฒนา LANTU Games ประกาศสิทธิ์การ
เปิดให้บริการเกมโมบายล์ 'TERA Classic' 
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย
วางแผนจะเปิดให้บริการในช่วงปลาย
ไตรมาส 3 ถึงต้นไตรมาส 4 ของปี 2564

 คุณปรา โมทย์  สุ ดจิ ตพร 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 
เอเชียซอฟท์  คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 
(มหาชน) กล่าวว่า "ส�าหรับ TERA Classic 
เป็นเกมโมบายล์ตัวล่าสุดท่ีทางบริษัทฯ ได้
สิทธิ์ในการเปิดให้บริการครอบคลุม 11 
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองรับ 
4 ภาษา ได้แก่ ไทย, อังกฤษ, จีน และบา
ฮาซา ซึ่งเป็นไปตามแผนการด�าเนินงาน
ของบริษัทฯ ในปีนี้ ท่ีจะโฟกัสตลาดเกมโม

บายล์เพิ่มข้ึน โดยต้ังเป้าท�ารายได้จากเกม
โมบายล์เป็นร้อยละ 35 รวมถึงรุกตลาดใน
อินโดนีเซียและเวียดนามเพ่ิมข้ึน และด้วย
ความน่าสนใจของตัวเกมท่ีทางผู้พัฒนา
สามารถคงสเน่ห์ของเกมพีซีต้นฉบับจน
ได้รับค�าวิจารณ์ว่าเป็นเวอร์ชั่นโมบายล์ท่ี
สามารถคงจุดเด่นของเกมต้นฉบับไว้มาก
ท่ีสุดแล้ว ยังมีการผสมผสานกับเนื้อหาใหม่
ไว้อยา่งลงตัว รวมถึงยงัปรบัตัวเกมใหเ้หมาะ
กับการเล่นผ่านโมบายล์ยิ่งขึ้นอีกด้วย เช่ือ
ว่า TERA Classic จะสามารถครองใจผู้เล่น
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้"

TERA Classic เป็นเกมโมบายล์ MMORPG 
แนว Open World ท่ีพัฒนามาจากเกมพีซี
ชื่อดังระดับโลกอย่าง TERA Online ท่ีมียอด
ดาวน์โหลดมากกว่า 25 ล้านครั้งท่ัวโลก โดย
ผู้พัฒนาได้สร้างเนื้อหาใหม่ซึ่งสอดคล้องกับ
เวอร์ชั่นต้นฉบับ ซ่ึงช่วยสร้างความแปลก

ใหม่ ท้าทาย โดยยังคงกล่ินอายของเวอร์ชั่น
เดิมท่ีหลายคนคิดถึงไว้อย่างลงตัว ส�าหรับ
ช่วงเริ่มต้นจะมี 4 อาชีพให้เลือกเล่น ได้แก่ 
Warrior , Gladiator , Archer และ Pries 
การันตีความส�าเร็จจากการเปิดให้บริการ
ในหลายประเทศก่อนหน้า อาทิ ในเกาหลีใต้
มียอดดาวน์โหลด 1 ล้านครั้ง และขึ้นเป็น
อันดับ 2 ในเดือนแรกท่ีเปิดให้บริการ อีก
ท้ังยังเป็นเกมท่ีท�ารายได้สูงสุดเป็นอันดับ 3 
ใน App Store และ อันดับ 6 ใน Play Store 
นอกจากนี้ ยังติดอันดับ Top 10 เกมท�าราย
ได้สูงสุดบน Play Store ในไต้หวัน, ฮ่องกง 
และมาเก๊า

สามารถติดตามข่าวความเคล่ือนไหวการ
เปดิให้บรกิารเกมโมบายล์ TERA Classic หรือ
เกมในเครือ PlayParkภายใต้เอเชียซอฟท์ฯ 
ได้ทาง www.playpark.com หรือ 

www.facebook.com/PlayparkLive
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บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) 

PROS ก�าหนดราคาขายไอพีโอท่ี   2 บาท/หุ้น เปิด

จองซ้ือระหว่างวันท่ี 19-21 เมษายน 2564 คาดเข้า

ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวัน

ท่ี  27 เมษายนนี้ โดยแต่งต้ัง บริษัทหลักทรัพย์ เคจี

ไอ จ�ากัด (มหาชน) เป็นแกนน�าการเสนอขายหลัก

ทรัพย ์พรอ้ม มั่นใจราคาไอพโีอจูงใจนักลงทุน พรอ้ม

ชูศักยภาพความเป็นผู้น�าธุรกิจด้านงานรับเหมาติด

ต้ังงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารของประเทศ

ครบวงจร และด้วยพื้นฐานแข็งแกร่ง Backlog รวม 

2,000 ล้านบาท พร้อมขยายการเติบโตในอนาคต

หนุนความเชื่อมั่นนักลงทุนระยะยาว

 

 นางสาวพัชพร สรรคบุรานุรักษ์ 
 กรรมการผู้ จัดการ ฝ่ายวาณิช
ธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ใน

ฐานะผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายและรับประกันการ

จ�าหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนท่ัวไป

ครั้งแรก (IPO) ของบริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง 

จ�ากัด (มหาชน) หรือ PROS ผู้ให้บริการรับเหมาติด

ต้ังงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารรายใหญ่ของ

ประเทศ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญ

ให้กับประชาชนเปน็คร้ังแรก (IPO) จ�านวน 140 ล้าน

หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท ก�าหนด

ราคา IPO หุ้นละ 2 บาท ซึ่งถือเป็นระดับราคาท่ีน่า

สนใจ เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐานและศักยภาพการ

เติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ ก�าหนดวันเปิดให้

จองซ้ือหุ้น IPO ระหว่างวันท่ี 19-21 เมษายน 2564 

พร้อมกันน้ี ได้แต่งต้ังผู้ร่วมจัดจ�าหน่ายและรับ

ประกันการจ�าหน่ายอีก 2 แห่ง ประกอบด้วย 

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ากัด (มหาชน) 

และบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีต้ี จ�ากัด โดยคาดว่าจะ

สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ 

ไอ (mai) กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ใน

วันท่ี 27 เมษายน 2564 เป็นวันแรก โดยใช้ชื่อย่อใน

การซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “PROS”   

“เรามั่นใจว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ของPROSในคร้ังนี้จะได้รับการตอบรับท่ีดีจากนัก

ลงทุนด้วยราคาไอพีโอท่ีก�าหนดไว้เป็นระดับราคา

ท่ีน่าสนใจ เทียบกับปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ โดย

ราคาดังกล่าวคิดเป็น P/E 22 เท่า เทียบกับบริษัฯ

ท่ีมีธุรกิจคล้ายคลึงกันซึ่งมี P/E ประมาณ 40 เท่า 

โดย P/E ดังกล่าว ค�านวณจากผลประกอบการใน

อดีต โดยท่ียังไม่ได้พิจารณาถึงผลการด�าเนินงานใน

อนาคตจาก งานในมือมูลค่าประมาณ 2,000 ล้าน

บาท และ ยังไม่ได้รวมโอกาสในการเข้าประมูลงาน

เพิ่มเติมระหว่างปี ตามการเติบโตของ การลงทุนใน

โครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ เพื่อผลักดันโครงการ

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) โดยเฉพาะ

การลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโล

จิสติกส์เชื่อมโยงการขนส่งทางบกทางอากาศและ

ทางทะเลอย่างครบวงจร ส่งผลดีต่ออุตสาหกรรม

ท่ีเก่ียวเนื่องโดยเฉพาะ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ

ธุรกิจค้าปลีกและก่อสร้าง  ประกอบกับการขยาย

สาขาอย่างต่อเนื่องของผู้ประกอบการกลุ่มร้านค้า

ประเภทศูนย์การค้าและร้านค้าปลีกรายใหญ่ และ

การฟื้ นตัวของภาคอสงัหาริมทรัพย์ พรอ้มด้วยอัตรา

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อยอดขายท่ีอาจดี

ขึ้น จากความประหยัดต่อขนาดรายได้ตามการเพิ่ม

ข้ึนของฐานรายได้จากงานโครงการ ซึ่งเป็นปัจจัย

ส�าคัญสนับสนุนการเติบโตโดดเด่นต่อเนื่อง 
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โดยการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักรัพย์ในครั้ง
นี้ จะท�าให้บริษัทเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยเม็ดเงิน
ส่วนใหญ่จะน�ามาใช้ในการเข้าไปท�าโครงการได้
ขนาดใหญ่ข้ึนและต่อยอดธุรกิจได้มากขึ้น บริษัทฯ 
มีจุดแข็งคือเป็นผู้ประกอบการท่ีมีประสบการณ์
และความเช่ียวชาญในการท�างานมาอย่างยาวนาน
กว่า 24 ปี มุ่งเน้นการให้บริการท่ีมีคุณภาพในการ
ให้บริการรับเหมางานระบบวิศวกรรมประกอบ
อาคารครบวงจร โดยมีกลุ่มลูกค้ากระจายไปใน
หลายอุตสาหกรรม   ในอนาคตธุรกิจของ PROS ยัง
มีศักยภาพท่ีจะเติบโตได้อีกมาก โดยท่ีผ่านมาในปี 
2563 บริษัทฯมีก�าไร 51 ล้านบาทเติบโตกว่าร้อย
ละ 86.66 จากปี 2562 แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯมี
ศักยภาพในการปรับตัวทางธุรกิจให้มีก�าไรต่อเน่ือง
ในภาวะเศรษฐกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปในแต่ละ
ช่วงเวลาได้เป็นอย่างดี แม้ในสถานการณ์ Covid 
บริษัทฯยังสามารถท�าก�าไรได้เติบโตโดดเด่น โดยท่ี
ผ่านมาบริษัทฯมีก�าไรมาโดยตลอด

ส�าหรับสัดส่วนการเสนอขายแบ่งเป็นการเสนอขาย
แก่และกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอุปการะคุณ
ของบริษัทฯประมาณ 20% ท่ีราคา IPO ส่วนท่ีเหลือ
จัดสรรให้กับผู้มีอุปการะคุณของผู้จัดจ�าหน่ายหลัก
ทรพัย ์โดยผู้ถือรายใหญท้ั่งหมดให้ความมั่นใจน�าหุน้
ส่วนท่ีเหลือจากท่ีติด Silent มาติด Lock Up ท้ังหมด

 นายพงศ์เทพ รัตนแสงสรวง 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 
พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ PROS ผู้ให้บริการรับ
เหมาติดต้ังงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร 
เปิดเผยว่า จ�านวนเงินท่ีระดมทุนได้จากการเสนอ
ขายหลักทรัพย์ก่อนหักค่าใช้จ่ายในครั้งน้ีประมาณ 
280 ล้านบาท บริษัทฯ มีแผนลงทุนในเคร่ืองจักร 
และอุปกรณ์ท่ีใช้ในงานก่อสร้างเพิ่มเติม ภายใน
ปี 2564 – ปี 2565 โดยคาดว่าจะใช้เงินลงทุน 30 
ล้านบาท ซึ่งการลงทุนดังกล่าวจะช่วยเพ่ิมศักยภาพ
ของบริษัทในการเข้ารับงานโครงการจากหน่วยงาน
ราชการ และเอกชนมากข้ึน นอกจากนี้ เงินส่วนท่ี
เหลือประมาณ 250 ล้านบาท บริษัทฯ มีแผนท่ีจะใช้
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อขยายความสามารถในการเข้า
ประมูลงาน ภายในปี 2564 – 2565 โดยบริษัทคาด
ว่าภายหลังเสนอขายหุน้สามัญเพิม่ทนุต่อประชาชน
แล้วเสร็จจะช่วยขยายความสามารถในการรับงาน
ของบริษัทให้เพิ่มขึ้นได้

ขณะเดียวกันบริษัทยังมีงานในมือ (Backlog) ท่ียก
มาจากปี 2563 อีกจ�านวน 768.31 ล้านบาท รวมมี
งานในมือปัจจุบันท่ีประมาณ 2,000 ล้านบาท ซึ่งจะ
ทยอยรับรู้ในปี 2564 ประมาณ 1,200-1,300 ล้าน

บาท ส่วนท่ีเหลือจะทยอยรับรู้ในปีถัดไป นอกจาก
นี้ ในช่วงท่ีเหลือของปี 264 คาดจะมีงานใหม่ๆ ออก
สู่ตลาดอีกประมาณ 8,000-9,000 ล้านบาท ซ่ึงถือ
เป็นโอกาสท่ีจะเข้าประมูลงานใหม่ๆ เพิ่ม เพื่อหนุน
ผลการด�าเนินงานในอนาคต

“เราเชื่อมั่นว่าในวันท่ี 27 เม.ย.นี้ จะได้รับการตอบ
รับท่ีดีจากนักลงทุน ด้วยเหตุการณ์โควิด-19ท่ีเกิด
ขึ้นถึง3ระลอกนั้น ท�าให้รูปแบบการด�าเนินชีวิต
ของคนไทยเปล่ียนไปมากพอสมควรแล้ว และมี
การระมัดระวังด้านสุขอนามัยมากขึ้น เชื่อว่าจะ
รับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวได้ดีมากข้ึน ประกอบ
กับปัจจัยภายในของบริษัทท่ีสามารถควบคุมการ
บริหารจัดการด้านการเงินได้ ซึ่งรวมถึงการรับรู้ราย
ได้จากลูกค้าเก่าและลูกค้าภาครัฐท่ีเป็นไปตามแผน 
ท�าให้บริษัทมีความเสี่ยงน้อยมากท่ีจะได้รับผลก
ระทบด้านรายได้ นอกจากนี้ในช่วงท่ีผ่านมาตลอด
ระยะเวลา20ปีในการท�างาน บริษัทไม่เคยขาดทุน 
และมกีารจ่ายปนัผลทุกปไีมน่อ้ยกว่า50% ของก�าไร
สุทธิมาโดยตลอด ด้วยปัจจัยภายในท่ีแข็งแกร่งของ
บริษัท  เชื่อว่าบรรยากาศการเข้าระดมทุนIPO ท่ีจะ
เกิดขึ้นในชว่งเวลานั้น นลท.จะใหก้ารตอบรบัในทาง
ท่ีดี” นายพงศ์เทพ กล่าว
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ด้านการเติบโตในช่วง 3 ปีจากนี้ (ปี 2564-2566) 
บริษัทเชื่อว่าจะมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดย
บริษัทวางเป้าหมายรายได้รวมจะเติบโตประมาณ 
10-20% ต่อปี ซึ่งโครงสร้างรายได้จะมาจาก 2 ส่วน
หลัก ประกอบด้วย รายได้จากงานให้บริการรับเหมา
ติดต้ังงานระบบประกอบอาคาร และรายได้จาก
งานให้บริการรับเหมาก่อสร้างงานโยธา ซึ่งคิดเป็น
สัดส่วนรายได้รวมกันกว่า 99% ส่วนท่ีเหลือจะเป็น
รายได้อ่ืน ๆ  ขณะเดียวกันบริษัทยังเน้นควบคุมและ
บริหารจัดการต้นทุนท่ีดี เพื่อความสามารถในการ
ท�าก�าไรท่ีดี โดยมีเป้าหมายรักษาอัตราก�าไรสุทธิ 
(Net Profit Margin) ให้อยู่ท่ีระดับ 6-7% จากปี 
2563 ท่ีมีอัตราก�าไรสุทธิท่ีระดับ 5% 

ท้ังนี้ ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2564 บริษัทฯ เตรียมเข้า
ร่วมประมูลงาน และมีโครงการท่ีอยู่ระหว่างประมูล
งาน กระจายอยู่ในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ
เช่น อาคารส�านักงาน โรงพยาบาล อสังหาริมทรัพย์ 
ห้างสรรพสินค้า และ Data Center รวมเป็นจ�านวน
ท้ังสิ้น 17 โครงการ คิดเป็นมูลค่าโครงการรวม
ประมาณ 2,694 ล้านบาท โดยในโครงการท่ีบริษัท
เข้าร่วมประมูลดังกล่าวข้างต้น บริษัทเป็นผู้ชนะ
การประมูลหรือได้รับหนังสือแสดงเจตจ�านงการว่า
จ้างแล้วจ�านวน 7 โครงการ คิดเป็นมูลค่าโครงการ
รวมประมาณ 1,229.48 ล้านบาทและมีงานในมือ

อีกจ�านวน 768.31ล้านบาท รวมงานในมือประมาณ 
2,000 ล้านบาท

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังมีแผนเข้าประมูลงานเพิ่ม
เติมอีกในช่วงท่ีเหลือของปี มูลค่าราว 8,000-9,000 
ล้านบาท โดยจะเน้นรับงานภาครัฐมากข้ึน คาดหวัง
มสัีดสว่นรายได้ในปีนีเ้พิม่เปน็ 20-30% จากปจัจุบัน
มีสัดส่วนค่อนข้างน้อย และในอนาคตก็ต้ังเป้ามี
สัดส่วนรายได้จากงานภาครัฐไม่เกิน 50% 

 ด้านนายสัมฤทธิ์ชัย ตั้งหะรัฐ 
กรรมการผู้จัดการ บริษัทคันทรี่ 
กรุ๊ป แอ๊ดไวเซอรี่ จ�ากัด ในฐานะท่ี
ปรึกษาทางการเงิน กล่าวถึงการก�าหนดราคาขาย
หุ้นไอพีโอในครั้งนี้ ถือเป็นระดับราคาท่ีเหมาะสม
และมีความน่าสนใจในการลงทุน เนื่องจาก PROS 
มีจุดเด่นในการเป็นผู้ประกอบการ ท่ีมีประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญในการท�างานมาอย่างยาวนาน 
มุง่เน้นการให้บริการท่ีมีคุณภาพ การดูแลและเอาใจ
ใส่ลูกค้าแต่ละโครงการอย่างใกล้ชิด การตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าท่ีหลากหลาย ตลอดจน
การส่งมอบงานท่ีมีมาตรฐานและคุณภาพภายใน
ระยะเวลาท่ีลูกค้าก�าหนด ท�าให้บริษัทได้รับความ
ไว้วางใจจากเจ้าของโครงการให้ด�าเนินงานติดต้ัง

ระบบวิศวกรรมประกอบอาคารมาอย่างต่อเนื่อง 

ปัจจุบัน บริษัทมีฐานลูกค้าหลักกระจายอยู่ในหลาก
หลายอุตสาหกรรม อาทิ ห้างสรรพสินค้า อาคารชุด
พักอาศัย ศูนย์กระจายสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม 
เป็นต้น โดยบริษัทมีการให้บริการท่ีหลากหลายเป็น
งานระบบภายในอาคารครบวงจร และมีกลุ่มลูกค้า
ชั้นน�าท่ีกระจายในแต่ละภาคอุตสาหกรรม ปัจจุบัน 
โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ รายได้หลักมาจากราย
ได้งานให้บริการรับเหมาติดต้ังงานระบบประกอบ
อาคาร และงานให้บริการรับเหมาก่อสร้างงานโยธา

ท้ังนี้ PROS มีทุนจดทะเบียนจ�านวน   270 ล้านบาท 
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน  400 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตรา
ไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น มีทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 200 
ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 400 ล้านหุ้น 
โดยภายหลังการเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ประชาชน 
ทนุจดทะเบยีนช�าระแล้วของบริษัทฯ จะเพิม่ข้ึนเปน็ 
270 ล้านบาท แบง่เปน็หุน้สามัญ 540 ล้านหุน้ มลูค่า
ท่ีตราไว้หุน้ละ 0.50 บาท นโยบายการจ่ายเงินปนัผล
ไม่น้อยกว่า 50% ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้
และหลังหักส�ารองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมาย
ก�าหนด
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ลุ้นล็อกดาวน์ !! สถานการณ์การระบาดโควิดระลอกใหม่ ได้แพร่
กระจายไปยังหลายจังหวัด แนวโน้มจ�านวนผู้ติดเชื้อใหม่เร่งตัวขึ้น
ท�าสถิติรายวันสูงสุดใหม่ และกระจายตัวไปในหลายจังหวัดเกือบท่ัว
ประเทศ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทย ท�าให้เมื่อวันจันทร์ท่ีผ่านมา 
ปิดลบไปท่ี 1,541.12 จุด หรือ- 25.22 จุด บวกกับช่วงท่ีจะมีวันหยุด
ยาว และหลายฝ่ายกังวลว่าช่วงวันหยุดยาว คนจะเดินทางไปยังสถาน
ท่ีต่างๆ อาจก่อให้เกิดการเรง่ตัวของจ�านวนผูติ้ดเชื้อมากขึ้น ยังไงชว่งนี้
ก็รอติดตามสถานการณกั์นอยา่งใกล้ชดินะเจ้าคะ และอยา่ต่ืนตระหนก
จนเกินไป แต่ขอให้ต่ืนตัวเว้นระยะห่าง ใส่แมส ล้างมือ ด้วยเจ้าค่ะ

หุ้นโรงพยาบาล ยังคงเป็นหุ้นท่ีโดดเด่นในช่วงเวลาสถานการณ์แบบนี้
เจ้าค่ะ หลังจากท่ี ศบค. เผย นายกฯเห็นชอบให้ เอกชน จัดหาวัคซีนโค
วิดเพิ่มเติม 10 ล้านโดสให้ประชาชน เนื่องจากท่ีรัฐจัดหาให้ยังไม่ตรง
ตามเป้าท่ีประชากร 40 ล้านคน ช่วงนี้จึงเป็นการเล่นเก็งก�าไรจากข่าว 
เรื่องการจัดหาวัคซนี ใครชอบหุน้โรงพยาบาลตัวไหนก็หาจังหวะเข้าไป
เล่นตามน�าไปเจ้าค่ะ

TQM ก็ยังคงแข็งแกร่ง เพราะเป็นหุ้นท่ีได้รับอานิสงส์จากการท�า
ประกันโควิด TQM จึงร่วมมือกับ บริษัท ชีวีบริรักษ์ จ�ากัด ผู้ให้บริการ 
Tele Health Consult ผ่านแอปพลิเคชั่น ‘Chiwi’ ท่ีมีทีมแพทย์กว่า 
400 คน ในการให้ค�าปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพทุกโรค ส�าหรับลูกค้า 
TQM เราจึงเห็นว่าราคาหุ้นยังคงแข็งแกร่ง ยืนเขียวสวนสู้ตลาด ช่วงน้ี
คงคัดหุ้นเป็นรายตัวไปก่อนเจ้าค่ะ และเน้นเลือกหุ้นท่ีผลประกอบการ
ดี ราคาย่อตัวมองว่าเป็นโอกาสในการเข้าเก็บเจ้าค่ะ

ยังคงย�าและเน้นหุ้นกลุ่มท่ีแข็งแกร่งกว่าตลาดเหมือน
เดิมเจ้าค่ะ ช่วงนี้เจ๊คงอยากให้นักเทรดไปโฟกัสกลุ่มท่ี
ได้อนิสงส์บวก อย่างกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ HANA , KCE 
,SVI ย่อมาคือจังหวะชื้อ เพราะกลุ่มนี้มีปัจจัยท่ีเป็น
บวกเฉพาะตัว HANA ได้ประโยชน์จากธุรกิจเซมิคอน
ดัคเตอร์ท่ียังอยู่ในขาขึ้น โดยการระบาดของโควิด-19 
และ 5G เปน็ตัวกระตุ้นความต้องการซื้อสนิค้าประเภท
คอมพิวเตอร์, แลบทอป และสมาร์ทโฟน ช่วงย่อมาจึง

มองว่าเป็นโอกาสในการเล่นรอบท�าก�าไรเจ้าค่ะ

ต่อกันท่ีกลุ่ม IT เจ้าค่ะ ท่ีพอโควิดมาก็จะได้อนิสงส์ในการ work from 
home ซึ่งหลายตัวเม่ือวันวันจันทร์ท่ีผ่านมาเราเห็นการย่อตัวลงมา ไม่
ว่าจะเป็น COM7 , SYNEX , SIS , JMART ท่ีต่างพากันย่อปรับตัวลง 
เจ๊จึงมองว่าหุ้นกลุ่ม IT ยังคงน่าจะได้ประโยชน์จากการ Work from 
Home อยู่เจ้าค่ะ พรุ่งนี้เรายังคงต้องรอดูสถานการณ์ว่ารัฐบาล จะใช้
ค�าสั่งในการล็อกดาวน์หรือไม่ ช่วงนี้เน้นสะสมเพื่อรอการฟื้ นตัวเจ้าค่ะ 
แล้วพบกันใหม่ในคอลัมน์ฉบับหน้าค่ะ 

By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ บางตัวอาจซิ่งบางตัวไม่
ซิ่งไม่หลุดแนวรับก็ถือได้น่า จะให้ซิ่งปรู๊ดปร๊าดทุกตัวคงไม่ได้***ขอให้
นักลงทุนทุกท่านประสบความส�าเร็จค่า
ปล.ส�าคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ
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