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1. ตอนนีบ้ริษัทมี backlog ในมือเท่าไร
Answer: ณ สิน้ปี 63 มี Backlog อยู่ท่ี 3,552 ล้านบาท ยงัไม่รวม Q1 ปี 64

2. ปีนีต้ัง้เปา้รายได้เติบโตเท่าไร คงเปา้เดิมหรือเปล่า อะไรคือปัจจยัหนุนการเติบโต
Answer: 2564 ตัง้เปา้เติบโตประมาณ 20% จาก 2563 หรือประมาณ 3,600 ล้านบาท ปัจจยั

หนนุการเติบโตคือ Backlog ท่ีมีอยู่ในมือ กบังานท่ีเรารับเข้ามาใหม่ ต้นปีเร่ิมมีการ
ประมลูและก็เป็นไปตามเปา้ และมองว่าโครงการใหญ่น่าจะมาเสริม

3. ปีนีมี้แผนประมลูงานอะไรบ้าง มลูค่าเท่าไร
Answer: โครงการใหญ่ของรัฐท่ีเราจะเข้าร่วมประมลูก็คือ 1. โครงการของการรถไฟแห่งประเทศ

ไทย (โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่) โครงการเด่นชยั-เชียงราย-เชียงของ มลูค่า 72,920
ล้านบาท 2. งานน าสายไฟฟา้ลงใต้ดิน ท่ีมีการประมลูทกุปี ปีละ 10,000 ล้านบาท ซึง่
เราเข้าร่วมประมลูทกุปี งานปอ้งกนัลาดชนัไหล่ทาง งานถนน และอีกหลาย ๆ 
โครงการ

บริษัท ไร้ท์ทนัเน็ลลิง่ จ ากดั (มหาชน)
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4. ภาพรวมไตรมาส 1/64 เป็นอย่างไรบ้าง
Answer: รายได้ยงัเป็นไปตามแผนท่ีบริษัทวางไว้ 

5. ผลก าไร Q4-63 ลดลงมาก มาจาก Gross Margin ท่ีลดลง เกิดจากอะไร มีโครงการใด
ท่ีมีปัญหาต้นทนุก่อสร้างบานปลายหรือไม่ และสถานการณ์ปัจจบุนัเป็นอย่างไร คาด
ว่า Gross Margin งวด Q1-64 จะท าได้ประมาณเท่าไร

Answer:  ผลก าไรใน Q4 ลดลงจากท่ีประเมินไว้ เน่ืองจาก โครงการถนนสายหนองหาน-พงัโคน
ล่าช้ากว่าแผน เน่ืองจากมีฝนตกบ่อยท าให้การท างานไม่ต่อเน่ืองส่งผลให้ต้นทนุ
เพิม่ขึน้ แต่ภาพรวมของปี ถือว่าสงูกว่าท่ีประเมินไว้ในตอนแรก

6. งาน 5 ประเภทท่ีบริษัทรับท า งานประเภทใดมีมาร์จินมากและน้อยท่ีสดุครับ
Answer: Margin ค่อนข้างดีจะเป็นงานเฉพาะทาง เช่น งานก่อสร้างอโุมงค์ งาน Slope 

Protection ท่ีคู่แข่งยงัมีไม่มาก และบริษัทมีความเช่ียวชาญเป็นพเิศษ ส่วนงานท่ี 
Margin น้อย ก็น่าจะเป็นงานท่ีมีการแข่งขนัสงู ท่ีไม่ใช่งานเฉพาะทาง

RT
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7. อยากทราบเปา้หมายปี 2021 - revenue growth - gross margin – เปา้หมายงาน
ลงนามสญัญาใหม่ 

Answer:  ตัง้เปา้รายได้ปี 64 ท านิวไฮ รายได้เติบโตไม่ต ่ากว่า 20% และรักษาอตัราก าไรขัน้ต้น
ไม่ต ่ากว่า 15-20% และแผนการด าเนินงานมุ่งเน้นกลยทุธ์เชิงรุกรับงานในประเทศท่ีมี
มาร์จิน้สงูและงานโครงสร้างพืน้ฐานขนาดใหญ่ของประเทศ

8. งานอโุมงค์ มีคู่แข่งก่ีรายในตลาด ท าไมบริษัทรับเหมารายใหญ่ CK ITD ไมท่ าเอง
Answer: งานอโุมงค์เป็นงานท่ียาก เป็นการท างานในท่ีอบัอากาศ ต้องใช้เทคนิค เคร่ืองมือ

เฉพาะทางและคนท างานท่ีมีประสบการณ์ ซึง่หากไม่มีความเช่ียวชาญหรือช านาญ
การ อาจจะเกิดอบุตัิเหตแุละงานไม่เป็นไปตามแผนได้  แต่ RT เป็นผู้ เช่ียวชาญและมี
ประสบการณ์ในการก่อสร้างอโุมงค์โดยตรงมายาวนานกว่า 20 ปี มีงานด้านนีต้่อเน่ือง
มาตลอด มีความพร้อมด้านเคร่ืองจกัรเคร่ืองมือ ท าให้ RT ประสบความส าเร็จ และมี
คู่แข่งน้อยมากท่ีจะเช่ียวชาญเร่ืองการก่อสร้างอโุมงค์เหมือน RT ผู้ รับเหมารายใหญ่ก็
วางใจท่ีจะใช้บริการ

9. เปา้หมายรายได้ปี 2564 เท่าใด มาจาก Backlog เดิมเท่าใด และมาจากงานใหม่
เท่าใด

Answer: Backlog เดิม 70% งานใหม่ 30%

RT
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10. งานรถไฟรางคู่ท่ีจะเปิดประมลู มีงานอโุมงค์ก่ีกิโลเมตร มลูค่าเท่าไหร่ครับ
Answer: งานอโุมงค์ 26 กิโลเมตร มลูค่างานทัง้หมด 72,920 ล้านบาท เฉพาะงานอโุมงค์

ประมาณ 15,000 ล้านบาท

11. 1) เปา้หมายรายได้ปี 2564 2) แผนเข้าร่วมประมลูงานปีนี ้มลูค่ารวมเท่าไหร่ หวงั
ได้รับงานเท่าไหร่ 3) งบลงทนุในปีนีใ้ช้เท่าไหร่ ลงทนุด้านใดบ้าง

Answer: ตัง้เปา้รายได้ปี 64 ท านิวไฮ เติบโตไม่ต ่ากว่า 20% ท่ี วางเปา้หมายรายได้อยู่ท่ี 3,600
ล้านบาท และคาดว่าจะมี backlog รวมทัง้ปี 64 อยู่ท่ีประมาณ 7,000 ล้านบาท  
งบลงทุนปีนี้ ส่วนใหญ่ จะเป็น กำรลงทุนในด้ำนเครื่องจักรด้ำน IT และก่อสร้างโรง
ซอ่ม ตามท่ีแจ้งตลาดหลกัทรัพย์ไว้ตอนระดมทนุ IPO

12. โครงการท่ีแล้วเสร็จ ท่ี พม่า สามารถ เก็บเงินได้ตามก าหนด และ เง่ือนไขหรือไม่ และ 
สามารถ รับรู้รายได้ในปีนีห้รือไม่

Answer: จะรับรู้รายได้งวดสดุท้ายต้นปีนี ้เป็นไปตามเง่ือนไข

RT
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13. ราคาเหล็กเพิม่ขึน้เร็วมาก บริษัทบริหารความเส่ียงอย่างไร ทัง้งานเดิมและงานใหม่
Answer:   งานท่ีเรารับมาส่วนใหญ่เป็นสญัญาแบบปรับราคาได้ หรือมี K Escalation Factor 

หากราคาวสัดมีุการปรับตวัขึน้มากจะสามารถน ามาค านวนขอปรับราคากบัเจ้าของ
งานได้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีการบริหารต้นทนุ มีการวางแผนเจรจาจดัซือ้ล่วงหน้า
หากเห็นว่าวสัดมีุแนวโน้มสงูขึน้

14. อยากทราบมลูค่าโครงการใหม่ท่ีได้รับทัง้หมดนบัตัง้แต่ต้นปี 2021
Answer:   มลูค่างานใหญ่ท่ีรับมาแล้วช่วงต้นปี (สามเดือนแรก) อยู่ท่ี 688 ล้านบาท และรอผล

การประมลูอีก 590 ล้านบาท

15. DE ของบริษัทเท่าไหร่ครับตอนนี ้
Answer: ตอนนี ้D/E ของบริษัทอยู่ท่ี 1.9 เท่า หากไม่รวมเงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้างจ านวน

584 ลบ. D/E จะเท่ากบั 1.5

RT
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16. บริษัทรับงานเพิม่ขึน้มาก มีปัญหาเร่ืองบคุลากรหรือไม่ โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวท่ีติด
ปัญหาโควิด

Answer: บริษัทมีความพร้อมในการรับงานทัง้ในด้านบคุลากรและเคร่ืองจกัร - เคร่ืองมือ ท่ีสามารถ
รองรับงานได้ทนัที ในส่วนปัญหาด้านโควิด ไม่มีผลกระทบโดยตรงกบังาน ส่วนมากจะเป็น
ปัญหาเร่ือง การย้ายไป-กลบัของคนงานท่ีเป็นคนไทย ส่วนในประเทศไทยบริษัทเราใช้
คนงานในประเทศเป็นหลกั มีคนงานต่างประเทศไม่ถึง 20% ท าให้การท างานไม่หยดุชะงกั

17. โครงการโรงไฟฟา้หลวงพระบาง ของ CKP บริษัทมีโอกาสรับงานบ้างหรือไม่ครับ
Answer:    บริษัทคิดว่าจะมีโอกาสรับงานสงู เม่ือโครงการเร่ิมก่อสร้าง 

18. capacity การรับงานของบริษัททัง้ด้านเคร่ืองจกัรและคน ตอนนีก่ี้ % แล้วและถ้าจะรับงาน
เพิม่ เพ่ือเพิม่ขนาดของบริษัทจะต้องท าอย่างไรครับ

Answer: ด้านเคร่ืองจกัร เรามีเคร่ืองจกัร Jumbo Drill พร้อมท่ีจะเจาะอโุมงค์อยู่ 20 เซต็ ถ้า
ต้องการเพิม่ เรามี แหล่ง Supply ในต่างประเทศ 
ทางด้านบคุลากร เรามีบคุลากรและวิศวกรนกัธรณีวิทยาท่ีท างาน มาอย่างต่อเน่ืองและมี
การถ่ายทอดความรู้สร้างบคุลากรท่ีเป็น Key person เพิม่ขึน้ ถ้าจะรับงานเพิม่ เราก็พร้อม
ท่ีจะด าเนินงานได้ทนัที 

RT
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19. ขอทราบรายละเอียดโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ เด่นชยั-เชียงราย-เชียงของ ท่ีล่าสดุออก
เอกสารประกวดราคาแล้ว ไม่ทราบว่า RT เข้าร่วมสญัญาใดบ้างคะ

Answer: งำนมีท้ังหมด 3 สัญญำ มูลค่ำงำนรวมท้ังหมด 72,920 ล้านบาท เฉพาะงานอโุมงค์ประมาณ 
15,000 ล้านบาท อโุมงค์ยาว 26 กิโลเมตร แต่ละสญัญามีอโุมงค์ทกุสญัญา เราจะเข้าร่วม
ทกุสญัญาและเช่ือว่าเราจะมีส่วนแบ่งในงานอโุมงค์อย่างแน่นอน 

20. บริษัทท าก าไรสทุธิได้ 8.32 % ในปีท่ีผ่านมา เป็นก าไรท่ีสงูผิดปกติหรือไม่ อนาคตจะยืนอยู่
ในระดบันีไ้ด้หรือไม่ครับ

Answer: ก ำไรท่ีสูงขึ้นเนื่องจำกสัดส่วนงำนอุโมงค์ท่ีบริษัทฯ มีควำมเชี่ยวชำญเป็นพิเศษ มีสัดส่วนถึง 
60% ของรายได้ และจะมีต่อเน่ืองไปอีก โดยเฉพาะงานอโุมงค์รถไฟทางคู่ งานอโุมงค์น า้ใน
โครงการบริหารจดัการน า้ และงานอโุมงค์ถนน 

21. โครงการน าสายไฟฟา้ลงดิน เห็นมีหลายบริษัทท่ีอยู่ในตลาดหุ้นรับท าและได้รับงานแล้วก็มี 
ไม่ทราบว่า RT จะได้งานประมาณเท่าไหร่ งานนีจ้ะต้องท าทัว่ประเทศหรือไม่

Answer:  งานน าสายไฟฟา้ลงใต้ดิน ถือเป็นงานหลกัของบริษัทท่ีเข้ามาต่อเน่ืองทกุปี ปีท่ีผ่านมามี
สดัส่วนรายได้จากงานนี ้อยู่ 12% ของรายได้ทัง้หมดจากงานก่อสร้าง 

RT

บริษัท ไร้ท์ทนัเน็ลลิง่ จ ากดั (มหาชน)
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22. มาร์จินของโครงการน าสายไฟฟา้ลงดิน ดีหรือไม่ครับ เพราะมีมลูค่าสงู
Answer:  มาร์จินในงานนีถื้อว่าอยู่ในระดบัท่ีดี อนัดบัต้น ๆ ของประเภทงานท่ีบริษัทท า

23. จดุเด่นของบริษัทท่ีท่านผู้บริหารคิดว่านกัลงทนุ โดยเฉพาะนกัลงทนุระยะยาวควรพจิารณา
ร่วมลงทนุ มีอะไรบ้าง (โดยเฉพาะท่ีพเิศษกว่าบริษัทอ่ืน) 

Answer:  ข้อพเิศษคือเราเป็นผู้ เช่ียวชาญ เรามีวิศวกรผู้ช านาญและ Turnover Rate ต ่ามาก 
ผู้บริหารมีการติดตามงานอย่างใกล้ชิด โดยผู้บริหารและผู้จดัการเติบโตมาจากการท างาน
จริง โอกาสท่ีจะผิดพลาดจงึมีน้อย เพราะเรามีประสบการณ์ เรามีความพร้อมในด้าน
เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร สามารถท างานได้ทัง้ในและต่างประเทศ อีกทัง้โอกาสในการรับงาน
ด้านโครงสร้างพืน้ฐานท่ีมีออกมาอย่างต่อเน่ือง ผลประกอบการของบริษัทฯ อยู่ในระดบัท่ี
น่าพอใจมีการเติบโตของรายได้ และอตัราก าไรท่ีดี

24. ปัจจบุนับริษัทมีสดัส่วนรายได้ระหว่างภาครัฐและเอกชนเท่าไหร่คะ
Answer: ผลประกอบการปี 63 บริษัทมีสดัส่วนรายได้จากภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 72.46% กลุ่ม

ภาคเอกชน 27.54%

RT
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25. โครงสร้างต้นทนุท่ีส าคญัๆของ RT ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง สดัส่วนอย่างละก่ี % และ
ราคาน า้มนัท่ีเพิม่ขึน้มากกระทบต่อต้นทนุของ RT แค่ไหน

Answer:  โครงสร้างต้นทนุหลกัของบริษัทได้แก่ ค่าวสัด ุแรงงาน เคร่ืองจกัร และวสัดุสิน้เปลือง 
ตามล าดบั ต้นทุนน้ ำมันอยู่ประมำณ 12% ภาพรวมราคาขึน้มาจากเม่ือต้นปีประมาณ 
25% เม่ือน ามาพจิารณาภาพรวมไม่ได้รับผลกระทบมากนกั

26. ช่วงโควิด บริษัทมีปัญหาเร่ืองคนงานหรือไม่ และบริหารจดัการอย่างไรครับ
Answer: ปัจจบุนัเรายงัไม่มีการติดเชือ้ในบริษัท เน่ืองจากเราปฏิบตัิตามมาตรการของกระทรวง

สาธารณสขุอย่างเคร่งครัด ในด้านแรงงาน แรงงานส่วนใหญ่เป็นคนไทย จงึไม่ค่อยมี
ปัญหาเร่ืองการขาดแคลนแรงงานต่างด้าว

27. รายได้ท่ีเป็น recurring income ของบริษัทมีบ้างหรือไม่ ถ้ามีคิดเป็นก่ี % และจะเพิม่ขึน้ใน
อนาคตหรือไม่ด้วยวิธีใด

Answer: ปัจจบุนับริษัทยงัไม่มี recurring income แต่ในอนาคต บริษัทฯ มีแผนท่ีจะลงทนุในธุรกิจ
โรงไฟฟา้ขนาดเล็กในต่างประเทศ

RT
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28. ถ้ามองเปา้หมายธุรกิจในระยะกลาง 3-5 ปี RT จะมุ่งเน้นไปในด้านใด จะเห็นอะไร
เปล่ียนแปลงไปจากปัจจบุนับ้าง

Answer: 3-5 ปีเรายงั มุ่นเน้นกบังานระบบโครงสร้างพืน้ฐานในประเทศ โดยเฉพาะงานอโุมงค์ ยงั
เป็นสดัส่วนหลกัของรายได้ แต่จะมีโอกาสเติบโตในด้านงานพลงังานทางด้านโรงไฟฟา้
พลงัน า้ขนาดเล็กและขนาดกลางในต่างประเทศ

29. รถไฟทางคู่เด่นชยั-เชียงราย-เชียงของ RT จะไปจบัมือร่วมเป็นพนัธมิตรกบัใครในการ
ประมลู

Answer:   อยู่ในระหว่างการเจรจา

30. งานประมลูใหญ่ ๆ จะเร่ิมประมลู หรือเร่ิมชดัเจนช่วงเดือนไหนครับ
Answer: จะมีการประมลูโครงการรถไฟทางคู่ในเดือนพฤษภาคม

RT
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31. ขอทราบเปา้รายได้และ GPM ปี 64 ของบริษัทค่ะ และปัจจบุนัมี Backlog เท่าไหร่ และรับรู้
ในปี 64 เท่าไหร่คะ

Answer: ปี 64 บริษัทตัง้เปา้รายได้ท านิวไฮต่อเน่ือง เติบโตไม่ต ่ากว่า 20% หรืออยู่ท่ี 3,600 ล้านบาท 
GPM ประมาณ 15-20% มี Backlog ณ สิน้ปี 63 อยู่ท่ี 3,552 ล้านบาท รับรู้รายได้ในปี 
64 ประมาณ 70% ณ สิน้ปี 64 คาดว่าจะมี backlog อยู่ท่ี ประมาณ 7,000 ล้านบาท

32. Working cap ส าหรับงานใหม่ ๆ จะมากจากส่วนไหน เพิม่ทนุ หรือออก warrant หรือไม่
ครับ

Answer:  Working capital ส่วนหนึง่ยงัเป็นเงินจาก IPO และส่วนหนึง่เป็นรายรับจากค่างาน

33. จากสดัส่วนรายได้ต่างประเทศท่ีลดลง อนันีเ้ป็นเพราะต่างประเทศไม่มีการลงทุนโครงการ
ใหม่ ๆ หรือว่าทางบริษัทไม่ได้เข้าร่วมประมลูงานจากต่างประเทศ 

Answer:  โครงการในต่างประเทศเร่ิมทะยอยแล้วเสร็จ มีเพียงโครงการเข่ือนเดือนตรี ประเทศกัมพชูา
ท่ียงัอยู่ระหว่างด าเนินการ อีกทัง้อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด ท าให้โครงการในต่างประเทศ
มีการชะลอตวัในการเร่ิมโครงการ เม่ือสถานการณ์คลี่คลาย บริษัทฯ คาดว่าจะมีรายได้
จากงานในต่างประเทศเพิม่มากขึน้ในปี 65

RT

บริษัท ไร้ท์ทนัเน็ลลิง่ จ ากดั (มหาชน)

12



34. อยากสอบถามความคืบหน้าเก่ียวกบัโรงไฟฟา้หลวงพระบางของ CKP ท่ีมีแผนจะก่อสร้าง
เร็ว ๆ นีว้่า RT มีโอกาสเข้าไปรับงานเหมือนโรงไฟฟา้ไซยะบรีุหรือไม่ และถ้ามีโอกาส ต้อง
ลงทนุอะไรเพิม่เติมหรือไม่

Answer:  หากผู้ลงทนุเร่ิมโครงการก่อสร้าง เราจะมีส่วนเข้าไปรับงานนีอ้ย่างแน่นอน

35. ถ้าให้เรียงล าดบังานท่ีมี gross margin สงูสดุไปต ่าสดุ ตามประเภทงาน จะเป็นอย่างไร 
และแต่ละประเภทงานโดยปกติจะให้ gross margin ก่ี %

Answer:  Gross Margin ของงานส่วนหนึง่ต้องดวู่ามีการแข่งขนัมากน้อยแค่ไหน แต่งานท่ีเป็น
เทคนิคเฉพาะจะมีมาร์จินท่ีสงูกว่างานทัว่ไป

36. แผนการลงทนุในปี 2564 และนโยบายปันผลปี 2564 จะจ่ายปีละครัง้หรือปีละ 2 ครัง้
Answer:  แผนการลงทนุในปี 2564 เป็นไปตามท่ีแจ้งตลาดหลกัทรัพย์ไว้ตอนไฟลิ่ง นโยบายปันผล

ของบริษัทอยู่ท่ี 40% ของก าไรสทุธิเฉพาะกิจการหลงัหกัส ารองตามกฏหมายแล้ว

RT
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37. RT ใช้แรงงานต่างด้าวหรือไม่ มีจ านวนแรงงานรวมเท่าใด และประสบปัญหาจากโควิด
อย่างไรบ้าง

Answer: งานในประเทศไทยบริษัทเราใช้คนงานในประเทศเป็นหลกั มีคนงานต่างประเทศไม่ถึง 
20% ปัญหาโควิดไม่มีผลกระทบโดยตรงกบังาน ส่วนมากจะเป็นปัญหาเร่ืองการย้ายไป
กลบัของคนงานท่ีเป็นคนไทย แต่การท างานไม่หยดุชะงกั

38. โครงการรถไฟทางคู่มาบกะเบา-จิระ มีก าหนดเสร็จเม่ือไหร่
Answer: สิน้ปี 2564

39. คาดหวงังานในมือปีนีจ้ะอยู่ท่ีเท่าไหร่
Answer: ตัง้เปา้หมาย Backlog ปี 64 คาดว่าจะอยู่ท่ีประมาณ 7,000 ล้านบาท

RT
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Thank You

บริษัท ไร้ท์ทนัเน็ลลิง่ จ ากดั (มหาชน)
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