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1. บริษัทคาดว่าจะได้รับงานจากรถไฟทางคู่เท่าไหร่ และจะเร่ิมรับรู้เมื่อไหร่ 
ได้มีการเสนอราคาเป็นผู้รับเหมาช่วงแล้ว คาดว่าจะทราบผลประมาณเดือน ส.ค.-ก.ย. 

 
2. แนวโน้มผลประกอบการณ์ 2Q2564 จะเป็นอย่างไร จะโต QoQ/YoY หรือไม่ และสาเหตุ

มาจากอะไร 
ต้องรอดูงบการเงินของ 2Q2564 เบ้ืองต้นยังอยู่ในแผน  
 

3. ช่วง 2H2564 มีแผนประมูลงานกี่โครงการ โครงการอะไรบ้าง มูลค่าสัญญารวมเท่าไหร ่
บริษัทมีงานที่ประมูลได้แล้วและอยู่ในระหว่างรอเรียกลงนามในสัญญา 2Q2564 จำนวน 3 
งาน มูลค่าสัญญารวมประมาณ 581 ล้านบาท และมีงานประมูลที่อยู่ระหว่างรอพิจารณา
ผล จำนวน 2 งาน มูลค่าสัญญารวมประมาณ 619 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 1,200 ล้านบาท 
นอกจากนี้ บริษัทยังเข้าร่วมประมูลงานและติดตามงานโครงการที่จะเกิดขึ้นตามแผน
ภาครัฐ รวมถึงงานภาคเอกชนอย่างใกล้ชิด เพ่ือเพิ่มโอกาสการรับงานใหม่ ๆ 
 

4. มีงานที่อยู่ระหว่างการประมูลเท่าไหร่ และตั้งเป้ารายได้ปีนี้และปีหน้าเท่าไหร่ 
มีงานประมูลที่อยู่ระหว่างรอเรียกลงนามในสัญญาและแจ้งผลพิจารณาประมาณ 1,200 
ล้านบาท ซึ่งใน 2H2564 มีงานที่อยู่ระหว่างรอเสนอราคาอีก คาดว่า Backlog ณ สิ้นปี 
2564 จะอยู่ประมาณ 7,000 ล้านบาท ตั้งเป้าการเติบโตของรายได้ประมาณ 15-20% 
 

5. ความคืบหน้าธุรกิจพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กในประเทศเมียนมาเป็นอย่างไร 
ในปีที่ผ่านมาได้มีการสำรวจและศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ แต่ปัจจุบันยังไม่มีความ
คืบหน้าเนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และการปฏิวัติรัฐประหาร
ในประเทศ หากสถานการณ์คลี่คลาย บริษัทฯ คาดว่าจะมีโอกาสลงทุนในโครงการขนาด
เล็กในประเทศเมียนมา 
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6. อยากทราบอัตราส่วนกำไร NP (Net Profit) และ GP (Gross Profit) ในไตรมาสถัดไปของ
ปีนี้ เนื่องจาก 1Q2564 มีอัตรากำไรต่ำมาก 
ใน 1Q2564 GP (Gross Profit) เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ประมาณ 15-20% Q1 ยังอยู่ใน
แผน แต่อาจจะย่อลงมาเล็กน้อย ถ้าเทียบกับภาพรวมปี 2564  
 

7. ความคืบหน้าการรุกขยายการรับงานในต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ CLMV 
เป็นอย่างไร 
ในประเทศลาวมองว่าจะมีโครงการขนาดใหญ่เกิดขึ้นในช่วงปลายปีหน้า และโครงการใน
ประเทศเมียนมาคงจะเริ่มในปีหน้า ส่วนงานในประเทศกัมพูชา บริษัทยังมีโครงการที่อยู่
ระหว่างดำเนินงานและคาดว่าจะมีงานเพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างต่อเนื่องถึงปี 2565 
 

8. บริษัทมีแผนควบคุมค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาอัตรากำไรอย่างไรบ้าง 
บริษัทใช้ระบบงบประมาณ และควบคุมต้นทุนการก่อสร้างให้เป็นไปตามงบประมาณที่ตั้ง
ไว้ มีการวางแผนรองรับหากเกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น การปรับตัวขึ้นราคาวัสดุก่อสร้าง 
โดยการเจรจาตรึงราคากับ supplier ส่วนค่าใช้จ่ายขายและบริหาร ก็เช่นกัน  
 

9. ช่วง 2H2564 มีงานใดที่จะแล้วเสร็จบ้าง 
งานก่อสร้างอุโมงค์รถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ประมาณเดือนธันวาคม 2564 และงาน Slope Protection ที่เป็นงานระยะสั้น 4 – 9 
เดือน 
 

10. หากแรงงานต่างด้าวยังไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศได้ จะส่งผลกระทบต่อการรับงาน
ใหม่หรือไม่ และมีวิธีรับมืออย่างไร และแรงงานปัจจุบันมีกี่คน 
หากสถานการณ์โควิด 19 คลี่คลาย ก็คาดว่าจะสามารถจัดหาแรงงานต่างด้าวได้ สัดส่วน
แรงงานต่างชาติของบริษัทฯ มีน้อยกว่าแรงงานไทย ปัจจุบันใช้วิธีเข้าไปในท้องที ่ใน
ต่างจังหวัด หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ทำให้ไดแ้รงงานมาเสริมแรงงานที่ขาดไปได้จำนวนหนึ่ง 
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11. ราคาเหล็กปรับขึ้น บริษัทได้รับผลกระทบหรือไม่ 
ได้รับผลกระทบเล็กน้อย เพราะงานหลักของบริษัทคืองานอุโมงค์ ซึ่งสัดส่วนของเหล็กคิด
เป็นประมาณ 3-4% ของโครงสร้างต้นทุนโครงการ 
 

12. อัตรากำไรขั้นต้นปรับลง 1Q2564 สาเหตุจากใด และแนวโน้ม 2Q2564 เป็นอย่างไร 
อัตรากำไรใน 1Q2564 ปรับลง เนื ่องจากโครงการก่อสร้างถนนประสบปัญหาล่าช้า 
เนื่องจากฝนตกบ่อย ทำให้เกิด Cost Overrun ปัจจุบันได้ส่งมอบงานทั้งสัญญาแล้ว บริษัท
มองว่าหลังจากนี้ GP จะปรับตัวสูงขึ้น 
 

13. Backlog 3,213 ล้านบาท จะทยอยรับรู้ในปีไหนบ้าง 
จะทยอยรับรู้ภายในปี 2564-65 ในปี 2564 จะเป็นรายได้จาก backlog ประมาณ 90% 

 

14. ต้นทุนเหล็กคิดเป็นกี่เปอเซ็นต์ของต้นทุน 
ขึ้นอยู่กับประเภทงาน เช่น งานอุโมงค์อยู่ที่ 3-4% แต่ถ้ามีงานคอนกรีตโครงสร้างเป็น
ส่วนประกอบบางโครงการอาจสูงถึง 10% เช่น งานก่อสร้างประตูระบายน้ำศรีสองรัก 
จังหวัดเลย 
 

15. มีโอกาสที่บริษัทจะกลับไปมี Margin ที่ดีเหมือนปีที่แล้วไหม 
ต้องรอดูผลประกอบการใน 2Q2564 
 

16. ธุรกิจของ RT ปีนี้ดีมาก ไม่ทราบว่าจะมีความยั่งยืนยาวนานไหม เพราะการขุดเจาะอุโมงค์
เป็นงานเฉพาะมาก 
บริษัทมั่นใจว่างานขุดเจาะอุโมงค์จะมีมาเรื่อย ๆ จะมีงานอุโมงค์รถไฟทางคู่ อุโมงค์ถนน 

และอุโมงค์น้ำออกมาอย่างต่อเนื่อง 

 
17. ปัจจุบันมีงานขนาดใหญ่ที่บริษัทกำลังดีล เหมือนโครงการงานก่อสร้างอุโมงค์รถไฟทางคู่ 

ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระหรือเปล่า 
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บริษัทติดตามการประมูลอยู่เสมอ ล่าสุดได้เข้าร่วมประมูลในงานตักขนหินเข้าโรงโม่ ที่ทุ่ง
สง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอประกาศผลการประมูล โครงการมีระยะเวลา 5 ปี มูลค่างาน
ประมาณ 1,000 ล้านบาท คาดว่าเดือนกรกฎาคมจะทราบผล ส่วนโครงการอื่นที่บริษัทจะ
เป็น Subcontractor อยู่ระหว่างการเสนอราคา  
 

18. สิ้นปีคาดว่าจะมี Backlog เท่าไหร่ และจะทยอยรับรู้รายได้ถึงปีไหน 
คิดว่าจะมีประมาณ 7,000 ล้านบาท ถึงปี 2570 

 
19. รบกวนทวนเป้าหมายรายได้ปีนี้เท่าไหร่ 

เติบโตประมาณ 15-20%  
 

20. ความคืบหน้าการรับงานในประเทศเนปาลและภูฏานเป็นอย่างไร จะชัดเจนในช่วงไหน 
ยังไม่มีแผนแน่ชัดในระยะอันใกล้ เนื่องจากอยู่ค่อนข้างไกล ค่อนข้างใช้เวลาในการขนส่ง
แรงงานและเคร่ืองจักร 
 

21. ต้นทุนน้ำมันคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของต้นทุนโครงก่อสร้าง 
12-15% 
 

22. Capacity สูงสุดที่บริษัทรับงานได้ต่อปีเท่าไหร่ครับ ถ้าเต็มศักยภาพแล้วบริษัทจะเพิ่ม 
Capacity อย่างไร ต้องใช้เงินลงทุนมากน้อยขนาดไหน 
บริษัทคาดว่าจะเติบโตแบบไม่ก้าวกระโดด เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมี GP ประมาณ 15-
20% การจะขยายตัวในเร่ืองเครื่องจักร เคร่ืองมือ และบุคลากรจะสามารถทำได้ง่าย 
 

23.  ผู้บริหารมีความกังวลด้านใดบ้าง 
อาจจะมีเรื่องสถานการณ์โควิด การหาแรงงานระยะสั้นยังเป็นประเด็นอยู่ หาก Q3-Q4 
ได้รับวัคซีนแล้ว หวังว่าจะได้แรงงานต่างชาติมาเติม และเร่ืองราคาเหล็ก ที่ทุกคนกังวลกัน
อยู่ แต่ด้วยธุรกิจของ RT มีการใช้เหล็กน้อย ก่อนหน้านี้ได้ล็อคราคาเหล็กไว้แล้วในบาง
โครงการ  
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24. อยากทราบ Backlog ล่าสุด ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 
ต้องรอดูผลประกอบการของ 2Q2564  
 

25. คู่แข่งของบริษัทคือใคร 
งานอุโมงค์ที่เราทำ มองว่ามีคู่แข่งน้อย เราเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ยาวนาน และต่อเนื่อง 
ตลอด 20 ปีที่ผ่านมาเรามีงานอุโมงค์ตลอด เราจึงคิดว่าจะเป็นผลดีกับเรา ที่ได้รับการ
ยอมรับจากผู้ว่าจ้าง ในด้านความเชี่ยวชาญในด้านนี้ เราจึงไม่ค่อยเป็นห่วงเรื่องคู่แข่ง 
 

26. ทางบริษัทจัดการความเส่ียงเรื่องต้นทุนราคาวัสดุก่อสร้างอย่างไรบ 
บริษัทฯ มีการบริหารต้นทุน มีการวางแผนเจรจาจัดซื้อล่วงหน้า หากเห็นว่าวัสดุมีแนวโน้ม
สูงขึ้น สำหรับโครงการขนาดใหญ่ บริษัทจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับ Supplier 
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