ที่

LWH/ACC 18/11/LT123
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

เรื่ อง
เรี ยน

คําอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินของฝ่ ายจัดการ สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริ ษทั วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ได้นาํ ส่ งงบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 ที่ผา่ นการสอบทาน
จากผูส้ อบบัญชีแล้วนั้น บริ ษทั ฯขอชี้แจงผลการดําเนินงาน สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 ดังนี้
ภาพรวมของ 9 เดือนปี 2561 ธุ รกิจผลิตและติดตั้งท่อได้รับผลกระทบจากการชลอการจัดซื้ อจัดจ้างของโครงการงาน
ใหญ่ที่เกี่ยวเนื่ องจากการวางท่อ ทั้งโครงการที่รอประกวดราคา โครงการที่ประกวดราคาแล้วรอทําสัญญาและโครงการที่ทาํ
สัญญาแล้วแต่ยงั ไม่สามารถเริ่ มทํางานได้ รวมทั้งราคาต้นทุนเม็ดพลาสติกปรับราคาสู งขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 เนื่ องจากความ
ต้องการเม็ดพลาสติกจากประเทศจีนเพิ่มขึ้นทําให้ตน้ ทุนการผลิตของบริ ษทั สูงขึ้น
การวิเคราะห์ ผลการดําเนินงานของ WIIK และบริษัทย่อยสํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 ดังนี้
สรุปงบกําไรขาดทุน
หน่ วย : ล้ านบาท

ไตรมาสที่ 3/2561

รายได้จากธุรกิจขายท่อและติดตั้งท่อ

ไตรมาสที่ 3/2560

เปลีย่ นแปลง (%)

260.74

280.05

(6.90)

72.11

24.72

191.71

รายได้อื่นๆ

4.19

4.01

4.49

รวมรายได้

337.04

308.78

9.15

ต้นทุนจากธุรกิจขายท่อและติดตั้งท่อ

240.49

236.17

1.83

ต้นทุนจากธุรกิจนํ้า

54.20

14.51

273.54

ค่าใช้จ่ายในการขาย

13.52

12.90

4.81

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

18.94

14.96

26.60

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

10.12

7.04

43.75

กําไร (ขาดทุน) ก่ อนรายได้ (ค่ าใช้ จ่าย)ภาษีเงินได้

(0.23)

23.20

(100.99)

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้

1.35

(2.60)

(151.92)

กําไรสุ ทธิสําหรับงวด

1.13

20.60

(94.51)

รายได้จากธุรกิจนํ้า
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ผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่าร้อยละ 20 โดยในไตรมาส 3/2561 มีกาํ ไรสุ ทธิ
จํานวน 1.13 ล้านบาท เทียบกับไตรมาส 3/2560 มีกาํ ไรสุ ทธิ จาํ นวน 20.60 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนจํานวน 19.47 ล้านบาทหรื อ
คิดเป็ น 94.51% โดยมีสาเหตุสาํ คัญดังต่อไปนี้
1. รายได้จากธุรกิจขายท่อและติดตั้งในไตรมาส 3/2561 ลดลงจากไตรมาส 3/2560 จํานวน 19.31 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อย
ละ 6.90 โดยมีสาเหตุดงั นี้
1.1 รายได้จากการขายและติดตั้งในประเทศ ลดลงจํานวน 51.16 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 24.45 ตามสาเหตุที่ได้
อธิบายไว้ขา้ งต้นแล้ว
1.2 รายได้จากการขายและติดตั้งในต่างประเทศ เพิ่มขึ้นจํานวน 31.85 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 44.99 โดยส่ วน
ใหญ่เพิ่มขึ้น มาจากโครงการที่ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
2. รายได้จากธุ รกิจบริ หารจัดการนํ้า เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3/2560 จํานวน 47.39 ล้านบาทหรื อคิดเป็ นร้อยละ 191.71 โดย
เป็ นการเพิ่มขึ้นของงานรับจ้างติดตั้งระบบผลิตนํ้าประปาและงานก่อสร้างระบบบําบัดนํ้า แบบ Turnkey
3. ต้นทุนจากธุ รกิ จขายท่อและติดตั้งท่อในไตรมาส 3/2561 คิ ดเป็ นร้ อยละ 92.23 ของรายได้ อัตราต้นทุนต่อรายได้
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2560 ที่มีตน้ ทุนคิดเป็ นร้อยละ 84.33 ของรายได้ โดยมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากราคาขายเฉลี่ยลดลง
จากปริ มาณโครงการที่ออกมาน้อย ทําให้มีการแข่งขันเรื่ องราคา ในขณะที่ราคาเม็ดพลาสติกปรับตัวสู งขึ้น ส่ งผลให้กาํ ไรขั้นต้น
ลดลง
4. ต้นทุนจากธุ รกิจบริ หารจัดการนํ้า ในไตรมาส 3/2561 คิดเป็ นร้อยละ 75.16 ของรายได้ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส
3/2560 ซึ่ งมีตน้ ทุนคิดเป็ นร้อยละ 58.71 ของรายได้ โดยมีสาเหตุหลักมาจากในไตรมาสที่ 3/2561 มีงานรับจ้างติดตั้งระบบผลิต
นํ้าประปาและงานก่อสร้ างระบบบําบัดนํ้า แบบ Turnkey ซึ่ งมีตน้ ทุนที่สูงกว่างานบริ หารจัดการนํ้าทําให้ค่าเฉลี่ยของต้นทุ น
เพิ่มขึ้น
5. ค่าใช้จ่ายในการบริ หารในไตรมาส 3/2561 เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3/2560 จํานวน 3.98 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 26.60
โดยมีสาเหตุมาจาก
5.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เพิ่มขึ้นจํานวน 4.01 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของจํานวนพนักงานในบริ ษทั ย่อย เพื่อ
รองรับโครงการใหม่ของบริ ษทั ย่อย
5.2 กําไรจากอัตราแลกเปลี่ ยน เพิ่มขึ้ นจํานวน 0.85 ล้านบาท ในระหว่างไตรมาส 3/2561 บริ ษทั มี กาํ ไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนจํานวน 0.46 ล้านบาท ขณะที่ไตรมาส 3/2560 มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จํานวน 0.39 ล้านบาท
5.3 อื่นๆ เพิ่มขึ้นจํานวน 0.82 ล้านบาท ตามการดําเนินธุรกิจปกติของบริ ษทั
6. ค่าใช้จ่ายทางการเงินในไตรมาส 3/2561 เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3/2560 จํานวน 3.08 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 43.75
โดยเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยจ่ายจากการออกหุ ้นกู้ เงินกูย้ ืมเพื่อใช้ดาํ เนิ นงานในกิจการ และเงินกูย้ ืมจากเงินลงทุนในโครงการบริ หาร
จัดการนํ้า
7. ไตรมาส 3/2561 มีรายได้ภาษีเงินได้จาํ นวน 1.67 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2560 มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จาํ นวน
2.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.27 ล้านบาท
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8. งานที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบ
(หน่ วย : ล้านบาท)
กลุ่มธุรกิจท่อและข้อต่อพลาสติกพอลิเอทิลีน
กลุม่ ธุรกิจบริ หารจัดการนํ้า (ส่ วนที่รับรู้รายได้ภายใน 1 ปี )

ณ 30 ก.ย. 2561

ณ 30 ก.ย. 2560

511.88

815.89

114.94

24.59

รวม
626.82
840.48
ทั้งนี้ สาเหตุการลดลงของงานที่ ยงั ไม่ได้ส่งมอบในกลุ่มธุ รกิ จท่อและข้อต่อพลาสติกพอลิเอทิ ลีน จากสาเหตุที่กล่าวไว้
ข้างต้น
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จํากัด (มหาชน)

(นายวิบูลย์ แสงวิทยานนท์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
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