ที่

LWH/ACC 19/02/LT014
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่ อง
เรี ยน

คําอธิ บายและวิเคราะห์งบการเงินของฝ่ ายจัดการ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริ ษทั วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ได้นาํ ส่ งงบการเงินที่ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี
แล้วนั้น และฝ่ ายจัดการของบริ ษทั ฯ ขออธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน สําหรับปี 2561 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 รวมทั้งการ
สรุ ปเหตุการณ์ และการเข้ารับงานที่สาํ คัญระหว่างปี และการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยให้รับทราบดังนี้
การเปลีย่ นแปลงทีส่ ํ าคัญในระหว่ างปี
บริ ษทั วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จํากัด
 ประกอบกิ จการผลิ ตและจําหน่ ายท่ อและข้อต่อ พลาสติ กชนิ ดความหนาแน่ นสู ง ท่ อ
(มหาชน) (WIIK)
พลาสติกชนิ ดความหนาแน่ นตํ่า ท่อโพลีพร็ อพไพลีน ท่อโพลีบิวธี ลีน และท่อวีโฮไลท์
สไปโร
 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ
จาก 474,917,334 บาทเป็ น 624,892,534 บาท โดยการออกและจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริ ษทั ฯ จํานวนไม่เกิ น 149,975,200 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1 บาท แบบมอบ
อํา นาจทั่ว ไป (General Mandate) ซึ่ งบริ ษัท ฯได้จ ดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นกับ
กระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ต่อมาเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ที่
ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2561 มีมติยกเลิกการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอํานาจ
ทัว่ ไป (General Mandate) ทั้งจํานวน และอนุมตั ิการลดทุนจากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน
624,892,534 บาทเป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จาํ นวน 374,938,533 บาท ซึ่ งบริ ษทั ฯได้จด
ทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561
 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2561 มีมติอนุ มตั ิการออก
และจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ รุ่ นที่ 2 (“WIIK-W2”)
จํานวนไม่เกิ น 124,979,511 หน่ วย โดยไม่ คิดมูลค่าให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มของบริ ษทั ใน
อัตราส่ วนการถือหุ ้นสามัญ 3 หุ ้น ต่อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่ วย โดยใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ 1 หน่วยสามารถซื้ อหุ ้นสามัญใหม่ได้ 1 หุ ้น ในราคาหุ ้นละ 5 บาท และอนุ มตั ิการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จํานวน 124,979,511 บาทจากเดิม 374,938,533 บาท เป็ น
499,918,044 บาท โดยการออกหุน้ สามัญจํานวน 124,979,511 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1
บาทและจัดสรรหุ ้นดังกล่าวเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้น
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สามัญของบริ ษทั ฯ รุ่ นที่ 2 (“WIIK-W2”) ซึ่ งบริ ษทั ฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวง
พาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561
บริ ษทั วิค วอเตอร์ จํากัด (WW)
 ประกอบกิจการให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับการวางแผนติดตั้งระบบท่อและให้บริ การติดตั้งท่อ
พลาสติกชนิดความหนาแน่นสูงและการบริ หารจัดการนํ้า
 เมื่ อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 บริ ษทั ฯ ได้เข้าซื้ อสิ นทรั พย์ ได้แก่ สิ ทธิ ตามสัญญา และ
เครื่ องมือเครื่ องใช้สาํ หรับประกอบกิจการจาก บริ ษทั ยูฟ่าส์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็ น
จํานวนเงิน 28.5 ล้านบาท โดยเป็ นการควบรวมธุ รกิจในสายเดียวกันเป้ าหมายเพื่อการ
ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริ การของ
บริ ษทั ฯ และรองรับการขยายตัวของธุรกิจบริ หารจัดการนํ้า
 เมื่ อวันที่ 12 ตุ ลาคม 2561 ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั วิค แอนด์ ฮุ คลันด์ จํากัด
(มหาชน) ได้มีมติอนุ มตั ิ ให้ WW เข้าลงทุ นในบริ ษทั ดับเบิ้ลยูโอจี ไอที อาร์ วอเตอร์
โซลูชนั่ จํากัด (“WOR ITR”) โดยการเข้าซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั จํานวน 48,571 หุน้ มูล
ค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 100 บาทคิ ดเป็ นสัดส่ วน 100% ของทุ นชําระแล้วจากผูถ้ ื อหุ ้นเดิ ม
จํานวน 35 ล้านบาทและให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ WOG ITR จํานวน 265 ล้าน
บาท (หลังจากเป็ นบริ ษทั ย่อยแล้ว) เพื่อชําระคืนหนี้ สินเงินกูย้ มื และดอกเบี้ยจากผูถ้ ือหุน้
เดิ ม จํานวน 42 ล้านบาทและชําระคื นเจ้าหนี้ ที่ เกิ ดจากการซื้ อ ทรั พย์สิ นที่ ใช้ในการ
ประกอบธุรกิจของ WOR ITR จํานวน 223 ล้านบาท โดย WOR ITR ประกอบธุรกิจเป็ น
ผูใ้ ห้บริ การตามบันทึ กข้อ ตกลงการดําเนิ นการผลิ ตและ/หรื อจัดหานํ้าดี (RO) ให้แ ก่
เทศบาลเมืองป่ าตอง อําเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต (ผูร้ ับบริ การ) ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2555
อายุ 30 ปี โดยบริ ษทั ฯ ได้เข้าทํารายการแล้วเสร็ จเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562
ภาพรวมของปี 2561 ธุรกิจผลิตและติดตั้งท่อได้รับผลกระทบจากการชลอการจัดซื้ อจัดจ้างของโครงการงานใหญ่ที่
เกี่ยวเนื่องจากการวางท่อทั้งโครงการที่รอประกวดราคา
โครงการที่ประกวดราคาแล้วรอทําสัญญาและโครงการที่ทาํ สัญญา
แล้วแต่ยงั ไม่สามารถเริ่ มทํางานได้ รวมทั้งในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2561 ราคาต้นทุนเม็ดพลาสติกปรับราคาสูงขึ้นเมื่อเทียบ
กับปี 2560 เนื่องจากความต้องการเม็ดพลาสติกจากประเทศจีนเพิ่มขึ้นทําให้ตน้ ทุนการผลิตของบริ ษทั สูงขึ้น
การวิเคราะห์ ผลการดําเนินงานของ WIIK และบริษัทย่อยสํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้
สรุปงบกําไรขาดทุน
หน่ วย : ล้านบาท
รายได้จากธุรกิจขายท่อและติดตั้งท่อ

ปี 2561

ปี 2560

เปลีย่ นแปลง (%)

1,002.45

1,092.31

(8.23)

201.38

104.35

92.99

รายได้อื่นๆ

17.81

15.28

16.56

รวมรายได้

1,221.64

1,211.94

0.80

รายได้จากธุรกิจนํ้า
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หน่ วย : ล้านบาท

ปี 2561

ปี 2560

เปลีย่ นแปลง (%)

ต้นทุนจากธุรกิจขายท่อและติดตั้งท่อ

907.65

885.25

2.53

ต้นทุนจากธุรกิจนํ้า
ค่าใช้จ่ายในการขาย

144.48

71.48

102.13

52.88

55.88

(5.37)

73.38

77.04

(4.75)

34.20

23.26

47.03

กําไรก่ อนรายได้ (ค่ าใช้ จ่าย) ภาษีเงินได้

9.05

99.03

(90.86)

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้

3.25

(8.77)

(137.06)

12.30

90.26

(86.37)

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

กําไรสุ ทธิสําหรับปี

ผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่าร้อยละ 20 โดยในปี 2561 มีกาํ ไรสุ ทธิ จาํ นวน
12.30 ล้านบาท เทียบกับปี 2560 มีกาํ ไรสุ ทธิ จาํ นวน 90.26 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนจํานวน 77.96 ล้านบาทหรื อคิดเป็ น 86.37%
โดยมีสาเหตุสาํ คัญดังต่อไปนี้
1. รายได้จากธุ รกิจขายท่อและติดตั้งในปี 2561 ลดลงจากปี 2560 จํานวน 89.84 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 8.22 โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1.1 รายได้จากการขายและติดตั้งในประเทศ ลดลงจํานวน 184.96 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 20.89 ตามสาเหตุที่ได้
อธิบายไว้ขา้ งต้นแล้ว
1.2 รายได้จากการขายและติดตั้งในต่างประเทศ เพิ่มขึ้นจํานวน 95.12 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 46.01 โดยส่ วน
ใหญ่เพิ่มขึ้น มาจากโครงการที่ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
2. รายได้จากธุ รกิจบริ หารจัดการนํ้า เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จํานวน 97.03 ล้านบาทหรื อคิดเป็ นร้อยละ 92.99 โดยเป็ นการ
เพิ่มขึ้นของงานรับจ้างติดตั้งระบบผลิตนํ้าประปาและงานก่อสร้างระบบบําบัดนํ้า แบบ Turnkey
3. ต้นทุนจากธุ รกิจขายท่อและติดตั้งท่อในปี 2561 คิดเป็ นร้อยละ 90.54 ของรายได้ อัตราต้นทุนต่อรายได้ เพิ่มขึ้นเมื่อ
เที ยบกับปี 2560 ที่ มีตน้ ทุ นคิ ดเป็ นร้ อยละ 81.04 ของรายได้ โดยมี สาเหตุส่วนใหญ่มาจากราคาขายเฉลี่ ยลดลงจากปริ มาณ
โครงการที่ออกมาน้อย ทําให้มีการแข่งขันเรื่ องราคา ในขณะที่ราคาเม็ดพลาสติกปรับตัวสูงขึ้น ส่ งผลให้กาํ ไรขั้นต้นลดลง
4. ต้นทุนจากธุรกิจบริ หารจัดการนํ้า ในปี 2561 คิดเป็ นร้อยละ 71.74 ของรายได้ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่ งมีตน้ ทุน
คิดเป็ นร้อยละ 68.50 ของรายได้ โดยมีสาเหตุหลักมาจากในปี 2561 มีงานรับจ้างติดตั้งระบบผลิตนํ้าประปาและงานก่อสร้ าง
ระบบบําบัดนํ้า แบบ Turnkey ซึ่ งมีตน้ ทุนที่สูงกว่างานบริ หารจัดการนํ้าทําให้ค่าเฉลี่ยของต้นทุนเพิ่มขึ้น
5. ค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2561 ลดลงจากปี 2560 จํานวน 3.00 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 5.37 โดยมีสาเหตุมาจาก
ยอดขายที่ลดลง
6. ค่าใช้จ่ายในการบริ หารในปี 2561 ลดลงจากปี 2560 จํานวน 3.66 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 4.75 โดยมีสาเหตุมาจาก
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6.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เพิ่มขึ้นจํานวน 7.93 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของจํานวนพนักงานในบริ ษทั ย่อย เพื่อ
รองรับโครงการใหม่ของบริ ษทั ย่อย
6.2 หนี้สงสัยจะสูญ ลดลงจํานวน 7.17 ล้านบาท เนื่องจากได้รับชําระหนี้จากลูกหนี้
6.5 อื่นๆ ลดลงจํานวน 4.42 ล้านบาท ตามการดําเนินธุรกิจปกติของบริ ษทั
7. ค่าใช้จ่ายทางการเงินในปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จํานวน 10.94 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 47.03 โดยเพิ่มขึ้นจาก
ดอกเบี้ยจ่ายจากการออกหุน้ กู้ เงินกูย้ มื เพื่อใช้ดาํ เนินงานในกิจการ และเงินกูย้ มื จากเงินลงทุนในโครงการบริ หารจัดการนํ้า
8. ปี 2561 มี รายได้ภาษีเงิ นได้จาํ นวน 3.25 ล้านบาท เมื่ อเที ยบกับปี 2560 มี ค่าใช้จ่ายภาษีเงิ นได้จาํ นวน 8.77 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 12.02 ล้านบาท จากกําไรที่ลดลง และการกลับรายการค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญที่ไม่ได้มีการตั้งภาษีเงินได้รอตัดบัญชีในปี
ก่อน
9. งานที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบ
(หน่ วย : ล้านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 2561
ณ 31 ธ.ค. 2560
กลุ่มธุรกิจท่อและข้อต่อพลาสติกพอลิเอทิลีน
598.69
758.07
กลุ่มธุรกิจบริ หารจัดการนํ้า (ส่ วนที่รับรู้รายได้ภายใน 1 ปี )
- จําหน่ายและบริ การผลิตนํ้าประปา
144.22
97.55
- ติดตั้งระบบผลิตนํ้าประปาและงานก่อสร้างระบบบําบัดนํ้าแบบ Trunkey
25.56
64.90
รวม
768.47
920.52
ทั้งนี้ การลดลงของงานที่ ยงั ไม่ได้ส่งมอบในกลุ่มธุ รกิ จท่อและข้อต่อพลาสติ กพอลิ เอทิ ลีน มี สาเหตุจากที่ กล่าวไว้
ข้างต้น
อย่างไรก็ตามในปี 2562 ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้ งที่ 2/2562 เมื่ อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562ได้มีมติ ให้เสนอที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562 พิจารณาจัดสรรกําไรสะสมเพื่อจ่ายปันผลดังนี้
1. จ่ายเป็ นเงินสดในอัตราหุน้ ละ 0.03 บาท
2. จ่ายเป็ นหุ ้นปั นผล ในอัตรา 6 หุ ้นเดิมต่อ 1 หุ ้นปั นผล รวมเป็ นหุ ้นปั นผลทั้งสิ้ น 62,489,756 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้ น 62,489,756 บาท หรื อคิดเป็ นอัตราการจ่ายหุ น้ ปั นผลในอัตราหุ น้ ละ 0.167 บาท ในกรณี ที่ผถู ้ ือ
หุ น้ รายใดมีเศษของหุ น้ เดิมหลังจัดสรรหุน้ ปั นผลแล้ว ให้จ่ายปั นผลเป็ นเงินสดแทนการจ่ายเป็ นหุน้ ปั นผลในอัตราหุน้
ละ 0.167 บาท
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