ที่ CKP-18-BCC-L-117
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
เรื่ อง

นาส่ งงบการเงิ นสาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 และรายงานชี้แจงผลการ
ดาเนินงานที่เปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนเกินร้ อยละ 20

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่ งที่ส่งมาด้วย

สาเนางบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงิ นรวมฉบับสอบทานโดยผูส้ อบบัญชี สาหรั บงวดสาม
เดือนและเก้าเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 ของบริ ษทั ซี เค พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) และ
บริ ษทั ย่อย และฉบับแปลภาษาอังกฤษ จานวน 1 ชุด

บริ ษทั ซี เค พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ขอนาส่ งงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมสาหรับ
งวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผูส้ อบบัญชี บริ ษทั สานักงาน อีวาย
จากัด และได้รั บความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ แล้ว พร้ อ มทั้ง ขอชี้ แจงสาเหตุ ที่ผลการ
ดาเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนเกินร้ อยละ 20 ดังนี้
ในไตรมาส 3 ปี 2561 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีผลกาไรสุ ทธิ ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ตามงบการเงิ น
รวมเท่ากับ 398.8 ล้านบาท ปรั บตัวเพิ่มขึ้น 234.0 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้ อยละ 142.0 ในขณะที่ช่วง 9 เดือนปี 2561
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีผลกาไรสุ ทธิ ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ตามงบการเงิ นรวมเท่า กับ 477.5 ล้านบาท
ปรับตัวเพิ่มขึ้น 345.6 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้ อยละ 262.1 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
ที่สาคัญดังนี้
1. รายได้จากการขายไฟฟ้ า และไอน้ า (รวมเงิ นส่ วนเพิ่มราคารั บซื้ อไฟฟ้ า) เพิ่มขึ้น 692.0 ล้านบาทในไตร
มาส 3 และเพิ่มขึ้น 1,752.8 ล้านบาทในช่ วง 9 เดือนปี 2561 เมื่อเทียบกับช่ วงเดียวกันของปี ก่ อน สาเหตุ
หลักมาจากปริ มาณการขายไฟฟ้ าของโครงการไฟฟ้ าพลังน้ าน้ างึ ม 2 เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ ซึ่ งเป็ นผล
จากปริ มาณน้ า ไหลเข้า อ่ า งเก็ บน้ า มี มากกว่า ช่ วงเดี ย วกัน ของปี ก่ อ น และปริ มาณการขายไฟฟ้ า ของ
โครงการไฟฟ้ า บางปะอิ น โคเจนเนอเรชัน่ เพิ่ มขึ้ น จากบางปะอิ น โคเจนเนอเรชัน่ โครงการ 2 เริ่ ม
เดินเครื่ องเชิงพาณิ ชย์ในเดือนมิถุนายน 2560 ประกอบกับการขายไฟฟ้าให้กบั ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรม
เพิ่มเติมตั้งแต่ในไตรมาส 2 ปี 2561;

2. ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลง 69.3 ล้านบาทในไตรมาส 3 และลดลง 139.9 ล้านบาทในช่วง 9 เดือนปี 2561
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน สาเหตุหลักมาจาก บริ ษทั ฯ ทาการไถ่ถอนหุน้ กูช้ ุดเดิมที่เสนอขายในปี
2559 โดยการออกหุน้ กูช้ ุดใหม่ที่มีอตั ราดอกเบี้ยต่ากว่าในเดือนมิถุนายน 2561 และ บริ ษทั ไฟฟ้าน้ างึม 2
จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ รี ไฟแนนซ์เงินกูจ้ ากสถาบันการเงินโดยการออกหุน้ กูใ้ นเดือนมีนาคม
2561 ส่ งผลให้ดอกเบี้ยจ่ายลดลง
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายธนวัฒน์ ตรี วศิ วเวทย์)
กรรมการผูจ้ ดั การ

