พฤษภาคม 2564

ชีแ้ จ้งคำถำมประเด็น รำคำวัตถุดิบหลัก และอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอชีแ้ จ้งคาถามที่สาคัญจากผูถ้ ือหุน้ และนักลงทุน
ดังนี ้
1. ผลกระทบต่อบริษัทฯ หำกรำคำวัตถุดิบหลัก ซึ่งได้แก่ ทองแดงและอลูมิเนียม มีกำรปรับตัวสูงขึน้
คาชีแ้ จ้ง
บริษัทฯ ได้รบั ผลกระทบเพียงเล็กน้อยจากการปรับตัวของราคาวัตถุดิบหลัก โดยมีรายละเอียดที่สาคัญดังนี ้
• กำรผลิตสินค้ำตำมคำสั่งซือ้ (Made-to-Order)
บริษัทฯ มีกลุ่มลูกค้าหลักเป็ นโครงการภาครัฐและโครงการเอกชนขนาดใหญ่ เช่น โครงการนาสายไฟฟ้าลงใต้
ดิน โครงการปรับรุงสายส่ง โครงการโรงไฟฟ้า โรงงานผลิตสารเคมีขนาดใหญ่ท่ีตอ้ งการสายไฟฟ้าชนิดพิเศษ
และโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ต่างๆ เป็ นต้น ดังนั้น บริษัทฯ มีคำสั่งซือ้ แบบกำรผลิตสินค้ำตำม
ค ำสั่ ง ซื้ อ (Made-to-Order) ประมำณร้ อ ยละ 80-90 ของรำยได้ ร วม ซึ่ ง ค าสั่ง ซื อ้ ดัง กล่ า วต้อ งมี ก าร
ออกแบบลักษณะสายไฟฟ้าโดยเฉพาะ ตามความต้องการของลูกค้า โดยเป็ นสินค้ำทีร่ ะบุผู้ซือ้ อย่ำงชัดเจน
ตั้งแต่ต้น
• นโยบำยกำรบริหำรแบบ Pass-through หรือ Cost-plus strategy
โดยปกติ เมื่อบริษัทฯ เข้าร่วมการประมูลโครงการต่างๆ บริษัทฯ จะติดต่อผู้ขายสินค้า (Suppliers) ที่เป็ น
วัตถุดิบเพื่อกาหนดช่วงราคาวัตถุดิบหลักและช่วงกาไรสาหรับการยื่นประมูล ทั้งนี ้ หำกบริษัทฯ ชนะกำร
ประมู ล ดั ง กล่ ำ ว บริ ษั ท ฯ จะด ำเนิ น กำรก ำหนดรำคำวั ต ถุ ดิ บ หลั ก และจ ำนวนกั บ ผู้ ข ำยสิ น ค้ ำ
(Suppliers) ดังกล่ำวทันที ทำให้บริษัทฯ สำมำรถรู้กำไรของคำสั่งซื้อดังกล่ำวได้อย่ำงชัดเจน ซึ่งการ
ด าเนิ น การในลัก ษณะดัง กล่ าว เป็ น การบริหารราคาแบบ Pass-through หรื อ Cost-plus strategy ดังนั้น
คำสังซือ้ ส่วนใหญ่จะมีกำรกำหนดรำคำวัตถุดิบและจำนวนทีช่ ัดเจนตั้งแต่ต้น ตำมนโยบำยกำรจัดซือ้
ของบริษัททีไ่ ม่ให้มีกำรเก็งกำไรจำกรำคำวัตถุดิบ (No speculation)
• สินค้ำคงเหลือและวัตถุดิบไม่มีกำรปรับมูลค่ำตำมรำคำตลำด (No Mark-to-Market)
ตามมาตราฐานการบัญชี บริษัทฯ ดำเนิ นกำรลงบัญชี อย่ำงรอบคอบและระมัดระวัง (Conservative
basis) ดังนั้น สิ น ค้ ำ คงเหลื อและวั ตถุ ดิบ จะแสดงมู ลค่ำ ตำมรำคำทุน ซึ่งคานวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วง
นา้ หนัก หรือมูลค่าสุทธิท่จี ะได้รบั แล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า
นอกจากนี ้ การปรับมูลค่าตามราคาตลาด (Mark-to-Market) เป็ นมาตราฐานการบัญชีสาหรับการบันทึกบัญชี
ของการลงทุนในตราสารหนีแ้ ละตราสารทุนเท่านัน้
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2. นโยบำยกำรป้ องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
คาชีแ้ จ้ง
ตามที่บริษัทฯ มีรายได้หลักในสกุลเงินบาท (THB) และสกุลดอลลาร์สหรัฐ (USD) และมีค่าใช้จ่ายหลักในสกุลเงิน
บาท (THB) และสกุลดอลลาร์สหรัฐ (USD) เช่นกัน ดังนัน้ บริษัทฯ มีกำรบริหำรรำยได้และค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว
เพื่อสร้ำงควำมสมดุลและลดควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนลงโดยธรรมชำติ (Natural hedge) ทัง้ นี ้ หาก
มีส่วนต่างจากการบริหารดังกล่าว บริษัทฯ จะประเมินถึงความเสี่ยงและผลกระทบ และอาจพิจารณาป้องกันความ
เสี่ยงดังกล่าวด้วยตราสารทางการเงินต่างๆ เช่น ตราสารอนุพนั ธ์ เป็ นต้น
3. มำตรำฐำนกำรบัญชี เรื่อง กำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
คาชีแ้ จ้ง
ตามที่บริษัทฯ มีการผลิตสินค้าตามคาสั่งซือ้ (Made-to-Order) เป็ นส่วนใหญ่ และมีการดาเนินธุรกิจตามนโยบาย
การบริหารแบบ Pass-through หรือ Cost-plus strategy (รายละเอียดตามคาชีแ้ จ้งข้อ 1) นอกจากนี ้ บริษัทฯ ไม่
เพี ย งแต่ ก าหนดราคาวั ต ถุ ดิ บ หลั ก และจ านวนกั บ ผู้ข ายสิ น ค้า (Suppliers) แล้ว เท่ า นั้ น บริ ษั ท ฯ ยั ง ได้
ประสำนงำนกับธนำคำรพำณิชย์ต่ำงๆ เพื่อกำหนดอัตรำแลกเปลี่ยนสำหรั บคำสั้งซื้อดังกล่ำวทั น ที
เช่นกัน ดังนัน้ กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติ ประกอบด้วย 2 ส่วน
หลัก ดังนี ้

(1) กาไร / ขาดทุนที่เกิดขึน้ แล้ว
(Realized gain)
(2) กาไร / ขาดทุน ที่ยงั ไม่เกิดขึน้
(Unrealized gain / loss)

ส่วนต่ำงระหว่ำงอัตรำแลกเปลี่ยน A และ B
A
B
วันทาสัญญา
วันส่งมอบ
วันทาสัญญา

วันปิ ดงวดบัญชี
(รายไตรมาส / รายปี )

หมำยเหตุ
เกิดขึน้ จริง
เกิดขึน้ ตามมาตราฐานการบัญชี

อย่างก็ตาม มาตราฐานการบัญชีระบุให้บนั ทึกกาไรทัง้ 2 ประเภทเป็ นรายการ “กาไร / ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ” ในงบกาไรขาดทุน ทัง้ นี ้ ในส่วนที่ (1) กำไร / ขำดทุนทีเ่ กิดขึน้ แล้ว (Realized gain / loss)
เป็ นรำยกำรทีเ่ กิดขึน้ จริง ซึง่ ตอนบริษัทฯ วิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำนจะพิจำรณำรำยกำรดังกล่ำวไม่รวม
เป็ นส่วนหนึ่งของรำยได้หลัก (Core revenues) แต่จะพิจำรณำปรับปรุ งในส่วนของต้นทุนแทน เพื่อสะท้อน
ผลการดาเนินงานที่แท้จริง
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