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   พฤษภาคม 2564 
 

ชีแ้จ้งค ำถำมประเด็น รำคำวัตถุดิบหลัก และอัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 

 
บริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอชีแ้จง้ค าถามที่ส าคญัจากผูถื้อหุน้และนกัลงทนุ 

ดงันี ้

1. ผลกระทบต่อบริษัทฯ หำกรำคำวัตถุดิบหลัก ซ่ึงได้แก่ ทองแดงและอลูมิเนียม มีกำรปรับตัวสูงขึน้ 
ค าชีแ้จง้ 
บรษิัทฯ ไดร้บัผลกระทบเพียงเล็กน้อยจากการปรบัตวัของราคาวตัถดุิบหลกั โดยมีรายละเอียดที่ส  าคญัดงันี ้

• กำรผลิตสินค้ำตำมค ำสั่งซือ้ (Made-to-Order) 
บริษัทฯ มีกลุ่มลกูคา้หลกัเป็นโครงการภาครฐัและโครงการเอกชนขนาดใหญ่ เช่น โครงการน าสายไฟฟ้าลงใต้
ดิน โครงการปรบัรุงสายส่ง โครงการโรงไฟฟ้า โรงงานผลิตสารเคมีขนาดใหญ่ที่ตอ้งการสายไฟฟ้าชนิดพิเศษ 
และโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ต่างๆ เป็นตน้ ดังนั้น บริษัทฯ มีค ำสั่งซื้อแบบกำรผลิตสินค้ำตำม
ค ำสั่ งซื้อ (Made-to-Order) ประมำณร้อยละ 80-90 ของรำยได้รวม  ซึ่งค าสั่งซือ้ดังกล่าวต้องมีการ
ออกแบบลกัษณะสายไฟฟ้าโดยเฉพาะ ตามความตอ้งการของลกูคา้ โดยเป็นสินค้ำทีร่ะบุผู้ซือ้อย่ำงชัดเจน
ตั้งแต่ต้น 

• นโยบำยกำรบริหำรแบบ Pass-through หรือ Cost-plus strategy 
โดยปกติ เมื่อบริษัทฯ เข้าร่วมการประมูลโครงการต่างๆ บริษัทฯ จะติดต่อผู้ขายสินคา้ (Suppliers) ที่เป็น
วัตถุดิบเพื่อก าหนดช่วงราคาวัตถุดิบหลักและช่วงก าไรส าหรบัการยื่นประมูล ทั้งนี ้หำกบริษัทฯ ชนะกำร
ประมูลดังกล่ำว บริษัทฯ จะด ำเนินกำรก ำหนดรำคำวัตถุดิบหลักและจ ำนวนกับผู้ขำยสินค้ำ 
(Suppliers) ดังกล่ำวทันที ท ำให้บริษัทฯ สำมำรถรู้ก ำไรของค ำสั่งซื้อดังกล่ำวได้อย่ำงชัดเจน ซึ่งการ
ด าเนินการในลักษณะดังกล่าว เป็นการบริหารราคาแบบ  Pass-through หรือ Cost-plus strategy ดังนั้น 
ค ำสังซือ้ส่วนใหญ่จะมีกำรก ำหนดรำคำวัตถุดิบและจ ำนวนทีช่ัดเจนตั้งแต่ต้น ตำมนโยบำยกำรจัดซือ้
ของบริษัททีไ่ม่ให้มีกำรเก็งก ำไรจำกรำคำวัตถุดิบ (No speculation) 

• สินค้ำคงเหลือและวัตถุดิบไม่มีกำรปรับมูลค่ำตำมรำคำตลำด (No Mark-to-Market) 
ตามมาตราฐานการบัญชี บริษัทฯ ด ำเนินกำรลงบัญชีอย่ำงรอบคอบและระมัดระวัง (Conservative 

basis) ดังนั้น สินค้ำคงเหลือและวัตถุดิบจะแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน ซึ่งค านวณโดยวิธีถัวเฉล่ียถ่วง
น า้หนกั หรือมลูค่าสทุธิที่จะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า 

นอกจากนี ้การปรบัมลูค่าตามราคาตลาด (Mark-to-Market) เป็นมาตราฐานการบญัชีส าหรบัการบนัทึกบญัชี
ของการลงทนุในตราสารหนีแ้ละตราสารทนุเท่านัน้ 
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2. นโยบำยกำรป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 

ค าชีแ้จง้ 
ตามที่บรษิัทฯ มีรายไดห้ลกัในสกลุเงินบาท (THB) และสกลุดอลลารส์หรฐั (USD) และมีค่าใชจ้่ายหลกัในสกลุเงิน
บาท (THB) และสกลุดอลลารส์หรฐั (USD) เช่นกนั ดงันัน้ บริษัทฯ มีกำรบริหำรรำยได้และค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว
เพื่อสร้ำงควำมสมดุลและลดควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนลงโดยธรรมชำติ (Natural hedge) ทัง้นี ้หาก
มีส่วนต่างจากการบรหิารดงักล่าว บรษิัทฯ จะประเมินถึงความเส่ียงและผลกระทบ และอาจพิจารณาป้องกนัความ
เส่ียงดงักล่าวดว้ยตราสารทางการเงินต่างๆ เช่น ตราสารอนพุนัธ ์เป็นตน้ 

3. มำตรำฐำนกำรบัญชี เร่ือง ก ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศ 
ค าชีแ้จง้ 
ตามที่บรษิัทฯ มีการผลิตสินคา้ตามค าสั่งซือ้ (Made-to-Order) เป็นส่วนใหญ่ และมีการด าเนินธุรกิจตามนโยบาย
การบริหารแบบ Pass-through หรือ Cost-plus strategy (รายละเอียดตามค าชีแ้จง้ขอ้ 1) นอกจากนี ้บริษัทฯ ไม่
เพียงแต่ก าหนดราคาวัตถุดิบหลักและจ านวนกับผู้ขายสินค้า (Suppliers) แล้วเท่านั้น บริษัทฯ ยังได้
ประสำนงำนกับธนำคำรพำณิชยต์่ำงๆ เพื่อก ำหนดอัตรำแลกเปลี่ยนส ำหรับค ำสั้งซื้อดังกล่ำวทันที
เช่นกัน ดงันัน้ ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศที่เกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติ ประกอบดว้ย 2 ส่วน
หลกั ดงันี ้

 ส่วนต่ำงระหว่ำงอัตรำแลกเปล่ียน A และ B หมำยเหตุ 
A B 

(1) ก าไร / ขาดทนุที่เกิดขึน้แลว้ 

(Realized gain) 

วนัท าสญัญา วนัส่งมอบ เกิดขึน้จริง 

(2) ก าไร / ขาดทนุ ที่ยงัไม่เกิดขึน้ 
(Unrealized gain / loss) 

วนัท าสญัญา วนัปิดงวดบญัช ี
(รายไตรมาส / รายปี) 

เกิดขึน้ตามมาตราฐานการบญัช ี

อย่างก็ตาม มาตราฐานการบญัชรีะบใุหบ้นัทึกก าไรทัง้ 2 ประเภทเป็นรายการ “ก าไร / ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ” ในงบก าไรขาดทนุ ทัง้นี ้ในสว่นที ่(1) ก ำไร / ขำดทุนทีเ่กิดขึน้แลว้ (Realized gain / loss) 

เป็นรำยกำรทีเ่กดิขึน้จริง ซึง่ตอนบริษัทฯ วิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำนจะพิจำรณำรำยกำรดังกล่ำวไม่รวม

เป็นสว่นหน่ึงของรำยไดห้ลัก (Core revenues) แต่จะพิจำรณำปรับปรุงในส่วนของตน้ทุนแทน เพื่อสะทอ้น
ผลการด าเนินงานท่ีแทจ้รงิ 
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