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ที่ MILL 010/2562
วันที่ 24 เมษำยน 2562
เรื่ อง
เรี ยน

ชี ้แจงข้ อมูลในงบการเงินประจาปี 2561 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ สอบถาม (ข้ อ 1)
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท มิลล์คอน สตีล จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ได้ นาส่งงบการเงินประจาปี 2561 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมายังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 โดยมีผลการดาเนินงาน
ขาดทุนสุทธิ 396.90 ล้ านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการบันทึกผลขาดทุนจากผลแตกต่างในสินค้ าสาเร็ จรูป 516.27 ล้ าน
บาท โดยผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตเกี่ยวกับรายงานสินค้ าคงเหลือของคลังสินค้ ามีสนิ ค้ าสาเร็จรูปคงเหลือน้ อยกว่ารายงาน
สินค้ าคงเหลือทางบัญชี และบริษัทย่อยจ่ายเงินล่วงหน้ าค่าสินค้ าเป็ นตัว๋ อาวัลให้ กบั บริษัทแห่งหนึง่ ซึง่ เป็ นคูค่ ้ าจัดหาเศษ
เหล็ก 598.13 ล้ านบาท นอกจากนี ้ยังปรากฏรายการบริ ษัทย่อยแห่งหนึง่ ถูกฟ้ องร้ องเรี ยกค่าเสียหาย 133.83 ล้ านบาท
และการขายสิทธิเรี ยกร้ องในลูกหนี ้การค้ า 1 ราย 185.4 ล้ านบาท ในราคา 0.15 ล้ านบาท
บริ ษัทขอชี ้แจงข้ อมูลให้ ทราบ ดังต่อไปนี ้
1. บริษัทขำดทุนจำกผลแตกต่ ำงในสินค้ ำสำเร็จรูป 516.27 ล้ ำนบำท คิดเป็ น 23.25% ของมูลค่ ำสินค้ ำ
สำเร็จรูปคงเหลือ
จากข้ อสังเกตของผู้สอบบัญชีและหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 12 ปรากฏข้ อมูลว่าบริษัทบันทึกผลขาดทุน
จากผลแตกต่างในสินค้ าสาเร็ จรูป 516.27 ล้ านบาท เนื่องจากพบว่ารายงานสินค้ าคงเหลือของคลังสินค้ ามีสนิ ค้ าสาเร็จรูป
คงเหลือน้ อยกว่ารายงานสินค้ าสาเร็ จรูปคงเหลือทางบัญชี ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารอยูร่ ะหว่างการหาข้ อเท็จจริงของผลแตกต่าง
ในสินค้ าสาเร็ จรูปดังกล่าวเพื่อดาเนินการให้ เหมาะสมต่อไป
1.1 สาเหตุที่สินค้ าสาเร็ จรูปคงเหลือในคลังมีมลู ค่าน้ อยกว่ามูลค่าตามรายงานของฝ่ ายบัญชี ผลการตรวจสอบ
ข้ อเท็จจริ ง และแนวทางการดาเนินการของบริ ษัทต่อกรณีดงั กล่าว
เนื่องจากในช่วงเดือนธันวาคมปี 2561 เจ้ าหน้ าที่คลังสินค้ าได้ เคลื่อนย้ ายสินค้ าออกจากคลังสินค้ า แต่ยงั อยูใ่ น
บริ เวณโรงงาน เพื่อให้ ลกู ค้ าได้ เข้ ามาตรวจสอบสินค้ า โดยได้ รับอนุมตั ิจากผู้จดั การคลังสินค้ า และให้ กันสิ นค้ าดังกล่าว
ออกจากระบบ และรายงานของคลัง สิน ค้ า เพื่ อ ไม่ ให้ น าสิน ค้ าดัง กล่าวไปขายให้ กับ ลูก ค้ า รายอื่ น ท าให้ เจ้ า หน้ า ที่
คลังสินค้ าท่านอื่นส่งรายงานสินค้ าที่อยูใ่ นคลังสินค้ าให้ กบั ฝ่ ายบัญชีและผู้สอบบัญชี เพื่อการตรวจนับ ในช่วงวันที่ 25 -27
ธันวาคม 2561 เมื่อทางผู้สอบบัญชีเข้ ามาตรวจนับสินค้ าสาเร็ จรูปคงเหลือ จึงได้ ตรวจนับตามรายงานของฝ่ ายคลังสินค้ าที่
จัดส่งให้ ซึง่ ตรงตามรายงาน ดังนัน้ ผู้สอบบัญชีจึงไม่ได้ ตรวจนับสินค้ าสาเร็ จรูปดังกล่าว
ต่อมาเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ปี 2562 ซึง่ อยูร่ ะหว่างที่ผ้ สู อบบัญชีได้ เข้ ามาตรวจสอบงบการเงินประจาปี ได้ มีการ
เปรี ยบเทียบรายงานสินค้ าสาเร็ จรูปคงเหลือจากที่ได้ ตรวจนับกับข้ อมูลทางบัญชีในระบบ ERP ปรากฏว่าสินค้ าสาเร็ จรู ป
ในรายงานของฝ่ ายบัญชีมีจานวนมากกว่ารายงานของฝ่ ายคลังสินค้ า 516.27 ล้ านบาท ทางผู้ตรวจสอบบัญชีจึงขอเข้ า
ตรวจนับสินค้ าสาเร็ จรู ปอีกครัง้ ในวันที่ 2 มีนาคม 2561 แต่ในช่วงเดือนมกราคม – ถึงกุมภาพันธ์ 2562 บริ ษัทได้ ขาย
สินค้ าที่แยกมาให้ ลูกค้ าตรวจสอบออกไปแล้ ว ทาให้ ผ้ ูสอบบัญ ชีไม่ได้ ตรวจนับสินค้ าดังกล่าว ดังนัน้ ผู้สอบบัญ ชีจึงได้
กระทบยอดสินค้ าสาเร็ จรู ปคงเหลือ ณ วันที่เข้ าตรวจกับ กับเลขที่ใบกากับสินค้ าของสินค้ าดังกล่าวทังหมด
้
อีกครัง้ ซึ่งการ
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กระทบยอดดังกล่าวตรงตามรายงานสินค้ าสาเร็ จรูปคงเหลือของทางบัญชี แต่ อย่างไรก็ตามผู้สอบบัญชียดึ หลักการบันทึก
บัญชีสินค้ าคงคลังตามจานวนที่ถกู ตรวจนับ ครัง้ แรกเท่านัน้ เนื่องจากผู้สอบบัญชีไม่เห็นสินค้ าสาเร็ จรูปคงเหลือดังกล่าว
ก่อนที่บริ ษัทจะขายสินค้ าออกไป จึงเกิดความไม่มนั่ ใจ บริ ษัทจึงปรึกษากับ ผู้สอบบัญชีเพื่อใช้ แนวทาง Conservative ใน
การบันทึกรายการดังกล่าว โดยบันทึกเป็ นค่าใช้ จ่าย “ผลแตกต่างในสินค้ าสาเร็ จรูป” ตามที่แสดงในงบการเงิน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ นาเสนอที่ประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้นปี 2562 แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญ ชีสาหรับงบการเงินปี 2562
ได้ แก่บริ ษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จากัด เป็ นผู้สอบบัญชี และได้ ขยายขอบเขตเพื่อตรวจสอบรายการนี ้ด้ วย โดย
ปั จจุบนั ได้ ดาเนินการเข้ ามาตรวจสอบรายการดังกล่าวแล้ ว ซึง่ คาดว่าจะเสร็ จภายในงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2562
1.2 ขอให้ อธิ บายกระบวนการบริ หารจัดการสินค้ าคงคลัง เช่น กระบวนการรับ – จ่ายสินค้ า ขันตอนและผู
้
้ มี
อานาจอนุมตั ิ การตรวจนับสินค้ าเป็ นต้ น
1.2.1 กระบวนการรับสินค้ า
- ฝ่ ายจัดซื ้อ แจ้ งรายละเอียดข้ อมูลการส่งสินค้ าให้ เจ้ าหน้ าที่แผนกคลังสินค้ าเพื่อทาการเตรี ยมสถานที่
อุปกรณ์ และบุคลากรไว้ ให้ พร้ อมเพื่อรับสินค้ า
- เมื่อสินค้ ามาถึง เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายคลังสินค้ าจะตรวจสอบสินค้ า และเอกสาร ของผู้ขายที่บริ ษัทขนส่ง
น ามาแสดงกับ เอกสาร “Purchase Agreement” ที่ ได้ รั บ จากแผนกจัด ซื อ้ ว่ า เป็ นวัต ถุดิ บ ชนิ ด
ประเภท ขนาด คุณสมบัติอื่นๆ ของวัตถุดิบ ตรงตามรายการที่แผนกจัดซื ้อแจ้ งมาหรื อไม่
- ทุกกครัง้ ทีม่ ีการรับวัตถุดิบ หรื อสินค้ า เจ้ าหน้ าที่แผนกคลังสินค้ าต้ องทารายงานการรับสินค้ าระบุ
ชนิด ประเภท จานวน ปริ มาณส่งให้ เจ้ าหน้ าที่ แผนกจัดซื ้อ เพื่อทาการในระบบ ERP เพื่อตัดยอดการ
ส่งสินค้ าตามคาสัง่ ซื ้อสินค้ า โดยจะแนบสาเนาเอกสาร Invoice หรื อเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการ
ส่งส่งมอบสินค้ าทีม่ ีการลงชื่อรับของแล้ ว ให้ ทางเจ้ าหน้ าที่แผนกจัดซื ้อด้ วย
เมื่อเจ้ าหน้ าที่แผนกจัดซื ้อทาการออก ใบ P/O (Purchase Order) เรี ยบร้ อยแล้ ว จะแจ้ งให้ เจ้ าหน้ าที่
แผนกคลังสินค้ า เจ้ าหน้ าที่แผนกคลังสินค้ าก็จะทาการบันทึกการรับ ในระบบ ERP ที่มีการอนุมตั ใิ น
ระบบแล้ วเท่านัน้ และพิมพ์ 1 ฉบับ และลงชื่อผู้จดั ทา
- เจ้ าหน้ าที่แผนกคลังสินค้ า ส่งเอกสารให้ แผนกบัญชี
1.2.2 กระบวนการจ่ายสินค้ า
- เจ้ าหน้ าที่แผนกคลังสินค้ า เมื่อได้ รับ “ต้ นฉบับและสาเนา-1 ใบสัง่ ขาย” จากแผนกขาย จะตรวจเช็ค
สินค้ าว่ามีเพียงพอ ลงลายมือชื่อเพื่อเบิกจ่ายสินค้ า โดยหัวหน้ าคลังสินค้ า
กรณีหวั หน้ าคลังสินค้ าอนุมตั ิ เจ้ าหน้ าที่คลังสินค้ าจัดเตรี ยมสินค้ าตามใบสัง่ ขาย
กรณีหวั หน้ าคลังสินค้ าไม่อนุมตั ิ ส่งคืนเอกสารทังหมดให้
้
ผ้ รู ับผิดชอบ
- เจ้ าหน้ าที่แผนกคลังสินค้ าเขียน “ใบเบิก/ใบสัง่ ปล่อย” 1 ชุด (พร้ อมลงลายมือชื่อ)
- เจ้ าหน้ าที่แผนก QC ออกใบ Certificate ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องการ
- เจ้ าหน้ าที่แผนกคลังสินค้ า จัดส่งเอกสารให้ หน่วยงานจัดส่งเพื่อชัง่ น ้าหนัก
- เจ้ าหน้ าที่แผนกจัดส่งทาการชัง่ น ้าหนักรถ โดยระบบคอมพิวเตอร์ (โดยไม่มีสนิ ค้ า)ทุกครัง้ ก่อนนา
สินค้ าขึ ้นรถ
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-

เมื่อนาสินค้ าขึ ้นรถเรี ยบร้ อยแล้ ว ธุรการจัดส่งจะทาการชัง่ น ้าหนักที่รถบรรทุกสินค้ าแล้ วโดยระบบ
คอมพิวเตอร์ อีกครัง้
เจ้ าหน้ าที่แผนกจัดส่ง และพิมพ์ใบชัง่ น ้าหนัก โดยระบบคอมพิวเตอร์ ส่งให้ เจ้ าหน้ าที่แผนกขายทังชุ
้ ด
เจ้ าหน้ าที่แผนกคลังสินค้ า ส่งเอกสารให้ กบั ธุรการขายเพื่อออก “ใบส่งสินค้ า/ใบกากับสินค้ า”
เจ้ าหน้ าที่แผนกคลังสินค้ า ส่งสินค้ าเรี ยบร้ อยแล้ ว จะนาส่งใบนาส่งสินค้ าที่ทางลูกค้ าลงนามรับสิน ค้ า
แล้ ว ให้ กบั ฝ่ ายขายเพื่อออกใบกากับสินค้ า และส่งให้ กบั ฝ่ ายบัญชี

1.2.3 กระบวนการตรวจนับสินค้ า
- ฝ่ ายคลังสินค้ าจะตรวจนับสินค้ าคงคลังทุกเดือน
- ฝ่ ายบัญชีจะเข้ าร่วมตรวจนับทุกสิ ้นเดือนมิถนุ ายน และธันวาคมของทุกปี โดยเป็ นการตรวจนับสินค้ า
คงคลัง 100% โดยใช้ รายงานของทางฝ่ ายคลังสินค้ า
- ฝ่ ายตรวจสอบภายในเข้ าตรวจนับสินค้ าคงคลัง เป็ นการสุม่ ตรวจปี ละ 1 ครัง้
1.3 ความเห็น ของคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการตรวจสอบต่อความเพี ยงพอและเหมาะสมของ
กระบวนการจัดการสินค้ าคงคลัง และกรณีที่คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริ ษัทต้ องปรับปรุ ง
ระบบการควบคุมภายในให้ มีประสิทธิภาพและป้องกันมิให้ มีเหตุการณ์ ที่ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อบริ ษัทอีกในอนาคต
และขอให้ เปิ ดเผยมาตรการดาเนินการและกรอบระยะเวลาที่คาดว่าจะดาเนินการแล้ วเสร็ จ
คณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้ ให้ ความเห็นว่า การเคลือ่ นย้ ายสินค้ าคงคลังเป็ นการ
ดาเนินงานภายในของฝ่ ายคลังสินค้ าซึง่ ยังไม่มกี ระบวนการการรายงาน และการดาเนินงานที่ชดั เจน บริ ษัทจึงควรปรับปรุง
กระบวนรายงานการเคลื่อนย้ ายสินค้ าออกจากคลังสินค้ าของบริ ษัท โดยจัดทาคู่มือในเรื่ องของกระบวนการเคลื่อนย้ าย
สินค้ าคงคลังภายในบริ ษัท ซึ่งการเคลื่อนย้ ายสินค้ า จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากผู้จัดการคลังสินค้ า และแจ้ งให้ ผ้ จู ัดการ
โรงงาน ฝ่ ายบัญชี และกรรมการผู้จดั การใหญ่ทราบ สาหรับรายงานสินค้ าคงเหลือฝ่ ายคลังสินค้ าต้ องเปรี ยบเทียบกับฝ่ าย
บัญชีเสมอ และรายงานต่อกรรมการผู้จดั การใหญ่ทกุ เดือน เพื่อป้องกันมิให้ เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวขึ ้นอีก ซึง่ ปั จจุบนั บริ ษัท
ได้ เริ่ มดาเนินการแล้ วตังแต่
้ เดือนมีนาคม 2562
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ นาเสนอที่ประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้นปี 2562 แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีสาหรับงบการเงินปี 2562
ได้ แก่บริ ษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จากัด เป็ นผู้สอบบัญชี และได้ ขยายขอบเขตเพื่อตรวจสอบรายการนี ้ด้ วย โดย
ปั จจุบนั ได้ ดาเนินการเข้ ามาตรวจสอบรายการดังกล่าว ซึง่ คาดว่าจะเสร็ จภายในงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2562
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
………………………………
(นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์)
กรรมการ
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