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ที่  MILL 010/2562 
วันที่ 24 เมษำยน 2562 

 
เร่ือง ชีแ้จงข้อมลูในงบการเงินประจ าปี 2561 ตามที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้สอบถาม (ข้อ 1) 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

 ตามที่บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้น าสง่งบการเงินประจ าปี 2561 ซึง่ผา่นการตรวจสอบ
จากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตมายงัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เมื่อวนัท่ี 11 มีนาคม 2562 โดยมีผลการด าเนินงาน
ขาดทนุสทุธิ 396.90 ล้านบาท สาเหตหุลกัเกิดจากการบนัทกึผลขาดทนุจากผลแตกตา่งในสนิค้าส าเร็จรูป 516.27 ล้าน
บาท โดยผู้สอบบญัชีมีข้อสงัเกตเก่ียวกบัรายงานสนิค้าคงเหลอืของคลงัสนิค้ามีสนิค้าส าเร็จรูปคงเหลอืน้อยกวา่รายงาน
สนิค้าคงเหลอืทางบญัชี และบริษัทยอ่ยจ่ายเงินลว่งหน้าคา่สนิค้าเป็นตัว๋อาวลัให้กบับริษัทแหง่หนึง่ซึง่เป็นคูค้่าจดัหาเศษ
เหลก็ 598.13 ล้านบาท นอกจากนีย้งัปรากฏรายการบริษัทยอ่ยแหง่หนึง่ถกูฟ้องร้องเรียกคา่เสยีหาย 133.83 ล้านบาท 
และการขายสทิธิเรียกร้องในลกูหนีก้ารค้า 1 ราย 185.4 ล้านบาท ในราคา 0.15 ล้านบาท 
 บริษัทขอชีแ้จงข้อมลูให้ทราบ ดงัตอ่ไปนี ้

1. บริษัทขำดทุนจำกผลแตกต่ำงในสินค้ำส ำเร็จรูป 516.27 ล้ำนบำท คิดเป็น 23.25% ของมูลค่ำสินค้ำ
ส ำเร็จรูปคงเหลือ 

จากข้อสงัเกตของผู้สอบบญัชีและหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 12 ปรากฏข้อมลูวา่บริษัทบนัทกึผลขาดทนุ
จากผลแตกตา่งในสนิค้าส าเร็จรูป 516.27 ล้านบาท เนื่องจากพบวา่รายงานสนิค้าคงเหลอืของคลงัสนิค้ามีสนิค้าส าเร็จรูป
คงเหลอืน้อยกวา่รายงานสนิค้าส าเร็จรูปคงเหลือทางบญัชี ปัจจบุนัฝ่ายบริหารอยูร่ะหวา่งการหาข้อเท็จจริงของผลแตกตา่ง
ในสนิค้าส าเร็จรูปดงักลา่วเพื่อด าเนินการให้เหมาะสมตอ่ไป 

1.1 สาเหตทุี่สินค้าส าเร็จรูปคงเหลือในคลงัมีมลูคา่น้อยกวา่มลูคา่ตามรายงานของฝ่ายบญัชี ผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง และแนวทางการด าเนินการของบริษัทตอ่กรณีดงักลา่ว  
  

 เนื่องจากในช่วงเดือนธนัวาคมปี 2561 เจ้าหน้าที่คลงัสนิค้าได้เคลื่อนย้ายสนิค้าออกจากคลงัสนิค้า แตย่งัอยูใ่น
บริเวณโรงงาน เพื่อให้ลกูค้าได้เข้ามาตรวจสอบสินค้า โดยได้รับอนมุตัิจากผู้จดัการคลงัสินค้า และให้กันสินค้าดงักลา่ว
ออกจากระบบ และรายงานของคลังสินค้า  เพื่อไม่ให้น าสินค้าดังกล่าวไปขายให้กับลูกค้ารายอื่น ท าให้เจ้าหน้าที่
คลงัสนิค้าท่านอื่นสง่รายงานสินค้าที่อยูใ่นคลงัสินค้าให้กบัฝ่ายบญัชีและผู้สอบบญัชี เพื่อการตรวจนบัในช่วงวนัที่ 25 -27 
ธนัวาคม 2561 เมื่อทางผู้สอบบญัชีเข้ามาตรวจนบัสนิค้าส าเร็จรูปคงเหลอื จึงได้ตรวจนบัตามรายงานของฝ่ายคลงัสนิค้าที่
จดัสง่ให้ ซึง่ตรงตามรายงาน ดงันัน้ ผู้สอบบญัชีจึงไมไ่ด้ตรวจนบัสนิค้าส าเร็จรูปดงักลา่ว 

ตอ่มาเมื่อวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ ปี 2562 ซึง่อยูร่ะหวา่งที่ผู้สอบบญัชีได้เข้ามาตรวจสอบงบการเงินประจ าปีได้มีการ
เปรียบเทียบรายงานสินค้าส าเร็จรูปคงเหลือจากที่ได้ตรวจนบักบัข้อมลูทางบญัชีในระบบ ERP ปรากฏว่าสินค้าส าเร็จรูป
ในรายงานของฝ่ายบญัชีมีจ านวนมากกว่ารายงานของฝ่ายคลงัสินค้า 516.27 ล้านบาท ทางผู้ตรวจสอบบญัชีจึงขอเข้า
ตรวจนับสินค้าส าเร็จรูปอีกครัง้ ในวนัที่ 2 มีนาคม 2561 แต่ในช่วงเดือนมกราคม – ถึงกุมภาพันธ์ 2562 บริษัทได้ขาย
สินค้าที่แยกมาให้ลูกค้าตรวจสอบออกไปแล้ว ท าให้ผู้ สอบบัญชีไม่ได้ตรวจนับสินค้าดังกล่าว ดังนัน้ผู้ สอบบัญชีจึงได้
กระทบยอดสนิค้าส าเร็จรูปคงเหลอื ณ วนัท่ีเข้าตรวจกบั กบัเลขที่ใบก ากบัสินค้าของสินค้าดงักลา่วทัง้หมด อีกครัง้ ซึ่งการ
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กระทบยอดดงักลา่วตรงตามรายงานสินค้าส าเร็จรูปคงเหลอืของทางบญัชี แต่อยา่งไรก็ตามผู้สอบบญัชียดึหลกัการบนัทึก
บญัชีสินค้าคงคลงัตามจ านวนท่ีถกูตรวจนบัครัง้แรกเท่านัน้   เนื่องจากผู้สอบบญัชีไมเ่ห็นสนิค้าส าเร็จรูปคงเหลอืดงักลา่ว 
ก่อนที่บริษัทจะขายสินค้าออกไป จึงเกิดความไม่มัน่ใจ บริษัทจึงปรึกษากบัผู้สอบบญัชีเพื่อใช้แนวทาง Conservative ใน
การบนัทกึรายการดงักลา่ว โดยบนัทกึเป็นคา่ใช้จ่าย “ผลแตกตา่งในสนิค้าส าเร็จรูป” ตามที่แสดงในงบการเงิน  
 ทัง้นี ้บริษัทได้น าเสนอที่ประชุมสามัญประจ าปีผู้ ถือหุ้นปี 2562 แต่งตัง้ผู้ สอบบญัชีส าหรับงบการเงินปี 2562 
ได้แก่บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชี และได้ขยายขอบเขตเพื่อตรวจสอบรายการนีด้้วย  โดย
ปัจจบุนัได้ด าเนินการเข้ามาตรวจสอบรายการดงักลา่วแล้ว ซึง่คาดวา่จะเสร็จภายในงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2562 
 

1.2 ขอให้อธิบายกระบวนการบริหารจัดการสินค้าคงคลงั เช่น กระบวนการรับ – จ่ายสินค้า ขัน้ตอนและผู้มี
อ านาจอนมุตัิ การตรวจนบัสนิค้าเป็นต้น 

 1.2.1 กระบวนการรับสนิค้า 
- ฝ่ายจดัซือ้ แจ้งรายละเอียดข้อมลูการสง่สนิค้าให้เจ้าหน้าที่แผนกคลงัสนิค้าเพื่อท าการเตรียมสถานที่ 

อปุกรณ์ และบคุลากรไว้ให้พร้อมเพื่อรับสนิค้า 
- เมื่อสินค้ามาถึง เจ้าหน้าที่ฝ่ายคลงัสินค้าจะตรวจสอบสินค้า และเอกสาร ของผู้ขายที่บริษัทขนส่ง

น ามาแสดงกับเอกสาร “Purchase Agreement” ที่ได้รับจากแผนกจัดซือ้ ว่าเป็นวัตถุดิบ ชนิด 
ประเภท ขนาด คณุสมบตัิอื่นๆ ของวตัถดุิบ ตรงตามรายการท่ีแผนกจดัซือ้แจ้งมาหรือไม่ 

- ทกุกครัง้ทีม่ีการรับวตัถดุิบ หรือสนิค้า เจ้าหน้าที่แผนกคลงัสนิค้าต้องท ารายงานการรับสนิค้าระบ ุ
ชนิด ประเภท จ านวน ปริมาณสง่ให้เจ้าหน้าที่ แผนกจดัซือ้ เพื่อท าการในระบบ ERP เพื่อตดัยอดการ
สง่สนิค้าตามค าสัง่ซือ้สนิค้า โดยจะแนบส าเนาเอกสาร Invoice หรือเอกสารอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการ
สง่สง่มอบสนิค้าทีม่ีการลงช่ือรับของแล้ว ให้ทางเจ้าหน้าที่แผนกจดัซือ้ด้วย 

- เมื่อเจ้าหน้าที่แผนกจดัซือ้ท าการออก ใบ P/O (Purchase Order) เรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่
แผนกคลงัสนิค้า เจ้าหน้าที่แผนกคลงัสนิค้าก็จะท าการบนัทกึการรับ ในระบบ ERP ที่มีการอนมุตัใิน
ระบบแล้วเทา่นัน้ และพิมพ์  1 ฉบบั และลงช่ือผู้จดัท า 

- เจ้าหน้าที่แผนกคลงัสนิค้า สง่เอกสารให้แผนกบญัชี 
 

 1.2.2 กระบวนการจ่ายสนิค้า 
-  เจ้าหน้าที่แผนกคลงัสินค้า เมื่อได้รับ “ต้นฉบบัและส าเนา-1 ใบสัง่ขาย” จากแผนกขาย จะตรวจเช็ค

สนิค้าวา่มีเพียงพอ ลงลายมือช่ือเพื่อเบิกจ่ายสนิค้า โดยหวัหน้าคลงัสนิค้า 
 กรณีหวัหน้าคลงัสนิค้าอนมุตัิ เจ้าหน้าที่คลงัสนิค้าจดัเตรียมสนิค้าตามใบสัง่ขาย 
 กรณีหวัหน้าคลงัสนิค้าไมอ่นมุตัิ สง่คืนเอกสารทัง้หมดให้ผู้ รับผิดชอบ 

- เจ้าหน้าที่แผนกคลงัสนิค้าเขียน “ใบเบิก/ใบสัง่ปลอ่ย” 1 ชดุ (พร้อมลงลายมือช่ือ) 
- เจ้าหน้าที่แผนก QC ออกใบ Certificate ในกรณีที่ลกูค้าต้องการ 
- เจ้าหน้าที่แผนกคลงัสนิค้า จดัสง่เอกสารให้หนว่ยงานจดัสง่เพื่อชัง่น า้หนกั 
- เจ้าหน้าที่แผนกจดัสง่ท าการชัง่น า้หนกัรถ โดยระบบคอมพิวเตอร์ (โดยไมม่ีสนิค้า)ทกุครัง้ก่อนน า

สนิค้าขึน้รถ 
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- เมื่อน าสนิค้าขึน้รถเรียบร้อยแล้ว ธุรการจดัสง่จะท าการชัง่น า้หนกัที่รถบรรทกุสนิค้าแล้วโดยระบบ
คอมพิวเตอร์อีกครัง้ 

- เจ้าหน้าที่แผนกจดัสง่ และพิมพ์ใบชัง่น า้หนกั โดยระบบคอมพวิเตอร์ สง่ให้เจ้าหน้าที่แผนกขายทัง้ชดุ 
- เจ้าหน้าที่แผนกคลงัสนิค้า สง่เอกสารให้กบัธุรการขายเพื่อออก “ใบสง่สนิค้า/ใบก ากบัสนิค้า” 
- เจ้าหน้าที่แผนกคลงัสนิค้า สง่สนิค้าเรียบร้อยแล้ว จะน าสง่ใบน าสง่สนิค้าที่ทางลกูค้าลงนามรับสนิค้า

แล้ว ให้กบัฝ่ายขายเพื่อออกใบก ากบัสนิค้า และสง่ให้กบัฝ่ายบญัชี  
 

 1.2.3 กระบวนการตรวจนบัสนิค้า 
-  ฝ่ายคลงัสนิค้าจะตรวจนบัสนิค้าคงคลงัทกุเดือน 
-  ฝ่ายบญัชีจะเข้าร่วมตรวจนบัทกุสิน้เดือนมิถนุายน และธนัวาคมของทกุปี โดยเป็นการตรวจนบัสนิค้า

คงคลงั 100% โดยใช้รายงานของทางฝ่ายคลงัสนิค้า 
- ฝ่ายตรวจสอบภายในเข้าตรวจนบัสนิค้าคงคลงั เป็นการสุม่ตรวจปีละ 1 ครัง้ 

 
1.3  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบต่อความเพียงพอและเหมาะสมของ

กระบวนการจดัการสินค้าคงคลงั และกรณีที่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทต้องปรับปรุง
ระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและป้องกนัมิให้มีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทอีกในอนาคต 
และขอให้เปิดเผยมาตรการด าเนินการและกรอบระยะเวลาที่คาดวา่จะด าเนินการแล้วเสร็จ 

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นวา่ การเคลือ่นย้ายสินค้าคงคลงัเป็นการ
ด าเนินงานภายในของฝ่ายคลงัสนิค้าซึง่ยงัไมม่กีระบวนการการรายงาน และการด าเนินงานท่ีชดัเจน บริษัทจึงควรปรับปรุง
กระบวนรายงานการเคลื่อนย้ายสินค้าออกจากคลงัสินค้าของบริษัท โดยจดัท าคู่มือในเร่ืองของกระบวนการเคลื่อนย้าย
สินค้าคงคลงัภายในบริษัท ซึ่งการเคลื่อนย้ายสินค้าจะต้องได้รับการอนมุตัิจากผู้จัดการคลงัสินค้า และแจ้งให้ผู้จัดการ
โรงงาน ฝ่ายบญัชี และกรรมการผู้จดัการใหญ่ทราบ ส าหรับรายงานสนิค้าคงเหลือฝ่ายคลงัสนิค้าต้องเปรียบเทียบกบัฝ่าย
บญัชีเสมอ และรายงานตอ่กรรมการผู้จดัการใหญ่ทกุเดือน เพื่อป้องกนัมิให้เกิดเหตกุารณ์ดงักลา่วขึน้อีก ซึง่ปัจจุบนับริษัท
ได้เร่ิมด าเนินการแล้วตัง้แตเ่ดือนมีนาคม 2562  

ทัง้นี ้บริษัทได้น าเสนอท่ีประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นปี 2562 แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีส าหรับงบการเงินปี 2562 
ได้แก่บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชี และได้ขยายขอบเขตเพื่อตรวจสอบรายการนีด้้วย โดย
ปัจจบุนัได้ด าเนินการเข้ามาตรวจสอบรายการดงักลา่ว ซึง่คาดวา่จะเสร็จภายในงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2562  
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
 

                         ขอแสดงความนบัถือ          
               
                                                                              ……………………………… 

        (นางสาวจรีุรัตน์ ลปนาวณิชย์) 
                                 กรรมการ 
 


