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ข้ อเสนองานบริ การตรวจสอบภายในสําหรับปี การเงิน 2560

เรี ยน

คุณวลีรัตน์ เชื ้อบุญชัย

สําเนาเรี ยน คุณวิศิษฎ์ วชิรลาภไพฑูรย์
บริ ษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ ง โซลูชนั่ ส์ จํากัด (มหาชน)
ตามที่ท่านได้ ให้ ความไว้ วางใจให้ บริ ษัท อัลทิมา แอดไวเซอรี่ จํากัด (“อัลทิมา”/’สํานักงานฯ“) เสนองาน
บริ การตรวจสอบภายในรายไตรมาสของบริ ษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ ง โซลูชนั่ ส์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) นัน้ อัลทิมา
ขอขอบคุณที่ท่านได้ ให้ โอกาสในการเสนอบริ การอีกครัง้ หนึง่ ซึง่ จะเป็ นการตรวจสอบภายในสําหรับบริ ษัทใหม่หลังจาก
ที่บริ ษัทฯได้ ควบกิจการกับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันอีก 2 บริ ษัท อันเป็ นผลให้ มีกิจกรรมทางธุรกิจเพิ่มมากขึ ้น (ณ เวลาที่
นําเสนอหนังสือฉบับนี ้ ยังไม่ได้ เปลี่ยนชื่อบริ ษัทอย่างเป็ นทางการ) อัลทิมาจึงขอนําเสนอรายละเอียดต่างๆ ของการ
บริ การซึง่ คูส่ ญ
ั ญาประสงค์จะให้ มผี ลผูกพันไปยังบริ ษัทใหม่หลังจากมีการควบกิจการ ดังนี ้
วัตถุประสงค์ ของงานบริการ
เพื่อประเมินว่าบริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีสภาพแวดล้ อมการควบคุมที่ดี มีระบบและกิจกรรมการควบคุมภายใน
ที่เพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ นโยบาย รวมทังกฎหมายสํ
้
าคัญที่เกี่ยวข้ อง และ
ดําเนินการทดสอบรายการให้ แน่ใจในระดับที่สมเหตุสมผล ว่าผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามระบบการ
ควบคุมภายในที่กําหนดไว้ อย่างสมํ่าเสมอ
ขอบเขตของการปฏิบัตงิ าน
ทีมงานของอัลทิมาจะให้ บริ การตรวจสอบภายในแก่บริ ษัทฯตามหลักการของ COSO ERM โดยขอบเขต
การบริ การนี ร้ วมถึง การวางแผนการตรวจสอบประจําปี โดยคํานึงถึงระดับความเสี่ยงที่ บริ ษัทฯมีการประเมินและ
บัน ทึ ก ไว้ และความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของการควบคุม ภายในตามประสบการณ์ ที่ ที ม งานได้ เคยประเมิ น ไว้ จ ากการ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในให้ กบั บริ ษัทฯที่ผ่านมา รวมถึงการนําเสนอรายงานผลการตรวจสอบในแต่ละไตรมาสต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯไตรมาสละ 1 ครัง้ (หากบริ ษัทฯประสงค์จะให้ ทีมงานเสนอรายงานต่อหน่วยงาน
อื่นหรื อเข้ าร่ วมการประชุมเพื่ อนํ าเสนอรายงานเพิ่มเติมเป็ นกรณี พิเศษ อัลทิ มาจะตกลงเรื่ องค่าใช้ จ่ายส่วนเพิ่ มกับ
บริ ษัทฯเป็ นรายกรณีไปตามความเหมาะสม)

ลักษณะงานตรวจสอบภายในดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นดังต่อไปนี ้
1. ประเมินความเหมาะสมเพี ยงพอของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเป็ นรายไตรมาส โดย
เลือกกระบวนการปฏิบตั ิงานของบริ ษัทฯ ตามแผนการตรวจสอบรายไตรมาสที่จะจัดทําขึน้ และประเมินด้ วยวิธีการ
สัม ภาษณ์ ผ้ ู บริ ห ารและผู้ ปฏิ บั ติ ง าน สอบทานข้ อ บั ง คับ ระเบี ย บ นโยบายและผัง การทํ างาน (ถ้ ามี ) และการ
สังเกตการณ์การทํางานในสถานการณ์จริ ง
2. ทดสอบตัวอย่างรายการและเอกสารตามความเหมาะสมกับความเสี่ยงและปริ มาณรายการ เพื่อให้
แน่ใจว่าการปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามระเบียบปฏิบตั ิหรื อนโยบายอย่างสมํ่าเสมอ
3. ขอบเขตการปฏิบตั ิงานจะกระทําโดยการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทฯและทดสอบ
รายการโดยครอบคลุมระบบต่างๆ ดังนี ้
3.1. สภาพแวดล้ อมการควบคุมภายใน
3.2. การบริ หารจัดการความเสี่ยง
3.3. ระบบสารสนเทศ
3.4. วงจรรายได้ ตงแต่
ั ้ การขาย ให้ บริ การ การจัดการลูกหนี ้การค้ าและการรับเงิน
3.5. วงจรรายจ่ายตังแต่
้ การจัดซื ้อจัดจ้ างและการการจ่ายเงิน
3.6. ระบบต้ นทุนขายและบริ การ
3.7. ระบบการควบคุมสินค้ าคงเหลือ
3.8. ระบบการลงทุนและจัดการในสินทรัพย์
3.9. ระบบการบริ หารจัดการเงินสดและเงินทดรองจ่าย
3.10. ระบบการบริ หารจัดการทรัพยากรมนุษย์และเงินเดือนค่าจ้ าง
3.11. การปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
ทังนี
้ ้ การตรวจสอบอาจไม่สามารถดําเนินการได้ ครบถ้ วนทัง้ หมดทุกระบบกิจกรรมข้ างต้ นภายใน 1ปี
ขึ ้นอยู่กบั ปริ มาณงานและเวลาที่ต้องใช้ ในการสัมภาษณ์ และทดสอบรายการของระบบที่วางแผนไว้ ในสําหรับแต่ละ
ไตรมาส ซึง่ มีความซับซ้ อนไม่เท่ากัน และปริ มาณเวลาที่ต้องใช้ ในการตรวจสอบติดตามประเด็นยกมาจากงวดก่อนๆที่
ทีมงานต้ องดําเนินการในไตรมาสต่อๆมา ซึง่ จะมีผลทําให้ เวลาในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบระบบที่วางแผนตรวจในแต่
ละไตรมาสลดลงกว่าที่ประมาณการไว้ ตามแผน
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เพื่ อ เป็ น การอํ านวยความสะดวกและทํ าให้ งานสามารถเสร็ จ ได้ ต ามกํ า หนด บริ ษั ท ฯจะต้ อ งจัด ผู้
ประสานงานโครงการหนึ่งท่าน เพื่อประสานงานในการนัดหมาย ชี ้แจงโครงการแก่ผ้ ูที่เกี่ยวข้ องและประสานงานใน
การติดตามข้ อมูลและเอกสารจนเสร็ จโครงการ
สัญ ญาบริ การตรวจสอบภายในต่ อ เนื ่อ งรายไตรมาสฉบับ นี ้ มี กํ า หนดระยะเวลาครอบคลุม การ
ตรวจสอบ 1 ปี (ตามรอบระยะเวลาบัญชี ) ระยะเวลาดังกล่าวสามารถขยายออกไปได้โดยความยิ นยอมของคู่สญ
ั ญา
และมี การบอกกล่าวเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
อนึ่ง หากบริ ษัทฯ หรื อ อัลทิ มามี ความประสงค์ จะบอกเลิ กสัญญา สามารถทํ าได้โดยบอกกล่าวให้อีก
ฝ่ ายหนึ่งทราบไม่นอ้ ยกว่า 30 วันก่อนเข้าสู่ไตรมาสถัดไป และไม่มีการติ ดค้างการปฏิ บตั ิ หน้าที ต่ ามสัญญานี ้
การส่ งมอบงานและระยะเวลาดําเนินการ
ใช้ เวลาในการตรวจสอบภาคสนามเป็ น ระยะเวลาประมาณ 1- 2 สัป ดาห์ หากมีข้ อมูล หรื อเอกสารที่
จําเป็ นต้ องใช้ เป็ นหลักฐานในการตรวจสอบติดค้ างอยู่ ทีมงานจะใช้ เวลาในการรอส่งมอบหรื อติดตามข้ อมูลไม่เกิน 1
สัปดาห์หลังจากเสร็ จงานภาคสนาม และการส่งรายงานผลการตรวจสอบจะทําได้ ภายในเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์
หลังจากได้ ข้อมูลทังหมดครบถ้
้
วน
การส่งรายงานสามารถกระทํ าได้ ทัง้ เป็ น รู ป แบบเอกสารอิ เลกทรอนิ ก ส์ ส่งทางอีเมล์ และแบบรู ป เล่ม
เอกสาร โดยระยะเวลาดังกล่าวในบางกรณี อาจไม่สามารถรวมถึงระยะเวลาที่ผ้ รู ับการตรวจจะใช้ ในการให้ ความเห็น
ต่อประเด็นการตรวจสอบซึง่ ในบางกรณีมีการใช้ เวลานานอันอาจกระทบต่อกําหนดการข้ างต้ นได้
อย่ างไรก็ ต าม หากไม่ ส ามารถดํ าเนิ น การได้ตามระยะเวลาที ่กํ าหนดอัน เนื ่อ งจากความไม่ พ ร้ อ มของ
เอกสารหรื อขาดข้อมู ลที ่จําเป็ นต่อการสรุปผลการประเมิ นหรื อจากการไม่ ให้ความร่ วมมื อของพนักงานของบริ ษัทฯ
อันมี ผลทํ าให้ตอ้ งใช้เวลาในการดําเนิ นการหรื อติ ดตามเกิ นกว่าที ่ควร อัลทิ มาจะแจ้งให้บริ ษัทฯทราบและอาจจะต้อง
ทําความตกลงสําหรับระยะเวลาใหม่ (หรื อค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นการที อ่ าจเกิ ดขึ้นเพิ่ มเติ มจากระยะเวลาที ก่ ําหนด)
ทีมงาน
คุณ ชลฎา ธี ร ะพัฒ นานนท์ และคุณ สุวิม ล เที่ ย งแท้ จะเป็ น ที ม งานผู้ดํ าเนิ น การหลัก ประกอบกับ
บุคลากรในบริ ษัท อัลทิมา แอดไวเซอรี่ จํากัด ที่อาจจะได้ จดั สรรมาร่ วมงานตามความเหมาะสม
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จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้ อเสนอบริ การนี ้ทีมงานของอัลทิมายินดีที่จะ
ชี ้แจงเพิ่มเติม และหากข้ อเสนอดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นไปตามความประสงค์ของท่าน โปรดลงนามในหนังสือตอบรับที่
ระบุไว้ ด้านล่างของข้ อเสนอฉบับนี ้ และส่งกลับคืนมายังอัลทิมาตามที่อยู่ข้างต้ น หรื อถ่ายภาพเอกสารที่ผ้ มู ีอํานาจลง
นามและประทับตราแล้ วมาทาง อีเมล์ Cholada@ultimataxacc.com เพื่อดําเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
ในนาม บริษัท อัลทิมา แอดไวเซอรี่ จํากัด

(ชลฎา ธีระพัฒนานนท์)
Partner
เห็นชอบตามที่เสนอข้ างต้ นและอนุมตั ิให้ ดําเนินการ
ในนามบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ นั ส์ จํากัด (มหาชน)

ลงชื่อ…………………………………
( คุณวลีรัตน์ เชื ้อบุญชัย )
กรรมการผู้มีอํานาจ

ตรา
บริ ษทั
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