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ที่ IA002/2562 

    วนัที่ 22 ตลุาคม 2562 

เรื่อง ขอ้เสนองานบรกิารตรวจสอบภายในส าหรบัปีการเงิน 2563 

เรียน คณุวลีรตัน ์เชือ้บญุชยั 
ส าเนาเรียน คณุวิศิษฐ์ วชิรลาภไพฑรูย ์
 บรษิัท หาญเอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จ ากดั (มหาชน) 

 ตามที่ท่านไดใ้หค้วามไวว้างใจใหบ้ริษัท อลัทิมา แอดไวเซอรี่ จ  ากัด (“อัลทิมา”/’ส านักงานฯ“) เสนองาน
บริการตรวจสอบภายในรายไตรมาสของบริษัท หาญเอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประจ าปี
การเงิน 2563 นัน้ อลัทิมา ขอขอบคณุที่ท่านไดใ้หโ้อกาสในการเสนอบรกิารอีกครัง้หนึ่ง และจึงขอน าเสนอรายละเอียด
ต่างๆ ของการใหบ้รกิาร ดงัต่อไปนี ้

วัตถุประสงคข์องงานบริการ 

เพื่อประเมินว่าบรษิัทฯ ไดจ้ดัใหมี้สภาพแวดลอ้มการควบคมุที่ดี มีระบบและกิจกรรมการควบคมุภายใน
ที่เพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิผล  มีการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ นโยบาย รวมทัง้กฎหมายส าคญัที่เก่ียวขอ้ง และ
ด าเนินการทดสอบรายการใหแ้น่ใจในระดบัที่สมเหตสุมผล ว่าผูบ้รหิารและพนกังานของบริษัทไดป้ฏิบตัิตามระบบการ
ควบคมุภายในที่ก าหนดไวอ้ย่างสม ่าเสมอ 

ขอบเขตของการปฏิบัติงาน 

ทีมงานของอลัทิมาจะใหบ้รกิารตรวจสอบภายในแก่บรษิัทฯตามหลกัการของ COSO ERM โดยขอบเขต
การบริการนีร้วมถึง การวางแผนการตรวจสอบประจ าปี โดยค านึงถึงระดับความเสี่ยงที่บริษัทฯมีการประเมินและ
บันทึกไว้ และความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในตามประสบการณ์ที่ทีมงานได้เคยประเมินไว้จากการ
ปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในใหก้ับบริษัทฯที่ผ่านมา รวมถึงการน าเสนอรายงานผลการตรวจสอบในแต่ละไตรมาสต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัทฯไตรมาสละ 1 ครัง้ (หากบรษิัทฯประสงคจ์ะใหท้ีมงานเสนอรายงานต่อหน่วยงาน
อื่นหรือเข้าร่วมการประชุมเพื่อน าเสนอรายงานเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ อัลทิมาจะตกลงเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มกับ
บรษิัทฯเป็นรายกรณีไปตามความเหมาะสม)  

ลกัษณะงานตรวจสอบภายในดงักลา่วขา้งตน้ เป็นดงัต่อไปนี ้
1. ประเมินความเหมาะสมเพียงพอของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเป็นรายไตรมาส โดย

เลือกกระบวนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ตามแผนการตรวจสอบรายไตรมาสที่จะจดัท าขึน้ และประเมินดว้ยวิธีการ
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หนงัสือเสนอบริการงานตรวจสอบภายในรายไตรมาสส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปี 2563 
บริษัท หาญเอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จ ากดั (มหาชน) 

22 ตลุาคม 2563 - หนา้ 2 จาก 4 หนา้ 

สัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน  สอบทานข้อบังคับ ระเบียบ นโยบายและผังการท างาน (ถ้ามี) และการ
สงัเกตการณก์ารท างานในสถานการณจ์รงิ 

2. ทดสอบตวัอย่างรายการและเอกสารตามความเหมาะสมกับความเสี่ยงและปรมิาณรายการ เพื่อให้
แน่ใจว่าการปฏิบตัิงานเป็นไปตามระเบียบปฏิบตัิหรือนโยบายอย่างสม ่าเสมอ 

3. ขอบเขตการปฏิบัติงานจะกระท าโดยประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และทดสอบ
รายการโดยครอบคลมุระบบต่างๆ ตามที่ระบใุนแผนการตรวจสอบประจ าปี 2563 ซึ่งเป็นเอกสารแนบทา้ยสญัญานี ้ 

ทัง้นี ้การตรวจสอบอาจไม่สามารถด าเนินการไดค้รบถว้นทัง้หมดทุกระบบกิจกรรมขา้งตน้ภายใน 1ปี 
ขึน้อยู่กบัปรมิาณงานและเวลาที่ตอ้งใชใ้นการสมัภาษณแ์ละทดสอบรายการของระบบที่วางแผนไวใ้นส าหรบัแต่ละไตร
มาส ซึ่งมีความซบัซอ้นไม่เท่ากนั และเวลาที่ตอ้งใชใ้นการตรวจสอบติดตามประเด็นยกมาจากงวดก่อนๆ ซึ่งจะมีผลท า
ใหเ้วลาในการปฏิบัติงานตรวจสอบระบบที่วางแผนการตรวจสอบในแต่ละไตรมาสลดลงกว่าที่ประมาณการไวต้าม
แผน และ/หรืออาจท าใหต้อ้งมีการปรบัแผนเพื่อความเหมาะสมโดยปรกึษาและไดร้บัความเห็นชอบจากผูบ้รหิาร 

เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกและท าให้งานสามารถเสร็จได้ตามก าหนด บริษัทฯจะต้องจัดผู้
ประสานงานโครงการหนึ่งท่าน เพื่อประสานงานในการนดัหมาย ชีแ้จงโครงการแก่ผูท้ี่เก่ียวขอ้งและประสานงานในการ
ติดตามขอ้มลูและเอกสารจนเสรจ็โครงการ 

  อนึ่ง  หากบริษัทฯ หรือ อลัทิมามีความประสงค์จะบอกเลิกสญัญา สามารถท าไดโ้ดยบอกกล่าวใหอ้ีก
ฝ่ายหนึ่งทราบไม่นอ้ยกว่า 30 วนัก่อนเขา้สู่ช่วงการตรวจสอบในไตรมาสถดัไป และไม่มีการติดคา้งการปฏิบตัิหนา้ที่
ตามสญัญานี ้

การส่งมอบงานและระยะเวลาด าเนินการ 

การตรวจสอบภาคสนามจะใชเ้วลาโดยประมาณ 2 สปัดาห ์หากมีขอ้มลูหรือเอกสารที่จ  าเป็นตอ้งใชเ้ป็น
หลกัฐานในการตรวจสอบที่ยงัไม่ไดร้บัอยู่ ทีมงานจะใหเ้วลาในการสง่มอบหรือติดตามขอ้มลูไม่เกิน 1 สปัดาหห์ลงัจาก
เสร็จงานภาคสนาม และการส่งรายงานผลการตรวจสอบจะท าไดภ้ายในเวลาประมาณ 2-3 สปัดาหห์ลงัจากไดข้อ้มลู
ทั้งหมดครบถ้วน ช่วงเวลาดังกล่าวไม่รวมถึงเวลาที่ผู้รับการตรวจจะใช้ในการให้ความเห็นต่อประเด็น จากการ
ตรวจสอบ ซึ่งในบางกรณีอาจกระทบต่อก าหนดการที่วางไวไ้ด ้

การส่งรายงานสามารถกระท าได้ทั้งเป็นรูปแบบเอกสารอิเลกทรอนิกส์ส่งทางอีเมล์ และแบบรูปเล่ม
เอกสาร  

อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถด าเนินการไดต้ามระยะเวลาที่ก าหนดอันเนื่องจากความไม่พรอ้มของ
เอกสาร การขาดบุคลากรในต าแหน่งทีถู่กตรวจสอบ หรือขาดขอ้มูลทีจ่ าเป็นต่อการสรุปผลการประเมิน หรือจากการ
ไม่ใหค้วามร่วมมือของพนกังานของบริษัทฯ อนัมีผลท าใหต้อ้งใชเ้วลาในการด าเนนิการหรือตดิตามเกินกว่าทีค่วร อลัทิ
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มาจะแจง้ใหบ้ริษัทฯทราบและอาจจะตอ้งท าความตกลงส าหรบัระยะเวลาใหม่ (หรือค่าใชจ่้ายในการด าเนินการทีอ่าจ
เกิดขึน้เพิ่มเตมิจากระยะเวลาทีก่ าหนด) 

ทมีงาน 
คณุชลฎา ธีระพฒันานนท ์และคณุสิรพิรรณ ตนัติพานิชพนัธ์ จะเป็นทีมงานผูด้  าเนินการหลกั ประกอบ

กบับคุลากรในบรษิัท อลัทิมา แอดไวเซอรี่ จ  ากดั ที่อาจจะไดจ้ดัสรรมารว่มงานตามความเหมาะสม 

ค่าบริการและการเรียกเก็บค่าบริการ 

ค่าบรกิารตรวจสอบภายใน รายไตรมาสส าหรบัรอบปีบญัชี 2563 ตามขอบเขตและแผนการตรวจสอบที่
ระบุในเอกสารแนบท้ายสัญญา เป็นจ านวนเงิน 170,000 (หน่ึงแสนเจ็ดหมื่นบาท) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าจดัพิมพเ์อกสาร ฯลฯ (ถา้มี) ตามที่เกิดขึน้จริง โดยจะเรียกเก็บเม่ือ
ไดจ้ดัสง่รายงานผลการตรวจสอบภายในใหก้บัผูบ้รหิารของบรษิัทฯแลว้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากท่านมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัขอ้เสนอบรกิารนีท้ีมงานของอลัทิมายินดีที่จะ
ชีแ้จงเพิ่มเติม และหากขอ้เสนอดงักลา่วขา้งตน้เป็นไปตามความประสงคข์องท่าน โปรดลงนามในหนงัสือตอบรบัที่
ระบไุวด้า้นลา่งของขอ้เสนอฉบบันี ้ และสง่กลบัคนืมายงัอลัทิมาตามที่อยู่ขา้งตน้ หรือถ่ายภาพเอกสารที่ผูม้ีอ านาจลง
นามและประทบัตราแลว้มาทาง อีเมล ์Cholada@ultimataxacc.com เพื่อด าเนินการต่อไป  
 
    ขอแสดงความนบัถือ 
    ในนาม บริษัท อัลทมิา แอดไวเซอร่ี จ ากัด 

  
    (ชลฎา ธีระพฒันานนท)์ 
    Partner 

เห็นชอบตามที่เสนอขา้งตน้และอนมุตัิใหด้ าเนินการ 
ในนามบริษัท หาญเอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส ์จ ากัด (มหาชน) 
 
 
ลงชื่อ………………………………… 

 ( คณุวลีรตัน ์เชือ้บญุชยั ) 
 กรรมการผูม้ีอ านาจ 
วนัที่ .............................................. 

ตรา
บริษทั 
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แผนการตรวจสอบภายใน  
ประจ ารอบระยะเวลาบญัชีปี 2563   เอกสารแนบ 1  

ไตรมาส รายการ 
ก าหนดเวลาเข้า

ตรวจสอบ 
ประมาณการเวลาส่งร่าง

เพื่อเสนอผู้บริหาร 
ประมาณการเวลาส่ง
รายงานคณะกรรมการ 

ไตรมาสที ่1 1. การปฏิบตัิงานและการควบคมุภายใน-ระบบตน้ทนุหน่วยงาน RF 17/3/2563 - 27/3/2563 04/05/63 07/05/63 
  2. การปฏิบตัิงานและการควบคมุภายใน-ระบบการจ่ายเงิน       
  3. การตรวจติดตามประเด็นยกมาจากไตรมาสก่อน       
  4. ประเมินนโยบายการปฏิบตัิงานท่ีตรวจสอบ       

ไตรมาสที ่2 1. การปฏิบตัิงานและการควบคมุภายใน-ระบบงานขายโครงการ 16/6/2563 - 26/6/2563 03/08/63 07/08/63 
 2. การปฏิบตัิตามนโยบายบรษิัทในกระบวนการบรหิารจดัการทรพัยากรบคุคล       
  3. การตรวจติดตามประเด็นยกมาจากไตรมาสก่อน       
  4. ประเมินนโยบายการปฏิบตัิงานท่ีตรวจสอบ       

ไตรมาสที ่3 1. การปฏิบตัิตามระบบการควบคมุภายใน-การขายสินคา้-อปุกรณด์บัเพลิง 15/9/2563 - 25/9/2563 02/11/63 06/11/63 
  2. การปฏิบตัิงานและการควบคมุภายใน-ระบบการรบัเงิน       
 3. การตรวจติดตามประเด็นยกมาจากไตรมาสก่อน       
  4. ประเมินนโยบายการปฏิบตัิงานท่ีตรวจสอบ       

ไตรมาสที ่4 1. การปฏิบตัิตามนโยบายบรษิัทในกระบวนการจดัซือ้ 15/12/2563 - 25/12/2563 07/02/64 12/02/64 
 2. การปฏิบตัิตามนโยบายบรษิัทในกระบวนการบรหิารจดัการสินคา้คงเหลือ       
  3. การปฏิบตัิตามระบบการควบคมุภายใน-กระบวนการบรหิารการจดัส่งสินคา้       
 4. การตรวจติดตามประเด็นยกมาจากไตรมาสก่อน    
  5. ประเมินนโยบายการปฏิบตัิงานท่ีตรวจสอบ       

 


