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เรื่อง

ข้อเสนองานบริการตรวจสอบภายในสาหรับปี การเงิน 2564

เรียน
ดร.ถกล นันธิราภากร ประธานกรรมการตรวจสอบ
สาเนาเรียน คุณวิศิษฐ์ วชิรลาภไพฑูรย์
บริษัท หาญเอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่นั ส์ จากัด (มหาชน)
ตามที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจให้บริษัท อัลทิมา แอดไวเซอรี่ จากัด (“อัลทิมา”/’สานักงานฯ“) เสนองาน
บริการตรวจสอบภายในรายไตรมาสของบริษัท หาญเอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ ันส์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท ฯ”) ประจาปี
การเงิน 2564 นัน้ อัลทิมา ขอขอบคุณที่ท่านได้ให้โอกาสในการเสนอบริการอีกครัง้ หนึ่ง และจึงขอนาเสนอรายละเอียด
ต่างๆ ของการให้บริการ ดังต่อไปนี ้
วัตถุประสงค์ของงานบริการ
เพื่อประเมินว่าบริษัทฯ ได้จดั ให้มีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี มีระบบและกิจกรรมการควบคุมภายใน
ที่เพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ นโยบาย รวมทัง้ กฎหมายสาคัญที่เกี่ยวข้อง และ
ดาเนินการทดสอบรายการให้แน่ใจในระดับที่สมเหตุสมผล ว่าผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษัทได้ปฏิบตั ิตามระบบการ
ควบคุมภายในที่กาหนดไว้อย่างสม่าเสมอ
ขอบเขตของการปฏิบัติงาน
ทีมงานของอัลทิมาจะให้บริการตรวจสอบภายในแก่บริษัทฯตามหลักการของ COSO ERM โดยขอบเขต
การบริการนีร้ วมถึ ง การวางแผนการตรวจสอบประจาปี โดยคานึงถึงระดับ ความเสี่ยงที่บริษัทฯมีการประเมินและ
บัน ทึ ก ไว้ และความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของการควบคุม ภายในตามประสบการณ์ ท่ี ที ม งานได้เคยประเมิน ไว้จ ากการ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในให้กับบริษัทฯที่ผ่านมา รวมถึงการนาเสนอรายงานผลการตรวจสอบในแต่ละไตรมาสต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯไตรมาสละ 1 ครัง้ (หากบริษัทฯประสงค์จะให้ทีมงานเสนอรายงานต่อหน่วยงาน
อื่นหรือเข้าร่วมการประชุมเพื่อนาเสนอรายงานเพิ่มเติมเป็ นกรณี พิเศษ อัลทิมาจะตกลงเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มกับ
บริษัทฯเป็ นรายกรณีไปตามความเหมาะสม)
ลักษณะงานตรวจสอบภายในดังกล่าวข้างต้น เป็ นดังต่อไปนี ้
1. ประเมินความเหมาะสมเพียงพอของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเป็ นรายไตรมาส โดย
เลือกกระบวนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ตามแผนการตรวจสอบรายไตรมาสที่จะจัดทาขึน้ และประเมินด้วยวิธีการ

สัม ภาษณ์ ผู้บ ริห ารและผู้ป ฏิ บั ติ งาน สอบทานข้อ บั งคับ ระเบี ย บ นโยบายและผัง การท างาน (ถ้ามี ) และการ
สังเกตการณ์การทางานในสถานการณ์จริง
2. ทดสอบตัวอย่างรายการและเอกสารตามความเหมาะสมกับความเสี่ยงและปริมาณรายการ เพื่อให้
แน่ใจว่าการปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามระเบียบปฏิบตั ิหรือนโยบายอย่างสม่าเสมอ
3. ขอบเขตการปฏิบัติงานจะกระทาโดยประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และทดสอบ
รายการโดยครอบคลุมระบบต่างๆ ตามที่ระบุในแผนการตรวจสอบประจาปี 2564 ซึ่งเป็ นเอกสารแนบท้ายสัญญานี ้
ทัง้ นี ้ การตรวจสอบอาจไม่สามารถดาเนินการได้ครบถ้วนทัง้ หมดทุกระบบกิจกรรมข้างต้น ภายใน 1ปี
ขึน้ อยู่กบั ปริมาณงานและเวลาที่ตอ้ งใช้ในการสัมภาษณ์และทดสอบรายการของระบบที่วางแผนไว้ในสาหรับแต่ละไตร
มาส ซึ่งมีความซับซ้อนไม่เท่ากัน และเวลาที่ตอ้ งใช้ในการตรวจสอบติดตามประเด็นยกมาจากงวดก่อนๆ ซึ่งจะมีผลทา
ให้เวลาในการปฏิบัติงานตรวจสอบระบบที่วางแผนการตรวจสอบในแต่ละไตรมาสลดลงกว่าที่ประมาณการไว้ตาม
แผน และ/หรืออาจทาให้ตอ้ งมีการปรับแผนเพื่อความเหมาะสมโดยปรึกษาและได้รบั ความเห็นชอบจากผูบ้ ริหาร
เพื่ อ เป็ น การอ านวยความสะดวกและท าให้งานสามารถเสร็จ ได้ต ามก าหนด บริษั ท ฯจะต้อ งจัด ผู้
ประสานงานโครงการหนึ่งท่าน เพื่อประสานงานในการนัดหมาย ชีแ้ จงโครงการแก่ผทู้ ่เี กี่ยวข้องและประสานงานในการ
ติดตามข้อมูลและเอกสารจนเสร็จโครงการ
อนึ่ง หากบริษัทฯ หรือ อัลทิมามีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญา สามารถทาได้โดยบอกกล่าวให้อีก
ฝ่ ายหนึ่งทราบไม่นอ้ ยกว่า 30 วันก่อนเข้าสู่ช่วงการตรวจสอบในไตรมาสถัดไป และไม่มีการติดค้างการปฏิบตั ิหน้าที่
ตามสัญญานี ้
การส่งมอบงานและระยะเวลาดาเนินการ
การตรวจสอบภาคสนามจะใช้เวลาโดยประมาณ 2 สัปดาห์ หากมีขอ้ มูลหรือเอกสารที่จาเป็ นต้องใช้เป็ น
หลักฐานในการตรวจสอบที่ยงั ไม่ได้รบั อยู่ ทีมงานจะให้เวลาในการส่งมอบหรือติดตามข้อมูลไม่เกิน 1 สัปดาห์หลังจาก
เสร็จงานภาคสนาม และการส่งรายงานผลการตรวจสอบจะทาได้ภายในเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์หลังจากได้ขอ้ มูล
ทั้ง หมดครบถ้วน ช่ วงเวลาดังกล่าวไม่ ร วมถึ งเวลาที่ ผู้รับ การตรวจจะใช้ในการให้ค วามเห็ น ต่ อ ประเด็น จากการ
ตรวจสอบ ซึ่งในบางกรณีอาจกระทบต่อกาหนดการที่วางไว้ได้
การส่งรายงานสามารถกระท าได้ทั้งเป็ น รู ป แบบเอกสารอิเลกทรอนิ ก ส์ส่งทางอีเมล์ และแบบรู ป เล่ม
เอกสาร
อย่ างไรก็ ตาม หากไม่ส ามารถดาเนิน การได้ต ามระยะเวลาที่กาหนดอัน เนื่องจากความไม่ พ ร้อมของ
เอกสาร การขาดบุคลากรในตาแหน่งทีถ่ ูกตรวจสอบ หรือขาดข้อมูลทีจ่ าเป็ นต่อการสรุปผลการประเมิน หรือจากการ
ไม่ให้ความร่วมมือของพนักงานของบริษัทฯ อันมีผลทาให้ตอ้ งใช้เวลาในการดาเนินการหรือติดตามเกินกว่าทีค่ วร อัลทิ
หนังสือเสนอบริการงานตรวจสอบภายในรายไตรมาสสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2564
บริษัท หาญเอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่นั ส์ จากัด (มหาชน)
14 กันยายน 2563 - หน้า 2 จาก 4 หน้า

มาจะแจ้งให้บริษัทฯทราบและอาจจะต้องทาความตกลงสาหรับระยะเวลาใหม่ (หรือค่าใช้จ่ายในการดาเนินการทีอ่ าจ
เกิดขึน้ เพิ่มเติมจากระยะเวลาทีก่ าหนด)
ทีมงาน
คุณชลฎา ธีระพัฒนานนท์ และคุณสิรพิ รรณ ตันติพานิชพันธ์ จะเป็ นทีมงานผูด้ าเนินการหลัก ประกอบ
กับบุคลากรในบริษัท อัลทิมา แอดไวเซอรี่ จากัด ที่อาจจะได้จดั สรรมาร่วมงานตามความเหมาะสม
ค่าบริการและการเรียกเก็บค่าบริการ
ค่าบริการตรวจสอบภายใน รายไตรมาสสาหรับรอบปี บญ
ั ชี 2564 ตามขอบเขตและแผนการตรวจสอบที่
ระบุในเอกสารแนบท้ายสัญ ญา เป็ นจ านวนเงิน 170,000 (หนึ่ งแสนเจ็ ด หมื่น บาท) ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ มและ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ฯลฯ ตามที่เกิดขึน้ จริง โดยจะเรียกเก็บเมื่อได้จดั ส่ง
รายงานผลการตรวจสอบภายในให้กบั ผูบ้ ริหารของบริษัทฯแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากท่านมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับข้อเสนอบริการนีท้ ีมงานของอัลทิมายินดีท่ีจะ
ชีแ้ จงเพิ่มเติม และหากข้อเสนอดังกล่าวข้างต้นเป็ นไปตามความประสงค์ของท่าน โปรดลงนามในหนังสือตอบรับที่
ระบุไว้ดา้ นล่างของข้อเสนอฉบับนี ้ และส่งกลับคืนมายังอัลทิมาตามที่อยู่ขา้ งต้น หรือถ่ายภาพเอกสารที่ผมู้ ีอานาจลง
นามและประทับตราแล้วมาทาง อีเมล์ Cholada@ultimataxacc.com เพื่อดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
ในนาม บริษัท อัลทิมา แอดไวเซอรี่ จากัด

(ชลฎา ธีระพัฒนานนท์)
Partner
เห็นชอบตามที่เสนอข้างต้นและอนุมตั ิให้ดาเนินการ
ในนามบริษัท หาญเอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่นั ส์ จากัด (มหาชน)

ลงชื่อ…………………………………
( ดร.ถกล นันธิราภากร )
ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ ..............................................

ตรา
บริ ษทั
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