
ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ที�จดัทาํขึ�นตามแม่บทการนําเสนอข้อมูลที�ถูกต้องตามที�ควร (งบการเงนิจดัทาํขึ�นตามมาตรฐานรายงานทางการเงนิ) 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

ความเห็น 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และ 

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ณ วนัที� 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2562 และผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับ

ปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามที�ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

งบการเงนิที�ตรวจสอบ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบดว้ย 

 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 

 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการสาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั

 งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการสําหรับปีสิ�นสุด

วนัเดียวกนั

 งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั และ 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ� งรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที�สาํคญั

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ขา้พเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบ

ของผูส้อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจ้า ขา้พเจ้ามีความเป็นอิสระจาก 

กลุ่มกิจการและบริษัทตามข้อกาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกับการตรวจสอบงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการที�ก ําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบ

ดา้นจรรยาบรรณอื�น ๆ ซึ� งเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านี�  ขา้พเจา้เชื�อว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที�ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสม

เพื�อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้
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เรื�องสําคญัในการตรวจสอบ

เรื� องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื� องต่าง ๆ ที�มีนัยสําคัญที�สุดตามดุลยพินิจเยี�ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดร้ะบุเรื�องการประเมินการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อย

และค่าความนิยมเป็นเรื�องสําคญัในการตรวจสอบและไดน้าํเรื�องนี�มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั�งนี� ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเรื�องเหล่านี�

เรื�องสําคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 

การประเมิ นการด้อยค่าของเงิน ลงทุน ใน บริษั ทย่อยและ

ค่าความนิยม 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 4 เรื�องประมาณการ

ทางบญัชีที�สาํคญัและการใชดุ้ลยพินิจที�เกี�ยวขอ้งกบัการประเมิน

การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อยและค่าความนิยม หมายเหตุ

ประกอบงบการเงินข้อ 12 เรื� อง เงินลงทุนในบริษัทย่อย และ

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 16 เรื�อง ค่าความนิยม

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 มูลค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 

จาํนวน 12,013 ล้านบาท แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

และค่าความนิยม - สุทธิ จาํนวน 3,456 ล้านบาท แสดงอยู่ใน

งบการเงินรวม  

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 ผูบ้ริหารได้จดัทาํ

การประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุ นใน บริษัทย่อยและ

ค่าความนิยมโดย

1.  คาํนวณกระแสเงินสดคิดลด โดยใช้วิธีการคิดลดกระแส

เงินสด สําหรับระยะเวลา 5 ปี และคิดมูลค่าสุดท้ายด้วย

อัตราการเติบโตของธุรกิจคงที�ตั� งแต่ปีที�  5 หลังจากนั� น

กระแสเงินสดจะถูกคิดลดกลบัมาเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดย

ใชอ้ตัราตน้ทุนถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัของเงินทุน และ

2. เปรียบเทียบผลลพัธ์ของกระแสเงินสดคิดลดกบัมูลค่าตาม

บญัชีของหน่วยสินทรัพยที์�ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละหน่วย 

ซึ� งผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการพิจาราณาว่าบริษทัย่อยแต่ละ

แห่งคือหน่วยสินทรัพยที์� ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละหน่วย 

กระแสเงินสดคิดลดของแต่ละบริษัทย่อยถูกใช้เพื�อ

ประเมินค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและ

ค่าความนิยมของแต่ละบริษทั

ขา้พเจา้ไดท้าํความเขา้ใจและประเมินการควบคุมภายในที�สําคญั

ที�บริษัทจดัให้มีขึ� นที�เกี�ยวข้องกับการประเมินการด้อยค่าและ

มุ่งเน้นการวิเคราะห์รายละเอียดและทาํการสอบถามในเชิงทดสอบ

สมมติฐานที�ผูบ้ริหารใชใ้นการประเมินการดอ้ยค่า ซึ� งรวมถึง

- ขา้พเจา้ไดท้าํความเข้าใจ ประเมิน และสอบถามผูบ้ริหาร

ในเชิงทดสอบต่อข้อมูลส่วนประกอบในประมาณการ

กระแสเงินสด รวมถึงกระบวนการที�ใชใ้นการคาํนวณ และ

ทดสอบการคาํนวณของผูบ้ริหาร  

- ข้าพเจ้าได้เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดกับ

งบประมาณและแผนธุรกิจซึ� งอนุมติัโดยคณะกรรมการบริหาร

ของกลุ่มกิจการ และหลกัฐานอื�นที� เกี�ยวข้องกับแผนการ

ในอนาคต  

- ขา้พเจา้ไดเ้ปรียบเทียบผลการดาํเนินงานที�เกิดขึ�นจริงในปี

ปัจจุบันกับตวัเลขที�คาดการณ์ไวใ้นปีก่อนเพื�อพิจารณาว่า

ผลการดาํเนินงานที�คาดการณ์ไวใ้นปีก่อนสมเหตุสมผล

หรือไม่ 

- ข้าพเจ้าประเมินสมมติฐานที�สําคัญของผูบ้ริหารที�ใช้ใน

การคาดการณ์โดยการเปรียบเทียบกับตัวเลขในอดีตและ

การคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 

- ขา้พเจา้ไดท้ดสอบตวัแปรที�นาํมาใช้ในการพิจารณาอตัรา

คิดลดและทดสอบการคาํนวณของอตัราดงักล่าว 
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เรื�องสําคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 

ข้าพเจ้าให้ความสําคัญกับเรื� องนี� เนื� องจากการประเมินความ

เพียงพอของการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน

ในบริษัทย่อยและค่าความนิยมมีความซับซ้อน และต้องใช้

ดุลยพินิจที� เกี� ยวข้องกับข้อสมมติฐานที� เป็นผลมาจากการ

คาดการณ์สภาวะตลาดในอนาคตหรือแนวโน้มสภาพเศรษฐกิจ

เพื�อใชใ้นการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต

จากการทดสอบการด้อยค่าประจําปี  ผู ้บ ริหารสรุปว่าไม่มี

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อยและค่าความนิยม

ที�ตอ้งรับรู้เพิ�ม ในระหว่างปี โดยสมมติฐานที�สําคญัที�ใชไ้ดมี้การ

เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 16 

- ข้าพเจ้าใช้ผูเ้ชี�ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าของข้าพเจ้า

ในการสอบทานการประมาณการอย่างเป็นอิสระ โดยเฉพาะ

อย่างยิ�งปริมาณการขายที�คาดการณ์ไว ้ราคาขาย อตัราการ

เติบโต และอัตราคิดลด และเปรียบเทียบประมาณการ

ดงักล่าวกบัประมาณการที�ผูบ้ริหารใช้

จากการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่าสมมติฐานที�

ผูบ้ริหารใชใ้นการประเมินการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อย

และค่าความนิยม มีความสมเหตุสมผลตามหลกัฐานที�ไดรั้บ

ข้อมูลอื�น

กรรมการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื�น ขอ้มูลอื�นประกอบดว้ย ขอ้มูลซึ� งรวมอยู่ในรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผูส้อบบญัชีที�อยู่ในรายงานนั�น ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจาํปีภายหลงัวนัที�

ในรายงานของผูส้อบบญัชีนี�

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื�น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื�อมั�น

ต่อขอ้มูลอื�น

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ที�เกี�ยวเนื�องกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอื�น

มีความขดัแยง้ที�มีสาระสําคญักับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ที�ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า

หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอื�นมีการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่

เมื�อขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งสื�อสาร

เรื�องดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ความรับผดิชอบของกรรมการต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  

กรรมการมีหน้าที�รับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี� โดยถูกตอ้งตามที�ควรตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี�ยวกับการควบคุมภายในที�กรรมการพิจารณาว่าจาํเป็น เพื�อให้สามารถจัดทาํ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที�ปราศจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต

หรือขอ้ผดิพลาด  

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษทั 

ในการดาํเนินงานต่อเนื�อง เปิดเผยเรื�องที�เกี�ยวกับการดาํเนินงานต่อเนื�อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับ 

การดาํเนินงานต่อเนื�อง เวน้แต่กรรมการมีความตั�งใจที�จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษทั หรือหยุดดาํเนินงาน หรือไม่สามารถดาํเนินงาน

ต่อเนื�องต่อไปได ้

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที�ช่วยกรรมการในการกาํกบัดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษทั 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื�อให้ได้ความเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และ

เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึ� งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื�อมั�นในระดบัสูง แต่ไม่ได้

เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที�ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระสําคญัที�มีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และถือว่ามีสาระสําคญัเมื�อคาดการณ์

อยา่งสมเหตุสมผลไดว้่ารายการที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี�  
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจเยี�ยงผูป้ระกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเยี�ยง

ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสี�ยงจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื�อตอบสนองต่อความเสี�ยงเหล่านั�น 

และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที�เพียงพอและเหมาะสมเพื�อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสี�ยงที�ไม่พบ

ขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซึ� งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี�ยงที�เกิดจากขอ้ผิดพลาด เนื�องจากการ

ทุจริตอาจเกี�ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั�งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที�ไม่ตรง

ตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบที�เหมาะสมกบัสถานการณ์

แต่ไม่ใช่เพื�อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที�กรรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี และการเปิดเผย

ขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งซึ�งจดัทาํขึ�นโดยกรรมการ  

 สรุปเกี�ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนื�องของกรรมการจากหลกัฐานการสอบบญัชี

ที�ไดรั้บ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสําคญัที�เกี�ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที�อาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัย

อย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนื�องหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความ

ไม่แน่นอนที�มีสาระสําคญั ข้าพเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูล 

ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที� เกี�ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้า 

จะเปลี�ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ�นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีที�ไดรั้บจนถึงวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้

อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกิจการและบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนื�อง

 ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเนื�อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่า

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที�ทาํให้มีการนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้ง

ตามที�ควรหรือไม่

 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีที�เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี�ยวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ

ภายในกลุ่มกิจการเพื�อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและ

การปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้

ขา้พเจา้ไดสื้�อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรื�องต่าง ๆ ที�สําคญัซึ� งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที�ไดว้างแผนไว้

ประเด็นที�มีนัยสําคญัที�พบจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องที�มีนัยสําคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่าง

การตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏิบัติตามข้อกาํหนดจรรยาบรรณที�เกี�ยวข้องกับความเป็นอิสระ

และไดสื้�อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกี�ยวกับความสัมพนัธ์ทั�งหมด ตลอดจนเรื�องอื�นซึ� งขา้พเจา้เชื�อว่ามีเหตุผลที�บุคคลภายนอก

อาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการที�ขา้พเจา้ใชเ้พื�อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเรื�องที�สื�อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเรื�องต่าง ๆ ที�มีนัยสําคญัที�สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื�องสําคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรื�องเหล่านี� ในรายงานของผูส้อบบญัชี 

เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี�ยวกบัเรื�องดงักล่าว หรือในสถานการณ์ที�ยากที�จะเกิดขึ�น ขา้พเจา้พิจารณาว่า

ไม่ควรสื�อสารเรื�องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบ

ในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการสื�อสารดงักล่าว 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั

วราภรณ์  วรธิติกุล

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4474

กรุงเทพมหานคร 

19 เมษายน พ.ศ. 2562 
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บริษทั ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2562
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