
รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

ความเหน็ 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงนิรวมของบรษิทั ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (บรษิทั) และบรษิัทย่อย (กลุ่มกจิการ) และ 
งบการเงินเฉพาะกิจการของบรษิัทแสดงฐานะการเงนิรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบรษิัท ณ วนัที� 
31 มีนาคม พ.ศ. 2563 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด 

เฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิ�นสุดวนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามที�ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  

งบการเงินที�ตรวจสอบ

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการประกอบดว้ย 

 งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 

 งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิ�นสุดวนัเดยีวกนั
 งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการสําหรบัปีสิ�นสุด

วนัเดยีวกนั  

 งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิ�นสุดวนัเดยีวกนั และ 

 หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ซึ�งรวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีี�สาํคญั

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  

ขา้พเจา้ได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ได้กล่าวไวใ้นส่วนของความรบัผดิชอบ
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ 

จากกลุ่มกจิการและบรษิทัตามขอ้กําหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชใีนส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวม

และงบการเงนิเฉพาะกิจการที�กําหนดโดยสภาวชิาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรบัผิดชอบ
ด้านจรรยาบรรณอื�น ๆ ซึ�งเป็นไปตามข้อกําหนดเหล่านี�  ข้าพเจ้าเชื�อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที�ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอ

และเหมาะสมเพื�อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้
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เรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ

เรื�องสําคญัในการตรวจสอบคอืเรื�องต่าง ๆ ที�มนัียสําคญัที�สุดตามดุลยพนิิจเยี�ยงผู้ประกอบวชิาชพีของข้าพเจา้ในการตรวจสอบ 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการสําหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจ้าได้ระบุเรื�องการประเมนิการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิัทย่อย

และค่าความนิยมเป็นเรื�องสําคญัในการตรวจสอบและได้นําเรื�องนี�มาพิจารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั �งนี� ขา้พเจ้าไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสําหรบั

เรื�องนี�

เรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 

การประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและ

ค่าความนิยม

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมข้อ 4 เรื�องประมาณ

การทางบญัชทีี�สําคญัและการใช้ดุลยพินิจที�เกี�ยวข้องกบัการ
ประเมนิการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและค่าความนิยม 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 12 เรื�อง เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย

และหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 16 เรื�อง ค่าความนิยม

ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 มลูค่าเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - สุทธิ

จํานวน 12,013 ล้านบาท แสดงอยู่ในงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
และค่าความนิยม - สุทธิ จํานวน 3,456 ล้านบาท แสดงอยู่ใน

งบการเงนิรวม  

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 ผูบ้รหิารไดจ้ดัทํา

การประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและ
ค่าความนิยมโดย 

1. คํานวณกระแสเงินสดคิดลด โดยใช้วิธีการคิดลด

กระแสเงนิสด สาํหรบัระยะเวลา 5 ปี และคดิมูลค่าสุดทา้ย
ดว้ยอตัราการเตบิโตของธุรกจิคงที�ตั �งแต่ปีที� 5 หลงัจาก

นั �นกระแสเงนิสดจะถูกคดิลดกลบัมาเป็นมูลค่าปัจจุบัน
โดยใชอ้ตัราตน้ทุนถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักของเงนิทุน และ 

2. เปรยีบเทียบผลลัพธ์ของกระแสเงินสดคิดลดกบัมูลค่า

ตามบัญ ชีของหน่วยสินทรัพย์ที� ก่อ ให้ เกิด เงินสด

แต่ละหน่วย ซึ�งผู้บรหิารของกลุ่มกิจการพิจาราณาว่า

บริษัทย่อยแต่ละแห่งคือหน่วยสินทรัพย์ที�ก่อให้เกิด

เงนิสดแต่ละหน่วย กระแสเงนิสดคดิลดของแต่ละบรษิทัย่อย

ถูกใช้เพื� อประเมินค่าเผื�อการด้อยค่าของเงินลงทุน

ในบรษิทัย่อยและค่าความนิยมของแต่ละบรษิทั 

ข้าพเจ้าได้ทําความเข้าใจและประเมินการควบคุมภายใน

ที�สําคญัที�บรษิทัจดัใหม้ขีึ�นที�เกี�ยวขอ้งกบัการประเมนิการดอ้ยค่า
และมุ่งเน้นการวเิคราะห์รายละเอียดและทําการสอบถามในเชิง

ทดสอบสมมติฐานที�ผู้บริหารใช้ในการประเมินการด้อยค่า 

ซึ�งรวมถงึ

- ขา้พเจา้ไดท้ําความเขา้ใจ ประเมนิ และสอบถามผูบ้รหิาร

ในเชิงทดสอบต่อข้อมูลส่วนประกอบในประมาณการ
กระแสเงินสด รวมถึงกระบวนการที�ใช้ในการคํานวณ 

และทดสอบการคาํนวณของผูบ้รหิาร  

- ข้าพเจ้าได้เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดกับ

งบประมาณและแผนธุรกิจซึ�งอนุมัติโดยคณะกรรมการ
บรหิารของกลุ่มกิจการ และหลักฐานอื�นที�เกี�ยวข้องกับ

แผนการในอนาคต  

- ข้าพเจ้าได้เปรยีบเทียบผลการดําเนินงานที�เกิดขึ�นจริง
ในปีปัจจุบันกับตัวเลขที�คาดการณ์ ไว้ในปี ก่อนเพื�อ

พิจารณาว่าผลการดําเนินงานที�คาดการณ์ไว้ในปีก่อน
สมเหตุสมผลหรอืไม่  

- ข้าพเจ้าประเมินสมมติฐานที�สําคญัของผู้บริหารที�ใช้ใน

การคาดการณ์โดยเฉพาะข้อมูลเกี�ยวกบักําไรขั �นต้นและ

อตัราการเติบโตโดยการเปรยีบเทียบกับตัวเลขในอดีต

และการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกจิและอุตสาหกรรม  

- ขา้พเจา้ไดท้ดสอบตวัแปรที�นํามาใชใ้นการพจิารณาอตัรา

คดิลดและทดสอบการคาํนวณของอตัราดงักล่าว  
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เรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 

จากการทดสอบการด้อยค่าประจําปี ผู้บริหารสรุปว่าไม่มี
ค่าเผื�อการด้อยค่าของเงนิลงทุนในบรษิัทย่อยและค่าความนิยม

ที�ต้องรบัรู้เพิ�ม ในระหว่างปี โดยสมมติฐานที�สําคญัที�ใช้ได้มี

การเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมขอ้ 16 

ข้าพเจ้าให้ความสําคัญกับเรื�องนี�เนื�องจากมีจํานวนเงินที�มี

สาระสาํคญัและการประเมนิความเพยีงพอของการรบัรูข้าดทุน

จากการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและค่าความนิยมมี
ความซับซ้อน  และต้องใช้ ดุลยพิ นิ จที� เกี� ยวข้องกับข้อ

สมมติฐานที�เป็นผลมาจากการคาดการณ์สภาวะตลาดใน
อนาคตหรือแนวโน้มสภาพเศรษฐกิจเพื�อใช้ในการประมาณ

การกระแสเงนิสดในอนาคต 

- ขา้พเจา้ใชผู้เ้ชี�ยวชาญดา้นการประเมนิมูลค่าของขา้พเจา้
ในการสอบทานการประมาณ การอ ย่างเป็นอิสระ 

โดยเฉพาะอย่างยิ�ง อัตราคิดลด และเปรียบเทียบ

ประมาณการดงักล่าวกบัประมาณการที�ผูบ้รหิารใช้

จากการปฏิบตัิงานดงักล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่าสมมติฐาน

ที�ผู้บริหารใช้ในการประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนใน

บรษิัทย่อยและค่าความนิยม มคีวามสมเหตุสมผลตามหลกัฐาน
ที�ไดร้บั

ข้อมูลอื�น

กรรมการเป็นผู้รบัผดิชอบต่อข้อมูลอื�น ข้อมูลอื�นประกอบด้วย ข้อมูลซึ�งรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงนิรวม 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีที�อยู่ในรายงานนั �น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รบัรายงานประจําปี

ภายหลงัวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชนีี�

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถงึขอ้มูลอื�น และขา้พเจ้าไม่ได้ให้ความเชื�อมั �น

ต่อขอ้มลูอื�น

ความรบัผดิชอบของข้าพเจ้าที�เกี�ยวเนื�องกับการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณา 

ว่าขอ้มูลอื�นมคีวามขดัแยง้ที�มสีาระสําคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ หรอืกบัความรูท้ ี�ไดร้บัจากการตรวจสอบ

ของขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่าขอ้มลูอื�นมกีารแสดงขอ้มลูที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม่

เมื�อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที�ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ ข้าพเจ้า 

ตอ้งสื�อสารเรื�องดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 

ความรบัผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการมหีน้าที�รบัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการเหล่านี� โดยถูกต้องตามที�ควร

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกี�ยวกบัการควบคุมภายในที�กรรมการพจิารณาว่าจําเป็น เพื�อให้สามารถ

จดัทํางบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการที�ปราศจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัไม่ว่าจะเกดิจาก

การทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  

ในการจดัทํางบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ กรรมการรบัผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและ

บรษิทัในการดําเนินงานต่อเนื�อง เปิดเผยเรื�องที�เกี�ยวกบัการดําเนินงานต่อเนื�อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชี

สําหรบัการดําเนินงานต่อเนื�อง เวน้แต่กรรมการมคีวามตั �งใจที�จะเลกิกลุ่มกิจการและบรษิัท หรอืหยุดดําเนินงาน หรอืไม่สามารถ

ดําเนินงานต่อเนื�องต่อไปได ้

คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าที�ช่วยกรรมการในการกํากบัดูแลกระบวนการในการจดัทํารายงานทางการเงนิของกลุ่มกจิการและบรษิทั 
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ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

การตรวจสอบของข้าพเจา้มวีตัถุประสงค์เพื�อให้ได้ความเชื�อมั �นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ

โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที�ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระสําคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด และ

เสนอรายงานของผู้สอบบัญชซีึ�งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื�อมั �นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื�อมั �นในระดบัสูง

แต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มลูที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนั

เป็นสาระสําคัญที�มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที�ขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสําคัญ 

เมื�อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที�ขดัต่อข้อเท็จจรงิแต่ละรายการ หรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตัดสนิใจ 

ทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี� 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยี�ยงผูป้ระกอบวชิาชพีและการสงัเกต และสงสยั

เยี�ยงผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ

 ระบุและประเมินความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขดัต่อข้อเท็จจรงิอันเป็นสาระสําคญัในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ

กจิการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวธิีการตรวจสอบเพื�อตอบสนองต่อความเสี�ยง

เหล่านั �น และได้หลกัฐานการสอบบญัชทีี�เพยีงพอและเหมาะสมเพื�อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจา้ ความเสี�ยงที�

ไม่พบข้อมูลที�ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระสําคญัซึ�งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสี�ยงที�เกิดจากข้อผดิพลาด 

เนื�องจากการทุจรติอาจเกี�ยวกบัการสมรูร่้วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั �งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูล
ที�ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบที�เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกลุ่มกจิการ

และบรษิทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที�กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และ 

การเปิดเผยขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งซึ�งจดัทําขึ�นโดยกรรมการ  

 สรุปเกี�ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสีําหรบัการดําเนินงานต่อเนื�องของกรรมการจากหลกัฐานการสอบ

บญัชทีี�ได้รบั และประเมนิว่ามีความไม่แน่นอนที�มสีาระสําคญัที�เกี�ยวกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที�อาจเป็นเหตุให้เกิด

ข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดําเนินงานต่อเนื�องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้า 
ไดข้อ้สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนที�มสีาระสําคญั ขา้พเจา้ต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยให้ขอ้สงัเกต

ถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการที�เกี�ยวข้อง หรอืถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ 
ความเหน็ของขา้พเจา้จะเปลี�ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ�นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีี�ไดร้บัจนถงึวนัที�ในรายงานของ

ผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกจิการและบรษิทัต้องหยุด
การดําเนินงานต่อเนื�อง

 ประเมนิการนําเสนอ โครงสร้างและเนื�อหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย

ข้อมูลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที�ทําให้มกีารนําเสนอข้อมูล

โดยถูกตอ้งตามที�ควรหรอืไม่

 ได้รบัหลกัฐานการสอบบญัชทีี�เหมาะสมอย่างเพยีงพอเกี�ยวกบัขอ้มูลทางการเงนิของกจิการภายในกลุ่มหรอืกจิกรรมทางธุรกิจ

ภายในกลุ่มกิจการเพื�อแสดงความเห็นต่องบการเงนิรวม ขา้พเจา้รบัผดิชอบต่อการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและ

การปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มกจิการ ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดส้ื�อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรื�องต่าง ๆ ที�สาํคญัซึ�งรวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที�ไดว้างแผนไว้
ประเดน็ที�มนัียสาํคญัที�พบจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องที�มนัียสําคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่าง

การตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คํารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้กําหนดจรรยาบรรณที�เกี�ยวขอ้งกบัความเป็นอสิระ

และได้สื�อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ เกี�ยวกับความสัมพันธ์ทั �งหมด ตลอดจนเรื�องอื�นซึ�งข้าพเจ้าเชื�อ ว่ามีเหตุผล

ที�บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที�ข้าพเจ้าใช้เพื�อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้า

ขาดความเป็นอสิระ 

จากเรื�องที�สื�อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจ้าได้พจิารณาเรื�องต่าง ๆ ที�มนัียสําคญัที�สุดในการตรวจสอบงบการเงนิรวม

และงบการเงนิเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกําหนดเป็นเรื�องสําคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธบิายเรื�องเหล่านี�ในรายงานของ
ผูส้อบบญัช ีเว้นแต่กฎหมายหรอืข้อบงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี�ยวกบัเรื�องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ที�ยากที�จะเกิดขึ�น 

ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื�อสารเรื�องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง

สมเหตุผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสาธารณะจากการสื�อสารดงักล่าว 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั 

วราภรณ์  วรธิติกลุ

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที� 4474

กรุงเทพมหานคร 
22 เมษายน พ.ศ. 2563 
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บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
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