
รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
 
ความเหน็ 
 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมของบรษิัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) (บรษิทั) และบรษิทัย่อย (กลุ่มกิจการ) และฐานะการเงนิเฉพาะกิจการของบรษิทั ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 และ 
ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกจิการ รวมถงึกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสําหรบัปีสิน้สุด
วนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
 
งบการเงินท่ีตรวจสอบ 
 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการประกอบดว้ย 
 งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 
 งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการสําหรบัปีสิ้นสุด 

วนัเดยีวกนั  
 งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และ 
 หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการซึ่งประกอบดว้ยนโยบายการบญัชทีีส่ําคญัและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ 

 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  
 

ขา้พเจ้าได้ปฏบิตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรบัผดิชอบของข้าพเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรบัผดิชอบของ
ผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามคีวามเป็นอิสระจาก 
กลุ่มกจิการและบรษิทัตามขอ้กําหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชีที่กําหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชีในสว่นที่เกี่ยวขอ้งกบั
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรบัผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น  ๆ  
ซึ่งเป็นไปตามขอ้กําหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที่ข้าพเจ้าได้รบัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการ
แสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
 
เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ 
 

เรื่องสําคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่าง ๆ ที่มนีัยสําคญัที่สุดตามดุลยพนิิจเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชีพของข้าพเจา้ในการตรวจสอบ  
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการสําหรบังวดปจัจุบนั ขา้พเจา้ไดร้ะบุเรื่อง การประเมนิการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย
และค่าความนิยม เป็นเรื่องสําคญัในการตรวจสอบ และได้นําเรื่องน้ีมาพิจารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิรวมและ 
งบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ทัง้น้ี ขา้พเจา้ไมไ่ดแ้สดงความเหน็แยกต่างหากสาํหรบัเรื่องน้ี 
 



 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

การประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อยและ
ค่าความนิยม 
 

 

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงนิข้อ 8 เรื่องประมาณการ
ทางบัญชีที่สําคัญและการใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการ
ประเมนิการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและค่าความนิยม 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 15 เรื่อง เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 
และหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 19 เรื่อง คา่ความนิยม 
 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 มูลค่าเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - สุทธ ิ
จํานวน 12,013 ล้านบาท แสดงอยู่ในงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
และค่าความนิยม - สุทธ ิจํานวน 3,456 ล้านบาท แสดงอยู่ใน
งบการเงนิรวม  
 

สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 ผูบ้รหิารไดจ้ดัทํา
การประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและ 
คา่ความนิยมโดย 
 

1. คํานวณกระแสเงินสดคิดลด โดยใช้วิธีการคิดลด 
กระแสเงนิสด สาํหรบัระยะเวลา 5 ปี และคดิมูลค่าสุดท้าย
ดว้ยอตัราการเตบิโตของธรุกจิคงที่ตัง้แต่ปีที่ 5 หลงัจาก
นัน้กระแสเงนิสดจะถูกคดิลดกลบัมาเป็นมูลค่าปจัจุบนั
โดยใชอ้ตัราตน้ทุนถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัของเงนิทุน และ 

 

2. เปรยีบเทียบผลลพัธ์ของกระแสเงินสดคิดลดกบัมูลค่า
ตามบัญ ชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ ก่อ ให้ เกิด เงินสด 
แต่ละหน่วย กระแสเงนิสดคดิลดของแต่ละหน่วยสนิทรพัย์
ที่ก่อให้เกิดเงนิสดถูกใช้เพื่อประเมนิค่าเผื่อการด้อยค่า
ของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและค่าความนิยมของแต่ละ
หน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสด 

 

จากการทดสอบการด้อยค่าประจําปี ผู้บริหารสรุปว่าไม่มี 
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและค่าความนิยม
ที่ต้องรบัรู้เพิ่ม ในระหว่างปี โดยสมมติฐานที่สําคญัที่ใช้ได้มี
การเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 19 
 

ข้าพเจ้าให้ความสําคญักับเรื่องน้ีเน่ืองจากมีจํานวนเงินที่มี
สาระสําคญัต่องบการเงนิและการประเมนิความเพียงพอของ
การรบัรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงนิลงทุนในบรษิัทย่อย
และค่าความนิยมมีความซับซ้อน และต้องใช้ดุลยพินิจที่
เกี่ยวข้องกับข้อสมมติฐานที่ เป็นผลมาจากการคาดการณ์
สภาวะตลาดในอนาคตหรอืแนวโน้มสภาพเศรษฐกิจเพื่อใช้ใน
การประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคต 

ข้าพเจ้าได้ทําความเข้าใจและประเมินการควบคุมภายใน 
ที่สําคญัที่บรษิทัจดัใหม้ขีึน้ที่เกี่ยวขอ้งกบัการประเมนิการดอ้ยค่า
และมุ่งเน้นการวเิคราะห์รายละเอียดและทําการสอบถามในเชิง
ทดสอบสมมติฐานที่ผู้บริหารใช้ในการประเมินการด้อยค่า  
ซึง่รวมถงึ 
 

- ขา้พเจา้ไดท้ําความเขา้ใจ ประเมนิ และสอบถามผูบ้รหิาร 
ในเชิงทดสอบต่อข้อมูลส่วนประกอบในประมาณการ
กระแสเงินสด รวมถึงกระบวนการที่ใช้ในการคํานวณ 
และทดสอบการคาํนวณของผูบ้รหิาร  

 

- ข้าพเจ้าได้เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดกับ
งบประมาณและแผนธุรกิจซึ่ งอนุมัติโดยคณะกรรมการ 
บริหารของกลุ่มกิจการ และหลกัฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
แผนการในอนาคต  

 

- ข้าพเจ้าได้เปรยีบเทียบผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
ในปีปจัจุบันกับตัวเลขที่คาดการณ์ไว้ในปี ก่อนเพื่ อ
พิจารณาว่าผลการดําเนินงานที่คาดการณ์ไว้ในปีก่อน
สมเหตุสมผลหรอืไม ่ 

 

- ข้าพเจ้าประเมินสมมติฐานที่สําคญัของผู้บริหารที่ใช้ใน 
การคาดการณ์โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกบักําไรขัน้ต้นและ
อตัราการเติบโตโดยการเปรียบเทียบกบัตวัเลขในอดีต
และการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกจิและอุตสาหกรรม  

 

- ขา้พเจา้ไดท้ดสอบตวัแปรที่นํามาใชใ้นการพจิารณาอตัรา
คดิลดและทดสอบการคาํนวณของอตัราดงักล่าว  

 

- ขา้พเจ้าใช้ผู้เชี่ยวชาญดา้นการประเมนิมูลค่าของข้าพเจ้าใน
การสอบทานการประมาณการอย่างเป็นอิสระ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ อตัราคดิลด และเปรยีบเทยีบประมาณการดงักล่าว
กบัประมาณการที่ผูบ้รหิารใช้ 

 

จากการปฏิบตัิงานดงักล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่าสมมติฐาน 
ที่ผู้บริหารใช้ในการประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนใน 
บรษิทัย่อยและค่าความนิยม มคีวามสมเหตุสมผลตามหลกัฐาน
ทีไ่ดร้บั 

  

 



 

ข้อมลูอ่ืน  
 

กรรมการเป็นผู้รบัผดิชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงนิรวม 
และงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบญัชีที่อยู่ในรายงานนัน้  ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รบัรายงานประจําปี
ภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชน้ีี  
 
ความเหน็ของข้าพเจ้าต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถงึขอ้มูลอื่น และขา้พเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ 
ต่อขอ้มลูอื่น 
 
ความรบัผดิชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณา 
ว่าขอ้มูลอื่นมคีวามขดัแยง้ที่มสีาระสําคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ หรอืกบัความรูท้ี่ไดร้บัจากการตรวจสอบ
ของขา้พเจา้ หรอืปรากฏวา่ขอ้มลูอื่นมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม ่ 
 
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ข้าพเจ้า 
ตอ้งสื่อสารเรื่องดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ  
 
ความรบัผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

กรรมการมหีน้าที่รบัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการเหล่าน้ี โดยถูกต้องตามที่ควร 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในที่กรรมการพจิารณาว่าจําเป็น เพื่อให้สามารถ
จดัทํางบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการที่ปราศจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัไม่ว่าจะเกดิจาก
การทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจดัทํางบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ กรรมการรบัผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและ
บรษิทัในการดําเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกบัการดําเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชี
สําหรบัการดําเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่กรรมการมคีวามตัง้ใจที่จะเลกิกลุ่มกิจการและบรษิทั หรอืหยุดดําเนินงาน หรอืไม่สามารถ
ดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีช่่วยกรรมการในการกํากบัดแูลกระบวนการในการจดัทํารายงานทางการเงนิของกลุ่มกจิการและบรษิทั 



 

ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของข้าพเจา้มวีตัถุประสงคเ์พื่อให้ได้ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิ รวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระสําคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด และ
เสนอรายงานของผู้สอบบญัชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ในระดบัสูง   
แต่ไม่ได้เป็นการรบัประกนัว่าการปฏิบตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิ  
อนัเป็นสาระสําคญัที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  และถือว่ามีสาระสําคญั 
เมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิแต่ละรายการ  หรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจ 
ทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่าน้ี  
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ช้ดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีและการสงัเกต และสงสยั
เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 
 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ข ัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญในงบการเงิน รวมและงบการเงิน 

เฉพาะกจิการ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเสีย่งเหล่านัน้ และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระสําคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจาก
ขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจรติอาจเกี่ยวกบัการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงขอ้มูล 
การแสดงขอ้มลูทีไ่มต่รงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคมุภายใน 

 ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกลุ่มกจิการ
และบรษิทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และ 
การเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัทําขึน้โดยกรรมการ  

 สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรบัการดําเนินงานต่อเน่ืองของกรรมการจากหลกัฐานการสอบ
บญัชีที่ได้รบั และประเมนิว่ามีความไม่แน่นอนที่มสีาระสําคญัที่เกี่ยวกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิด  
ข้อสงสยัอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดําเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่  ถ้าข้าพเจ้า 
ไดข้อ้สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนที่มสีาระสําคญั ขา้พเจา้ต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยให้ขอ้สงัเกต
ถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรอืถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ 
ความเหน็ของขา้พเจา้จะเปลี่ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ไดร้บัจนถงึวนัที่ในรายงานของ
ผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกจิการและบรษิทัต้องหยุด
การดาํเนินงานต่อเน่ือง  

 ประเมนิการนําเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทําให้มกีารนําเสนอข้อมูล 
โดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม ่

 ได้รบัหลกัฐานการสอบบญัชทีี่เหมาะสมอย่างเพยีงพอเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงนิของกจิการภายในกลุ่มหรอืกจิกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ขา้พเจา้รบัผดิชอบต่อการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและ
การปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มกจิการ ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้ 
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