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คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่8  

เรือ่ง ส่วนงานด าเนนิงาน 

บทน า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8  เร่ือง “ส่วนงานด าเนินงาน” เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนด

ขึ้ นโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ  ฉบับที่ 8 เร่ือง “ส่วนงานด าเนินงาน” 

โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีได้กล่าวถึงข้อก าหนดในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงาน

ด าเนินงานของกจิการ ผลิตภัณฑแ์ละบริการ ข้อมูลเกี่ยวกบัเขตภมิูศาสตร์ที่ด าเนินกจิการ และลูกค้ารายใหญ่ 

ขอบเขต 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ให้ถือปฏบัิติกบั 

1. งบการเงินเฉพาะกจิการ หรือ งบการเงินของกจิการ ส าหรับกจิการ ดังต่อไปนี้   

1.1. กิจการที่ออกตราสารหน้ีหรือตราสารทุนที่มีการซ้ือขายในตลาดสาธารณะ (ตลาดหลักทรัพย์

ในประเทศ หรือต่างประเทศ หรือการซ้ือขายนอกตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดท้องถิ่น

และตลาดภมูิภาค) หรือ  

1.2. กิจการซ่ึงย่ืนหรืออยู่ระหว่างการด าเนินการเพ่ือย่ืนงบการเงินต่อส านักงานคณะกรรมการ

ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์กรก ากับดูแลอื่น เพ่ือวัตถุประสงค์ใน 

การออกหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ เพ่ือเสนอขายในตลาดสาธารณะ และ 

2. งบการเงินรวมของกลุ่มกจิการ ซ่ึงบริษัทใหญ่เป็นกจิการที่มีลักษณะดังต่อไปน้ี  

2.1. กิจการที่ออกตราสารหน้ีหรือตราสารทุนที่มีการซ้ือขายในตลาดสาธารณะ (ตลาดหลักทรัพย์

ในประเทศ หรือต่างประเทศ หรือการซ้ือขายนอกตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดท้องถิ่น

และตลาดภมูิภาค) หรือ  

2.2. กิจการซ่ึง ย่ืนหรืออยู่ระหว่างการด า เนินการเ พ่ือ ย่ืนงบการเงินรวมต่อส า นักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  หรือองค์กรก ากับดูแลอื่น  

เพ่ือวัตถุประสงค์ในการออกหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ เพ่ือเสนอขายในตลาดสาธารณะ 

ค านยิาม 

ส่วนงานด าเนนิงาน (Operating segments) หมายถึง ส่วนงานของกจิการซ่ึง  

 ด าเนินกจิกรรมทางธุรกจิที่อาจก่อให้เกิดรายได้และค่าใช้จ่าย (รวมถึงรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิด

จากรายการที่มีกบัส่วนงานอื่นในกจิการเดียวกนั)   

 ผลการด าเนินงานได้รับการสอบทานอย่างสม ่า เสมอโดยผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้าน 

การด าเนินงาน เพ่ือใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผล 

การปฏบัิติงาน และ 

 มีข้อมูลทางการเงินที่สามารถแยกต่างหากได้ 
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ผูม้ีอ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน (Chief operating decision maker) หมายถึง บุคคล

ที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏบัิติงานของส่วนงานด าเนินงานของกิจการ (โดยไม่

จ าเป็นต้องเป็นผู้จัดการที่มีช่ือต าแหน่งดังกล่าว) โดยส่วนใหญ่ผู้มีอ านาจตัดสนิใจสงูสดุด้านการด าเนินงานจะ

เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏบัิติการ หรืออาจจะเป็นกลุ่มของคณะกรรมการของ

กจิการ หรือกลุ่มอื่นๆ 

ส่วนงานทีร่ายงาน (Reportable segments) 

กจิการต้องแยกเสนอรายงานข้อมูลของแต่ละส่วนงานด าเนินงาน เมื่อเข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อดังต่อไปนี้   

1. มีลักษณะครบถ้วนตามค านิยามของส่วนงานด าเนินงาน หรือ เป็นผลจากการรวมส่วนงานตั้งแต่

สองส่วนงานขึ้นไป  

2. เกนิเกณฑเ์ชิงปริมาณข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปนี้  

2.1. รายได้ทั้งสิ้ นที่ส่วนงานน้ันได้รับจากการขายให้กับลูกค้าภายนอกและรายได้ที่เกิดจาก 

การขายหรือโอนระหว่างส่วนงานมีจ านวนตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายได้รวมทั้งสิ้นของทุก

ส่วนงานรวมกนัไม่ว่าจะเป็นรายได้จากภายนอกหรือภายใน  

2.2. ค่าสัมบูรณ์ของผลก าไรหรือขาดทุนของส่วนงานมีจ านวนตั้งแต่ร้อยละ 10 ของค่าสัมบูรณ์

ของ (1) ผลก าไรรวมของทุกส่วนงานด าเนินงานที่มีผลก าไร และ (2) ผลขาดทุนรวมของ

ทุกส่วนงานด าเนินงานที่มีผลขาดทุน แล้วแต่จ านวนใดจะมากกว่า 

2.3. สินทรัพย์ของส่วนงานมีจ านวนตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของสินทรัพย์ทั้งสิ้นของทุกส่วนงาน

รวมกนั  

ในบางกรณีส่วนงานด าเนินงานมักจะแสดงผลการด าเนินงานทางการเงินในระยะยาวคล้ายๆ กัน  

ถ้ามีลักษณะเชิงเศรษฐกิจที่คล้ายคลึงกัน ตัวอย่างเช่น อัตราก าไรขั้นต้นเฉล่ียระยะยาวส าหรับสองส่วนงาน

ด าเนินงานน่าจะใกล้เคียงกนัถ้าลักษณะเชิงเศรษฐกจิของสองส่วนงานคล้ายคลึงกัน ส่วนงานด าเนินงานตั้งแต่

สองส่วนงานขึ้นไปอาจจะรวมกันเป็นส่วนงานด าเนินงานเดียว ถ้าส่วนงานเหล่าน้ันมีลักษณะเชิงเศรษฐกิจ 

ที่คล้ายคลึงกนั และมีความคล้ายคลึงกนัในแต่ละเร่ืองดังต่อไปน้ี 

1. ลักษณะของผลิตภัณฑแ์ละบริการ  

2. ลักษณะของกระบวนการผลิต  

3. ประเภทหรือกลุ่มของลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑแ์ละบริการ  

4. วิธกีารจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑห์รือวิธกีารให้บริการ และ  

5. ลักษณะของสภาพแวดล้อมด้านการก ากบัดูแล (ถ้าเกี่ยวข้อง) เช่น สถาบันการเงิน กจิการ

ประกนัภัย หรือกจิการด้านสาธารณปูโภค 

อย่างไรกต็าม กจิการอาจจะพิจารณารายงานหรือเปิดเผยข้อมูลของส่วนงานด าเนินงานที่ไม่เข้าเกณฑ์

ข้างต้นแยกต่างหาก หากผู้บริหารเช่ือว่าข้อมูลของส่วนงานดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน 
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นอกจากน้ีหากผลรวมของรายได้ที่เกิดจากลูกค้าภายนอกของทุกส่วนงานที่รายงานมีจ านวนต ่ากว่า

ร้อยละ 75 ของรายได้รวมของกิจการ กิจการต้องรายงานส่วนงานเพ่ิมเติม (ถึงแม้ว่าส่วนงานที่รายงานที่

เพ่ิมข้ึนน้ันจะไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ข้างต้น) จนกระทั่งผลรวมของรายได้ที่เกิดจากลูกค้าภายนอก

ของทุกส่วนงานที่รายงานมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของรายได้รวมของกิจการ ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม

ทางธุรกจิอื่นและส่วนงานด าเนินงานที่ไม่ได้แยกรายงาน จะถูกรวมกันและเปิดเผยไว้ในหัวข้อ “ส่วนงานอื่น” 

และแสดงแยกต่างหากจากรายการกระทบยอดอื่นๆ นอกจากน้ี กิจการจะต้องอธิบายแหล่งที่มาของรายได้ที่

รวมอยู่ในหัวข้อ “ส่วนงานอื่น” ด้วย 

ตวัอย่างการพจิารณาส่วนงานด าเนนิงานทีต่อ้งมีการเสนอรายงาน 

บริษัท กขค มีส่วนงานด าเนินงาน 5 ส่วนงาน ซ่ึงไม่มีการซ้ือขายระหว่างกนัและมีผลการด าเนินงานดังน้ี 

 

ส่วนงาน รายได ้ ก าไร ขาดทุน สินทรพัย ์

ก 100,000 5,000  60,000 

ข 280,000 10,000  120,000 

ค 130,000 - (35,000) 40,000 

ง 500,000 - (80,000) 190,000 

จ 450,000 20,000  160,000 

รวม 1,460,000 35,000 (115,000) 570,000 

 เกณฑร์ายได้ที่ใช้ทดสอบคือ 146,000 บาท (10% ของ 1,460,000) 

 เกณฑ์ผลก าไรที่ใช้ทดสอบคือ 11,500 บาท (10% ของ 115,000 เน่ืองจากจ านวนรวม

ของผลขาดทุนเฉพาะทุกส่วนงานที่มีผลขาดทุนเท่ากับ 115,000 บาท ซ่ึงมากกว่าจ านวน

รวมของก าไรเฉพาะทุกส่วนงานที่มีก าไรซ่ึงเทา่กบั 35,000 บาท) 

 เกณฑส์นิทรัพย์ที่ใช้ทดสอบคือ 57,000 บาท (10% ของ 570,000) 

 

ส่วนงาน ทดสอบ 10% 

ของรายได ้

ทดสอบ 10% 

ของก าไร 

ทดสอบ 10% 

ของสินทรพัย ์

ทดสอบ 75% 

ของรายได ้

เกณฑท์ดสอบ 146,000 11,500 57,000 1,095,000 

ก     

ข ผ่าน  ผ่าน 280,000 

ค  ผ่าน  130,000 

ง ผ่าน ผ่าน ผ่าน 500,000 

จ ผ่าน ผ่าน ผ่าน 450,000 

   รวม 1,360,000 
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จากการวิเคราะห์ข้างต้น ส่วนงานที่ผ่านการทดสอบคือ ส่วนงาน ข ค ง และ จ ที่เป็นส่วนงานที่ต้อง

แยกเสนอรายงาน ซ่ึงจ านวนรวมของรายได้จากส่วนงานดังกล่าวเท่ากับ 1,360,000 บาท เกินกว่า 

1,095,000 บาท (75% ของ 1,460,000) จึงผ่านเกณฑก์ารทดสอบ 75% ของรายได้รวมของบริษัททั้งหมด 

การเปิดเผยขอ้มูล 

กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปน้ีเพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถใช้ในการประเมินลักษณะและ

ผลกระทบทางการเงินของกจิกรรมทางธุรกจิ และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกจิที่กจิการด าเนินงานอยู่ 

1. ข้อมูลทั่วไป 

กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่กิจการใช้ในการก าหนดส่วนงานที่รายงาน รวมถึงเกณฑ์ 

การจัดองค์กร (เช่น ฝ่ายบริหารจัดองค์กรตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ เขตภมูิศาสตร์ การก ากับดูแล

หรือหลายปัจจัยรวมกัน และมีการรวมของส่วนงานต่างๆ หรือไม่) และประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการที่

ก่อให้เกดิรายได้ของแต่ละส่วนงานที่รายงาน 

ตวัอย่างการเปิดเผยขอ้มูลทัว่ไป 

ขอ้มูลเกีย่วกบัประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการของแต่ละส่วนงานทีร่ายงาน 

กจิการมีส่วนงานที่รายงานจ านวน 5 ส่วนงาน ประกอบด้วย  

(1) ส่วนงานช้ินส่วนรถยนต์ ด าเนินธุรกิจผลิตช้ินส่วนรถยนต์เพ่ือจ าหน่ายให้แก่ผู้แทนจ าหน่าย

ช้ินส่วนรายย่อย 

(2) ส่วนงานเรือยนต์ ด าเนินธุรกจิผลิตเรือยนต์ขนาดเลก็เพ่ือจ าหน่ายให้แก่ธุรกจิน า้มันนอกชายฝั่ง

และธุรกจิที่คล้ายคลึงกนั 

(3) ส่วนงานซอฟทแ์วร์ ด าเนินธุรกิจพัฒนาซอฟทแ์วร์ส าเร็จรูปเพ่ือจ าหน่ายให้แก่ผู้ผลิตอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์และร้านค้ารายย่อย 

(4) ส่วนงานอเิลก็ทรอนิกส์ ด าเนินธุรกจิผลิตแผงวงจรอเิลก็ทรอนิกสแ์ละผลิตภัณฑเ์กี่ยวเน่ืองเพ่ือ

จ าหน่ายให้แก่ผู้ผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

(5) ส่วนงานการเงิน รับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านการเงินของบริษัท รวมถึงการจัดหาเงินทุน 

การรับค าสั่งซ้ือของลูกค้าของผลิตภัณฑ์ในส่วนงานอื่น และการกู้ยืมเงินโดยมีหลักทรัพย์ค า้ประกัน 

 

ปัจจยัทีก่ิจการใชใ้นการก าหนดส่วนงานทีร่ายงาน 

ส่วนงานที่รายงานของกิจการเป็นหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ซ่ึงน าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่

หลากหลายให้แก่ลูกค้า แต่ละส่วนงานจะมีการบริหารจัดการแยกจากกันเน่ืองจากแต่ละธุรกิจ

ต้องการกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีและการตลาดที่แตกต่างกัน ธุรกิจส่วนใหญ่จะได้มาจากการซ้ือ

กจิการที่แยกจากกนั และผู้บริหารของกจิการดังกล่าวยังคงอยู่ภายหลังจากการซ้ือธุรกจิเสรจ็สิ้น 

2. ข้อมูลเกี่ยวกบัก าไรหรือขาดทุน สนิทรัพย์ และหน้ีสนิ 

กิจการต้องรายงานผลก าไรหรือขาดทุนของแต่ละส่วนงานที่รายงานเสมอ อย่างไรกต็ามกิจการต้อง

รายงานจ านวนสนิทรัพย์รวมและหน้ีสนิรวมของแต่ละส่วนงานที่รายงานเฉพาะในกรณีที่จ านวนน้ันได้ถูกน าเสนอ
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ต่อผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ นอกจากน้ีกิจการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้

ส าหรับแต่ละส่วนงานที่รายงานหากข้อมูลดังกล่าวรวมอยู่ในผลก าไรหรือขาดทุนของส่วนงานที่สอบทานโดยผู้มี

อ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงาน หรือข้อมูลดังกล่าวได้น าเสนอให้กับผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุด 

ด้านการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ แม้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะไม่ได้รวมอยู่ในผลก าไรหรือขาดทุนของส่วนงานกต็าม 

 รายได้ที่รับจากลูกค้าภายนอก  

 รายได้จากรายการกบัส่วนงานด าเนินงานอื่นในกจิการเดียวกนั 

 ดอกเบี้ ยรับ  

 ดอกเบี้ ยจ่าย  

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย  

 รายการรายได้และค่าใช้จ่ายที่มีนัยส าคัญ  

 ส่วนแบ่งผลก าไรหรือผลขาดทุนจากบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่บันทกึตามวิธส่ีวนได้เสีย  

 ค่าใช้จ่ายหรือรายได้ภาษีเงินได้ และ  

 รายการที่มิใช่เงินสดที่มีนัยส าคัญอื่นๆ ที่ไม่ใช่ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 

กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปน้ีของแต่ละส่วนงานที่รายงานหากจ านวนน้ันรวมอยู่ในสินทรัพย์

ของส่วนงานที่ได้รับการสอบทานโดยผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงาน หรือจ านวนดังกล่าวได้มี

การน าเสนอแก่ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ แม้ว่าจะไม่รวมในสินทรัพย์ของ

ส่วนงาน  

 มูลค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า ที่บันทกึตามวิธส่ีวนได้เสีย และ  

 มูลค่าการเพ่ิมข้ึนของสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน นอกเหนือจากเคร่ืองมือทางการเงิน สินทรัพย์ภาษี

เงินได้รอตัดบัญชี สินทรัพย์ผลประโยชน์หลังออกจากงาน และสิทธิตามสัญญาประกันภัย เช่น 

รายจ่ายลงทุนส าหรับสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนของส่วนงานที่รายงาน 

ตวัอย่างการเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัก าไรหรือขาดทุน สินทรพัย ์และหนี้ สินของส่วนงาน 

 ช้ินส่วน

รถยนต ์

เรือยนต ์ ซอฟทแ์วร ์ อิเล็กทรอนิกส ์ การเงิน อ่ืนๆ รวม 

 ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 

รายได้จากลูกค้าภายนอก 3,000 5,000 9,500 12,000 5,000 1,000 35,500 

รายได้ระหว่างส่วนงาน - - 3,000 1,500 - - 4,500 

รายได้ดอกเบี้ย 450 800 1,000 1,500 - - 3,750 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 350 600 700 1,100 - - 2,750 

รายได้ดอกเบี้ยสทุธ ิ - - - - 1,000 - 1,000 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด

จ าหน่าย 200 100 50 1,500 1,100 - 2,950 

ก าไรของส่วนงานที่รายงาน 200 70 900 2,300 50 100 4,070 

รายการที่มิใช่เงินสดที่

ส าคัญอื่นๆ        

การด้อยค่าของสนิทรัพย์ - 200 - - - - 200 
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 ช้ินส่วน

รถยนต ์

เรือยนต ์ ซอฟทแ์วร ์ อิเล็กทรอนิกส ์ การเงิน อ่ืนๆ รวม 

สนิทรัพย์ของส่วนงานที่

รายงาน 2,000 5,000 3,000 12,000 57,000 2,000 81,000 

รายจ่ายลงทุนส าหรับ

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนของ

ส่วนงานที่รายงาน 300 700 500 800 600 - 2,900 

หน้ีสนิของส่วนงานที่

รายงาน 1,050 3,000 1,800 8,000 30,000 - 43,500 

3. การกระทบยอดรวมของรายได้ ผลก าไรหรือขาดทุน สนิทรัพย์ หน้ีสิน และรายการอื่นที่มีสาระส าคัญ

ของทุกส่วนงานรวมกนั ให้ตรงกบัยอดรวมของกจิการ 

กจิการต้องท าการกระทบยอด ทุกรายการดังต่อไปนี้   

 ผลรวมของรายได้ของทุกส่วนงานที่รายงาน กบัรายได้รวมของกจิการ  

 ผลรวมของก าไรหรือขาดทุนของทุกส่วนงานที่รายงาน กับผลก าไรหรือขาดทุนรวมก่อน

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (รายได้ภาษีเงินได้) ของกจิการและก่อนการด าเนินงานที่ยกเลิกของกิจการ 

อย่างไรกต็าม ถ้ากิจการปันส่วนบางรายการให้กับส่วนงานที่รายงาน เช่น ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

(รายได้ภาษีเงินได้) กิจการอาจจะกระทบยอดผลรวมของก าไรหรือขาดทุนของทุกส่วนงานที่

รายงานกบัก าไรหรือขาดทุนของกจิการหลังรายการเหล่านั้น  

 ผลรวมของสนิทรัพย์ของทุกส่วนงานที่รายงาน กบัสนิทรัพย์รวมของกจิการ  

 ผลรวมของหน้ีสินของทุกส่วนงานที่รายงาน กับหน้ีสินรวมของกิจการ หากหน้ีสินของส่วนงาน

ได้ถูกน าเสนอต่อผู้มีอ านาจตัดสนิใจสงูสดุด้านการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ  

 ผลรวมของรายการที่มีสาระส าคัญอื่นๆ ที่เปิดเผยแยกตามส่วนงานที่รายงาน กับยอดรวม ของ

กจิการ  

ทุกรายการกระทบยอดที่มีสาระส าคัญต้องถูกก าหนดและอธิบายแยกจากกัน ตัวอย่างเช่น มูลค่าของ

รายการปรับปรุงที่มีสาระส าคัญที่ใช้ในการกระทบยอดผลก าไรหรือขาดทุนของส่วนงานที่รายงาน  

กับผลก าไรหรือขาดทุนของกิจการที่เกิดจากการใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกัน ต้องอธิบายแยก

จากรายการอื่น 

ตวัอย่างการกระทบยอดรวมของรายได ้ผลก าไรหรือขาดทุน สินทรพัย ์และหนี้ สิน 

รายได ้ ลา้นบาท 

รายได้รวมส าหรับส่วนงานที่รายงาน 39,000 

รายได้อื่น 1,000 

ตัดรายการรายได้ระหว่างส่วนงาน (4,500) 

รายได้ของกจิการ 35,500 
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ก าไรหรือขาดทุน ลา้นบาท 

ก าไรหรือขาดทุนรวมส าหรับส่วนงานที่รายงาน 3,970 

ก าไรหรือขาดทุนอื่น 100 

ตัดรายการก าไรระหว่างส่วนงาน (500) 

รายการที่ไม่สามารถปันส่วนได้:  

   เงินชดเชยรับจากคดีความฟ้องร้อง 500 

   ค่าใช้จ่ายอื่นของส านักงาน (750) 

ปรับปรุงค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานใน 

งบการเงินรวม (250) 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 3,070 

 

สินทรพัย ์ ลา้นบาท 

สนิทรัพย์รวมส าหรับส่วนงานที่รายงาน 79,000 

สนิทรัพย์อื่น 2,000 

ตัดรายการลูกหน้ีจากส านักงานใหญ่ (1,000) 

รายการอื่นๆ ที่ไม่สามารถปันส่วนได้ 1,500 

สนิทรัพย์รวมของกจิการ 81,500 

 

หนี้ สิน ลา้นบาท 

หน้ีสนิรวมส าหรับส่วนงานที่รายงาน 43,850 

หน้ีสนิผลประโยชน์หลังออกจากงานที่ไม่สามารถ

ปันส่วนได้ 25,000 

หน้ีสนิรวมของกจิการ 68,850 

 

รายการอื่นทีม่ีสาระส าคญั 

ส่วนงานที่

รายงานรวม 

รายการปรบัปรุง รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

รายได้ดอกเบี้ ย 3,750 75 3,825 

ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย 2,750 (50) 2,700 

ค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดหาสนิทรัพย์ 2,900 1,000 3,900 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 2,950 - 2,950 

การด้อยค่าของสนิทรัพย์ 200 - 200 
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การปรบัยอ้นหลงัขอ้มูลทีเ่คยรายงานไว ้

หากกิจการมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างภายในองค์กร ซ่ึงท าให้ส่วนงานที่รายงานเปล่ียนแปลงไป 

กจิการจะต้องปรับย้อนหลังข้อมูลในงบการเงินงวดก่อนๆ รวมถึงงวดระหว่างกาล ยกเว้นไม่มีข้อมูลที่จ าเป็น

หรือต้นทุนในการจัดท าข้อมูลสูงเกินไป การพิจารณาว่าไม่มีข้อมูลที่จ าเป็นหรือต้นทุนในการจัดท าข้อมูลสูง

เกินไป ต้องพิจารณาแยกเป็นแต่ละรายการที่เปิดเผย และภายหลังจากการเปล่ียนแปลงส่วนงานที่รายงาน 

กจิการต้องเปิดเผยว่ากจิการได้มีการปรับย้อนหลังข้อมูลตามส่วนงานส าหรับงวดก่อนๆหรือไม่ 

หากกิจการมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างภายในองค์กร ซ่ึงท าให้ส่วนงานที่รายงานเปล่ียนแปลงไป 

แต่กจิการไม่ได้มีการปรับย้อนหลังข้อมูลตามส่วนงานของงวดก่อนๆ รวมถึงงวดระหว่างกาล เพ่ือสะท้อนให้

เหน็ถึงการเปล่ียนแปลง กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลตามส่วนงานส าหรับงวดปัจจุบันทั้งตามเกณฑ์เดิมและ

เกณฑใ์หม่ในงวดที่มีการเปล่ียนแปลง ยกเว้นไม่มีข้อมูลที่จ าเป็นหรือต้นทุนในการจัดท าข้อมูลสูงเกนิไป 

การเปิดเผยขอ้มูลของกิจการ 

กจิการที่ต้องปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีจะต้องเปิดเผยข้อมูลของกิจการ แม้ว่า

กจิการดังกล่าวจะมีส่วนงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว บางกจิการอาจจะไม่ได้บริหารองค์กรแยกตามความแตกต่าง

ของผลิตภัณฑ์และบริการ หรือตามความแตกต่างเขตภูมิศาสตร์ ส่วนงานที่รายงานของกิจการเหล่าน้ันอาจจะ

รายงานรายได้ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์และบริการที่ส าคัญที่แตกต่างกันหลายๆอย่าง หรืออาจมีมากกว่าหน่ึงส่วนงาน

ที่น าเสนอรายได้ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์และบริการชนิดเดียวกัน ในท านองเดียวกัน ส่วนงานที่รายงานอาจจะถือ

ครองสนิทรัพย์ในหลายๆ พ้ืนที่ทางภมิูศาสตร์และรายงานรายได้ที่เกิดจากลูกค้าที่อยู่ในพ้ืนที่ที่แตกต่างกัน หรือ

อาจมีมากกว่าหน่ึงส่วนงานที่ด าเนินการในเขตภมูิศาสตร์เดียวกัน กิจการจะต้องรายงานข้อมูลดังต่อไปน้ี หาก

ข้อมูลน้ันไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของข้อมูลของส่วนงานที่รายงานตามที่ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

1. ข้อมูลเกี่ยวกบัผลิตภัณฑแ์ละบริการ 

กจิการต้องรายงานรายได้จากลูกค้าภายนอกส าหรับแต่ละผลิตภัณฑ์และบริการ หรือแต่ละกลุ่ม

ของผลิตภัณฑแ์ละบริการที่คล้ายคลึงกนั ยกเว้นไม่มีข้อมูลที่จ าเป็นหรือต้นทุนในการจัดท าข้อมูล

สงูเกนิไป ซ่ึงกจิการจะต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าว โดยรายได้ที่รายงานต้องมาจากข้อมูลทาง

การเงินที่ใช้ในการจัดท างบการเงินของกจิการ 

2. ข้อมูลเกี่ยวกบัเขตภมิูศาสตร์ 

กิจการต้องรายงานข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ ดังต่อไปน้ี ยกเว้นไม่มีข้อมูลที่จ าเป็นหรือต้นทุนใน 

การจัดท าข้อมูลสงูเกนิไป  

 รายได้จากลูกค้าภายนอก (ก) จากประเทศที่กิจการต้ังอยู่ และ (ข) จากประเทศอื่นๆ 

ทุกประเทศที่กจิการมีรายได้ ในกรณีที่รายได้จากลูกค้าภายนอกจากประเทศใดประเทศ

หน่ึงมีสาระส าคัญ ต้องมีการเปิดเผยรายได้น้ันแยกต่างหาก และกิจการต้องเปิดเผย

หลักเกณฑท์ี่ใช้ในการแยกรายได้จากลูกค้าภายนอกของแต่ละประเทศ  

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน นอกจากเคร่ืองมือทางการเงิน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

สินทรัพย์ผลประโยชน์หลังออกจากงาน และสิทธิตามสัญญาประกันภัย (ก) ที่ต้ังอยู่ใน
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ประเทศที่กิจการด าเนินการอยู่ (ข) ตั้งอยู่ในประเทศอื่นๆ ที่กิจการถือครองสินทรัพย์

อยู่ในกรณีที่สนิทรัพย์ที่อยู่ในประเทศใดประเทศหน่ึงมีจ านวนที่มีสาระส าคัญ สินทรัพย์

เหล่านั้นต้องมีการเปิดเผยแยกต่างหาก 

ตวัอย่างการรายงานขอ้มูลเกีย่วกบัเขตภูมิศาสตร ์

ขอ้มูลเกี่ยวกบัเขตภูมิศาสตร ์ รายได ้ สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 

 ลา้นบาท ลา้นบาท 

สหรัฐอเมริกา 19,000 11,000 

แคนาดา 4,200 - 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 3,400 6,500 

ญี่ปุ่น 2,900 3,500 

ประเทศอื่นๆ 6,000 3,000 

รวม 35,500 24,000 

3. ข้อมูลเกี่ยวกบัลูกค้ารายใหญ่ 

กิจการจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการพ่ึงพิงลูกค้ารายใหญ่ของกิจการ ถ้ารายได้จากรายการ

กับลูกค้าภายนอกรายใดรายหน่ึงมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ กิจการต้อง

เปิดเผยยอดรวมของรายได้จากลูกค้าแต่ละรายดังกล่าว และระบุส่วนงานหน่ึงหรือหลายส่วนงาน

ที่รายงานรายได้ดังกล่าว กิจการไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยรายช่ือของลูกค้ารายใหญ่หรือจ านวนของ

รายได้ซ่ึงแต่ละส่วนงานได้รับจากลูกค้ารายน้ัน 

ตวัอย่างการรายงานขอ้มูลเกีย่วกบัลูกคา้รายใหญ่ 

รายได้จากลูกค้าหน่ึงรายของส่วนงานอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์และส่วนงานซอฟท์แวร์มีจ านวน 

500 ล้านบาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 15 ของรายได้รวมทั้งหมดของกจิการ 
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ภาคผนวก แผนภาพการพิจารณาส่วนงานทีร่ายงาน 

 

   

ก าหนดส่วนงานด  าเนินงานจาก

ระบบการรายงานข้อมูลส  าหรับ

ผู้ มีอ  านาจตัดสินใจสูงสุดด้าน

การด าเนินงาน

ส่วนงานเข้าเง ื่อนไขการ

รวมส่วนงานหรือไม่

ส่วนงานท่ีเหลือเข้า

เง ื่อนไขการรวมส่วนงาน

หรือไม่

                    

ส่วนงานด าเนินงาน

เป็นไปตามเกณฑ์เชิง

ปริมาณหรือไม่

รายได ้ของส่วนงานที่รายงานมีค่า

ไม ่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของรายได ้

รวมของกิจการหรือไม่

รายงานส่วนงานเพ่ิมเติม หากผลรวมของรายได้ที่เกิดจากล ูกค้า

ภายนอกของทุกส่วนงานท่ีรายงานต ่ากว่าร้อยละ 75 ของรายได้

รวมของกิจการ 

ส่วนงานท่ีไม่ได้แยกรายงาน จะถูกรวมกันและเปิดเผยไว้ในหัวข้อ

ส่วนงานอ่ืน

รวมส่วนงานหากต้องการ

ส่วนงานท่ีรายงานที่ต้อง

เปิดเผยข้อมูล

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่
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