คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
เรือ่ ง ส่วนงานดาเนินงาน
บทนา
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 เรื่อง “ส่วนงานดาเนินงาน” เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าหนด
ขึ้น โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ระหว่ า งประเทศ ฉบั บ ที่ 8 เรื่ อง “ส่วนงานด าเนิ น งาน”
โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ นี้ได้ กล่ า วถึง ข้ อก าหนดในการเปิ ดเผยข้ อมู ลเกี่ยวกับส่วนงาน
ดาเนินงานของกิจการ ผลิตภัณฑ์และบริการ ข้ อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์ท่ดี าเนินกิจการ และลูกค้ ารายใหญ่
ขอบเขต
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ให้ ถือปฏิบัติกบั
1. งบการเงินเฉพาะกิจการ หรือ งบการเงินของกิจการ สาหรับกิจการ ดังต่อไปนี้
1.1. กิจการที่ออกตราสารหนี้หรื อตราสารทุนที่มีการซื้อขายในตลาดสาธารณะ (ตลาดหลักทรัพย์
ในประเทศ หรือต่างประเทศ หรือการซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดท้ องถิ่น
และตลาดภูมิภาค) หรือ
1.2. กิจการซึ่งยื่นหรืออยู่ระหว่างการดาเนินการเพื่อยื่นงบการเงินต่อสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์กรกากับดูแลอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ใน
การออกหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ เพื่อเสนอขายในตลาดสาธารณะ และ
2. งบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ ซึ่งบริษัทใหญ่เป็ นกิจการที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
2.1. กิจการที่ออกตราสารหนี้หรื อตราสารทุนที่มีการซื้อขายในตลาดสาธารณะ (ตลาดหลักทรัพย์
ในประเทศ หรือต่างประเทศ หรือการซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดท้ องถิ่น
และตลาดภูมิภาค) หรือ
2.2. กิ จ การซึ่ ง ยื่ น หรื อ อยู่ ร ะหว่ า งการด าเนิ น การเพื่ อยื่ น งบการเงิ น รวมต่ อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการก ากับ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
หรื อ องค์ ก รก ากั บ ดู แ ลอื่ น
เพื่อวัตถุประสงค์ในการออกหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ เพื่อเสนอขายในตลาดสาธารณะ
คานิยาม
ส่วนงานดาเนินงาน (Operating segments) หมายถึง ส่วนงานของกิจการซึ่ง
 ดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่อาจก่อให้ เกิดรายได้ และค่าใช้ จ่าย (รวมถึงรายได้ และค่าใช้ จ่ายที่เกิด
จากรายการที่มีกบั ส่วนงานอื่นในกิจการเดียวกัน)
 ผลการด าเนิ น งานได้ รั บ การสอบทานอย่ า งสม่ า เสมอโดยผู้ มี อ านาจตั ด สิ น ใจสู ง สุ ด ด้ า น
การดาเนินงาน เพื่อใช้ ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้ กับ ส่วนงานและประเมินผล
การปฏิบัติงาน และ
 มีข้อมูลทางการเงินที่สามารถแยกต่างหากได้
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ผูม้ ีอานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดาเนินงาน (Chief operating decision maker) หมายถึง บุคคล
ที่มีหน้ าที่ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานดาเนินงานของกิจการ (โดยไม่
จาเป็ นต้ องเป็ นผู้จัดการที่มีช่ ือตาแหน่งดังกล่าว) โดยส่วนใหญ่ผ้ ูมีอานาจตัดสินใจสูงสุดด้ านการดาเนินงานจะ
เป็ นประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารหรือ ประธานเจ้ าหน้ าที่ปฏิบัติการ หรืออาจจะเป็ นกลุ่มของคณะกรรมการของ
กิจการ หรือกลุ่มอื่นๆ
ส่วนงานทีร่ ายงาน (Reportable segments)
กิจการต้ องแยกเสนอรายงานข้ อมูลของแต่ละส่วนงานดาเนินงาน เมื่อเข้ าเงื่อนไขทั้งสองข้ อดังต่อไปนี้
1. มีลักษณะครบถ้ วนตามคานิยามของส่วนงานดาเนินงาน หรือ เป็ นผลจากการรวมส่วนงานตั้งแต่
สองส่วนงานขึ้นไป
2. เกินเกณฑ์เชิงปริมาณข้ อใดข้ อหนึ่งดังต่อไปนี้
2.1. รายได้ ท้ังสิ้น ที่ส่ว นงานนั้ น ได้ รั บ จากการขายให้ กับ ลู ก ค้ า ภายนอกและรายได้ ท่ีเ กิดจาก
การขายหรือโอนระหว่างส่วนงานมีจานวนตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายได้ รวมทั้งสิ้นของทุก
ส่วนงานรวมกันไม่ว่าจะเป็ นรายได้ จากภายนอกหรือภายใน
2.2. ค่าสัมบูรณ์ของผลกาไรหรือขาดทุนของส่วนงานมีจานวนตั้งแต่ร้อยละ 10 ของค่าสัมบูรณ์
ของ (1) ผลกาไรรวมของทุกส่วนงานดาเนินงานที่มีผลกาไร และ (2) ผลขาดทุนรวมของ
ทุกส่วนงานดาเนินงานที่มีผลขาดทุน แล้ วแต่จานวนใดจะมากกว่า
2.3. สินทรัพย์ของส่วนงานมีจานวนตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของสินทรัพย์ท้งั สิ้นของทุกส่วนงาน
รวมกัน
ในบางกรณีส่วนงานดาเนินงานมักจะแสดงผลการดาเนินงานทางการเงินในระยะยาวคล้ ายๆ กัน
ถ้ ามีลักษณะเชิงเศรษฐกิจที่คล้ ายคลึงกัน ตัวอย่างเช่น อัตรากาไรขั้นต้ นเฉลี่ยระยะยาวสาหรับสองส่วนงาน
ดาเนินงานน่าจะใกล้ เคียงกันถ้ าลักษณะเชิงเศรษฐกิจของสองส่วนงานคล้ ายคลึงกัน ส่วนงานดาเนินงานตั้งแต่
สองส่วนงานขึ้นไปอาจจะรวมกันเป็ นส่วนงานดาเนินงานเดียว ถ้ าส่วนงานเหล่านั้นมีลักษณะเชิงเศรษฐกิจ
ที่คล้ ายคลึงกัน และมีความคล้ ายคลึงกันในแต่ละเรื่องดังต่อไปนี้
1. ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ
2. ลักษณะของกระบวนการผลิต
3. ประเภทหรือกลุ่มของลูกค้ าที่ใช้ ผลิตภัณฑ์และบริการ
4. วิธกี ารจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์หรือวิธกี ารให้ บริการ และ
5. ลักษณะของสภาพแวดล้ อมด้ านการกากับดูแล (ถ้ าเกี่ยวข้ อง) เช่น สถาบันการเงิน กิจการ
ประกันภัย หรือกิจการด้ านสาธารณูปโภค
อย่างไรก็ตาม กิจการอาจจะพิจารณารายงานหรือเปิ ดเผยข้ อมูลของส่วนงานดาเนินงานที่ไม่เข้ าเกณฑ์
ข้ างต้ นแยกต่างหาก หากผู้บริหารเชื่อว่าข้ อมูลของส่วนงานดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์ต่อผู้ใช้ งบการเงิน
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นอกจากนี้หากผลรวมของรายได้ ท่เี กิดจากลูกค้ าภายนอกของทุกส่วนงานที่รายงานมีจานวนต่ากว่า
ร้ อยละ 75 ของรายได้ รวมของกิจการ กิจการต้ องรายงานส่วนงานเพิ่มเติม (ถึงแม้ ว่าส่วนงานที่รายงานที่
เพิ่มขึ้นนั้นจะไม่เข้ าหลักเกณฑ์ตามที่กาหนดไว้ ข้างต้ น) จนกระทั่งผลรวมของรายได้ ท่เี กิดจากลูกค้ าภายนอก
ของทุกส่วนงานที่รายงานมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของรายได้ รวมของกิจการ ข้ อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม
ทางธุรกิจอื่นและส่วนงานดาเนินงานที่ไม่ได้ แยกรายงาน จะถูกรวมกันและเปิ ดเผยไว้ ในหัวข้ อ “ส่วนงานอื่น”
และแสดงแยกต่างหากจากรายการกระทบยอดอื่นๆ นอกจากนี้ กิจการจะต้ องอธิบายแหล่งที่มาของรายได้ ท่ี
รวมอยู่ในหัวข้ อ “ส่วนงานอื่น” ด้ วย
ตัวอย่างการพิจารณาส่วนงานดาเนินงานทีต่ อ้ งมีการเสนอรายงาน
บริษัท กขค มีส่วนงานดาเนินงาน 5 ส่วนงาน ซึ่งไม่มีการซื้อขายระหว่างกันและมีผลการดาเนินงานดังนี้
ส่วนงาน
ก
ข
ค
ง
จ
รวม

รายได้
กาไร
ขาดทุน
สินทรัพย์
100,000
5,000
60,000
280,000
10,000
120,000
130,000
(35,000)
40,000
500,000
(80,000)
190,000
450,000
20,000
160,000
1,460,000
35,000 (115,000)
570,000

 เกณฑ์รายได้ ท่ใี ช้ ทดสอบคือ 146,000 บาท (10% ของ 1,460,000)
 เกณฑ์ผลกาไรที่ใช้ ทดสอบคือ 11,500 บาท (10% ของ 115,000 เนื่องจากจานวนรวม
ของผลขาดทุนเฉพาะทุกส่วนงานที่มีผลขาดทุนเท่ากับ 115,000 บาท ซึ่งมากกว่าจานวน
รวมของกาไรเฉพาะทุกส่วนงานที่มีกาไรซึ่งเท่ากับ 35,000 บาท)
 เกณฑ์สนิ ทรัพย์ท่ใี ช้ ทดสอบคือ 57,000 บาท (10% ของ 570,000)
ส่วนงาน
เกณฑ์ทดสอบ
ก
ข
ค
ง
จ

ทดสอบ 10% ทดสอบ 10% ทดสอบ 10% ทดสอบ 75%
ของรายได้
ของกาไร
ของสินทรัพย์ ของรายได้
146,000
11,500
57,000
1,095,000
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
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ผ่าน
ผ่าน
รวม

280,000
130,000
500,000
450,000
1,360,000
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
จากการวิเคราะห์ข้างต้ น ส่วนงานที่ผ่านการทดสอบคือ ส่วนงาน ข ค ง และ จ ที่เป็ นส่วนงานที่ต้อง
แยกเสนอรายงาน ซึ่ ง จ านวนรวมของรายได้ จ ากส่ ว นงานดั ง กล่ า วเท่ า กั บ 1,360,000 บาท เกิ น กว่ า
1,095,000 บาท (75% ของ 1,460,000) จึงผ่านเกณฑ์การทดสอบ 75% ของรายได้ รวมของบริษัททั้งหมด
การเปิ ดเผยข้อมูล
กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลดังต่อไปนี้ เพื่ อให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินสามารถใช้ ในการประเมินลักษณะและ
ผลกระทบทางการเงินของกิจกรรมทางธุรกิจ และสภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจที่กจิ การดาเนินงานอยู่
1. ข้ อมูลทั่วไป
กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับปั จจัยที่กิจการใช้ ในการกาหนดส่วนงานที่รายงาน รวมถึงเกณฑ์
การจัดองค์กร (เช่น ฝ่ ายบริหารจัดองค์กรตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ เขตภูมิศาสตร์ การกากับดูแล
หรือหลายปัจจัยรวมกัน และมีการรวมของส่วนงานต่างๆ หรือไม่) และประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการที่
ก่อให้ เกิดรายได้ ของแต่ละส่วนงานที่รายงาน
ตัวอย่างการเปิ ดเผยข้อมูลทัว่ ไป
ข้อมูลเกีย่ วกับประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการของแต่ละส่วนงานทีร่ ายงาน
กิจการมีส่วนงานที่รายงานจานวน 5 ส่วนงาน ประกอบด้ วย
(1) ส่วนงานชิ้นส่วนรถยนต์ ดาเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เพื่อจาหน่ายให้ แก่ผ้ ูแทนจาหน่าย
ชิ้นส่วนรายย่อย
(2) ส่วนงานเรือยนต์ ดาเนินธุรกิจผลิตเรือยนต์ขนาดเล็กเพื่อจาหน่ายให้ แก่ธุรกิจนา้ มันนอกชายฝั่ง
และธุรกิจที่คล้ ายคลึงกัน
(3) ส่วนงานซอฟท์แวร์ ดาเนินธุรกิจพัฒนาซอฟท์แวร์สาเร็จรูปเพื่อจาหน่ายให้ แก่ผ้ ูผลิตอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และร้ านค้ ารายย่อย
(4) ส่วนงานอิเล็กทรอนิกส์ ดาเนินธุรกิจผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องเพื่อ
จาหน่ายให้ แก่ผ้ ูผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
(5) ส่วนงานการเงิน รับผิดชอบเกี่ยวกับการดาเนินงานด้ านการเงินของบริษัท รวมถึงการจัดหาเงินทุน
การรับคาสั่งซื้อของลูกค้ าของผลิตภัณฑ์ในส่วนงานอื่น และการกู้ยืมเงินโดยมีหลักทรัพย์คา้ ประกัน
ปัจจัยทีก่ ิจการใช้ในการกาหนดส่วนงานทีร่ ายงาน
ส่ ว นงานที่ร ายงานของกิจ การเป็ นหน่ ว ยธุ ร กิจ เชิ ง กลยุ ท ธ์ ซึ่ ง น าเสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารที่
หลากหลายให้ แก่ ลูก ค้ า แต่ ละส่วนงานจะมีการบริ หารจั ดการแยกจากกันเนื่องจากแต่ ละธุร กิจ
ต้ อ งการกลยุ ทธ์ด้า นเทคโนโลยี แ ละการตลาดที่แตกต่ า งกัน ธุ ร กิจ ส่ว นใหญ่ จะได้ มาจากการซื้ อ
กิจการที่แยกจากกัน และผู้บริหารของกิจการดังกล่าวยังคงอยู่ภายหลังจากการซื้อธุรกิจเสร็จสิ้น
2. ข้ อมูลเกี่ยวกับกาไรหรือขาดทุน สินทรัพย์ และหนี้สนิ
กิจการต้ องรายงานผลกาไรหรื อขาดทุนของแต่ละส่วนงานที่รายงานเสมอ อย่างไรก็ตามกิจการต้ อง
รายงานจานวนสินทรัพย์รวมและหนี้สนิ รวมของแต่ละส่วนงานที่รายงานเฉพาะในกรณีท่จี านวนนั้นได้ ถูกนาเสนอ
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 19 กุมภาพันธ์ 2559)
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ต่อผู้มีอานาจตัดสินใจสูงสุดด้ านการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลดังต่อไปนี้
สาหรับแต่ละส่วนงานที่รายงานหากข้ อมูลดังกล่าวรวมอยู่ในผลกาไรหรือขาดทุนของส่วนงานที่สอบทานโดยผู้มี
อานาจตัดสินใจสูงสุดด้ านการดาเนินงาน หรื อข้ อมูลดังกล่ าวได้ น าเสนอให้ กับผู้ มี อานาจตัดสินใจสูงสุด
ด้ านการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ แม้ ว่าข้ อมูลดังกล่าวจะไม่ได้ รวมอยู่ในผลกาไรหรือขาดทุนของส่วนงานก็ตาม
 รายได้ ท่รี ับจากลูกค้ าภายนอก
 รายได้ จากรายการกับส่วนงานดาเนินงานอื่นในกิจการเดียวกัน
 ดอกเบี้ยรับ
 ดอกเบี้ยจ่าย
 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
 รายการรายได้ และค่าใช้ จ่ายที่มีนัยสาคัญ
 ส่วนแบ่งผลกาไรหรือผลขาดทุนจากบริษัทร่วมและการร่วมค้ าที่บันทึกตามวิธสี ่วนได้ เสีย
 ค่าใช้ จ่ายหรือรายได้ ภาษีเงินได้ และ
 รายการที่มิใช่เงินสดที่มีนัยสาคัญอื่นๆ ที่ไม่ใช่ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลดังต่อไปนี้ของแต่ละส่วนงานที่รายงานหากจานวนนั้นรวมอยู่ในสินทรัพย์
ของส่วนงานที่ได้ รับการสอบทานโดยผู้มีอานาจตัดสินใจสูงสุดด้ านการดาเนินงาน หรือจานวนดังกล่าวได้ มี
การนาเสนอแก่ผ้ ูมีอานาจตัดสินใจสูงสุดด้ านการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ แม้ ว่าจะไม่รวมในสินทรัพย์ของ
ส่วนงาน
 มูลค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้ า ที่บันทึกตามวิธสี ่วนได้ เสีย และ
 มูลค่าการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน นอกเหนือจากเครื่องมือทางการเงิน สินทรัพย์ภาษี
เงินได้ รอตัดบัญชี สินทรัพย์ผลประโยชน์หลังออกจากงาน และสิทธิตามสัญญาประกันภัย เช่น
รายจ่ายลงทุนสาหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของส่วนงานที่รายงาน
ตัวอย่างการเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับกาไรหรือขาดทุน สินทรัพย์ และหนี้ สินของส่วนงาน

รายได้ จากลูกค้ าภายนอก
รายได้ ระหว่างส่วนงาน
รายได้ ดอกเบี้ย
ค่าใช้ จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ ดอกเบี้ยสุทธิ
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด
จาหน่าย
กาไรของส่วนงานที่รายงาน
รายการที่มิใช่ เงินสดที่
สาคัญอื่นๆ
การด้ อยค่าของสินทรัพย์

ชิ้ นส่วน
รถยนต์
ล้านบาท
3,000
450
350
-

เรือยนต์

ซอฟท์แวร์

อิเล็กทรอนิกส์

ล้านบาท
5,000
800
600
-

ล้านบาท
9,500
3,000
1,000
700
-

ล้านบาท
12,000
1,500
1,500
1,100
-

200
200

100
70

50
900

1,500
2,300

1,100
50

100

2,950
4,070

-

200

-

-

-

-

200
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การเงิน

อื่นๆ

รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
5,000
1,000 35,500
4,500
3,750
2,750
1,000
1,000
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สินทรัพย์ของส่วนงานที่
รายงาน
รายจ่ายลงทุนสาหรับ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของ
ส่วนงานที่รายงาน
หนี้สนิ ของส่วนงานที่
รายงาน

ชิ้ นส่วน
รถยนต์

เรือยนต์

ซอฟท์แวร์

อิเล็กทรอนิกส์

การเงิน

อื่นๆ

2,000

5,000

3,000

300

700

1,050

3,000

รวม

12,000

57,000

2,000

81,000

500

800

600

-

2,900

1,800

8,000

30,000

-

43,500

3. การกระทบยอดรวมของรายได้ ผลกาไรหรือขาดทุน สินทรัพย์ หนี้สิน และรายการอื่นที่มีสาระสาคัญ
ของทุกส่วนงานรวมกัน ให้ ตรงกับยอดรวมของกิจการ
กิจการต้ องทาการกระทบยอด ทุกรายการดังต่อไปนี้
 ผลรวมของรายได้ ของทุกส่วนงานที่รายงาน กับรายได้ รวมของกิจการ
 ผลรวมของก าไรหรื อ ขาดทุ นของทุ ก ส่ วนงานที่ร ายงาน กับผลกาไรหรื อขาดทุ น รวมก่อน
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ (รายได้ ภาษีเงินได้ ) ของกิจการและก่อนการดาเนินงานที่ยกเลิกของกิจการ
อย่างไรก็ตาม ถ้ ากิจการปั นส่วนบางรายการให้ กับส่วนงานที่รายงาน เช่น ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
(รายได้ ภาษีเงินได้ ) กิจการอาจจะกระทบยอดผลรวมของกาไรหรือขาดทุนของทุกส่วนงานที่
รายงานกับกาไรหรือขาดทุนของกิจการหลังรายการเหล่านั้น
 ผลรวมของสินทรัพย์ของทุกส่วนงานที่รายงาน กับสินทรัพย์รวมของกิจการ
 ผลรวมของหนี้สินของทุกส่วนงานที่รายงาน กับหนี้สินรวมของกิจการ หากหนี้สินของส่วนงาน
ได้ ถูกนาเสนอต่อผู้มีอานาจตัดสินใจสูงสุดด้ านการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ
 ผลรวมของรายการที่มีสาระสาคัญอื่นๆ ที่เปิ ดเผยแยกตามส่วนงานที่รายงาน กับยอดรวม ของ
กิจการ
ทุกรายการกระทบยอดที่มีสาระสาคัญต้ องถูกกาหนดและอธิบายแยกจากกัน ตัวอย่างเช่น มูลค่าของ
รายการปรั บปรุ งที่มีสาระสาคัญที่ใช้ ในการกระทบยอดผลกาไรหรื อขาดทุนของส่วนงานที่รายงาน
กับผลกาไรหรือขาดทุนของกิจการที่เกิดจากการใช้ นโยบายการบัญชีท่แี ตกต่างกัน ต้ องอธิบายแยก
จากรายการอื่น
ตัวอย่างการกระทบยอดรวมของรายได้ ผลกาไรหรือขาดทุน สินทรัพย์ และหนี้ สิน
รายได้
รายได้ รวมสาหรับส่วนงานที่รายงาน
รายได้ อ่นื
ตัดรายการรายได้ ระหว่างส่วนงาน
รายได้ ของกิจการ

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 19 กุมภาพันธ์ 2559)

ล้านบาท
39,000
1,000
(4,500)
35,500
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กาไรหรือขาดทุน
กาไรหรือขาดทุนรวมสาหรับส่วนงานที่รายงาน
กาไรหรือขาดทุนอื่น
ตัดรายการกาไรระหว่างส่วนงาน
รายการที่ไม่สามารถปันส่วนได้ :
เงินชดเชยรับจากคดีความฟ้ องร้ อง
ค่าใช้ จ่ายอื่นของสานักงาน
ปรับปรุงค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์พนักงานใน
งบการเงินรวม
กาไรก่อนภาษีเงินได้

ล้านบาท
3,970
100
(500)

สินทรัพย์
สินทรัพย์รวมสาหรับส่วนงานที่รายงาน
สินทรัพย์อ่นื
ตัดรายการลูกหนี้จากสานักงานใหญ่
รายการอื่นๆ ที่ไม่สามารถปันส่วนได้
สินทรัพย์รวมของกิจการ

ล้านบาท
79,000
2,000
(1,000)
1,500
81,500

หนี้ สิน
หนี้สนิ รวมสาหรับส่วนงานที่รายงาน
หนี้สนิ ผลประโยชน์หลังออกจากงานที่ไม่สามารถ
ปันส่วนได้
หนี้สนิ รวมของกิจการ

ล้านบาท
43,850

รายการอื่นทีม่ ีสาระสาคัญ
รายได้ ดอกเบี้ย
ค่าใช้ จ่ายดอกเบี้ย
ค่าใช้ จ่ายสาหรับการจัดหาสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
การด้ อยค่าของสินทรัพย์

500
(750)
(250)
3,070

25,000
68,850

ส่วนงานที่ รายการปรับปรุง
รายงานรวม
ล้ านบาท
ล้ านบาท
3,750
75
2,750
(50)
2,900
1,000
2,950
200
-
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รวม
ล้ านบาท
3,825
2,700
3,900
2,950
200
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การปรับย้อนหลังข้อมูลทีเ่ คยรายงานไว้
หากกิจการมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างภายในองค์กร ซึ่งทาให้ ส่วนงานที่รายงานเปลี่ยนแปลงไป
กิจการจะต้ องปรับย้ อนหลังข้ อมูลในงบการเงินงวดก่อนๆ รวมถึงงวดระหว่างกาล ยกเว้ นไม่มีข้อมูลที่จาเป็ น
หรือต้ นทุนในการจัดทาข้ อมูลสูงเกินไป การพิจารณาว่าไม่มีข้อมูลที่จาเป็ นหรือต้ นทุนในการจัดทาข้ อมูลสูง
เกินไป ต้ องพิจารณาแยกเป็ นแต่ละรายการที่เปิ ดเผย และภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงส่วนงานที่รายงาน
กิจการต้ องเปิ ดเผยว่ากิจการได้ มีการปรับย้ อนหลังข้ อมูลตามส่วนงานสาหรับงวดก่อนๆหรือไม่
หากกิจการมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างภายในองค์กร ซึ่งทาให้ ส่วนงานที่รายงานเปลี่ยนแปลงไป
แต่กจิ การไม่ได้ มีการปรับย้ อนหลังข้ อมูลตามส่วนงานของงวดก่อนๆ รวมถึงงวดระหว่างกาล เพื่อสะท้ อนให้
เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลตามส่วนงานสาหรับงวดปั จจุ บันทั้งตามเกณฑ์เดิมและ
เกณฑ์ใหม่ในงวดที่มีการเปลี่ยนแปลง ยกเว้ นไม่มีข้อมูลที่จาเป็ นหรือต้ นทุนในการจัดทาข้ อมูลสูงเกินไป
การเปิ ดเผยข้อมูลของกิจการ
กิจการที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้จะต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลของกิจการ แม้ ว่า
กิจการดังกล่าวจะมีส่วนงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว บางกิจการอาจจะไม่ได้ บริหารองค์กรแยกตามความแตกต่าง
ของผลิตภัณฑ์และบริการ หรือตามความแตกต่างเขตภูมิศาสตร์ ส่วนงานที่รายงานของกิจการเหล่านั้นอาจจะ
รายงานรายได้ ท่เี กิดจากผลิตภัณฑ์และบริการที่สาคัญที่แตกต่างกันหลายๆอย่าง หรืออาจมีมากกว่าหนึ่งส่วนงาน
ที่นาเสนอรายได้ ท่เี กิดจากผลิตภัณฑ์และบริการชนิดเดียวกัน ในทานองเดียวกัน ส่วนงานที่รายงานอาจจะถือ
ครองสินทรัพย์ในหลายๆ พื้นที่ทางภูมิศาสตร์และรายงานรายได้ ท่เี กิดจากลูกค้ าที่อยู่ในพื้นที่ท่แี ตกต่างกัน หรือ
อาจมีมากกว่าหนึ่งส่วนงานที่ดาเนินการในเขตภูมิศาสตร์เดียวกัน กิจการจะต้ องรายงานข้ อมูลดังต่อไปนี้ หาก
ข้ อมูลนั้นไม่ได้ เป็ นส่วนหนึ่งของข้ อมูลของส่วนงานที่รายงานตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
1. ข้ อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ
กิจการต้ องรายงานรายได้ จากลูกค้ าภายนอกสาหรับแต่ละผลิตภัณฑ์และบริการ หรือแต่ละกลุ่ม
ของผลิตภัณฑ์และบริการที่คล้ ายคลึงกัน ยกเว้ นไม่มีข้อมูลที่จาเป็ นหรือต้ นทุนในการจัดทาข้ อมูล
สูงเกินไป ซึ่งกิจการจะต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าว โดยรายได้ ท่รี ายงานต้ องมาจากข้ อมูลทาง
การเงินที่ใช้ ในการจัดทางบการเงินของกิจการ
2. ข้ อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์
กิจการต้ องรายงานข้ อมูลเชิงภูมิศาสตร์ ดังต่อไปนี้ ยกเว้ นไม่มีข้อมูลที่จาเป็ นหรือต้ นทุนใน
การจัดทาข้ อมูลสูงเกินไป
 รายได้ จากลูกค้ าภายนอก (ก) จากประเทศที่กิจการตั้งอยู่ และ (ข) จากประเทศอื่นๆ
ทุกประเทศที่กจิ การมีรายได้ ในกรณีท่รี ายได้ จากลูกค้ าภายนอกจากประเทศใดประเทศ
หนึ่งมีสาระสาคัญ ต้ องมีการเปิ ดเผยรายได้ น้ันแยกต่างหาก และกิจการต้ องเปิ ดเผย
หลักเกณฑ์ท่ใี ช้ ในการแยกรายได้ จากลูกค้ าภายนอกของแต่ละประเทศ
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน นอกจากเครื่องมือทางการเงิน สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ผลประโยชน์หลังออกจากงาน และสิทธิตามสัญญาประกันภัย (ก) ที่ต้ังอยู่ใน
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ประเทศที่กิจการดาเนินการอยู่ (ข) ตั้งอยู่ในประเทศอื่นๆ ที่กิจการถือครองสินทรัพย์
อยู่ในกรณีท่สี นิ ทรัพย์ท่อี ยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งมีจานวนที่มีสาระสาคัญ สินทรัพย์
เหล่านั้นต้ องมีการเปิ ดเผยแยกต่างหาก
ตัวอย่างการรายงานข้อมูลเกีย่ วกับเขตภูมิศาสตร์
ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์
สหรัฐอเมริกา
แคนาดา
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ญี่ปุ่น
ประเทศอื่นๆ
รวม

รายได้
ล้านบาท
19,000
4,200
3,400
2,900
6,000
35,500

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ล้านบาท
11,000
6,500
3,500
3,000
24,000

3. ข้ อมูลเกี่ยวกับลูกค้ ารายใหญ่
กิจการจะต้ องให้ ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการพึ่งพิงลูกค้ ารายใหญ่ของกิจการ ถ้ ารายได้ จากรายการ
กับลูกค้ าภายนอกรายใดรายหนึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายได้ ของกิจการ กิจการต้ อง
เปิ ดเผยยอดรวมของรายได้ จากลูกค้ าแต่ละรายดังกล่าว และระบุส่วนงานหนึ่งหรือหลายส่วนงาน
ที่รายงานรายได้ ดังกล่าว กิจการไม่จาเป็ นต้ องเปิ ดเผยรายชื่อของลูกค้ ารายใหญ่หรือจานวนของ
รายได้ ซ่ึงแต่ละส่วนงานได้ รับจากลูกค้ ารายนั้น
ตัวอย่างการรายงานข้อมูลเกีย่ วกับลูกค้ารายใหญ่
รายได้ จากลูกค้ าหนึ่งรายของส่วนงานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนงานซอฟท์แวร์มีจานวน
500 ล้ านบาท ซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ 15 ของรายได้ รวมทั้งหมดของกิจการ
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ภาคผนวก แผนภาพการพิจารณาส่วนงานทีร่ ายงาน

กาหนดส่วนงานดาเนินงานจาก
ระบบการรายงานข้อมู ลสาหรับ
ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้า น
การดาเนินงาน

ใช่
ส่วนงานเข้ าเงื่อนไขการ
รวมส่วนงานหรือไม่
ไม่ใช่

ใช่
ส่วนงานดาเนินงาน
เป็ นไปตามเกณฑ์เ ชิง
ปริมาณหรือ ไม่
ไม่ใช่
ใช่

รวมส่วนงานหากต้ องการ

ส่วนงานที่เ หลือเข้า
เงื่อนไขการรวมส่วนงาน
หรือ ไม่
ไม่ใช่
รายได้ของส่วนงานที่รายงานมีค่า
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของรายได้
รวมของกิจการหรือ ไม่

ใช่

ไม่ใช่
รายงานส่วนงานเพิ่มเติม หากผลรวมของรายได้ ที่เกิดจากลูกค้า
ภายนอกของทุกส่วนงานที่ร ายงานต่ากว่าร้ อยละ 75 ของรายได้
รวมของกิจการ

ส่วนงานที่รายงานที่ต้อง
เปิ ดเผยข้ อมูล

ส่วนงานที่ไม่ได้ แยกรายงาน จะถูกรวมกันและเปิ ดเผยไว้ในหัวข้ อ
ส่วนงานอื่น

*********************
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