เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๖๘ ง

หน้า ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ เมษายน ๒๕๕๕

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๑๐/๒๕๕๕
เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๘ เรื่อง ส่วนงานดําเนินงาน
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี เพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี และกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชี
นั้น ต้องได้รับความเห็น ชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแ ลการประกอบวิชาชีพ บัญชี และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบในการกําหนดมาตรฐานการบัญชีของคณะกรรมการกํากับ
ดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
๑. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
๒. ให้ยกเลิกมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๔ เรื่อง การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน
เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๘ เรื่อง ส่วนงานดําเนินงาน มีผลบังคับใช้ถือปฏิบัติ
๓. ให้ย กเลิกชื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๘ เรื่อง ส่วนงานปฏิบัติการ
ตามตารางแนบท้ายประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ ๑๒/๒๕๕๒ เรื่อง การจัดเลขระบุฉบับมาตรฐาน
การบัญ ชีข องไทยให้ตรงตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ และให้ใช้ชื่อมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ ๘ เรื่อง ส่วนงานดําเนินงาน แทน
๔. ให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๘ เรื่อง ส่วนงานดําเนินงานตามที่กําหนด
ท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
พิชัย ชุณหวชิร
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 เรื่อง ส่วนงานดําเนินงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
เรื่อง ส่วนงานดําเนินงาน
คําแถลงการณ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าํ หนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น ระหว่ า งประเทศ ฉบั บ ที่ 8 เรื่ อ ง ส่ ว นงานดํา เนิ น งาน พ.ศ. 2552 ซึ่ ง เป็ นการแก้ ไ ข
ของคณะกรรมการมาตรฐานการบั ญ ชีร ะหว่ า งประเทศที่ส้ ินสุด ในวั น ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2551
(IFRS 8 : Operating Segments (Bound volume 2009))
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 ใช้ แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 14 เรื่อง การเสนอ
ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
เรื่อง ส่วนงานดําเนินงาน
สารบัญ

บทนํา
หลักการสําคัญ
ขอบเขต
ส่วนงานดําเนินงาน
ส่วนงานที่รายงาน
เงือ่ นไขการรวมส่วนงาน
เกณฑ์เชิงปริมาณ
การเปิ ดเผยข้อมูล
ข้อมูลทัว่ ไป
ข้อมูลเกีย่ วกับกําไรหรือขาดทุน สินทรัพย์ และหนี้ สิน
การวัดมูลค่า
การกระทบยอด
การปรับย้อนหลังข้อมูลที่เคยรายงานไว้
การเปิ ดเผยข้อมูลของกิจการ
ข้อมูลเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์และบริการ
ข้อมูลเกีย่ วกับเขตภูมศิ าสตร์
ข้อมูลเกีย่ วกับลูกค้ารายใหญ่
การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลงและวันถือปฏิบตั ิ
การยกเลิกมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 14
ภาคผนวก
ก. คํานิยาม
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ย่อหน้ าที่
บทนํา 1 - บทนํา 10
1
2-4
5-10
11-19
12
13-19
20-24
22
23-24
25-30
28
29-30
31-34
32
33
34
35-36
37
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 เรื่อง ส่วนงานดําเนินงาน

บทนํา
บทนํา 1 การเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญจากมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 14 สรุปได้ ดังนี้
บทนํา 2 มีการเปลี่ยนแปลงถ้ อยคําที่ปรากฏอยู่ในแต่ละย่อหน้ าดังนี้
เดิม
ส่วนงาน
ส่วนงานที่นาํ เสนอ

เปลี่ยนเป็ น
ส่วนงานดําเนินงาน
ส่วนงานที่รายงาน

บทนํา 3 ข้ อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้อยู่บนพื้นฐานของข้ อมูลส่วนประกอบของ
กิจการซึ่งผู้บริหารใช้ ในการตัดสินใจในการดําเนินงาน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
กําหนดให้ กจิ การมีการระบุส่วนงานดําเนินงานโดยอ้ างอิงจากการรายงานภายในของกิจการซึ่งจะ
ถูกสอบทานโดยผู้มีอาํ นาจตัดสินใจสูงสุดด้ านการดําเนินงานเป็ นประจําเพื่อการจัดสรรทรัพยากร
ให้ กบั ส่วนงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน มาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมกําหนดว่ า
ส่วนงานจะแบ่งแยกได้ 2 รูปแบบซึ่งรูปแบบแรกคือส่วนงานทางธุรกิจ (แบ่งตามผลิตภัณฑ์และ
บริการ หรือตามประเภทของลูกค้ า) ส่วนรูปแบบที่สองคือส่วนงานทางภูมิศาสตร์ (แบ่งตามเขต
ภูมิศาสตร์) โดยให้ แนวทางทั่วไปในการระบุส่วนงานทางธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์
บทนํา 4 ส่วนงานของกิจการที่มียอดขายหลักหรือส่วนใหญ่ ให้ กับส่วนงานดําเนินงานอื่นของกิจการถือ
เป็ นส่วนงานดําเนินงานภายใต้ คาํ นิยามของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ หากมีการ
บริหารตามวิธนี ้ัน ส่วนมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมจํากัดส่วนงานที่รายงานว่ าต้ องเป็ นส่วนงาน
ที่มีรายได้ หลักจากการขายให้ ลูกค้ าภายนอก
บทนํา 5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กาํ หนดให้ กจิ การเปิ ดเผยจํานวนเงินของแต่ละส่วนงาน
ตามเกณฑ์ท่ีเ สนอให้ แก่ผู้ มีอาํ นาจตัด สิน ใจสูง สุด ด้ านการดํา เนิ น งาน เพื่ อใช้ ในการจั ด สรร
ทรัพยากรให้ กับส่วนงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานเหล่ านั้น ส่วนมาตรฐาน
การบัญชีฉบับเดิมไม่ได้ มีการกําหนดในเรื่องนี้
บทนํา 6 มาตรฐานการบัญ ชีฉบับเดิมได้ ให้ ค ํานิยามของรายได้ ของส่วนงานและค่าใช้ จ่ายของส่วนงาน
ส่วนมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่ได้ กาํ หนดคํานิยามของคําเหล่านี้ แต่กาํ หนดให้
กิจการอธิบายวิธีการวัด (ผลกําไรขาดทุนของส่วนงาน สินทรัพย์ของส่วนงาน และหนี้สินของ
ส่วนงาน) ของแต่ละส่วนงานที่รายงาน
บทนํา 7 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กาํ หนดให้ กจิ การเปิ ดเผยข้ อมูลดังต่อไปนี้
1) ปัจจัยที่กจิ การใช้ ในการกําหนดส่วนงานดําเนินงาน รวมถึงเกณฑ์การจัดองค์กร (ตัวอย่างเช่น
ฝ่ ายบริหารของกิจการจัดโครงสร้ างองค์การตามชนิดของผลิตภัณฑ์และบริการ เขตภูมิศาสตร์
การกํากับดูแลหรือหลายปัจจัยรวมกัน และมีการรวมส่วนงานต่างๆ หรือไม่) และ
2) ประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการที่ก่อให้ เกิดรายได้ ของแต่ละส่วนงานที่รายงาน
ส่วนมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมไม่ได้ มีการกําหนดในเรื่องนี้
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บทนํา 8 มาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมกําหนดให้ กจิ การเปิ ดเผยข้ อมูลทางการเงินเหมือนกันทั้งสําหรับส่วนงาน
ทางธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ ส่วนมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กําหนดให้
กิจ การเปิ ดเผยจํา นวนเงินสํา หรับแต่ละส่วนงานที่รายงาน หากจํา นวนเงิน นั้ น ได้ กาํ หนดให้
รวมอยู่ในการวั ด ผลกํา ไรหรือขาดทุน ของส่ว นงานและได้ รับการสอบทานหรือมีการรายงาน
ข้ อมูลดังกล่าวให้ แก่ผู้มีอาํ นาจตัดสินใจสูงสุดด้ านการดําเนินงานอย่างสมํ่าเสมอ
บทนํา 9 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กาํ หนดให้ กจิ การรายงานรายได้ ดอกเบี้ยรับแยกต่างหาก
จากดอกเบี้ยจ่ายสําหรับแต่ละส่วนงานที่รายงาน เว้ นแต่รายได้ ส่วนใหญ่ ของส่วนงานนั้นมาจาก
ดอกเบี้ยรับ และผู้ มีอาํ นาจตัด สิน ใจสูงสุด ด้ านการดําเนิ นงานใช้ รายได้ ด อกเบี้ยสุทธิในการ
ประเมิน ผลการดํา เนิ น งานของส่ว นงาน และใช้ ในการตัด สิน ใจในการจั ด สรรทรัพยากรให้
แต่ ละส่วนงาน ส่วนมาตรฐานการบัญชีฉ บับเดิมไม่ ไ ด้ กาํ หนดให้ กิจ การเปิ ดเผยดอกเบี้ย รับ
และดอกเบี้ยจ่าย
บทนํา 10 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กําหนดให้ กิจการรวมถึงกิจการที่มีส่วนงานที่รายงาน
เพี ย งส่ว นงานเดี ย ว เปิ ดเผยข้ อ มูล ของกิจ การในภาพรวมเกี่ย วกับผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก าร
เขตภูมิศาสตร์ และลูกค้ ารายใหญ่ ข้ อกําหนดนี้บังคับใช้ โดยไม่คาํ นึงถึงเรื่องการจัดการองค์กร
ของกิจ การ หากข้ อมูลดัง กล่ า วไม่ ไ ด้ ถูกรวมไว้ เ ป็ นส่วนหนึ่ งของการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ย วกับ
ส่วนงาน ส่วนมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมไม่ได้ มีการกําหนดในเรื่องนี้
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ประกอบด้ วยย่อหน้ าที่ 1 ถึง 37 และภาคผนวก ก ทุกย่อหน้ ามี
ความสําคัญเท่ากัน ข้ อความที่พิมพ์ด้วยตัวอักษรหนาถือเป็ นหลักการ นิยามของคําศัพท์ต่างๆ ได้ รวบรวม
อยู่ในอภิธานศัพท์ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 ต้ องอ่านโดยคํานึงถึงหลักการสําคัญ คํานํา
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินและแม่บทการบัญชี ในกรณีท่ไี ม่ได้ ให้ แนวปฏิบัติในการเลือกและ
การใช้ นโยบายการบัญชี ให้ กิจการถือปฏิบัติตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง
2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 เรื่อง ส่วนงานดําเนินงาน
หลักการสําคัญ
1. กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลเพือ่ ให้ผูใ้ ช้งบการเงินสามารถประเมินลักษณะและผลกระทบทางการเงิน
ของกิจกรรมทางธุรกิจที่เกีย่ วข้อง และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่กิจการดําเนินงานอยู่

ขอบเขต
2. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ให้ ถือปฏิบัติกบั
2.1

งบการเงินเฉพาะกิจการ หรือ งบการเงินของกิจการ สําหรับกิจการ ดังต่อไปนี้
ก. กิจการที่ออกตราสารหนี้หรือตราสารทุนที่มีการซื้อขายในตลาดสาธารณะ (ตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศ หรือต่างประเทศ หรือการซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง
ตลาดท้องถิ่นและตลาดภูมิภาค) หรือ
ข. กิจการซึ่งยื่นหรืออยู่ระหว่างการดําเนินการเพื่อยื่นงบการเงินต่อสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์กรกํากับดูแลอื่น เพื่อวัต ถุประสงค์
ในการออกหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ เพื่อเสนอขายในตลาดสาธารณะ และ

2.2

งบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ ซึ่งบริษัทใหญ่เป็ นกิจการที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
ก. กิจการที่ออกตราสารหนี้หรือตราสารทุนที่มีการซื้อขายในตลาดสาธารณะ (ตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศ หรือต่างประเทศ หรือการซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง
ตลาดท้องถิ่นและตลาดภูมิภาค) หรือ
ข. กิจ การซึ่ง ยื่น หรืออยู่ ระหว่ า งการดํา เนิ น การเพื่ อ ยื่น งบการเงิ น รวมต่ อ สํา นั กงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์กรกํากับดูแลอื่น เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการออกหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ เพื่อเสนอขายในตลาดสาธารณะ

3. สําหรับกิจการที่ไม่ได้ ถูกกําหนดให้ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ และเลือกที่
จะเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนงานซึ่งไม่สอดคล้ องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กิจการ
ต้ องไม่ระบุว่า การเปิ ดเผยข้ อมูลนั้นเป็ นการเปิ ดเผยข้ อมูลจําแนกตามส่วนงาน
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4. หากการนําเสนอรายงานทางการเงินประกอบด้ วยงบการเงินรวมซึ่งบริษัทใหญ่อยู่ภายใต้ ขอบเขตของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้ และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทใหญ่ ให้ เปิ ดเผย
ข้ อมูลส่วนงานเฉพาะในงบการเงินรวมเท่านั้น

ส่วนงานดําเนินงาน
5. ส่วนงานดําเนินงาน หมายถึงส่วนงานของกิจการซึ่ง
5.1 ดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่อาจก่อให้ เกิดรายได้ และค่าใช้ จ่าย (รวมถึงรายได้ และค่าใช้ จ่ายที่
เกิดจากรายการที่มีกบั ส่วนงานอืน่ ในกิจการเดียวกัน)
5.2 ส่วนงานซึ่งผลการดําเนินงานได้ รับการสอบทานอย่างสมํ่าเสมอโดยผู้มีอาํ นาจตัดสินใจสูงสุด
ด้ านการดํา เนิ น งาน เพื่ อใช้ ใ นการตั ด สิน ใจในการจั ด สรรทรัพ ยากรให้ กับส่ว นงานและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
5.3 ส่วนงานซึ่งข้ อมูลการเงินสามารถแยกต่างหากได้
ส่วนงานดําเนินงานอาจดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจซึ่งยังไม่ก่อให้ เกิดรายได้ เช่น การปฏิบัติงานในช่วง
เริ่มต้ น อาจเป็ นส่วนงานดําเนินงานก่อนเริ่มมีรายได้
6. ไม่จาํ เป็ นว่าทุกๆ ส่วนของกิจการจะเป็ นส่วนงานดําเนินงานหรือเป็ นส่วนหนึ่งของส่วนงานดําเนินงาน
ตัวอย่างเช่น สํานักงานใหญ่หรือบางแผนกที่ตามหน้ าที่งานแล้ วอาจไม่ก่อให้ เกิดรายได้ หรือเกิดรายได้
เพี ย งเล็กน้ อยในบางโอกาสจากกิจ กรรมของกิจ การ อาจจะไม่ ถือเป็ นส่ว นงานดํา เนิ น งาน เพื่ อ
วัตถุประสงค์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานไม่ถือ
เป็ นส่วนงานดําเนินงาน
7. “ผู้มีอาํ นาจตัดสินใจสูงสุดด้ านการดําเนินงาน” หมายถึงบุ คคลที่มีหน้ าที่ในการจัดสรรทรัพยากรและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานดําเนินงานของกิจการ (โดยไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นผู้จัดการที่มีชื่อตําแหน่ง
ดังกล่ าว) โดยส่วนใหญ่ ผู้ มีอาํ นาจตัดสินใจสูงสุดด้ านการดําเนิ นงานจะเป็ นประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
หรือ ประธานเจ้ าหน้ าที่ปฏิบัติการ หรืออาจจะเป็ นกลุ่มของคณะกรรมการของกิจการ หรือกลุ่มอืน่ ๆ
8. สําหรับกิจการส่วนใหญ่ ส่วนงานดําเนินงานจะเข้ าลักษณะสามประการตามที่กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 5
อย่ า งไรก็ดี กิจ การอาจจั ด ทํา รายงานที่แสดงกิจ กรรมทางธุรกิจ ในหลายรูปแบบ หากผู้ มีอาํ นาจ
ตัดสินใจสูงสุดด้ านการดําเนินงานใช้ ข้อมูลตามส่วนงานมากกว่าหนึ่งชุด ปัจจัยอื่นๆ อาจจะใช้ ในการ
กําหนดกลุ่มของส่วนประกอบซึ่งประกอบกันเป็ นส่วนงานดําเนินงานของกิจการ ซึ่งรวมถึงลักษณะ
ของกิจกรรมทางธุรกิจของแต่ละส่วนประกอบ การมีผู้จัดการที่รับผิดชอบในแต่ละส่วนประกอบ และ
ข้ อมูลที่นาํ เสนอต่อคณะกรรมการ
9. โดยทั่วไป ส่วนงานดําเนินงานจะมีผู้จัดการส่วนงานที่รับผิดชอบโดยตรงและทําหน้ าที่ติดต่อกับผู้มี
อํานาจตัดสินใจสูงสุดด้ านการดําเนินงานของกิจการเพื่อพิ จารณาเกี่ยวกับกิจกรรมการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน การประมาณการ หรือแผนงานของส่วนงาน คําว่ า “ผู้จัดการส่วนงาน” ในที่น้ ีจะ
หมายถึ ง หน้ า ที่ โดยไม่ จํา เป็ นที่จ ะต้ องเป็ นผู้ จั ด การที่มีชื่ อตําแหน่ ง ดัง กล่ า ว ดั ง นั้ น ผู้ มีอาํ นาจ
ตัด สิน ใจสูง สุด ด้ านการดํา เนิ น งานอาจจะเป็ นผู้ จั ด การส่ ว นงานสํา หรั บบางส่ว นงานดํา เนิ น งาน
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ผู้จัดการคนหนึ่งอาจจะเป็ นผู้จัดการส่วนงานมากกว่าหนึ่งส่วนงานดําเนินงาน ถ้ าลักษณะตามที่กล่าว
ไว้ ในย่อหน้ าที่ 5 สามารถประยุกต์ใช้ ได้ กบั กลุ่มของส่วนประกอบขององค์กรมากกว่ าหนึ่งกลุ่ม แต่มี
เพียงกลุ่มของส่วนประกอบเดียวเท่านั้นที่ผู้จัดการส่วนงานมีหน้ าที่รับผิดชอบ กลุ่มของส่วนประกอบ
นั้นจะถือเป็ นส่วนงานดําเนินงาน
10. ลักษณะตามที่กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 5 อาจประยุกต์ใช้ กับกลุ่มของส่วนประกอบสองส่วนหรือมากกว่ า
ซึ่งซ้ อนทับกัน ที่ผู้จั ดการมีหน้ าที่รับผิด ชอบ โครงสร้ า งดังกล่ าวในบางครั้งอาจหมายถึงโครงสร้ า ง
องค์กรแบบเมตริกซ์ ตัวอย่างเช่น ในบางกิจการ ผู้จั ดการบางคนมีหน้ าที่รับผิด ชอบในหลายสาย
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ บริ ก ารทั่ว โลก ในขณะที่ผู้ จั ด การคนอื่น มี ห น้ าที่รั บ ผิ ด ชอบในพื้ นที่ภู มิ ศ าสตร์
เฉพาะแห่ ง ผู้ มี อ ํา นาจตั ด สิน ใจสูง สุด ด้ า นการดํา เนิ น งานจะสอบทานผลการปฏิ บั ติ ง านของ
ส่วนประกอบทั้งสองอย่างสมํ่าเสมอ และมีข้อมูลทางการเงินของทั้งสองส่วนประกอบ ในกรณีน้ ีกจิ การ
ต้ องกําหนดว่าองค์ประกอบใดเป็ นส่วนงานดําเนินงานโดยคํานึงถึงหลักการสําคัญ

ส่วนงานทีร่ ายงาน
11. กิจการต้ องแยกเสนอรายงานข้ อมูลของแต่ละส่วนงานดําเนินงาน เมื่อ
11.1 มีลักษณะตามย่อหน้ าที่ 5-10 หรือ เป็ นผลจากการรวมส่วนงานตั้งแต่สองส่วนงานขึ้นไปตาม
ย่อหน้ าที่ 12 และ
11.2 เกินเกณฑ์เชิงปริมาณ ตามย่อหน้ าที่ 13
ย่อหน้ าที่ 14-19 ระบุถึงสถานการณ์อนื่ ๆ ที่จะต้ องแยกแสดงข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนงานดําเนินงาน

เงือ่ นไขการรวมส่วนงาน
12. ส่วนงานดําเนินงานมักจะแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินในระยะยาวคล้ ายๆ กันถ้ ามีลักษณะ
เชิง เศรษฐกิจ ที่ค ล้ า ยคลึง กัน ตัว อย่ า งเช่ น อัต รากํา ไรขั้น ต้ น เฉลี่ย ระยะยาวสํา หรับสองส่ว นงาน
ดํา เนิ น งานน่ า จะใกล้ เ คี ย งกัน ถ้ า ลัก ษณะเชิง เศรษฐกิจ ของสองส่ว นงานคล้ า ยคลึ ง กัน ส่ ว นงาน
ดํา เนิ น งานตั้ง แต่ สองส่ว นงานขึ้นไปอาจจะรวมกัน เป็ นส่ว นงานดํา เนิ น งานเดีย วถ้ า การรวมกัน
สอดคล้ องกับหลักการสําคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กล่าวคือ ส่วนงานเหล่านั้น
มีลักษณะเชิงเศรษฐกิจที่คล้ ายคลึงกัน และมีความคล้ ายคลึงกันในแต่ละเรื่องดังต่อไปนี้
12.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ
12.2 ลักษณะของกระบวนการผลิต
12.3 ประเภทหรือกลุ่มของลูกค้ าที่ใช้ ผลิตภัณฑ์และบริการ
12.4 วิธกี ารจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์หรือวิธกี ารให้ บริการ และ
12.5 ลักษณะของสภาพแวดล้ อมด้ านการกํากับดูแล (ถ้ าเกี่ยวข้ อง) เช่น สถาบันการเงิน กิจการ
ประกันภัย หรือกิจการด้ านสาธารณูปโภค
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เกณฑ์เชิงปริมาณ
13. กิจการต้ องแยกรายงานข้ อมูลของส่วนงานดําเนิ นงานที่เป็ นไปตามเกณฑ์เชิงปริมาณข้ อใดข้ อหนึ่ ง
ดังต่อไปนี้
13.1 รายได้ ท้งั สิ้นที่ส่วนงานนั้นได้ รับจากการขายให้ กบั ลูกค้ าภายนอกและรายได้ ท่เี กิดจากการขาย
หรือโอนระหว่ า งส่วนงานมีจํา นวนตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายได้ รวมทั้ง สิ้น ของทุกส่วนงาน
รวมกันไม่ว่าจะเป็ นรายได้ จากภายนอกหรือภายใน
13.2 ค่าสมบูรณ์ของผลกําไรหรือขาดทุนของส่วนงานมีจาํ นวนตั้งแต่ร้อยละ 10 ของค่าสมบูรณ์ของ
(1) ผลกําไรรวมของทุกส่วนงานดําเนินงานที่มีผลกําไร และ (2) ผลขาดทุนรวมของทุกส่วน
งานดําเนินงานที่มีผลขาดทุน แล้ วแต่จาํ นวนใดจะมากกว่า
13.3 สินทรัพย์ของส่วนงานมีจาํ นวนตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของสินทรัพย์ท้งั สิ้นของทุกส่วนงานรวมกัน
กิจการอาจจะพิจารณารายงานหรือเปิ ดเผยข้ อมูลของส่วนงานดําเนินงานที่ไม่เข้ าเกณฑ์ข้างต้ นแยก
ต่างหาก หากผู้บริหารเชื่อว่าข้ อมูลของส่วนงานดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์ต่อผู้ใช้ งบการเงิน
14. กิจการอาจจะรวมข้ อมูลของส่วนงานที่ไม่เข้าเกณฑ์เชิงปริมาณ เพื่อให้ เป็ นส่วนงานที่รายงาน หากส่วนงาน
ที่รวมกันนั้นมีลักษณะเชิงเศรษฐกิจที่คล้ ายคลึงกัน และเข้ าเงื่อนไขส่วนใหญ่ตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 12
15. หากผลรวมของรายได้ ท่เี กิดจากลูกค้ าภายนอกของทุกส่วนงานที่รายงานมีจํานวนตํ่ากว่ าร้ อยละ 75
ของรายได้ รวมของกิจการ กิจการต้ องรายงานส่วนงานเพิ่มเติม (ถึงแม้ ว่าส่วนงานที่รายงานที่เพิ่มขึ้น
นั้นจะไม่เข้ าหลักเกณฑ์ตามที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 13) จนกระทั่งผลรวมของรายได้ ท่เี กิดจากลูกค้ า
ภายนอกของทุกส่วนงานที่รายงานมีจาํ นวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของรายได้ รวมของกิจการ
16. ข้ อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจอืน่ และส่วนงานดําเนินงานที่ไม่ได้ แยกรายงาน จะถูกรวมกันและเปิ ดเผย
ไว้ ในหั วข้ อ “ส่วนงานอื่น” และแสดงแยกต่างหากจากรายการกระทบยอดอื่นๆ ตามที่กาํ หนดไว้ ใน
ย่อหน้ าที่ 28 นอกจากนี้ กิจการจะต้ องอธิบายแหล่งที่มาของรายได้ ท่รี วมอยู่ในหัวข้อ “ส่วนงานอืน่ ” ด้ วย
17. หากฝ่ ายบริหารได้ พิจารณาแล้ วว่ าส่วนงานที่ถูกกําหนดให้ เป็ นส่วนงานที่รายงานในงวดก่อนยังเป็ น
ส่วนงานที่มีความสําคัญ ข้ อมูลเกี่ยวกับส่ว นงานนั้ นต้ องถูกแยกแสดงในงวดปั จจุ บันต่ อไป แม้ ว่ า
ส่วนงานนั้นจะไม่เข้ าเกณฑ์การรายงานตามที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 13 แล้ วก็ตาม
18. หากมีส่ว นงานดํา เนิ น งานซึ่ง ถูกกําหนดให้ เ ป็ นส่ว นงานที่รายงานใหม่ ในงวดปั จ จุ บัน ตามเกณฑ์
เชิงปริมาณ กิจการจะต้ องปรับย้ อนหลังข้ อมูลส่วนงานที่รายงานในงวดก่อนให้ แสดงข้ อมูลตามส่วนงานที่
กําหนดขึ้นใหม่เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบ แม้ ว่าส่วนงานนั้นจะไม่เข้ าเกณฑ์ท่จี ะจัดให้ เป็ นส่วน
งานที่รายงานในงวดก่อน เนื่องจากไม่เป็ นไปตามข้ อกําหนดที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 13 ยกเว้ นไม่ มี
ข้ อมูลที่จาํ เป็ นหรือต้ นทุนในการจัดทําข้ อมูลสูงเกินไป
19. ในบางกรณี อาจมีข้อจํากัดในทางปฏิบัติเกี่ยวกับจํานวนของส่วนงานที่รายงานแยกต่างหาก เนื่องจาก
ข้ อมูลตามส่วนงานอาจละเอียดเกินไป แม้ ว่าจะไม่มีการกําหนดจํานวนของส่วนงานไว้ อย่างชัดเจน
แต่หากจํานวนส่วนงานที่รายงานตามที่กล่า วไว้ ในย่ อหน้ าที่ 13-18 เพิ่ มขึ้น เกิน กว่ าสิบส่วนงาน
กิจการควรพิจารณาว่ามีข้อจํากัดในทางปฏิบัติหรือไม่
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การเปิ ดเผยข้อมู ล
20. กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลเพือ่ ให้ผูใ้ ช้งบการเงินสามารถใช้ในการประเมินลักษณะและผลกระทบ
ทางการเงินของกิจกรรมทางธุรกิจ และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่กิจการดําเนินงานอยู่
21. เพื่อให้ เกิดผลตามหลักการที่กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 20 กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลดังต่อไปนี้ สําหรับ
แต่ละงวดที่มีการเสนองบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
21.1 ข้ อมูลทั่วไปตามที่กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 22
21.2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกําไรหรือขาดทุนของส่วนงานที่รายงาน รวมถึงรายได้ และค่าใช้ จ่ายบางรายการ
ที่รวมอยู่ ในผลกํา ไรหรือขาดทุนของส่ว นงานที่รายงาน สิน ทรัพย์ตามส่ว นงาน หนี้สิน ตาม
ส่วนงาน และเกณฑ์ในการวัดมูลค่า ตามที่กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 23-27 และ
21.3 การกระทบยอดรวมของรายได้ ผลกําไรหรื อขาดทุน สินทรัพย์ หนี้ สิน และรายการอื่นที่มี
สาระสําคัญของทุกส่วนงานรวมกัน ให้ ตรงกับยอดรวมของกิจการ ตามที่กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 28
กิจการต้ องกระทบยอดจํานวนในงบแสดงฐานะการเงินของส่วนงานที่รายงานกับยอดรวมในงบแสดง
ฐานะการเงินของกิจการ ณ วันที่นาํ เสนองบแสดงฐานะการเงิน และปรับย้ อนหลังข้ อมูลในงวดก่อนๆ
ตามที่กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 29-30

ข้อมู ลทัว่ ไป
22. กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลทั่วไป ดังต่อไปนี้
22.1 ปัจจัยที่กจิ การใช้ ในการกําหนดส่วนงานที่รายงาน รวมถึงเกณฑ์การจัดองค์กร (ตัวอย่างเช่น
ฝ่ ายบริหารจัดองค์กรตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ เขตภูมิศาสตร์ การกํากับดูแล
หรือหลายปัจจัยรวมกัน และมีการรวมของส่วนงานต่าง ๆ หรือไม่) และ
22.2 ประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการที่ก่อให้ เกิดรายได้ ของแต่ละส่วนงานที่รายงาน

ข้อมู ลเกีย่ วกับกําไรหรือขาดทุน สินทรัพย์ และหนี้ สิน
23. กิจการต้ องรายงานการวัดผลกําไรหรือขาดทุน และสินทรัพย์รวมของแต่ละส่วนงานที่รายงาน กิจการต้ อง
รายงานการวัดหนี้สนิ ของแต่ละส่วนงานที่รายงาน ถ้ ารายการนั้นได้ มีการนําเสนอต่อผู้มีอาํ นาจตัดสินใจ
สูงสุดด้ านการดําเนินงานอย่างสมํ่าเสมอ นอกจากนี้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลดังต่อไปนี้สําหรับแต่ละ
ส่วนงานที่รายงานหากข้ อมูลดังกล่ าวรวมอยู่ ในการวั ดผลกําไรหรือขาดทุนของส่วนงานที่สอบทาน
โดยผู้มีอาํ นาจตัดสินใจสูงสุดด้ านการดําเนินงาน หรือข้ อมูลดังกล่าวได้ นาํ เสนอให้ กบั ผู้มีอาํ นาจตัดสินใจ
สูงสุดด้ านการดําเนินงานอย่างสมํา่ เสมอ แม้ ว่าจะไม่รวมอยู่ในการวัดผลกําไรหรือขาดทุน
23.1 รายได้ ท่รี ับจากลูกค้ าภายนอก
23.2 รายได้ จากรายการกับส่วนงานดําเนินงานอืน่ ในกิจการเดียวกัน
23.3 ดอกเบี้ยรับ
23.4 ดอกเบี้ยจ่าย
23.5 ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจําหน่าย
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23.6 รายการรายได้ และค่าใช้ จ่ายที่มีนัยสําคัญที่เปิ ดเผยตามย่อหน้ าที่ 97 ของมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน
23.7 ส่วนแบ่งผลกําไรหรือผลขาดทุนจากบริษัทร่วม และกิจการร่วมค้ า ที่บันทึกตามวิธสี ่วนได้ เสีย
23.8 ค่าใช้ จ่ายหรือรายได้ ภาษีเงินได้ และ
23.9 รายการที่มิใช่เงินสดที่มีนัยสําคัญอืน่ ๆ ที่ไม่ใช่ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจําหน่าย
กิจการต้ องรายงานดอกเบี้ยรับแยกต่างหากจากดอกเบี้ยจ่ ายสําหรับแต่ละส่วนงานที่รายงาน เว้ นแต่
รายได้ ส่วนใหญ่ของส่วนงานนั้นมาจากดอกเบี้ยรับ และผู้มีอาํ นาจตัดสินใจสูงสุดด้ านการดําเนินงาน
ใช้ รายได้ ดอกเบี้ยรับสุทธิในการประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงาน และใช้ ในการตัดสินใจในการ
จัดสรรทรัพยากรให้ แต่ ละส่วนงาน ในสถานการณ์ดังกล่าว กิจ การอาจจะรายงานดอกเบี้ยรับของ
ส่วนงานสุทธิจากดอกเบี้ยจ่าย และให้ เปิ ดเผยการเสนอรายงานในลักษณะดังกล่าวด้ วย
24. กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลดัง ต่อไปนี้ของแต่ ละส่วนงานที่รายงานหากจํานวนนั้ นรวมอยู่ ในการวั ด
สินทรัพย์ของส่ว นงานที่ไ ด้ รับ การสอบทานโดยผู้ มีอาํ นาจตัดสินใจสูง สุดด้ านการดําเนินงาน หรือ
จํานวนดังกล่าวได้ ถูกนําเสนอแก่ผู้มีอาํ นาจตัดสินใจสูงสุดด้ านการดําเนินงานอย่างสมํ่าเสมอ แม้ ว่าจะ
ไม่รวมในการวัดสินทรัพย์ของส่วนงาน
24.1 มูลค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม และกิจการร่วมค้ า ที่บันทึกตามวิธสี ่วนได้ เสีย และ
24.2 มูลค่าการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน1 นอกเหนือจากเครื่องมือทางการเงิน สินทรัพย์
ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี สินทรัพย์ผลประโยชน์หลังออกจากงาน (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน ย่อหน้ าที่ 54-58) และสิทธิตามสัญญาประกันภัย

การวัดมู ลค่า
25. มูลค่าของแต่ละรายการของส่วนงานที่รายงานต้ องเป็ นเกณฑ์ท่ใี ช้ รายงานต่อผู้มีอาํ นาจตัดสินใจสูงสุด
ด้ านการดําเนินงานเพื่อใช้ ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรให้ กบั ส่วนงานและประเมินผล
การดําเนินงาน รายการปรับปรุงและรายการตัดบัญชีท่ใี ช้ ในการจัดทํางบการเงินของกิจการ การปัน
ส่วนรายได้ ค่าใช้ จ่าย และผลกําไรหรือขาดทุน จะถูกรวมในการคํานวณผลกําไรหรือขาดทุนของส่วน
งานที่รายงาน เฉพาะกรณีท่ผี ู้มีอาํ นาจตัดสินใจสูงสุดด้ านการดําเนินงานใช้ รายการดังกล่าวในการวัด
กําไรหรือขาดทุนของส่วนงาน ในทํานองเดียวกัน เฉพาะสินทรัพย์และหนี้สนิ ที่ถูกรวมในการวัดมูลค่า
ของสินทรัพย์ของส่วนงานและหนี้สนิ ของส่วนงานที่ใช้ โดยผู้มีอาํ นาจตัดสินใจสูงสุดด้ านการดําเนินงาน
จะถูกเปิ ดเผยเป็ นข้ อมูลของส่วนงานนั้น หากจํา นวนดัง กล่ า วถูกปั น ส่ว นให้ ผลกํา ไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์หรือหนี้สนิ ของส่วนงานที่รายงาน จํานวนเหล่านี้จะต้ องถูกปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล
26. หากผู้มีอาํ นาจตัดสินใจสูงสุดด้ านการดําเนินงานใช้ เกณฑ์ผลกําไรหรือขาดทุนของส่วนงานดําเนินงาน
สินทรัพย์ของส่วนงาน หรือหนี้สนิ ของส่วนงานเพียงเกณฑ์เดียวในการประเมินผลการดําเนินงานของ
ส่วนงาน และตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากร กิจการจะต้ องรายงานกําไรหรือขาดทุนของส่วนงาน
1

สําหรับการแสดงรายการสินทรัพย์ตามสภาพคล่ อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหมายถึง สินทรัพย์ทคี่ าดว่ าจะสามารถแปลง
เป็ นเงินสดได้ ในระยะเวลาเกินกว่า 12 เดือนนับจากวันทีใ่ นรายงาน
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สินทรัพย์ของส่วนงานและหนี้สนิ ของส่วนงานนั้น หากผู้มีอาํ นาจตัดสินใจสูงสุดด้ านการดําเนินงานใช้
เกณฑ์ผลกําไรหรือขาดทุนของส่วนงานดําเนินงาน สินทรัพย์ของส่วนงาน หรือหนี้สินของส่วนงาน
มากกว่าหนึ่งเกณฑ์ เกณฑ์ท่รี ายงานต้ องเป็ นเกณฑ์ท่ฝี ่ ายบริหารเชื่อว่าเป็ นไปตามหลักการวัดมูลค่าซึ่ง
สอดคล้ องกับวิธที ่ใี ช้ ในการวัดมูลค่าในงบการเงินของกิจการ
27. กิจการต้ องอธิบายการวัดมูลค่าผลกําไรหรือขาดทุนของส่วนงาน สินทรัพย์ของส่วนงาน และหนี้สิน
ของส่วนงาน สําหรับแต่ละส่วนงานที่รายงาน โดยจะต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลดังต่อไปนี้เป็ นอย่างน้ อย
27.1 วิธกี ารบันทึกบัญชีสาํ หรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงาน
27. ลักษณะของความแตกต่างระหว่ างการวัดผลกําไรหรือขาดทุนของส่วนงานที่รายงาน กับผล
กําไรหรือขาดทุนรวมก่อนภาษีของกิจการ และก่อนการดําเนินงานที่ยกเลิกของกิจการ (ถ้ าไม่
ปรากฏชัดเจนในการกระทบยอดตามที่กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 28) ความแตกต่างเหล่านั้นอาจ
รวมถึงนโยบายการบัญชีและนโยบายในการปันส่วนต้ นทุนส่วนกลางซึ่งจําเป็ นต่อการทําความ
เข้ าใจในการเสนอข้ อมูลแยกตามส่วนงานที่รายงาน
27.3 ลักษณะของความแตกต่ างระหว่ างการวัด สิน ทรัพย์ของส่วนงานที่รายงานกับสินทรัพย์ข อง
กิจการ (ถ้ าไม่ปรากฏชัดเจนในการกระทบยอดตามที่กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 28) ความแตกต่าง
เหล่านั้นอาจรวมถึงนโยบายการบัญชีและนโยบายในการปันส่วนสินทรัพย์ท่ใี ช้ ร่วมกันซึ่งจําเป็ น
ต่อการทําความเข้ าใจในการเสนอข้ อมูลแยกตามส่วนงานที่รายงาน
27.4 ลักษณะของความแตกต่างระหว่ างการวัดหนี้ สินของส่ว นงานที่รายงานกับหนี้สินของกิจการ
(ถ้ าไม่ปรากฏชัดเจนในการกระทบยอดตามที่กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 28) ความแตกต่างเหล่านั้น
อาจรวมถึงนโยบายการบัญชีและนโยบายในการปันส่วนหนี้สินที่ใช้ ประโยชน์ร่วมกันซึ่งจําเป็ น
ต่อการทําความเข้ าใจในการเสนอข้ อมูลแยกตามส่วนงานที่รายงาน
27.5 ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงในวิธีการวัดมูลค่าที่ใช้ ในการคํานวณกําไรหรือขาดทุนของส่วน
งานที่รายงานจากงวดก่อน และผลกระทบที่เกิดขึ้น (ถ้ ามี) ของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อ
การวัดกําไรหรือขาดทุนของส่วนงาน
27.6 ลักษณะและผลกระทบของการปันส่วนแบบไม่สมมาตรให้ กับส่วนงานที่รายงาน ตัวอย่างเช่น
กิจ การอาจจะปั น ส่ว นค่ า เสื่อมราคาให้ กับส่ว นงานหนึ่ ง โดยไม่ ไ ด้ มีการปั น ส่ว นสิน ทรัพย์ท่ี
เสือ่ มสภาพได้ ท่เี กี่ยวข้ องให้ กบั ส่วนงานนั้น

การกระทบยอด
28. กิจการต้ องทําการกระทบยอด ทุกรายการดังต่อไปนี้
28.1 ผลรวมของรายได้ ของทุกส่วนงานที่รายงาน กับรายได้ รวมของกิจการ
28.2 ผลรวมของกําไรหรือขาดทุนของทุกส่วนงานที่รายงาน กับผลกําไรหรือขาดทุนรวมก่อนภาษีของ
กิจการและก่อนการดําเนินงานที่ยกเลิกของกิจการ อย่างไรก็ตาม ถ้ ากิจการปันส่วนบางรายการ
ให้ กบั ส่วนงานที่รายงาน เช่น ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ กิจการอาจจะกระทบยอดผลรวมของกําไร
หรือขาดทุนของทุกส่วนงานที่รายงานกับกําไรหรือขาดทุนของกิจการหลังรายการเหล่านั้น
28.3 ผลรวมของสินทรัพย์ของทุกส่วนงานที่รายงาน กับสินทรัพย์รวมของกิจการ
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28.4 ผลรวมของหนี้สนิ ของทุกส่วนงานที่รายงาน กับหนี้สนิ รวมของกิจการ หากหนี้สินของส่วนงาน
ได้ ถูกนําเสนอตามที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 23
28.5 ผลรวมของรายการที่มีสาระสําคัญอืน่ ๆ ที่เปิ ดเผยแยกตามส่วนงานที่รายงาน กับยอดรวมของกิจการ
ทุกรายการกระทบยอดที่มีสาระสําคัญต้ องถูกกําหนดและอธิบายแยกจากกัน ตัวอย่างเช่น มูลค่าของ
รายการปรับปรุงที่มีสาระสําคัญที่ใช้ ในการกระทบยอดผลกําไรหรือขาดทุนของส่ว นงานที่รายงาน
กับผลกําไรหรือขาดทุนของกิจการที่เกิดจากการใช้ นโยบายการบัญชีท่แี ตกต่างกัน ต้ องอธิบายแยก
จากรายการอืน่

การปรับย้อนหลังข้อมู ลที่เคยรายงานไว้
29. หากกิจการมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ า งภายในองค์กร ซึ่ง ทําให้ ส่วนงานที่รายงานเปลี่ยนแปลงไป
กิจการจะต้ องปรับย้ อนหลังข้ อมูลในงบการเงินงวดก่อน รวมถึงงวดระหว่ างกาล ยกเว้ นไม่มีข้อมูล
ที่จาํ เป็ นหรือต้ นทุนในการจัดทําข้ อมูลสูงเกินไป การพิจารณาว่าไม่มีข้อมูลที่จาํ เป็ นหรือต้ นทุนในการ
จั ด ทํา ข้ อ มู ล สูง เกิน ไป ต้ องพิ จ ารณาแยกเป็ นแต่ ล ะรายการที่เ ปิ ดเผย และภายหลั ง จากการ
เปลี่ยนแปลงส่วนงานที่รายงาน กิจการต้ องเปิ ดเผยว่ากิจการได้ มีการปรับย้ อนหลังข้ อมูลตามส่วนงาน
สําหรับงวดก่อนหรือไม่
30. หากกิจการมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างภายในองค์กร ซึ่งทําให้ ส่วนงานที่รายงานเปลี่ยนแปลงไป แต่
กิจการไม่ได้ มีการปรับย้ อนหลังข้ อมูลตามส่วนงานของงวดก่อน รวมถึงงวดระหว่ างกาล เพื่อสะท้ อน
ให้ เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลตามส่วนงานสําหรับงวดปัจจุ บัน ทั้งตามเกณฑ์
เดิมและเกณฑ์ใหม่ในงวดที่มีการเปลี่ยนแปลง ยกเว้ นไม่มีข้ อมูลที่จําเป็ นหรือต้ น ทุนในการจัดทํา
ข้ อมูลสูงเกินไป

การเปิ ดเผยข้อมู ลของกิจการ
31. ย่อหน้ าที่ 32-34 ให้ นํามาใช้ กับทุกกิจการที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
รวมถึงกิจการที่มีส่วนงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว บางกิจการอาจจะไม่ได้ บริหารองค์กรตามความ
แตกต่างของผลิตภัณฑ์และบริการ หรือตามความแตกต่างเขตภูมิศาสตร์ ส่วนงานที่รายงานของกิจการ
เหล่ านั้ น อาจจะรายงานรายได้ ท่ีเกิด จากผลิต ภั ณ ฑ์และบริ การที่สาํ คัญที่แตกต่ า งกัน หลายๆอย่ า ง
หรือ อาจมี มากกว่ า หนึ่ ง ส่ว นงานที่นํา เสนอรายได้ ท่ีเ กิด จากผลิ ต ภั ณ ฑ์แ ละบริ การชนิ ด เดีย วกัน
ในทํานองเดียวกัน ส่วนงานที่รายงานอาจจะถือครองสินทรัพย์ในหลายๆ พื้นที่ทางภูมิศาสตร์และ
รายงานรายได้ ท่เี กิดจากลูกค้ าที่อยู่ในพื้นที่ท่แี ตกต่างกัน หรืออาจมีมากกว่าหนึ่งส่วนงานที่ดาํ เนินการ
ในเขตภูมิศาสตร์เดียวกัน กิจการจะต้ องรายงานข้ อมูลตามย่อหน้ าที่ 32-34 หากข้ อมูลนั้นไม่ได้ เป็ น
ส่วนหนึ่งของข้ อมูลของส่วนงานที่รายงานตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
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ข้อมู ลเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์และบริการ
32. กิจการต้ องรายงานรายได้ จากลูกค้ าภายนอกสําหรับแต่ละผลิตภัณฑ์และบริการ หรือแต่ละกลุ่มของ
ผลิตภั ณ ฑ์และบริการที่ค ล้ ายคลึง กัน ยกเว้ นไม่ มีข้ อมูลที่จํา เป็ นหรือต้ น ทุนในการจัด ทําข้ อมูลสูง
เกินไป ซึ่งกิจการจะต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าว โดยรายได้ ท่รี ายงานต้ องมาจากข้ อมูลทางการเงิน
ที่ใช้ ในการจัดทํางบการเงินของกิจการ

ข้อมู ลเกีย่ วกับเขตภูมิศาสตร์
33. กิจการต้ องรายงานข้ อมูลเชิงภูมิศาสตร์ ดังต่อไปนี้ ยกเว้ นไม่มีข้อมูลที่จาํ เป็ นหรือต้ นทุนในการจัดทํา
ข้ อมูลสูงเกินไป
33.1 รายได้ จ ากลูกค้ า ภายนอก (ก) จากประเทศที่กิจ การตั้งอยู่ และ (ข) จากประเทศอื่น ๆ
ทุกประเทศที่กจิ การมีรายได้ ในกรณีท่รี ายได้ จากลูกค้ าภายนอกจากประเทศใดประเทศหนึ่งมี
สาระสําคัญ ต้ องมีการเปิ ดเผยรายได้ น้ันแยกต่างหาก และกิจการต้ องเปิ ดเผยหลักเกณฑ์ท่ใี ช้
ในการแยกรายได้ จากลูกค้ าภายนอกของแต่ละประเทศ
33.2 สิน ทรัพย์ ไ ม่ หมุน เวี ย น 2 นอกจากเครื่อ งมือ ทางการเงิน สิน ทรัพ ย์ภ าษีเ งิน ได้ ร อตัด บัญ ชี
สินทรัพย์ผลประโยชน์หลังออกจากงาน และสิทธิตามสัญญาประกันภัย (ก) ที่ต้งั อยู่ในประเทศ
ที่กิจการดําเนินการอยู่ (ข) ตั้งอยู่ ในประเทศอื่นๆ ที่กิจการถือครองสินทรัพย์อยู่ ในกรณีท่ี
สินทรัพย์ท่อี ยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งมีจํา นวนที่มีนัยสําคัญ สินทรัพย์เหล่านั้นต้ องมีการ
เปิ ดเผยแยกต่างหาก
จํานวนที่รายงานต้ องนํามาจากข้ อมูลทางการเงินซึ่งถูกใช้ ในการจัดทํางบการเงินของกิจการ หากไม่มี
ข้ อมูลที่จําเป็ นหรือต้ นทุน ในการจั ดทําข้ อมูลสูงเกินไป กิจ การจะต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงนี้ กิจการ
อาจจะนําเสนอยอดรวมของข้ อมูลทางภูมิศาสตร์ของกลุ่มประเทศเพิ่มเติมจากที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ านี้

ข้อมู ลเกีย่ วกับลูกค้ารายใหญ่
34. กิจการจะต้ องให้ ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการพึ่งพิงลูกค้ ารายใหญ่ ของกิจการ ถ้ ารายได้ จากรายการกับ
ลูกค้ าภายนอกรายใดรายหนึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายได้ ของกิจการ กิจ การต้ องเปิ ดเผย
ข้ อเท็จจริงนั้น กล่าวคือ ยอดรวมของรายได้ จากลูกค้ าแต่ละรายดังกล่าว และระบุส่วนงานหนึ่งหรือ
หลายส่วนงานที่รายงานรายได้ ดังกล่าว กิจการไม่จําเป็ นต้ องเปิ ดเผยรายชื่อของลูกค้ ารายใหญ่ หรือ
จํานวนของรายได้ซ่งึ แต่ละส่วนงานได้รับจากลูกค้ ารายนั้น เพื่อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้ กลุ่มของกิจการที่เสนอรายงานภายใต้ การควบคุมเดียวกันต้ องได้ รับการพิจารณา
ในฐานะลูกค้ าเพียงหนึ่งราย รวมถึง รัฐบาล (ระดับประเทศ จังหวัด เขต ท้องถิ่น หรือ ต่างประเทศ)
และกิจการที่เป็ นหน่วยงานที่เสนอรายงานภายใต้ การควบคุมของรัฐบาล ต้ องได้ รับการพิจารณาใน
ฐานะลูกค้ าเพียงหนึ่งราย
2

สําหรับการแสดงรายการสินทรัพย์ตามสภาพคล่ อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหมายถึง สินทรัพย์ทคี่ าดว่ าจะสามารถแปลง
เป็ นเงินสดได้ ในระยะเวลาเกินกว่า 12 เดือนนับจากวันทีใ่ นรายงาน

ฉบับส่งราชกิจจานุเบกษา_150355

13

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 เรื่อง ส่วนงานดําเนินงาน

การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลงและวันถือปฏิบตั ิ
35. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัตกิ บั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 อย่างไรก็ตาม กิจการสามารถถือปฏิบัติมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับนี้ ก่อนวั น ที่กาํ หนด และหากกิจ การเลือกที่จ ะปฏิบัติต ามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับนี้ก่อนวันที่กาํ หนด กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าว
36. กิจการจะต้องปรับย้ อนหลังข้ อมูลตามส่วนงานของงวดก่อนเพื่อให้ เป็ นไปตามข้อกําหนดของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้ เพื่อประโยชน์สาํ หรับการเปรียบเทียบในปี ที่เริ่มถือปฏิบตั ิตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้ ยกเว้ นไม่มีข้อมูลที่จาํ เป็ นหรือต้ นทุนในการจัดทําข้ อมูลสูงเกินไป
36ก ย่อหน้ านี้ไม่ใช้

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 14
37. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ใช้ แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 14 เรื่อง การเสนอข้ อมูล
ทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน
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ภาคผนวก ก: คํานิยาม
ภาคผนวกนี้ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ส่วนงานดําเนินงาน หมายถึง ส่วนงานของกิจการซึ่ง
(ก) ดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่อาจก่อให้ เกิดรายได้ และค่าใช้ จ่าย (รวมถึงรายได้ และค่าใช้ จ่ายที่เกิดจาก
รายการที่มีกบั ส่วนงานอืน่ ในกิจการเดียวกัน)
(ข) ผลการดําเนินงานได้ รับการสอบทานอย่างสมํ่าเสมอโดยผู้มีอาํ นาจตัดสินใจสูงสุดด้ านการดําเนินงาน
เพื่อใช้ ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้ กบั ส่วนงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
(ค) มีข้อมูลการเงินที่สามารถแยกต่างหากได้
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ภาคผนวก ข: แนวทางในการนํามาปฏิบตั ิ
ย่อหน้ าที่
บทนํา
ข้อมูลเชิงบรรยายเกีย่ วกับส่วนงานที่รายงานของกิจการ
ข้อมู ลเกี่ยวกับประเภทของผลิตภัณ ฑ์และบริการที่ก่อให้เ กิดรายได้สํา หรับ แต่ล ะ
ส่วนงานที่รายงาน (ย่อหน้าที่ 22.2)
การวัดมู ล ค่า ผลกําไรหรือขาดทุ น สินทรัพย์และหนี้ สิน ของส่วนงานดํา เนินงาน
(ย่อหน้าที่ 27)
ปัจจัยที่ฝ่ายบริหารใช้ในการกําหนดส่วนงานที่รายงานของกิจการ (ย่อหน้าที่ 22.1)
ข้อมูลเกีย่ วกับกําไรหรือขาดทุน สินทรัพย์และหนี้ สินของส่วนงานที่รายงาน
การกระทบยอดรายได้ กําไรหรือขาดทุน สินทรัพย์และหนี้ สินของส่วนงานที่รายงาน
ข้อมูลเกีย่ วกับเขตภูมศิ าสตร์
ข้อมูลเกีย่ วกับลูกค้ารายใหญ่
แผนผังที่ช่วยในการกําหนดส่วนงานที่รายงาน
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ภาคผนวก ข
แนวทางในการนํามาปฏิบตั ิ
ภาคผนวกนี้จดั ทําขึ้นเพือ่ เป็ นแนวทางเท่านัน้ และไม่ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
บทนํา
1. แนวทางในการนํามาปฏิบัติน้ ี ได้ แสดงตัวอย่ างในการเปิ ดเผยข้ อมูลตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 8 และแผนผังที่ท่ชี ่วยในการกําหนดส่วนงานที่รายงาน โดยไม่ ได้ กาํ หนดให้ เปิ ดเผย
ตามรูปแบบที่แสดงในตัวอย่าง แต่ส่งเสริมให้ มีการเปิ ดเผยในรูปแบบที่สามารถเข้ าใจได้ ดีท่สี ุดใน
แต่ละสถานการณ์ ตัวอย่างต่อไปนี้เป็ นการเปิ ดเผยข้ อมูลของ บริษัท ก จํากัด ซึ่งสมมติข้ นึ
ข้อมูลเชิงบรรยายเกีย่ วกับส่วนงานที่รายงานของกิจการ
2. ตัว อย่ า งต่ อไปนี้ แสดงถึง การเปิ ดเผยข้ อมู ล เชิ ง บรรยายเกี่ย วกับ ส่ว นงานที่รายงานของกิจ การ
(โดยอ้างอิงย่อหน้ าที่กาํ หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้)
ข้อมู ลเกี่ยวกับประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการที่ก่อให้เกิดรายได้สําหรับแต่ละส่วนงานที่รายงาน
(ย่อหน้าที่ 22.2)
บริษัท ก จํากัด มีส่วนงานที่รายงาน 5 ส่วนงาน ประกอบด้ วย ชิ้นส่วนรถยนต์ เรือเดินสมุทร ซอฟท์แวร์
อิเล็กทรอนิกส์ และการเงิน โดยส่วนงานชิ้นส่วนรถยนต์ทาํ หน้ าที่ผลิตอะไหล่รถยนต์เพื่อจําหน่ ายให้ แก่
ผู้จําหน่ า ยชิ้นส่ว นรถยนต์ ส่วนงานเรือเดินสมุทรทําหน้ าที่ผลิตเรือเดิน สมุทรขนาดเล็กที่ใช้ นอกชายฝั่ง
สําหรับธุรกิจนํ้ามันและธุรกิจอื่นที่คล้ ายคลึงกัน ส่วนงานซอฟท์แวร์จะออกแบบซอฟท์แวร์เพื่อจําหน่ าย
ให้ แก่ผู้ผลิตและผู้จาํ หน่ายคอมพิวเตอร์ ส่วนงานอิเล็กทรอนิกส์ทาํ หน้ าที่ผลิตวงจรไฟฟ้ าและผลิตภัณฑ์
ที่เกี่ยวข้ องเพื่อจําหน่ายให้ แก่ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ ส่วนงานการเงินรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน
ของกิจการ รวมถึงการให้ สนิ เชื่อแก่ลูกค้ าของส่วนงานอืน่ และการให้ เช่าสินทรัพย์
การวัดมูลค่าผลกําไรหรือขาดทุน สินทรัพย์และหนี้ สินของส่วนงานดําเนินงาน (ย่อหน้าที่ 27)
นโยบายการบัญชีสาํ หรับส่วนงานดําเนินงานเป็ นไปตามนโยบายการบัญชีท่กี ล่าวไว้ ในหัวข้ อสรุปนโยบาย
การบัญชีท่สี าํ คัญ ยกเว้ น ค่าใช้ จ่ายเงินบํานาญสําหรับแต่ละส่วนงานดําเนินงานซึ่งรับรู้และวัดมูลค่าเมื่อ
มีการจ่ายเงินสดเข้ าโครงการดังกล่าว บริษัท ก จํากัด ประเมินผลการดําเนินงานจากกําไรหรือขาดทุนจาก
การดํา เนิ นงานก่อนภาษีโดยไม่รวมรายการกํา ไรและขาดทุนที่ไ ม่ ได้ เ กิด ขึ้นเป็ นประจํา และกํา ไรและ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯ บันทึกรายการขายและโอนระหว่ างส่วนงานเช่นเดียวกับการขายและโอนให้ แก่บุคคลภายนอก
ซึ่งเป็ นไปตามราคาตลาดปัจจุบัน
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ปั จจัยที่ฝ่ายบริหารใช้ในการกําหนดส่วนงานที่รายงานของกิจการ (ย่อหน้าที่ 22.1)
ส่วนงานที่รายงานของบริษัท ก จํากัด เป็ นหน่วยงานทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ท่จี ําหน่ ายผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่แตกต่างกัน โดยส่วนงานดังกล่าวถูกบริหารแยกจากกันเนื่องจากแต่ละธุรกิจต้ องใช้ เทคโนโลยีและกลยุทธ์
ทางการตลาดที่แตกต่างกัน ธุรกิจส่วนใหญ่ถูกซื้อเข้ ามาเป็ นส่วนงานที่แยกจากกันและไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ผู้บริหารของส่วนงานตั้งแต่ซ้ อื ส่วนงานนั้นเข้ ามา

ข้อมู ลเกีย่ วกับกําไรหรือขาดทุน สินทรัพย์และหนี้ สินของส่วนงานทีร่ ายงาน
3. ตัวอย่า งที่แ สดงต่อไปนี้เป็ นรูปแบบที่แนะนํา ให้ ใช้ ในการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ย วกับกํา ไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์และหนี้สินของส่วนงานที่รายงาน (ตามย่อหน้ าที่ 23 และ 24) ข้ อมูลดังกล่าวต้ องมีการ
เปิ ดเผยทุกปี ที่มีการนําเสนองบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริษัท ก จํากัด ไม่ได้ มีการปันส่วนค่าใช้ จ่าย
(รายได้ ) ภาษี เ งิ น ได้ ห รื อ กํา ไรและขาดทุ น ที่ไ ม่ ไ ด้ เ กิด ขึ้ นเป็ นประจํา ให้ แก่ ส่ว นงานที่ร ายงาน
นอกจากนี้ ส่วนงานที่รายงานไม่ ทุกส่วนงานที่มีรายการที่มิใช่เงินสดที่มีสาระสํา คัญนอกเหนือจาก
ค่า เสื่อมราคาและค่ าตัด จําหน่ า ย จํา นวนเงิน ที่แสดงในตัวอย่ า งเป็ นสกุลเงิน บาทซึ่ง เป็ นสกุลเงิน
ที่ผู้มีอาํ นาจตัดสินใจสูงสุดด้ านการดําเนินงานใช้ ในการตัดสินใจ
(หน่วย: ล้ านบาท)

รายได้ จากการขายให้ ลูกค้ า
ภายนอก
รายได้ ระหว่างส่วนงาน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
รายได้ ดอกเบี้ยสุทธิข
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัด
จําหน่าย
กําไรของส่วนงาน
รายการที่มิใช่เงินสดที่มี
สาระสําคัญอืน่ ๆ:
ขาดทุนจากการด้ อยค่า
ของสินทรัพย์
สินทรัพย์ของส่วนงาน
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อิเล็ก
ชิ้นส่วน เรือเดิน
การเงิน อืน่ ๆ
รวม
ซอฟท์แวร์
ทรอนิกส์
รถยนต์ สมุทร
3,000 5,000 9,500 12,000 5,000 1,000ก 35,500
450
350
200

800
600
100

3,000
1,000
700
50

1,500
1,500
1,100
1,500

1,000
1,100

-

4,500
3,750
2,750
1,000
2,950

200

70

900

2,300

500

100

4,070

-

200

-

-

-

-

200

2,000

5,000

3,000 12,000 57,000

2,000 81,000
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(หน่วย: ล้ านบาท)
อิเล็ก
ชิ้นส่วน เรือเดิน
การเงิน
ซอฟท์แวร์
ทรอนิกส์
รถยนต์ สมุทร
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนของส่วนงาน
หนี้สนิ ของส่วนงาน

300

700

500

1,050

3,000

1,800

800

อืน่ ๆ

600

8,000 30,000

รวม
-

2,900

- 43,850

ก เป็ นรายได้ ข องส่ว นงานที่ไ ม่ เ ข้ าเกณฑ์เ ชิ ง ปริม าณซึ่ง มาจาก 4 ส่ ว นงาน โดยรวมถึ ง ส่ ว นงานธุ รกิจ
อสังหาริมทรัพย์ขนาดเล็ก การให้ เช่าอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ การให้ คาํ ปรึกษาด้ านซอฟท์แวร์ และการให้
เช่าคลังสินค้ าแบบลีสซิ่ง
ข ส่วนงานการเงินมีรายได้ หลักจากดอกเบี้ยรับ ฝ่ ายบริหารใช้ ดอกเบี้ยสุทธิในการบริหารส่วนงาน (ไม่ได้ ใช้
ยอดดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่าย) ดังนี้ จึงเปิ ดเผยข้ อมูลเฉพาะดอกเบี้ยสุทธิ ซึ่งเป็ นไปตามย่อหน้ าที่ 23

การกระทบยอดรายได้ กําไรหรือขาดทุน สินทรัพย์และหนี้ สินของส่วนงานที่รายงาน
4. ตัวอย่างที่แสดงต่อไปนี้เป็ นการกระทบยอดรายได้ กําไรหรือขาดทุน สินทรัพย์และหนี้สนิ ของส่วนงาน
ที่รายงานกับยอดรวมของกิจ การ (ตามย่อหน้ าที่ 28.1 ถึง ย่อหน้ าที่ 28.4) รายการกระทบยอด
จะต้ องรวมถึงรายการที่มีสาระสําคัญอืน่ ๆทุกรายการ (ตามย่อหน้ าที่ 28.5) โดยสมมติว่างบการเงิน
ของกิจการไม่รวมถึงการดําเนินงานที่ยกเลิก และตามที่กล่าวในย่อหน้ าที่ 2 ของแนวทางในการนํามา
ปฏิบัติ กิจการรับรู้และวัดมูลค่าของค่าใช้ จ่ายเงินบํานาญสําหรับส่วนงานที่รายงานเมื่อมีการจ่ ายเงิน
สดเข้ าโครงการดังกล่าว และไม่ได้ ปันส่วนรายการบางรายการให้ แก่ส่วนงานที่รายงาน
รายได้
ผลรวมของรายได้ของทุกส่วนงานที่รายงาน
รายได้ อนื่
รายการตัดบัญชีระหว่างส่วนงาน
รายได้ รวมของกิจการ

(หน่วย: ล้ านบาท)
39,000
1,000
(4,500)
35,500

กําไรหรือขาดทุน
ผลรวมของกําไรหรือขาดทุนของทุกส่วนงานที่รายงาน
กําไรหรือขาดทุนอืน่
รายการตัดบัญชีกาํ ไรระหว่างส่วนงาน
รายการที่ไม่ได้ ปันส่วน:
รายได้ จากคดีฟ้องร้ อง

(หน่วย: ล้ านบาท)
3,970
100
(500)
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กําไรหรือขาดทุน
ค่าใช้ จ่ายอืน่ ๆ ของบริษัท
รายการปรับปรุงค่าใช้ จ่ายเงินบํานาญในงบการเงินรวม
กําไรก่อนภาษีเงินได้

(หน่วย: ล้ านบาท)
(750)
(250)
3,070

สินทรัพย์
ผลรวมของสินทรัพย์ของทุกส่วนงานที่รายงาน
สินทรัพย์อนื่
รายการตัดบัญชีลูกหนี้ของสํานักงานใหญ่
รายการที่ไม่ได้ ปันส่วนอืน่ ๆ
สินทรัพย์รวมของกิจการ
หนี้ สิน
ผลรวมของหนี้สนิ ของทุกส่วนงานที่รายงาน
หนี้สนิ ผลประโยชน์เงินบํานาญที่ไม่ได้ ปันส่วน
หนี้สนิ รวมของกิจการ

(หน่วย: ล้ านบาท)
79,000
2,000
(1,000)
1,500
81,500
(หน่วย: ล้ านบาท)
43,850
25,000
68,850

รายการที่มสี าระคัญอืน่ ๆ
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
ดอกเบี้ยรับสุทธิ (สําหรับส่วนงานการเงิน
เท่านั้น)
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจําหน่าย
ขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์

(หน่วย: ล้ านบาท)
ผลรวมของทุกส่วน รายการปรับปรุง ยอดรวมของกิจการ
งานที่รายงาน
3,750
75
3,825
2,750
1,000

(50)
-

2,700
1,000

2,900
2,950
200

1,000
-

3,900
2,950
200

รายการกระทบยอดการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเป็ นรายการปรับปรุงสําหรับการเพิ่มขึ้นของอาคาร
สํานักงานใหญ่ ซึ่งไม่รวมอยู่ในข้ อมูลของส่วนงาน นอกจากนั้น ไม่มีรายการปรับปรุงใดที่มีสาระสําคัญ
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ข้อมู ลเกีย่ วกับเขตภูมิศาสตร์
5. ตัวอย่างต่อไปนี้เป็ นการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์ซ่ึงเป็ นไปตามย่อหน้ าที่ 33 (เนื่องจาก
ส่ว นงานที่รายงานของบริษัท ก จํา กัด ถูกกํา หนดจากความแตกต่ า งของประเภทของผลิต ภั ณ ฑ์
และบริการ ดังนั้นจึงไม่จาํ เป็ นต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับรายได้ ของแต่ละผลิตภัณฑ์และบริการตาม
ย่อหน้ าที่ 32 อีก)

ข้อมูลเกีย่ วกับเขตภูมศิ าสตร์
สหรัฐอเมริกา
แคนาดา
จีน
ญี่ปุ่น
ประเทศอืน่ ๆ
รวม

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

(หน่วย: ล้ านบาท)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
11,000
6,500
3,500
3,000
24,000

ก รายได้ ท่มี าจากแต่ละประเทศกําหนดขึ้นตามประเทศที่ต้ังของลูกค้ า

ข้อมู ลเกีย่ วกับลูกค้ารายใหญ่
6. ตัว อย่ า งต่ อไปนี้ เป็ นการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ย วกับลูกค้ ารายใหญ่ ซ่ึง เป็ นไปตามย่ อหน้ า ที่ 34 โดย
ไม่จําเป็ นต้ องเปิ ดเผยรายชื่อของลูกค้ ารายใหญ่ หรือจํานวนของรายได้ ซ่ึงแต่ละส่ว นงานได้ รับจาก
ลูกค้ ารายนั้น
บริษัท ก จํากัด มีรายได้ จากลูกค้ ารายหนึ่งจากส่วนงานซอฟท์แวร์และอิเล็กทรอนิกส์เป็ นจํานวนรวมประมาณ
5,000 ล้ านบาท จากยอดรายได้ รวมของกิจการ
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แผนผังที่ช่วยในการกําหนดส่วนงานที่รายงาน
ระบุส่วนงานดําเนินงานตามการรายงานให้ฝ่าย
บริหาร (ย่อหน้าที่ 5-10)

มีส่วนงานดําเนินงานใดที่เข้า
เงือ่ นไขการรวมส่วนงาน
หรือไม่ ? (ย่อหน้าที่ 12)

ใช่

รวมส่วนงาน
เข้าด้วยกัน
หากต้องการ

ไม่ใช่

ใช่

มีส่วนงานดําเนินงานใดที่
เข้าเกณฑ์เชิงปริมาณ
หรือไม่ ? (ย่อหน้าที่ 13)

ไม่ ใช่

ใช่

ใช่
รวมส่วนงาน
เข้าด้วยกัน

มีส่วนงานดําเนินงานอื่นๆที่
เหลือเข้าเงือ่ นไขการรวมส่วน
งานส่วนใหญ่หรือไม่ ?
(ย่อหน้าที่ 14)

ไม่ ใช่
รายได้รวมที่เกิดจากลูกค้า
ภายนอกของส่วนงานที่รายงาน
เกินกว่าร้อยละ 75 ของรายได้
รวมของกิจการหรือไม่? (ย่อ
หน้าที่ 15)

ใช่

ไม่ ใช่
นําเสนอส่วนงานเพิ่มเติมถ้ารายได้รวมที่เกิดจากลูกค้า
ภายนอกของส่วนงานที่รายงานตํา่ กว่าร้อยละ 75 ของ
รายได้รวมของกิจการ (ย่อหน้าที่ 15)
ส่วนงานที่รายงานที่ตอ้ ง
เปิ ดเผยข้อมูล
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