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เรื่อง  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  ๘  เรื่อง  ส่วนงานดําเนินงาน 
 

 

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๗  (๓)  และมาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี  เพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี  และกฎหมายอ่ืน  ทั้งนี้  มาตรฐานการบัญชี
นั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  และประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว  จึงจะใช้บังคับได้ 

สภาวิชาชีพบัญชี  โดยความเห็นชอบในการกําหนดมาตรฐานการบัญชีของคณะกรรมการกํากับ
ดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

๑. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
๒. ให้ยกเลิกมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑๔  เรื่อง  การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน  

เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  ๘  เรื่อง  ส่วนงานดําเนินงาน  มีผลบังคับใช้ถือปฏิบัติ 
๓. ให้ยกเลิกชื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  ๘  เรื่อง  ส่วนงานปฏิบัติการ   

ตามตารางแนบท้ายประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ฉบับที่  ๑๒/๒๕๕๒  เรื่อง  การจัดเลขระบุฉบับมาตรฐาน
การบัญชีของไทยให้ตรงตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ  และให้ใช้ชื่อมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงนิ  ฉบับที่  ๘  เรื่อง  ส่วนงานดําเนินงาน  แทน 

๔. ให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  ๘  เรื่อง  ส่วนงานดําเนินงานตามที่กําหนด
ท้ายประกาศนี้ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 8   

เรื่อง ส่วนงานดําเนินงาน 

 

คําแถลงการณ ์

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาํหนดขึ้ นโดยมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 8 เ ร่ือง ส่วนงานดําเนินงาน พ.ศ. 2552 ซ่ึงเป็นการแก้ไข 

ของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้ นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551  

(IFRS 8 : Operating Segments (Bound volume 2009))   

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 14 เร่ือง การเสนอ

ข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 8  

เรื่อง ส่วนงานดําเนินงาน 

สารบญั 

 ย่อหน้าที่ 

บทนํา บทนํา 1 - บทนํา 10 

หลกัการสําคญั 1 

ขอบเขต 2-4 

ส่วนงานดําเนินงาน 5-10 

ส่วนงานท่ีรายงาน 11-19 
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ขอ้มูลเกีย่วกบักําไรหรือขาดทุน สินทรพัย ์และหนี้ สิน 23-24 

การวดัมูลค่า 25-30 

การกระทบยอด 28 

การปรบัยอ้นหลงัขอ้มูลท่ีเคยรายงานไว ้ 29-30 

การเปิดเผยขอ้มูลของกิจการ 31-34 

ขอ้มูลเกีย่วกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการ 32 

ขอ้มูลเกีย่วกบัเขตภูมศิาสตร ์  33 

ขอ้มูลเกีย่วกบัลูกคา้รายใหญ ่ 34 

การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลงและวนัถือปฏิบติั 35-36 

การยกเลิกมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 14 37 

ภาคผนวก  

ก. คํานิยาม  
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บทนํา 

บทนาํ 1 การเปล่ียนแปลงที่สาํคัญจากมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 14 สรุปได้ดังน้ี 

บทนาํ 2 มีการเปล่ียนแปลงถ้อยคาํที่ปรากฏอยู่ในแต่ละย่อหน้าดังน้ี 

เดิม เปล่ียนเป็น 

ส่วนงาน ส่วนงานดาํเนินงาน 

ส่วนงานที่นาํเสนอ ส่วนงานที่รายงาน 

บทนาํ 3 ข้อกาํหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลส่วนประกอบของ

กิจการซ่ึงผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจในการดาํเนินงาน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี

กาํหนดให้กจิการมีการระบุส่วนงานดาํเนินงานโดยอ้างอิงจากการรายงานภายในของกิจการซ่ึงจะ

ถูกสอบทานโดยผู้มีอาํนาจตัดสนิใจสงูสดุด้านการดาํเนินงานเป็นประจําเพ่ือการจัดสรรทรัพยากร

ให้กบัส่วนงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน มาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมกาํหนดว่า

ส่วนงานจะแบ่งแยกได้ 2 รูปแบบซ่ึงรูปแบบแรกคือส่วนงานทางธุรกิจ (แบ่งตามผลิตภัณฑ์และ

บริการ หรือตามประเภทของลูกค้า) ส่วนรูปแบบที่สองคือส่วนงานทางภูมิศาสตร์ (แบ่งตามเขต

ภูมิศาสตร์) โดยให้แนวทางทั่วไปในการระบุส่วนงานทางธุรกจิและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ 

บทนาํ 4 ส่วนงานของกิจการที่มียอดขายหลักหรือส่วนใหญ่ให้กับส่วนงานดาํเนินงานอื่นของกิจการถือ

เป็นส่วนงานดาํเนินงานภายใต้คาํนิยามของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี หากมีการ

บริหารตามวิธน้ัีน ส่วนมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมจํากัดส่วนงานที่รายงานว่าต้องเป็นส่วนงาน 

ที่มีรายได้หลักจากการขายให้ลูกค้าภายนอก 

บทนาํ 5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกาํหนดให้กจิการเปิดเผยจาํนวนเงินของแต่ละส่วนงาน

ตามเกณฑ์ที่เสนอให้แก่ผู้มีอาํนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงาน เพ่ือใช้ในการจัดสรร

ทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานเหล่าน้ัน ส่วนมาตรฐาน 

การบัญชีฉบับเดิมไม่ได้มีการกาํหนดในเร่ืองน้ี 

บทนาํ 6 มาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมได้ให้คํานิยามของรายได้ของส่วนงานและค่าใช้จ่ายของส่วนงาน 

ส่วนมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่ได้กาํหนดคาํนิยามของคาํเหล่าน้ี แต่กาํหนดให้

กจิการอธิบายวิธีการวัด (ผลกาํไรขาดทุนของส่วนงาน สินทรัพย์ของส่วนงาน และหน้ีสินของ

ส่วนงาน) ของแต่ละส่วนงานที่รายงาน 

บทนาํ 7 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกาํหนดให้กจิการเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปน้ี 

1) ปัจจัยที่กจิการใช้ในการกาํหนดส่วนงานดาํเนินงาน รวมถึงเกณฑ์การจัดองค์กร (ตัวอย่างเช่น 

ฝ่ายบริหารของกจิการจัดโครงสร้างองค์การตามชนิดของผลิตภัณฑ์และบริการ เขตภูมิศาสตร์ 

การกาํกบัดูแลหรือหลายปัจจัยรวมกนั และมีการรวมส่วนงานต่างๆ หรือไม่) และ 

2) ประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการที่ก่อให้เกดิรายได้ของแต่ละส่วนงานที่รายงาน 

ส่วนมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมไม่ได้มีการกาํหนดในเร่ืองน้ี 
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บทนาํ 8 มาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมกาํหนดให้กจิการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเหมือนกันทั้งสาํหรับส่วนงาน

ทางธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ ส่วนมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกาํหนดให้

กิจการเปิดเผยจํานวนเงินสาํหรับแต่ละส่วนงานที่รายงาน หากจํานวนเงินน้ันได้กาํหนดให้

รวมอยู่ในการวัดผลกาํไรหรือขาดทุนของส่วนงานและได้รับการสอบทานหรือมีการรายงาน

ข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้มีอาํนาจตัดสนิใจสงูสดุด้านการดาํเนินงานอย่างสมํ่าเสมอ 

บทนาํ 9 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกาํหนดให้กจิการรายงานรายได้ดอกเบ้ียรับแยกต่างหาก

จากดอกเบ้ียจ่ายสาํหรับแต่ละส่วนงานที่รายงาน เว้นแต่รายได้ส่วนใหญ่ของส่วนงานน้ันมาจาก

ดอกเบ้ียรับ และผู้มีอาํนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงานใช้รายได้ดอกเบ้ียสุทธิในการ

ประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงาน และใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้ 

แต่ละส่วนงาน ส่วนมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมไม่ได้กาํหนดให้กิจการเปิดเผยดอกเบ้ียรับ 

และดอกเบ้ียจ่าย 

บทนาํ 10 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกาํหนดให้กิจการรวมถึงกิจการที่มีส่วนงานที่รายงาน

เพียงส่วนงานเดียว เปิดเผยข้อมูลของกิจการในภาพรวมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ  

เขตภูมิศาสตร์ และลูกค้ารายใหญ่ ข้อกาํหนดน้ีบังคับใช้โดยไม่คาํนึงถึงเร่ืองการจัดการองค์กร

ของกิจการ หากข้อมูลดังกล่าวไม่ได้ถูกรวมไว้เป็นส่วนหน่ึงของการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ 

ส่วนงาน ส่วนมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมไม่ได้มีการกาํหนดในเร่ืองน้ี 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1 ถึง 37 และภาคผนวก ก ทุกย่อหน้ามี

ความสาํคัญเท่ากนั ข้อความที่พิมพ์ด้วยตัวอกัษรหนาถือเป็นหลักการ นิยามของคาํศัพทต่์างๆ ได้รวบรวม

อยู่ในอภิธานศัพท ์มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 ต้องอ่านโดยคาํนึงถึงหลักการสาํคัญ คาํนํา

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินและแม่บทการบัญชี ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏิบัติในการเลือกและ

การใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือปฏิบัติตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 

2552) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 8 เรื่อง ส่วนงานดําเนินงาน 

หลกัการสําคญั  

1. กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเพือ่ใหผู้ใ้ชง้บการเงินสามารถประเมินลกัษณะและผลกระทบทางการเงิน

ของกิจกรรมทางธุรกิจท่ีเกีย่วขอ้ง และสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ีกิจการดําเนินงานอยู่ 

ขอบเขต  

2. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ให้ถือปฏิบัติกบั 

2.1 งบการเงินเฉพาะกจิการ หรือ งบการเงินของกจิการ สาํหรับกจิการ ดังต่อไปน้ี  

ก. กิจการที่ออกตราสารหน้ีหรือตราสารทุนที่มีการซ้ือขายในตลาดสาธารณะ (ตลาด

หลักทรัพย์ในประเทศ หรือต่างประเทศ หรือการซ้ือขายนอกตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง

ตลาดท้องถ่ินและตลาดภมิูภาค) หรือ 

ข. กจิการซ่ึงยื่นหรืออยู่ระหว่างการดาํเนินการเพ่ือยื่นงบการเงินต่อสาํนักงานคณะกรรมการ

กาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์กรกาํกับดูแลอื่น เพ่ือวัตถุประสงค์ 

ในการออกหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ เพ่ือเสนอขายในตลาดสาธารณะ และ 

2.2 งบการเงินรวมของกลุ่มกจิการ ซ่ึงบริษัทใหญ่เป็นกจิการที่มีลักษณะดังต่อไปน้ี 

ก. กิจการที่ออกตราสารหน้ีหรือตราสารทุนที่มีการซ้ือขายในตลาดสาธารณะ (ตลาด

หลักทรัพย์ในประเทศ หรือต่างประเทศ หรือการซ้ือขายนอกตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง

ตลาดท้องถ่ินและตลาดภูมิภาค) หรือ 

ข. กิจการซ่ึงยื่นหรืออยู่ระหว่างการดําเนินการเพ่ือยื่นงบการเงินรวมต่อสาํนักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์กรกาํกับดูแลอื่น เพ่ือ

วัตถุประสงค์ในการออกหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ เพ่ือเสนอขายในตลาดสาธารณะ 

3.  สาํหรับกจิการที่ไม่ได้ถูกกาํหนดให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี และเลือกที่

จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัส่วนงานซ่ึงไม่สอดคล้องกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี กิจการ

ต้องไม่ระบุว่า การเปิดเผยข้อมูลน้ันเป็นการเปิดเผยข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน 
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4.  หากการนาํเสนอรายงานทางการเงินประกอบด้วยงบการเงินรวมซ่ึงบริษัทใหญ่อยู่ภายใต้ขอบเขตของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทใหญ่ ให้เปิดเผย

ข้อมูลส่วนงานเฉพาะในงบการเงินรวมเท่าน้ัน 

ส่วนงานดําเนินงาน  

5.  ส่วนงานดาํเนินงาน หมายถึงส่วนงานของกจิการซ่ึง 

5.1 ดาํเนินกจิกรรมทางธุรกจิที่อาจก่อให้เกดิรายได้และค่าใช้จ่าย (รวมถึงรายได้และค่าใช้จ่ายที่

เกดิจากรายการที่มีกบัส่วนงานอืน่ในกจิการเดียวกนั) 

5.2 ส่วนงานซ่ึงผลการดาํเนินงานได้รับการสอบทานอย่างสมํ่าเสมอโดยผู้มีอาํนาจตัดสินใจสูงสุด

ด้านการดําเนินงาน เพ่ือใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน และ 

5.3 ส่วนงานซ่ึงข้อมูลการเงินสามารถแยกต่างหากได้ 

ส่วนงานดาํเนินงานอาจดาํเนินกจิกรรมทางธุรกจิซ่ึงยังไม่ก่อให้เกดิรายได้ เช่น การปฏิบัติงานในช่วง

เร่ิมต้น อาจเป็นส่วนงานดาํเนินงานก่อนเร่ิมมีรายได้ 

6.  ไม่จาํเป็นว่าทุกๆ ส่วนของกจิการจะเป็นส่วนงานดาํเนินงานหรือเป็นส่วนหน่ึงของส่วนงานดาํเนินงาน 

ตัวอย่างเช่น สาํนักงานใหญ่หรือบางแผนกที่ตามหน้าที่งานแล้วอาจไม่ก่อให้เกดิรายได้หรือเกดิรายได้

เพียงเล็กน้อยในบางโอกาสจากกิจกรรมของกิจการ อาจจะไม่ถือเป็นส่วนงานดําเนินงาน เพ่ือ

วัตถุประสงค์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินน้ี โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานไม่ถือ

เป็นส่วนงานดาํเนินงาน 

7.  “ผู้มีอาํนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงาน” หมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานดาํเนินงานของกจิการ (โดยไม่จาํเป็นต้องเป็นผู้จัดการที่มีช่ือตาํแหน่ง

ดังกล่าว) โดยส่วนใหญ่ผู้มีอาํนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงานจะเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

หรือ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ หรืออาจจะเป็นกลุ่มของคณะกรรมการของกจิการ หรือกลุ่มอืน่ๆ  

8.  สาํหรับกจิการส่วนใหญ่ ส่วนงานดาํเนินงานจะเข้าลักษณะสามประการตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 5 

อย่างไรกด็ี กิจการอาจจัดทาํรายงานที่แสดงกิจกรรมทางธุรกิจในหลายรูปแบบ หากผู้มีอาํนาจ

ตัดสนิใจสงูสดุด้านการดาํเนินงานใช้ข้อมูลตามส่วนงานมากกว่าหน่ึงชุด ปัจจัยอื่นๆ อาจจะใช้ในการ

กาํหนดกลุ่มของส่วนประกอบซ่ึงประกอบกันเป็นส่วนงานดาํเนินงานของกิจการ ซ่ึงรวมถึงลักษณะ

ของกจิกรรมทางธุรกจิของแต่ละส่วนประกอบ การมีผู้จัดการที่รับผิดชอบในแต่ละส่วนประกอบ และ

ข้อมูลที่นาํเสนอต่อคณะกรรมการ 

9.  โดยทั่วไป ส่วนงานดาํเนินงานจะมีผู้จัดการส่วนงานที่รับผิดชอบโดยตรงและทาํหน้าที่ติดต่อกับผู้มี

อาํนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงานของกิจการเพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับกิจกรรมการดาํเนินงาน  

ผลการดาํเนินงาน การประมาณการ หรือแผนงานของส่วนงาน คาํว่า “ผู้จัดการส่วนงาน” ในที่น้ีจะ

หมายถึง หน้าที่ โดยไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นผู้จัดการที่มีช่ือตําแหน่งดังกล่าว ดังน้ัน ผู้มีอาํนาจ

ตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงานอาจจะเป็นผู้จัดการส่วนงานสาํหรับบางส่วนงานดําเนินงาน 
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ผู้จัดการคนหน่ึงอาจจะเป็นผู้จัดการส่วนงานมากกว่าหน่ึงส่วนงานดาํเนินงาน ถ้าลักษณะตามที่กล่าว

ไว้ในย่อหน้าที่ 5 สามารถประยุกต์ใช้ได้กบักลุ่มของส่วนประกอบขององค์กรมากกว่าหน่ึงกลุ่ม แต่มี

เพียงกลุ่มของส่วนประกอบเดียวเท่าน้ันที่ผู้จัดการส่วนงานมีหน้าที่รับผิดชอบ กลุ่มของส่วนประกอบ

น้ันจะถือเป็นส่วนงานดาํเนินงาน 

10.  ลักษณะตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 5 อาจประยุกต์ใช้กับกลุ่มของส่วนประกอบสองส่วนหรือมากกว่า

ซ่ึงซ้อนทับกันที่ผู้จัดการมีหน้าที่รับผิดชอบ โครงสร้างดังกล่าวในบางคร้ังอาจหมายถึงโครงสร้าง

องค์กรแบบเมตริกซ์ ตัวอย่างเช่น ในบางกิจการ ผู้จัดการบางคนมีหน้าที่รับผิดชอบในหลายสาย

ผลิตภัณฑ์หรือบริการทั่วโลก ในขณะที่ ผู้ จัดการคนอื่นมีหน้าที่ รับผิดชอบในพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ 

เฉพาะแห่ง ผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงานจะสอบทานผลการปฏิบัติงานของ

ส่วนประกอบทั้งสองอย่างสมํ่าเสมอ และมีข้อมูลทางการเงินของทั้งสองส่วนประกอบ ในกรณีน้ีกจิการ

ต้องกาํหนดว่าองค์ประกอบใดเป็นส่วนงานดาํเนินงานโดยคาํนึงถึงหลักการสาํคัญ 

ส่วนงานทีร่ายงาน 

11. กจิการต้องแยกเสนอรายงานข้อมูลของแต่ละส่วนงานดาํเนินงาน เม่ือ 

11.1 มีลักษณะตามย่อหน้าที่ 5-10 หรือ เป็นผลจากการรวมส่วนงานตั้งแต่สองส่วนงานขึ้นไปตาม

ย่อหน้าที่ 12 และ 

11.2 เกนิเกณฑ์เชิงปริมาณ ตามย่อหน้าที่ 13 

ย่อหน้าที่ 14-19 ระบุถึงสถานการณ์อืน่ๆ ที่จะต้องแยกแสดงข้อมูลเกี่ยวกบัส่วนงานดาํเนินงาน  

เงือ่นไขการรวมส่วนงาน  

12. ส่วนงานดําเนินงานมักจะแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินในระยะยาวคล้ายๆ กันถ้ามีลักษณะ 

เชิงเศรษฐกิจที่คล้ายคลึงกัน ตัวอย่างเช่น อัตรากาํไรขั้นต้นเฉล่ียระยะยาวสาํหรับสองส่วนงาน

ดําเนินงานน่าจะใกล้เคียงกันถ้าลักษณะเชิงเศรษฐกิจของสองส่วนงานคล้ายคลึงกัน ส่วนงาน

ดําเนินงานตั้งแต่สองส่วนงานขึ้ นไปอาจจะรวมกันเป็นส่วนงานดําเนินงานเดียวถ้าการรวมกัน

สอดคล้องกบัหลักการสาํคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี กล่าวคือ ส่วนงานเหล่าน้ัน 

มีลักษณะเชิงเศรษฐกจิที่คล้ายคลึงกนั และมีความคล้ายคลึงกนัในแต่ละเร่ืองดังต่อไปน้ี 

12.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ 

12.2 ลักษณะของกระบวนการผลิต 

12.3 ประเภทหรือกลุ่มของลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ 

12.4 วิธกีารจัดจาํหน่ายผลิตภัณฑ์หรือวิธกีารให้บริการ และ 

12.5 ลักษณะของสภาพแวดล้อมด้านการกาํกับดูแล (ถ้าเกี่ยวข้อง) เช่น สถาบันการเงิน กิจการ

ประกนัภัย หรือกจิการด้านสาธารณูปโภค 
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เกณฑเ์ชิงปริมาณ  

13.  กิจการต้องแยกรายงานข้อมูลของส่วนงานดาํเนินงานที่เป็นไปตามเกณฑ์เชิงปริมาณข้อใดข้อหน่ึง 

ดังต่อไปน้ี 

13.1 รายได้ทั้งสิ้นที่ส่วนงานน้ันได้รับจากการขายให้กบัลูกค้าภายนอกและรายได้ที่เกดิจากการขาย

หรือโอนระหว่างส่วนงานมีจํานวนตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายได้รวมทั้งสิ้นของทุกส่วนงาน

รวมกนัไม่ว่าจะเป็นรายได้จากภายนอกหรือภายใน 

13.2 ค่าสมบูรณ์ของผลกาํไรหรือขาดทุนของส่วนงานมีจาํนวนตั้งแต่ร้อยละ 10 ของค่าสมบูรณ์ของ 

(1) ผลกาํไรรวมของทุกส่วนงานดาํเนินงานที่มีผลกาํไร และ (2) ผลขาดทุนรวมของทุกส่วน

งานดาํเนินงานที่มีผลขาดทุน แล้วแต่จาํนวนใดจะมากกว่า 

13.3 สนิทรัพย์ของส่วนงานมีจาํนวนตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของสนิทรัพย์ทั้งสิ้นของทุกส่วนงานรวมกนั 

กจิการอาจจะพิจารณารายงานหรือเปิดเผยข้อมูลของส่วนงานดาํเนินงานที่ไม่เข้าเกณฑ์ข้างต้นแยก

ต่างหาก หากผู้บริหารเช่ือว่าข้อมูลของส่วนงานดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน 

14.  กจิการอาจจะรวมข้อมูลของส่วนงานที่ไม่เข้าเกณฑ์เชิงปริมาณ เพ่ือให้เป็นส่วนงานที่รายงาน หากส่วนงาน

ที่รวมกนัน้ันมีลักษณะเชิงเศรษฐกจิที่คล้ายคลึงกนั และเข้าเงื่อนไขส่วนใหญ่ตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 12  

15.  หากผลรวมของรายได้ที่เกดิจากลูกค้าภายนอกของทุกส่วนงานที่รายงานมีจํานวนตํ่ากว่าร้อยละ 75 

ของรายได้รวมของกจิการ กจิการต้องรายงานส่วนงานเพ่ิมเติม (ถึงแม้ว่าส่วนงานที่รายงานที่เพ่ิมขึ้ น

น้ันจะไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 13) จนกระทั่งผลรวมของรายได้ที่เกิดจากลูกค้า

ภายนอกของทุกส่วนงานที่รายงานมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของรายได้รวมของกจิการ 

16.  ข้อมูลเกี่ยวกบักจิกรรมทางธุรกจิอืน่และส่วนงานดาํเนินงานที่ไม่ได้แยกรายงาน จะถูกรวมกนัและเปิดเผย

ไว้ในหัวข้อ “ส่วนงานอื่น” และแสดงแยกต่างหากจากรายการกระทบยอดอื่นๆ ตามที่กาํหนดไว้ใน 

ย่อหน้าที่ 28 นอกจากน้ี กจิการจะต้องอธบิายแหล่งที่มาของรายได้ที่รวมอยู่ในหัวข้อ “ส่วนงานอืน่” ด้วย 

17.  หากฝ่ายบริหารได้พิจารณาแล้วว่าส่วนงานที่ถูกกาํหนดให้เป็นส่วนงานที่รายงานในงวดก่อนยังเป็น

ส่วนงานที่มีความสาํคัญ ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานน้ันต้องถูกแยกแสดงในงวดปัจจุบันต่อไป แม้ว่า 

ส่วนงานน้ันจะไม่เข้าเกณฑ์การรายงานตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 13 แล้วกต็าม 

18.  หากมีส่วนงานดําเนินงานซ่ึงถูกกาํหนดให้เป็นส่วนงานที่รายงานใหม่ในงวดปัจจุบันตามเกณฑ์ 

เชิงปริมาณ กจิการจะต้องปรับย้อนหลังข้อมูลส่วนงานที่รายงานในงวดก่อนให้แสดงข้อมูลตามส่วนงานที่

กาํหนดขึ้นใหม่เพ่ือประโยชน์ในการเปรียบเทยีบ แม้ว่าส่วนงานน้ันจะไม่เข้าเกณฑ์ที่จะจัดให้เป็นส่วน

งานที่รายงานในงวดก่อน เน่ืองจากไม่เป็นไปตามข้อกาํหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 13 ยกเว้นไม่มี

ข้อมูลที่จาํเป็นหรือต้นทุนในการจัดทาํข้อมูลสงูเกนิไป  

19.  ในบางกรณี อาจมีข้อจาํกดัในทางปฏิบัติเกี่ยวกบัจาํนวนของส่วนงานที่รายงานแยกต่างหาก เน่ืองจาก

ข้อมูลตามส่วนงานอาจละเอียดเกินไป แม้ว่าจะไม่มีการกาํหนดจํานวนของส่วนงานไว้อย่างชัดเจน  

แต่หากจํานวนส่วนงานที่รายงานตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 13-18 เพ่ิมขึ้ นเกินกว่าสิบส่วนงาน 

กจิการควรพิจารณาว่ามีข้อจาํกดัในทางปฏิบัติหรือไม่ 
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การเปิดเผยขอ้มูล  

20. กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเพือ่ใหผู้ใ้ชง้บการเงินสามารถใชใ้นการประเมินลกัษณะและผลกระทบ

ทางการเงินของกิจกรรมทางธุรกิจ และสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ีกิจการดําเนินงานอยู่ 

21.  เพ่ือให้เกิดผลตามหลักการที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 20 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปน้ี สาํหรับ 

แต่ละงวดที่มีการเสนองบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

21.1 ข้อมูลทั่วไปตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 22 

21.2 ข้อมูลเกี่ยวกบักาํไรหรือขาดทุนของส่วนงานที่รายงาน รวมถึงรายได้และค่าใช้จ่ายบางรายการ

ที่รวมอยู่ในผลกาํไรหรือขาดทุนของส่วนงานที่รายงาน สินทรัพย์ตามส่วนงาน หน้ีสินตาม 

ส่วนงาน และเกณฑ์ในการวัดมูลค่า ตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 23-27 และ 

21.3 การกระทบยอดรวมของรายได้ ผลกาํไรหรือขาดทุน สินทรัพย์ หน้ีสิน และรายการอื่นที่มี

สาระสาํคัญของทุกส่วนงานรวมกนั ให้ตรงกบัยอดรวมของกจิการ ตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 28 

กจิการต้องกระทบยอดจาํนวนในงบแสดงฐานะการเงินของส่วนงานที่รายงานกบัยอดรวมในงบแสดง

ฐานะการเงินของกจิการ ณ วันที่นาํเสนองบแสดงฐานะการเงิน และปรับย้อนหลังข้อมูลในงวดก่อนๆ 

ตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 29-30 

ขอ้มูลทัว่ไป  

22. กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลทั่วไป ดังต่อไปน้ี 

22.1 ปัจจัยที่กจิการใช้ในการกาํหนดส่วนงานที่รายงาน รวมถึงเกณฑ์การจัดองค์กร (ตัวอย่างเช่น 

ฝ่ายบริหารจัดองค์กรตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ เขตภูมิศาสตร์  การกาํกับดูแล 

หรือหลายปัจจัยรวมกนั และมีการรวมของส่วนงานต่าง ๆ หรือไม่) และ 

22.2 ประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการที่ก่อให้เกดิรายได้ของแต่ละส่วนงานที่รายงาน  

ขอ้มูลเกีย่วกบักําไรหรือขาดทุน สินทรพัย ์และหนี้ สิน  

23. กจิการต้องรายงานการวัดผลกาํไรหรือขาดทุน และสนิทรัพย์รวมของแต่ละส่วนงานที่รายงาน กจิการต้อง

รายงานการวัดหน้ีสนิของแต่ละส่วนงานที่รายงาน ถ้ารายการน้ันได้มีการนําเสนอต่อผู้มีอาํนาจตัดสินใจ

สงูสดุด้านการดาํเนินงานอย่างสมํ่าเสมอ นอกจากน้ี กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปน้ีสาํหรับแต่ละ

ส่วนงานที่รายงานหากข้อมูลดังกล่าวรวมอยู่ในการวัดผลกาํไรหรือขาดทุนของส่วนงานที่สอบทาน 

โดยผู้มีอาํนาจตัดสนิใจสงูสดุด้านการดาํเนินงาน หรือข้อมูลดังกล่าวได้นาํเสนอให้กบัผู้มีอาํนาจตัดสนิใจ

สงูสดุด้านการดาํเนินงานอย่างสมํา่เสมอ แม้ว่าจะไม่รวมอยู่ในการวัดผลกาํไรหรือขาดทุน 

23.1 รายได้ที่รับจากลูกค้าภายนอก 

23.2 รายได้จากรายการกบัส่วนงานดาํเนินงานอืน่ในกจิการเดียวกนั 

23.3 ดอกเบ้ียรับ 

23.4 ดอกเบ้ียจ่าย 

23.5 ค่าเสือ่มราคาและค่าตัดจาํหน่าย 
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23.6 รายการรายได้และค่าใช้จ่ายที่มีนัยสาํคัญที่เปิดเผยตามย่อหน้าที่ 97 ของมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 

23.7 ส่วนแบ่งผลกาํไรหรือผลขาดทุนจากบริษัทร่วม และกจิการร่วมค้า ที่บันทกึตามวิธส่ีวนได้เสยี 

23.8 ค่าใช้จ่ายหรือรายได้ภาษีเงินได้ และ 

23.9 รายการที่มิใช่เงินสดที่มีนัยสาํคัญอืน่ๆ ที่ไม่ใช่ค่าเสือ่มราคาและค่าตัดจาํหน่าย 

กจิการต้องรายงานดอกเบี้ ยรับแยกต่างหากจากดอกเบี้ ยจ่ายสาํหรับแต่ละส่วนงานที่รายงาน เว้นแต่

รายได้ส่วนใหญ่ของส่วนงานน้ันมาจากดอกเบี้ ยรับ และผู้มีอาํนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงาน

ใช้รายได้ดอกเบ้ียรับสทุธใินการประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน และใช้ในการตัดสนิใจในการ

จัดสรรทรัพยากรให้แต่ละส่วนงาน ในสถานการณ์ดังกล่าว กิจการอาจจะรายงานดอกเบี้ ยรับของ 

ส่วนงานสทุธจิากดอกเบ้ียจ่าย และให้เปิดเผยการเสนอรายงานในลักษณะดังกล่าวด้วย 

24.  กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปน้ีของแต่ละส่วนงานที่รายงานหากจํานวนน้ันรวมอยู่ในการวัด

สินทรัพย์ของส่วนงานที่ได้รับการสอบทานโดยผู้มีอาํนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงาน หรือ

จาํนวนดังกล่าวได้ถูกนาํเสนอแก่ผู้มีอาํนาจตัดสนิใจสงูสดุด้านการดาํเนินงานอย่างสมํ่าเสมอ แม้ว่าจะ

ไม่รวมในการวัดสนิทรัพย์ของส่วนงาน 

24.1 มูลค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม และกจิการร่วมค้า ที่บันทกึตามวิธส่ีวนได้เสยี และ 

24.2 มูลค่าการเพ่ิมขึ้ นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
1
 นอกเหนือจากเคร่ืองมือทางการเงิน สินทรัพย์

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี สนิทรัพย์ผลประโยชน์หลังออกจากงาน (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 

19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน ย่อหน้าที่ 54-58) และสทิธติามสญัญาประกนัภัย 

การวดัมูลค่า  

25.  มูลค่าของแต่ละรายการของส่วนงานที่รายงานต้องเป็นเกณฑ์ที่ใช้รายงานต่อผู้มีอาํนาจตัดสินใจสูงสุด

ด้านการดาํเนินงานเพ่ือใช้ในการตัดสนิใจเกี่ยวกบัการจัดสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผล

การดาํเนินงาน รายการปรับปรุงและรายการตัดบัญชีที่ใช้ในการจัดทาํงบการเงินของกิจการ การปัน

ส่วนรายได้ ค่าใช้จ่าย และผลกาํไรหรือขาดทุน จะถูกรวมในการคาํนวณผลกาํไรหรือขาดทุนของส่วน

งานที่รายงาน เฉพาะกรณีที่ผู้มีอาํนาจตัดสนิใจสงูสดุด้านการดาํเนินงานใช้รายการดังกล่าวในการวัด

กาํไรหรือขาดทุนของส่วนงาน ในทาํนองเดียวกนั เฉพาะสนิทรัพย์และหน้ีสนิที่ถูกรวมในการวัดมูลค่า

ของสนิทรัพย์ของส่วนงานและหน้ีสนิของส่วนงานที่ใช้โดยผู้มีอาํนาจตัดสนิใจสงูสดุด้านการดาํเนินงาน 

จะถูกเปิดเผยเป็นข้อมูลของส่วนงานน้ัน หากจํานวนดังกล่าวถูกปันส่วนให้ผลกาํไรหรือขาดทุน 

สนิทรัพย์หรือหน้ีสนิของส่วนงานที่รายงาน จาํนวนเหล่าน้ีจะต้องถูกปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล 

26.  หากผู้มีอาํนาจตดัสนิใจสงูสดุด้านการดาํเนินงานใช้เกณฑ์ผลกาํไรหรือขาดทุนของส่วนงานดาํเนินงาน  

สนิทรัพย์ของส่วนงาน หรือหน้ีสนิของส่วนงานเพียงเกณฑ์เดียวในการประเมินผลการดาํเนินงานของ

ส่วนงาน และตัดสนิใจในการจัดสรรทรัพยากร กิจการจะต้องรายงานกาํไรหรือขาดทุนของส่วนงาน 

                                 
1
 สาํหรับการแสดงรายการสนิทรัพย์ตามสภาพคล่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหมายถึง สินทรัพย์ทีค่าดว่าจะสามารถแปลง

เป็นเงินสดได้ในระยะเวลาเกนิกว่า 12 เดือนนับจากวันทีใ่นรายงาน 
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สนิทรัพย์ของส่วนงานและหน้ีสนิของส่วนงานน้ัน หากผู้มีอาํนาจตัดสนิใจสงูสดุด้านการดาํเนินงานใช้

เกณฑ์ผลกาํไรหรือขาดทุนของส่วนงานดาํเนินงาน สินทรัพย์ของส่วนงาน หรือหน้ีสินของส่วนงาน

มากกว่าหน่ึงเกณฑ์ เกณฑ์ที่รายงานต้องเป็นเกณฑ์ที่ฝ่ายบริหารเช่ือว่าเป็นไปตามหลักการวัดมูลค่าซ่ึง

สอดคล้องกบัวิธทีี่ใช้ในการวัดมูลค่าในงบการเงินของกจิการ 

27.  กจิการต้องอธบิายการวัดมูลค่าผลกาํไรหรือขาดทุนของส่วนงาน สินทรัพย์ของส่วนงาน และหน้ีสิน

ของส่วนงาน สาํหรับแต่ละส่วนงานที่รายงาน โดยจะต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปน้ีเป็นอย่างน้อย 

27.1 วิธกีารบันทกึบัญชีสาํหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงาน 

27.  ลักษณะของความแตกต่างระหว่างการวัดผลกาํไรหรือขาดทุนของส่วนงานที่รายงาน กับผล

กาํไรหรือขาดทุนรวมก่อนภาษีของกจิการ และก่อนการดาํเนินงานที่ยกเลิกของกิจการ (ถ้าไม่

ปรากฏชัดเจนในการกระทบยอดตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 28) ความแตกต่างเหล่าน้ันอาจ

รวมถึงนโยบายการบัญชีและนโยบายในการปันส่วนต้นทุนส่วนกลางซ่ึงจําเป็นต่อการทาํความ

เข้าใจในการเสนอข้อมูลแยกตามส่วนงานที่รายงาน 

27.3 ลักษณะของความแตกต่างระหว่างการวัดสินทรัพย์ของส่วนงานที่รายงานกับสินทรัพย์ของ

กจิการ (ถ้าไม่ปรากฏชัดเจนในการกระทบยอดตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 28) ความแตกต่าง

เหล่าน้ันอาจรวมถึงนโยบายการบัญชีและนโยบายในการปันส่วนสนิทรัพย์ที่ใช้ร่วมกนัซ่ึงจาํเป็น

ต่อการทาํความเข้าใจในการเสนอข้อมูลแยกตามส่วนงานที่รายงาน 

27.4 ลักษณะของความแตกต่างระหว่างการวัดหน้ีสินของส่วนงานที่รายงานกับหน้ีสินของกิจการ 

(ถ้าไม่ปรากฏชัดเจนในการกระทบยอดตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 28) ความแตกต่างเหล่าน้ัน

อาจรวมถึงนโยบายการบัญชีและนโยบายในการปันส่วนหน้ีสินที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันซ่ึงจําเป็น

ต่อการทาํความเข้าใจในการเสนอข้อมูลแยกตามส่วนงานที่รายงาน 

27.5 ลักษณะของการเปล่ียนแปลงในวิธีการวัดมูลค่าที่ใช้ในการคาํนวณกาํไรหรือขาดทุนของส่วน

งานที่รายงานจากงวดก่อน และผลกระทบที่เกิดขึ้ น (ถ้ามี) ของการเปล่ียนแปลงดังกล่าวต่อ

การวัดกาํไรหรือขาดทุนของส่วนงาน 

27.6 ลักษณะและผลกระทบของการปันส่วนแบบไม่สมมาตรให้กับส่วนงานที่รายงาน ตัวอย่างเช่น 

กิจการอาจจะปันส่วนค่าเสื่อมราคาให้กับส่วนงานหน่ึงโดยไม่ได้มีการปันส่วนสินทรัพย์ที่

เสือ่มสภาพได้ที่เกี่ยวข้องให้กบัส่วนงานน้ัน 

การกระทบยอด  

28.  กจิการต้องทาํการกระทบยอด ทุกรายการดังต่อไปน้ี 

28.1 ผลรวมของรายได้ของทุกส่วนงานที่รายงาน กบัรายได้รวมของกจิการ 

28.2 ผลรวมของกาํไรหรือขาดทุนของทุกส่วนงานที่รายงาน กบัผลกาํไรหรือขาดทุนรวมก่อนภาษีของ

กจิการและก่อนการดาํเนินงานที่ยกเลิกของกจิการ อย่างไรกต็าม ถ้ากจิการปันส่วนบางรายการ

ให้กบัส่วนงานที่รายงาน เช่น ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ กิจการอาจจะกระทบยอดผลรวมของกาํไร

หรือขาดทุนของทุกส่วนงานที่รายงานกบักาํไรหรือขาดทุนของกจิการหลังรายการเหล่าน้ัน 

28.3 ผลรวมของสนิทรัพย์ของทุกส่วนงานที่รายงาน กบัสนิทรัพย์รวมของกจิการ 
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28.4 ผลรวมของหน้ีสนิของทุกส่วนงานที่รายงาน กบัหน้ีสนิรวมของกิจการ หากหน้ีสินของส่วนงาน

ได้ถูกนาํเสนอตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 23 

28.5 ผลรวมของรายการที่มีสาระสาํคัญอืน่ๆ ที่เปิดเผยแยกตามส่วนงานที่รายงาน กบัยอดรวมของกจิการ 

ทุกรายการกระทบยอดที่มีสาระสาํคัญต้องถูกกาํหนดและอธบิายแยกจากกัน ตัวอย่างเช่น มูลค่าของ

รายการปรับปรุงที่มีสาระสาํคัญที่ใช้ในการกระทบยอดผลกาํไรหรือขาดทุนของส่วนงานที่รายงาน  

กบัผลกาํไรหรือขาดทุนของกจิการที่เกิดจากการใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกัน ต้องอธิบายแยก

จากรายการอืน่ 

การปรบัยอ้นหลงัขอ้มูลที่เคยรายงานไว ้

29.  หากกิจการมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างภายในองค์กร ซ่ึงทาํให้ส่วนงานที่รายงานเปล่ียนแปลงไป 

กจิการจะต้องปรับย้อนหลังข้อมูลในงบการเงินงวดก่อน รวมถึงงวดระหว่างกาล ยกเว้นไม่มีข้อมูล 

ที่จาํเป็นหรือต้นทุนในการจัดทาํข้อมูลสงูเกนิไป การพิจารณาว่าไม่มีข้อมูลที่จาํเป็นหรือต้นทุนในการ

จัดทําข้อมูลสูงเกินไป ต้องพิจารณาแยกเป็นแต่ละรายการที่เปิดเผย และภายหลังจากการ

เปล่ียนแปลงส่วนงานที่รายงาน กจิการต้องเปิดเผยว่ากจิการได้มีการปรับย้อนหลังข้อมูลตามส่วนงาน

สาํหรับงวดก่อนหรือไม่ 

30.  หากกจิการมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างภายในองค์กร ซ่ึงทาํให้ส่วนงานที่รายงานเปล่ียนแปลงไป แต่

กจิการไม่ได้มีการปรับย้อนหลังข้อมูลตามส่วนงานของงวดก่อน รวมถึงงวดระหว่างกาล เพ่ือสะท้อน

ให้เหน็ถึงการเปล่ียนแปลง กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลตามส่วนงานสาํหรับงวดปัจจุบัน ทั้งตามเกณฑ์

เดิมและเกณฑ์ใหม่ในงวดที่มีการเปล่ียนแปลง ยกเว้นไม่มีข้อมูลที่จําเป็นหรือต้นทุนในการจัดทาํ

ข้อมูลสงูเกนิไป 

การเปิดเผยขอ้มูลของกิจการ  

31.  ย่อหน้าที่ 32-34 ให้นํามาใช้กับทุกกิจการที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

รวมถึงกจิการที่มีส่วนงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว บางกิจการอาจจะไม่ได้บริหารองค์กรตามความ

แตกต่างของผลิตภัณฑ์และบริการ หรือตามความแตกต่างเขตภูมิศาสตร์ ส่วนงานที่รายงานของกิจการ

เหล่าน้ันอาจจะรายงานรายได้ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์และบริการที่สาํคัญที่แตกต่างกันหลายๆอย่าง  

หรืออาจมีมากกว่าหน่ึงส่วนงานที่นําเสนอรายได้ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์และบริการชนิดเดียวกัน  

ในทาํนองเดียวกัน ส่วนงานที่รายงานอาจจะถือครองสินทรัพย์ในหลายๆ พ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์และ

รายงานรายได้ที่เกดิจากลูกค้าที่อยู่ในพ้ืนที่ที่แตกต่างกนั หรืออาจมีมากกว่าหน่ึงส่วนงานที่ดาํเนินการ

ในเขตภูมิศาสตร์เดียวกนั กจิการจะต้องรายงานข้อมูลตามย่อหน้าที่ 32-34 หากข้อมูลน้ันไม่ได้เป็น

ส่วนหน่ึงของข้อมูลของส่วนงานที่รายงานตามที่กาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 
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ขอ้มูลเกีย่วกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการ  

32.  กจิการต้องรายงานรายได้จากลูกค้าภายนอกสาํหรับแต่ละผลิตภัณฑ์และบริการ หรือแต่ละกลุ่มของ

ผลิตภัณฑ์และบริการที่คล้ายคลึงกัน ยกเว้นไม่มีข้อมูลที่จําเป็นหรือต้นทุนในการจัดทาํข้อมูลสูง

เกนิไป ซ่ึงกจิการจะต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าว โดยรายได้ที่รายงานต้องมาจากข้อมูลทางการเงิน

ที่ใช้ในการจัดทาํงบการเงินของกจิการ 

ขอ้มูลเกีย่วกบัเขตภูมิศาสตร ์ 

33.  กจิการต้องรายงานข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ ดังต่อไปน้ี ยกเว้นไม่มีข้อมูลที่จาํเป็นหรือต้นทุนในการจัดทาํ

ข้อมูลสงูเกนิไป 

33.1 รายได้จากลูกค้าภายนอก (ก) จากประเทศที่กิจการตั้งอยู่ และ (ข) จากประเทศอื่นๆ  

ทุกประเทศที่กจิการมีรายได้ ในกรณีที่รายได้จากลูกค้าภายนอกจากประเทศใดประเทศหน่ึงมี

สาระสาํคัญ ต้องมีการเปิดเผยรายได้น้ันแยกต่างหาก และกิจการต้องเปิดเผยหลักเกณฑ์ที่ใช้

ในการแยกรายได้จากลูกค้าภายนอกของแต่ละประเทศ 

33.2 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
2
 นอกจากเคร่ืองมือทางการเงิน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

สนิทรัพย์ผลประโยชน์หลังออกจากงาน และสทิธติามสญัญาประกนัภัย (ก) ที่ตั้งอยู่ในประเทศ

ที่กิจการดาํเนินการอยู่ (ข) ตั้งอยู่ในประเทศอื่นๆ ที่กิจการถือครองสินทรัพย์อยู่ ในกรณีที่

สินทรัพย์ที่อยู่ในประเทศใดประเทศหน่ึงมีจํานวนที่มีนัยสาํคัญ สินทรัพย์เหล่าน้ันต้องมีการ

เปิดเผยแยกต่างหาก 

จาํนวนที่รายงานต้องนาํมาจากข้อมูลทางการเงินซ่ึงถูกใช้ในการจัดทาํงบการเงินของกิจการ หากไม่มี

ข้อมูลที่จําเป็นหรือต้นทุนในการจัดทาํข้อมูลสูงเกินไป กิจการจะต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงน้ี กิจการ

อาจจะนาํเสนอยอดรวมของข้อมูลทางภูมิศาสตร์ของกลุ่มประเทศเพ่ิมเติมจากที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าน้ี 

ขอ้มูลเกีย่วกบัลูกคา้รายใหญ่  

34.  กจิการจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการพ่ึงพิงลูกค้ารายใหญ่ของกิจการ ถ้ารายได้จากรายการกับ

ลูกค้าภายนอกรายใดรายหน่ึงมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ กิจการต้องเปิดเผย

ข้อเทจ็จริงน้ัน กล่าวคือ ยอดรวมของรายได้จากลูกค้าแต่ละรายดังกล่าว และระบุส่วนงานหน่ึงหรือ

หลายส่วนงานที่รายงานรายได้ดังกล่าว กิจการไม่จําเป็นต้องเปิดเผยรายช่ือของลูกค้ารายใหญ่หรือ

จาํนวนของรายได้ซ่ึงแต่ละส่วนงานได้รับจากลูกค้ารายน้ัน เพ่ือวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับน้ี กลุ่มของกจิการที่เสนอรายงานภายใต้การควบคุมเดียวกันต้องได้รับการพิจารณา

ในฐานะลูกค้าเพียงหน่ึงราย รวมถึง รัฐบาล (ระดับประเทศ จังหวัด เขต ท้องถ่ิน หรือ ต่างประเทศ) 

และกจิการที่เป็นหน่วยงานที่เสนอรายงานภายใต้การควบคุมของรัฐบาล ต้องได้รับการพิจารณาใน

ฐานะลูกค้าเพียงหน่ึงราย 

                                 
2
 สาํหรับการแสดงรายการสนิทรัพยต์ามสภาพคล่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหมายถึง สินทรัพย์ทีค่าดว่าจะสามารถแปลง

เป็นเงินสดได้ในระยะเวลาเกนิกว่า 12 เดือนนับจากวันทีใ่นรายงาน 
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การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลงและวนัถอืปฏิบติั  

35.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีให้ถือปฏิบัตกิบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมใน

หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 อย่างไรกต็าม กิจการสามารถถือปฏิบัติมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับน้ีก่อนวันที่กาํหนด และหากกิจการเลือกที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับน้ีก่อนวันที่กาํหนด กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าว 

36.  กจิการจะต้องปรับย้อนหลังข้อมูลตามส่วนงานของงวดก่อนเพ่ือให้เป็นไปตามข้อกาํหนดของมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับน้ี เพ่ือประโยชน์สาํหรับการเปรียบเทยีบในปีที่เร่ิมถือปฏิบัติตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับน้ี ยกเว้นไม่มีข้อมูลที่จาํเป็นหรือต้นทุนในการจัดทาํข้อมูลสงูเกนิไป 

36ก ย่อหน้าน้ีไม่ใช้ 

การยกเลิกมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 14 

37.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 14 เร่ือง การเสนอข้อมูล

ทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
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ภาคผนวก ก: คํานิยาม  

ภาคผนวกน้ีถือเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ส่วนงานดําเนินงาน หมายถึง ส่วนงานของกจิการซ่ึง  

(ก) ดาํเนินกจิกรรมทางธุรกจิที่อาจก่อให้เกดิรายได้และค่าใช้จ่าย (รวมถึงรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก

รายการที่มีกบัส่วนงานอืน่ในกจิการเดียวกนั) 

(ข) ผลการดาํเนินงานได้รับการสอบทานอย่างสมํ่าเสมอโดยผู้มีอาํนาจตัดสนิใจสูงสุดด้านการดาํเนินงาน 

เพ่ือใช้ในการตัดสนิใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน และ 

(ค) มีข้อมูลการเงินที่สามารถแยกต่างหากได้ 
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ภาคผนวก ข: แนวทางในการนํามาปฏิบติั  

 ย่อหน้าที ่

บทนํา 1 

ขอ้มูลเชิงบรรยายเกีย่วกบัส่วนงานท่ีรายงานของกิจการ 2 

ขอ้มูลเกี่ยวกบัประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีก่อใหเ้กิดรายไดสํ้าหรบัแต่ละ

ส่วนงานท่ีรายงาน (ย่อหนา้ท่ี 22.2) 

 

การวดัมูลค่าผลกําไรหรือขาดทุน สินทรพัยแ์ละหนี้ สินของส่วนงานดําเนินงาน  

(ย่อหนา้ท่ี 27) 

 

ปัจจยัท่ีฝ่ายบริหารใชใ้นการกําหนดส่วนงานท่ีรายงานของกิจการ (ย่อหนา้ท่ี 22.1)  

ขอ้มูลเกีย่วกบักําไรหรือขาดทุน สินทรพัยแ์ละหนี้ สินของส่วนงานท่ีรายงาน 3 

การกระทบยอดรายได ้กําไรหรือขาดทุน สินทรพัยแ์ละหนี้ สินของส่วนงานท่ีรายงาน 4 

ขอ้มูลเกีย่วกบัเขตภูมศิาสตร ์ 5 

ขอ้มูลเกีย่วกบัลูกคา้รายใหญ ่ 6 

แผนผงัท่ีช่วยในการกําหนดส่วนงานท่ีรายงาน 7 
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ภาคผนวก ข 

แนวทางในการนํามาปฏิบติั 

ภาคผนวกน้ีจดัทาํขึ้นเพือ่เป็นแนวทางเท่านัน้ และไม่ถือเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี 

บทนํา 

1. แนวทางในการนํามาปฏิบัติน้ีได้แสดงตัวอย่างในการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่ 8 และแผนผังที่ที่ช่วยในการกาํหนดส่วนงานที่รายงาน โดยไม่ได้กาํหนดให้เปิดเผย

ตามรูปแบบที่แสดงในตัวอย่าง แต่ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ดีที่สุดใน 

แต่ละสถานการณ์ ตัวอย่างต่อไปน้ีเป็นการเปิดเผยข้อมูลของ บริษัท ก จาํกดั ซ่ึงสมมติขึ้น 

ขอ้มูลเชิงบรรยายเกีย่วกบัส่วนงานท่ีรายงานของกิจการ 

2. ตัวอย่างต่อไปน้ีแสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลเชิงบรรยายเกี่ยวกับส่วนงานที่รายงานของกิจการ  

(โดยอ้างองิย่อหน้าที่กาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี) 

ขอ้มูลเกี่ยวกบัประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีก่อใหเ้กิดรายไดสํ้าหรบัแต่ละส่วนงานท่ีรายงาน 

(ย่อหนา้ท่ี 22.2) 

บริษัท ก จาํกดั มีส่วนงานที่รายงาน 5 ส่วนงาน ประกอบด้วย ช้ินส่วนรถยนต์ เรือเดินสมุทร ซอฟท์แวร์ 

อเิลก็ทรอนิกส ์และการเงิน โดยส่วนงานช้ินส่วนรถยนต์ทาํหน้าที่ผลิตอะไหล่รถยนต์เพ่ือจําหน่ายให้แก่ 

ผู้จําหน่ายช้ินส่วนรถยนต์ ส่วนงานเรือเดินสมุทรทาํหน้าที่ผลิตเรือเดินสมุทรขนาดเลก็ที่ใช้นอกชายฝั่ง

สาํหรับธุรกิจนํ้ามันและธุรกิจอื่นที่คล้ายคลึงกัน ส่วนงานซอฟท์แวร์จะออกแบบซอฟท์แวร์เพ่ือจําหน่าย

ให้แก่ผู้ผลิตและผู้จาํหน่ายคอมพิวเตอร์ ส่วนงานอิเลก็ทรอนิกส์ทาํหน้าที่ผลิตวงจรไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ 

ที่เกี่ยวข้องเพ่ือจาํหน่ายให้แก่ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ ส่วนงานการเงินรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน

ของกจิการ รวมถึงการให้สนิเช่ือแก่ลูกค้าของส่วนงานอืน่และการให้เช่าสนิทรัพย์ 

การวดัมูลค่าผลกําไรหรือขาดทุน สินทรพัยแ์ละหนี้ สินของส่วนงานดําเนินงาน (ย่อหนา้ท่ี 27) 

นโยบายการบัญชีสาํหรับส่วนงานดาํเนินงานเป็นไปตามนโยบายการบัญชีที่กล่าวไว้ในหัวข้อสรุปนโยบาย

การบัญชีที่สาํคัญ ยกเว้น ค่าใช้จ่ายเงินบาํนาญสาํหรับแต่ละส่วนงานดาํเนินงานซ่ึงรับรู้และวัดมูลค่าเม่ือ 

มีการจ่ายเงินสดเข้าโครงการดังกล่าว บริษัท ก จาํกดั ประเมินผลการดาํเนินงานจากกาํไรหรือขาดทุนจาก

การดาํเนินงานก่อนภาษีโดยไม่รวมรายการกาํไรและขาดทุนที่ไม่ได้เกิดขึ้ นเป็นประจํา และกาํไรและ

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 

บริษัทฯ บันทึกรายการขายและโอนระหว่างส่วนงานเช่นเดียวกับการขายและโอนให้แก่บุคคลภายนอก  

ซ่ึงเป็นไปตามราคาตลาดปัจจุบัน  
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ปัจจัยที่ฝ่ายบริหารใชใ้นการกําหนดส่วนงานที่รายงานของกิจการ (ย่อหนา้ที่ 22.1) 

ส่วนงานที่รายงานของบริษัท ก จาํกดั เป็นหน่วยงานทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ที่จําหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการ 

ที่แตกต่างกนั โดยส่วนงานดังกล่าวถูกบริหารแยกจากกนัเน่ืองจากแต่ละธุรกจิต้องใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์

ทางการตลาดที่แตกต่างกนั ธุรกจิส่วนใหญ่ถูกซ้ือเข้ามาเป็นส่วนงานที่แยกจากกนัและไม่มีการเปล่ียนแปลง

ผู้บริหารของส่วนงานตั้งแต่ซ้ือส่วนงานน้ันเข้ามา 

ขอ้มูลเกีย่วกบักําไรหรือขาดทุน สินทรพัยแ์ละหนี้ สินของส่วนงานทีร่ายงาน 

3. ตัวอย่างที่แสดงต่อไปน้ีเป็นรูปแบบที่แนะนําให้ใช้ในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกาํไรหรือขาดทุน 

สินทรัพย์และหน้ีสินของส่วนงานที่รายงาน (ตามย่อหน้าที่ 23 และ 24) ข้อมูลดังกล่าวต้องมีการ

เปิดเผยทุกปีที่มีการนาํเสนองบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ บริษัท ก จํากัด ไม่ได้มีการปันส่วนค่าใช้จ่าย

(รายได้) ภาษีเงินได้หรือกาํไรและขาดทุนที่ไม่ได้เกิดขึ้ นเป็นประจําให้แก่ส่วนงานที่รายงาน 

นอกจากน้ี ส่วนงานที่รายงานไม่ทุกส่วนงานที่มีรายการที่มิใช่เงินสดที่มีสาระสาํคัญนอกเหนือจาก 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย จํานวนเงินที่แสดงในตัวอย่างเป็นสกุลเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงิน 

ที่ผู้มีอาํนาจตัดสนิใจสงูสดุด้านการดาํเนินงานใช้ในการตัดสนิใจ 

     (หน่วย: ล้านบาท) 

 
ช้ินส่วน

รถยนต ์

เรือเดนิ

สมุทร 
ซอฟทแ์วร์ 

อเิลก็ 

ทรอนิกส ์
การเงิน อืน่ๆ รวม 

รายได้จากการขายให้ลูกค้า

ภายนอก 

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

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

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

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

รายได้ดอกเบ้ียสทุธิ
ข
 - - - - 1,000 - 1,000 

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดั

จาํหน่าย 

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

กาํไรของส่วนงาน 200 70 900 2,300 500 100 4,070 

รายการที่มิใช่เงินสดที่มี

สาระสาํคัญอืน่ๆ: 

       

ขาดทุนจากการด้อยค่า 

ของสนิทรัพย ์

- 200 - - - - 200 

สนิทรัพย์ของส่วนงาน  2,000 5,000 3,000 12,000 57,000 2,000 81,000 
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     (หน่วย: ล้านบาท) 

 
ช้ินส่วน

รถยนต ์

เรือเดนิ

สมุทร 
ซอฟทแ์วร์ 

อเิลก็ 

ทรอนิกส ์
การเงิน อืน่ๆ รวม 

การเพ่ิมขึ้นของสนิทรัพย ์

ไม่หมุนเวียนของส่วนงาน 

300 700 500 800 600 - 2,900 

หน้ีสนิของส่วนงาน 1,050 3,000 1,800 8,000 30,000 - 43,850 

 

ก เป็นรายได้ของส่วนงานที่ไม่เข้าเกณฑ์เชิงปริมาณซ่ึงมาจาก 4 ส่วนงาน โดยรวมถึงส่วนงานธุรกิจ

อสงัหาริมทรัพย์ขนาดเลก็ การให้เช่าอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์การให้คาํปรึกษาด้านซอฟท์แวร์ และการให้

เช่าคลังสนิค้าแบบลีสซ่ิง 

ข ส่วนงานการเงินมีรายได้หลักจากดอกเบี้ ยรับ ฝ่ายบริหารใช้ดอกเบ้ียสทุธใินการบริหารส่วนงาน (ไม่ได้ใช้

ยอดดอกเบี้ ยรับและดอกเบ้ียจ่าย) ดังน้ี จึงเปิดเผยข้อมูลเฉพาะดอกเบี้ ยสทุธ ิซ่ึงเป็นไปตามย่อหน้าที่ 23 

การกระทบยอดรายได ้กําไรหรือขาดทุน สินทรพัยแ์ละหนี้ สินของส่วนงานที่รายงาน 

4. ตัวอย่างที่แสดงต่อไปน้ีเป็นการกระทบยอดรายได้ กาํไรหรือขาดทุน สนิทรัพย์และหน้ีสนิของส่วนงาน

ที่รายงานกับยอดรวมของกิจการ (ตามย่อหน้าที่ 28.1 ถึงย่อหน้าที่ 28.4) รายการกระทบยอด

จะต้องรวมถึงรายการที่มีสาระสาํคัญอืน่ๆทุกรายการ (ตามย่อหน้าที่ 28.5) โดยสมมติว่างบการเงิน

ของกจิการไม่รวมถึงการดาํเนินงานที่ยกเลิก และตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 2 ของแนวทางในการนํามา

ปฏิบัติ กจิการรับรู้และวัดมูลค่าของค่าใช้จ่ายเงินบาํนาญสาํหรับส่วนงานที่รายงานเม่ือมีการจ่ายเงิน

สดเข้าโครงการดังกล่าว และไม่ได้ปันส่วนรายการบางรายการให้แก่ส่วนงานที่รายงาน 

รายได ้ (หน่วย: ล้านบาท) 

ผลรวมของรายได้ของทุกส่วนงานที่รายงาน 39,000  

รายได้อืน่ 1,000  

รายการตัดบัญชีระหว่างส่วนงาน (4,500) 

รายได้รวมของกจิการ 35,500  

 

กําไรหรือขาดทุน (หน่วย: ล้านบาท) 

ผลรวมของกาํไรหรือขาดทุนของทุกส่วนงานที่รายงาน 3,970  

กาํไรหรือขาดทุนอืน่ 100  

รายการตัดบัญชีกาํไรระหว่างส่วนงาน (500) 

รายการที่ไม่ได้ปันส่วน:  

 รายได้จากคดีฟ้องร้อง 500 
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กําไรหรือขาดทุน (หน่วย: ล้านบาท) 

 ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ของบริษัท (750) 

รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายเงนิบาํนาญในงบการเงนิรวม (250) 

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 3,070  

 

สินทรพัย ์ (หน่วย: ล้านบาท) 

ผลรวมของสนิทรัพย์ของทุกส่วนงานที่รายงาน 79,000  

สนิทรัพย์อืน่ 2,000  

รายการตัดบัญชีลูกหน้ีของสาํนักงานใหญ่ (1,000) 

รายการที่ไม่ได้ปันส่วนอืน่ๆ 1,500 

สนิทรัพย์รวมของกจิการ 81,500 

หนี้ สิน (หน่วย: ล้านบาท) 

ผลรวมของหน้ีสนิของทุกส่วนงานที่รายงาน 43,850 

หน้ีสนิผลประโยชน์เงินบาํนาญที่ไม่ได้ปันส่วน 25,000 

หน้ีสนิรวมของกจิการ 68,850 

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

รายการท่ีมสีาระคญัอืน่ๆ ผลรวมของทุกส่วน

งานที่รายงาน 

รายการปรับปรุง ยอดรวมของกจิการ 

ดอกเบ้ียรับ 3,750  75  3,825  

ดอกเบ้ียจ่าย 2,750 (50) 2,700  

ดอกเบ้ียรับสทุธ ิ(สาํหรับส่วนงานการเงิน

เท่าน้ัน) 

1,000  - 1,000  

การเพ่ิมขึ้นของสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,900  1,000  3,900  

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจาํหน่าย 2,950  - 2,950  

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์ 200  - 200  

รายการกระทบยอดการเพ่ิมขึ้นของสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนเป็นรายการปรับปรุงสาํหรับการเพ่ิมขึ้ นของอาคาร

สาํนักงานใหญ่ ซ่ึงไม่รวมอยู่ในข้อมูลของส่วนงาน นอกจากน้ัน ไม่มีรายการปรับปรุงใดที่มีสาระสาํคัญ 
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ขอ้มูลเกีย่วกบัเขตภูมิศาสตร ์

5. ตัวอย่างต่อไปน้ีเป็นการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัเขตภูมิศาสตร์ซ่ึงเป็นไปตามย่อหน้าที่ 33 (เน่ืองจาก

ส่วนงานที่รายงานของบริษัท ก จํากัด ถูกกาํหนดจากความแตกต่างของประเภทของผลิตภัณฑ์ 

และบริการ ดังน้ันจึงไม่จาํเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัรายได้ของแต่ละผลิตภัณฑ์และบริการตาม

ย่อหน้าที่ 32 อกี) 

   (หน่วย: ล้านบาท)  

ขอ้มูลเกีย่วกบัเขตภูมศิาสตร ์ รายได้
ก
  สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน  

สหรัฐอเมริกา 19,000  11,000  

แคนาดา 4,200  -  

จีน 3,400  6,500  

ญ่ีปุ่น 2,900  3,500  

ประเทศอืน่ๆ 6,000  3,000  

รวม 35,500  24,000  

 

ก รายได้ที่มาจากแต่ละประเทศกาํหนดขึ้นตามประเทศที่ตั้งของลูกค้า 

ขอ้มูลเกีย่วกบัลูกคา้รายใหญ่ 

6. ตัวอย่างต่อไปน้ีเป็นการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่ซ่ึงเป็นไปตามย่อหน้าที่ 34 โดย 

ไม่จําเป็นต้องเปิดเผยรายช่ือของลูกค้ารายใหญ่หรือจํานวนของรายได้ซ่ึงแต่ละส่วนงานได้รับจาก

ลูกค้ารายน้ัน 

บริษัท ก จาํกดั มีรายได้จากลูกค้ารายหน่ึงจากส่วนงานซอฟทแ์วร์และอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นจาํนวนรวมประมาณ 

5,000 ล้านบาท จากยอดรายได้รวมของกจิการ 
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แผนผงัที่ช่วยในการกําหนดส่วนงานที่รายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบุส่วนงานดาํเนินงานตามการรายงานใหฝ่้าย

บริหาร (ย่อหนา้ท่ี 5-10) 

มีส่วนงานดําเนินงานใดท่ีเขา้

เงือ่นไขการรวมส่วนงาน

หรือไม่? (ย่อหนา้ท่ี 12) 

มีส่วนงานดําเนินงานใดท่ี

เขา้เกณฑเ์ชิงปริมาณ

หรือไม่? (ย่อหนา้ท่ี 13) 

มีส่วนงานดําเนินงานอ่ืนๆท่ี

เหลือเขา้เงือ่นไขการรวมส่วน

งานส่วนใหญ่หรือไม่?  
(ย่อหนา้ท่ี 14) 

รายไดร้วมท่ีเกิดจากลูกคา้

ภายนอกของส่วนงานท่ีรายงาน

เกินกว่ารอ้ยละ 75 ของรายได้

รวมของกิจการหรือไม่? (ย่อ
หนา้ท่ี 15) 

นาํเสนอส่วนงานเพิ่มเติมถา้รายไดร้วมท่ีเกิดจากลูกคา้

ภายนอกของส่วนงานท่ีรายงานตํา่กว่ารอ้ยละ 75 ของ

รายไดร้วมของกิจการ (ย่อหนา้ท่ี 15)

รวมส่วนงานท่ีเหลือเป็น “ส่วนงาน
อ่ืนๆ” (ย่อหนา้ท่ี 16) 

ใช่ 

รวมส่วนงาน

เขา้ดว้ยกนั 

ส่วนงานท่ีรายงานท่ีตอ้ง

เปิดเผยขอ้มูล 

รวมส่วนงาน

เขา้ดว้ยกนั

หากตอ้งการ 

ใช่ ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 

ไม่ใช่

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ 
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