เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๐๔ ง

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กันยายน ๒๕๕๘

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๑๗/๒๕๕๘
เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๘ (ปรับปรุง ๒๕๕๘)
เรื่อง ส่วนงานดําเนินงาน
อาศั ย อํ า นาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ บั ญ ชี
พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐาน
การบัญชีนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๔๑ (๒/๒๕๕๘) เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๖๘/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ ๘ (ปรับปรุง ๒๕๕๗) เรื่อง ส่วนงานดําเนินงาน
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๘ (ปรับปรุง ๒๕๕๘) เรื่อง ส่วนงาน
ดําเนินงาน ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ประสัณห์ เชื้อพานิช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)
เรือ่ ง
ส่วนงานดําเนินงาน
คําแถลงการณ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าํ หนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่ างประเทศ ฉบับที่ 8 เรื่อง ส่วนงานดําเนินงาน ซึ่งเป็ นฉบับปรั บปรุงของคณะกรรมการ
มาตรฐานการบั ญ ชี ระหว่ างประเทศที่ส้ ินสุดในวัน ที่ 31 ธันวาคม 2557 (IFRS 8: Operating Segments
(Bound volume 2015 Consolidated without early application))
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2557 โดยปรับปรุงย่อหน้ าที่ 28
เพิ่มย่อหน้ าที่ 22.1ก และ 36ค และปรับปรุงการอ้ างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น

1

สารบัญ
จากย่อหน้าที่

บทนํา
หลักการสําคัญ
ขอบเขต
ส่วนงานดําเนินงาน
ส่วนงานทีร่ ายงาน
เงื่อนไขการรวมส่วนงาน
เกณฑ์เชิงปริมาณ

บทนํา 1
1
2
5
11
12
13

การเปิ ดเผยข้อมูล

20

ข้ อมูลทั่วไป
ข้ อมูลเกี่ยวกับกําไรหรือขาดทุน สินทรัพย์ และหนี้สนิ

22
23

การวัดมูลค่า

25

การกระทบยอด
การปรับย้ อนหลังข้ อมูลที่เคยรายงานไว้

28
29

การเปิ ดเผยข้อมูลของกิจการ

31

ข้ อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ
ข้ อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์
ข้ อมูลเกี่ยวกับลูกค้ ารายใหญ่

การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลงและวันถือปฏิบตั ิ
การยกเลิกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2557)
ภาคผนวก

32
33
34

35
37

ก คํานิยาม
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่ อง ส่วนงานดําเนินงาน ประกอบด้ วย
ย่อหน้ าที่ 1 ถึง 37 และภาคผนวก ก ทุกย่อหน้ ามีความสําคัญเท่ากัน ข้ อความที่พิมพ์ด้วยตัวอักษรหนา
ถือ เป็ นหลัก การสําคั ญ นิ ยามของคําศั พท์ต่า งๆได้ ร วบรวมอยู่ในอภิธานศัพ ท์ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 8 ต้ องอ่านโดยคํานึงถึงหลักการสําคัญ คํานําของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และกรอบแนวคิ ดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ในกรณีท่ี
ไม่ ได้ ให้ แนวปฏิบัติ ในการเลื อ กและการใช้ น โยบายการบัญ ชี ให้ กิจการถือปฏิบัติตามข้ อ กํา หนดของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )

บทนํา
เหตุผลในการออกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
บทนํา 1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ส่วนงานดําเนิ นงาน กล่ าวถึง
ข้ อกําหนดในการเปิ ดเผยข้ อมู ลเกี่ยวกับส่วนงานดําเนิ นงานของกิจการ ผลิ ตภัณฑ์และบริ การ
ข้ อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์ท่ดี าํ เนินกิจการ และลูกค้ ารายใหญ่
บทนํา 2 (บทนํานี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
บทนํา 3 (บทนํานี้ไม่เกี่ยวข้ อง)

ลักษณะสําคัญของมาตรฐาน
บทนํา 4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้อธิบายถึงลักษณะของข้ อมูลที่กิจการควรจะเปิ ดเผย
เกี่ยวกับส่วนงานดําเนินงานของกิจการในงบการเงินประจําปี และตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
34 (ปรั บปรุ ง 2558) เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ได้ ระบุให้ กิจการ
รายงานข้ อ มู ล บางอย่ า งของส่ ว นงานดํา เนิ น งานในงบการเงิน ระหว่ า งกาล อีก ทั้ง มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้ยังได้ ระบุข้อกําหนดในการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ
บริการ ข้ อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์ และลูกค้ ารายใหญ่
บทนํา 5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ระบุให้ กิจการเสนอรายงานทางการเงินและรายละเอียด
ข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนงานที่รายงาน ส่วนงานที่รายงานหมายถึงส่วนงานดําเนินงานหรือผลรวมของ
ส่ ว นงานดํา เนิ น งานที่เ ป็ นไปตามเงื่ อ นไข ส่ ว นงานดํา เนิ น งานคื อ ส่ ว นของกิ จ การที่ ข้ อ มู ล
ทางการเงิ นแยกต่ างหากมีพ ร้ อ มอยู่ เพื่ อให้ ได้ รับ การสอบทานอย่ างสมํ่าเสมอโดยผู้ มีอาํ นาจ
ตัดสินใจสูงสุดด้ านการดําเนินงานในการตัดสินใจในการจั ดสรรทรั พยากรให้ กับส่วนงานและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยทั่วไปแล้ วควรจะรายงานข้ อมูลทางการเงินในลักษณะเดียวกันกับ
ข้ อมูลที่ใช้ ภายในกิจการในการประเมินผลปฏิบัติงานของส่วนงานดําเนินงานและการตัดสินใจ
ในการจัดสรรทรัพยากรให้ กบั ส่วนงานต่างๆ
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บทนํา 6 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ต้องการให้ กิจการรายงานการวัดผลกําไรขาดทุนและ
สินทรัพย์ของส่วนงานดําเนินงาน กิจการอาจจะรายงานการวัดหนี้สนิ ของส่วนงานดําเนินงานและ
รายได้ ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่น ๆ ถ้ า การวั ด ผลดั ง กล่ า วได้ มี ก ารนํา เสนอแก่ ผ้ ู มี อ ํา นาจตั ด สิ น ใจสู ง สุ ด
ด้ านการดําเนินงานเป็ นประจํา มาตรฐานการรายงานทางการเงินยังระบุให้ มีการกระทบยอดรวม
ของรายได้ กําไรขาดทุน สินทรัพย์ หนี้สินและจํานวนอื่นๆที่เปิ ดเผยไว้ ของส่วนงานดําเนินงาน
กับจํานวนเงินที่กจิ การแสดงในงบการเงิน
บทนํา 7 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กาํ หนดให้ กิจการรายงานข้ อมูลเกี่ยวกับรายได้ ท่ไี ด้ รับ
จากผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ (หรือกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการที่คล้ ายคลึงกัน) เกี่ยวกับประเทศที่
กิจการได้ รับรายได้ และมีสินทรั พย์อยู่ และเกี่ยวกับลูกค้ ารายใหญ่ โดยไม่คาํ นึงว่ าฝ่ ายบริ หาร
จะนํา ข้ อ มู ล นี้ มาใช้ ในการตั ด สิ น ใจด้ า นการดํา เนิ น งานหรื อ ไม่ อย่ า งไรก็ต ามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่ได้ ต้องการให้ กจิ การรายงานข้ อมูลที่ไม่ได้ มีไว้ ใช้ เป็ นการภายใน
ถ้ าข้ อมูลนี้ไม่ได้ มีพร้ อมอยู่แล้ วและต้ นทุนในการจัดทําข้ อมูลจะไม่ค้ ุมค่า
บทนํา 8 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กาํ หนดให้ กิจการให้ ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับพิจารณา
ส่ ว นงานดํา เนิ น งาน ผลิ ต ภั ณ ฑ์แ ละบริ ก ารของส่ ว นงานดํา เนิ น งาน ความแตกต่ า งระหว่ า ง
การวั ด มู ล ค่ า ที่ใ ช้ ใ นการรายงานข้ อ มู ล ส่ ว นงานดํา เนิ น งานและการวั ด มู ล ค่ า ในงบการเงิ น
และการเปลี่ยนแปลงการวัดมูลค่าของส่วนงานดําเนินงานจากงวดก่อน
บทนํา 9 กิจ การต้ อ งนํา มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ มาปฏิบั ติ กับ งบการเงิ น ประจํา ปี ที่
รอบระยะเวลาบั ญ ชี เ ริ่ มในหรื อ หลั งวั น ที่ 1 มกราคม 2559 ทั้งนี้ อนุ ญ าตให้ กิจ การนํา ไปใช้
ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ และหากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าว
บทนํา 10-18 (บทนําเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรือ่ ง ส่วนงานดําเนินงาน
หลักการสําคัญ
1

กิ จการต้อ งเปิ ดเผยข้อ มู ล เพื่ อ ให้ผู ใ้ ช้ง บการเงิ น สามารถประเมิ นลักษณะและผลกระทบ
ทางการเงิ นของกิ จกรรมทางธุ ร กิ จที่เ กี่ย วข้อง และสภาพแวดล้อ มทางเศรษฐกิ จที่กิจการ
ดําเนินงานอยู่

ขอบเขต
2

3
4

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ต้ องถือปฏิบัติกบั
2.1 งบการเงินเฉพาะกิจการ หรือ งบการเงินของกิจการ สําหรับกิจการ ดังต่อไปนี้
2.1.1 กิ จ การที่ อ อกตราสารหนี้ หรื อ ตราสารทุ น ที่ มี ก ารซื้ อขายในตลาดสาธารณะ
(ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ใ นประเทศ หรื อ ต่ า งประเทศ หรื อ การซื้ อขายนอกตลาด
หลักทรัพย์ รวมถึงตลาดท้องถิ่นและตลาดภูมิภาค) หรือ
2.1.2 กิ จ การซึ่ ง ยื่ น หรื อ อยู่ ร ะหว่ า งการดํา เนิ น การเพื่ อ ยื่ น งบการเงิ น ต่ อ สํา นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลั กทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ หรือองค์กรกํากับดูแลอื่น
เพื่ อวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการออกหลั ก ทรั พ ย์ ป ระเภทต่ า งๆ เพื่ อเสนอขาย
ในตลาดสาธารณะ และ
2.2 งบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ ซึ่งบริษัทใหญ่เป็ นกิจการที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
2.2.1 กิ จ การที่ อ อกตราสารหนี้ หรื อ ตราสารทุ น ที่ มี ก ารซื้ อขายในตลาดสาธารณะ
(ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ใ นประเทศหรื อ ต่ า งประเทศ หรื อการซื้ อขายนอก
ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดท้องถิ่นและตลาดภูมิภาค) หรือ
2.2.2 กิจการซึ่งยื่นหรื ออยู่ระหว่ างการดําเนิ นการเพื่ อยื่นงบการเงินรวมต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์กรกํากับดูแลอื่น
เพื่ อวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการออกหลั ก ทรั พ ย์ ป ระเภทต่ า งๆ เพื่ อเสนอขาย
ในตลาดสาธารณะ
สําหรั บกิจการที่ไม่ ได้ ถูกกําหนดให้ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ และ
เลือกที่จะเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนงานซึ่งไม่สอดคล้ องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
กิจการต้ องไม่ระบุว่าการเปิ ดเผยข้ อมูลนั้นเป็ นการเปิ ดเผยข้ อมูลจําแนกตามส่วนงาน
หากการนําเสนอรายงานทางการเงินประกอบด้ วยงบการเงินรวมซึ่งบริษัทใหญ่อยู่ภายใต้ ขอบเขต
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ และงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การของบริ ษั ท ใหญ่
ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนงานเฉพาะในงบการเงินรวมเท่านั้น
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ส่วนงานดําเนินงาน
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ส่วนงานดําเนินงาน หมายถึงส่วนงานของกิจการซึ่ง
5.1 ดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่อาจก่อให้ เกิดรายได้ และค่าใช้ จ่าย (รวมถึงรายได้ และค่าใช้ จ่าย
ที่เกิดจากรายการที่มีกบั ส่วนงานอื่นในกิจการเดียวกัน)
5.2 ส่วนงานซึ่ งผลการดําเนิ น งานได้ รับ การสอบทานอย่ างสมํ่าเสมอโดยผู้ มีอาํ นาจตัดสินใจ
สูง สุด ด้ า นการดํา เนิ น งานของกิจ การ เพื่ อ ใช้ ใ นการตั ด สิน ใจในการจั ด สรรทรั พ ยากร
ให้ กบั ส่วนงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
5.3 ส่วนงานซึ่งข้ อมูลการเงินสามารถแยกต่างหากได้
ส่วนงานดําเนิ นงานอาจดําเนิ นกิจกรรมทางธุรกิจซึ่ งยังไม่ก่อให้ เกิดรายได้ เช่ น การปฏิบัติงาน
ในช่วงเริ่มต้ น อาจเป็ นส่วนงานดําเนินงานก่อนเริ่มมีรายได้
ไม่ จํา เป็ นว่ า ทุ ก ๆ ส่ ว นของกิจ การจะเป็ นส่ ว นงานดํา เนิ น งานหรื อ เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของส่ ว นงาน
ดําเนิ นงาน เช่ น สํานักงานใหญ่ หรื อบางแผนกที่ตามหน้ าที่งานแล้ วอาจไม่ก่อให้ เกิดรายได้ หรื อ
เกิดรายได้ เพียงเล็กน้ อยในบางโอกาสจากกิจกรรมของกิจการ อาจจะไม่ถือเป็ นส่วนงานดําเนินงาน
เพื่อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ไม่ถือเป็ นส่วนงานดําเนินงาน
“ผู้มีอาํ นาจตัดสินใจสูงสุดด้ านการดําเนินงาน” หมายถึง บุคคลที่มีหน้ าที่ในการจัดสรรทรัพยากร
และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานดําเนินงานของกิจการ (โดยไม่จาํ เป็ นต้ องเป็ นผู้จัดการ
ที่มีช่ ือตําแหน่งดังกล่าว) โดยส่วนใหญ่ผ้ ูมีอาํ นาจตัดสินใจสูงสุดด้ านการดําเนินงานจะเป็ นประธาน
เจ้ า หน้ า ที่บ ริ ห ารหรื อ ประธานเจ้ า หน้ า ที่ป ฏิบั ติก าร หรื อ อาจจะเป็ นกลุ่ ม ของคณะกรรมการ
ของกิจการ หรือกลุ่มอื่นๆ
สําหรับกิจการส่วนใหญ่ ส่วนงานดําเนินงานจะเข้ าลักษณะสามประการตามที่กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 5
อย่างไรก็ดี กิจการอาจจัดทํารายงานที่แสดงกิจกรรมทางธุรกิจในหลายรู ปแบบ หากผู้มีอาํ นาจ
ตัดสินใจสูงสุดด้ านการดําเนิ นงานใช้ ข้อมูลตามส่วนงานมากกว่ าหนึ่ งชุด ปั จจัยอื่นๆ อาจจะใช้
ในการกําหนดกลุ่มของส่วนประกอบซึ่งประกอบกันเป็ นส่วนงานดําเนินงานของกิจการ ซึ่งรวมถึง
ลั ก ษณะของกิ จ กรรมทางธุ ร กิ จ ของแต่ ล ะส่ ว นประกอบ การมี ผ้ ู จั ด การที่รั บ ผิ ด ชอบในแต่ ล ะ
ส่วนประกอบ และข้ อมูลที่นาํ เสนอต่อคณะกรรมการ
โดยทั่วไป ส่วนงานดําเนินงานจะมีผ้ ูจัดการส่วนงานที่รับผิดชอบโดยตรงและทําหน้ าที่ติดต่อกับ
ผู้ มี อ ํา นาจตั ด สิน ใจสูง สุด ด้ า นการดํา เนิ น งานของกิจ การเพื่ อ พิ จ ารณาเกี่ ย วกับ กิจ กรรมการ
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน การประมาณการ หรือแผนงานของส่วนงาน คําว่า “ผู้จัดการส่วนงาน”
ในที่น้ ี จะหมายถึ ง หน้ า ที่ โดยไม่ จํา เป็ นที่จ ะต้ อ งเป็ นผู้ จั ดการที่มีช่ ื อ ตํา แหน่ ง ดัง กล่ า ว ดัง นั้ น
ผู้มีอ าํ นาจตั ดสิน ใจสูงสุดด้ า นการดําเนิ น งานอาจจะเป็ นผู้ จัดการส่วนงานสําหรั บ บางส่วนงาน
ดํา เนิ น งาน ผู้ จั ด การคนหนึ่ ง อาจจะเป็ นผู้ จั ด การส่ ว นงานมากกว่ า หนึ่ ง ส่ ว นงานดํา เนิ น งาน
ถ้ า ลั ก ษณะตามที่ก ล่ า วไว้ ในย่ อ หน้ า ที่ 5 สามารถประยุ ก ต์ใช้ ไ ด้ กับ กลุ่ มของส่ว นประกอบของ

6

10

องค์ ก รมากกว่ า หนึ่ ง กลุ่ ม แต่ มี เ พี ย งกลุ่ ม ของส่ ว นประกอบเดี ย วเท่ า นั้ น ที่ ผ้ ู จั ด การส่ ว นงาน
มีหน้ าที่รับผิดชอบ กลุ่มของส่วนประกอบนั้นจะถือเป็ นส่วนงานดําเนินงาน
ลั ก ษณะตามที่ก ล่ า วไว้ ใ นย่ อ หน้ า ที่ 5 อาจประยุ ก ต์ใ ช้ กับ กลุ่ มของส่ว นประกอบสองส่ว นหรื อ
มากกว่ าซึ่งซ้ อนทับกันที่ผ้ ูจัดการมีหน้ าที่รับผิดชอบ โครงสร้ างดังกล่ าวในบางครั้ งอาจหมายถึง
โครงสร้ างองค์กรแบบเมตริ กซ์ ตัวอย่างเช่ น ในบางกิจการ ผู้จัดการบางคนมีหน้ าที่รับผิดชอบ
ในหลายสายผลิ ต ภัณฑ์หรื อบริ การทั่วโลก ในขณะที่ผ้ ู จัดการคนอื่นมีหน้ าที่รับผิดชอบในพื้ นที่
ภูมิศาสตร์เฉพาะแห่ง ผู้มีอาํ นาจตัดสินใจสูงสุดด้ านการดําเนินงานจะสอบทานผลการปฏิบัติงาน
ของส่ ว นประกอบทั้ ง สองอย่ า งสมํ่า เสมอ และมี ข้ อ มู ล ทางการเงิ น ของทั้ ง สองส่ ว นประกอบ
ในกรณีน้ ีกจิ การต้ องกําหนดว่าองค์ประกอบใดเป็ นส่วนงานดําเนินงานโดยคํานึงถึงหลักการสําคัญ

ส่วนงานทีร่ ายงาน
11

กิจการต้ องแยกเสนอรายงานข้ อมูลของแต่ละส่วนงานดําเนินงาน เมื่อ
11.1 มีลักษณะตามย่อหน้ าที่ 5-10 หรือ เป็ นผลจากการรวมส่วนงานตั้งแต่สองส่วนงานขึ้นไป
ตามย่อหน้ าที่ 12 และ
11.2 เกินเกณฑ์เชิงปริมาณ ตามย่อหน้ าที่ 13
ย่อหน้ าที่ 14-19 ระบุถึงสถานการณ์อ่นื ๆ ที่จะต้ องแยกแสดงข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนงานดําเนินงาน
เงือ่ นไขการรวมส่วนงาน

12

ส่วนงานดําเนินงานมักจะแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินในระยะยาวคล้ ายๆ กันถ้ ามีลักษณะ
เชิ งเศรษฐกิจที่คล้ ายคลึงกัน ตัวอย่างเช่ น อัตรากําไรขั้นต้ นเฉลี่ ยระยะยาวสําหรับสองส่วนงาน
ดํา เนิ น งานน่ าจะใกล้ เคี ยงกัน ถ้ า ลั กษณะเชิ งเศรษฐกิจของสองส่ว นงานคล้ ายคลึงกัน ส่วนงาน
ดํา เนิ น งานตั้ งแต่ สองส่ ว นงานหรื อ มากกว่ า ขึ้น ไปอาจจะรวมกัน เป็ นส่ วนงานดํา เนิ น งานเดีย ว
ถ้ าการรวมกันสอดคล้ องกับหลักการสําคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กล่ าวคือ
ส่วนงานเหล่านั้นมีลักษณะเชิงเศรษฐกิจที่คล้ ายคลึงกัน และมีความคล้ ายคลึงกันในแต่ละเรื่ อง
ดังต่อไปนี้
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
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กิจการต้ องแยกรายงานข้ อมูลของส่วนงานดําเนินงานที่เป็ นไปตามเกณฑ์เชิงปริมาณข้ อใดข้ อหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
13.1 รายได้ ท้ังสิ้น ที่ส่วนงานนั้ นได้ รับจากการขายให้ กับลูกค้ าภายนอกและรายได้ ท่ีเกิดจาก
การขายหรื อ โอนระหว่ า งส่ ว นงานมี จํา นวนตั้ ง แต่ ร้ อยละ 10 ของรายได้ ร วมทั้ ง สิ้ น
ของทุกส่วนงานรวมกันไม่ว่าจะเป็ นรายได้ จากภายนอกหรือภายใน
13.2 ค่าสัมบูรณ์ของผลกําไรหรือขาดทุนของส่วนงานมีจาํ นวนตั้งแต่ร้อยละ 10 ของค่าสัมบูรณ์
ของ (1) ผลกําไรรวมของทุกส่วนงานดําเนินงานที่มีผลกําไร และ (2) ผลขาดทุนรวมของ
ทุกส่วนงานดําเนินงานที่มีผลขาดทุน แล้ วแต่จาํ นวนใดจะมากกว่า
13.3 สินทรั พย์ของส่วนงานมีจํานวนตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของสินทรั พย์ท้ังสิ้นของทุ กส่วนงาน
รวมกัน
กิจการอาจจะพิ จารณารายงานหรื อเปิ ดเผยข้ อมูลของส่วนงานดําเนินงานที่ไม่เข้ าเกณฑ์ข้างต้ น
แยกต่างหาก หากผู้บริหารเชื่อว่าข้ อมูลของส่วนงานดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์ต่อผู้ใช้ งบการเงิน
กิ จการอาจจะรวมข้ อมู ลของส่ ว นงานที่ ไม่ เข้ าเกณฑ์ เชิ งปริ มาณ เพื่ อให้ เป็ นส่ วนงานที่ รายงาน
หากส่ วนงานที่รวมกันนั้ นมี ลักษณะเชิ งเศรษฐกิจที่คล้ ายคลึ งกัน และเข้ าเงื่ อนไขการรวมส่ วนงาน
ส่วนใหญ่ตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 12
หากผลรวมของรายได้ ท่ีเกิดจากลูกค้ าภายนอกของทุกส่วนงานที่รายงานมีจํานวนตํ่ากว่ าร้ อยละ
75 ของรายได้ รวมของกิจการ กิจการต้ องรายงานส่วนงานเพิ่ มเติม (ถึงแม้ ว่าส่วนงานที่รายงาน
ที่เพิ่ มขึ้นนั้นจะไม่ เข้ าหลั กเกณฑ์ตามที่กาํ หนดไว้ ในย่ อหน้ าที่ 13) จนกระทั่งผลรวมของรายได้
ที่เกิดจากลูกค้ าภายนอกของทุกส่วนงานที่รายงานมีจาํ นวนไม่น้อยกว่ าร้ อยละ 75 ของรายได้ รวม
ของกิจการ
ข้ อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจอื่นและส่วนงานดําเนินงานที่ไม่ได้ แยกรายงาน ต้ องถู กรวมกันและ
เปิ ดเผยไว้ ในหัวข้ อ “ส่วนงานอื่น” และแสดงแยกต่างหากจากรายการกระทบยอดอื่นๆ ตามที่กาํ หนด
ไว้ ในย่ อ หน้ าที่ 28 นอกจากนี้ กิ จ การจะต้ อ งอธิ บ ายแหล่ งที่ มาของรายได้ ท่ี ร วมอยู่ ใ นหั ว ข้ อ
“ส่วนงานอื่น” ด้ วย
หากฝ่ ายบริหารได้ พิจารณาแล้ วว่าส่วนงานที่ถูกกําหนดให้ เป็ นส่วนงานที่รายงานในงวดก่อนยังเป็ น
ส่วนงานที่มีความสําคัญ ข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนงานนั้นต้ องถูกแยกแสดงในงวดปัจจุ บันต่อไป แม้ ว่า
ส่วนงานนั้นจะไม่เข้ าเกณฑ์การรายงานตามที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 13 แล้ วก็ตาม
หากมีส่วนงานดําเนิ นงานซึ่ งถู กกําหนดให้ เป็ นส่วนงานที่รายงานใหม่ในงวดปั จจุ บันตามเกณฑ์
เชิ ง ปริ ม าณ กิจ การจะต้ อ งปรั บ ย้ อ นหลั ง ข้ อ มู ล ส่ ว นงานที่ร ายงานในงวดก่ อ นให้ แ สดงข้ อ มู ล
ตามส่วนงานที่กาํ หนดขึ้นใหม่เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบ แม้ ว่าส่วนงานนั้นจะไม่เข้ าเกณฑ์ท่ี
จะจัดให้ เป็ นส่วนงานที่รายงานในงวดก่อน เนื่องจากไม่เป็ นไปตามข้ อกําหนดที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่
13 ยกเว้ นไม่มีข้อมูลที่จาํ เป็ นหรือต้ นทุนในการจัดทําข้ อมูลสูงเกินไป
8
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ในบางกรณี อาจมี ข้ อ จํา กั ด ในทางปฏิบั ติเ กี่ย วกับ จํา นวนของส่ว นงานที่ร ายงานแยกต่ า งหาก
เนื่องจากข้ อมูลตามส่วนงานอาจละเอียดเกินไป แม้ ว่าจะไม่มีการกําหนดจํานวนของส่วนงานไว้
อย่างชัดเจน แต่หากจํานวนส่วนงานที่รายงานตามที่กล่ าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 13-18 เพิ่ มขึ้นเกินกว่า
สิบส่วนงาน กิจการควรพิจารณาว่ามีข้อจํากัดในทางปฏิบัติหรือไม่

การเปิ ดเผยข้อมูล
20

21

กิ จ การต้อ งเปิ ดเผยข้อ มู ล เพื่อ ให้ผู ใ้ ช้ง บการเงิ น สามารถใช้ใ นการประเมิ น ลัก ษณะและ
ผลกระทบทางการเงิ นของกิ จกรรมทางธุ ร กิ จ และสภาพแวดล้อ มทางเศรษฐกิ จที่กิจการ
ดําเนินงานอยู่
เพื่อให้ เกิดผลตามหลักการที่กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 20 กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลดังต่อไปนี้ สําหรับ
แต่ละงวดที่มีการเสนองบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
21.1 ข้ อมูลทั่วไปตามที่กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 22
21.2 ข้ อ มู ล เกี่ย วกับ กํา ไรหรื อ ขาดทุ น ของส่ ว นงานที่ร ายงาน รวมถึ ง รายได้ แ ละค่ า ใช้ จ่ า ย
บางรายการที่รวมอยู่ในผลกําไรหรือขาดทุนของส่วนงานที่รายงาน สินทรัพย์ตามส่วนงาน
หนี้สนิ ตามส่วนงาน และเกณฑ์ในการวัดมูลค่า ตามที่กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 23-27 และ
21.3 การกระทบยอดรวมของรายได้ ผลกําไรหรื อขาดทุ น สินทรั พย์ หนี้ สิน และรายการอื่น
ที่มีสาระสําคั ญของทุ กส่ วนงานรวมกัน ให้ ตรงกับยอดรวมของกิจการ ตามที่กล่ าวไว้ ใน
ย่อหน้ าที่ 28
กิจ การต้ อ งกระทบยอดจํา นวนในงบแสดงฐานะการเงิน ของส่วนงานที่ร ายงานกับยอดรวมใน
งบแสดงฐานะการเงินของกิจการ ณ วันที่นาํ เสนองบแสดงฐานะการเงิน และปรับย้ อนหลังข้ อมูล
ในงวดก่อนๆ ตามที่กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 29-30
ข้อมูลทัว่ ไป
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กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลทั่วไป ดังต่อไปนี้
22.1 ปั จจั ยที่กิจ การใช้ ในการกํา หนดส่วนงานที่รายงาน รวมถึงเกณฑ์ก ารจัด องค์ก ร (เช่ น
ฝ่ ายบริ ห ารเลื อ กจั ด องค์ ก รตามประเภทของผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก าร เขตภู มิ ศ าสตร์
การกํากับดูแลหรือหลายปัจจัยรวมกัน และมีการรวมของส่วนงานต่างๆ หรือไม่) และ
22.1ก ดุลยพินิจที่ฝ่ายบริหารใช้ ในการปฏิบัติตามเงื่อนไขการรวมส่วนงานตามย่อหน้ าที่ 12 ซึ่ง
รวมถึ ง รายละเอีย ดโดยย่ อ ของส่ ว นงานดํา เนิ น งานที่ถู ก รวมเข้ า ด้ ว ยกัน และตั ว บ่ ง ชี้
ทางเศรษฐกิจที่ใช้ ในการประเมินว่าส่วนงานดําเนินงานที่ถูกรวมเข้ าด้ วยกันนั้นมีลักษณะ
เชิงเศรษฐกิจที่มีความคล้ ายคลึงกัน และ
22.2 ประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการที่ก่อให้ เกิดรายได้ ของแต่ละส่วนงานที่รายงาน

9

ข้อมูลเกีย่ วกับกําไรหรือขาดทุน สินทรัพย์ และหนี้ สิน
23
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กิจการต้ องรายงานผลกําไรหรื อขาดทุ นของแต่ ละส่วนงานที่รายงาน กิจการต้ องรายงานจํานวน
สิ น ทรั พ ย์ ร วมและหนี้ สิ น รวมของแต่ ล ะส่ ว นงานที่ ร ายงานหากจํา นวนนั้ น ได้ ถู ก นํา เสนอต่ อ
ผู้มีอาํ นาจตัดสินใจสูงสุดด้ านการดําเนินงานอย่างสมํ่าเสมอ นอกจากนี้กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูล
ดังต่อไปนี้ สาํ หรั บแต่ละส่วนงานที่รายงานหากข้ อมูลดังกล่ าวรวมอยู่ในผลกําไรหรื อขาดทุนของ
ส่วนงานที่สอบทานโดยผู้มีอาํ นาจตัดสินใจสูงสุดด้ านการดําเนินงาน หรือข้ อมูลดังกล่าวได้ นาํ เสนอ
ให้ กับผู้มีอาํ นาจตัดสินใจสูงสุดด้ านการดําเนินงานอย่างสมํ่าเสมอ แม้ ว่าข้ อมูลดังกล่าวจะไม่ได้
รวมอยู่ในผลกําไรหรือขาดทุนของส่วนงานก็ตาม
23.1 รายได้ ท่รี ับจากลูกค้ าภายนอก
23.2 รายได้ จากรายการกับส่วนงานดําเนินงานอื่นในกิจการเดียวกัน
23.3 ดอกเบี้ยรับ
23.4 ดอกเบี้ยจ่าย
23.5 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
23.6 รายการรายได้ แ ละค่ าใช้ จ่า ยที่มีสาระสําคัญ ที่เปิ ดเผยตามย่ อหน้ าที่ 97 ของมาตรฐาน
การบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 1 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อง การนํ า เสนองบการเงิ น (เมื่ อมี
การประกาศใช้ )
23.7 ส่วนแบ่งผลกําไรหรือผลขาดทุนจากบริษัทร่วมและการร่วมค้ าที่บันทึกตามวิธสี ่วนได้ เสีย
23.8 ค่าใช้ จ่ายหรือรายได้ ภาษีเงินได้ และ
23.9 รายการที่มิใช่เงินสดที่มีสาระสําคัญอื่นๆ ที่ไม่ใช่ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
กิจการต้ องรายงานดอกเบี้ยรั บแยกต่างหากจากดอกเบี้ยจ่ ายสําหรั บแต่ละส่วนงานที่รายงาน เว้ นแต่
รายได้ ส่วนใหญ่ของส่วนงานนั้นมาจากดอกเบี้ยรับ และผู้มีอาํ นาจตัดสินใจสูงสุดด้ านการดําเนินงาน
ใช้ รายได้ ดอกเบี้ ยรั บสุทธิในการประเมิ นผลการดําเนิ นงานของส่ วนงาน และใช้ ในการตั ดสินใจ
ในการจัดสรรทรัพยากรให้ แต่ละส่วนงาน ในสถานการณ์ดังกล่ าว กิจการอาจจะรายงานดอกเบี้ยรับ
ของส่วนงานสุทธิจากดอกเบี้ยจ่าย และให้ เปิ ดเผยการเสนอรายงานในลักษณะดังกล่าวด้ วย
กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลดังต่อไปนี้ของแต่ละส่วนงานที่รายงานหากจํานวนนั้นรวมอยู่ในสินทรัพย์
ของส่วนงานที่ได้ รับการสอบทานโดยผู้มีอาํ นาจตัดสินใจสูงสุดด้ านการดําเนินงาน หรื อจํานวน
ดังกล่ าวได้ มีการนําเสนอแก่ผ้ ูมีอาํ นาจตัดสินใจสูงสุดด้ านการดําเนินงานอย่างสมํ่าเสมอ แม้ ว่าจะ
ไม่รวมในสินทรัพย์ของส่วนงาน
24.1 มูลค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้ าที่บันทึกตามวิธสี ่วนได้ เสีย และ
24.2 มู ล ค่ า การเพิ่ ม ขึ้ นของสิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ ห มุ น เวี ย น 1 นอกเหนื อ จากเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น
สินทรั พย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี สินทรั พย์ผลประโยชน์หลังออกจากงาน (ดูมาตรฐาน
P0F

1

P

สําหรับการแสดงรายการสินทรัพย์ตามสภาพคล่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหมายถึง สินทรัพย์ท่คี าดว่าจะสามารถแปลง
เป็ นเงินสดได้ ในระยะเวลาเกินกว่า 12 เดือนนับจากวันที่ในรายงาน
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การบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 19 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อ ง ผลประโยชน์ ข องพนั ก งาน (เมื่ อ มี
การประกาศใช้ )) และสิทธิตามสัญญาประกันภัย

การวัดมูลค่า
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มูลค่าของแต่ ละรายการของส่วนงานที่รายงานต้ องเป็ นเกณฑ์ท่ีใช้ รายงานต่ อผู้ มีอาํ นาจตัดสินใจ
สูงสุดด้ านการดําเนินงานเพื่ อใช้ ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรั พยากรให้ กับส่วนงานและ
ประเมินผลการดําเนิ นงาน รายการปรั บปรุงและรายการตัดบัญชีท่ีใช้ ในการจัดทํางบการเงินของ
กิจการ การปั นส่วนรายได้ ค่าใช้ จ่าย และผลกําไรหรื อขาดทุน ต้ องถูกรวมในผลกําไรหรือขาดทุน
ของส่วนงานที่รายงาน เฉพาะกรณีท่ผี ้ ูมีอาํ นาจตัดสินใจสูงสุดด้ านการดําเนินงานใช้ รายการดังกล่าว
ในการวัดกําไรหรือขาดทุนของส่วนงาน ในทํานองเดียวกัน เฉพาะสินทรัพย์และหนี้สินที่ถูกรวมใน
มู ล ค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ ข องส่ ว นงานและหนี้ สิ น ของส่ ว นงานที่ ใ ช้ โ ดยผู้ มี อ ํา นาจตั ด สิ น ใจสู ง สุ ด
ด้ านการดําเนิ นงาน จะถู กเปิ ดเผยเป็ นข้ อมู ลของส่วนงานนั้ น หากจํานวนดังกล่ าวถู กปั นส่วนให้
ผลกําไรหรื อขาดทุน สินทรั พย์หรื อหนี้สินของส่วนงานที่รายงาน จํานวนเหล่ านี้จะต้ องถูกปั นส่วน
อย่างสมเหตุสมผล
หากผู้ มี อ ํา นาจตั ด สิน ใจสูง สุด ด้ า นการดํา เนิ น งานใช้ เ กณฑ์ผ ลกํา ไรหรื อ ขาดทุ น ของส่ ว นงาน
ดํา เนิ น งาน สิ น ทรั พ ย์ ของส่ ว นงาน หรื อ หนี้ สิน ของส่ ว นงานเพี ย งเกณฑ์เ ดี ย วในการประเมิ น
ผลการดําเนินงานของส่วนงาน และตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากร กิจการจะต้ องรายงานกําไร
หรือขาดทุนของส่วนงาน สินทรัพย์ของส่วนงานและหนี้สนิ ของส่วนงานนั้น หากผู้มีอาํ นาจตัดสินใจ
สูงสุด ด้ านการดําเนิ น งานใช้ เ กณฑ์ผลกํา ไรหรื อ ขาดทุ น ของส่วนงานดํา เนิ น งาน สิน ทรั พ ย์ของ
ส่วนงาน หรือหนี้สินของส่วนงานมากกว่าหนึ่งเกณฑ์ เกณฑ์ท่รี ายงานต้ องเป็ นเกณฑ์ท่ีฝ่ายบริหาร
เชื่อว่าเป็ นไปตามหลักการวัดมูลค่าซึ่งสอดคล้ องกับวิธีท่ใี ช้ ในการวัดมูลค่าในงบการเงินของกิจการ
กิจการต้ องอธิบายการวัดมูลค่าผลกําไรหรือขาดทุนของส่วนงาน สินทรัพย์ของส่วนงาน และหนี้สิน
ของส่วนงาน สําหรับแต่ละส่วนงานที่รายงาน โดยจะต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลดังต่อไปนี้เป็ นอย่างน้ อย
27.1 วิธกี ารบันทึกบัญชีสาํ หรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงาน
27.2 ลักษณะของความแตกต่างระหว่างการวัดมูลค่าผลกําไรหรือขาดทุนของส่วนงานที่รายงาน
กับผลกําไรหรื อขาดทุ นรวมก่อนค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ หรื อรายได้ ภาษีเงินได้ ของกิจการ
และก่ อนการดํา เนิ น งานที่ยกเลิ ก ของกิจ การ (ถ้ าไม่ ป รากฏชั ดเจนในการกระทบยอด
ตามที่กล่ าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 28) ความแตกต่างเหล่ านั้นอาจรวมถึงนโยบายการบัญชีและ
นโยบายในการปั นส่วนต้ นทุนส่วนกลางซึ่งจําเป็ นต่อการทําความเข้ าใจในการเสนอข้ อมูล
แยกตามส่วนงานที่รายงาน
27.3 ลักษณะของความแตกต่างระหว่างการวัดมูลค่าสินทรัพย์ของส่วนงานที่รายงานกับสินทรัพย์
ของกิ จ การ (ถ้ า ไม่ ป รากฏชั ด เจนในการกระทบยอดตามที่ ก ล่ า วไว้ ใ นย่ อ หน้ า ที่ 28)
ความแตกต่างเหล่านั้นอาจรวมถึงนโยบายการบัญชีและนโยบายในการปันส่วนสินทรั พย์ท่ใี ช้
ร่วมกันซึ่งจําเป็ นต่อการทําความเข้ าใจในการเสนอข้ อมูลแยกตามส่วนงานที่รายงาน
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27.4 ลักษณะของความแตกต่างระหว่างการวัดมูลค่าหนี้สนิ ของส่วนงานที่รายงานกับหนี้สินของ
กิ จ การ (ถ้ าไม่ ป รากฏชั ด เจนในการกระทบยอดตามที่ ก ล่ า วไว้ ในย่ อ หน้ าที่ 28)
ความแตกต่างเหล่านั้นอาจรวมถึงนโยบายการบัญชีและนโยบายในการปั นส่วนหนี้สินที่ใช้
ประโยชน์ ร่ ว มกัน ซึ่ งจํา เป็ นต่อ การทํา ความเข้ า ใจในการเสนอข้ อ มู ลแยกตามส่วนงาน
ที่รายงาน
27.5 ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงในวิธีการวัดมูลค่าที่ใช้ ในการคํานวณกําไรหรื อขาดทุนของ
ส่วนงานที่รายงานจากงวดก่อนๆ และผลกระทบที่เกิดขึ้น (ถ้ ามี) ของการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวต่อผลกําไรหรือขาดทุนของส่วนงาน
27.6 ลั ก ษณะและผลกระทบของการปั น ส่ ว นแบบไม่ ส มมาตรให้ กั บ ส่ ว นงานที่ ร ายงาน
ตัวอย่างเช่น กิจการอาจจะปันส่วนค่าเสื่อมราคาให้ กบั ส่วนงานหนึ่งโดยไม่ได้ มีการปั นส่วน
สินทรัพย์ท่เี สื่อมสภาพได้ ท่เี กี่ยวข้ องให้ กบั ส่วนงานนั้น
การกระทบยอด
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กิจการต้ องทําการกระทบยอด ทุกรายการดังต่อไปนี้
28.1 ผลรวมของรายได้ ของทุกส่วนงานที่รายงานกับรายได้ รวมของกิจการ
28.2 ผลรวมของกําไรหรื อขาดทุนของทุ กส่วนงานที่รายงาน กับผลกําไรหรื อขาดทุ นรวมก่อน
ค่ าใช้ จ่ ายภาษี เงิ นได้ (รายได้ ภาษีเงินได้ ) ของกิจการและก่อนการดําเนิ นงานที่ยกเลิ ก
ของกิ จการ อย่ างไรก็ตาม ถ้ ากิจการปั น ส่วนบางรายการให้ กับ ส่วนงานที่รายงาน เช่ น
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ (รายได้ ภาษีเงินได้ ) กิจการอาจจะกระทบยอดผลรวมของกําไรหรือ
ขาดทุนของทุกส่วนงานที่รายงานกับกําไรหรือขาดทุนของกิจการหลังรายการเหล่านั้น
28.3 ผลรวมของสินทรัพย์ของทุกส่วนงานที่รายงาน กับสินทรัพย์รวมของกิจการ หากสินทรัพย์
ของส่วนงานได้ ถูกนําเสนอตามที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 23
28.4 ผลรวมของหนี้ สิน ของทุ กส่วนงานที่รายงาน กับหนี้ สินรวมของกิจการ หากหนี้ สินของ
ส่วนงานได้ ถูกนําเสนอตามที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 23
28.5 ผลรวมของรายการที่มีสาระสําคัญอื่นๆ ที่เปิ ดเผยแยกตามส่วนงานที่รายงาน กับยอดรวม
ของกิจการ
ทุ ก รายการกระทบยอดที่มี ส าระสํา คั ญ ต้ อ งถู ก กํา หนดและอธิบ ายแยกจากกั น ตั ว อย่ า งเช่ น
มูลค่าของรายการปรับปรุงที่มีสาระสําคัญที่ใช้ ในการกระทบยอดผลกําไรหรือขาดทุนของส่วนงาน
ที่ร ายงาน กับ ผลกําไรหรื อ ขาดทุ นของกิจ การที่เกิดจากการใช้ น โยบายการบัญ ชี ท่ีแตกต่า งกัน
ต้ องอธิบายแยกจากรายการอื่น
การปรับย้อนหลังข้อมูลทีเ่ คยรายงานไว้
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หากกิจการมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างภายในองค์กร ซึ่งทําให้ ส่วนงานที่รายงานเปลี่ยนแปลงไป
กิจการต้ องปรับย้ อนหลังข้ อมูลในงบการเงินงวดก่อนๆ รวมถึงงวดระหว่างกาล ยกเว้ นไม่มีข้อมูล
ที่จําเป็ นหรื อต้ นทุนในการจัดทําข้ อมูลสูงเกินไป การพิจารณาว่ าไม่มีข้อมูลที่จําเป็ นหรื อต้ นทุน
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ในการจั ดทํา ข้ อ มู ลสูงเกิน ไป ต้ อ งพิ จารณาแยกเป็ นแต่ละรายการที่เปิ ดเผย และภายหลั งจาก
การเปลี่ ยนแปลงส่ วนงานที่รายงาน กิจการต้ องเปิ ดเผยว่ า กิจการได้ มีการปรั บย้ อ นหลังข้ อมู ล
ตามส่วนงานสําหรับงวดก่อนๆหรือไม่
หากกิจการมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างภายในองค์กร ซึ่งทําให้ ส่วนงานที่รายงานเปลี่ยนแปลงไป
แต่ กิจการไม่ ได้ มีก ารปรั บย้ อนหลั งข้ อมู ลตามส่วนงานของงวดก่ อนๆ รวมถึ งงวดระหว่ างกาล
เพื่อสะท้ อนให้ เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลตามส่วนงานสําหรับงวดปั จจุ บัน
ทั้งตามเกณฑ์เดิมและเกณฑ์ใหม่ในงวดที่มีการเปลี่ยนแปลง ยกเว้ นไม่มีข้อมูลที่จาํ เป็ นหรือต้ นทุน
ในการจัดทําข้ อมูลสูงเกินไป

การเปิ ดเผยข้อมูลของกิจการ
31

ย่อหน้ าที่ 32-34 ให้ นาํ มาใช้ กับทุกกิจการที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
รวมถึ งกิจการที่มี ส่ วนงานที่รายงานเพี ยงส่ วนงานเดี ยว บางกิจการอาจจะไม่ ได้ บ ริ หารองค์ ก ร
ตามความแตกต่ า งของผลิ ต ภั ณ ฑ์และบริ ก าร หรื อตามความแตกต่ างเขตภูมิ ศาสตร์ ส่ วนงาน
ที่รายงานของกิจการเหล่านั้นอาจจะรายงานรายได้ ท่เี กิดจากผลิตภัณฑ์และบริการที่สาํ คัญที่แตกต่าง
กันหลายๆอย่าง หรืออาจมีมากกว่ าหนึ่งส่วนงานที่นาํ เสนอรายได้ ท่ีเกิดจากผลิตภัณฑ์และบริการ
ชนิ ดเดียวกัน ในทํา นองเดียวกัน ส่วนงานที่รายงานอาจจะถือครองสินทรั พ ย์ในหลายๆ พื้ นที่
ทางภูมิศาสตร์ และรายงานรายได้ ท่ีเกิดจากลู กค้ าที่อยู่ ในพื้ นที่ท่ีแตกต่างกัน หรื ออาจมีมากกว่ า
หนึ่ งส่ วนงานที่ด ํา เนิ น การในเขตภูมิศ าสตร์ เดี ยวกัน กิจ การต้ อ งรายงานข้ อ มู ลตามย่ อ หน้ า ที่
32-34 หากข้ อ มู ล นั้ น ไม่ ไ ด้ เ ป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของข้ อ มู ล ของส่ ว นงานที่ร ายงานตามที่ก ํา หนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
ข้อมูลเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์และบริการ
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กิจการต้ องรายงานรายได้ จากลูกค้ าภายนอกสําหรั บแต่ละผลิตภัณฑ์และบริ การ หรื อแต่ละกลุ่ม
ของผลิตภัณฑ์และบริการที่คล้ ายคลึงกัน ยกเว้ นไม่มีข้อมูลที่จาํ เป็ นหรือต้ นทุนในการจัดทําข้ อมูล
สู ง เกิ น ไป ซึ่ ง กิ จ การต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ เท็จ จริ ง ดั ง กล่ า ว โดยรายได้ ท่ีร ายงานต้ อ งมาจากข้ อ มู ล
ทางการเงินที่ใช้ ในการจัดทํางบการเงินของกิจการ
ข้อมูลเกีย่ วกับเขตภูมิศาสตร์
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กิ จ การต้ อ งรายงานข้ อ มู ล เชิ ง ภู มิ ศ าสตร์ ดั ง ต่ อ ไปนี้ ยกเว้ น ไม่ มี ข้ อ มู ล ที่ จํา เป็ นหรื อ ต้ น ทุ น
ในการจัดทําข้ อมูลสูงเกินไป
33.1 รายได้ จากลู กค้ าภายนอก (ก) จากประเทศที่กิจการตั้งอยู่ และ (ข) จากประเทศอื่นๆ
ทุกประเทศที่กิจการมีรายได้ ในกรณีท่รี ายได้ จากลูกค้ าภายนอกจากประเทศใดประเทศ
หนึ่ งมี สาระสํา คั ญ ต้ อ งมี ก ารเปิ ดเผยรายได้ น้ั น แยกต่ า งหาก และกิจ การต้ อ งเปิ ดเผย
หลักเกณฑ์ท่ใี ช้ ในการแยกรายได้ จากลูกค้ าภายนอกของแต่ละประเทศ
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33.2 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2 นอกจากเครื่องมือทางการเงิน สินทรั พย์ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
สินทรั พย์ผลประโยชน์หลั งออกจากงาน และสิทธิตามสัญญาประกันภัย (ก) ที่ต้ังอยู่ใน
ประเทศที่กจิ การดําเนินการอยู่ (ข) ตั้งอยู่ในประเทศอื่นๆ ที่กิจการถือครองสินทรัพย์อยู่
ในกรณี ท่ีสิน ทรั พ ย์ ท่ีอ ยู่ ในประเทศใดประเทศหนึ่ งมีจํา นวนที่มีสาระสํา คัญ สิน ทรั พ ย์
เหล่านั้นต้ องมีการเปิ ดเผยแยกต่างหาก
จํา นวนที่ร ายงานต้ อ งนํา มาจากข้ อ มู ลทางการเงิ น ซึ่ งถู ก ใช้ ใ นการจั ด ทํา งบการเงิ น ของกิจ การ
หากไม่มีข้อมูลที่จําเป็ นหรือต้ นทุนในการจัดทําข้ อมูลสูงเกินไป กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริ งนี้
กิจการอาจจะนําเสนอยอดรวมของข้ อมูลทางภูมิศาสตร์ของกลุ่มประเทศเพิ่ มเติมจากที่กาํ หนดไว้
ในย่อหน้ านี้
ข้อมูลเกีย่ วกับลูกค้ารายใหญ่
34

กิจการต้ องให้ ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการพึ่ งพิ งลูกค้ ารายใหญ่ ของกิจการ ถ้ ารายได้ จากรายการกับ
ลูกค้ าภายนอกรายใดรายหนึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายได้ ของกิจการ กิจการต้ องเปิ ดเผย
ข้ อเท็จจริงนั้น กล่าวคือ ยอดรวมของรายได้ จากลูกค้ าแต่ละรายดังกล่าว และระบุส่วนงานหนึ่งหรือ
หลายส่วนงานที่รายงานรายได้ ดังกล่าว กิจการไม่จาํ เป็ นต้ องเปิ ดเผยรายชื่อของลูกค้ ารายใหญ่หรือ
จํา นวนของรายได้ ซ่ึ ง แต่ ล ะส่ ว นงานได้ รั บ จากลู ก ค้ า รายนั้ น เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ กลุ่ ม ของกิ จ การที่เ สนอรายงานภายใต้ ก ารควบคุ ม เดี ย วกั น
ต้ อ งได้ รั บการพิ จ ารณาในฐานะลู ก ค้ า เพี ยงหนึ่ งราย อย่ างไรก็ต าม กิจ การต้ อ งใช้ ดุลยพิ นิ จ ใน
การประเมินว่ ารั ฐบาล (รวมถึงหน่วยราชการและหน่วยงานที่มีลักษณะคล้ ายคลึงกันไม่ว่าจะเป็ น
หน่วยงานในระดับท้ องถิ่น ระดับประเทศหรือระดับระหว่างประเทศ) และหน่วยงานที่อยู่ภายใต้
การควบคุ ม ของรั ฐ บาลนั้ น ถื อ เป็ นลู ก ค้ า เพี ย งหนึ่ ง รายหรื อ ไม่ ในการประเมิ น นี้ กิจ การต้ อ ง
พิจารณาถึงระดับของการรวมตัวเชิงเศรษฐกิจระหว่างกิจการเหล่านั้นด้ วย

การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลงและวันถือปฏิบตั ิ
35

กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้อนุ ญาตให้ กิจการนําไปใช้ ก่อนวันที่
มีผลบังคับใช้ หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้สาํ หรั บงวดก่อน
วันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
35ก (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
36 (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
36ก (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
2

สําหรับการแสดงรายการสินทรัพย์ตามสภาพคล่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหมายถึง สินทรัพย์ท่ีคาดว่าจะสามารถแปลง
เป็ นเงินสดได้ ในระยะเวลาเกินกว่า 12 เดือนนับจากวันที่ในรายงาน
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36ข (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
36ค มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรั บปรุง 2558) เรื่ อง ส่วนงานดําเนินงาน ได้ มี
การปรั บปรุ งย่อหน้ าที่ 22 และ 28 กิจการต้ องถือปฏิบัติตามการปรั บปรุงดังกล่าวสําหรั บรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้อนุญาตให้ กิจการนําไปใช้
ก่อนวัน ที่มีผลบั งคับใช้ หากกิจการถือปฏิบั ติตามการปรั บ ปรุงดังกล่ าวก่อนวัน ที่มีผลบั งคับใช้
กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย

การยกเลิกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)
37

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ ใช้ แ ทนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 8
(ปรับปรุง 2557) เรื่อง ส่วนงานดําเนินงาน
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ภาคผนวก ก
คํานิยาม
ภาคผนวกนี้ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ส่วนงานดําเนินงาน หมายถึง ส่วนงานของกิจการซึ่ง
(ก)
(ข)
(ค)

ดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่อาจก่อให้ เกิดรายได้ และค่าใช้ จ่าย (รวมถึง
รายได้ แ ละค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กิ ด จากรายการที่ มี กั บ ส่ ว นงานอื่ น ในกิจ การ
เดียวกัน)
ผลการดํา เนิ น งานได้ รั บ การสอบทานอย่ า งสมํ่า เสมอโดยผู้ มี อ ํา นาจ
ตัดสินใจสูงสุดด้ านการดําเนินงาน เพื่อใช้ ในการตัดสินใจในการจัดสรร
ทรัพยากรให้ กบั ส่วนงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
มีข้อมูลการเงินที่สามารถแยกต่างหากได้
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