เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๐๐ ง

หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๕๘/๒๕๖๑
เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๘ (ปรับปรุง ๒๕๖๑)
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
การบั ญ ชี นั้ น ต้ อ งได้ รับ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํ า กั บ ดูแ ลการประกอบวิช าชี พ บั ญ ชี และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๕๓ (๓/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๔๓/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ ๘ (ปรับปรุง ๒๕๖๐) เรื่อง ส่วนงานดําเนินงาน
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๘ (ปรับปรุง ๒๕๖๑) เรื่อง ส่วนงาน
ดําเนินงาน ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒6 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง
ส่วนงานดาเนินงาน

คาแถลงการณ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ทกี่ าหนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 8 เรื่ อง ส่วนงานดาเนินงาน ซึ่ งเป็ นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการ
มาตรฐานการบัญชีระหว่ างประเทศที่ สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (IFRS 8: Operating Segments
(Bound volume 2018 Consolidated without early application))
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2560 โดยปรับปรุงการอ้ างอิง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่ น แต่ท้งั นี้ไม่ได้ มีการเปลี่ ยนแปลงถ้ อยคาหรือเนื้อหาใดๆ
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สารบัญ
จากย่อหน้าที่

หลักการสาคัญ
ขอบเขต
ส่วนงานดาเนินงาน
ส่วนงานที่รายงาน

1
2
5
11

เงื่อนไขการรวมส่วนงาน
เกณฑ์เชิงปริมาณ

12
13

การเปิ ดเผยข้อมูล

20

ข้อมูลทัว่ ไป
ข้อมูลเกี่ยวกับกาไรหรือขาดทุน สินทรัพย์ และหนี้ สิน

22
23

การวัดมูลค่า

25

การกระทบยอด
การปรับย้อนหลังข้อมูลที่เคยรายงานไว้

28
29

การเปิ ดเผยข้อมูลของกิจการ

31

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ
ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

32
33
34

การปฏิบตั ิในช่วงเปลี่ยนแปลงและวันถือปฏิบตั ิ
การยกเลิกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับเดิม
ภาคผนวก
ก คานิยาม

35
37
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ส่วนงานดาเนินงาน ประกอบด้ วย
ย่อหน้ าที่ 1 ถึง 37 และภาคผนวก ก ทุกย่อหน้ ามีความสาคัญเท่ากัน ข้ อความที่ พิมพ์ด้วยตัวอักษรหนา
ถือ เป็ นหลัก การสาคัญ นิยามของคาศั พท์ต่า งๆได้ ร วบรวมอยู่ในอภิธานศัพท์ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับนี้ ควรอ่านโดยคานึงถึง ข้ อกาหนดของ กรอบแนวคิ ดสาหรับการรายงานทางการเงิน
(ปรั บปรุง 2558) ในกรณีทไม่
ี่ ได้ ให้ แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้ นโยบายการบัญชี ให้ กิจการถือ
ปฏิบั ติ ตามข้ อ ก าหนดของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง นโยบายการบัญ ชี
เปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่ อมีการประกาศใช้ )

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง ส่วนงานดาเนินงาน
หลักการสาคัญ
1

กิ จการต้อ งเปิ ดเผยข้อมู ลเพื่ อให้ผู ใ้ ช้งบการเงิ นสามารถประเมิ นลักษณะและผลกระทบ
ทางการเงินของกิจกรรมทางธุ รกิจที่เกี่ยวข้อง และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่กิจการ
ดาเนินงานอยู่

ขอบเขต
2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ต้ องถือปฏิบัติกบั
2.1
งบการเงินเฉพาะกิจการ หรือ งบการเงินของกิจการ สาหรับกิจการดังต่อไปนี้
2.1.1 กิจการที่ ออกตราสารหนี้หรื อตราสารทุนที่ มีการซื้อขายในตลาดสาธารณะ
(ตลาดหลักทรัพย์ในประเทศหรือต่างประเทศ หรื อการซื้อขายนอกตลาด
หลักทรัพย์ รวมถึงตลาดท้องถิ่ นและตลาดภูมิภาค) หรือ
2.1.2 กิจการซึ่ งยื่ นหรื ออยู่ ระหว่ างการดาเนินการเพื่ อยื่ นงบการเงินต่อสานั กงาน
คณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พย์ หรื อองค์ ก ร
กากับดูแลอื่ น เพื่ อวัตถุประสงค์ ในการออกหลักทรั พย์ประเภทต่างๆ เพื่ อ
เสนอขายในตลาดสาธารณะ และ
2.2
งบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ ซึ่ งบริษัทใหญ่เป็ นกิจการที่ มีลักษณะดังต่อไปนี้
2.2.1 กิจการที่ ออกตราสารหนี้หรื อตราสารทุนที่ มีการซื้อขายในตลาดสาธารณะ
(ตลาดหลักทรัพย์ในประเทศหรือต่างประเทศ หรื อการซื้อขายนอกตลาด
หลักทรัพย์ รวมถึงตลาดท้องถิ่ นและตลาดภูมิภาค) หรือ
2.2.2 กิ จ การซึ่ งยื่ นหรื อ อยู่ ร ะหว่ า งการด าเนิ น การเพื่ อยื่ นงบการเงิ น รวมต่ อ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์กร
3
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3

4

ก ากั บ ดู แ ลอื่ น เพื่ อวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการออกหลั ก ทรั พ ย์ ป ระเภทต่ า งๆ
เพื่ อเสนอขายในตลาดสาธารณะ
สาหรับกิจการที่ ไม่ได้ ถูกกาหนดให้ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ และเลือก
ที่ จะเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ ยวกับส่วนงานซึ่ งไม่สอดคล้ องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
กิจการต้ องไม่ระบุว่าการเปิ ดเผยข้ อมูลนั้นเป็ นการเปิ ดเผยข้ อมูลจาแนกตามส่วนงาน
หากการนาเสนอรายงานทางการเงินประกอบด้ วยงบการเงินรวมซึ่ งบริษัทใหญ่อยู่ภายใต้ ขอบเขต
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทใหญ่ให้ เปิ ดเผย
ข้ อมูลส่วนงานเฉพาะในงบการเงินรวมเท่านั้น

ส่วนงานดาเนินงาน
5

6

7

8

ส่วนงานดาเนินงาน หมายถึงส่วนงานของกิจการซึ่ ง
5.1
ดาเนิ น กิจ กรรมทางธุรกิจที่ อาจก่อให้ เกิดรายได้ แ ละค่ า ใช้ จ่ าย (รวมถึงรายได้ แ ละ
ค่าใช้ จ่ายที่ เกิดจากรายการที่ มีกบั ส่วนงานอื่ นในกิจการเดียวกัน)
5.2
ผลการดาเนิน งานได้ รั บการสอบทานอย่ า งสม่าเสมอโดยผู้มีอานาจตัดสิน ใจสูงสุด
ด้ านการดาเนินงานของกิจการ เพื่ อใช้ ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้ กับ
ส่วนงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
5.3
มีข้อมูลการเงินที่ สามารถแยกต่างหากได้
ส่วนงานดาเนินงานอาจดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจซึ่ งยังไม่ก่อให้ เกิดรายได้ เช่น การปฏิบัติงาน
ในช่วงเริ่ มต้ น อาจเป็ นส่วนงานดาเนินงานก่อนเริ่ มมีรายได้
ไม่ จาเป็ นว่ า ทุ ก ๆ ส่วนของกิจ การจะเป็ นส่วนงานดาเนิ น งานหรื อเป็ นส่วนหนึ่ งของส่วนงาน
ดาเนินงาน เช่น สานักงานใหญ่หรือบางแผนกที่ ตามหน้ าที่ งานแล้ วอาจไม่ก่อให้ เกิดรายได้ หรือ
เกิด รายได้ เ พี ย งเล็ก น้ อ ยในบางโอกาสจากกิจ กรรมของกิ จ การ อาจจะไม่ ถื อ เป็ นส่ ว นงาน
ดาเนินงาน เพื่ อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้ โครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานไม่ถือเป็ นส่วนงานดาเนินงาน
“ผู้มีอานาจตัดสินใจสูงสุดด้ านการดาเนินงาน” หมายถึง บุคคลที่ มีหน้ าที่ ในการจัดสรรทรั พยากร
และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานดาเนินงานของกิจการ (โดยไม่จาเป็ นต้ องเป็ นผู้จัดการ
ที่ มีชื่อตาแหน่ งดั งกล่ า ว) โดยส่วนใหญ่ ผ้ ู มีอานาจตัดสิน ใจสูง สุดด้ า นการดาเนิ น งานจะเป็ น
ประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หาร หรื อประธานเจ้ าหน้ าที่ ปฏิบั ติการ หรื ออาจจะเป็ นกลุ่ มของกรรมการบริ หาร
ของกิจการ หรือกลุ่มอื่ นๆ
สาหรับกิจการส่วนใหญ่ ส่วนงานดาเนินงานจะเข้ าลักษณะสามประการตามที่ กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 5
อย่างไรก็ดี กิจการอาจจัดทารายงานที่ แสดงกิจกรรมทางธุรกิจในหลายรูปแบบ หากผู้มีอานาจ
ตัดสินใจสูงสุดด้ านการดาเนินงานใช้ ข้อมูลตามส่วนงานมากกว่าหนึ่ งชุด ปั จจัยอื่ นๆ อาจจะใช้
ในการกาหนดกลุ่มของส่วนประกอบซึ่ งประกอบกันเป็ นส่วนงานดาเนินงานของกิจการ ซึ่ งรวมถึง
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9

10

ลักษณะของกิจ กรรมทางธุร กิจ ของแต่ ละส่วนประกอบ การมีผ้ ู จั ดการที่ รั บ ผิดชอบในแต่ ล ะ
ส่วนประกอบ และข้ อมูลที่ นาเสนอต่อคณะกรรมการ
โดยทั่วไป ส่วนงานดาเนินงานจะมีผ้ ูจัดการส่วนงานที่ รับผิดชอบโดยตรงและทาหน้ าที่ ติดต่อกับ
ผู้ มี อ านาจตั ด สิ น ใจสู ง สุ ด ด้ า นการด าเนิ น งานของกิ จ การเพื่ อพิ จ ารณาเกี่ ยวกั บ กิ จ กรรม
การดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน การประมาณการ หรือแผนงานของส่วนงาน คาว่า “ผู้จัดการ
ส่วนงาน” ในที่ นี้จะหมายถึง หน้ าที่ โดยไม่จาเป็ นที่ จะต้ องเป็ นผู้จัดการที่ มีชื่อตาแหน่งดังกล่าว
ดั ง นั้ น ผู้ มี อ านาจตั ด สิ น ใจสู ง สุ ด ด้ า นการด าเนิ น งานอาจจะเป็ นผู้ จั ด การส่ ว นงานส าหรั บ
บางส่วนงานดาเนิ น งาน ผู้ จั ดการคนหนึ่ งอาจจะเป็ นผู้ จั ดการส่วนงานมากกว่ า หนึ่ งส่วนงาน
ด าเนิ น งาน ถ้ า ลั ก ษณะตามที่ กล่ า วไว้ ในย่ อ หน้ าที่ 5 สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้ กั บ กลุ่ ม ของ
ส่วนประกอบขององค์ก รมากกว่ า หนึ่ งกลุ่ ม แต่ มี เพี ยงกลุ่ ม ของส่ วนประกอบเดีย วเท่า นั้ น ที่
ผู้จัดการส่วนงานมีหน้ าที่ รับผิดชอบ กลุ่มของส่วนประกอบนั้นจะถือเป็ นส่วนงานดาเนินงาน
ลั กษณะตามที่ กล่ า วไว้ ในย่ อหน้ าที่ 5 อาจประยุ กต์ ใช้ กับกลุ่ มของส่ วนประกอบสองส่วนหรื อ
มากกว่าซึ่ งซ้ อนทับกันที่ ผู้จัดการมีหน้ าที่ รับผิดชอบ โครงสร้ างดังกล่ าวในบางครั้งอาจหมายถึง
โครงสร้ างองค์กรแบบเมตริ กซ์ ตัวอย่างเช่ น ในบางกิจการ ผู้จัดการบางคนมีหน้ าที่ รับผิดชอบ
ในหลายสายผลิตภัณฑ์หรื อบริ การทั่วโลก ในขณะที่ ผู้จัดการคนอื่ นมีหน้ าที่ รั บผิดชอบในพื้ นที่
ภูมิศาสตร์เฉพาะแห่ง ผู้มีอานาจตัดสินใจสูงสุดด้ านการดาเนินงานจะสอบทานผลการปฏิบัติงาน
ของส่ วนประกอบทั้ง สองอย่ า งสม่า เสมอ และมี ข้ อมู ล ทางการเงิ น ของทั้ง สองส่ ว นประกอบ
ในกรณีน้ ีกจิ การต้ องกาหนดว่าองค์ประกอบใดเป็ นส่วนงานดาเนินงานโดยคานึงถึงหลักการสาคัญ

ส่วนงานที่รายงาน
11

กิจการต้ องแยกเสนอรายงานข้ อมูลของแต่ละส่วนงานดาเนินงาน เมื่ อ
11.1 มีลักษณะตามย่อหน้ าที่ 5 ถึง 10 หรือ เป็ นผลจากการรวมส่วนงานตั้งแต่สองส่วนงาน
ขึ้นไปตามย่อหน้ าที่ 12 และ
11.2 เกินเกณฑ์เชิงปริมาณตามย่อหน้ าที่ 13
ย่อหน้ าที่ 14 ถึง 19 ระบุถึงสถานการณ์อนื่ ๆ ที่ จะต้ องแยกแสดงข้ อมูลเกี่ ยวกับส่วนงานดาเนินงาน
เงื่อนไขการรวมส่วนงาน

12

ส่วนงานดาเนินงานมักจะแสดงผลการดาเนินงานทางการเงินในระยะยาวคล้ ายๆ กันถ้ ามีลักษณะ
เชิงเศรษฐกิจที่ คล้ ายคลึงกัน ตัวอย่างเช่น อัตรากาไรขั้นต้ นเฉลี่ ยระยะยาวสาหรับสองส่วนงาน
ดาเนินงานน่าจะใกล้ เคียงกันถ้ าลักษณะเชิงเศรษฐกิจของสองส่วนงานคล้ ายคลึงกัน ส่วนงาน
ดาเนิ นงานตั้งแต่ สองส่วนงานหรื อมากกว่ า ขึ้น ไปอาจจะรวมกัน เป็ นส่วนงานดาเนินงานเดียว
ถ้ าการรวมกันสอดคล้ องกับหลักการสาคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กล่าวคือ
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
ส่วนงานเหล่านั้นมีลักษณะเชิงเศรษฐกิจที่ คล้ ายคลึงกัน และมีความคล้ ายคลึงกันในแต่ละเรื่ อง
ดังต่อไปนี้
12.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ
12.2 ลักษณะของกระบวนการผลิต
12.3 ประเภทหรือกลุ่มของลูกค้ าที่ ใช้ ผลิตภัณฑ์และบริการ
12.4 วิธกี ารจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์หรือวิธกี ารให้ บริการ และ
12.5 ลักษณะของสภาพแวดล้ อมด้ านการกากับดูแล (ถ้ าเกี่ ยวข้ อง) เช่ น สถาบันการเงิน
กิจการประกันภัย หรือกิจการด้ านสาธารณูปโภค
เกณฑ์เชิงปริมาณ
13

14

15

16

กิจการต้ องแยกรายงานข้ อมูลของส่วนงานดาเนินงานที่ เป็ นไปตามเกณฑ์เชิงปริมาณข้ อใดข้ อหนึ่ ง
ดังต่อไปนี้
13.1 รายได้ ท้งั สิ้นที่ ส่วนงานนั้นได้ รับจากการขายให้ กับลูกค้ าภายนอกและรายได้ ทเี่ กิ ดจาก
การขายหรือโอนระหว่างส่วนงานมีจานวนตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายได้ รวมทั้งสิ้นของ
ทุกส่วนงานรวมกันไม่ว่าจะเป็ นรายได้ จากภายนอกหรือภายใน
13.2 ค่าสัมบูรณ์ของผลกาไรหรือขาดทุนของส่วนงานมีจานวนตั้งแต่ร้อยละ 10 ของค่าสัมบูรณ์
ของ (1) ผลกาไรรวมของทุกส่วนงานดาเนินงานที่ มีผลกาไร และ (2) ผลขาดทุนรวม
ของทุกส่วนงานดาเนินงานที่ มีผลขาดทุน แล้ วแต่จานวนใดจะมากกว่า
13.3 สิ น ทรั พ ย์ ข องส่ ว นงานมี จ านวนตั้ ง แต่ ร้ อยละ 10 ขึ้ นไปของสิ น ทรั พ ย์ ท้ั ง สิ้ นของ
ทุกส่วนงานรวมกัน
กิจการอาจจะพิจารณารายงานหรือเปิ ดเผยข้ อมูลของส่วนงานดาเนินงานที่ ไม่เข้ าเกณฑ์ข้างต้ น
แยกต่างหาก หากผู้บริหารเชื่ อว่าข้ อมูลของส่วนงานดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์ต่อผู้ใช้ งบการเงิน
กิจการอาจจะรวมข้ อมู ลของส่ วนงานที่ ไม่ เข้ าเกณฑ์เชิ งปริ มาณ เพื่ อให้ เป็ นส่ วนงานที่ รายงาน
หากส่วนงานที่ รวมกันนั้นมีลักษณะเชิงเศรษฐกิจที่ คล้ ายคลึงกัน และเข้ าเงื่ อนไขการรวมส่วนงาน
ส่วนใหญ่ตามที่ กาหนดในย่อหน้ าที่ 12
หากผลรวมของรายได้ ทเกิ
ี่ ดจากลูกค้ าภายนอกของทุกส่วนงานที่ รายงานมีจานวนตา่ กว่าร้ อยละ 75
ของรายได้ รวมของกิจการ กิจการต้ องรายงานส่วนงานเพิ่ มเติม (ถึงแม้ ว่าส่วนงานที่ รายงาน
ที่ เพิ่ มขึ้นนั้นจะไม่เข้ าหลักเกณฑ์ตามที่ กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 13) จนกระทั่งผลรวมของรายได้
ที่ เกิดจากลูกค้ าภายนอกของทุกส่วนงานที่ รายงานมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของรายได้ รวม
ของกิจการ
ข้ อมูลเกี่ ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจอื่ นและส่วนงานดาเนินงานที่ ไม่ได้ แยกรายงาน ต้ องถูกรวมกันและ
เปิ ดเผยไว้ ในหั วข้ อ “ส่ วนงานอื่ น” และแสดงแยกต่ างหากจากรายการกระทบยอดอื่ นๆ ตามที่
กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 28 นอกจากนี้ กิจการจะต้ องอธิบายแหล่งที่ มาของรายได้ ทรวมอยู
ี่
่ในหัวข้ อ
“ส่วนงานอื่ น” ด้ วย
6
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หากฝ่ ายบริ หารได้ พิจารณาแล้ วว่ าส่วนงานที่ ถูกกาหนดให้ เป็ นส่วนงานที่ รายงานในงวดก่อน
ยังเป็ นส่วนงานที่ มีความสาคัญ ข้ อมูลเกี่ ยวกับส่วนงานนั้นต้ องถูกแยกแสดงในงวดปัจจุบันต่อไป
แม้ ว่าส่วนงานนั้นจะไม่เข้ าเกณฑ์การรายงานตามที่ กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 13 แล้ วก็ตาม
หากมีส่วนงานดาเนินงานซึ่ งถูกกาหนดให้ เป็ นส่วนงานที่ รายงานใหม่ในงวดปัจจุ บันตามเกณฑ์
เชิ งปริ มาณ กิจ การจะต้ อ งปรั บ ย้ อนหลั งข้ อมู ลส่วนงานที่ รายงานในงวดก่อนให้ แ สดงข้ อมู ล
ตามส่วนงานที่ กาหนดขึ้นใหม่เพื่ อประโยชน์ในการเปรียบเทียบ แม้ ว่าส่วนงานนั้นจะไม่เข้ าเกณฑ์
ที่ จะจั ดให้ เป็ นส่วนงานที่ รายงานในงวดก่อน เนื่ องจากไม่ เป็ นไปตามข้ อ กาหนดที่ ระบุ ไว้ ใ น
ย่อหน้ าที่ 13 ยกเว้ นไม่มีข้อมูลที่ จาเป็ นหรือต้ นทุนในการจัดทาข้ อมูลสูงเกินไป
ในบางกรณี อาจมีข้อจากัดในทางปฏิบัติเกี่ ยวกับ จานวนของส่วนงานที่ รายงานแยกต่า งหาก
เนื่ องจากข้ อมูลตามส่วนงานอาจละเอียดเกินไป แม้ ว่าจะไม่มีการกาหนดจานวนของส่วนงานไว้
อย่า งชัดเจน แต่หากจานวนส่วนงานที่ รายงานตามที่ กล่ าวไว้ ในย่ อหน้ าที่ 13 ถึง 18 เพิ่ มขึ้น
เกินกว่าสิบส่วนงาน กิจการควรพิจารณาว่ามีข้อจากัดในทางปฏิบัติหรือไม่

การเปิ ดเผยข้อมูล
20

21

กิจการต้อ งเปิ ดเผยข้อ มู ล เพื่อให้ผูใ้ ช้งบการเงิ นสามารถใช้ใ นการประเมิน ลัก ษณะและ
ผลกระทบทางการเงินของกิจกรรมทางธุ รกิจ และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่กิจการ
ดาเนินงานอยู่
เพื่ อให้ เกิด ผลตามหลั ก การที่ กล่ า วไว้ ใ นย่ อ หน้ า ที่ 20 กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมู ล ดัง ต่ อไปนี้
สาหรับแต่ละงวดที่ มีการเสนองบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
21.1 ข้ อมูลทั่วไปตามที่ กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 22
21.2 ข้ อมู ลเกี่ ยวกับก าไรหรื อขาดทุ นของส่ วนงานที่ รายงาน รวมถึ งรายได้ และค่ าใช้ จ่ าย
บางรายการที่ รวมอยู่ในผลกาไรหรือขาดทุนของส่วนงานที่ รายงาน สินทรัพย์ตามส่วนงาน
หนี้สนิ ตามส่วนงาน และเกณฑ์ในการวัดมูลค่าตามที่ กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 23 ถึง 27 และ
21.3 การกระทบยอดรวมของรายได้ ผลกาไรหรือขาดทุน สินทรัพย์ หนี้สิน และรายการอื่ น
ที่ มีสาระสาคัญของทุ กส่วนงานรวมกัน ให้ ตรงกับยอดรวมของกิจการตามที่ กล่ าวไว้
ในย่อหน้ าที่ 28
กิจการต้ องกระทบยอดจานวนในงบแสดงฐานะการเงินของส่วนงานที่ รายงานกับยอดรวมใน
งบแสดงฐานะการเงินของกิจการ ณ วันที่ นาเสนองบแสดงฐานะการเงิน และปรับย้ อนหลังข้ อมูล
ในงวดก่อนๆ ตามที่ กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 29 ถึง 30
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ข้อมูลทัว่ ไป
22

กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลทั่วไป ดังต่อไปนี้
22.1 ปั จจัยที่ กิจการใช้ ในการกาหนดส่วนงานที่ รายงาน รวมถึงเกณฑ์การจัดองค์กร (เช่ น
ฝ่ ายบริ หารเลื อ กจั ด องค์กรตามประเภทของผลิ ตภั ณ ฑ์แ ละบริ การ เขตภูมิศ าสตร์
การกากับดูแลหรือหลายปัจจัยรวมกัน และมีการรวมของส่วนงานต่างๆ หรือไม่)
22.1ก ดุลยพินิจที่ ฝ่ายบริหารใช้ ในการปฏิบัติตามเงื่ อนไขการรวมส่วนงานตามย่อหน้ าที่ 12
ซึ่ งรวมถึงรายละเอียดโดยย่อของส่วนงานดาเนินงานที่ ถูกรวมเข้ าด้ วยกัน และตัวบ่งชี้
ทางเศรษฐกิจที่ ใช้ ในการประเมิ นว่ าส่ วนงานด าเนิ นงานที่ ถู กรวมเข้ าด้ วยกันนั้ นมี ลั กษณะ
เชิงเศรษฐกิจที่ มีความคล้ ายคลึงกัน และ
22.2 ประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการที่ ก่อให้ เกิดรายได้ ของแต่ละส่วนงานที่ รายงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับกาไรหรือขาดทุน สินทรัพย์ และหนี้ สิน
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กิจการต้ องรายงานผลกาไรหรือขาดทุนของแต่ละส่วนงานที่ รายงาน กิจการต้ องรายงานจานวน
สิน ทรั พ ย์ร วมและหนี้ สิน รวมของแต่ ล ะส่ ว นงานที่ รายงานหากจ านวนนั้ น ได้ ถู ก น าเสนอต่ อ
ผู้มีอานาจตัดสินใจสูงสุดด้ านการดาเนินงานอย่างสมา่ เสมอ นอกจากนี้กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูล
ดังต่อไปนี้สาหรั บแต่ละส่วนงานที่ รายงานหากข้ อมูลดังกล่าวรวมอยู่ในผลกาไรหรือขาดทุนของ
ส่วนงานที่ สอบทานโดยผู้ มีอ านาจตัด สิน ใจสูงสุดด้ า นการดาเนิ น งาน หรื อข้ อมู ลดังกล่ า วได้
นาเสนอให้ กับผู้มีอานาจตัดสินใจสูงสุดด้ านการดาเนินงานอย่างสมา่ เสมอ แม้ ว่าข้ อมูลดังกล่าว
จะไม่ได้ รวมอยู่ในผลกาไรหรือขาดทุนของส่วนงานก็ตาม
23.1 รายได้ ทรี่ ับจากลูกค้ าภายนอก
23.2 รายได้ จากรายการกับส่วนงานดาเนินงานอื่ นในกิจการเดียวกัน
23.3 ดอกเบี้ยรับ
23.4 ดอกเบี้ยจ่าย
23.5 ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
23.6 รายการรายได้ และค่าใช้ จ่ายที่ มีสาระสาคัญที่ เปิ ดเผยตามย่อหน้ าที่ 97 ของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การนาเสนองบการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
23.7 ส่วนแบ่งผลกาไรหรือผลขาดทุนจากบริษัทร่วมและการร่วมค้ าที่ บันทึกตามวิธสี ่วนได้ เสีย
23.8 ค่าใช้ จ่ายหรือรายได้ ภาษีเงินได้ และ
23.9 รายการที่ มิใช่เงินสดที่ มีสาระสาคัญอื่ นๆ ที่ ไม่ใช่ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
กิจการต้ องรายงานดอกเบี้ยรับแยกต่างหากจากดอกเบี้ยจ่ายสาหรับแต่ละส่วนงานที่ รายงาน เว้ นแต่
รายได้ ส่วนใหญ่ของส่วนงานนั้นมาจากดอกเบี้ยรับ และผู้มีอานาจตัดสินใจสูงสุดด้ านการดาเนินงาน
ใช้ รายได้ ดอกเบี้ยรั บสุทธิในการประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และใช้ ในการตัดสินใจ
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ในการจัดสรรทรัพยากรให้ แต่ละส่วนงาน ในสถานการณ์ดังกล่าว กิจการอาจจะรายงานดอกเบี้ยรับ
ของส่วนงานสุทธิจากดอกเบี้ยจ่าย และให้ เปิ ดเผยการเสนอรายงานในลักษณะดังกล่าวด้ วย
กิจ การต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ล ดั ง ต่ อ ไปนี้ ของแต่ ล ะส่ วนงานที่ รายงานหากจ านวนนั้ น รวมอยู่ ใ น
สินทรัพย์ของส่วนงานที่ ได้ รับการสอบทานโดยผู้มีอานาจตัดสินใจสูงสุดด้ านการดาเนินงาน หรือ
จานวนดังกล่าวได้ มีการนาเสนอแก่ผ้ ูมีอานาจตัดสินใจสูงสุดด้ านการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ
แม้ ว่าจะไม่รวมในสินทรัพย์ของส่วนงาน
24.1 มูลค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้ าที่ บันทึกตามวิธสี ่วนได้ เสีย และ
24.2 มูลค่า การเพิ่ มขึ้น ของสินทรั พย์ไม่หมุน เวี ยน 1 นอกเหนือจากเครื่ องมือทางการเงิน
สิน ทรั พ ย์ ภาษี เงิ น ได้ ร อการตัดบั ญ ชี สิน ทรั พ ย์ผลประโยชน์ ห ลั งออกจากงานสุท ธิ
(ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
(เมื่ อมีการประกาศใช้ )) และสิทธิตามสัญญาประกันภัย

การวัดมูลค่า
25
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1

มูลค่าของแต่ละรายการของส่วนงานที่ รายงานต้ องเป็ นเกณฑ์ทใช้
ี่ รายงานต่อผู้มีอานาจตัดสินใจ
สูงสุดด้ านการดาเนินงานเพื่ อใช้ ในการตัดสินใจเกี่ ยวกับการจัดสรรทรัพยากรให้ กับส่วนงานและ
ประเมินผลการดาเนินงาน รายการปรับปรุงและรายการตัดบัญชีทใช้
ี่ ในการจัดทางบการเงินของ
กิจการ การปันส่วนรายได้ ค่าใช้ จ่าย และผลกาไรหรือขาดทุน ต้ องถูกรวมในผลกาไรหรือขาดทุน
ของส่ วนงานที่ รายงาน เฉพาะกรณี ที่ ผู้ มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้ า นการดาเนิ นงานใช้ รายการ
ดังกล่าวในการวัดกาไรหรื อขาดทุนของส่วนงาน ในทานองเดียวกัน เฉพาะสินทรัพย์และหนี้สิน
ที่ ถูกรวมในมูลค่ าของสินทรัพย์ของส่วนงานและหนี้สินของส่วนงานที่ ใช้ โดยผู้มีอานาจตัดสินใจ
สูงสุดด้ านการดาเนินงาน จะถูกเปิ ดเผยเป็ นข้ อมูลของส่วนงานนั้น หากจานวนดังกล่าวถูกปันส่วน
ให้ ผ ลก าไรหรื อ ขาดทุ น สิ น ทรั พ ย์ ห รื อ หนี้ สิ น ของส่ ว นงานที่ รายงาน จ านวนเหล่ า นี้ จะต้ อ ง
ถูกปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล
หากผู้ มีอ านาจตัดสิน ใจสูงสุดด้ า นการดาเนิ น งานใช้ เกณฑ์ผลกาไรหรื อขาดทุ น ของส่วนงาน
ดาเนิ น งาน สิน ทรั พ ย์ข องส่ว นงานหรื อ หนี้ สิน ของส่ว นงานเพี ย งเกณฑ์เ ดีย วในการประเมิ น
ผลการดาเนินงานของส่วนงาน และตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากร กิจการจะต้ องรายงานกาไร
หรื อ ขาดทุ น ของส่ วนงาน สิน ทรั พ ย์ข องส่ วนงานและหนี้ สิน ของส่ว นงานนั้ น หากผู้ มีอานาจ
ตั ด สิ น ใจสู ง สุ ด ด้ า นการด าเนิ น งานใช้ เ กณฑ์ ผ ลก าไรหรื อ ขาดทุ น ของส่ ว นงานด าเนิ น งาน
สินทรัพย์ของส่วนงานหรือหนี้สนิ ของส่วนงานมากกว่าหนึ่ งเกณฑ์ เกณฑ์ทรี่ ายงานต้ องเป็ นเกณฑ์
ที่ ฝ่ ายบริ หารเชื่ อว่ า เป็ นไปตามหลั ก การวั ดมู ลค่ า ซึ่ งสอดคล้ อ งกับ วิ ธีที่ใช้ ในการวั ดมู ลค่ า ใน
งบการเงินของกิจการ
สาหรับการแสดงรายการสินทรัพย์ตามสภาพคล่ อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน หมายถึง สินทรัพย์ทคาดว่
ี่
าจะสามารถ
แปลงเป็ นเงินสดได้ ในระยะเวลาเกินกว่า 12 เดือนนับจากวันที่ ในรายงาน
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กิจการต้ องอธิบายการวัดมูลค่าผลกาไรหรื อขาดทุนของส่วนงาน สินทรั พย์ของส่วนงาน และ
หนี้สินของส่วนงาน สาหรั บแต่ละส่วนงานที่ รายงาน โดยจะต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลดังต่อไปนี้เป็ น
อย่างน้ อย
27.1 วิธกี ารบันทึกบัญชีสาหรับรายการระหว่างส่วนงานที่ รายงาน
27.2 ลักษณะของความแตกต่างระหว่างการวัดมูลค่าผลกาไรหรือขาดทุนของส่วนงานที่ รายงาน
กับผลกาไรหรือขาดทุนรวมก่อนค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ หรื อรายได้ ภาษีเงินได้ ของกิจการ
และก่ อนการดาเนินงานที่ ยกเลิกของกิจการ (ถ้ าไม่ ปรากฏชัดเจนในการกระทบยอด
ตามที่ กล่ าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 28) ความแตกต่างเหล่านั้นอาจรวมถึงนโยบายการบัญชี
และนโยบายในการปันส่วนต้ นทุนส่วนกลางซึ่ งจาเป็ นต่อการทาความเข้ าใจในการเสนอ
ข้ อมูลแยกตามส่วนงานที่ รายงาน
27.3 ลั ก ษณะของความแตกต่ า งระหว่ า งการวั ด มู ล ค่ า สิ น ทรั พ ย์ ข องส่ ว นงานที่ รายงาน
กับ สิ น ทรั พ ย์ ข องกิ จ การ (ถ้ า ไม่ ป รากฏชั ด เจนในการกระทบยอดตามที่ กล่ า วไว้
ในย่อหน้ า ที่ 28) ความแตกต่ างเหล่ า นั้นอาจรวมถึงนโยบายการบัญชีและนโยบาย
ในการปันส่วนสินทรัพย์ทใช้
ี่ ร่วมกันซึ่ งจาเป็ นต่อการทาความเข้ าใจในการเสนอข้ อมูล
แยกตามส่วนงานที่ รายงาน
27.4 ลักษณะของความแตกต่างระหว่างการวัดมูลค่าหนี้สินของส่วนงานที่ รายงานกับหนี้สิน
ของกิจการ (ถ้ าไม่ปรากฏชัดเจนในการกระทบยอดตามที่ กล่ าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 28)
ความแตกต่างเหล่านั้นอาจรวมถึงนโยบายการบัญชีและนโยบายในการปันส่วนหนี้สิน
ที่ ใช้ ป ระโยชน์ ร่ ว มกัน ซึ่ งจ าเป็ นต่ อ การท าความเข้ า ใจในการเสนอข้ อ มู ล แยกตาม
ส่วนงานที่ รายงาน
27.5 ลักษณะของการเปลี่ ยนแปลงในวิธีการวัดมูลค่าที่ ใช้ ในการคานวณกาไรหรือขาดทุนของ
ส่วนงานที่ รายงานจากงวดก่อนๆ และผลกระทบที่ เกิดขึ้น (ถ้ ามี) ของการเปลี่ ยนแปลง
ดังกล่าวต่อผลกาไรหรือขาดทุนของส่วนงาน
27.6 ลั ก ษณะและผลกระทบของการปั น ส่ ว นแบบไม่ ส มมาตรให้ กั บ ส่ ว นงานที่ รายงาน
ตัวอย่างเช่น กิจการอาจจะปันส่วนค่าเสื่ อมราคาให้ กับส่วนงานหนึ่ งโดยไม่ได้ มีการปันส่วน
สินทรัพย์ทเี่ สื่ อมสภาพได้ ทเี่ กี่ ยวข้ องให้ กบั ส่วนงานนั้น
การกระทบยอด

28

กิจการต้ องทาการกระทบยอด ทุกรายการดังต่อไปนี้
28.1 ผลรวมของรายได้ ของทุกส่วนงานที่ รายงานกับรายได้ รวมของกิจการ
28.2 ผลรวมของกาไรหรือขาดทุนของทุกส่วนงานที่ รายงาน กับผลกาไรหรือขาดทุนรวมก่อน
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ (รายได้ ภาษีเงินได้ ) ของกิจการและก่อนการดาเนินงานที่ ยกเลิก
ของกิจการ อย่างไรก็ตาม ถ้ ากิจการปั นส่วนบางรายการให้ กับส่วนงานที่ รายงาน เช่ น
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ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ (รายได้ ภาษีเงินได้ ) กิจการอาจจะกระทบยอดผลรวมของกาไรหรือ
ขาดทุนของทุกส่วนงานที่ รายงานกับกาไรหรือขาดทุนของกิจการหลังรายการเหล่านั้น
28.3 ผลรวมของสินทรัพย์ของทุกส่วนงานที่ รายงาน กับสินทรัพย์รวมของกิจการ หากสินทรัพย์
ของส่วนงานได้ ถูกนาเสนอตามที่ กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 23
28.4 ผลรวมของหนี้สินของทุกส่วนงานที่ รายงาน กับหนี้สินรวมของกิจการ หากหนี้สินของ
ส่วนงานได้ ถูกนาเสนอตามที่ กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 23
28.5 ผลรวมของรายการที่ มี สาระสาคัญ อื่ นๆ ที่ เปิ ดเผยแยกตามส่ วนงานที่ รายงานกับ
ยอดรวมของกิจการ
ทุ ก รายการกระทบยอดที่ มีส าระส าคั ญ ต้ องถู ก กาหนดและอธิบ ายแยกจากกัน ตัว อย่ า งเช่ น
มู ล ค่ า ของรายการปรั บ ปรุ ง ที่ มี ส าระส าคัญ ที่ ใช้ ใ นการกระทบยอดผลก าไรหรื อ ขาดทุ น ของ
ส่ว นงานที่ รายงาน กับ ผลก าไรหรื อ ขาดทุ น ของกิจ การที่ เกิด จากการใช้ น โยบายการบั ญ ชี ที่
แตกต่างกัน ต้ องอธิบายแยกจากรายการอื่ น
การปรับย้อนหลังข้อมูลที่เคยรายงานไว้
29

30

หากกิจการมีการเปลี่ ยนแปลงโครงสร้ างภายในองค์กร ซึ่ งทาให้ ส่วนงานที่ รายงานเปลี่ ยนแปลงไป
กิจการต้ องปรั บ ย้ อ นหลั งข้ อมูลในงบการเงิน งวดก่อนๆ รวมถึงงวดระหว่ า งกาล ยกเว้ น ไม่ มี
ข้ อมูลที่ จาเป็ นหรือต้ นทุนในการจัดทาข้ อมูลสูงเกินไป การพิจารณาว่าไม่มีข้อมูลที่ จาเป็ นหรื อ
ต้ นทุนในการจัดทาข้ อมูลสูงเกินไป ต้ องพิจารณาแยกเป็ นแต่ละรายการที่ เปิ ดเผย และภายหลัง
จากการเปลี่ ยนแปลงส่วนงานที่ รายงาน กิจการต้ องเปิ ดเผยว่ากิจการได้ มีการปรับย้ อนหลังข้ อมูล
ตามส่วนงานสาหรับงวดก่อนๆ หรือไม่
หากกิจการมีการเปลี่ ยนแปลงโครงสร้ างภายในองค์กร ซึ่ งทาให้ ส่วนงานที่ รายงานเปลี่ ยนแปลงไป
แต่กิจการไม่ได้ มีการปรั บย้ อนหลังข้ อมูลตามส่วนงานของงวดก่อนๆ รวมถึงงวดระหว่างกาล
เพื่ อสะท้ อ นให้ เห็น ถึ ง การเปลี่ ยนแปลง กิ จ การต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ล ตามส่ ว นงานส าหรั บ
งวดปั จจุ บั น ทั้งตามเกณฑ์เดิมและเกณฑ์ใหม่ ในงวดที่ มีการเปลี่ ยนแปลง ยกเว้ น ไม่มีข้อมู ล
ที่ จาเป็ นหรือต้ นทุนในการจัดทาข้ อมูลสูงเกินไป

การเปิ ดเผยข้อมูลของกิจการ
31

ย่อหน้ าที่ 32 ถึง 34 ให้ นามาใช้ กับทุกกิจการที่ ต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบั บนี้ รวมถึ งกิจการที่ มีส่วนงานที่ รายงานเพี ยงส่วนงานเดียว บางกิจการอาจจะไม่ ได้ บริ หาร
องค์ ก รตามความแตกต่ า งของผลิ ตภั ณ ฑ์แ ละบริ การ หรื อตามความแตกต่ า งเขตภูมิ ศ าสตร์
ส่ วนงานที่ รายงานของกิจ การเหล่ า นั้ นอาจจะรายงานรายได้ ที่ เกิ ดจากผลิ ตภั ณ ฑ์ และบริ ก าร
ที่ สาคัญที่ แตกต่างกันหลายๆ อย่าง หรืออาจมีมากกว่าหนึ่ งส่วนงานที่ นาเสนอรายได้ ที่เกิดจาก
ผลิ ต ภั ณ ฑ์แ ละบริ ก ารชนิ ด เดี ย วกั น ในท านองเดี ย วกัน ส่ ว นงานที่ รายงานอาจจะถื อ ครอง
11
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สิน ทรั พ ย์ ใ นหลายๆ พื้ นที่ ทางภูมิ ศ าสตร์ แ ละรายงานรายได้ ที่ เกิ ด จากลู ก ค้ า ที่ อยู่ ใ นพื้ นที่
ที่ แตกต่างกัน หรืออาจมีมากกว่าหนึ่ งส่วนงานที่ ดาเนินการในเขตภูมิศาสตร์เดียวกัน กิจการต้ อง
รายงานข้ อมูลตามย่อหน้ าที่ 32 ถึง 34 หากข้ อมูลนั้นไม่ได้ เป็ นส่วนหนึ่ งของข้ อมูลของส่วนงาน
ที่ รายงานตามที่ กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ
32

กิจการต้ องรายงานรายได้ จากลูกค้ าภายนอกสาหรับแต่ละผลิตภัณฑ์และบริการ หรือแต่ละกลุ่ม
ของผลิตภัณฑ์และบริการที่ คล้ ายคลึงกัน ยกเว้ นไม่มีข้อมูลที่ จาเป็ นหรือต้ นทุนในการจัดทาข้ อมูล
สูงเกิน ไป ซึ่ งกิจ การต้ อ งเปิ ดเผยข้ อเท็จจริ งดังกล่ า ว โดยรายได้ ที่ รายงานต้ องมาจากข้ อมู ล
ทางการเงินที่ ใช้ ในการจัดทางบการเงินของกิจการ
ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

33
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กิจ การต้ อ งรายงานข้ อ มู ล เชิ ง ภูมิ ศ าสตร์ ดั ง ต่ อ ไปนี้ ยกเว้ น ไม่ มี ข้ อ มู ล ที่ จ าเป็ นหรื อ ต้ น ทุ น
ในการจัดทาข้ อมูลสูงเกินไป
33.1 รายได้ จากลูกค้ าภายนอก (ก) จากประเทศที่ กิจการตั้งอยู่ และ (ข) จากประเทศอื่ นๆ
ทุ ก ประเทศที่ กิจ การมี ร ายได้ ในกรณี ที่ รายได้ จ ากลู ก ค้ า ภายนอกจากประเทศใด
ประเทศหนึ่ งมีสาระสาคัญ ต้ องมีการเปิ ดเผยรายได้ น้ันแยกต่างหาก และกิจการต้ อง
เปิ ดเผยหลักเกณฑ์ทใี่ ช้ ในการแยกรายได้ จากลูกค้ าภายนอกของแต่ละประเทศ
33.2 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน2 นอกจากเครื่ องมือทางการเงิน สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ผลประโยชน์หลังออกจากงาน และสิทธิตามสัญญาประกันภัย (ก) ที่ ต้ังอยู่ใน
ประเทศที่ กิจการดาเนิ นการอยู่ และ (ข) ตั้งอยู่ในประเทศอื่ นๆ ที่ กิจการถือครอง
สิ น ทรั พ ย์ อ ยู่ ในกรณี ที่ สิ น ทรั พ ย์ ที่ อยู่ ใ นประเทศใดประเทศหนึ่ งมี จ านวน
ที่ มสี าระสาคัญ สินทรัพย์เหล่านั้นต้ องมีการเปิ ดเผยแยกต่างหาก
จ านวนที่ รายงานต้ องน ามาจากข้ อมู ลทางการเงินซึ่ งถู กใช้ ในการจั ดท างบการเงิ นของกิจการ
หากไม่มีข้อมูลที่ จาเป็ นหรือต้ นทุนในการจัดทาข้ อมูลสูงเกินไป กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงนี้
กิจการอาจจะนาเสนอยอดรวมของข้ อมูลทางภูมิศาสตร์ของกลุ่มประเทศเพิ่ มเติมจากที่ กาหนดไว้
ในย่อหน้ านี้

สาหรับการแสดงรายการสินทรัพย์ตามสภาพคล่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน หมายถึง สินทรัพย์ทคาดว่
ี่
าจะสามารถแปลง
เป็ นเงินสดได้ ในระยะเวลาเกินกว่า 12 เดือนนับจากวันที่ ในรายงาน
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ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
34

กิจการต้ องให้ ข้อมูลเกี่ ยวกับระดับการพึ่ งพิงลูกค้ ารายใหญ่ของกิจการ ถ้ ารายได้ จากรายการกับ
ลู ก ค้ า ภายนอกรายใดรายหนึ่ งมี มู ล ค่ า ตั้ ง แต่ ร้ อ ยละ 10 ของรายได้ ข องกิจ การ กิจ การต้ อ ง
เปิ ดเผยข้ อ เท็จ จริ งนั้ น กล่ า วคือ ยอดรวมของรายได้ จ ากลู กค้ า แต่ ละรายดัง กล่ า ว และระบุ
ส่วนงานหนึ่ งหรือหลายส่วนงานที่ รายงานรายได้ ดังกล่าว กิจการไม่จาเป็ นต้ องเปิ ดเผยรายชื่ อของ
ลูกค้ ารายใหญ่หรือจานวนของรายได้ ซึ่งแต่ละส่วนงานได้ รับจากลูกค้ ารายนั้น เพื่ อวัตถุประสงค์
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กลุ่มของกิจการที่ เสนอรายงานภายใต้ การควบคุม
เดี ย วกัน ต้ อ งได้ รั บ การพิ จ ารณาในฐานะลู ก ค้ า เพี ย งหนึ่ งราย อย่ า งไรก็ต าม กิจ การต้ อ งใช้
ดุลยพินิจในการประเมินว่ารัฐบาล (รวมถึงหน่วยราชการและหน่วยงานที่ มีลักษณะคล้ ายคลึงกัน
ไม่ว่าจะเป็ นหน่วยงานในระดับท้องถิ่ น ระดับประเทศหรือระดับระหว่างประเทศ) และหน่วยงาน
ที่ อยู่ ภายใต้ ก ารควบคุ มของรั ฐบาลนั้ น ถือเป็ นลู กค้ า เพี ยงหนึ่ งรายหรื อไม่ ในการประเมิน นี้
กิจการต้ องพิจารณาถึงระดับของการรวมตัวเชิงเศรษฐกิจระหว่างกิจการเหล่านั้นด้ วย

การปฏิบตั ิในช่วงเปลี่ยนแปลงและวันถือปฏิบตั ิ
35

35ก
36
36ก
36ข
36ค

กิจการต้ องปฏิบั ติ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบั บนี้ กับงบการเงิ น ประจ าปี ส าหรั บ
รอบระยะเวลาบัญชีทเริ่ี่ มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้อนุ ญาตให้ นาไปใช้
ก่อนวันถือปฏิบัติ หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้สาหรับงวด
ก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)

การยกเลิกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับเดิม
37

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ นี้ใช้ แ ทนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 8
(ปรับปรุง 2560) เรื่ อง ส่วนงานดาเนินงาน
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ภาคผนวก ก
คานิยาม
ภาคผนวกนี้ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ส่วนงานดาเนินงาน

หมายถึง

ส่วนงานของกิจการซึ่ ง
(ก)
ดาเนิ น กิจ กรรมทางธุ ร กิจ ที่ อาจก่ อให้ เ กิดรายได้ แ ละ
ค่าใช้ จ่าย (รวมถึงรายได้ และค่าใช้ จ่ายที่ เกิดจากรายการ
ที่ มีกบั ส่วนงานอื่ นในกิจการเดียวกัน)
(ข)
ผลการดาเนินงานได้ รับการสอบทานอย่างสมา่ เสมอโดย
ผู้มีอานาจตัดสินใจสูงสุดด้ านการดาเนินงานของกิจการ
เพื่ อใช้ ในการตัดสิน ใจในการจั ดสรรทรั พยากรให้ กับ
ส่วนงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
(ค)
มีข้อมูลการเงินที่ สามารถแยกต่างหากได้
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