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รางมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ฉบับที่ 8
เรื่อง สวนงานปฏิบัติการ
IAS 14 Segment Reporting ไดถูกนํามาเผยแพรโดยคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ
(IASC) ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2540 เพื่อนํามาใชแทน IAS 14 Reporting Financial Information by
Segment (ซึ่งถูกนําออกเผยแพรในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2524 และปรับปรุงรูปแบบในป พ.ศ. 2537)
ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2544 คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ (IASB) ไดมีมติให
มาตรฐานการบัญชีและการตีความทั้งหมดที่ออกภายใตขอบังคับฉบับกอนของ IASC สามารถนํามา
ประยุกตใชไดจนกวาจะมีการแกไขหรือยกเลิก
IAS 14 ไดรับการแกไขสืบเนื่องจากมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น ๆ ดังตอไปนี้
• IAS 2 Inventories (เผยแพร ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2546)
• IAS 8 Accounting Policies, Changes in Estimates and Errors (เผยแพร ในเดือนธันวาคม
พ.ศ. 2546)
• IAS 16 Property, Plant and Equipment (เผยแพร ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2546)
• IFRS 3 Business Combinations (เผยแพร ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2547)
• IFRS 5 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations (เผยแพร ในเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2547)
• IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures (เผยแพร ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2548)
ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2549 IASB ไดเผยแพร IFRS 8 Operating Segments เพื่อนํามาใชแทน
IAS 14
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International Financial Reporting Standard 8 Operating Segment (IFRS 8) ประกอบดวยยอหนาที่
1 – 37 และ ภาคผนวก A และ B ทุกยอหนามีความสําคัญเทาเทียมกัน ยอหนาที่ใชตัวเขมจะกลาวถึง
หลักการสําคัญ คํานิยามของคําศัพทตาง ๆ อยูอภิธานศัพทสําหรับ International Financial Reporting
Standard การศึกษา IFRS 8 ควรจะอานหลักการสําคัญควบคูกับเหตุผลเบื้องหลัง Preface to
International Financial Reporting Standards ควบคูกับ Framework for the Preparation of Financial
Statements ในกรณีที่ไมไดใหแนวปฏิบัติในการเลือกและใชนโยบายการบัญชี ใหกิจการถือปฏิบัติตาม
ขอกําหนดของ IAS 8 Accounting Policies, Change in Accounting Estimates and Errors
บทนํา
เหตุผลในการออก IFRS นี้
IN1

IN2

IN3

IFRS 8 Operating Segments ไดกําหนดหลักเกณฑในการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนงาน
ปฏิบัติการของกิจการ รวมทั้งผลิตภัณฑและบริการของกิจการ เขตภูมิศาสตรที่กิจการตั้งอยู และ
ลูกคารายใหญของกิจการ
เพื่อบรรลุวัตถุประสงคหลักของ IASB คือ การปรับมาตรฐานการบัญชีทั่วโลกใหเปนมาตรฐาน
เดียว คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี (FASB) ของสหรัฐอเมริกาไดอาสาเขามาทํางานใน
โครงการรวมระยะสั้นนี้ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดความแตกตางระหวาง IFRS และ US GAAP
ซึ่งจะชวยแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในชวงสั้น ๆ ที่อยูนอกเหนือโครงการหลัก
นอกจากนี้
คณะกรรมการทั้งสองจะตองพิจารณามาตรฐานของอีกฝ ายโดยมีวัต ถุประสงคเ พื่อนํามาซึ่ ง
รายงานทางการเงินที่มีคุณภาพสูง IFRS นี้มาจากการที่ IASB พิจารณา FASB Statement
No.131 Disclosures about Segments of an Enterprise and Related Information (SFAS
131) ที่เผยแพรในป พ.ศ. 2540 เปรียบเทียบกับ IAS14 Segment Reporting ซึ่งออกโดย
คณะกรรมการ IASC ในป 2540
IFRS นี้บรรลุเปาหมายในการรวมกับขอกําหนดของ SFAS 131 ยกเวน ขอแตกตางเล็กนอยที่
กลาวถึงในยอหนา BC60 ในสวนสรุป คําศัพทใน IFRS จะเหมือนกับ SFAS 131 ยกเวน
คําศัพทบางคําที่จําเปนจะตองเปลี่ยนแปลงเพื่อใหสอดคลองกับคําศัพทที่ใชใน IFRS ฉบับอื่น

ลักษณะสําคัญของ IFRS นี้

IN4

IN5

ใน IFRS นี้ ระบุถึงวิธีการที่กิจการรายงานขอมูลเกี่ยวกับสวนงานปฏิบัติการในงบการเงิน
ประจําป และนําไปสูการแกไขปรับปรุง IAS 34 Interim Financial Reporting ซึ่งกําหนดให
กิจการรายงานขอมูลที่เกี่ยวกับสวนงานปฏิบัติการในรายงานการเงินระหวางกาล นอกจากนี้ ยัง
กําหนดใหเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการ และเขตภูมิศาสตรที่กิจการตั้งอยู และที่
ลูกคารายใหญตั้งอยู
ใน IFRS นี้ กําหนดใหกิจการรายงานขอมูลทางการเงินและขอมูลเชิงบรรยาย ของสวนงานที่
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IN6

IN7

IN8

IN9

เสนอรายงาน ส ว นงานที่ เ สนอรายงาน หมายถึ ง ส ว นงานปฏิ บั ติ ก ารหรื อ กลุ ม ของส ว นงาน
ปฏิบัติการซึ่งมีลักษณะตามเงื่อนไขที่กําหนด สวนงานปฏิบัติการเปนสวนประกอบของกิจการซึ่ง
สามารถแยกขอมูลทางการเงินได และไดรับการประเมินอยางเปนประจําโดยผูมีอํานาจตัดสินใจ
สูงสุดดานการปฏิบัติการเพื่อตัดสินใจวาควรจะจัดสรรทรัพยากรอยางไรและประเมินผลการ
ดําเนินงาน โดยทั่วไปขอมูลทางการเงินเหลานี้ถูกกําหนดใหรายงานในรูปแบบเดียวกับที่ใช
ภายในกิจการเพื่อประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานปฏิบัติการและตัดสินใจวาควรจะ
จัดสรรทรัพยากรใหสวนงานปฏิบัติการอยางไร
IFRS นี้ กําหนดใหกิจการรายงานการวัดผลกําไรขาดทุนของสวนงานปฏิบัติการ และสินทรัพย
ของสวนงาน นอกจากนี้ยังรวมถึงการวัด หนี้สิน รายได และคาใชจาย ตามสวนงาน ถามีการ
รายงานการวัดขอมูลดังกลาวใหผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการปฏิบัติการ IFRS นี้ยัง
กําหนดใหทําการกระทบยอดรายไดของสวนงานที่เสนอรายงานรวมทั้งหมด ผลกําไรขาดทุนรวม
ทั้งหมด สินทรัพยรวมทั้งหมด หนี้สินและรายการที่เปดเผยสําหรับสวนงานที่เสนอรายงาน กับ
ยอดในงบการเงินของกิจการ
ใน IFRS นี้ กําหนดใหกิจการรายงานขอมูลเกี่ยวกับรายไดที่มาจากผลิตภัณฑหรือบริการ (หรือ
กลุมของผลิตภัณฑหรือบริการที่คลายคลึงกัน) ขอมูลเกี่ยวกับประเทศที่กิจการมีรายไดและถือ
ครองสินทรัพยอยู และขอมูลเกี่ยวกับลูกคารายใหญ โดยไมคํานึงวาฝายบริหารใชขอมูลเหลานี้
ในการตัดสินใจหรือไม อยางไรก็ตาม IFRS นี้ไมไดกําหนดใหกิจการรายงานขอมูลซึ่งไมได
เตรียมไวสําหรับใชภายใน นอกจากวาจะไมสามารถทําไดในทางปฏิบัติ หรือตนทุนการพัฒนา
สูง เกินไป
ใน IFRS นี้กําหนดใหกิจการใหขอมูลเชิงบรรยายเกี่ยวกับวิธีที่ใชในการแบงสวนงาน ผลิตภัณฑ
และบริการของสวนงาน ความแตกตางระหวางวิธีการวัดที่ใชในการรายงานขอมูลของสวนงาน
และที่ใชในงบการเงินของกิจการ และการเปลี่ยนแปลงวิธีการวัดคาขอมูลตางๆของสวนงานใน
แตละชวงเวลา
กิจการสามารถนํา IFRS นี้ไปใชในรอบบัญชี ที่เริ่มกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 โดย
จะตองเปดเผยขอเท็จจริงนี้ดวย

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากขอกําหนดเดิม
IN10 IFRS นี้ ใชแทน IAS 14 Segment Reporting โดยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงจาก IAS 14 ไดแก
การระบุสวนงาน
IN11 ขอมูลพื้นฐานของ IFRS นี้ คือ ขอมูลของสวนประกอบของกิจการซึ่งผูบริหารใชในการตัดสินใจ
ในการดําเนินงาน IFRS นี้กําหนดการระบุสวนงานโดยอางอิงถึงรายงานภายในซึ่งปกติจะถูก
สอบทานโดยผูบริหารเพื่อจัดสรรทรัพยากรใหกับสวนงานและประเมินผลการดําเนินงาน เดิม
IAS 14 กําหนดวาสวนงานจะแบงแยกไดโดย 2 รูปแบบ ไดแก รูปแบบแรก คือ ผลิตภัณฑและ
บริการ สวนรูปแบบที่สอง คือ เขตภูมิศาสตร โดยจะตองกําหนดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเปน
สวนงานหลัก และอีกปจจัยหนึ่งเพื่อกําหนดสวนงานรอง
IN12 สวนประกอบของกิจการที่มียอดขายหลักมาจากสวนงานปฏิบัติการอื่นของกิจการ เปนสวนหนึ่ง
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ตามคํานิยามของสวนงานปฏิบัติการของ IFRS ถากิจการที่มีการบริหารตามวิธีนั้น สวน IAS
14 จํากัดสวนงานที่เสนอรายงานวาตองเปนสวนงานที่รายไดมาจากลูกคาภายนอก และไม
กําหนดใหกิจการที่มีการดําเนินงานตามแนวตั้ง ตองจําแนกแตละขั้นเปนสวนงานปฏิบัติการ
แยกจากกัน
การวัดผลของขอมูลสวนงาน Measurement of segment information
IN13 IFRS กําหนดใหเปดเผยจํานวนเงินสําหรับสวนงานที่เสนอรายงานแตละสวนงาน ตามเกณฑของ
วัดคาที่จะรายงานแกผูมีอํานาจตัดสินใจในการปฏิบัติงานสูงสุด เพื่อการจัดสรรทรัพยากรใหกับ
สวนงานและประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานเหลานั้น IAS 14 กําหนดวาการเตรียม
ขอมูลสวนงานตองใชนโยบายการบัญชีที่สอดคลองกับนโยบายบัญชีที่ใชในการเตรียมและแสดง
งบการเงินรวมของกลุมหรือกิจการ
IN14 ใน IAS 14 ไดมีการใหคํานิยามของคําเหลานี้ รายไดของสวนงาน คาใชจายของสวนงาน สวน
ได(เสีย) ตามสวนงาน สินทรัพยของสวนงาน และ หนี้สินของสวนงาน สวน IFRS ไมไดกําหนด
คํานิยามของคําเหลานี้ แตไดใหคําอธิบายของวิธีการวัด ผลกําไรขาดทุนของสวนงาน สินทรัพย
ของสวนงาน และหนี้สินของสวนงาน ของแตละสวนงานที่เสนอรายงาน
การเปดเผยขอมูล Disclosure
IN15 IFRS กําหนดใหกิจการเปดเผยขอมูล ตอไปนี้
a) ปจจัยที่ใชในการจําแนกสวนงานปฏิบัติการของกิจการ รวมถึง ขอมูลพื้นฐานขององคกร
(ตัวอยางเชน ฝายบริหารของกิจการจัดโครงสรางเรื่องความแตกตางของสินคาและบริการ
เขตภูมิศาสตร สิ่งแวดลอมที่เกี่ยวกับกฎระเบียบ หรือชุดของปจจัยที่ใชในการจําแนก และ
สวนงานที่รวมกัน)
b) ประเภทของผลิตภัณฑและบริการของแตละสวนงานที่เสนอรายงานที่กอใหเกิดรายได
IN16 IAS 14 กําหนดใหกิจการเปดเผยขอมูลของรายการที่กําหนดของสวนงานปฐมภูมิ สวน IFRS
กําหนดใหกิจการเปดเผยยอดเงินตามที่กําหนด สําหรับแตละสวนงานที่เสนอรายงาน ถายอดเงินที่
กําหนดรวมอยูในผลกําไรขาดทุนของสวนงาน และไดรับการสอบทาน หรือมีการรายงานการวัด
ขอมูลดังกลาวใหผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการปฏิบัติการ อยางเปนประจํา
IN17 IFRS กําหนดใหกิจการรายงานรายไดจากดอกเบี้ยรับแยกจากดอกเบี้ยจายสําหรับแตละสวนงานที่
เสนอรายงาน ถารายไดสวนใหญของสวนงานมาจากดอกเบี้ย และผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการ
ปฏิบัติการใชรายไดดอกเบี้ยสุทธิในการประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และตัดสินใจเกี่ยว
ทรัพยากรที่จัดสรรใหแตละสวนงาน IAS 14 ไมไดกําหนดใหเปดเผยดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจาย
IN18 IFRS กําหนดใหกิจการ โดยรวมถึงกิจการที่มีสวนงานที่เสนอรายงานเพียงสวนงานเดียว เปดเผย
ขอมูลของกิจการในภาพรวม เกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการ พื้นที่ทางภูมิภาค และลูกคารายใหญ
ขอกําหนดนี้บังคับใช โดยไมคํานึงถึงเรื่องการจัดการองคกรของกิจการ แมวาขอมูลดังกลาวไมได
ถูกรวมไวเปนสวนหนึ่งของการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนงาน IAS 14 กําหนดใหเปดเผยขอมูล
ของสวนงานทุติยภูมิ สําหรับอุตสาหกรรมหรือสวนงานภูมิศาสตร เพื่อเติมเต็มขอมูลที่ใหกับสวน
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รางมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ฉบับที่ 8 เรื่อง สวนงานปฏิบัติการ

งานปฐมภูมิ

รางมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ฉบับที่ 8 เรื่อง สวนงานปฏิบัติการ
หลักการสําคัญ
1. กิจการตองเปดเผยขอมูลเพื่อใหผูใชงบการเงินสามารถประเมินลักษณะและผลกระทบทางการ
เงินของกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวของ และสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจของที่กิจการดําเนินงานอยู
ขอบเขต
2. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ตองใชกับ
2.1 งบการเงินเฉพาะหรืองบการเงิน individual ของกิจการ
ก. กิจการซึ่งมีตราสารหนี้หรือตราสารทุนซื้อขายอยูในตลาดสาธารณะ (ตลาดหลักทรัพยใน
ประเทศ หรือตางประเทศ หรือตลาดรอง (Over-the-counter market) รวมถึงตลาด
ทองถิ่นและตลาดภูมิภาค หรือ
ข. กิ จ การซึ่ ง ยื่ น หรื อ อยู ร ะหว า งการยื่ น งบการเงิ น ต อ สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือองคกรกํากับดูแลอื่น เพื่อวัตถุประสงคในการ
ออกหลักทรัพยประเภทตาง ๆ เสนอขายในตลาดสาธารณะ และ
2.2 งบการเงินรวมของกลุมกิจการ
ข. กิจการซึ่งมีตราสารหนี้หรือตราสารทุนซื้อขายอยูในตลาดสาธารณะ (ตลาดหลักทรัพยใน
ประเทศ หรือตางประเทศ หรือตลาดรอง (Over-the-counter market) รวมถึงตลาด
ทองถิ่นและตลาดภูมิภาค หรือ
ค. กิ จ การซึ่ ง ยื่ น หรื อ อยู ร ะหว า งการยื่ น งบการเงิ น ต อ สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือองคกรกํากับดูแลอื่น เพื่อวัตถุประสงคในการออก
หลักทรัพยประเภทตาง ๆ เสนอขายในตลาดสาธารณะ
3. สําหรับกิจการที่ไมไดถูกกําหนดใหตองปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีนี้ และเลือกที่จะเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับสวนงานซึ่งไมสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชีนี้ กิจการตองไมระบุวา การเปดเผยขอมูลนี้เปน
การเปดเผยขอมูลจําแนกตามสวนงาน
4. ถางบการเงินประกอบดวยทั้งงบการเงินรวมของบริษัทใหญ ซึ่งบริษัทใหญตองเปดเผยขอมูลตาม
มาตรฐานการบัญชีนี้ เชนเดียวกับงบการเงินเฉพาะของบริษัทใหญ บริษัทใหญตองเปดเผยขอมูลสวน
งานเฉพาะในงบการเงินรวมเทานั้น
สวนงานปฏิบัติการ
5. สวนงานปฏิบัติการเปนสวนประกอบหนึ่งของกิจการ
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5.1 ซึ่งดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่อาจกอใหเกิดรายไดและคาใชจาย (รวมถึงรายไดและคาใชจายที่
เกี่ยวของกับรายการที่มีกับหนวยงานอื่นในกิจการเดียวกัน)
5.2 ซึ่งผลประกอบการจะไดรับการสอบทานอยางสม่ําเสมอโดยผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการ
ปฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ การตั ด สิ น ใจในการจั ด สรรทรั พ ยากรให กั บ ส ว นงานและประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงาน และ
5.3 ซึ่งสามารถหาขอมูลการเงินที่แยกได
สวนงานปฏิบัติการอาจดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจซึ่งยังไมไดกอใหเกิดรายได เชน การปฏิบัติงาน
ในชวงเริ่มตน (start-up operation) อาจเปนสวนงานปฏิบัติการกอนที่จะไดรับรายได
6. ไมจําเปนวาทุก ๆ สวนของกิจการจะเปนสวนงานปฏิบัติการหรือเปนสวนหนึ่งในสวนงานปฏิบัติการ
ตัวอยางเชน สํานักงานใหญหรือบางแผนกที่แบงตามหนาที่งานอาจไมกอใหเกิดรายไดหรือกอใหเกิด
รายไดเล็กนอยจากกิจกรรมของกิจการ และอาจจะไมไดเปนสวนงานปฏิบัติการ สําหรับวัตถุประสงค
ของมาตรฐานการบัญชีนี้ โครงการผลประโยชนหลังเกษียณอายุงานไมใชสวนงานปฏิบัติการ
7. คําวา “ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการปฏิบัติการ” ในที่นี้ ระบุถึงหนาที่ โดยไมจําเปนตองเปน
ผูจัดการที่มีชื่อตําแหนงดังกลาว หนาที่ คือ จัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงาน
ปฏิ บั ติ ก ารของกิ จ การ โดยส ว นใหญ ผู มี อํ า นาจตั ด สิ น ใจสู ง สุ ด ด า นการปฏิ บั ติ ก าร จะเป น ประธาน
เจาหนาที่บริหาร (Chief Executive Officer) หรือ ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ (Chief Operating
Officer) แตอาจจะเปนกลุมของคณะกรรมการของกิจการ หรือกลุมอื่น ๆ
8. สําหรับกิจการสวนใหญ ลักษณะของสวนงานที่เสนอรายงานสามประการที่อธิบายไวในยอหนาที่ 5
ระบุถึงสวนงานที่เสนอรายงานไวอยางชัดเจน อยางไรก็ดี กิจการอาจจัดทํารายงานที่แสดงกิจกรรมทาง
ธุรกิจที่แตกตางกันได ถาผูมีอํานาจตัดสินใจในการปฏิบัติงานสูงสุดใชขอมูลตามสวนงานมากกวาหนึ่งชุด
ปจจัยอื่น ๆ อาจระบุถึงกลุมของสวนประกอบซึ่งประกอบกันเปนสวนงานปฏิบัติการของกิจการ รวมถึง
ลักษณะของกิจกรรมทางธุรกิจของแตละสวนประกอบ ความรับผิดชอบของผูจัดการมีตอสวนงาน และ
ขอมูลที่นําเสนอแกคณะกรรมการ
9. โดยทั่วไป สวนงานปฏิบัติการมีผูจัดการสวนงานซึ่งรับผิดชอบโดยตรงและติดตอผูมีอํานาจตัดสินใจ
สูงสุดดานการปฏิบัติการของกิจการเพื่ออภิปรายเกี่ยวกับกิจกรรมการดําเนินงาน ผลประกอบการทาง
การเงิน การพยากรณ หรือแผนงานของสวนงาน คําวา “ผูจัดการสวนงาน” ในที่นี้ ระบุถึงหนาที่ โดยไม
จําเปนที่จะตองเปนผูจัดการที่มีชื่อตําแหนงดังกลาว ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการปฏิบัติการอาจจะ
เป น ผู จั ด การส ว นงานสํ า หรั บ บางส ว นงานปฏิ บั ติ การ ผู จั ด การคนหนึ่ ง อาจจะเป น ผู จั ด การส ว นงาน
มากกวาหนึ่งสวนงานปฏิบัติการ ถาลักษณะตามยอหนาที่ 5 สามารถประยุกตใชไดมากกวาหนึ่ง
สวนประกอบขององคกร แตจะมีเพียงสวนประกอบเดียวเทานั้นที่ผูจัดการสวนงานมีหนาที่รับผิดชอบ ซึ่ง
สวนประกอบนั้นจะรวมเปนสวนงานปฏิบัติการ
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10. ลักษณะที่กลาวไวในยอหนาที่ 5 อาจประยุกตใชกับสวนประกอบสองสวนหรือมากกวาซึ่งซอนทับกัน
ที่ ผู จั ด การมี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบ โครงสร า งดั ง กล า วอ า งถึ ง โครงสร า งองค ก รแบบสองมิ ติ (Matrix)
ตัวอยางเชน ในบางกิจการ ผูจัดการมีหนาที่รับผิดชอบในหลายสายผลิตภัณฑหรือบริการทั่วโลก ในขณะ
ที่ผูจัดการคนอื่นมีหนาที่รับผิดชอบในพื้นที่ภูมิศาสตรเฉพาะแหง ผูมีอํานาจตัดสินใจในการปฏิบัติงาน
สูงสุดสามารถสอบทานผลการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอของสวนประกอบทั้งสอง และขอมูลทางการเงิน
ก็ยังคงมีอยูทั้งสองสวนประกอบ ในสถานการณดังกลาว กิจการตองกําหนดสวนประกอบซึ่งรวมเปนสวน
งานที่นําเสนอรายงานโดยอางอิงถึงสวนประกอบที่สําคัญหลักก็ได
สวนงานที่เสนอรายงาน
11. กิจการอาจจะรายงานขอมูลของ แตละสวนงานปฏิบัติการแยก เมื่อ
a) มีลักษณะตามยอหนาที่ 5 – 10 หรือ เปนผลจากการรวมสวนงานตั้งแตสองสวนงานขึ้นไป
ตามยอหนาที่ 12
b) เกินระดับในเชิงปริมาณ ในยอหนาที่ 13
ยอหนาที่ 14 – 19 ระบุเงื่อนไขอื่นในการแยกขอมูลเกี่ยวกับสวนงานปฏิบัติการที่จะรายงาน
เงื่อนไขการรวม
12. สวนงานปฏิบัติการมักจะแสดงผลประกอบการในระยะยาวคลายๆกันถาอยูในสภาพแวดลอมทาง
เศรษฐกิจคลายคลึงกัน ตัวอยางเชน อัตรากําไรขั้นตนเฉลี่ยในระยะยาวสําหรับสองสวนงานปฏิบัติการ
นาจะใกลเคียงกันถาสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจคลายคลึงกัน สวนงานปฏิบัติการตั้งแตสองสวนงานขึ้น
ไปอาจจะรวมกันเปนสวนงานปฏิบัติการเดียวถาการรวมกันสอดคลองกับหลักการสําคัญของ IFRS นี้
คือ สวนงานเหลานั้นอยูในสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจคลายคลึงกัน และมีความคลายคลึงกันในเรื่อง
ตอไปนี้
a) ลักษณะของผลิตภัณฑและบริการ
b) ลักษณะของกระบวนการผลิต
c) ประเภทหรือกลุมของลูกคาของที่ใชผลิตภัณฑและบริการ
d) วิธีจัดจําหนายผลิตภัณฑหรือวิธีการใหบริการ
e) ลักษณะของสภาพแวดลอมที่เกี่ยวกับกฎระเบียบ (ถาเกี่ยวของ) เชน สถาบันการเงิน กิจการ
ประกันภัย หรือกิจการดานสาธารณูปโภค
ระดับต่ําสุดเชิงปริมาณ
13. กิจการจะรายงานขอมูลเกี่ยวกับสวนงานปฏิบัติการแยก เมื่อสอดคลองกับขอกําหนดใดขอกําหนด
หนึ่ง ดังตอไปนี้
a) รายได ทั้ ง สิ้ น ที่ กิ จ การได รั บ จากการขายให กั บ ลู ก ค า ภายนอกและรายได ที่ เ กิ ด จากการขาย
ระหวางสวนงานมีจํานวนอยางนอยรอยละ 10 ของรายไดรวมทั้งสิ้นของทุกสวนงานรวมกันไม
วาจะเปนรายไดจากภายนอกหรือภายใน
b) จํานวนสัมบูรณของผลกําไรขาดทุนของสวนงานมีจํานวนอยางนอยรอยละ 10 ของคาที่มากกวา
ระหวางจํานวนสัมบูรณของผลกําไรรวม กับจํานวนสัมบูรณของผลขาดทุนรวม
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c) ของผลกําไรรวมของทุกสวนงานที่มีกําไร หรือผลขาดทุนรวมของทุกสวนงานที่ขาดทุน แลวแต
วา
d) สินทรัพยของสวนงานมีจํานวนอยางนอยรอยละ 10 ของสินทรัพยทั้งสิ้นของทุกสวนงานรวมกัน
สวนงานปฏิบัติการที่ไมสอดคลองกับขอกําหนดใดเลย อาจจะรายงานหรือเปดเผยขอมูลแยก ถา
ผูบริหารเชื่อวาขอมูลของสวนงานเปนประโยชนตอผูใชงานงบการเงิน
14. กิจการอาจจะรวมขอมูลของสวนงานที่ไมสอดคลองกับขอกําหนดใดเลยเขาดวยกัน เพื่อใหเปนสวน
งานที่เสนอรายงานได ถาสวนงานที่รวมกันอยูในสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจคลายคลึงกัน และมีปจจัย
สวนใหญที่อยูในยอหนาที่ 12 ที่เหมือนกัน
15. หากผลรวมของรายไดที่เกิดจากลูกคาภายนอกของทุกสวนงานที่เสนอรายงานมีจํานวนต่ํากวารอยละ
75 ของรายไดที่แสดงในงบการเงินหรืองบการเงินรวมของกิจการ กิจการตองเสนอสวนงานเพิ่มเติม
จนกระทั่งผลรวมของรายไดที่เกิดจากลูกคาภายนอกของทุกสวนงานที่เสนอรายงานมีจํานวนอยางนอย
รอยละ 75 ของรายไดที่แสดงในงบการเงินหรืองบการเงินรวมของกิจการ แมวาสวนงานที่เสนอรายงานที่
เพิ่มขึ้นนั้นจะไมสอดคลองกับขอกําหนดใดเลยในยอหนาที่ 13
16. ขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจอื่นและสวนงานที่ไมไดรายงาน อาจจะรวมกันและเปดเผยในหัวขอ
“สวนงานอื่นๆ” แยกจากรายการอื่นๆ เพื่อการกระทบยอดที่กําหนดในยอหนาที่ 28 นอกจากนี้ที่มาของ
รายไดที่รวมอยูในหัวขอ “สวนงานอื่นๆ” จะตองมีการอธิบายถึง
17. ถาฝายบริหารลงมติวา สวนงานที่ถูกกําหนดใหเปนสวนงานที่เสนอรายงานในปกอน เปนขอมูลที่
ยังคงมีสาระสําคัญ ขอมูลเกี่ยวกับสวนงานนั้นควรถูกแยกออกมารายงานในรอบระยะเวลาปจจุบันตอไป
แมวาขอมูลนั้นจะไมเขาเกณฑสําหรับความรับผิดชอบในการรายงานตามที่กลาวไวในยอหนาที่ 13 แลวก็
ตาม
18. หากสวนงานปฏิบัติการซึ่งเปนสวนงานที่เสนอรายงานโดยเปนไปตามระดับเชิงคุณภาพ กิจการ
จะตองแสดงขอมูลสวนงานสําหรับงวดกอนโดยเปรียบเทียบกับขอมูลสวนงานนั้นในงวดปจจุบัน โดยการ
ปรับยอนหลังขอมูลในงบการเงินของงวดกอน ใหแสดงขอมูลตามสวนงานที่กําหนดขึ้นใหมแมวาสวนงาน
นั้นจะไมสามารถจัดใหเปนสวนงานที่เสนอรายงาน ในงวดกอนเนื่องจากไมเปนไปตามขอกําหนดที่ระบุไว
ในยอหนาที่ 13 นอกจากวาจะไมสามารถทําไดในทางปฏิบัติ หรือตนทุนการพัฒนาสูงเกินไป
19. ในบางกรณี อาจพบขอจํากัดในทางปฏิบัติเกี่ยวกับจํานวนของสวนงานที่นําเสนอรายงานที่กิจการ
ควรเปดเผยขอมูลแยกออกมา เนื่องจากขอมูลตามสวนงานอาจมีรายละเอียดมากเกินไป แมยังไมมีการ
กําหนดจํานวนที่จํากัดไวอยางชัดเจน แตหากจํานวนของสวนงานที่นําเสนอรายงานตามที่กลาวไวในยอ
หนาที่ 13-18 เพิ่มขึ้นเกินกวาสิบสวนงาน กิจการควรพิจารณาถึงความจําเปนในการนําขอจํากัดในทาง
ปฏิบัติมาใช
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การเปดเผยขอมูล
20. กิจการจะเปดเผยขอมูลเพื่อใหผูใชงานงบการเงิน ใชในการประเมินลักษณะและผลกระทบ
ทางการเงินของการประกอบธุรกิจและสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ
21. เพื่อใหเกิดผลตอหลักการที่กลาวไวในยอหนาที่ 20 กิจการควรเปดเผยขอมูลดังตอไปนี้ สําหรับการ
นําเสนองบกําไรขาดทุนในแตละงวดบัญชี
a) ขอมูลทั่วไปตามที่อธิบายในยอหนาที่ 22
b) ขอมูลเกี่ยวกับกําไรขาดทุนของสวนงานที่เสนอรายงาน รวมถึงรายไดและคาใชจายบางรายการ
ที่รวมอยูในผลกําไรขาดทุนของสวนงานที่เสนอรายงาน สินทรัพยตามสวนงาน หนี้สินตามสวน
งาน และพื้นฐานของการวัดคา ตามที่อธิบายในยอหนาที่ 23 – 27
c) การกระทบยอดของรายได ต ามส ว นงานรวม ผลกํ า ไรขาดทุ น ของส ว นงานที่ เ สนอรายงาน
สินทรัพยตามสวนงาน หนี้สินตามสวนงาน และรายการอื่นที่มีสาระสําคัญของสวนงาน ใหตรง
กับยอดรวมของกิจการ ตามที่อธิบายในยอหนาที่ 28
กิจการตองทําการกระทบยอดในงบดุลสําหรับสวนงานที่เสนอรายงานกับยอดในงบดุลรวมของ
กิจการ ณ วันที่รายงานในงบดุล สวนขอมูลในงบปกอนๆ จะถูกทําการปรับยอนหลัง ตามที่อธิบายในยอ
หนาที่ 29 - 30
ขอมูลทั่วไป
22. กิจการจะเปดเผยขอมูลทั่วไป ดังตอไปนี้
ปจจั ยที่ใ ชในการระบุส วนงานที่ เสนอรายงานของกิจ การ รวมถึ งโครงสรา งพื้นฐานขององคก ร
(ตัวอยางเชน ผูบริหารจัดการองคกรดวยการ ความแตกตางในผลิตภัณฑ เขตภูมิศาสตร
สิ่งแวดลอมที่เกี่ยวกับกฎระเบียบ หรือชุดของปจจัยที่ใชในการจําแนก และสวนงานที่รวมกัน)
ประเภทของผลิตภัณฑและบริการจากแตละสวนงานที่เสนอรายงานที่กอใหเกิดรายได
ขอมูลเกี่ยวกับกําไรขาดทุน สินทรัพย และหนี้สิน
23. กิจการจะรายงานการวัดผลกําไรขาดทุน และสินทรัพยรวมของแตละสวนงานที่เสนอรายงาน กิจการ
จะรายงานการวั ด หนี้ สิ น ของแต ล ะส ว นงานที่ เ สนอรายงาน ถ า รายการนั้ น ได นํ า เสนอต อ ผู มี อํ า นาจ
ตัดสินใจสูงสุดดานการปฏิบัติการเปนประจํา นอกจากนี้ กิจการจะเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวกับสวนงานที่
เสนอรายงานแตละสวนงานดังตอไปนี้ ไมวามูลคาดังกลาวจะรวมหรือไมรวมอยูในผลการวัดกําไรขาดทุน
ที่ไดรับการสอบทานหรือนําเสนอตอผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการปฏิบัติการ
23.1
23.2
23.3
23.4
23.5

รายไดที่เกิดจากการขายใหกับลูกคาภายนอก
รายไดจากรายการระหวางสวนงานปฏิบัติการในกิจการเดียวกัน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจาย
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
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23.6 รายการที่มีสาระสําคัญในรายไดและคาใชจายที่เปดเผย โดยจะตองสอดคลองกับยอหนาที่
86 ของ
IAS 1 Presentation of Financial Statements
23.7 สวนแบงผลขาดทุนในบริษัทรวม กิจการรวมคา หรือเงินลงทุนอื่นซึ่งบันทึกบัญชีโดย
ใชวิธีสวนไดเสีย
23.8 ภาษีเงินได
23.9 รายการที่มิใชเงินสดที่มีสาระสําคัญอื่นๆ ที่ไมใชคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
กิจการจะรายงานดอกเบี้ยรับแยกจากดอกเบี้ยจายสําหรับแตละสวนงานที่เสนอรายงาน ถารายได
สวนใหญของสวนงานมาจากดอกเบี้ย และผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการปฏิบัติการ และ ผูมีอํานาจ
ตัดสินใจสูงสุดดานการปฏิบัติการใชดอกเบี้ยรับสุทธิเพื่อประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และ
ตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากร ในสถานการณนั้น กิจการอาจจะรายงานในรูปดอกเบี้ยรับสุทธิ และ
เปดเผยรายละเอียดของรายการดังกลาว
24. กิจการจะเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนงานที่เสนอรายงานดังตอไปนี้ ไมวามูลคานั้นจะรวมหรือไม
รวมอยูในสินทรัพยตามสวนงานที่ไดรับการสอบทานหรือนําเสนอตอผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการ
ปฏิบัติการ
มูลคาเงินลงทุนในบริษัทรวม หรือกิจการรวมคา ซึ่งบันทึกบัญชีโดยใชวิธีสวนไดเสีย
มูลคาของ สินทรัพยไมหมุนเวียน นอกจากเครื่องมือทางการเงิน ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี สินทรัพย
ผลประโยชนทดแทนการจางงานหลังเกษียณอายุ (ดู IAS 19 Employee Benefits ยอหนาที่
54 - 58) และสิทธิที่เกิดจากกรมธรรมประกันภัย
การวัดมูลคา
25. มูลคาของแตละรายการของสวนงานที่เสนอรายงานจะถูกวัดคาดวยวิธีที่รายงานตอผูมีอํานาจ
ตัดสินใจสูงสุดดานการปฏิบัติการเพื่อใชในการตัดสินเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรใหกับสวนงานและ
ประเมินผลการดําเนินงาน การปรับปรุงและการตัดรายการทางบัญชีที่ถูกทําขึ้นในการจัดทํางบการเงิน
ของกิจการและการปนสวนรายได คาใชจาย และผลได(เสีย) จะถูกรวมในผลกําไรขาดทุนของสวนงานที่
เสนอรายงาน หากรวมอยูในการวัดคากําไรขาดทุนของสวนงาน ที่ใชโดยผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดาน
การปฏิบัติการ ในทํานองเดียวกัน สินทรัพยและหนี้สินที่นํามารวมเปนสินทรัพยตามสวนงานและหนี้สิน
ตามสวนงานที่ใชโดยผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการปฏิบัติการ จะถูกเปดเผยเปนขอมูลของสวนงาน
นั้น ถามูลคาถูกปนสวนใหผลกําไรขาดทุนของสวนงานที่เสนอรายงาน สินทรัพยหรือหนี้สิน มูลคาเหลานี้
จะตองปนสวนอยางสมเหตุสมผล
26. ถาผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการปฏิบัติการใชวิธีเดียวในการวัดคาผลกําไรขาดทุนของสวนงาน
ปฏิบัติการ สินทรัพยตามสวนงาน หนี้สินตามสวนงานในการประเมินผลการดําเนินการของสวนงาน และ
ตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากร ผล ก็จะตองรายงานผลกําไรขาดทุนของสวนงานปฏิบัติการ สินทรัพย
ตามสวนงาน หนี้สินตามสวนงาน วิธีการที่ใชในการนําเสนอรายงานควรเปนวิธีการที่ฝายบริหารเชื่อวา
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เปนไปตามหลักการวัดมูลคาซึ่งสอดคลองกับวิธีที่ถูกใชในการวัดจํานวนเงินที่เหมือนกับในงบการเงิน
ของกิจการ
27. กิจการจัดหาคําอธิบายของวิธีการวัดคาผลกําไรขาดทุนของสวนงาน สินทรัพยตามสวนงาน และ
หนี้ สิ น ตามส ว นงาน สํ า หรั บ แต ล ะส ว นงานที่ เ สนอรายงาน อย า งน อ ยกิ จ การจะต อ งเป ด เผยข อ มู ล
ดังตอไปนี้
27.1 วิธีการบันทึกบัญชีสําหรับรายการระหวางสวนงานที่เสนอรายงาน
27.2 ลักษณะของความแตกตางระหวางวิธีการวัดผลกําไรขาดทุนของสวนงาน กับผลกําไรขาดทุน
กอนภาษีหรือ รายได และการดําเนินงานที่ยกเลิกของกิจการ (ถาไมปรากฏชัดเจนในการ
กระทบยอดที่อธิบายไวในยอหนาที่ 28 ) ความแตกตางเหลานั้นจะรวมถึงนโยบายบัญชีและ
นโยบายในการปนสวนตนทุนสวนกลางซึ่งจําเปนตอการทําความเขาใจกับขอมูลสวนงานที่เสนอ
รายงาน
27.3ลักษณะของความแตกตางระหวางวิธีการวัดสินทรัพยตามสวนงาน กับสินทรัพยของกิจการ
(ถาไมปรากฏชัดเจนในการกระทบยอดที่อธิบายไวในยอหนาที่ 28 ) ความแตกตางเหลานั้นจะ
รวมถึงนโยบายบัญชีและนโยบายในการปนสวนสินทรัพยที่ใชรวมกันซึ่งจําเปนตอการทําความ
เขาใจกับขอมูลสวนงานที่เสนอรายงาน
27.4
ลักษณะของความแตกตางระหวางวิธีการวัดหนี้สินตามสวนงาน กับหนี้สินของกิจการ
(ถาไมปรากฏชัดเจนในการกระทบยอดที่อธิบายไวในยอหนาที่ 28 ) ความแตกตางเหลานั้นจะ
รวมถึงนโยบายบัญชีและนโยบายในการปนสวนหนี้สินที่ใชประโยชนรวมกันซึ่งจําเปนตอการทํา
ความเขาใจกับขอมูลสวนงานที่เสนอรายงาน
27.5ลักษณะของความเปลี่ยนแปลงในวิธีการวัดคาที่ใชในการตัดสินผลกําไรขาดทุนของสวนงานที่
เสนอรายงานจากงวดกอน และผลกระทบที่เกิดขึ้น ถามีการเปลี่ยนแปลงการวัดคาผลกําไร
ขาดทุนของสวนงาน
27.6
ลักษณะและผลกระทบของการปนสวนแบบอสมมาตรใหกับสวนงานที่เสนอรายงาน
ตัวอยางเชน กิจการอาจจะปนสวนคาเสื่อมราคาใหกับสวนงานปราศจากการปนสวนสินทรัพยที่
สามารถตัดคาเสื่อมราคาใหกับสวนงานที่เกี่ยวของ
การกระทบยอด
28. กิจการจะตองทําการกระทบยอด ทุกรายการตอไปนี้
28.1รายไดรวมของทุกๆสวนงานที่เสนอรายงาน กับรายไดของกิจการ
28.2ผลกําไรขาดทุนรวมของทุกสวนงานที่เสนอรายงาน กับผลกําไรขาดทุนกอนภาษีของกิจการ
และการดําเนินงานที่ยกเลิก อยางไรก็ตาม ถากิจการปนสวนบางรายการใหกับสวนงานที่เสนอ
รายงาน เชน ภาษีเงินได กิจการอาจจะกระทบยอดผลกําไรขาดทุนภายหลังหักรายการเหลานั้น
ได
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28.3สินทรัพยตามสวนงานรวมของทุกๆสวนงานที่เสนอรายงาน กับสินทรัพยรวมของกิจการ
28.4หนี้สินตามสวนงานรวมของทุกๆสวนงานที่เสนอรายงาน กับหนี้สินรวมของกิจการ หากหนี้สิน
ตามสวนงานไดถูกนําเสนอตามเงื่อนไขในยอหนาที่ 23
28.5ยอดรวมของรายการที่มีสาระสําคัญอื่นๆ ที่เปดเผย ของทุกๆสวนงานที่เสนอรายงาน กับยอด
ในกิจการ
ทุกรายการที่มีสาระสําคัญและมีการกระทบยอด จะถูกระบุและอธิบายแยกจากกัน ตัวอยางเชน
มูลคาของรายการปรับปรุงที่มีสาระสําคัญและจําเปนตอการกระทบยอดผลกําไรขาดทุนของสวนงานที่
เสนอรายงาน กับผลกําไรขาดทุนของกิจการที่มีนโยบายการบัญชีที่แตกตางกัน จึงควรจะระบุและอธิบาย
แยกจากกัน
การปรับยอนหลังขอมูลในงบการเงินของงวดกอน
29. หากกิจการมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของการจัดองคกรภายใน ซึ่งทําใหองคประกอบของสวน
งานที่นําเสนอรายงานเปลี่ยนแปลงตามไปดวย กิจการจะตองปรับยอนหลังขอมูลในงบการเงินของงวด
กอน รวมถึงงวดระหวางกาล ในงบการเงินงวดปจจุบัน นอกจากวาจะไมสามารถทําไดในทางปฏิบัติ หรือ
ตนทุนการพัฒนาสูงเกินไป การพิจารณาวาขอมูลไมสามารถทําไดในทางปฏิบัติ หรือตนทุนการพัฒนา
สูงเกินไป จะพิจารณาทีละรายการ ภายหลังที่มีการเปลี่ยนแปลงองคประกอบของสวนงานที่เสนอ
รายงานนั้น กิจการควรเปดเผยรายการเดิมของขอมูลตามสวนงานที่มีการปรับยอนหลังสําหรับรอบ
ระยะเวลากอน
30. หากกิจการมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของการจัดองคกรภายใน ซึ่งทําใหองคประกอบของสวน
งานที่นําเสนอรายงานมีการเปลี่ยนแปลงตามไปดวย และหากไมไดทําการปรับยอนหลังขอมูลในงบ
การเงินของงวดกอน รวมถึงงวดระหวางกาล เพื่อสะทอนใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง กิจการควรเปดเผย
ขอมูลตามสวนงานสําหรับรอบระยะเวลาปจจุบัน เกี่ยวกับการแบงสวนงานตามเกณฑเดิมและเกณฑใหม
ในปที่มีการเปลี่ยนแปลง นอกจากวาจะไมสามารถทําไดในทางปฏิบัติ หรือตนทุนการพัฒนาสูงเกินไป
การเปดเผยขอมูลของกิจการ
31. ยอหนาที่ 32 – 34 ประยุกตใชกับทุกกิจการ ตาม IFRS นี้ รวมถึงกิจการที่มีสวนงานที่เสนอ
รายงานเพียงสวนงานเดียว บางกิจการอาจจะไมไดบริหารองคกรโดยยึดตามความแตกตางของสินคา
และบริการที่เกี่ยวของ หรือความแตกตางของลักษณะทางภูมิศาสตร สวนงานที่เสนอรายงานของกิจการ
เหลานั้นอาจจะรายงานรายไดที่เกิดจากผลิตภัณฑและบริการที่แตกตางหลายๆอยาง หรือมากกวาหนึ่ง
สวนงานที่เสนอรายงานอาจจะรายงานจากผลิตภัณฑและบริการที่เหมือนกัน ในทํานองเดียวกัน สวนงาน
ที่เสนอรายงานอาจจะถือครองสินทรัพยในหลายๆพื้นที่ทางภูมิศาสตรและรายงานรายไดที่เกิดจากลูกคา
ที่อยูในพื้นที่ที่แตกตางกัน หรือมากกวาหนึ่งสวนงานที่เสนอรายงานจะดําเนินการพื้นที่เดียวกัน ขอมูลที่
จําเปนตามยอหนาที่ 32 – 34 ควรจะรายงาน หากขอมูลนั้นไมไดเปนสวนหนึ่งของขอมูลของสวนงานที่
เสนอรายงานที่กําหนดใน IFRS นี้
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ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการ
32. กิจการจะรายงานรายไดจากการขายกับลูกคาภายนอกสําหรับแตละผลิตภัณฑและบริการ หรือแตละ
กลุมของสินคาและบริการที่คลายคลึงกัน นอกจากวาจะไมสามารถทําไดในทางปฏิบัติ หรือตนทุนการ
พัฒนาสูงเกินไป ในกรณีที่ขอเท็จจริงควรไดรับการเปดเผย รายไดที่รายงานจะเปนพื้นฐานของขอมูลที่
ปรากฏในงบการเงินของกิจการ
ขอมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร
33. กิจการจะรายงานขอมูลเชิงภูมิศาสตร ดังตอไปนี้ นอกจากวาจะไมสามารถทําไดในทางปฏิบัติ หรือ
ตนทุนการพัฒนาสูงเกินไป
33.1รายไดจากการขายใหกับลูกคาภายนอก (i) ซึ่งเปนผลมาจากประเทศที่กิจการตั้งอยู (ii) ซึ่ง
เปนผลมาจากประเทศอื่นๆที่กิจการมีรายได สําหรับรายไดจากการขายใหกับลูกคาภายนอก
จากประเทศใดประเทศหนึ่งมีสาระสําคัญ รายไดนั้นควรจะแสดงแยกออกมา กิจการจะเปดเผย
พื้นฐานของรายไดจากลูกคาภายนอกในแตละประเทศ
33.2สิ น ทรั พ ย ไ ม ห มุ น เวี ย น นอกจากเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ภาษี เ งิ น ได ร อตั ด บั ญ ชี สิ น ทรั พ ย
ผลประโยชนทดแทนการจางงานหลังเกษียณอายุ และสิทธิที่เกิดจากกรมธรรมประกันภัย (i)
จากในประเทศที่กิจการตั้งอยู (ii) จากในประเทศอื่นๆ ที่กิจการถือครองสินทรัพยอยู ในกรณี
ที่สินทรัพยที่อยูในประเทศอื่นแตละประเทศ มีจํานวนที่มีสาระสําคัญ สินทรัพยเหลานั้นควรมี
การเปดเผยแยกออกมา
จํานวนที่นําเสนอรายงานควรนํามาจากขอมูลทางการเงินซึ่งถูกใชในการจัดทํางบการเงินของกิจการ
ถาหากกิจการไมสามารถทําไดในทางปฏิบัติ หรือตนทุนการพัฒนาสูงเกินไป กิจการจะตองเปดเผย
ขอเท็จจริงนี้ กิจการอาจจะนําเสนอยอดรวมของสวนของขอมูลทางภูมิศาสตรเกี่ยวกับกลุมของประเทศ
ตาง ๆ รวมทั้งขอมูลตามที่กลาวในยอหนานี้
ขอมูลเกี่ยวกับลูกคารายใหญ
34. กิจการควรนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับระดับความนาเชื่อถือของลูกคาสวนใหญ ถาจํานวนของรายไดจาก
การดําเนินการกับลูกคาภายนอกรายใดรายหนึ่งมีมูลคาตั้งแตรอยละ 10 ของรายไดของกิจการ กิจการ
ควรเปดเผยขอเท็จจริงนั้น กลาวคือ ยอดรวมของรายไดจากลูกคาแตละราย และรายชื่อของสวนงานหรือ
สวนงานที่นําเสนอรายได กิจการไมจําเปนตองเปดเผยรายชื่อของลูกคาสวนใหญหรือจํานวนของรายได
ซึ่งสวนงานแตละสวนไดรับจากลูกคารายนั้น สําหรับวัตถุประสงคของ IFRS ฉบับนี้ กลุมของกิจการที่อยู
ในรูปของกิจการที่เสนอรายงานภายใตการควบคุมเดียวกันควรไดรับการพิจารณาในฐานะลูกคาเพียง
หนึ่งราย รวมถึง รัฐบาล (ที่อยูในระดับประเทศ, รัฐ, จังหวัด, อาณาเขตหรือดินแดง, ทองถิ่น, หรือ
ตางประเทศ) และกิจการที่เปนกิจการที่นําเสนอรายงานภายใตการควบคุมของรัฐบาล ควรไดรับการ
พิจารณาในฐานะลูกคาเพียงหนึ่งราย
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การเปลี่ยนและวันถือปฏิบัติ
35. กิจการที่ถือปฏิบัติตาม IFRS นี้ กับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาปบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2552 กิจการสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กอนวันถือปฏิบัติ หากกิจการ
เลือกที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กอนวันถือปฏิบัติ กิจการตองเปดเผยวาไดเลือกปฏิบัติ
ตามมาตรฐานฉบับนี้
36. หากงบการเงินแสดงขอมูลเปรียบเทียบงวดกอนรวมอยูดวย กิจการตองปรับปรุงขอมูลตามสวนงาน
ที่รายงานไวเดิมใหเปนไปตามที่มาตรฐานฉบับนี้กําหนดไว นอกจากวาจะไมสามารถทําไดในทางปฏิบัติ
หรือตนทุนการพัฒนาสูงเกินไป
การยกเลิก IAS 14
37. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ใชแทน IAS 14 Segment Reporting

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
15

รางมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ฉบับที่ 8 เรื่อง สวนงานปฏิบัติการ

ภาคผนวก A: นิยามของคําศัพท
(ภาคผนวกนี้เปนสวนหนึ่งของ IFRS นี้)
สวนงานปฏิบัติการ

: เปนสวนประกอบหนึ่งของกิจการ
ซึ่งเปนสวนที่ดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่กอใหเกิดรายไดและคาใชจาย (รวมถึง
รายได แ ละค า ใช จ า ยที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ รายการที่ มี กั บ หน ว ยงานอื่ น ในกิ จ การ
เดียวกัน)
ซึ่งผลประกอบการจะไดรับการสอบทานโดยผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการ
ปฏิบัติการอยางเปนประจํา เพื่อใชในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากร
ใหกับสวนงานและประเมินผลการดําเนินงาน
ซึ่งสามารถหาขอมูลการเงินที่แยกได

ภาคผนวก B: การแกไข IFRS อื่น
การแกไขในภาคผนวกนี้บังคับใชกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาปบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่1
มกราคม พ.ศ. 2552 หากกิจการเลือกที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กอนวันดังกลาว การ
แกไขนี้ก็จะบังคับใชไปพรอมกัน ในยอหนาที่กลาวถึงการแกไข ขอความใหมจะแสดงดวยการขีดเสนใต
สวนขอความที่ถูกยกเลิกจะแสดงดวยการขอความที่ถูกขีดกลาง
****
เมื่อ IFRS นี้ถูกเผยแพรใน พ.ศ. 2549 การแกไขที่อยูในภาคผนวกนี้ไดถูกรวมไวในเนื้อหาของ
มาตรฐานที่เกี่ยวของในเอกสารชุดนี้
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