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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 เรื่อง ส�วนงานดําเนินงาน มีข�อกําหนด

ให�กิจการนําเสนอข�อมูลทางการเงินของส�วนงานดําเนินงาน ไว�ในหมายเหตุประกอบ

งบการเงิน เพื่อให�ผู�ใช�งบการเงิน (ที่มิใช�ผู�บริหาร) มีโอกาสรับรู�ถึงข�อมูลทางการเงินของ

ส�วนงานดําเนินงานแต�ละส�วน ประโยชน�โดยตรงท่ีผู �ใช�งบการเงินทุกกลุ�มได�รับจากการ

นําเสนอข�อมูลทางการเงินของส�วนงานดําเนินงาน คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพและความ

ถูกต�องในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ อย�างไรก็ดี การที่ข�อมูลทางการเงินของส�วนงานท่ีเสนอ

รายงานเป�นข�อมูลเดียวกับที่กิจการนําเสนอต�อผู�มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด�านการดําเนินงาน 

ซึ่งได�รับการจัดทําขึ้นตามเกณฑ�ด�านบัญชีบริหารท่ีใช�ภายในกิจการ (อันอาจมีความแตกต�าง

จากข�อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน) เป�นสาเหตุหน่ึงท่ีส�งผลให�กิจการต�อง

แสดงรายละเอียดการกระทบยอดตัวเลขดังกล�าว เพื่อให�ผู�ใช�งบการเงินได�ทราบถึงสาเหตุของ

ความแตกต�างระหว�างจํานวนเงินท่ีจัดทําขึ้นตามเกณฑ�ด�านบัญชีบริหารกับจํานวนเงินท่ีแสดง

ไว�ในหน�างบการเงินของกิจการที่จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

คําสําคัญ: ส�วนงานดําเนินงาน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
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Thai Financial Reporting Standard 8 : Operating Segments require that an entity should disclose 

financial information of operating segments in notes to the financial statements in order to provide that 

information to non-manager users of financial statements. Equally importantly, all users of financial 

statements would benefit from disclosure of financial information of operating segments by improving 

their efficiency in economic decision making. However, financial information of operating segments 

disclosed in notes to financial statements is as same as information presented to chief operating decision 

maker (CODM). This information is based on managerial accounting which may be different from amounts 

prepared in accordance with Thai Financial Reporting Standards (TFRSs). This difference between TFRS 

based amounts presented in face of the financial statements and figures based on management 

accounting disclosed in notes to the financial statements leads to requirement about reconciliation in 

an entity’s notes to financial statements.

Keywords: Operating Segments, Financial Reporting Standard 8, Costs and Benefits

ABSTRACT

ต�นทุนและประโยชน�ของข�อมูลทางการเงิน
ของส�วนงานดําเนินงาน

ขอกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 8 เรื่อง สวนงานดําเนินงาน ไดกําหนดนิยามวา
สวนงานดําเนินงาน (Operating Segments) หมายถึง
องค ประกอบของกิจการที่ เป นส วนงานที่ เกี่ยวข องกับ
กิจกรรมทางธุรกิจ ซึ่งกอใหเกิดรายไดและคาใชจาย รวมท้ัง
สวนงานซึ่งผู มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงาน 
(Chief Operating Decision Maker: CODM) มัก
สอบทานผลการดําเนินงานเปนประจําเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนเปนสวนงานซ่ึงมีขอมูลทางการเงินแยกตางหาก
จากสวนงานดําเนินงานอ่ืนได

ความเป�นมาของส�วนงานดําเนินงาน
ในอดีต ร างมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทย

ฉบับที่ 50 ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ เรื่อง การเสนอขอมูล

ทางการเงินจําแนกตามสวนงาน ซึ่งเปนไปตามมาตรฐาน
การบัญชีระหวางประเทศ ฉบับท่ี 14 ฉบับปรับปรุงป
ค.ศ. 1997 เสนอใหใช “แนวทางการจดัการ” (Management 
Approach) โดยใชโครงสรางองคกรและระบบการรายงาน
ทางการเงินภายในของกิจการเปนเกณฑในการกําหนด

สวนงาน มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาวก็ยอมรับวิธี
การกําหนดสวนงานโดยใช “แนวทางความเส่ียงและ
ผลตอบแทน” (Risk and Return Approach) เนื่องจาก
ตามปกติแลว กิจการสวนใหญจะจัดองคกรและมีระบบ
การรายงานตามแหลงที่มาของความเสี่ยงที่มีผลกระทบ
ตอกิจการอยูแลว นั่นคือ โครงสรางและระบบการรายงาน
ทางการเงินภายในของกิจการเปนหลักฐานที่แสดงใหเห็น
ถึงความเส่ียงและผลตอบแทนของผลิตภัณฑ หรือการ
ดําเนินงานในสวนภูมิศาสตรตาง  ๆ  เชน กิจการมักจัด
โครงสรางองคกรตามสายผลิตภัณฑ หรือตามภูมิภาค

ปจจุบันมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 
เรื่อง สวนงานดําเนินงาน (Thai Financial Reporting Do
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Standard: TFRS 8) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 ซึ่งมีผล
บังคับใชกับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตนในหรือหลังวันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2557 เปนตนไปนั้น มีขอกําหนดให
กิจการนําเสนอขอมูลทางการเงินของสวนงานดําเนินงาน
ที่เขาเกณฑการพิจารณาวาเปนสวนงานที่เสนอรายงาน 
(Reportable Segment) ไว  ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินของกิจการ เพื่อใหผู ใชงบการเงินภายนอกได
ทราบถึงขอมูลทางการเงินของสวนงานดําเนินงานแตละสวน 
ในลักษณะเดียวกับขอมูลที่นําเสนอตอผูบริหารภายในกิจการ
ที่เปนผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงาน ซึ่งเปน
ความรับผิดชอบของฝายบริหารท่ีจะใชดุลยพินิจในการ
จัดกลุมกิจกรรมเปนสวนงานตาง ๆ  ซึ่งอาจพิจารณาจาก
ปจจัยตาง ๆ  เชน ลักษณะของผลิตภัณฑและบริการ ลักษณะ
ของกระบวนการผลิต วิธีการทางการตลาด และการ
ดําเนินงานในสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจที่แตกตางกัน 
เปนตน การเปดเผยขอมูลสวนงานดําเนินงานตามมาตรฐาน
ฉบับน้ีเปนไปตามแนวทางการจัดการ ซึ่งจะทําใหผู ลงทุน
สามารถสอบทานผลการดําเนินงานจากมุมมองเดียวกับ
ผูบริหารของกิจการ และทําใหผูลงทุนสามารถมองไดเห็นได
อย างชัดเจนถึงความเสี่ยงและโอกาส ตลอดจนมูลค า
ของรายการที่ผู บริหารเห็นวามีความสําคัญและนํามาใช
ประกอบการตัดสินใจท่ีสําคัญ นอกจากน้ี การใชแนวทาง
การจัดการดังกลาวยังกอใหเกิดการเชื่อมโยงที่ดีขึ้นระหวาง
งบการเงินและขอมูลที่นําเสนอในบทสรุปของผู บริหาร
ตลอดจนการเปดเผยขอมูลที่มีการนําเสนอภายในกิจการ
ตอผูบริหารอยูแลวยอมหมายความวากิจการไมตองใชความ
พยายาม เวลาหรือตนทุนในการนําเสนอรายงานเกี่ยวกับ
สวนงานดําเนินงานเพิ่มขึ้นอยางมีสาระสําคัญ

ประโยชน�ของข�อมูลส�วนงานดําเนินงาน
ขอมูลสวนงานดําเนินงานมีความสําคัญ เน่ืองจากการ

ดําเนินธุรกิจในปจจุบันมีความซับซอนและเปลี่ยนแปลง
อยู เสมอ ผู ที่เกี่ยวของกับกิจการจึงตองการทราบความ
เปนไปของกิจการ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนท่ีเกี่ยวของกับ

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานเพ่ือชวยในการตัดสินใจ
เชิงเศรษฐกิจ ขอมูลสวนงานดําเนินงานเปนขอมูลที่เปน
ประโยชนต อผู  ใช งบการเงิน เพื่อให สามารถประเมิน
ความเส่ียงและผลตอบแทนของสวนงานตาง ๆ  ของกิจการ
ได เนื่องจากผูใชงบการเงินอาจไมสามารถประเมินการ
กระจายความเ ส่ียงหรือสถานะของกิจการจากข อมูล
ในงบการเงินโดยรวมได กิจการจึงเสนอขอมูลทางการเงิน
ตามส วนงานดําเนินงานเพื่อสนองความต องการของ
ผูใชงบการเงินดังกลาว การนําเสนอขอมูลทางการเงินของ
สวนงานดําเนินงานไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินจะ
กอใหเกิดประโยชนตอภาพรวมของการนําเสนอรายงาน
ทางการเงินดังนี้

ประการแรก การเปดเผยขอมูลของสวนงานดําเนินงาน
มีส วนชวยใหผู  ใช งบการเงินสามารถทําความเขาใจถึง
ความเส่ียงที่กิจการประสบอยูตลอดจนแนวทางในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของกิจการ รวมทั้งมีสวนชวยลดความ
ไมเทาเทียมกันของขอมูล (Information Asymmetry) 
ระหวางผู บริหารกิจการและผู ลงทุน(ที่ไมไดมีฐานะเปน
ผูบริหาร) ไดอีกดวย ซึ่งความไมเทาเทียมกันของขอมูลนี้
เปนสาเหตุหลักประการหนึ่งที่บั่นทอนความสามารถใน
การตัดสินใจดานการลงทุนท่ีดี ทั้งนี้การที่ TFRS 8 เรื่อง 
สวนงานดําเนินงาน กําหนดใหเปดเผยขอมูลของสวนงาน
ดําเนินงานในลักษณะเดียวกับขอมูลท่ีนําเสนอตอผูมีอํานาจ
ตัดสินใจสูงสุดดานการบริหารนั้นเปนกระบวนการท่ีทําใหมี
การแปลงขอมูลภายใน (Inside Information) มาเปนขอมูล
ที่เปดเผยตอบุคคลภายนอก (Outside Information) 
กระบวนการดังกลาวทําใหรายงานทางการเงินของกิจการ
นําเสนอขอมูลอยางทันเวลา และลดปญหาจากการที่
ผู บริหารอาจชะลอการเปดเผยขอมูลบางอยางของกิจการ
ตอสาธารณะเพื่อประโยชนสวนตน เชน การปกปดขอมูล
บางอยางเพ่ือใหราคาหลักทรัพยหุนทุนของกิจการเพ่ิมสูงข้ึน
ถึงระดับท่ีตองการแลวจึงขายเงินลงทุนนั้นกอนประกาศ
ขอเท็จจริงที่สงผลในทางลบตอกิจการ ซึ่งในกรณีนี้ถือไดวา
ประโยชนที่ผู ใช งบการเงินไดรับ คือ การลดระดับของDo
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ความไมเทาเทียมกันของขอมูลระหวางผูบริหารกิจการและ
ผูลงทุนประเภทท่ีเรียกวา Adverse Selection ซึ่งเปน
ภาวะท่ีผู บริหารมีขอมูลมากกวาผู ใชงบการเงิน (ที่มิใช
ผูบริหาร) การมีขอมูลที่มากกวาน้ีทําใหเกิดความไดเปรียบ
ในการตัดสินใจทางธุรกิจในรายการคาที่เกิดขึ้นหรือที่กําลัง
จะเกิดขึ้น เชน การตัดสินใจซ้ือหรือขายหุนของกิจการ 
เปนตน นอกจากน้ีประโยชนที่เห็นไดชัดอีกประการหน่ึง
ของการเปดเผยขอมูลทางการเงินของสวนงานดําเนินงาน 
คือ การที่ผูใชงบการเงิน (ที่มิใชผูบริหาร) สามารถเขาถึง
ขอมูลทางการเงินของสวนงานดําเนินงานได มีสวนชวย
ในการลดความไมเทาเทียมกันของขอมูลระหวางผูบริหาร
กิจการและผู ลงทุนประเภทที่เรียกวา Moral Hazard
ซึ่งเปนภาวะที่ผู บริหารมีขอมูลเกี่ยวกับการพิจารณาวาตน
สามารถบริหารกิจการใหมีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย
ที่ตั้งไวตามขอตกลงในการบริหารงานหรือไม ในขณะท่ี
ผู ใชงบการเงิน (ที่มิใชผู บริหาร) ไมมีขอมูลดังกลาว ซึ่ง
เปนการเปดโอกาสใหผู บริหารสามารถอางเหตุผลอื่นเพื่อ
นํามาอธิบายถึงกรณีที่ไมสามารถบริหารกิจการใหมีผลการ
ดําเนินงานและฐานะการเงินตามที่ไดตั้งเปาหมายไวได

ประการท่ีสอง ประโยชนที่เห็นไดชัดเจนประการหน่ึง
ของขอมูลทางการเงินของสวนงานดําเนินงาน คือการ
เปดเผยขอมูลทางการเงินของสวนงานดําเนินงานแตละสวน
ไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินนั้นมีสวนชวยเพ่ิมคุณคา
ของงบการเงินเกี่ยวกับลักษณะเชิงคุณภาพดานความ
เกี่ยวของกับการตัดสินใจ (Relevance) โดยเฉพาะใน
สวนที่เปนคุณสมบัติดานการคาดการณถึงสิ่งที่อาจเกิดข้ึน
ในอนาคต (Predictive Value) เนื่องจากทําใหผู  ใช 
งบการเงินไดทราบรายละเอียดวาแตละสวนงานดําเนินงาน
มีการลงทุนในสินทรัพยและจัดหาเงินจากการกูยืมเปนเงิน
เทาไร และสวนงานดําเนินงานดังกลาวกอใหเกิดรายไดและ
ผลกําไรเปนจํานวนเงินเทาใด ผลกําไรหรือผลขาดทุนรวม
ของกิจการไดรับอิทธิพลจากสวนงานดําเนินงานใด สวนงาน
ดําเนินงานใดมีอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมมากที่สุด 
สวนงานดําเนินงานใดกอใหเกิดผลขาดทุนมากท่ีสุด และ

ในอนาคตสวนงานดําเนินงานใดมีแนวโนมที่จะถูกยกเลิก
โดยฝายบริหารเนื่องจากกอใหเกิดผลขาดทุนมากท่ีสุด 
เป นต น นอกจากน้ี ข อมูลทางการเงินของส วนงาน
ดําเนินงานแตละสวนยังชวยเพ่ิมคุณคาของรายงานทาง
การเงินในลักษณะของการใหคํายืนยันถึงสิ่งท่ีเคยไดรับ
การคาดการณไวในอดีต (Confirmatory Value) อีกดวย 
กลาวคือ การเปดเผยขอมูลของสวนงานดําเนินงานแตละ
สวนทําใหเห็นรายละเอียดของผลกําไรหรือผลขาดทุน
ของสวนงาน ตลอดจนสินทรัพยและหน้ีสินของสวนงาน
ดําเนินงานแตละสวนงานวามีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงสอดคลอง
กับการคาดการณในอดีตหรือไม

ประการที่สาม กิจการจะนําเสนอขอมูลทางการเงินของ
สวนงานดําเนินงานตาง  ๆ  ซึ่งมีความสัมพันธกับรายงาน
ภายในท่ีใชเพื่อวัตถุประสงคดานการบริหาร ซึ่งจะสงผลให
ผู ลงทุนมีโอกาสไดรับขอมูลที่ทําใหสามารถพิจารณาผล
การดําเนินงานของกิจการจากมุมมองเดียวกันกับผูบริหาร 
ตลอดจนจะทําใหผู ลงทุนไดรับขอมูลผลการดําเนินงาน
ของกิจการที่มีความเกี่ยวของกับการตัดสินใจมากย่ิงขึ้น 
คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศยังมี
ความเห็นวาการใชมุมมองของฝายบริหารจะชวยแกไขปญหา
เกี่ยวกับกิจการท่ีมีส วนงานเพียงส วนเดียว เนื่องจาก
โดยทั่วไปแลว กิจการสวนใหญมักมีการแยกองคประกอบ
ของการดําเนินงานทางธุรกิจโดยมีวัตถุประสงคเพื่อจัดทํา
และนําเสนอรายงานเพื่อนํามาใชในการบริหารงานภายใน
กิจการ หรือกล าวอีกนัยหนึ่งคือ ในป จจุบันมีกิจการ

จํานวนมากท่ีมีการแยกสวนประกอบของการดําเนินงาน
ทางธุรกิจ ตลอดจนจัดทํารายงานภายในแยกตามสวนงาน
ดําเนินงานดังกลาวเสนอตอผู บริหาร เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจ คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ
มีความเห็นวาการนําเสนอรายงานโดยใชเกณฑเชนเดียวกับ
การนําเสนอรายงานภายในกิจการจะช วยให ผู จัดทํา
งบการเงินสามารถส่ือสารกับผูลงทุนและผูใชงบการเงิน
อื่น ๆ  ไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นDo
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บทความวิชาการ

ประการที่สี่ กิจการจะสามารถรายงานขอมูลที่มี
ความสอดคลองมากย่ิงขึ้นกับขอมูลในสวนอ่ืนของรายงาน
ประจําป เชน บทสรุปของฝายบริหาร หรือบทวิเคราะห
ของฝายบริหาร เปนตน คุณคาในการวิเคราะหขอมูล
ที่ไดรับก็จะมากขึ้นดวย เน่ืองจากมีความสอดคลองกับการ
จัดโครงสรางองคกรของกิจการและภาพรวมในการสื่อสาร
ดานการเงิน การบูรณาการในลักษณะน้ีจะชวยเพ่ิมความ
เขาใจของผูอานงบการเงินทั้งในสวนของขอมูลทางการเงิน
ของสวนงานดําเนินงานตาง ๆ  ตลอดจนบทสรุปของฝาย
บริหาร

ประการสุดทาย การท่ี TFRS 8 อนุญาตใหกิจการ
สามารถนําเสนอขอมูลทางการเงินของสวนงานดําเนินงาน
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินไดโดยใชตัวเลขเดียวกับ
ตัวเลขที่ใชภายในกิจการ ซึ่งไดรับการจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑ
ดานบัญชีบริหาร (ซึ่งอาจมีความแตกตางจากขอกําหนดของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินไดนั้น) ชวยลดข้ันตอน
การนําเสนอขอมูลทางการเงินของสวนงานดําเนินงาน
ใหเหลือเพียงข้ันตอนเดียว เนื่องจากขอมูลทางการเงินของ
สวนงานดําเนินงานของกิจการสามารถนําไปใชไดทั้งในการ
จัดทํารายงานภายในและภายนอกกิจการ นอกจากน้ี
กิจการสามารถนําเสนอขอมูลสวนงานดําเนินงานไดมากขึ้น
ในการนําเสนองบการเงินระหวางกาล เนื่องจากขอมูลที่
นํามาเปดเผยนั้นมีพื้นฐานบนการนําเสนอรายงานที่ใชเพื่อ
วัตถุประสงคภายในกิจการ กิจการจะสามารถนําเสนอขอมูล
สวนงานดําเนินงานในงบการเงินระหวางกาลไดทันเวลา
มากยิ่งขึ้นโดยมิไดกอใหเกิดตนทุนที่สูงขึ้น

ต�นทุนของข�อมูลส�วนงานดําเนินงาน
ในปจจุบัน กิจการสามารถตัดสินใจไดดวยตัวเองวา

กิจการมีสวนงานที่เสนอรายงานประเภทใดบาง และมี
สวนงานจํานวนเทาไร โดยพิจารณาจากมุมมองของผูบริหาร
เปนหลัก ถึงแมขอมูลสวนงานดําเนินงานมีประโยชนดังกลาว
ขางตน แตก็ยังมีต นทุนในการนําเสนอขอมูลสวนงาน
ดําเนินงาน ดังนี้

1. กิจการอาจตองวัดคารายการแตละบรรทัดที่ใชใน
การนําเสนอขอมูลทางการเงินแยกตามสวนงานดําเนินงาน
แต ะส วนด วยเกณฑ เดียวกับใช  ในการจัดทํารายงาน
เสนอตอผูบริหาร เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานและจัดสรร
ทรัพยากร ซึ่งอาจแตกตางจากการวัดมูลคาของแตรายการ
แตละบรรทัดตามหลักการของมาตรฐานการรายงานทางการ
เงินที่ ใช ในการจัดทํางบการเงินเพื่อวัตถุประสงคทั่วไป 
(General-purposed Financial Statements) เพื่อ
นําเสนอต อบุคคลภายนอก ดังนั้น การใช ข อมูลของ
ฝายบริหารเปนเกณฑในการนําเสนอขอมูลทางการเงินแยก
ตามสวนงาน อาจทําใหผูใชงบการเงินไมสามารถทําความ
เขาใจเกี่ยวกับการวัดคารายการแตละบรรทัดตามเกณฑ
ที่ใชในการบริหารงานภายในของกิจการ ซึ่งอาจไมเปนไป
ตามข อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ตลอดจนทําใหขาดการเช่ือมโยงระหวางขอมูลท่ีนําเสนอ
เกี่ยวกับสวนงานในแตละสวนกับขอมูลอื่นที่นําเสนอใน
งบการเงินที่จัดทําขึ้นตามขอกําหนดของมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน กิจการตองนําเสนอขอมูลเก่ียวกับ
การกระทบยอดจากตัวเลขที่จัดทําขึ้นตามเกณฑด าน
บัญชีบริหารไปเปนตัวเลขในงบการเงินท่ีจัดทําข้ึนตาม
ขอกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งเปน
ขอมูลท่ีสําคัญในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

2. บางครั้งการนําเสนอขอมูลส วนงานดําเนินงาน
โดยพิจารณาจากมุมมองของผู บริหารเปนหลัก สงผลให
การนําเสนอขอมูลของสวนงานดําเนินงานแตละสวนที่
อิงกับรายงานภายในของแตละกิจการอาจไมสามารถนํามา
เปรียบเทียบกับกิจการอื่น ซึ่งประกอบธุรกิจในลักษณะ
เดียวกันได   เพราะอาจมีมุมมองท่ีในการบริหารงาน
ภายในกิจการแตกต าง กัน  ซึ่ งจะนําไปสู การสูญเ สีย
ความสามารถในการเปรียบเทียบกันไดของขอมูลระหวาง
กิจการ นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงสวนงานที่เสนอรายงาน
ในแตละปตามดุลยพินิจของผู บริหาร รวมทั้งการปรับ
โครงสรางองคกรภายในท่ีเกิดข้ึนเปนประจําอาจทําให
ผู ใชงบการเงินภายนอกขาดขอมูลท่ีแสดงถึงแนวโนมในDo
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ต�นทุนและประโยชน�ของข�อมูลทางการเงินของส�วนงานดําเนินงาน

อนาคตของขอมูลทางการเงินในแตละสวนงานดําเนินงาน
ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสวนงานท่ีเสนอรายงานใน
แตละปอีกดวย

บทสรุปและข�อเสนอแนะ
ขอกําหนดของ TFRS 8 เรื่อง สวนงานดําเนินงาน

ที่กําหนดใหกิจการนําเสนอขอมูลทางการเงินของสวนงาน
ดํา เ นินงาน  โดยพิจารณาจากมุมมองของผู มีอํ านาจ
ตัดสินใจสูงสุดด านการดําเนินงานเป นหลักนั้น  เป น
ขอกําหนดที่กอใหเกิดประโยชนมากในการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของกลไกการทํางานของตลาดทุน เพราะชวยลดระดับของ
ความไมเทาเทียมกันของขอมูลระหวางผูบริหารกิจการและ
ผูใชงบการเงิน (ที่มิใชผูบริหาร) ขอมูลสวนงานดําเนินงาน
จะชวยเพ่ิมความโปรงใส และชวยสงเสริมใหเกิดการ
ตัดสินใจลงทุนที่ดีขึ้นในวงกวางได ในขณะที่กิจการเปน
ผูรับภาระดานเวลาและคาใชจายในการจัดเก็บสถิติขอมูล 
ตลอดจนการเปดเผยตามขอกําหนดของมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ทั้งน้ีหากพิจารณาถึงแนวโนมของการ
เปล่ียนแปลงขอกําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
แลว จะพบวาขอกําหนดเกี่ยวกับการเพิ่มระดับของการ
เปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึน 
ซึ่งจะเห็นไดวาขอมูลที่กําหนดใหเปดเผยเพิ่มเติมเหลานี้
เปนขอมูลที่เดิมทีแลวจะเปนที่ทราบกันเฉพาะในกลุมของ

ผู บริหารระดับสูงเทานั้น โดยที่ผู ลงทุน (ที่มิใชผู บริหาร)
ไมมีโอกาสเขาถึงขอมูลเหลานี้ การเตรียมพรอมที่ดีของ
กิจการ คือการทําความเขาใจขอกําหนดของมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินอยางถองแท เพื่อจัดเตรียมฐานขอมูล
ที่ถูกตอง ครบถวนและเพียงพอแกการรับรูรายการ และ
วัดมูลคา รวมทั้งเปดเผยขอมูลไดอยางถูกตองตามขอกําหนด
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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