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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11
เรือ่ ง สัญญาก่อสร้าง
บทนา
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ท่จี ะกาหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับรายได้ และต้ นทุน
ของสัญญาก่อสร้ าง
ประเด็นหลักทางการบัญชีเกี่ยวกับสัญญาก่อสร้ าง คือ การปั นส่วนรายได้ และต้ นทุนให้ กับงวดบัญชีท่ี
มีการก่อสร้ าง เนื่องจากลักษณะของงานก่อสร้ างส่วนใหญ่มีวันที่เริ่มต้ นและสิ้นสุดการก่อสร้ างต่างรอบบัญชีกนั
ขอบเขต
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ นี้ ต้ อ งถือปฏิบั ติกับการบั ญ ชีสาหรั บ สัญญาก่อสร้ างในงบการเงิน ของ
กิจการที่รับงานก่อสร้ าง
คานิยาม
สัญญาก่อสร้ าง หมายถึง สัญญาที่ทาขึ้นโดยเฉพาะเพื่อก่อสร้ างสินทรัพย์รายการเดียว เช่น สะพาน
ตึก เขื่อน ท่อส่งนา้ มัน ถนน เรือ อุโมงค์ หรือก่อสร้ างสินทรัพย์หลายรายการซึ่งสัมพันธ์กันอย่างใกล้ ชิด
หรื อต้ องพึ่ งพากันในด้ านการออกแบบ เทคโนโลยีและหน้ าที่ หรื อวั ตถุ ประสงค์ในการใช้ ประโยชน์ข้ัน
สุดท้ า ย เช่ น สัญ ญาก่ อ สร้ า งโรงกลั่ น น้า มัน และสัญ ญาก่อสร้ า งโรงงานและอุป กรณ์ หลายรายการซึ่ ง มี
ความสัมพั น ธ์กัน นอกจากนี้ สัญ ญาก่ อ สร้ า งยัง รวมถึ งสัญ ญาการให้ บ ริ ก ารที่เ กี่ยวข้ อ งโดยตรงกับ การ
ก่อสร้ างสินทรัพย์ เช่น สัญญาว่าจ้ างผู้จัดการโครงการ หรือสถาปนิก และสัญญาการซ่อมบารุงหรือการรื้อ
ถอนสินทรัพย์และสัญญาฟื้ นฟูสภาพแวดล้ อมภายหลังการรื้อถอนสินทรัพย์
สัญญาก่อสร้ างตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มี 2 ลักษณะ คือ
1) สัญญาราคาคงที่ หมายถึง สัญญาก่อสร้ างซึ่งมีการตกลงด้ วยราคาคงที่หรือด้ วยอัตราคงที่ต่อ
หน่ ว ยของผลผลิ ตที่ร ะบุ ไว้ ในสัญ ญา ในบางกรณี ร าคาหรื อ อัตราที่ตกลงกัน ขึ้ น อยู่ กับ การ
เปลี่ยนแปลงของต้ นทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในสัญญา
2) สัญญาต้ นทุนบวกส่วนเพิ่ม หมายถึง สัญญาก่อสร้ างซึ่งกิจการจะได้ รับคืนต้ นทุนตามที่ตกลงกัน
บวกส่วนเพิ่ม ซึ่งส่วนเพิ่มนั้นกาหนดเป็ นอัตราร้ อยละของต้ นทุนดังกล่าวหรือเป็ นจานวนคงที่
การรวมและการแยกสัญญาก่อสร้าง
เมื่อกิจการทาสัญญาเพื่อก่อสร้ างสินทรัพย์หลายรายการ การก่อสร้ างสินทรัพย์แต่ละรายการต้ อง
ถือเสมือนว่าได้ มีการทาสัญญาก่อสร้ างแยกจากกัน หากเป็ นไปตามเงื่อนไขทุกข้ อต่อไปนี้
1. สินทรัพย์แต่ละรายการมีข้อเสนอที่แยกจากกัน
2. สินทรัพย์แต่ละรายการมีการต่อรองแยกจากกัน นอกจากนั้น กิจการผู้รับงานก่อสร้ างและ
ลูกค้ าสามารถยอมรับหรือปฏิเสธสัญญาส่วนที่เกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์แต่ละรายการได้
3. ต้ นทุนหรือรายได้ ของสินทรัพย์แต่ละรายการสามารถระบุได้
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กิจการต้ องปฏิบัติต่อกลุ่มสัญญาก่อสร้ างเสมือนว่าเป็ น สัญญาเดียว ไม่ว่ากลุ่มสัญญานั้นจะทากับ
ลูกค้ าเพียงรายเดียวหรือหลายราย หากเป็ นไปตามเงื่อนไขทุกข้ อต่อไปนี้
1. สัญญาหลายสัญญามีการต่อรองร่วมกันในลักษณะของสัญญาชุดเดียวกัน
2. สัญญาทุกสัญญามีความสัมพันธ์กันอย่างมาก จนทาให้ สัญญาแต่ละสัญญาเป็ นส่วนหนึ่งของ
โครงการเดียวซึ่งมีอตั รากาไรร่วมกัน
3. การปฏิบัติตามสัญญาทุกสัญญาเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน หรือเกิดขึ้นเป็ นลาดับต่อเนื่องกัน
สัญญาก่อสร้ างอาจให้ สิทธิเลือกแก่ลูกค้ าหรืออาจมีการแก้ ไขเพื่อให้ ลูกค้ าว่าจ้ างกิจการให้ ก่อสร้ าง
สินทรั พย์เพิ่ มเติมได้ สินทรั พย์ท่ีก่อสร้ างเพิ่ มเติมนี้ กิจการต้ องปฏิบัติเสมือนว่ าเป็ นสัญญาก่อสร้ างแยก
ต่างหาก เมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขข้ อใดข้ อหนึ่งต่อไปนี้
1. สินทรัพย์ท่กี ่อสร้ างเพิ่ มเติมแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญจากสินทรัพย์ท่รี ะบุในสัญญาเดิม ไม่ว่า
จะเป็ นในด้ านการออกแบบ เทคโนโลยี หรือการใช้ ประโยชน์
2. การต่อรองราคาของสินทรัพย์ท่กี ่อสร้ างเพิ่มเติมไม่ได้ คานึงถึงราคาตามสัญญาเดิม
รายได้ค่าก่อสร้าง
กิจการต้ องวัดมูลค่ารายได้ ค่าก่อสร้ างด้ วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้ รับหรือที่ค้างรับ ซึ่ง
ประกอบด้ วย
1. จานวนรายได้ เมื่อเริ่มแรกตามที่ตกลงตามสัญญา
2. จานวนเงินที่เกี่ยวข้ องกับการเปลี่ยนแปลงสัญญา อันเกิดจากการดัดแปลงงาน การเรียกร้ อง
ค่าชดเชย หรือการจ่ายเงินเพื่อจูงใจ หากเป็ นไปตามเงื่อนไขทุกข้ อดังนี้
1) อยู่ในขอบเขตของการมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ท่จี ะก่อให้ เกิดรายได้
2) สามารถวัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชื่อถือ
การวัดมูลค่าของรายได้ จะถูกกระทบด้ วยความไม่แน่นอนต่างๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับผลของเหตุการณ์ใน
อนาคต กิจการต้ องทบทวนประมาณการเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นหรือเมื่อความไม่แน่นอนนั้นหมดไป
การดัดแปลงงานตามคาสั่งของลูกค้ าจะทาให้ ขอบเขตงานตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจทาให้
รายได้ ค่าก่อสร้ างเพิ่มขึ้นหรือลดลง จานวนเงินที่เกี่ยวข้ องกับการดัดแปลงงานจะรวมเป็ นรายได้ ค่าก่อสร้ าง
ได้ กต็ ่อเมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขทุกข้ อต่อไปนี้
1) มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ท่ลี ูกค้ าจะอนุมัติการดัดแปลงงานและจานวนรายได้ ท่เี กิดจากการ
ดัดแปลงนั้น
2) สามารถวัดมูลค่าของจานวนรายได้ ได้ อย่างน่าเชื่อถือ
ค่าชดเชย หมายถึง จานวนที่กิจการผู้รับงานก่อสร้ างจะเรี ยกเก็บจากลูกค้ าหรื อบุคคลที่สามเพื่ อ
เรียกคืนต้ นทุนที่ไม่ได้ รวมอยู่ในราคาตามสัญญา เช่น
- ค่าชดเชยจากการที่ลูกค้ าทาให้ การก่อสร้ างล่าช้ า
- ความผิดพลาดในการกาหนดรายละเอียดที่ใช้ หรือการออกแบบ หรือการดัดแปลงงานที่ยังมี
ข้ อโต้ แย้ งกันอยู่
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การวัดมูลค่าของจานวนรายได้ ท่เี กิดขึ้นจากค่าชดเชยมีความไม่แน่นอนสูงและมักขึ้นอยู่กับผลของ
การเจรจา ดังนั้น กิจการจะรวมค่าชดเชยเป็ นรายได้ ค่าก่อสร้ างได้ กต็ ่อเมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขทุกข้ อต่อไปนี้
1) มีการเจรจาถึ งขั้ นตกลงซึ่ งทาให้ มีความเป็ นไปได้ ค่อ นข้ างแน่ ท่ีลูก ค้ า จะรั บ ผิดชอบต่อการ
เรียกร้ องนั้น
2) มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ท่ลี ูกค้ าจะยอมรับจานวนเงินนั้น และเป็ นจานวนเงินที่สามารถวัด
มูลค่าได้ อย่างน่าเชื่อถือ
จานวนที่จ่ายให้ เพื่อจูงใจ หมายถึง จานวนเพิ่มเติมที่กจิ การได้ รับหากผลงานเป็ นไปตามมาตรฐาน
ที่กาหนดไว้ หรื อสูงกว่า กิจการจะรวมเงินจูงใจเป็ นรายได้ ค่าก่อสร้ างได้ กต็ ่อเมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขทุกข้ อ
ต่อไปนี้
1) งานก่อสร้ างแล้ วเสร็จจนถึงขั้นที่มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ท่ผี ลงานจะเป็ นไปตามมาตรฐาน
ที่กาหนดไว้ หรือสูงกว่า
2) สามารถวัดมูลค่าของจานวนเงินที่จ่ายให้ เพื่อจูงใจได้ อย่างน่าเชื่อถือ
ต้นทุนการก่อสร้าง
ประกอบด้ วย รายการทุกข้ อต่อไปนี้
1) ต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับงานก่อสร้ างตามสัญญา ตัวอย่างเช่น
- ต้ นทุนค่าแรงงานและค่าควบคุมงานที่เกิดขึ้น ณ สถานที่ก่อสร้ าง
- ต้ นทุนวัสดุท่ใี ช้ ในการก่อสร้ าง
- ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ท่ใี ช้ ในการก่อสร้ าง
- ต้ นทุนในการย้ ายอาคาร เครื่องจักร และวัสดุไปหรือกลับจากสถานที่ก่อสร้ าง
- ต้ นทุนในการเช่าอาคารและอุปกรณ์
- ต้ นทุนการออกแบบและการให้ ความช่วยเหลือด้ านเทคนิคซึ่งเกี่ยวข้ องโดยตรงกับสัญญา
ก่อสร้ าง
- ประมาณการต้ นทุนในการแก้ ไขและประกันผลงาน ซึ่งรวมถึงต้ นทุนในการรับประกันที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น
- ค่าชดเชยที่บุคคลที่สามเรียกร้ อง
รายได้ ท่กี ิจการได้ รับจากผลพลอยได้ ซึ่งไม่รวมอยู่ในรายได้ ค่าก่อสร้ าง อาจนาไปลดต้ นทุน
ข้ างต้ นได้ เช่น รายได้ จากการขายวัสดุเหลือใช้ จากการก่อสร้ าง และจากการจาหน่ายอาคาร
และอุปกรณ์เมื่อสิ้นสุดสัญญาก่อสร้ าง
2) ต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องกับการก่อสร้ างโดยทั่วไป ซึ่งสามารถปั นส่วนให้ กับงานก่อสร้ างตามสัญญา
ตัวอย่างเช่น
- ค่าประกันภัย
- ต้ นทุนการออกแบบและการให้ ความช่วยเหลือด้ านเทคนิคซึ่งไม่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับงาน
ก่อสร้ างตามสัญญา
- ค่าโสหุ้ยการก่อสร้ าง รวมถึง ต้ นทุนในการจัดทาและประมวลผลค่าแรงงาน
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- ต้ นทุนการกู้ยืม
กิจการต้ องใช้ วิธีการปั นส่วนต้ นทุนที่เป็ นระบบและสมเหตุสมผลอย่างสม่าเสมอเพื่อปันส่วน
ต้ น ทุ น ทุ ก ประเภทที่มีลั ก ษณะคล้ า ยคลึ ง กัน โดยต้ อ งเป็ นเกณฑ์ ท่ีก าหนดจากระดั บ การ
ดาเนินงานตามปกติของกิจกรรมการก่อสร้ าง
3) ต้ นทุ นอื่นที่สามารถเรี ยกเก็บจากผู้ ว่าจ้ างได้ ภายใต้ เงื่อนไขของสัญญาก่อสร้ าง อาจรวมถึง
ต้ นทุนการบริหารทั่วไปและต้ นทุนในการพัฒนา ซึ่งเป็ นจานวนที่กิจการสามารถเรียกเก็บตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว้ ในสัญญา
ต้ นทุนที่ไม่เกี่ยวข้ องกับการก่อสร้ าง หรือไม่สามารถปันส่วนให้ กบั งานก่อสร้ างได้ ต้ องไม่นาไปรวม
เป็ นต้ นทุนของสัญญาก่อสร้ าง ตัวอย่างเช่น
- ต้ นทุนการบริหารทั่วไป ซึ่งการเรียกชาระคืนจากผู้ว่าจ้ างไม่ได้ ระบุไว้ ในสัญญา
- ต้ นทุนในการขาย
- ต้ นทุนในการวิจัยและพัฒนา ซึ่งการเรียกชาระคืนจากผู้ว่าจ้ างไม่ได้ ระบุไว้ ในสัญญา
- ค่ า เสื่อ มราคาของอาคารและอุ ป กรณ์ ท่ีไม่ ไ ด้ ใช้ งาน ซึ่ งไม่ ได้ น ามาใช้ ใ นงานก่ อ สร้ า ง
ดังกล่าว
การรับรูร้ ายได้ค่าก่อสร้างและต้นทุนค่าก่อสร้าง
เมื่อ กิจ การสามารถประมาณผลของงานก่อ สร้ า งได้ อย่ า งน่ า เชื่ อถือ กิจการต้ องรั บ รู้ ร ายได้ ค่ า
ก่อสร้ างและต้ นทุนการก่อสร้ างที่เกี่ยวข้ องกับสัญญาก่อสร้ างเป็ นรายได้ และค่าใช้ จ่ายตามลาดับ โดยอ้ างอิง
กับขั้นความสาเร็จของงานก่อสร้ าง ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
กรณีท่สี ญ
ั ญาก่อสร้ างเป็ นสัญญาราคาคงที่ กิจการสามารถประมาณผลของงานก่อสร้ างตามสัญญา
ได้ อย่างน่าเชื่อถือก็ต่อเมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขทุกข้ อต่อไปนี้
1) รายได้ ค่าก่อสร้ างทั้งสิ้นสามารถวัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชื่อถือ
2) มี ความเป็ นไปได้ ค่ อ นข้ า งแน่ ท่ีกิจ การจะได้ รั บ ประโยชน์ เ ชิ งเศรษฐกิจ ที่เ กี่ยวข้ อ งกับ งาน
ก่อสร้ าง
3) ต้ นทุนการก่อสร้ างที่จะต้ องจ่ายจนกระทั่งงานก่อสร้ างแล้ วเสร็จตามสัญญาสามารถวัดมูลค่าได้
อย่างน่าเชื่อถือ และขั้นความสาเร็จของงานก่อสร้ าง ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานสามารถ
ประมาณได้ อย่างน่าเชื่อถือ
4) ต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องกับงานก่อสร้ างสามารถระบุได้ อย่างชัดเจนและวัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชื่อถือ
ซึ่งทาให้ กจิ การสามารถเปรียบเทียบต้ นทุนการก่อสร้ างที่เกิดขึ้นจริงกับต้ นทุนที่ได้ ประมาณไว้
กรณีท่สี ัญญาก่อสร้ างเป็ นสัญญาต้ นทุนบวกส่วนเพิ่ม กิจการสามารถประมาณผลของงานก่อสร้ าง
ตามสัญญาได้ อย่างน่าเชื่อถือก็ต่อเมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขทุกข้ อต่อไปนี้
1) มี ความเป็ นไปได้ ค่ อ นข้ า งแน่ ท่ีกิจ การจะได้ รั บ ประโยชน์ เ ชิ งเศรษฐกิจ ที่เ กี่ยวข้ อ งกับ งาน
ก่อสร้ าง
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2) ต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องกับงานก่อสร้ างสามารถระบุได้ อย่างชัดเจนและวัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชื่อถือ
ไม่ว่ากิจการสามารถเรียกต้ นทุนนั้นคืนจากผู้ว่าจ้ างได้ หรือไม่
การรับรู้รายได้ และค่าใช้ จ่ายโดยอ้ างอิงกับขั้นความสาเร็จของงานก่อสร้ างตามสัญญา เรี ยกว่า “วิธี
อัตราส่วนของงานที่ทาเสร็จ” เป็ นการจับคู่รายได้ กับต้ นทุนค่าก่อสร้ างที่เกิดขึ้นตามขั้นความสาเร็จของงาน
ก่อสร้ าง ซึ่งทาให้ การรายงานเกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้ จ่าย และกาไรมีความสัมพันธ์กบั อัตราส่วนของงานที่ทาเสร็จ
กิจการรั บเหมาก่อสร้ าง อาจมีต้นทุนการก่อสร้ างที่เกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้ องกับกิจกรรมการก่อสร้ างที่
ต้ องทาในอนาคต ต้ นทุนการก่อสร้ างดังกล่ าวให้ รับรู้เป็ นสินทรัพย์ หากมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ ท่ี
กิจการจะได้ รับต้ นทุนนั้นคืนจากลูกค้ าและมักจัดประเภทเป็ น “งานระหว่างก่อสร้ าง”
เมื่อมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นเกี่ยวกับจานวนเงินที่จะเรียกเก็บได้ ซึ่งได้ นาไปรวมเป็ นรายได้ ตาม
สัญญาก่อสร้ างและได้ รับรู้เป็ นรายได้ ในกาไรหรือขาดทุนไปแล้ ว จานวนเงินที่ไม่สามารถเรียกเก็บได้ หรื อ
จานวนเงินที่ได้ รับคืนไม่มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่อกี ต่อไป ให้ รับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายแทนที่จะนาไปปรับปรุง
กับรายได้ ค่าก่อสร้ างตามสัญญา
กิจการสามารถประมาณผลของงานก่อสร้ างตามสัญญาได้ อย่างน่าเชื่อถือภายหลังการทาสัญญาที่
ระบุถึงรายการทุกข้ อ ดังต่อไปนี้
1) สิทธิตามกฎหมายของคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายในสินทรัพย์ท่กี ่อสร้ าง
2) สิ่งตอบแทนที่จะแลกเปลี่ยนกัน
3) ลักษณะและเงื่อนไขการชาระเงิน
กิจการอาจกาหนดขั้นความสาเร็จของงานก่อสร้ างได้ หลายลักษณะโดยใช้ วิธีท่สี ามารถวัดผลของ
งานได้ อย่างน่าเชื่อถือ วิธที ่ใี ช้ ข้ นึ อยู่กบั ลักษณะของสัญญา ซึ่งอาจรวมถึงวิธใี ดวิธหี นึ่งต่อไปนี้
1) อัตราส่วนของต้ นทุ นการก่อสร้ างที่เกิดขึ้นของงานที่ทาเสร็จจนถึงปั จจุ บันกับประมาณการ
ต้ นทุนการก่อสร้ างทั้งสิ้น ตัวอย่างต้ นทุนการก่อสร้ างที่ต้องไม่นามารวมเป็ นต้ นทุนที่เกิดขึ้น
จนถึงปัจจุบัน ได้ แก่
- ต้ นทุ นที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนิ นการก่อสร้ างในอนาคต เช่ น ต้ นทุนวั สดุ ท่ีส่งไปสถานที่
ก่อ สร้ า งแต่ ยังไม่ ได้ น าไปใช้ หรื อ วั สดุ ท่ีได้ เตรี ยมไว้ เพื่ อ ใช้ ในงานก่ อ สร้ า งแต่ ยังไม่ ได้
นาไปใช้ เว้ นแต่วัสดุดังกล่าวได้ จัดทาขึ้นหรือสร้ างขึ้นโดยเฉพาะสาหรับงานก่อสร้ างนั้น
- จานวนที่จ่ายเป็ นเงินล่วงหน้ าให้ กบั ผู้รับเหมาช่วงตามสัญญารับเหมาช่วง
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ตัวอย่างที่ 1
บริษัท ก คอนสตรัคชั่น จากัด รับเหมาก่อสร้ างอาคารหลังหนึ่ง โดยมีมูลค่าสัญญา 200 ล้ านบาท
โดยเริ่มก่อสร้ างเมื่อวันที่ 1 มกราคม 25x1 และคาดว่าจะแล้ วเสร็จปลายปี 25x3
คานวณขั้นความสาเร็จของงานก่อสร้ าง โดยวิธอี ตั ราส่วนของต้ นทุน
25x1
มูลค่าตามสัญญา
ต้ นทุนที่เกิดขึ้นระหว่างปี
ต้ นทุนก่อสร้ างสะสมจนถึงปี ปัจจุบัน (1)
ประมาณการต้ นทุนที่ต้องจ่ายเพิ่มจนเสร็จ
ประมาณการต้ นทุนรวม (2)
ประมาณการกาไร
อัตราส่วนงานที่ทาเสร็จ (1)/(2)
รายได้ จากงานก่อสร้ างสะสม
รายได้ จากงานก่อสร้ างสาหรับปี
ต้ นทุนการก่อสร้ างสาหรับปี
กาไรขั้นต้ น

200
40
40
110
150
50
26.67%
53.34
53.34
(40.00)
13.34

(หน่วย: ล้ านบาท)
25x2
25x3
200
200
65
55
105
160
50
155
160
45
40
67.74%
100%
135.48
200
82.14
64.52
(65.00)
(55.00)
17.14
9.52

2) การสารวจเนื้องานที่ได้ ทาแล้ ว หรือ
3) การสารวจอัตราส่วนของงานก่อสร้ างที่ทาเสร็จกับงานก่อสร้ างทั้งหมดตามสัญญาโดยพิจารณา
จากการสารวจทางกายภาพ
ทั้งนี้ ค่างวดงานและเงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ ามักไม่สะท้ อนถึงงานที่ทาเสร็จ
ตัวอย่างที่ 2
บริษัท ข รับเหมาก่อสร้ าง จากัด เข้ าทาสัญญารับเหมาก่อสร้ างมูลค่ารวม 5.8 ล้ านบาท และมี
ประมาณการต้ นทุนรวม 4.6 ล้ านบาท โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้ องกับงานก่อสร้ าง ดังต่อไปนี้
ปี ที่ 1
ปี ที่ 2
ปี ที่ 3
ต้ นทุนสาหรับปี
1,400,000
1,500,000
1,700,000
เงินเรียกเก็บตามสัญญาระหว่างปี
1,300,000
2,500,000
2,000,000
รับชาระหว่างปี
1,200,000
2,400,000
2,200,000
จากการพิจารณาขั้นความสาเร็จของงานก่อสร้ างโดยพิจารณาจากการสารวจทางกายภาพ ประมาณ
ไว้ ท่รี ้ อยละ 30 ในปี ที่ 1 ร้ อยละ 65 ในปี ที่ 2 และร้ อยละ 100 ในปี ที่ 3
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 1 มกราคม 2559) (คู่มืออธิบาย TAS 11) หน้ า 6

คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ปี ที่ 2
3,770,000
2,990,000
780,000

ปี ที่ 3
5,800,000
4,600,000
1,200,000

รวม

รายได้ สะสม
ต้ นทุนสะสม
กาไรขั้นต้ น (ยอดสะสม)

ปี ที่ 1
1,740,000
1,380,000
360,000

รายได้ สาหรับปี
ต้ นทุนสาหรับปี
กาไรขั้นต้ นสาหรับปี

ปี ที่ 1
1,740,000
1,380,000
360,000

ปี ที่ 2
2,030,000
1,610,000
420,000

ปี ที่ 3
2,030,000
1,610,000
420,000

รวม
5,800,000
4,600,000
1,200,000

ปี ที่ 1
งานระหว่างก่อสร้ าง
1,380,000
งานระหว่างก่อสร้ างตามสัญญา
20,000
[ต้ นทุนจริงสะสม 1,400,000 – ต้ นทุนตามขั้นความสาเร็จสะสม 1,380,000]
(บันทึกแยกออกมาเนื่องจากจะยังไม่รับรู้ส่วนนี้เป็ นต้ นทุนงานก่อสร้ างในงวดปัจจุบัน จะรับรู้
ต้ นทุนเฉพาะตามขั้นความสาเร็จของงาน)
เงินสด
1,400,000
บันทึกต้ นทุนที่เกิดขึ้น
ปี ที่ 1
ลูกหนี้สญ
ั ญาก่อสร้ าง
1,300,000
เงินเรียกเก็บตามสัญญาก่อสร้ าง
1,300,000
บันทึกการเรียกเก็บเงิน
เงินสด
ลูกหนี้สญ
ั ญาก่อสร้ าง
บันทึกการรับชาระ

1,200,000

งานระหว่างก่อสร้ าง
ต้ นทุนก่อสร้ าง
รายได้ ตามสัญญาก่อสร้ าง
บันทึกรายได้ และต้ นทุนการก่อสร้ าง

360,000
1,380,000

1,200,000

1,740,000
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ปี ที่ 2
1,610,000

งานระหว่างก่อสร้ าง
งานระหว่างก่อสร้ างตามสัญญา [มาจากปี ที่ 1]
เงินสด
ต้ นทุนที่ยังไม่เรียกชาระ
[ต้ นทุนจริงสะสม 2,900,000 – ต้ นทุนตามขั้นความสาเร็จสะสม 2,990,000]
บันทึกต้ นทุนที่เกิดขึ้น
ลูกหนี้สญ
ั ญาก่อสร้ าง
เงินเรียกเก็บตามสัญญาก่อสร้ าง
บันทึกการเรียกเก็บเงิน

2,500,000

เงินสด
ลูกหนี้สญ
ั ญาก่อสร้ าง
บันทึกการรับชาระ

2,400,000

งานระหว่างก่อสร้ าง
ต้ นทุนก่อสร้ าง
รายได้ ตามสัญญาก่อสร้ าง
บันทึกรายได้ และต้ นทุนการก่อสร้ าง

420,000
1,610,000

งานระหว่างก่อสร้ าง
เงินสด
บันทึกต้ นทุนที่เกิดขึ้น

20,000
1,500,000
90,000

2,500,000

2,400,000

2,030,000

ปี ที่ 3
1,700,000
1,700,000

ลูกหนี้สญ
ั ญาก่อสร้ าง
เงินเรียกเก็บตามสัญญาก่อสร้ าง
บันทึกการเรียกเก็บเงิน

2,000,000

เงินสด
ลูกหนี้สญ
ั ญาก่อสร้ าง
บันทึกการรับชาระ

2,200,000

2,000,000

2,200,000
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ปี ที่ 3 (ต่อ)
งานระหว่างก่อสร้ าง
ต้ นทุนก่อสร้ าง
รายได้ ตามสัญญาก่อสร้ าง
บันทึกรายได้ และต้ นทุนการก่อสร้ าง

420,000
1,610,000

เงินเรียกเก็บตามสัญญาก่อสร้ าง
งานระหว่างก่อสร้ าง
บันทึกปิ ดงานก่อสร้ าง

5,800,000

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียน
ลูกหนี้ตามสัญญาก่อสร้ าง
งานระหว่างก่อสร้ าง
หัก เงินเรียกเก็บตามสัญญาก่อสร้ าง
รายได้ ท่ยี ังไม่ได้ เรียกชาระ
งานระหว่างก่อสร้ างตามสัญญา
หนี้สนิ หมุนเวียน
ต้ นทุนที่ยังไม่เรียกชาระ
งานระหว่างก่อสร้ าง
หัก เงินเรียกเก็บตามสัญญาก่อสร้ าง
รายได้ ค่าก่อสร้ างรับล่วงหน้ า
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้ จากการก่อสร้ าง
ต้ นทุนการก่อสร้ าง
กาไรขั้นต้ น

2,030,000

5,800,000

ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

100,000
1,740,000
(1,300,000)
440,000
20,000

200,000
-

-

-

90,000
3,770,000
(3,800,000)
30,000

-

1,740,000
(1,380,000)
360,000

2,030,000
(1,610,000)
420,000

2,030,000
(1,610,000)
420,000
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เมื่อ กิจ การไม่ ส ามารถประมาณผลของงานก่อ สร้ า งได้ อย่ า งน่ า เชื่ อถือ กิจการต้ องปฏิบั ติตาม
ข้ อกาหนดทุกข้ อต่อไปนี้
1) กิจการต้ องรับรู้รายได้ ไม่เกินกว่าต้ นทุนการก่อสร้ างที่เกิดขึ้น และมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่
ที่จะได้ รับต้ นทุนนั้นคืน
2) กิจการต้ องรับรู้ต้นทุนการก่อสร้ างที่เกิดขึ้นในระหว่างงวดเป็ นค่าใช้ จ่าย
เมื่อความไม่แน่ นอนซึ่งทาให้ กิจการไม่สามารถประมาณผลของงานก่อสร้ างตามสั ญญาได้ อย่าง
น่ า เชื่ อ ถื อได้ หมดไป กิจการต้ อ งรั บ รู้ ร ายได้ แ ละค่ า ใช้ จ่ า ยที่เ กี่ยวข้ องกับงานก่อ สร้ า งโดยอ้ างอิงกับ ขั้ น
ความสาเร็จของงานก่อสร้ าง
การรับรูข้ าดทุนทีค่ าดว่าจะเกิดขึ้ น
กิจการต้ องรับรู้ผลขาดทุนที่คาดว่ าจะเกิดขึ้นจากงานก่อสร้ างตามสัญญาเป็ นค่าใช้ จ่ายทันที เมื่อมี
ความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ท่ตี ้ นทุนการก่อสร้ างทั้งสิ้นจะสูงกว่ารายได้ ค่าก่อสร้ างทั้งสิ้น ผลขาดทุนดังกล่าว
ต้ องพิจารณา โดยไม่คานึงถึงว่า
1) งานก่อสร้ างตามสัญญาได้ เริ่มแล้ วหรือไม่
2) ขั้นความสาเร็จของงานก่อสร้ าง
3) จานวนกาไรที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสัญญาก่อสร้ างอื่น ซึ่งไม่ถือเป็ นสัญญาก่อสร้ างเดียวกัน
ตัวอย่างที่ 3
รายการที่เกิดขึ้นในปี แรกของแต่ละโครงการเป็ นดังต่อไปนี้

มูลค่าตามสัญญา
ต้ นทุนที่เกิดขึ้นระหว่างปี
ประมาณการต้ นทุนที่ต้องจ่ายเพิ่มจนเสร็จ
ประมาณการต้ นทุนรวม
ประมาณการกาไร (ขาดทุน)
อัตราส่วนงานที่ทาเสร็จ
กาไร (ขาดทุน) ที่รับรู้ในปี นี้

โครงการที่ 1
3,000,000
1,800,000
1,000,000
2,800,000
200,000
64.29%
128,571

โครงการที่ 2
2,000,000
1,600,000
600,000
2,200,000
(200,000)
72.73%
(200,000)

จากตัวอย่างข้ างต้ น จะเห็นว่าโครงการที่ 2 มีผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 200,000 บาท ซึ่งต้ องรับรู้
เป็ นค่าใช้ จ่ายในงวดทันที โดยไม่คานึงว่าขั้นความสาเร็จของงานจะคิดเป็ นร้ อยละ 72.73 เท่านั้น
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การบันทึกบัญชี
ต้ นทุนงานระหว่างก่อสร้ าง
เงินสด
บันทึกต้ นทุนที่เกิดขึ้น
ลูกหนี้งานระหว่างก่อสร้ าง
รายได้ ตามสัญญาก่อสร้ าง
บันทึกรายได้ การก่อสร้ าง
** สมมติว่าเรียกชาระเท่ากับขั้นความสาเร็จ
ต้ นทุนงานระหว่างก่อสร้ าง
ประมาณการหนี้สนิ ขาดทุนจากงานก่อสร้ าง
บันทึกสารองเผื่อขาดทุนงานก่อสร้ าง

โครงการที่ 1
โครงการที่ 2
1,800,000
1,600,000
1,800,000
1,600,000

1,928,571

1,600,000
1,928,571

1,600,000

200,000
200,000

การเปลีย่ นแปลงประมาณการ
วิธอี ตั ราส่วนของงานที่ทาเสร็จต้ องใช้ จานวนสะสมของรายได้ ค่าก่อสร้ างและต้ นทุนการก่อสร้ างใน
แต่ละงวดบัญชีกับประมาณการรายได้ ค่าก่อสร้ างและต้ นทุนการก่อสร้ างตามสัญญาของงวดบัญชีปัจจุบัน
ดั งนั้ น ผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลงประมาณการรายได้ ค่า ก่ อสร้ า ง หรื อต้ น ทุ น การก่ อสร้ า ง หรื อ
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประมาณการผลของงานก่อสร้ าง ให้ ถือเป็ น “การเปลี่ยนแปลงประมาณ
การทางบั ญ ชี ” ให้ กิจ การน าจ านวนประมาณการที่เปลี่ ยนใหม่ มาพิ จารณาก าหนดจ านวนรายได้ และ
ค่าใช้ จ่ายที่รับรู้ในกาไรหรือขาดทุนในงวดที่มีการเปลี่ยนประมาณการทางบัญชีและงวดต่อๆ ไป
การเปิ ดเผยข้อมูล
กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลทุกข้ อ ดังต่อไปนี้
1) จานวนรายได้ ค่าก่อสร้ างที่รับรู้เป็ นรายได้ ระหว่างงวด
2) วิธที ่ใี ช้ ในการกาหนดรายได้ ค่าก่อสร้ างที่รับรู้เป็ นรายได้ ในระหว่างงวด
3) วิธที ่ใี ช้ ในการกาหนดขั้นความสาเร็จของงานระหว่างก่อสร้ าง และ
4) หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรั พย์ท่อี าจเกิดขึ้นตามข้ อกาหนดที่ระบุไว้ ในมาตรฐานการบัญชี
ฉบั บ ที่ 37 เรื่ อ ง ประมาณการหนี้ สิ น หนี้ สิ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น และสิ น ทรั พ ย์ ท่ี อ าจเกิ ด ขึ้ น
เช่ น ต้ นทุนในการรั บประกันผลงาน การเรี ยกร้ องค่าเสียหายค่าปรั บ หรื อผลขาดทุนอื่น ๆ
ที่อาจเกิดขึ้น
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ตัวอย่างที่ 4 การเปิ ดเผยนโยบายการบัญชี
รายได้ จากการรับเหมาก่อสร้ าง
รายได้ จากการรั บเหมาก่อสร้ างถือเป็ นรายได้ ตามอัตราส่วนของงานก่อสร้ างที่ทาเสร็จจากการ
ประเมินของวิศวกรของบริษัทและบริษัทย่อย รายได้ ท่รี ั บรู้แล้ วแต่ยังไม่ถึงกาหนดเรียกชาระตาม
สัญญาแสดงไว้ เป็ น “รายได้ ท่ยี ังไม่ได้ เรียกชาระ” ในงบแสดงฐานะการเงิน
หรือ
บริ ษัท บริษัทย่อยและการร่ วมค้ า บันทึกรายได้ จากการรั บเหมาก่อสร้ างตามอัตราส่วนของงาน
ก่อสร้ างที่ทาเสร็จ อัตราส่วนของงานก่อสร้ างที่ทาเสร็จคานวณโดยการเปรี ยบเทียบต้ นทุ นงาน
ก่อสร้ างที่เกิดขึ้นแล้ วจนถึงวันสิ้นงวดกับต้ นทุนงานก่อสร้ างทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ ในการก่อสร้ าง
ตามสัญญา รายได้ ท่รี ั บรู้แล้ วแต่ ยังไม่ถึงกาหนดเรี ยกชาระตามสัญญาแสดงไว้ เป็ น “รายได้ ท่ยี ัง
ไม่ได้ เรียกชาระ” ในงบแสดงฐานะการเงิน
รายได้ จากงานเพิ่ มและงานรั บเหมาอื่นที่มีระยะเวลาทางานไม่เกินหนึ่งปี บั นทึกรายได้ ตามส่วน
ของงานก่อสร้ างที่ทาเสร็จและเรียกเก็บจากลูกค้ า
รายได้ จากงานโยกย้ ายสาธารณูปโภค งานเพิ่ม และงานตามสัญญาอื่นบันทึกรายได้ ตามส่วนของ
งานที่ทาเสร็จและเรียกเก็บจากลูกค้ า
ต้ นทุนงานก่อสร้ าง
ต้ นทุนงานก่อสร้ างบันทึกตามอัตราส่วนร้ อยละของงานที่ทาเสร็จของต้ นทุนโดยประมาณ โดยจะ
บันทึกสารองเผื่อผลขาดทุนสาหรับโครงการก่อสร้ างทั้งจานวนเมื่อทราบแน่ชัดว่าโครงการก่อสร้ าง
นั้นจะประสบผลขาดทุน ผลต่างระหว่างต้ นทุนที่บันทึกตามอัตราส่วนร้ อยละของงานที่ทาเสร็จของ
ราคาต้ นทุนโดยประมาณและต้ นทุนงานก่อสร้ างที่เกิดขึ้นจริงบันทึกเป็ น “งานระหว่างก่อสร้ างตาม
สัญญา” ในสินทรัพย์หมุนเวียนหรือ “ต้ นทุนที่ยังไม่เรี ยกชาระ” ในหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดง
ฐานะการเงิน
รายได้ ท่ยี ังไม่ได้ เรียกชาระ
รายได้ ท่ียังไม่ ได้ เรี ยกชาระประกอบด้ วยต้ นทุ นของค่ าวั สดุ ค่าแรงงาน ค่างานผู้รับเหมาช่ วง
ค่าบริการและค่าใช้ จ่ายอื่น รวมทั้งกาไรหรือขาดทุนสุทธิท่ไี ด้ คานวณขึ้นหักด้ วยจานวนที่เรียกเก็บ
จากลูกค้ าแล้ ว
สัญญาที่มีมูลค่าของงานเกินกว่าจานวนเงินที่เรียกเก็บจากลูกค้ าจะแสดงไว้ เป็ น "รายได้ ท่ยี ังไม่ได้
เรียกชาระ" ภายใต้ สนิ ทรัพย์หมุนเวียน ส่วนสัญญาที่มีการเรียกเก็บเงินลูกค้ ามากกว่ามูลค่างานจะ
แสดงไว้ เป็ น “รายได้ ค่าก่อสร้ างรับล่วงหน้ า” ภายใต้ หนี้สนิ หมุนเวียน
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ตัวอย่างที่ 5 การเปิ ดเผยประมาณการทางบัญชี
ประมาณการต้ นทุนโครงการก่อสร้ าง
บริ ษั ท บริ ษั ท ย่ อ ยและการร่ ว มค้ า ประมาณการต้ น ทุ น การก่ อ สร้ างของแต่ ล ะโครงการจาก
รายละเอียดของแบบก่อสร้ างและนามาคานวณจานวนและมูลค่าวัสดุก่อสร้ างที่ต้องใช้ ในโครงการ
ดั งกล่ า ว รวมถึ งค่ า แรง ค่ า โสหุ้ ย ที่ต้อ งใช้ ในการให้ บ ริ ก ารก่ อ สร้ า งจนเสร็จ ประกอบกับ การ
พิ จารณาถึงแนวโน้ มของการเปลี่ ยนแปลงราคาวั สดุ ก่อสร้ าง ค่าแรง และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ บริ ษัท
บริ ษัทย่อยและการร่ วมค้ า จะทาการทบทวนประมาณการต้ นทุ นอย่างสม่ าเสมอ และทุ กคราวที่
ต้ นทุนที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากประมาณการต้ นทุนอย่างเป็ นสาระสาคัญ
สารองเผื่อผลขาดทุนสาหรับโครงการก่อสร้ าง
ฝ่ ายบริ หารได้ ใช้ ดุลยพิ นิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่ าจะเกิดขึ้นจากโครงการก่อสร้ าง
แต่ละโครงการจากประมาณการต้ นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากความคืบหน้ าของการ
ก่อสร้ าง ต้ นทุ นที่เกิดขึ้นจริ ง ประกอบกับ การเปลี่ ยนแปลงของราคาวั สดุ ก่อสร้ าง ค่ าแรง และ
สภาวะการณ์ปัจจุบัน
กิจ การต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ล ทุ ก ข้ อ เกี่ ย วกั บ สั ญ ญางานก่ อ สร้ า งระหว่ า งท าที่มี อ ยู่ ณ วั น สิ้ น รอบ
ระยะเวลารายงาน
1) จานวนรวมของต้ นทุนที่เกิดขึ้นและกาไรที่รับรู้ (หักด้ วยขาดทุนที่รับรู้) จนถึงปัจจุบัน
2) จานวนเงิน รั บ ล่ วงหน้ า หมายถึ ง จ านวนเงิ น ที่กิจ การผู้ รั บ งานได้ รั บ ก่ อ นเริ่ ม ปฎิ บั ติงานที่
เกี่ยวข้ องกัน
3) จานวนเงินประกันผลงาน ซึ่งหมายถึง จานวนเงินงวดที่เรียกเก็บที่ยังไม่ได้ รับชาระ จนกว่าจะ
เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในสัญญาที่เกี่ยวข้ องกับการจ่ายเงิน หรือจนกว่ากิจการผู้รับงานจะ
แก้ ไขข้ อบกพร่ องของงานก่ อสร้ างให้ แ ล้ วเสร็จ เงิ นงวดที่เรี ยกเก็บ หมายถึง จ านวนเงิน ที่
กิจการผู้ รับงานเรี ยกเก็บจากลูกค้ าสาหรั บงานที่ได้ ทาแล้ วตามสัญญา ไม่ว่าจานวนดังกล่ าว
ลูกค้ าจะได้ จ่ายแล้ วหรือไม่กต็ าม
ตัวอย่างที่ 6
รายได้ ท่ยี ังไม่ได้ เรียกชาระ/เงินรับล่วงหน้ าจากผู้ว่าจ้ างและรายได้ ค่าก่อสร้ างรับล่วงหน้ า
52x1
52x0
รายได้ทีย่ งั ไม่ได้เรียกชาระ
xxx
xxx
มูลค่างานตามสัญญา
การรับรู้รายได้ ตามอัตราส่วนของงานที่ทาเสร็จ
xxx
xxx
xxx
xxx
หัก: มูลค่างานก่อสร้ างที่เรียกเก็บ
xxx
xxx
รายได้ ท่ยี ังไม่ได้ เรียกชาระ
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ลูกหนี้ เงินประกันผลงานตามสัญญา

xxx

xxx

เงินรับล่วงหน้าจากผูว้ ่าจ้างและ
รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
มูลค่างานตามสัญญา
มูลค่างานก่อสร้ างที่เรียกเก็บ
หัก: การรับรู้รายได้ ตามอัตราส่วนของงานที่ทาเสร็จ
รายได้ ค่าก่อสร้ างรับล่วงหน้ า
เงินรับล่วงหน้ าจากผู้ว่าจ้ าง
รวม

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

กิจการต้ องแสดงรายการข้ อมูลทุกข้ อ ต่อไปนี้
1) จ านวนเงิ น ทั้ ง สิ้ นที่กิ จ การมี สิท ธิ เ รี ย กร้ องจากลู ก ค้ า ส าหรั บ งานก่ อ สร้ างทุ ก สั ญ ญา เป็ น
สินทรัพย์ของกิจการ
2) จานวนเงินทั้งสิ้นที่ลูกค้ ามีสิทธิเรียกร้ องจากกิจการสาหรับงานก่อสร้ างทุกสัญญา เป็ นหนี้สิน
ของกิจการ
รายการข้ างต้ นเป็ นผลต่างของต้ นทุนที่เกิดขึ้นบวกด้ วยกาไรที่รับรู้ หักด้ วยผลรวมของขาดทุนที่
รับรู้และเงินงวดที่เรียกเก็บ
ตัวอย่างที่ 7
สัญญางานระหว่างก่อสร้ าง
ณ วั น ที่ 31 ธัน วาคม 25x1 บริ ษั ท บริ ษั ทย่ อ ยและการร่ ว มค้ า มี ต้ น ทุ น การก่ อ สร้ า งที่เ กิ ด ขึ้ น
ปรั บปรุงด้ วยกาไรหรื อขาดทุนที่รับรู้จนถึงปั จจุ บันสาหรับสัญญางานระหว่ างก่อสร้ างเป็ นจานวน
ประมาณ xx ล้ านบาท (งบการเงินเฉพาะของบริษัท :xxx ล้ านบาท) มีจานวนเงินที่กิจการมีสิทธิ
เรียกร้ องจากผู้ว่าจ้ างสาหรับงานก่อสร้ างเป็ นจานวนประมาณ xxx ล้ านบาท (งบการเงินเฉพาะของ
บริษัท :xxx ล้ านบาท) และมีจานวนเงินที่ผ้ ูว่าจ้ างมีสิทธิเรี ยกร้ องจากกิจการสาหรับงานก่อสร้ าง
เป็ นจานวนประมาณxxx ล้ านบาท (งบการเงินเฉพาะของบริษัท: xxx ล้ านบาท)

**********************
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