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วัตถุประสงค 
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงคที่จะกําหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีเก่ียวกับรายไดและตนทุนของสัญญา
กอสราง ประเด็นหลักทางการบัญชีที่เก่ียวกับสัญญากอสรางคือ การปนสวนรายไดและตนทุนใหกับงวดบัญชีที่มี
การกอสรางเน่ืองจากลักษณะของงานกอสรางสวนใหญมีวันที่เริ่มตนกอสรางกับวันที่สิ้นสุดการกอสรางตางงวด
บัญชีกัน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใชเกณฑการรับรูรายการตามที่ระบุไวในแมบทการบัญชีเพื่อกําหนดวาเมื่อใด
กิจการตองรับรูรายไดคากอสรางและตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้นเปนรายไดและคาใชจายไวในงบกําไรขาดทุน 
นอกจากนี้ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ยังไดใหแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับเกณฑการรับรูรายการดังกลาว 
 

ขอบเขต 
1. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับการบัญชีสําหรับสัญญากอสรางในงบการเงินของกิจการที่รับงาน

กอสราง 
 

2. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใชแทนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 49 (ปรับปรุง 2545) เรื่อง สัญญากอสราง 
 

คํานิยาม 
3. คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้ 
 สัญญากอสราง หมายถึง  สัญญาที่ทําขึ้นโดยเฉพาะเพื่อกอสรางสินทรัพยรายการ

เดียว หรือกอสรางสินทรัพยหลายรายการซึ่งสัมพันธกัน
อยางใกลชิด หรือตองพึ่งพากันในดานการออกแบบ 
เทคโนโลยีและหนาที่ หรือวัตถุประสงคในการใช
ประโยชนขั้นสุดทาย 

สัญญาราคาคงที่ หมายถึง   สัญญากอสรางซ่ึงมีการตกลงดวยราคาคงที่หรือดวย 
อัตราคงที่ตอหนวยของผลผลิตซ่ึงระบุไวในสัญญา ใน 

    บางกรณีราคาหรืออัตราที่ตกลงกันขึ้นอยูกับการ 
เปล่ียนแปลงของตนทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญา 

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบดวยขอความที่พิมพดวยตัวหนาดําซ่ึงถือเปนหลักการและขอความที่พิมพ
ดวยตัวอักษรปกติซ่ึงถือเปนคําอธิบาย และมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ตองอานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของ
แมบทการบัญชี  ในกรณีที่ไมไดใหแนวปฏิบัติในการเลือกและการใชนโยบายการบัญชี ใหกิจการถือปฏิบัติ
ตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด 
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สัญญาตนทุนบวกสวนเพิ่ม หมายถึง  สัญญากอสรางซ่ึงกิจการจะไดรับคืนตนทุนตามที่ตกลง 
    กันบวกสวนเพิ่มซ่ึงสวนเพิ่มนั้นกําหนดเปนอัตรารอยละ 
    ของตนทุนดังกลาวหรือเปนจํานวนคงที่ 

 

4. สัญญากอสรางอาจทําขึ้นเพื่อกอสรางสินทรัพยเพียงรายการเดียว เชน สะพาน ตึก เขื่อน ทอสงน้ํามัน ถนน 
เรือ หรืออุโมงค หรืออาจทําขึ้นเพื่อกอสรางสินทรัพยหลายรายการซึ่งสัมพันธกันอยางใกลชิดหรือตองพึ่งพา
กันในดานการออกแบบ เทคโนโลยีและหนาที่ หรือวัตถุประสงคในการใชประโยชนขั้นสุดทาย ตัวอยางเชน  
สัญญากอสรางโรงกลั่นน้ํามันและสัญญากอสรางโรงงานและอุปกรณหลายรายการซึ่งมีความซับซอน 

 

5. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหสัญญากอสรางรวมถึงสัญญาตอไปนี้ 
 5.1 สัญญาการใหบริการที่เก่ียวของโดยตรงกับการกอสรางสินทรัพย  เชน  สัญญาวาจางผูจัดการโครงการ 

หรือสถาปนิก  
 5.2  สัญญาการซอมบํารุงหรือการรื้อถอนสินทรัพยและสัญญาฟนฟูสภาพแวดลอมภายหลังการรื้อถอน

สินทรัพย 
 

6. สัญญากอสรางทําไดในหลายลักษณะ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ระบุถึงสัญญากอสราง 2  ลักษณะ คือ สัญญา
ราคาคงที่และสัญญาตนทุนบวกสวนเพิ่ม สัญญากอสรางบางสัญญาอาจมีลักษณะผสมของทั้งสองลักษณะ 
เชน สัญญาตนทุนบวกสวนเพิ่มซ่ึงกําหนดราคาไวไมใหสูงเกินกวาราคาคงที่ซ่ึงไดตกลงกันไว  ในสถานการณ
ดังกลาวกิจการจําเปนตองพิจารณาเงื่อนไขทุกขอตามที่ระบุไวในยอหนาที่ 23 และ 24 เพื่อกําหนดวาเมื่อใด
กิจการตองรับรูรายไดคากอสรางและคาใชจาย   

 

การรวมและการแยกสัญญากอสราง 
7. ตามปกติ ขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหใชปฏิบัติกับสัญญากอสรางแตละสัญญาแยกจากกัน 

อยางไรก็ตาม ในบางสถานการณ กิจการตองนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาประยุกตใชกับสวนประกอบตางๆ 
ที่สามารถระบุแยกออกมาไดของสัญญาหรือกลุมของสัญญาเพื่อแสดงใหเห็นถึงเนื้อหาของสัญญาหรือกลุม
ของสัญญากอสราง 

 

8. เมื่อกิจการทําสัญญาเพื่อกอสรางสินทรัพยหลายรายการ การกอสรางสินทรัพยแตละรายการใหถือ
เสมือนวาไดมีการทําสัญญากอสรางแยกจากกัน หากเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอตอไปนี้ 

 8.1 สินทรัพยแตละรายการมีขอเสนอที่แยกจากกัน 
 8.2 สินทรัพยแตละรายการมีการตอรองแยกจากกัน นอกจากนั้น กิจการและผูจางสามารถยอมรับหรือ

ปฏิเสธสัญญาสวนที่เกี่ยวของกับสินทรัพยแตละรายการได 
 8.3 ตนทุนและรายไดของสินทรัพยแตละรายการสามารถระบุได 
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9. กิจการตองปฏิบัติตอกลุมสัญญากอสรางเสมือนวาเปนสัญญาเดียว ไมวากลุมสัญญานั้นจะทํากับผูจาง
เพียงรายเดียวหรือหลายราย หากเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอตอไปนี้ 

 9.1 สัญญาหลายสัญญามีการตอรองรวมกันในลักษณะของสัญญาชุดเดียวกัน 
9.2 สัญญาทุกสัญญามีความสัมพันธกันอยางมากจนทําใหสัญญาแตละสัญญาเปนสวนหนึ่งของ

โครงการเดียวซ่ึงมีอัตรากําไรรวมกัน 
 9.3 การปฏิบัติตามสัญญาทุกสัญญาเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน หรือเกิดขึ้นเปนลําดับตอเนื่องกัน 
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10. สัญญากอสรางอาจใหสิทธิแกผูจางหรืออาจมีการแกไขเพื่อใหผูจางวาจางกิจการใหกอสรางสินทรัพย
เพิ่มเติมได สินทรัพยที่สรางเพิ่มเติมนี้ กิจการตองปฏิบัติเสมือนวาเปนสัญญากอสรางแยกตางหาก 
เมื่อเปนไปตามเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ 
10.1 สินทรัพยที่กอสรางเพิ่มเติมแตกตางอยางมีนัยสําคัญจากสินทรัพยที่ระบุในสัญญาเดิมไมวาจะ

เปนในดานการออกแบบ เทคโนโลยี หรือการใชประโยชน 
10.2 การตอรองราคาของสินทรัพยที่กอสรางเพิ่มเติมไมไดคํานึงถึงราคาตามสัญญาเดิม 

 

รายไดคากอสราง 
11. รายไดคากอสรางประกอบดวย 
 11.1 จํานวนรายไดเมื่อเร่ิมแรกตามที่ตกลงไวในสัญญา และ 

11.2 จํานวนเงินที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสัญญาอันเกิดจากการดัดแปลงงาน การเรียกรอง
คาเสียหาย หรือการจายเงินเพื่อจูงใจ หากเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอตอไปนี้ 
11.2.1.มีความเปนไปไดคอนขางแนที่จะกอใหเกิดรายได 
11.2.2 สามารถวัดมูลคาไดอยางนาเช่ือถือ 
 

12 กิจการตองวัดมูลคารายไดคากอสรางดวยมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ไดรับหรือที่คางรับ การวัดมูลคา
ของรายไดจะถูกกระทบจากความไมแนนอนตางๆ ซ่ึงขึ้นอยูกับผลของเหตุการณในอนาคต กิจการจึงตอง
ทบทวนประมาณการเมื่อมีเหตุการณเกิดขึ้นหรือเมื่อความไมแนนอนนั้นหมดไป  ดังน้ัน จํานวนรายไดคา
กอสรางในแตละงวดอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงดังตัวอยางตอไปนี้ 
12.1 กิจการและผูจางอาจตกลงดัดแปลงงานหรือตกลงเก่ียวกับคาเสียหายที่ทําใหรายไดคากอสรางในงวด

ตอมาเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากที่เคยตกลงไวเมื่อเริ่มทําสัญญา 
12.2 จํานวนรายไดที่ตกลงไวตามสัญญา ราคาคงที่อาจเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของตนทุน ซ่ึงเปนไปตาม     

ขอกําหนดในสัญญา 
12.3 จํานวนรายไดคากอสรางอาจลดลงเนื่องจากคาปรับที่เกิดจากความลาชาซ่ึงเปนความผิดของกิจการที่ไม

สามารถปฏิบัติงานใหแลวเสร็จตามสัญญา 
12.4  สัญญาราคาคงที่กําหนดจากราคาคงที่ตอหนวยของผลผลิตซึ่งทําใหรายไดคากอสรางเพิ่มขึ้นเมื่อ

จํานวนหนวยของผลผลิตเพิ่มขึ้น 
 

13. การดัดแปลงงานตามคําสั่งของผูจางจะทําใหขอบเขตงานตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงอาจทําใหรายไดคา
กอสรางเพิ่มขึ้นหรือลดลง ตัวอยางเชน การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือการออกแบบของสินทรัพย หรือ
การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของสัญญา จํานวนเงินที่เก่ียวของกับการดัดแปลงงานจะรวมเปนรายไดคากอสราง
ไดก็ตอเมื่อเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอตอไปนี้ 

 13.1 มีความเปนไปไดคอนขางแนที่ผูจางจะอนุมัติการดัดแปลงงานและจํานวนรายไดที่เกิดจากการดัดแปลงนั้น 
 13.2 สามารถวัดมูลคาของจํานวนรายไดไดอยางนาเชื่อถือ 
 



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 49 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สัญญากอสราง 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ 
7 

 

14. จํานวนเงินที่เก่ียวของกับการเรียกรองคาเสียหาย หมายถึง จํานวนเงินที่กิจการจะเรียกเก็บจากผูจางหรือ
บุคคลที่สามเพื่อชดเชยกับตนทุนที่ไมไดรวมอยูในราคาตามสัญญา การเรียกรองอาจเกิดจากผูจางทําใหการ
กอสรางลาชา ความผิดพลาดในการกําหนดรายละเอียดที่ใช หรือในการออกแบบ หรือเกิดจากการดัดแปลง
งานที่ยังมีขอโตแยงกันอยู การวัดมูลคาของจํานวนรายไดที่เกิดขึ้นจากการเรียกรองคาเสียหายมีความไม
แนนอนสูงและมักขึ้นอยูกับผลของการเจรจา  ดังนั้น กิจการจะรวมจํานวนเงินที่เก่ียวของกับการเรียกรอง
คาเสียหายเปนรายไดคากอสรางไดก็ตอเมื่อเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอตอไปนี้ 

 14.1 มีการเจรจาถึงขั้นตกลงซึ่งทําใหมีความเปนไปไดคอนขางแนที่ผูจางจะรับผิดชอบตอการเรียกรองนั้น 
 14.2 มีความเปนไปไดคอนขางแนที่ผูจางจะยอมรบัจํานวนเงินนั้นและเปนจํานวนเงินที่สามารถวัดมูลคาที่ผู

จางจะรับผิดชอบไดอยางนาเชื่อถือ 
 

15. จํานวนเงินที่จายใหเพื่อจูงใจ หมายถึง  จํานวนเงินเพิ่มเติมที่จายใหกับกิจการหากผลงานเปนไปตาม
มาตรฐานที่กําหนดไวหรือสูงกวา  ตัวอยางเชน  สัญญาอาจระบุใหมีการจายเงินจูงใจแกกิจการหากงาน
กอสรางแลวเสร็จกอนสัญญา  กิจการจะรวมเงินจูงใจเปนรายไดคากอสรางไดก็ตอเมื่อเปนไปตามเงื่อนไขทุก
ขอตอไปนี้ 
15.1 งานกอสรางแลวเสร็จจนถึงข้ันที่มีความเปนไปไดคอนขางแนที่ผลงานจะเปนไปตามมาตรฐานที่

กําหนดไวหรือสูงกวา 
  15.2 สามารถวัดมูลคาของจํานวนเงินที่จายใหเพื่อจูงใจไดอยางนาเชื่อถือ 
 

ตนทุนการกอสราง 
16. ตนทุนการกอสรางประกอบดวยรายการทุกขอตอไปนี้  
 16.1 ตนทุนที่เกี่ยวของโดยตรงกับงานกอสรางตามสัญญา 
 16.2 ตนทุนที่เกี่ยวของกับการกอสรางโดยทั่วไปซึ่งสามารถปนสวนใหกับงานกอสรางตามสัญญา 
 16.3 ตนทุนอ่ืนที่สามารถเรียกเก็บจากผูจางไดภายใตเงื่อนไขของสัญญากอสราง 
 

17. ตนทุนที่เก่ียวของโดยตรงกับงานกอสรางตามสัญญารวมถึงรายการตอไปนี้ 
 17.1 คาแรงงานและคาควบคุมงานที่เกิดขึ้น ณ สถานที่กอสราง 
 17.2 ตนทุนวัสดุที่ใชในการกอสราง 
 17.3 คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณที่ใชในการกอสราง 
 17.4 ตนทุนในการยายอาคาร เครื่องจักร และวัสดุไปหรือกลับจากสถานที่กอสราง 
 17.5 ตนทุนในการเชาอาคารและอุปกรณ 
 17.6 ตนทุนการออกแบบและการใหความชวยเหลือดานเทคนิคซ่ึงเก่ียวของโดยตรงกับสัญญากอสราง 
 17.7 ประมาณการตนทุนในการแกไขและประกันผลงานซึ่งรวมถึงตนทุนในการรับประกันที่คาดวาจะเกิดขึ้น 
 17.8 คาเสียหายที่บุคคลที่สามเรียกรอง 
 รายไดที่กิจการไดรับจากผลพลอยไดซ่ึงไมรวมอยูในรายไดคากอสรางอาจนําไปลดตนทุนขางตนได 

ตัวอยางเชน รายไดจากการขายวัสดุเหลือใชจากการกอสราง หรือจากการจําหนายอาคารและอุปกรณเมื่อ
สิ้นสุดสัญญากอสราง 
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18. ตนทุนที่เก่ียวของกับการกอสรางโดยทั่วไปซึ่งสามารถปนสวนใหกับงานกอสรางรวมถึงรายการตอไปนี้ 
 18.1 คาประกันภัย 

18.2 ตนทุนการออกแบบและการใหความชวยเหลือดานเทคนิคซ่ึงไมเก่ียวของโดยตรงกับสัญญากอสราง 
 18.3 คาโสหุยการกอสราง 

กิจการตองใชวิธีการปนสวนตนทุนที่เปนระบบและสมเหตุสมผลอยางสม่ําเสมอเพื่อปนสวนตนทุนทุก
ประเภทที่มีลักษณะคลายคลึงกัน เกณฑที่ใชในการปนสวนตองเปนเกณฑที่กําหนดจากระดับการดําเนินงาน
ตามปกติของกิจกรรมการกอสราง คาโสหุยการกอสรางรวมถึงตนทุนในการจัดทําและประมวลผลคาแรงงาน   
ตนทุนที่เก่ียวของกับงานกอสรางโดยทั่วไปและสามารถปนสวนใหกับงานกอสรางยังรวมถึงตนทุนการกูยืม
หากกิจการถือปฏิบัติตามแนวทางที่อาจเลือกปฏิบัติตามที่ระบุในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 
2550) เรื่อง ตนทุนการกูยืม  

 

19 ตนทุนอ่ืนที่สามารถเรียกเก็บจากผูจางอาจรวมถึงตนทุนการบริหารทั่วไปและตนทุนในการพัฒนา ซ่ึงตองเปน
จํานวนที่กิจการสามารถเรียกเก็บตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญา 

 

20 ตนทุนที่ไมเก่ียวของกับการกอสรางหรือไมสามารถปนสวนใหกับงานกอสรางไดตองไมนําไปรวมเปนตนทุน
ของสัญญากอสราง ตนทุนดังกลาวประกอบดวย 
20.1 ตนทุนการบริหารทั่วไปซึ่งการเก็บจากผูจางไมไดระบุไวในสัญญา 
20.2 ตนทุนในการขาย 
20.3 ตนทุนในการวิจัยและพัฒนาซ่ึงการเรียกเก็บจากผูจางไมไดระบุไวในสัญญา 
20.4 คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณที่ไมไดใชงานซึ่งไมไดนํามาใชในงานกอสรางดังกลาว 

 

21. ตนทุนการกอสรางรวมถึงตนทุนที่เก่ียวของกับงานกอสรางในชวงเวลาตั้งแตวันที่กิจการแนใจวาไดรับงาน
กอสรางจนกระทั่งงานกอสรางน้ันแลวเสร็จตามสัญญา อยางไรก็ตาม ตนทุนที่เก่ียวของโดยตรงกับสัญญา
กอสรางซ่ึงเกิดขึ้นเพื่อประกันวากิจการจะไดรับงานกอสรางจะถือเปนตนทุนการกอสรางหากสามารถระบุแยก
ตนทุนดังกลาวไดอยางชัดเจน  สามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ และมีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการ
จะไดรับงานกอสรางนั้น  ถากิจการเคยรับรูตนทุนที่เกิดขึ้นเพื่อประกันวากิจการจะไดรับงานกอสรางเปน
คาใชจายในงวดบัญชีที่เกิดขึ้น หากในงวดบัญชีตอมากิจการไดรับงานกอสรางน้ันกิจการตองไมนําตนทุน
ดังกลาวกลับมารวมเปนตนทุนการกอสราง 

 

การรับรูรายไดคากอสรางและตนทุนคากอสราง 
22. เม่ือกิจการสามารถประมาณผลของงานกอสรางตามสัญญาไดอยางนาเช่ือถือ กิจการตองรับรูรายไดคา

กอสรางและตนทุนการกอสรางที่เกี่ยวของกับสัญญากอสรางเปนรายไดและคาใชจายตามลําดับ โดย
อางอิงกับขั้นความสําเร็จของงานกอสราง ณ วันที่ในงบดุล กิจการตองรับรูผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้น
จากงานกอสรางตามสัญญาเปนคาใชจายทันทีตามที่ระบุไวในยอหนาที่ 36 
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23. ในกรณีที่สัญญากอสรางเปนสัญญาราคาคงที่ กิจการสามารถประมาณผลของงานกอสรางตามสัญญาได
อยางนาเช่ือถือก็ตอเมื่อเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอตอไปนี้ 

 23.1 รายไดคากอสรางทั้งส้ินสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเช่ือถือ 
 23.2 มีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่เกี่ยวของกับงานกอสราง 
 23.3 ตนทุนการกอสรางที่จะตองจายจนกระทั่งงานกอสรางแลวเสร็จตามสัญญาสามารถวัดมูลคาได

อยางนาเช่ือถือ และขั้นความสําเร็จของงานกอสราง ณ วันที่ในงบดุล สามารถประมาณไดอยาง
นาเช่ือถือ  

 23.4 ตนทุนที่เกี่ยวของกับงานกอสรางสามารถระบุไดอยางชัดเจนและวัดมูลคาไดอยางนาเช่ือถือ ซ่ึง
ทําใหกิจการสามารถเปรียบเทียบตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้นจริงกับตนทุนที่ไดประมาณไว 

 
24. ในกรณีที่สัญญากอสรางเปนสัญญาตนทุนบวกสวนเพิ่ม กิจการจะสามารถประมาณผลของงานกอสราง

ตามสัญญาไดอยางนาเช่ือถือก็ตอเมื่อเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอตอไปนี้ 
24.1 มีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่เกี่ยวของกับงานกอสราง 

 24.2 ตนทุนที่เกี่ยวของกับงานกอสรางสามารถระบุไดอยางชัดเจนและวัดมูลคาไดอยางนาเช่ือถือ ไมวา
กิจการจะสามารถเรียกตนทุนนั้นคืนจากผูจางไดหรือไม 

 

25. การรับรูรายไดและคาใชจายโดยอางอิงกับขั้นความสําเร็จของงานกอสรางตามสัญญาเรียกวา “วิธีอัตราสวน
ของงานที่ทําเสร็จ” วิธีนี้เปนการจับคูรายไดคากอสรางกับตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้นตามขั้นความสําเร็จของ
งานกอสราง ซ่ึงทําใหการรายงานเกี่ยวกับรายได คาใชจาย และกําไรมีความสัมพันธกับอัตราสวนของงานที่ทํา
เสร็จ ดังนั้น วิธีนี้จึงใหขอมูลที่เปนประโยชนเก่ียวกับกิจกรรมตามสัญญากอสรางและผลงานที่ไดทําใน
ระหวางงวด 

 

26. วิธีอัตราสวนของงานที่ทําเสร็จกําหนดใหกิจการรับรูรายไดคากอสรางในงบกําไรขาดทุนในงวดบัญชีที่ทําการ
กอสราง โดยปกติ กิจการมักจะรับรูตนทุนการกอสรางเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนในงวดบัญชีที่ทําการ
กอสราง อยางไรก็ตาม ตนทุนการกอสรางทั้งสิ้นตามสัญญาสวนที่คาดวาจะสูงเกินกวารายไดคากอสรางทั้งสิ้น
ตามสัญญา กิจการตองรับรูเปนคาใชจายทันทีตามที่ระบุไวในยอหนาที่ 36  

 

27. กิจการอาจมีตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้นซ่ึงเก่ียวของกับกิจกรรมการกอสรางที่ตองทําในอนาคต ตนทุนการ
กอสรางดังกลาวใหรับรูเปนสินทรัพยหากมีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะไดรับตนทุนนั้นคืน จํานวน
ตนทุนดังกลาวนี้ถือเปนจํานวนเงินที่กิจการจะไดรับจากผูจาง และมักจัดประเภทเปนงานระหวางกอสราง 

 

28. กิจการสามารถประมาณผลของงานกอสรางตามสัญญาไดอยางนาเชื่อถือก็ตอเมื่อมีความเปนไปไดคอนขาง
แนที่กิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่เก่ียวของกับงานกอสรางนั้น  อยางไรก็ตาม เมื่อมีความไม
แนนอนเกิดขึ้นเก่ียวกับจํานวนเงินที่จะเรียกเก็บไดซ่ึงไดนําไปรวมเปนรายไดตามสัญญากอสรางและไดรับรู
เปนรายไดในงบกําไรขาดทุนไปแลว จํานวนเงินที่ไมสามารถเรียกเก็บไดหรือจํานวนเงินที่ไดรับคืนไมมีความ
เปนไปไดคอนขางแนอีกตอไป ใหรับรูเปนคาใชจายและตองไมนําไปปรับปรุงกับรายไดคากอสรางตามสัญญา 
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29. ตามปกติ กิจการสามารถประมาณการไดอยางนาเชื่อถือภายหลังการทําสัญญาที่ระบุถึงรายการทุกขอตอไปนี้ 
 29.1 สิทธิตามกฎหมายของคูสัญญาแตละฝายในสินทรัพยที่กอสราง 
 29.2 สิ่งตอบแทนที่จะแลกเปลี่ยนกัน 
 29.3 ลักษณะและเงื่อนไขการชําระเงิน 

 

 ตามปกติ กิจการตองมีระบบการจัดทํางบประมาณและรายงานทางการเงินภายในที่มีประสิทธิผล เมื่อมีเหตุ
จําเปนกิจการตองทบทวนและปรับปรุงประมาณการรายไดคากอสรางและตนทุนการกอสรางตามความ
คืบหนาของงานกอสราง การทบทวนและปรับปรุงประมาณการนี้ไมถือเปนเหตุที่แสดงวากิจการไมสามารถ
ประมาณผลงานของงานกอสรางตามสัญญาไดอยางนาเชื่อถือ 

 

30. กิจการอาจกําหนดขั้นความสําเร็จของงานกอสรางไดหลายลักษณะโดยใชวิธีที่สามารถวัดผลของงานที่ทําได
อยางนาเชื่อถือ วิธีที่ใชขึ้นอยูกับลักษณะของสัญญาซึ่งอาจรวมถึงวิธีใดวิธีหนึ่งตอไปนี้ 
30.1 อัตราสวนของตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้นของงานที่ทําเสร็จจนถึงปจจุบันกับประมาณการตนทุนการ

กอสรางทั้งสิ้น 
30.2 การสํารวจเนื้องานที่ไดทําแลว 
30.3 การสํารวจอัตราสวนของงานกอสรางที่ทําเสร็จกับงานกอสรางทั้งหมดตามสัญญาโดยพิจารณาจากการ

สํารวจทางกายภาพ 
 

 ทั้งนี้ เงินจายลวงหนาและเงินรับลวงหนาจากผูจางมักไมสะทอนใหเห็นถึงเน้ืองานที่ทําเสร็จ 
 

31. เมื่อกิจการกําหนดขั้นความสําเร็จของงานกอสรางโดยอางอิงกับตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้นจนถึงปจจุบัน 
ตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้นจนถึงปจจุบันตองเปนตนทุนที่สะทอนใหเห็นถึงงานที่ทําเสร็จเทานั้น ตัวอยางของ
ตนทุนการกอสรางที่ตองไมนํามารวมเปนตนทุนที่เกิดขึ้นจนถึงปจจุบัน ไดแก 
31.1 ตนทุนการกอสรางที่เก่ียวของกับการดําเนินการกอสรางในอนาคต เชน ตนทุนของวัสดุที่ไดสงไป

สถานที่กอสรางแตยังไมไดนําไปใช หรือวัสดุที่ไดเตรียมไวเพื่อใชในงานกอสรางแตยังไมไดนําไปใช  
เวนแตวัสดุดังกลาวไดจัดทําขึ้นหรือสรางขึ้นโดยเฉพาะสําหรับงานกอสรางนั้น 

31.2 จํานวนที่จายเปนเงินลวงหนาใหกับผูรับเหมาชวงตามสัญญารับเหมาชวง 
 

32. เม่ือกิจการไมสามารถประมาณผลของงานกอสรางไดอยางนาเช่ือถือ กิจการตองปฏิบัติตามขอกําหนด
ทุกขอตอไปนี้  

 32.1 กิจการตองรับรูรายไดไมเกินกวาตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้น และมีความเปนไปไดคอนขางแนที่
จะไดรับตนทุนนั้นคืน 

 32.2 กิจการตองรับรูตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้นในระหวางงวดเปนคาใชจาย 
 

 กิจการตองรับรูผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากงานกอสรางเปนคาใชจายทันทีตามที่ระบุไวใน ยอ
หนาที่ 36 
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33. ในชวงแรกของการกอสราง กิจการมักไมสามารถประมาณผลของงานกอสรางตามสัญญาไดอยางนาเชื่อถือ 
แตอาจมีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะไดรับตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้นคืน  ดังนั้น กิจการตองรับรู
รายไดเพียงไมเกินจํานวนตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้นซ่ึงตองเปนจํานวนที่สามารถเรียกคืนจากผูจางได  เมื่อ
ผลของงานกอสรางไมสามารถประมาณไดอยางนาเชื่อถือ จึงไมมีการรับรูกําไร อยางไรก็ตาม แมวาผลของ
งานกอสรางไมสามารถประมาณไดอยางนาเชื่อถือ แตอาจมีความเปนไปไดคอนขางแนที่ตนทุนการกอสราง
ทั้งสิ้นตามสัญญาจะสูงกวารายไดทั้งสิ้นตามสัญญา ในกรณีนี้ กิจการตองรับรูจํานวนที่สูงกวาดังกลาวเปน
คาใชจายทันทีตามที่ระบุไวในยอหนาที่ 36 

 

34. กิจการตองรับรูตนทุนการกอสรางตามสัญญาที่ไมมีความเปนไปไดคอนขางแนที่จะเรียกคืนจากผูจางได เปน
คาใชจายทันที ตัวอยางของสถานการณที่สัญญาการกอสรางจะมีตนทุนดังกลาวไดแก  

34.1 สัญญาที่ไมมีผลบังคับตามกฎหมายอยางสมบูรณเนื่องจากมีขอสงสัยอยางมากเก่ียวกับความถูกตอง
ของสัญญา 

 34.2 งานกอสรางตามสัญญาจะสําเร็จหรือไมขึ้นอยูกับผลการตัดสินคดีหรือการตีความตามกฎหมาย 
34.3 งานกอสรางเก่ียวของกับอสังหาริมทรัพยที่อาจถูกเวนคืนหรือยึดคืน 
34.4 ผูจางไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันในสัญญากอสราง หรือ 
34.5 กิจการไมสามารถปฏิบัติใหเสร็จสิ้นหรือบรรลุภาระผูกพันตามสัญญากอสรางได 

 

35. เมื่อความไมแนนอนซ่ึงทําใหกิจการไมสามารถประมาณผลของงานกอสรางตามสัญญาไดอยาง
นาเช่ือถือไดหมดไป กิจการตองรับรูรายไดและตนทุนที่เกี่ยวของกับงานกอสรางตามขอกําหนดที่ระบุไว
ในยอหนาที่ 22 แทนการปฏิบัติตามขอกําหนดที่ระบุไวในยอหนาที่ 32 

 

การรับรูขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้น 
36 เมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนที่ตนทุนการกอสรางทั้งส้ินจะสูงกวารายไดคากอสรางทั้งส้ิน กิจการ

ตองรับรูขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นเปนคาใชจายทันที 
 

37 ขาดทุนดังกลาวตองพิจารณาโดยไมคํานึงถึง 
37.1  งานกอสรางตามสัญญาไดเริ่มแลวหรือไม 
37.2  ขั้นความสําเร็จของงานกอสราง หรือ 
37.3 จํานวนกําไรที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากสัญญากอสรางอ่ืน  ซ่ึงไมถือเปนสัญญากอสรางเดียวกันตามที่ระบุไวใน

ยอหนาที่ 9 
 

การเปลี่ยนแปลงประมาณการ 
38. วิธีอัตราสวนของงานที่ทําเสร็จตองใชจํานวนสะสมของรายไดคากอสรางและตนทุนการกอสรางของงวดบัญชี

กอนๆ กับประมาณการรายไดคากอสรางและตนทุนการกอสรางตามสัญญาของงวดบัญชีปจจุบัน  ดังนั้น 
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประมาณการรายไดคากอสราง ประมาณการตนทุนการกอสราง หรือ
ประมาณการผลของงานกอสราง ตองถือเปนการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี (ดูมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550)  เรื่อง นโยบายการบัญชี  การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
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ขอผิดพลาด) กิจการตองนําจํานวนประมาณการที่เปลี่ยนใหมมาพิจารณาจํานวนรายไดและคาใชจายที่รับรู
ในงบกําไรขาดทุนในงวดที่มีการเปลี่ยนประมาณการทางบัญชีและงวดตอๆ ไป 

 

การเปดเผยขอมูล 
39. กิจการตองเปดเผยขอมูลทุกขอตอไปนี้ 
 39.1 จํานวนรายไดคากอสรางที่รับรูเปนรายไดในระหวางงวด 
 39.2 วิธีที่ใชในการกําหนดรายไดคากอสรางที่รับรูเปนรายไดในระหวางงวด 
 39.3 วิธีที่ใชในการกําหนดขั้นความสําเร็จของงานระหวางกอสราง 
 

40. กิจการตองเปดเผยขอมูลทุกขอตอไปนี้เกี่ยวกับสัญญางานกอสรางระหวางทําที่มีอยู ณ วันที่ในงบดุล 
 40.1 จํานวนรวมของตนทุนที่เกิดขึ้นและกําไรที่รับรู (หักดวยขาดทุนที่รับรู) จนถึงปจจุบัน 
 40.2 จํานวนเงินรับลวงหนา 
 40.3 จํานวนเงินประกันผลงาน 
 

41.  เงินประกันผลงาน หมายถึง จํานวนเงินที่ผูจางหักจากเงินงวดที่เรียกเก็บ ซ่ึงผูจางจะจายคืนใหเมื่อเปนไป
ตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาหรือจนกวาผูรับจางจะแกไขขอบกพรองของงานกอสรางใหแลวเสร็จ เงินงวดที่
เรียกเก็บ หมายถึง จํานวนเงินที่ผูรับจางเรียกเก็บจากผูจางสําหรับงานที่ไดทําแลวตามสัญญาไมวาจํานวน
ดังกลาว ผูจางจะไดจายแลวหรือไมก็ตาม เงินรับลวงหนา หมายถึง จํานวนเงินที่ผูรับจางไดรับกอนเริ่ม
ปฏิบัติงานที่เก่ียวของกัน 

 

42. กิจการตองแสดงรายการทุกขอตอไปนี้  
 42.1 จํานวนเงินท้ังส้ินที่กิจการมีสิทธิเรียกรองจากผูจางสําหรับงานกอสรางทุกสัญญา เปนสินทรัพย

ของกิจการ 
 42.2 จํานวนเงินทั้งส้ินที่ผูจางมีสิทธิเรียกรองจากกิจการสําหรับงานกอสรางทุกสัญญา เปนหนี้สินของ

กิจการ 
 

43. จํานวนเงินทั้งสิ้นที่กิจการมีสิทธิเรียกรองจากผูจางสําหรับงานกอสรางตามสัญญาเปนจํานวนสุทธิของ 
 43.1 ตนทุนที่เกิดขึ้นบวกดวยกําไรที่รับรูหักดวย 
 43.2 ผลรวมของขาดทุนที่รับรูและเงินงวดที่เรียกเก็บ 

  

 สําหรับงานกอสรางที่อยูระหวางทําทุกสัญญา ซ่ึงตนทุนที่เกิดขึ้นบวกดวยกําไรที่รับรู (หักดวยขาดทุนที่รับรู) 
มีจํานวนเกินกวาเงินงวดที่เรียกเก็บ 

 

44. จํานวนเงินทั้งสิ้นที่ผูจางมีสิทธิเรียกรองจากกิจการสําหรับงานกอสรางตามสัญญาเปนจํานวนสุทธิของ 
 44.1 ตนทุนที่เกิดขึ้นบวกดวยกําไรที่รับรูหักดวย 
 44.2 ผลรวมของขาดทุนที่รับรูและเงินงวดที่เรียกเก็บ 
   

สําหรับงานกอสรางที่อยูระหวางทําทุกสัญญาซ่ึงเงินงวดที่เรียกเก็บมีจํานวนเกินกวาตนทุนที่เกิดขึ้นบวกดวย
กําไรที่รับรู (หักขาดทุนที่รับรู)  
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45. กิจการตองเปดเผยหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้นตามขอกําหนดที่ระบุไวในมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 53 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น ขอมูลดังกลาวอาจเกิด
จากรายการ เชน ตนทุนในการรับประกันผลงาน การเรียกรองคาเสียหาย คาปรับ หรือผลขาดทุนอ่ืนๆ ที่
อาจเกิดขึ้น 

 
 

วันถือปฏิบัติ 
46.มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 49 (ปรับปรุง 2550) ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไป 
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ภาคผนวก 
 

ภาคผนวกนี้ทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางเทานั้น และไมถือเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ภาคผนวกนี้ได
จัดทําขึ้นโดยครอบคลุมเรื่องดังตอไปนี้ 
 

ก)  การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับนโยบายการบัญชี 
 กิจการรับรูรายไดคากอสรางตามสัญญาราคาคงที่ดวยวิธีอัตราสวนของงานที่ทําเสร็จ โดยใชอัตราสวน
ของชั่วโมงแรงงานที่เกิดขึ้นจนถึงปจจุบันกับประมาณการชั่วโมงแรงงานทั้งสิ้นสําหรับงานกอสรางแตละงาน 
 กิจการรับรูรายไดคากอสรางตามสัญญาตนทุนบวกสวนเพิ่มโดยใชตนทุนที่เกิดขึ้นในระหวางงวดซ่ึง
กิจการคาดวาจะไดรับคืนบวกสวนเพิ่มตามที่ตกลงไวในสัญญา โดยใชอัตราสวนของตนทุนที่เกิดขึ้นจนถึงปจจุบัน
กับประมาณการตนทุนการกอสรางทั้งสิ้น 
 

ข) การรับรูรายไดคากอสรางและคาใชจาย 
ตัวอยางตอไปนี้แสดงใหเห็นถึงวิธีหนึ่งในการกําหนดขั้นความสําเร็จของงานกอสรางและเวลาที่ตองรับรูรายได  
คากอสรางและคาใชจาย (ดูยอหนาที่ 22 ถึง 35) 
 กิจการทําสัญญากอสรางสะพานแบบสัญญาราคาคงที่เปนจํานวน 9,000 ลานบาท ดังนั้น รายไดที่ตกลง
ตามสัญญามีจํานวน 9,000  ลานบาท  กิจการประมาณตนทุนการกอสรางเมื่อเริ่มทําสัญญาไวเปนจํานวน 8,000 
ลานบาท โดยคาดวาจะใชเวลาในการกอสราง 3 ป 
 เมื่อสิ้นปที่ 1 ประมาณการตนทุนการกอสรางของกิจการไดเพิ่มขึ้นเปน 8,050 ลานบาท 
 ในปที่ 2 ผูจางตกลงดัดแปลงงานตามสัญญาและเพิ่มรายไดคากอสรางใหอีกจํานวน 200 ลานบาท 
กิจการประมาณวาตนทุนการกอสรางในสวนที่ดัดแปลงจะมีจํานวนเพิ่มขึ้นน 150 ลานบาท 
 เมื่อสิ้นปที่ 2 ตนทุนที่เกิดขึ้นไดรวมวัสดุที่เก็บไว ณ สถานที่กอสรางเพื่อใชในงานกอสรางในปที่ 3 
จํานวน 100 ลานบาท 
 กิจการกําหนดขั้นความสําเร็จของงานกอสรางโดยคํานวณจากอัตราสวนของตนทุนที่เกิดขึ้นจนถึงปจจุบัน
กับประมาณการตนทุนการกอสรางทั้งสิ้นซ่ึงเปนประมาณการครั้งลาสุด ตารางตอไปนี้แสดงการสรุปผลขอมูลทาง
การเงินในระหวางงวดที่มีการกอสราง 
 
 หนวย : ลานบาท 
 ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 
จํานวนรายไดที่ตกลงไวเมื่อเริ่มทําสัญญา 9,000 9,000 9,000 
จํานวนรายไดจากการดัดแปลงงานกอสราง - 200 200 
จํานวนรายไดคากอสรางทั้งสิ้น 9,000 9,200 9,200 
ตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้นจนถึงปจจุบัน 2,093 6,168 8,200 
ตนทุนการกอสรางที่คาดวาจะตองจายจนกระทั่งงานแลวเสร็จ 5,957 2,032 - 
ประมาณการตนทุนการกอสรางทั้งสิ้น 8,050 8,200 8,200 
กําไรที่ประมาณไว 950 1,000 1,000 
ขั้นความสําเร็จของงานกอสราง 26% 74% 100% 
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ขั้นความสําเร็จของงานกอสรางสําหรับปที่ 2 (74%) กําหนดโดยการนําตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้นจนถึงปจจุบัน
หักดวยตนทุนของวัสดุซ่ึงเก็บไวที่สถานที่กอสรางเพื่อใชในปที่ 3 จํานวน 100 ลานบาท 
 

จํานวนรายได ตนทุนการกอสราง และกําไรที่รับรูในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดเปนเวลา 3 ป มีดังนี้ 
 หนวย : ลานบาท 
 

 
จํานวนสะสม 
จนถึงปจจุบัน 

จํานวนที่รับรู 
ในปกอนๆ 

จํานวนที่รับรู 
ในปปจจุบัน 

 ปที่ 1    
 รายได (9,000x26%)  2,340  -  2,340  
 ตนทุนการกอสราง (8,050x26%)  2,093  -  2,093  
 กําไร 247  -  247  
 ปที่ 2    
 รายได (9,200x74%)  6,808   2,340   4,468  
 ตนทุนการกอสราง (8,200x74%)  6,068   2,093   3,975  
 กําไร  740   247   493  
 ปที่ 3    
 รายได (9,200x100%)  9,200   6,808   2,392  
 ตนทุนการกอสราง  8,200   6,068  2,132  
 กําไร 1,000   740   260  

 

ค)  การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสัญญากอสราง 
บริษัทดําเนินการกอสรางมาจนถึงสิ้นปที่ 1 โดยตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นชําระเปนเงินสด  และเงินงวดที่
เรียกเก็บจากผูจางและเงินรับลวงหนาไดรับชําระเปนเงินสด ตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้นสําหรับสัญญากอสราง ข  
ค และ จ ไดรวมตนทุนของวัสดุที่ซ้ือมาแตยังไมไดใชในงานกอสราง ผูจางไดใหเงินลวงหนาแกกิจการสําหรับงาน
กอสรางตามสัญญา  ข  ค และ จ  ที่ยังไมไดเริ่มทําขอมูลสําหรับงานระหวางกอสรางทั้ง 5 สัญญาเมื่อสิ้นปที่ 1 มี
ดังนี้ 
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  หนวย : ลานบาท 
  สัญญา 
  ก ข ค ง จ รวม 
 รายไดคากอสรางที่รับรู (ยอหนา 22) 145 520 380 200 55 1,300 

 ตนทุนการกอสรางที่รับรู (ยอหนา 22) 110 450 350 250 55 1,215 

 ขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นที่รับรู (ยอหนา 36) - - - 40 30 70 

 กําไรที่รับรูหักขาดทุนที่รับรู 35 70 30 (90) (30) 15 

        

 ตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้นในระหวางงวด 110 510 450 250 100 1,420 

 ตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้นซึ่งรับรูเปน 
คาใชจายในระหวางงวด (ยอหนา 22) 

 
110 

 
450 

 
350 

 
250 

 
55 

 
1,215 

 ตนทุนการกอสรางที่เก่ียวของกับกิจกรรมใน 
อนาคตซึ่งรับรูเปนสินทรัพย (ยอหนา 27) 

 
- 

 
60 

 
100 

 
- 

 
45 

 
205 

        

 รายไดคากอสราง (ดูขางตน) 145 520 380 200 55 1,300 

 เงินงวดที่เรียกเก็บ (ยอหนา 41) 100 520 380 180 55 1,235 

 รายไดคากอสรางตามสัญญาที่ยังไมไดเรียกเก็บ 45 - - 20 - 65 

 เงินรับลวงหนา (ยอหนา 41) - 80 20 - 25 125 

 
ดังนั้น จํานวนที่ตองเปดเผยตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีดังตอไปนี้ 
 หนวย : ลานบาท 
 รายไดคากอสรางที่รับรูเปนรายไดในระหวางงวด (ยอหนา 39.1) 1,300 

 ตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้นและกําไรที่รับรู (หักขาดทุนที่รับรู) จนถึงปจจุบัน (ยอหนา 40.1) 1,435 

 เงินลวงหนาท่ีไดรับ (ยอหนา 40.2)  125 

 จํานวนทั้งสิ้นที่กิจการมีสิทธิเรียกรองจากผูจางสําหรับงานกอสรางซึ่งถือเปนสินทรัพย (ยอหนา 42.1) 220 

 จํานวนทั้งสิ้นที่ผูจางมีสิทธิเรียกรองจากกิจการสําหรับงานกอสรางซึ่งถือเปนหนี้สิน (ยอหนา 42.2) (20) 
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ขอมูลรายละเอียดการคํานวณขางลางนี้เปนเพียงตัวอยางของการคําณวนเพื่อใหเกิดความเขาใจเทานั้น
กิจการไมจําเปนตองเปดเผยรายละเอียดการคํานวณ ดังกลาว 
 

 จํานวนเงินที่ตองเปดเผยตามที่กําหนดไวในยอหนา 40.1 42.1 และ 42.2 คํานวณดังตอไปนี้ 
            หนวย : ลานบาท 
  สัญญา 
  ก ข ค ง จ รวม 
 ตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้น 110 510 450 250 100 1,420 
 กําไรที่รับรูหักขาดทุนที่รับรู 35 70 30 (90) (30) 15 
  145 580 480 160 70 1,435 
 เงินงวดที่เรียกเก็บจากผูจาง 100 520 380 180 55 1,235 
 เงินที่กิจการมีสิทธิเรียกรองจากผูจาง 45 60 100 - 15 220 
 เงินที่ผูจางมีสิทธิเรียกรองจากกิจการ - - - (20) - (20) 

 

จํานวนเงินที่ตองเปดเผยตามที่กําหนดไวในยอหนา 40.1 มีจํานวนเทากับจํานวนที่รับรูในงวดปจจุบัน เนื่องจาก
เปนการเปดเผยขอมูลของการดําเนินงานในปแรกเทานั้น   
 


