
บทที่ 2 สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัท ี่ 15 เรื่ อง รายได้จากสัญญาที่ทาํกับลูกค้า 
หลกัการสําคญัของการรับรู้รายได้สืบเน่ืองมาจากหลกัการรับรู้รายการ (recognition) ท่ีระบไุว้ในกรอบแนวคดิ

สําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558)  โดยท่ีกิจการจะสามารถรับรู้รายการใดๆ เข้าเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงิน

ได้ตอ่เม่ือเข้าเง่ือนไข 2 ข้อดงัตอ่ไปนี ้

1. มีความเป็นไปได้คอ่นข้างแน่ท่ีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต ของรายการดงักลา่วจะเข้าหรือออกจากกิจการ 

2. รายการดงักลา่วมีราคาทนุหรือมลูคา่ท่ีสามารถวดัได้อยา่งน่าเช่ือถือ 

หลักการสาํคัญของ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท ี่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทาํกับลูกค้า 

หลกัการสําคญัเก่ียวกบัรายได้ท่ีเกิดจากสญัญาของกิจการท่ีทํากบัลกูค้า  โดย “รายได้ (income) 

หมายถึงการเพิ่มขึน้ของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบญัชีในรูปของกระแสรับเข้าของสนิทรัพย์ 

หรือการเพิ่มขึน้ของสนิทรัพย์ หรือการลดลงของหนีส้นิ ซึง่สง่ผลให้สว่นของเจ้าของเพิ่มขึน้ โดยไมร่วมถึงสว่นทนุท่ีได้ 

รับจากผู้ มีสว่นร่วมในสว่นของเจ้าของ” ทัง้นี ้ม.รง. 15 จะจํากดัขอบเขตของรายได้ซึง่เกิดจาก “กิจกรรมหลกั” 

ของกิจการ (Revenue) 

ม.รง. 15 กําหนดให้ “ให้กิจการรับรู้รายได้เพ่ือแสดงการสง่มอบสนิค้าหรือบริการท่ีสญัญาให้ลกูค้า 

ในจํานวนเงินท่ีสะท้อนถึงสิง่ตอบแทนท่ีกิจการคาดวา่จะมีสทิธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสนิค้าหรือบริการนัน้ๆ” 

ซึง่ขัน้ตอนสําคญั 5 ขัน้ประกอบด้วย
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1. ขัน้ตอนแรก: ระบสุญัญาท่ีทํากบัลกูค้า  “สญัญา เป็นข้อตกลงระหวา่งคูส่ญัญาตัง้แตส่องฝ่ายขึน้ไปท่ี

ทําให้เกิดสทิธิท่ีสามารถบงัคบัได้และภาระผกูพนัขึน้” กิจการจะต้องประเมินวา่เป็นสญัญาเดียวหรือหลายสญัญาโดย

พิจารณาจากเนือ้หาของสญัญา

2. ขัน้ท ี่สอง: ระบภุาระท่ีต้องปฏิบตัใินสญัญา – กิจการจะต้องประเมินวา่ภาระท่ีต้องปฏิบตัใินสญัญานัน้

ประกอบด้วยอะไรบ้าง สามารถระบแุยกได้หรือไม่

3. ขัน้ท ี่สาม: กําหนดราคาของรายการ – หมายถึง “จํานวนเงินของสิง่ตอบแทนในสญัญาท่ีกิจการคาดวา่จะ

มีสทิธิได้รับเป็นการแลกเปล่ียนกบัการสง่มอบสนิค้าหรือบริการตามสญัญาให้ลกูค้า” ซึง่อาจมีสิง่ตอบแทนผนัแปร หรือ

ไมไ่ด้อยูใ่นรูปของเงินสด หรืออาจมีองค์ประกอบการจดัหาเงินท่ีมีนยัสําคญั ตลอดจนอาจมีสิง่ตอบแทนท่ีต้องจ่ายให้ลกูค้า 

ซึง่กิจการต้องประมาณจํานวนเงินของสิง่ตอบแทนท่ีกิจการจะมีสทิธิท่ีจะได้รับเป็นการแลกเปล่ียนกบัสนิค้าหรือบริการ

ตามคําสญัญา 

4. ขัน้ท ี่สี่: ปันสว่นราคาของรายการให้กบัภาระท่ีต้องปฏิบตัท่ีิรวมอยูใ่นสญัญา กิจการต้องปรับปรุงราคาของ

รายการด้วยสว่นลด หรือจํานวนเงินผนัแปรท่ีคาดวา่จะได้รับ ปกตต้ิองปันสว่นโดยใช้ราคาขายแบบเอกเทศของสนิค้าหรือ

บริการท่ีแตกตา่งกนั (แตอ่าจไมจํ่าเป็นต้องปันสว่นลดให้กบัภาระท่ีต้องปฏิบตัทิกุรายการ)

5. ขัน้ท ี่ห้า: รับรู้รายได้เม่ือ (หรือขณะท่ี) กิจการปฏิบตัติามภาระท่ีต้องปฏิบตัเิสร็จสิน้ กิจการรับรู้รายได้เม่ือ

กิจการได้ปฏิบตั ิ(หรือขณะปฏิบตั)ิ ซึง่ภาระท่ีต้องปฏิบตัอิาจเสร็จสิน้ ณ เวลาใดเวลาหนึง่ (point in time) สําหรับการ

สง่มอบสนิค้าทัว่ๆ ไป หรือตลอดช่วงเวลาหนึง่ (Over time) สําหรับกรณีการสง่มอบบริการทัว่ๆ ไป โดยเลือกวิธีท่ีเหมาะสม

สําหรับการวดัความก้าวหน้าของภาระท่ีต้องปฏิบตัใิห้เสร็จสิน้ให้สมบรูณ์

ตวัอย่างท ี่ 1 มมุมองท่ีแตกตา่งไประหวา่งม.รง. 15 กบั ม.บช. 18 สําหรับการขายสนิค้าสัง่ทําพิเศษ

โครงการคอนโดมิเนียมแห่งหนึง่สัง่ทําเฟอร์นิเจอร์สําหรับห้องชดุ 400 ห้อง โดยคอ่ยๆ ทยอยสง่มอบ ซึง่

อํานาจควบคมุในตวัสนิค้าอยูก่บัลกูค้าคือเจ้าของโครงการคอนโดฯ ตัง้แตว่นัท่ีเร่ิมผลติเน่ืองจากสนิค้าท่ีสัง่นัน้มีลกัษณะ

เฉพาะท่ีผู้ขายไมมี่ทางเลือกในการนําไปใช้ในทางอ่ืน สว่นความเส่ียงและผลตอบแทนน่าจะยงัอยูก่บัผู้ผลติ ซึง่ ม.บช. 18

 ท่ีถกูยกเลกิไปแล้วนัน้ กําหนดให้รับรู้รายได้เม่ือสง่มอบ ในขณะท่ี ม.รง. 15 ตีความวา่ต้องรับรู้รายได้ตามอตัราสว่นงาน

ท่ีทําเสร็จ
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1. ขัน้ท ี่ 1 ระบุสัญญาที่ทาํกับลูกค้า 

ตวัอย่างท ี่  2 สญัญาปากเปลา่

กิจการให้บริการสแกนไวรัสคอมพิวเตอร์ ได้รับการตดิตอ่จากลกูค้าทางโทรศพัท์ โดยมีการอธิบายถึงบริการท่ีให้

เก่ียวกบัการสแกนไวรัส การแก้ปัญหาการเช่ือมตอ่ และปัญหา IT ผา่นเวบไซท์ โดยในการพดูคยุจะกําหนดราคาคา่บริการ 

บริการท่ีจะมอบให้ เง่ือนไขการชําระเงิน และระยะเวลาบริการท่ีครอบคลมุ เม่ือตกลง ลกูค้าจะชําระเงินผา่นบตัรเครดติ 

และกิจการจะให้โค้ดเข้าใช้บริการ เช่นนี ้แม้จะเป็นสญัญาปากเปลา่ก็ตาม แตจ่ะถือวา่อยูภ่ายใต้ขอบเขตของม.รง. 15

ตวัอย่างท ี่  3 ลกูค้า

กิจการโฆษณาผา่นส่ืออินเตอร์เน็ท ซือ้พืน้ท่ีแบนเนอร์จากเวบไซท์ช่ือดงัตา่งๆ ลว่งหน้า เพ่ือขายให้กบัลกูค้าที

ต้องการโฆษณา เช่นนีถื้อวา่พืน้ท่ีเหลา่นัน้เป็นสนิค้า และลกูค้าท่ีต้องการโฆษณา คือลกูค้าในความหมายนี ้

นอกจากนี ้กิจการยงัได้จบัคูผู่้ ต้องการโฆษณา กบัเวบไซท์ ตา่งๆ โดยไมไ่ด้ซือ้พืน้ท่ีลว่งหน้าไว้ ซึง่กิจการจะได้

รับคา่นายหน้าจากเจ้าของเวบไซท์ เช่นนี ้เจ้าของเวบไซท์ถือเป็นลกูค้าในความหมายนี ้

ข ัน้ท ี่ 2 การระบุภาระท ี่ต้องปฏิบัต ิ

“ภาระท่ีต้องปฏิบตั ิหมายถึง ข้อตกลงในสญัญาท่ีทํากบัลกูค้าเพ่ือโอนรายการอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนีไ้ป

ให้กบัลกูค้า (1) สนิค้าหรือบริการ หรือกลุม่สนิค้าหรือบริการท่ีขายแบบรวมกนัไป ท่ีแตกตา่งกนั หรือ (2) ชดุของสนิค้า

และบริการท่ีแตกตา่งกนัแตมี่ลกัษณะเชิงเนือ้หาเหมือนกนัและมีรูปแบบการโอนไปยงัลกูค้าแบบเดียวกนั” โดย ณ วนัเร่ิมต้น

ของสญัญา กิจการต้องระบภุาระท่ีต้องปฏิบตัติามข้อตกลงแตล่ะข้อท่ีจะสง่มอบให้ลกูค้าด้วยสนิค้าหรือบริการ 

(หรือสนิค้าหรือบริการท่ีขายแบบรวมกนัไป) ท่ีแตกตา่งกนั หรือชดุของสนิค้าหรือบริการท่ีแตกตา่งกนัแตมี่ลกัษณะเชิง

เนือ้หาโดยสว่นใหญ่เหมือนกนั และมีรูปแบบการสง่มอบให้ลกูค้าเหมือนกนั

ตวัอย่างท ี่  4 ภาระท่ีต้องปฏิบตักิรณีการรับประกนัคณุภาพสนิค้า

กิจการขายเคร่ืองจกัรมลูคา่ 100,000 บาท โดยรับประกนัคณุภาพตามปกต ิ1 ปี อยา่งไรก็ตาม หากลกูค้า

ต้องการรับประกนัคณุภาพเพิ่มเตมิ จะสามารถจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท โดยได้รับประกนัคณุภาพเพิ่มขึน้เป็น 2 ปี 

การรับประกนัข้างต้นแบง่ได้สองแบบ คือ 

1.  Assurance Type Warranty สําหรับการรับประกนัปีแรก ซึง่ต้องตัง้ประมาณการหนีส้นิตาม ม.บช. 37

2. Service Type Warranty สําหรับการรับประกนัท่ีซือ้เพิ่ม ซึง่จะถือเป็นภาระท่ีต้องปฏิบตัแิยกออกมาซึง่

กิจการต้องทยอยรับรู้รายได้หลงัจากการรับประกนัปีแรกเสร็จสิน้ลง
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ตวัอย่างท ี่  5 ภาระท่ีต้องปฏิบตักิรณีการประกนัคณุภาพสนิค้า

สมมตกิิจการสง่สนิค้าแบบ FOB Shipping Point แตรั่บประกนัลกูค้าในกรณีท่ีสนิค้ามีปัญหา จะจดัการสง่

สนิค้าท่ีสมบรูณ์ให้เป็นการชดเชย เช่นนีต้าม ม.บช. 18 จะให้รับรู้รายได้เม่ือสนิค้าถึงมือลกูค้าแล้วเท่านัน้ 

ม.รง. 15 จะประเมินวา่การควบคมุในตวัสนิค้าเป็นของผู้ซือ้แล้วหรือไม ่ถ้าใช่ จะถือวา่บรรล ุภาระท่ีต้องปฏิบตั ิ

แล้วตัง้แตส่นิค้าถกูสง่ขึน้เรือ และกิจการจะต้องรับรู้รายได้ทนัที แตอ่าจถือวา่มีอีก 1 ภาระท่ีต้องปฏิบตั ิคือ 

“การประกนัความเส่ียงในการสง่สนิค้า”

ตวัอย่างท ี่  6 กรณีการตดิตัง้เป็นสว่นสําคญั (ดดัแปลงจาก IE. 19)

กิจการขายและตดิตัง้ลฟิท์ โดยลกูค้ารายหนึง่สัง่ซือ้ลฟิท์ท่ีพร้อมใช้มลูคา่สญัญา 10 ล้านบาท โดยกิจการต้อง

ซือ้ลฟิท์จากผู้ผลติ ทัง้นี ้ต้นทนุของธุรกรรมประกอบด้วยคา่ลฟิท์ 3 ล้าน และคา่ตดิตัง้ 5 ล้าน โดยกิจการได้ทําการสง่ลฟิท์

ไปท่ีไซท์งานของลกูค้า ณ วนัท่ี 31/12/25x1 ซึง่อํานาจควบคมุในตวัลฟิท์จะเป็นของลกูค้าทนัที และไตรมาสแรกของปี 25x2 

กิจการทําการตดิตัง้ซึง่เนือ้งานเสร็จสิน้ไป 30% 

การดําเนินงานครัง้นี ้มลูคา่เพิ่มหลกัของกิจการคือการตดิตัง้ลฟิท์ (เน่ืองจากกิจการไมไ่ด้ผลติลฟิท์ดงักลา่ว 

ซึง่มีสเปคตามท่ีลกูค้ากําหนด) 

ดงันัน้ ในการรับรู้รายได้จะเป็นดงันี ้

 สะสมถึงปัจจบุนั  สะสมถึงงวดก่อน  รับรู้งวดปัจจบุนั 

รายได้ (เฉพาะคา่ลฟิท์) 3,000,000              -                         3,000,000             

ต้นทนุ 3,000,000              -                         3,000,000             

กําไร -                         -                         -                        

 สะสมถึงปัจจบุนั  สะสมถึงงวดก่อน  รับรู้งวดปัจจบุนั 

รายได้ 5,100,000              3,000,000              2,100,000             

ต้นทนุ 4,500,000              3,000,000              1,500,000             

กําไร 600,000                 -                         600,000                

 ปีท่ี 1 

ต้นปีท่ี 2
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ขัน้ท ี่ 3 กาํหนดราคาของรายการ

กิจการต้องประมาณการสิง่ตอบแทนท่ีมีสทิธิได้รับ (อาจประกอบด้วยสว่นลด หรือสว่นลดในภายหลงั เงินคืน 

การหกัหนี ้การลดราคา เงินจงูใจ เงินตอบแทนพิเศษท่ีกําหนดจากผลการปฏิบตังิาน คา่ปรับ หรือรายการอ่ืนท่ีมีลกัษณะ

คล้ายคลงึกนั โอกาสรับคืนสนิค้าจากลกูค้า หรือเงินตอบแทนพิเศษสําหรับการปฏิบตังิานได้ตามเกณฑ์ท่ีกําหนด) ซึง่

ต้องเลือกใช้วิธีในการประมาณการสิง่ตอบแทนวิธีเดียวกนัตลอดทัง้สญัญา โดย ม.รง. 15 ได้ให้แนวทางในการประมาณ

มลูคา่สิง่ตอบแทน 2 วิธีดงันี ้

1.มลูคา่ท่ีคาดหวงั (expected value) ซึง่เท่ากบัผลรวมสิง่ตอบแทนท่ีเป็นไปได้ถ่วงนํา้หนกัด้วยความน่าจะเป็น

 เป็นวิธีท่ีเหมาะสมของจํานวนเงินของสิง่ตอบแทนผนัแปร หากกิจการมีสญัญาจํานวนมากท่ีมีคณุลกัษณะเหมือนกนั

2. จํานวนเงินท่ีมีความเป็นไปได้สงูสดุ (most likely amount) – หมายถึงจํานวนเงินท่ีมีความเป็นไปได้สงูสดุ

เพียงจํานวนเดียวเป็นวิธีท่ีเหมาะสม หากสญัญาดงักลา่วมีผลลพัธ์ท่ีเป็นไปได้เพียงสองกรณี (ตวัอยา่งเช่น 

กรณีท่ีกิจการจะได้รับหรือไมไ่ด้รับเงินตอบแทนพิเศษท่ีกําหนดจากผลการปฏิบตังิาน)

ตวัอย่างท ี่  7 มลูคา่ท่ีคาดหวงัของโครงการก่อสร้าง

รับงานก่อสร้าง 1 ล้านบาท ต้นทนุประมาณ 700,000 บาท ถ้าเสร็จภายใน 24 เดือนจะให้โบนสั 200,000 บาท 

ณ ปีท่ี 1 กิจการจ่ายต้นทนุก่อสร้าง 420,000 บาท และคาดวา่ไมน่่าจะเสร็จภายใน 24 เดือน  ตอ่มาในวนัท่ี 1/1/x2 

ผู้วา่จ้างแก้ไขงานโดยเพิ่มเนือ้งานมลูคา่ 150,000 บาท (ต้นทนุท่ีเก่ียวข้อง 120,000 บาท) และยืดเวลาสญัญาออก

ไป 6 เดือน ซึง่หากกิจการสามารถดําเนินการเสร็จภายใน 30 เดือนจะได้รับโบนสั 200,000 บาท ซึง่ ณ วนัดงักลา่ว

กิจการประเมินแล้วเช่ือมัน่วา่เป็นไปได้คอ่นข้างแน่ท่ีจะสามารถดําเนินการให้เสร็จและได้โบนสั

ให้ทาํ คํานวณการรับรู้รายได้ปีท่ี 1 และ ปรับปรุงรายการรับรู้รายได้ ณ ต้นปีท่ี 2 (วนัดดัแปลงสญัญา) ถ้ามี

ขัน้ความสําเร็จของงานก่อสร้างตามสญัญาคํานวณโดยใช้อตัราสว่นของต้นทนุการก่อสร้างท่ีทําเสร็จจน

ถึงปัจจบุนักบัประมาณการต้นทนุการก่อสร้างทัง้สิน้ ได้ดงันี ้

ต้นทนุการก่อสร้างท่ีเกิดขึน้จนถึงปัจจบุนั 420,000

ประมาณการต้นทนุการก่อสร้างทัง้สิน้ 700,000

ขัน้ความสําเร็จของงานก่อสร้างตามสญัญาเม่ือสิน้ปีท่ี 1 60.00%

 สะสมถึงปัจจบุนั  สะสมถึงงวดก่อน  รับรู้งวดปัจจบุนั 

รายได้ (1 ล้านบาท คาดวา่ไมไ่ด้โบนสั) 600,000                 -                         600,000                

ต้นทนุ 420,000                 -                         420,000                

กําไร 180,000                 -                         180,000                

 ปีท่ี 1 
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ขัน้ความสาํเร็จของงานจนถงึ ณ ต้นปีท ี่ 2

ต้นทนุการก่อสร้างท่ีเกิดขึน้จนถึงปัจจบุนั 420,000

ประมาณการต้นทนุการก่อสร้างทัง้สิน้ 820,000

ขัน้ความสําเร็จของงานก่อสร้างตามสญัญาเม่ือสิน้ปีท่ี 1 51.22%

 สะสมถึงปัจจบุนั  สะสมถึงงวดก่อน  รับรู้งวดปัจจบุนั 

รายได้ (1.35 ล้านบาท ) 691,463                 600,000                 91,463                  

ต้นทนุ 420,000                 420,000                 -                        

กําไร 271,463                 180,000                 91,463                  

ตวัอย่างท ี่  8 สิง่ตอบแทนผนัแปรกรณีให้สว่นลดปริมาณ

1/1/25x1 กิจการทําสญัญาขายสนิค้าในราคาหน่วยละ 100 บาทโดยถ้าลกูค้าซือ้ตัง้แต ่75 หน่วยขึน้ไปจะคดิ

หน่วยละ 80 (ลดให้ 20 สําหรับทกุหน่วยท่ีซือ้ไป) ในช่วง 3 เดือนแรกของปี ลกูค้าซือ้สนิค้าไปทัง้หมด 40 หน่วย ซึง่กิจการ

คาดวา่ลกูค้าไมน่่าจะซือ้ครบ 75 หน่วย อยา่งไรก็ตาม ในเดือน พ.ค. ลกูค้าซือ้เพิ่มอีก 20 หน่วย ทําให้กิจการคาดวา่ลกูค้า

น่าจะซือ้ครบ 75 หน่วยภายใน 1 ปี กิจการจะรับรู้รายได้อยา่งไร

 หน่วย: บาท 

 เดือน  รายได้สะสม  หกั รายได้ท่ีรับรู้แล้ว  รายได้ท่ีรับรู้เพิ่ม 

 ม.ค.-มี.ค. (40 x 100) 4,000 0 4,000

 พ.ค. (60 x 80) 4,800 4,000 800

ขัน้ท ี่ 4 ปันส่วนราคาของรายการให้กับภาระที่ต้องปฏิบัตทิ ี่รวมอยู่ในสัญญา

“กิจการต้องปันสว่นราคาของรายการให้กบัแตล่ะภาระท่ีต้องปฏิบตั ิด้วยจํานวนสิง่ตอบแทนท่ีกิจการคาดวา่

จะมีสทิธิได้รับเพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนกบัการโอนสนิค้าหรือบริการ” ทัง้นี ้กิจการต้องปันสว่นตามสดัสว่นโดยใช้ราคาขาย

แบบเอกเทศเป็นเกณฑ์ ซึง่โดยปกตจิะเป็นราคาขายแยก และมกัสงัเกตได้ อยา่งไรก็ตามหากกิจการไมส่ามารถสงัเกตได้

โดยตรง กิจการต้องใช้วิธีประมาณดงันี ้

1.การสํารวจตลาด 

2. วิธีต้นทนุบวกอตัรากําไร หรือ

3.วิธีสว่นของราคาท่ีเหลือ (residual approach) ซึง่หมายถึงการประมาณราคาขายเอกเทศตวัอ่ืน สว่น

ท่ีเหลือจงึถือเป็นของสนิค้ารายการท่ีไมมี่ราคาขาย 

 ต้นปีท่ี 2 
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ตวัอย่างท ี่  9 การปันสว่นตามสดัสว่นโดยใช้ราคาขายแบบเอกเทศเป็นเกณฑ์

บริษัท จําหน่ายเคร่ืองซกัผ้า และมีบริการหลงัการขาย 2 ปีโดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. ขายเคร่ืองซกัผ้าอยา่งเดียว  30,000 บาท

2. ขายเคร่ืองซกัผ้าพร้อมตดิตัง้  31,500 บาท

3. ขายเคร่ืองซกัผ้าพร้อมบริการหลงัการขาย 35,000 บาท

4. ขายเคร่ืองซกัผ้าพร้อมตดิตัง้และบริการหลงัการขาย 36,500 บาท

บริษัทประมาณบริการหลงัการขาย 5,000 บาท คา่ตดิตัง้ 1,500 บาท 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทได้สง่เสริมการขายโดยขายเคร่ืองซกัผ้า พร้อมฟรีคา่ตดิตัง้และบริการหลงัการขาย โดย

ในวนัท่ี 1 ม.ค. 25X1 บริษัทขายเคร่ืองซกัผ้าพร้อมบริการหลงัการขาย 30,000 บาท 

ให้ทาํ

1 คํานวณหารายได้ของการขายเคร่ืองซกัผ้าอยา่งเดียว คา่ตดิตัง้ และบริการหลงัการขาย

2 บนัทกึบญัชีในสมดุรายวนัทัว่ไปในปี  25X1

หน่วย : บาท

องค์ประกอบการขาย มลูคา่ยตุธิรรม สดัสว่นมลูคา่ยตุธิรรม จดัสรรมลูคา่การขาย

คา่เคร่ืองซกัผ้า 30,000.00              82.19% 24,657.53             

คา่ตดิตัง้ 1,500.00                4.11% 1,232.88               

คา่บริการหลงัการขาย 5,000.00                13.70% 4,109.59               

รวม 36,500.00              100.00% 30,000.00             

ทัง้นี ้การตดิตัง้เคร่ืองซกัผ้าเกิดขึน้พร้อมกบัการขาย กิจการจงึสามารถรับรู้รายได้จากการตดิตัง้เม่ือ

ขายสนิค้าได้โดยทนัที สว่นคา่บริการหลงัการขายนัน้ ให้กิจการรับรู้ตลอดระยะเวลาการรับประกนั คือ 2 ปี ดงัการบนัทกึ

บญัชีปี 25x1 ตอ่ไปนี ้

ม.ค.-01 เงินสด 30,000.00              

ขาย (24,658 + 1,233) 25,890.41              รายได้

รายได้คา่บริการหลงัการขายรับลว่งหน้า 4,109.59                หนีส้นิ

ธ.ค.-31 รายได้คา่บริการหลงัการขายรับลว่งหน้า 2,054.79                

รายได้คา่บริการหลงัการขาย 2,054.79                

บนัทกึรับรู้รายได้คา่บริการหลงัการขาย (4,109/2) 
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ขัน้ท ี่ 5 รับรู้ รายได้เมื่อ  (หรือขณะที่) กิจการปฏิบัตติามภาระที่ต้องปฏิบัตเิสร็จสิน้

กิจการต้องรับรู้รายได้เม่ือกิจการปฏิบตัติามภาระท่ีต้องปฏิบตัเิสร็จสิน้ โดยการสง่มอบสนิค้าหรือบริการท่ีสญัญา

วา่จะให้(เช่น สนิทรัพย์) ให้ลกูค้า จะถือวา่มีการสง่มอบสนิทรัพย์ก็ตอ่เม่ือลกูค้ามีอํานาจควบคมุสนิทรัพย์นัน้

สําหรับภาระท่ีต้องปฎิบตักิิจการต้องกําหนด ณ วนัเร่ิมต้นของสญัญาวา่ภาระท่ีต้องปฏิบตัดิงักลา่ว

เป็นภาระท่ีกิจการได้ปฏิบตั ิ(หรือขณะปฏิบตั)ิ ซึง่ภาระท่ีต้องปฏิบตัอิาจเสร็จสิน้ ณ เวลาใดเวลาหนึง่ (point in time) 

หรือเป็นภาระท่ีต้องปฏิบตืัให้เสร็จสิน้ตลอดช่วงเวลาหนึง่ (Over time)

ภาระที่ต้องปฏิบัตซิ ึ่งเสร็จสิน้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง (Over time)

หลกัการสาํคญัในการบรรลภุาระผกูพนัคือ “กิจการสง่มอบอํานาจการควบคมุสนิค้าหรือบริการตลอดช่วง

เวลาหนึง่” โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในช่วงเวลาดงักลา่วได้ หากเป็นไปตามเง่ือนไขข้อใดข้อหนึง่ตอ่ไปนี ้

1. ลกูค้าได้รับและใช้ประโยชน์จากการปฏิบตังิานพร้อมกนัของกิจการทนัทีท่ีกิจการได้ปฏิบตังิาน ได้แก่ บริการ

ทําความสะอาด

2. การปฏิบตังิานของกิจการสร้างหรือทําให้สนิทรัพย์ของลกูค้าเพิ่มขึน้ (ตวัอยา่งเช่นงานระหวา่งทํา) ท่ีลกูค้า

มีอํานาจควบคมุเม่ือสนิทรัพย์เกิดขึน้หรือเพิ่มขึน้ หรือ

3. การปฏิบตังิานของกิจการไมก่่อให้เกิดสนิทรัพย์ท่ีกิจการมีทางเลือกอ่ืนในการนําไปใช้และกิจการมีสทิธิท่ี

สามารถบงัคบัให้จ่ายชําระสําหรับการปฏิบตังิานท่ีเสร็จสิน้ถึงปัจจบุนั ตวัอยา่งเช่น คําสัง่ซือ้สนิทรัพย์ท่ีมีลกัษณะเฉพาะ

สําหรับลกูค้ารายใดรายหนึง่ โดยหากลกูค้ายกเลกิสญัญา ลกูค้าจะต้องชดเชยต้นทนุท่ีจ่ายไปแล้วบวกกําไรตามสดัสว่น

ท่ีควรได้รับ 

การวัดระดบัความก้าวหน้าของการปฏิบัตติามภาระที่ต้องปฏิบัตใิห้เสร็จสิน้ให้สมบูรณ์

ณ วนัสิน้รอบ กิจการต้องรับรู้รายได้สําหรับภาระแตล่ะรายการท่ีต้องปฏิบตัซิึง่เสร็จสิน้ตลอดช่วงเวลาหนึง่ เพ่ือ

ให้เป็นไปอยา่งสม่ําเสมอ กิจการต้องใช้วิธีเดียวในการวดัระดบัความก้าวหน้าฯ ทัง้ภาระนัน้ๆ และภาระท่ีคล้ายกนั 

วิธ ีวัดระดบัความก้าวหน้า

วิธีท่ีเหมาะสมของการวดัระดบัความก้าวหน้าคือวิธ ีผลผลิตและวิธ ีปัจจัยนําเข้า โดยกิจการต้องไมร่วมการวดั

ความก้าวหน้าจากสนิค้าหรือบริการใดก็ตามท่ีกิจการไมไ่ด้โอนอํานาจการควบคมุให้ลกูค้า ในทางตรงกนัข้าม กิจการอาจ

ต้องปรับปรุงการวดัคา่ความก้าวหน้าให้สะท้อนการเปล่ียนแปลงสถานการณ์โดยให้รับรู้เป็นการเปล่ียนแปลงประมาณการ

ทางบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8

หากกิจการไมส่ามารถวดัความก้าวหน้าของการปฏิบตัติามภาระฯ ได้อยา่งสมเหตสุมผล แตค่าดวา่จะได้รับคืน

ต้นทนุท่ีเกิดขึน้ กิจการต้องรับรู้รายได้เพียงต้นทนุท่ีเกิดขึน้จนกวา่กิจการจะสามารถวดัผลลพัธ์ของภาระท่ีต้องปฏิบตัไิด้

อยา่งสมเหตสุมผล
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วิธ ีผลผลิต

วิธีผลผลติจะรับรู้รายได้โดยอ้างอิงจากการวดัมลูคา่ท่ีให้กบัลกูค้าจากสนิค้าหรือบริการท่ีได้โอนให้กบัลกูค้าแล้ว

เทียบกบัสนิค้าหรือบริการท่ียงัคงเหลืออยูภ่ายใต้สญัญา วิธีผลผลติ หมายรวมถึงการสํารวจผลการปฏิบตังิานเสร็จสิน้แล้ว

จนถึงปัจจบุนั การประเมินผล ความสําเร็จ ความคืบหน้า ระยะเวลาท่ีใช้จํานวนหน่วยของผลผลติ และจํานวนหน่วยของงาน

ท่ีสง่มอบ 

วิธ ีปัจจัยนําเข้า

วิธีปัจจยันําเข้าจะรับรู้รายได้โดยอ้างอิงถึงความพยายามของกิจการหรือปัจจยันําเข้าท่ีใช้ในการปฏิบตัติาม

ภาระท่ีต้องปฏิบตัใิห้เสร็จสิน้ (ตวัอยา่งเช่น ทรัพยากรท่ีใช้จํานวนชัว่โมงแรงงานท่ีใช้ไป ต้นทนุท่ีเกิดขึน้ ระยะเวลาท่ีใช้หรือ

ชัว่โมงเคร่ืองจกัรท่ีใช้) โดยเทียบปัจจยันําเข้าท่ีคาดวา่จะใช้ทั้งหมดเพ่ือปฏิบตัติามภาระท่ีต้องปฏิบตัใิห้เสร็จสิน้ 

หากความพยายามของกิจการ หรือปัจจยันําเข้าได้ใช้อยา่งเท่าๆ กนัตลอดระยะเวลาการปฏิบตังิาน การรับรู้

รายได้โดยวิธี เส้นตรงจงึอาจเป็นวิธีท่ีเหมาะสมสําหรับกจิการ

ภาระที่ต้องปฏิบัตซิ ึ่งเสร็จสิน้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง  (point in time)  

กิจการต้องรับรู้รายได้เม่ือกิจการปฏิบตัติามภาระท่ีต้องปฏิบตัเิสร็จสิน้ โดยการสง่มอบสนิค้าหรือบริการให้ลกูค้า 

ทําให้ลกูค้ามี “อํานาจควบคมุสนิทรัพย์” ซึง่หมายถึงลกูค้ามีสทิธิสัง่การและได้รับประโยชน์จากสนิทรัพย์นัน้ๆ โดยรูปแบบ

ของการได้รับประโยชน์ได้แก่

1.การใช้สนิทรัพย์เพ่ือผลติสนิค้าหรือให้บริการ (รวมถึงบริการสาธารณะ)

2.การใช้สนิทรัพย์เพ่ือเพิ่มมลูคา่ของสนิทรัพย์อ่ืน

3.การใช้สนิทรัพย์เพ่ือชําระหนีส้นิหรือลดคา่ใช้จ่าย

4.การขายหรือการแลกเปลี่ยนสนิทรัพย์

5.การใช้สนิทรัพย์เป็นหลกัประกนัเงินกู้และ

6.การถือครองสนิทรัพย์

ทัง้นี ้กิจการต้องพิจารณาข้อตกลงการซือ้คืนสนิทรัพย์ประกอบด้วย
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ข้อบ่งชีท้ ี่ท ี่ระบุว่าอาํนาจควบคุมถูกเปลี่ยนมือให้ลูกค้าแล้ว

รายการตอ่ไปนี ้เป็นข้อบง่ชีท่ี้ระบวุา่อํานาจควบคมุถกูเปล่ียนมือให้ลกูค้าแล้วซึง่กิจการจะต้องรับรู้รายได้

1.กิจการมีสทิธิในปัจจบุนัท่ีจะได้รับชําระเงินสําหรับสนิทรัพย์ 

2.ลกูค้ามีกรรมสทิธ์ิทางกฎหมายในสนิทรัพย์ (อยา่งไรก็ตาม หากกิจการยงัคงกรรมสทิธ์ิทางกฎหมายเพียง

เพ่ือปอ้งกนัการท่ีลกูค้าไมจ่่ายเงิน จะถือวา่ลกูค้ามีอํานาจควบคมุสนิทรัพย์)

3.กิจการได้สง่มอบการครอบครองทางกายภาพของสนิทรัพย์ให้กบัลกูค้า เว้นแตส่ญัญาการซือ้คืนหรือ

สญัญาฝากขายบางสญัญา 

4.ลกูค้ามีความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนยัสําคญัของความเป็นเจ้าของในสนิทรัพย์

5.ลกูค้าได้ยอมรับสนิทรัพย์แล้ว 

ตวัอย่าง ครัง้ท ี่ 2/2552

บริษัท หลนิปิงจํากดั ขายเคร่ืองจกัรผลติยาให้ลกูค้าท่ีสัง่เคร่ืองจกัรโดยรับคําสัง่ซือ้จากลกูค้า เม่ือวนัท่ี 

1 มกราคม 2551 มีการสง่มอบเคร่ืองจกัรท่ีมีราคาทนุ 8 ล้านบาทให้ลกูค้าในวนัท่ี 5 มกราคม 2551 โดยตกลงกนัวา่จะ

ชําระเป็นท่ีดนิสว่นหนึง่และเงินสดสว่นหนึง่ ท่ีดนิมีมลูคา่ยตุธิรรม 10 ล้านบาท และจ่ายเงินสด 1 ล้านบาท 

บริษัท หลนิปิงต้องดําเนินการตดิตัง้เคร่ืองจกัรก่อน เคร่ืองจกัรจงึสามารถใช้งานได้ ซึง่ในการดําเนินการตดิตัง้นัน้ 

จะเสร็จในวนัท่ี 15 มกราคม 2551 การตดิตัง้ไมมี่การคดิคา่บริการบริษัทลกูค้าเร่ิมใช้ประโยชน์จากเคร่ืองจกัรในวนัท่ี 

2 กมุภาพนัธ์ 2551 และมีการชําระคา่เคร่ืองจกัรในวนัท่ี 31 มีนาคม 2551 ในวนันีม้ลูคา่ยตุธิรรมของท่ีดนิไมมี่

การเปล่ียนแปลง

ให้ทาํ

1 บริษัทหลนิปิงจํากดั ต้องรับรู้รายได้เม่ือใดและเท่าใด จงอธิบายโดยอ้างอิงมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 

2 บนัทกึรายการรับรู้รายได้

3 บนัทกึรายการเม่ือรับชําระคา่เคร่ืองจกัร
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ตอบ ธุรกรรมขางต้นถือเป็นสญัญาท่ีทํากบัลกูค้ารายเดียวกนัโดยสญัญาดงักลา่วได้ถกูตอ่รองร่วมกนัด้วย

วตัถปุระสงค์เดียวกนั สนิค้า (เคร่ืองจกัร) และบริการ (การตดิตัง้) ท่ีสญัญาวา่จะให้ในสญัญาเหลา่นัน้เป็นภาระเดียวกนั

ท่ีต้องปฏิบตั ิด้วยเหตนีุ ้กิจการจะถือเป็นสญัญาเดียว มีภาระผกูพนัท่ีต้องปฏิบตัภิาระเดียว จงึต้องรับรู้รายได้เม่ือ

ตดิตัง้เสร็จสมบรูณ์พร้อมใช้งานตามประสงค์ของลกูค้า 

ดงันัน้ กิจการจงึสามารถรับรู้รายได้เม่ือ ในวนัท่ี 15 มกราคม 2551

สว่นราคาตามสญัญาคือ มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์ท่ีได้จากการแลก 

  เงินสด บาท

  ท่ีดนิ บาท

  รวมรายได้ บาท

การชําระเงินไมไ่ด้เกินระยะเวลาปกตขิองการให้สนิเช่ือ (ตามโจทย์ไมเ่กิน 2 เดือน) จงึสามารถรับรู้รายได้ได้ทัง้

จํานวน ไมถื่อวา่มีองค์ประกอบของการจดัหาเงินท่ีมีสาระสําคญั 

บันทกึการรับรู้ รายได้ และรับเงนิค่าเครื่องจักร

ม.ค.-15 ลกูหนีก้ารค้า 11,000,000.00       

ขาย 11,000,000.00       

ต้นทนุขาย 8,000,000.00         

สนิค้า – เคร่ืองจกัร 8,000,000.00         

บนัทกึรับรู้รายได้จากการขายเคร่ืองจกัร

มี.ค.-31 เงินสด 1,000,000.00         

ท่ีดนิ 10,000,000.00       

ลกูหนีก้ารค้า 11,000,000.00       

บนัทกึารรับชําระคา่เคร่ืองจกัร

10,000,000.00                                               

11,000,000.00                                               

1,000,000.00                                                 
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ตวัอย่าง ครัง้ท ี่ 1/2558

บริษัทได้ขายอิฐมวลเบา โดยทัว่ไปจะขายพร้อมตดิตัง้หากลกูค้าต้องการ โดยมลูคา่ยตุธิรรมในการขายอิฐเท่ากบั 

3,000,000 บาท สว่นบริการตดิตัง้มีมลูคา่ยตุธิรรม 900,000 บาท

ตอ่มา 1 มิ.ย. 25X7 มีคําสัง่ซือ้จากลกูค้าซึง่เป็นผู้ รับเหมาก่อสร้าง โดยบริษัทขายอิฐพร้อมบริการตดิตัง้ราคา 

3,500,000 บาท ซึง่สง่มอบสนิค้าและโอนความเส่ียงและผลตอบแทนให้ในวนัท่ี 1 ส.ค.25X7 โดยลกูค้าได้จ่ายเงินแล้ว 

3,000,000 บาท สว่นท่ีเหลืออีก 500,000 บาท จะจ่ายให้วนัท่ีตดิตัง้เสร็จ และต้นทนุของสนิค้าเท่ากบั 1,700,000 บาท ตอ่มา

วนัท่ี 15 ก.ย.25X7 ตดิตัง้เสร็จและลกูค้าจ่ายเงินตามสว่นท่ีเหลือครบถ้วน

ให้ทํา ให้บนัทกึบญัชีรายการท่ีเก่ียวข้องพร้อมคําอธิบายรายการหากรายการใดไมบ่นัทกึต้องให้เหตผุลประกอบ

ตอบ สําหรับข้อนี ้จะถือวา่กิจการผู้ขายมีสองภาระท่ีต้องปฏิบตั ิคือ 1) ขายอิฐ 2) ตดิตัง้อิฐ และเน่ืองจากมลูคา่

ยตุธิรรมของการขายแยกระหวา่งสนิค้ากบับริการไมเ่ท่ากบัเงินท่ีได้รับจากลกูค้า บริษัทจงึต้องปันสว่นมลูคา่ท่ีได้รับ

จากการขายตามสดัสว่นของมลูคา่ยตุธิรรม 

การปันส่วนมูลค่าขาย

รายการ มลูคา่ยตุธิรรม สดัสว่น ปันสว่นมลูคา่ขาย

คา่สนิค้า 3,000,000.00         77% 2,692,307.69        

คา่บริการ 900,000.00            23% 807,692.31           

รวม 3,900,000.00         100% 3,500,000.00        

ซึง่การควบคมุในตวัสนิค้าจะถกูโอนไปให้กบัลกูค้าตัง้แตว่นัท่ี 1/8/25x7 ดงันัน้ กิจการจงึสามารถรับรู้รายได้ใน

สว่นของการขายสนิค้าได้ ณ วนัท่ีสง่มอบ สว่นการให้บริการนัน้ ภาระผกูพนัจะคอ่ยๆ สิน้สดุลงเม่ือกิจการได้ให้บริการ 

ซึง่ตามโจทย์ไมไ่ด้ให้มาวา่อตัราสว่นความสําเร็จเป็นเท่าใด จงึควรรับรู้รายได้วนัท่ีตดิตัง้เสร็จ ซึง่หมายถึงวนัท่ี 

15 กนัยายน 25x7 การบนัทกึบญัชีดงัตอ่ไปนี ้

การบันทกึบัญชี

25x7

ส.ค.-01 เงินสด 3,000,000.00         

ขาย 2,692,307.69         

รายได้รับลว่งหน้า 307,692.31            

ต้นทนุขาย 1,700,000.00         

สนิค้าคงเหลือ 1,700,000.00         

บนัทกึต้นทนุขาย
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ก.ย.-15 เงินสด 500,000.00            

รายได้รับลว่งหน้า 307,692.31            

รายได้คา่บริการ 807,692.31            

ต้นทนุบริการ XX

เงินสด คา่จ้าง คา่เส่ือมราคา ฯลฯ XX

บนัทกึต้นทนุบริการ

ตวัอย่าง ครัง้ท ี่ 3/2557

1 ใบจองห้องพกั

บริษัทป่านแก้วรีสอร์ท จํากดั บริการห้องพกั สปา ร้านอาหาร โดยคดิคา่ห้องพกัปรกตคืินละ 4,000บาท โดยใน

วนัท่ี 7 มกราคม – 9 มกราคม 25x7 บริษัทได้เปิดบธูรายการไทยเท่ียวไทยเพ่ือขายบตัรจองเข้าพกัโรงแรมในราคาใบละ 

500 บาท ซึง่สามารถขายได้ 1,000 ใบ ซึง่ลกูค้าสามารถใช้ใบจองบวกกบัเงินสด 2,500 บาทเพ่ือเข้าพกัในโรงแรมได้ 

โดยใบจองมีอาย ุ6 เดือน 

2 Package บริการ

ในเดือนมกราคม 25x7 บริษัทได้ขาย Package “กอป่าน” ราคา 8,000 บาท ซึง่ผู้ซือ้ Package สามารถพกัใน

ห้องพกัได้ 1 คืน สามารถใช้บริการสปามลูคา่ 4,000 บาท และทานอาหารมลูคา่ 2,000 บาท ซึง่บริษัทสามารถขายได้ 

1,000 package โดยสทิธิประโยชน์ใน Package นัน้ลกูค้าไมจํ่าเป็นต้องใช้พร้อมกนั package มีอาย ุ6 เดือน

ในเดือนกมุภาพนัธ์ 25x7

1 มีลกูค้ามาใช้ใบจองห้องพกัจํานวน 100 ใบ

2 มีลกูค้านําบตัรเพจเกจ 'กอป่าน'มาเข้าพกั 200ใบ

3 มีลกูค้าบตัรเพจเกจ 'กอป่าน' มาใช้สปา 480,000 บาท

4 มีลกูค้าบตัรเพจเกจ 'กอป่าน'ใช้รับประทานอาหาร 400,000บาท

3 โปรแกรมสทิธิพิเศษ

ห้องอาหารของโรงแรมจดัโปรโมชัน่ ทานครบ 1,000 บาท (ยอดหลงัจากสว่นลด) จะได้1 สทิธิสะสม หากสะสม

ครบ10 สทิธิ จะได้สว่นลด 1,000 บาท โดยในเดือน กมุภาพนัธ์ ห้องอาหารมีรายได้ 550,000 บาท (ก่อนสว่นลด) และมีผู้ นํา

สทิธิมาแลกใช้จํานวน 40,000 บาท ทางร้านคาดวา่ลกูค้าจะใช้สทิธิเตม็จํานวน

4 รับฝากขาย
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โรงแรมมีสนิค้าฝากขายจากกลุม่ผลติภณัฑ์ตําบล เป็นนํา้มนัมะพร้าวสกดัเย็นราคาต้นทนุขวดละ 100 บาท ราคา

ขายขวดละ 200 บาท โรงแรมได้สว่นแบง่จากการขาย 10% ของราคาขาย ขายได้ 1,000 ขวด

ให้ทํา บนัทกึบญัชีบนัทกึบญัชีในสมดุรายวนัตามเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในปี 25x1  โดยทกุรายการจ่ายเป็นเงินสด โดยไม่

ต้องอธิบายรายการ (20คะแนน)

ตอบ สําหรับธุรกรรมใน 1 ท่ีบริษัทขายใบจองคา่เข้าพกัโรงแรม จะถือวา่บริษัทมี “ภาระท่ีต้องปฏิบตั”ิ ท่ีจะต้องให้

บริการลกูค้าโดยเก็บเงินเพิ่ม 2,500 บาท ซึง่เราจะถือวา่ภาระท่ีต้องปฏิบตัจิะหมดลงเม่ือลกูค้ามาใช้สทิธิ หรือเม่ือใบจอง

หมดอาย ุดงันัน้ บริษัทจงึต้องรับรู้เงินท่ีได้รับสทิธิละ 500 บาทเป็น “รายได้รับลว่งหน้า” และตดับญัชีออกเม่ือมีการให้

บริการแก่ลกูค้าแล้ว หรือเม่ือสทิธิดงักลา่วหมดอายุ

7-9 ม.ค.25x7

เงินสด (500 บาท x 1,000 ใบ) 500,000.00            

รายได้รับลว่งหน้า - คา่จองห้องพกั 500,000.00           

รับเงินคา่ขายใบจองห้องพกั

สําหรับธุรกรรมในข้อ 2 การท่ีบริษัทขาย Package กอป่านนัน้จะถือวา่บริษัทมี “ภาระท่ีต้องปฏิบตั”ิ ท่ีจะต้อง

ให้บริการและขายสนิค้าแก่ลกูค้า 3 อยา่ง คือ ให้เข้าพกั บริการสปา และทานอาหาร ดงันัน้ บริษัทจงึต้องรับรู้เงินท่ีได้

รับสทิธิละ 8,000 บาทเป็น “รายได้รับลว่งหน้า” และตดับญัชีออกเม่ือลกูค้ามาใช้บริการมีการให้บริการแก่ลกูค้าแล้วหรือ

เม่ือสทิธิดงักลา่วหมดอาย ุเช่นเดียวกนั อยา่งไรก็ตาม การรับเงินก้อนเดียวแตมี่ภาระท่ีต้องปฏิบตั ิ3 อยา่งนัน้ บริษัทจะ

ต้องปันสว่นเงินท่ีได้รับเป็นภาระท่ีต้องปฏิบตัใินแตล่ะสว่น ตลอดจนตดับญัชีภาระท่ีต้องปฏิบตัดิงักลา่วเป็นรายได้เม่ือลกูค้า

มารับบริการ ตามการคํานวณปันสว่นเงินท่ีได้รับตอ่ไปนี ้

บริการ/สนิค้า มลูคา่ขายแยก สดัสว่น ปันสว่นมลูคา่ขาย

ห้องพกั 4,000 40.00% 3,200.00               

สปา 4,000 40.00% 3,200.00               

ทานอาหาร 2,000 20.00% 1,600.00               

รวม 10,000 100.00% 8,000.00               

มกราคม 25x7
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เงินสด (8,000 บาท x 1,000 ใบ) 8,000,000.00         

รายได้รับลว่งหน้า - คา่ห้องพกั 3,200,000.00        

รายได้รับลว่งหน้า - คา่สปา 3,200,000.00        

รายได้รับลว่งหน้า - คา่อาหาร 1,600,000.00        

รับรู้ รายได้จากการท ี่ลูกค้ามาใช้สิทธ ิตาม package

1 มีลกูค้ามาใช้ใบจองห้องพกัจํานวน 100 ใบ

เงินสด (2,500 บาท x 100 ใบ) 250,000.00            

รายได้รับลว่งหน้า - คา่จองห้องพกั 50,000.00              

รายได้คา่ห้องพกั 300,000.00           

2 มีลกูค้านําบตัรเพจเกจ 'กอป่าน'มาเข้าพกั 200 ใบ

รายได้รับลว่งหน้า - คา่ห้องพกั 640,000.00            

รายได้คา่ห้องพกั 640,000.00           

3 มีลกูค้าบตัรเพจเกจ 'กอป่าน' มาใช้สปา 480,000 บาท

รายได้รับลว่งหน้า - คา่สปา 384,000.00            

รายได้คา่สปา 384,000.00           

(480,000/4,000 = 120 ใบ ใบละ 3,200 บาท)

4 มีลกูค้าบตัรเพจเกจ 'กอป่าน'ใช้รับประทานอาหาร 400,000 บาท

รายได้รับลว่งหน้า - คา่อาหาร 320,000.00            

รายได้คา่อาหาร 320,000.00           

( 400,000 /2,000 =200 ใบ ใบละ 1,600 บาท)

สาํหรับธุรกรรมในข้อ  3 โปรแกรมสิทธ ิพเิศษ
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การท่ีบริษัทจดัโปรโมชัน่ซือ้ 10 แถม 1 สําหรับทกุๆ 1,000 บาทของการทานอาหารท่ีห้องอาหารของโรงแรม 

จะถือเป็น “โปรแกรมสทิธิพิเศษแก่ลกูค้า (การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13) ” ท่ีกิจการเป็นผู้จดั

โปรแกรมสทิธิพิเศษแก่ลกูค้าเอง ซึง่แสดงวา่กิจการ “สง่มอบสนิค้าหรือบริการ” ยงัไมค่รบ ดงันัน้กิจการจะต้องรับรู้ภาระ

ผกูพนัท่ีต้องสง่มอบสนิค้าหรือบริการในอนาคตเป็น “รายได้รับลว่งหน้า” และตดับญัชีออกเป็นรายได้เม่ือภาระผกูพนั

ดงักลา่วสิน้สดุลง ซึง่ในข้อนี ้เน่ืองจากร้านค้าคาดวา่ลกูค้าจะมาใช้สทิธิเตม็จํานวน กิจการจงึต้องตัง้ประมาณการภาระ

ผกูพนัในอตัราสว่น 1/11 ของเงินท่ีได้รับ (กิจการไมจํ่าเป็นต้องตัง้ภาระผกูพนัดงักลา่วเป็นรายได้รับลว่งหน้าทัง้จํานวนแต ่

ให้ประมาณการโอกาสท่ีลกูค้าจะมาใช้สทิธิประกอบด้วย) ดงันัน้กิจการจงึต้องประมาณการภาระผกูพนัดงันี ้

รายได้จากห้องอาหาร 550,000.00

สดัสว่นการโปรโมชัน่ 10 แถม 1 9.09%

ภาระผกูพนัจากโปรแกรมสทิธิพิเศษฯ 50,000.00              

บันทกึการท ี่ลูกค้ามาใช้บริการห้องอาหาร

เงินสด 550,000.00            

ขายอาหาร (550,000 x 10/11) 500,000.00           

รายได้รับลว่งหน้าตามโปรแกรมสทิธิพิเศษ 50,000.00             

ก.พ. 25x7

รายได้รับลว่งหน้าตามโปรแกรมสทิธิพิเศษ 40,000.00              

ขายอาหาร 40,000.00             

สาํหรับธุรกรรมในข้อ  4 รับฝากขาย

เน่ืองจากเป็นการฝากขาย บริษัทจะต้องรับรู้สว่นแบง่จากการขาย 10% เป็นรายได้ และในสว่น 90% ท่ีเหลือ

ซึง่มีภาระท่ีต้องนําสง่ผู้ฝากขายจะถือเป็น “เจ้าหนีผู้้ฝากขาย” ท่ีบริษัทจะต้องไมรั่บรู้เป็นรายได้เน่ืองจากเป็นการรับเงิน

แทนผู้ฝากขาย

ขายสินค้าท ี่ร ับฝากขาย
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ก.พ. 25x7

เงินสด (200 บาท x 1,000 ขวด) 200,000.00            

เจ้าหนีผู้้ฝากขาย (90%) 180,000.00           

รายได้คา่นายหน้า (10%) 20,000.00             
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ตัวอย่าง การรับรู้ รายได้ตามภาระที่ต้องปฏิบัตซิ ึ่งเสร็จสิน้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง (Over time)

ตัวอย่างที่  1  วิธ ีวัดระดับความก้าวหน้า วิธ ีปัจัยนําเข้า

บริษัทขวด จํากดั รับจ้างก่อสร้างอาคารแหง่หนึง่ท่ีต้องใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปี โดยมลูคา่สญัญาเทา่กบั 12 ล้านบาท

ซึง่มีรายละเอียดของต้นทนุการก่อสร้างท่ีเกิดขึน้แล้วในปีแรกดงันี ้

คา่แรงงาน 1,000,000

คา่วสัดกุ่อสร้าง 3,000,000

คา่เส่ือมราคาเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในการก่อสร้าง 500,000

คา่ใช้จา่ยทางการตลาด 1,000,000

รวม 5,500,000

ประมาณการต้นทนุก่อสร้างท่ีต้องจา่ยเพิ่มจนเสร็จ 5,500,000

ให้ทํา คํานวณการวดัระดบัความก้าวหน้า การรับรู้รายได้ และต้นทนุตาม ม.รง.15

ตอบ

การคาํนวณการวัดระดับความก้าวหน้า ตาม ม.รง.15

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กําหนดให้กิจการต้องบนัทกึต้นทนุการทําให้เสร็จสิน้

ตามสญัญาเป็นสินทรัพย์ได้ก็ตอ่เม่ือ เข้าเง่ือนไขทัง้หมดดงัตอ่ไปนี ้

1. กิจการสามารถระบตุ้นทนุวา่มีความเก่ียวข้องกบัสญัญาได้อยา่งเฉพาะเจาะจง (ตวัอยา่งเชน่ ต้นทนุท่ีเก่ียว

ข้องกบังานบริการท่ีจะได้จดัหาภายใต้สญัญาท่ีตอ่ระยะเวลาออกไปจากสญัญาท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนั หรือ ต้นทนุในการ

ออกแบบสินทรัพย์ท่ีรอการโอนภายใต้สญัญาท่ีเก่ียวข้อง แตก่ระบวนการอนมุตัสิญัญายงัไมเ่สร็จสิน้)

2. ต้นทนุท่ีใช้เพ่ือสร้างทรัพยากรหรือใช้ในการปรับปรุงทรัพยากรของกิจการเพ่ือนาไปใช้ในการปฏิบตัติาม

ภาระท่ีต้องปฏิบตัใิห้สําเร็จในอนาคต (หรือเพ่ือให้สําเร็จอยา่งตอ่เน่ืองไป) และ

3. กิจการคาดได้วา่จะได้รับคืนต้นทนุดงักลา่ว
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คา่แรงงาน

คา่วสัดกุ่อสร้าง

คา่เส่ือมราคาเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในการก่อสร้าง

คา่ใช้จา่ยทางการตลาด

รวมต้นทนุก่อสร้างท่ีจา่ยแล้ว

บวกประมาณการต้นทนุท่ีต้องจา่ยเพิ่ม

รวมประมาณการต้นทนุก่อสร้างทัง้สิน้

ระดบัความก้าวหน้า

ส่วนรายได้ ต้นทุน กาํไรที่ร ับรู้ สามารถคาํนวณได้ดังนี ้

ผลการดําเนินงาน

รายได้

ต้นทนุ

กําไร

ตัวอย่างที่ 2 วิธีวดัระดบัความก้าวหน้า วิธีปัจยันําเข้า การรับรู้รายได้และต้นทนุ

บริษัท รับเหมาไทย จํากดั ทําสญัญาก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าแบบสญัญาราคาคงท่ีเป็นจํานวน 1,000 ล้านบาท 

บริษัทประมาณต้นทนุการก่อสร้างเม่ือเร่ิมแรกไว้ 900 ล้านบาท สญัญามีระยะเวลา 3 ปี

เม่ือสิน้ปีท่ี 1 ประมาณการของผู้บริหารบริษัท มีดงันี ้

รายจา่ยในการก่อสร้างท่ีเกิดขึน้จนถึงปัจจบุนั 300 ล้านบาท

ต้นทนุการก่อสร้างท่ีคาดวา่จะต้องจา่ยเพิ่มจนกระทัง่งานเสร็จตามสญัญา 600 ล้านบาท

นอกจากนี ้ในระหวา่งปีท่ี 1 บริษัทซือ้วสัดกุ่อสร้างซึง่จะใช้ในการก่อสร้างในปีท่ี 2  เป็นจํานวน 50 ล้านบาท

การคํานวณระดบัความก้าวหน้าตามวิธีปัจจยันําเข้า

รายจา่ยในการก่อสร้างท่ีเกิดขึน้จนถึงปัจจบุนั 300 ล้านบาท

หกัวสัดกุ่อสร้างท่ีซือ้เพ่ือใช้ในอนาคต 50 ล้านบาท

ต้นทนุการก่อสร้างท่ีเกิดขึน้จนถึงปัจจบุนั 250 ล้านบาท

ระดบัความก้าวหน้าของงานก่อสร้างตามสญัญาเม่ือสิน้ปีท่ี 1 27.78%

1,000,000.00                   

3,000,000.00                   

500,000.00                      

-                                   

4,500,000.00                   

5,500,000.00                   

10,000,000 4,500,000

2,000,000 900,000

10,000,000.00                 

45.00%

ประมาณการตลอดสญัญา ปีปัจจบุนั (45%)

12,000,000 5,400,000
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ณ สิน้ปีท่ี 1 บริษัทรับรู้รายได้เป็นจํานวน 28 % ของ 1,000 ล้านบาท 277.8 ล้านบาท

บริษัทรับรู้คา่ใช้จา่ยเป็นต้นทนุการก่อสร้าง 250.0          ล้านบาท

บริษัทรับรู้กําไรจากการก่อสร้างเป็นจํานวน 27.80 ล้านบาท

ตัวอย่างที่ 3 วิธีวดัระดบัความก้าวหน้า วิธีปัผลผลิต การรับรู้รายได้และต้นทนุ

จากตวัอยา่งท่ีผา่นมา หากผู้บริหารกําหนดระดบัความก้าวหน้าของงานก่อสร้างโดยใช้วิธีการสํารวจงานท่ีทําเสร็จ 

จากการสํารวจประมาณวา่งานก่อสร้างแล้วเสร็จไป 20 %

เม่ือสิน้ปีท่ี 1บริษัทรับรู้รายได้เป็นจํานวน 20 % ของ 1,000 ล้านบาท 200 ล้านบาท

บริษัทรับรู้คา่ใช้จา่ยเป็นจํานวน 20 % ของ 900 ล้านบาท 180 ล้านบาท

บริษัทรับรู้กําไรจากการก่อสร้างเป็นจํานวน 20 ล้านบาท

ผลตา่งระหวา่งต้นทนุการก่อสร้างท่ีเกิดขึน้จนถึงปัจจบุนักบัคา่ใช้จา่ยท่ีรับรู้จํานวน 70 ล้านบาทต้องแสดง

เป็นสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน

ตัวอย่างที่ 4 วิธีวดัระดบัความก้าวหน้า วิธีปัจยันําเข้า การรับรู้รายได้คา่ก่อสร้างและคา่ใช้จา่ยการก่อสร้าง

กิจการทําสญัญาก่อสร้างสะพานแบบสญัญาราคาคงท่ีเป็นจํานวน 9,000 ล้านบาท จํานวนรายได้ท่ีตกลงไว้

เม่ือเร่ิมแรกสญัญาคือ  9,000  ล้านบาท   กิจการประมาณต้นทนุการก่อสร้างเม่ือเร่ิมแรกไว้เป็นจํานวน 8,000 ล้านบาท 

โดยคาดวา่จะใช้เวลาในการก่อสร้าง 3 ปี เม่ือสิน้ปีท่ี 1 ประมาณการต้นทนุการก่อสร้างของกิจการได้เพิ่มขึน้เป็น 

8,050 ล้านบาท ในปีท่ี 2 ผู้ จ้างตกลงดดัแปลงงานตามสญัญาและเพิ่มรายได้คา่ก่อสร้างให้เป็นจํานวน  200  ล้านบาท  

กิจการประมาณวา่ต้นทนุการก่อสร้างในสว่นท่ีดดัแปลงจะมีจํานวน  150  ล้านบาท  สิน้ปีท่ี 2 ต้นทนุท่ีเกิดขึน้ได้รวมถึง

วสัดท่ีุเก็บไว้ ณ สถานท่ีก่อสร้างเพ่ือใช้ในปีท่ี 3 จนกระทัง่งานเสร็จ จํานวน 100 ล้านบาท

กิจการกําหนดระดบัความก้าวหน้าของงานก่อสร้างโดยคํานวณจากอตัราสว่นของต้นทนุท่ีเกิดขึน้จนปัจจบุนักบั

ประมาณการต้นทนุการก่อสร้างทัง้สิน้ (cost to cost method) ซึง่เป็นประมาณการครัง้ลา่สดุ  ต้นทนุการก่อสร้างท่ี

เกิดขึน้สําหรับงานท่ีทําเสร็จจนถึงสิน้ปีท่ี 1 มีจํานวน 2,093 ล้านบาท ต้นทนุการก่อสร้างท่ีเกิดขึน้จนถึงสิน้ปีท่ี 2 มี

จํานวน 6,168 ล้านบาท และต้นทนุการก่อสร้างท่ีเกิดขึน้จนถึงสิน้ปีท่ี 3 มีจํานวน  8,200 ล้านบาท ตารางตอ่ไปนี ้

แสดงการสรุปผลข้อมลูทางการเงินในระหวา่งงวดท่ีมีการก่อสร้าง
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 (หนว่ย : ล้านบาท) 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3

จํานวนรายได้ท่ีตกลงไว้เม่ือเร่ิมแรกสญัญา 9,000 9,000 9,000

จํานวนรายได้จากการดดัแปลงงานก่อสร้าง 0 200 200

จํานวนรายได้คา่ก่อสร้างทัง้สิน้ 9,000 9,200 9,200

ต้นทนุการก่อสร้างท่ีเกิดขึน้จนถึงปัจจบุนั 2,093 6,168 8,200

5,957 2,032 0

ประมาณการต้นทนุการก่อสร้างทัง้สิน้ 8,050 8,200 8,200

กําไรท่ีประมาณไว้ 950 1,000 1,000

ระดบัความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง 26.00% 74.00% 100.00%

ระดบัความก้าวหน้าของงานก่อสร้างสําหรับปีท่ี 2 (74 %)  กําหนดโดยการนําต้นทนุการก่อสร้างท่ีเกิดขึน้จนถึง

ปัจจบุนัหกัด้วยต้นทนุของวสัดซุึง่เก็บไว้ท่ีสถานท่ีก่อสร้างงานเพ่ือใช้ในปีท่ี 3 จํานวน 100 ล้านบาท หมายความวา่

ปีท่ี 2 คํานวณจาก (6,168 – 100) / 8,200

จํานวนรายได้ คา่ใช้จา่ยและกําไรท่ีรับรู้ในงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จสําหรับงวดเป็นเวลา 3 ปี มีดงัตอ่ไปนี ้

 (หนว่ย:ล้านบาท) 

ปีท่ี 1

รายได้ (9,000x26%) 

คา่ใช้จา่ย (8,050x26%) 

กําไร

ปีท่ี 2

รายได้ (9,200x74%) 

คา่ใช้จา่ย (8,200x74%) 

กําไร

ต้นทนุการก่อสร้างท่ีคาดวา่จะต้องจา่ย

จนกระทัง่งานแล้วเสร็จ

สะสมจนปัจจบุนั จํานวนท่ีรับรู้ในปีก่อน จํานวนท่ีรับรู้ในปีปัจจบุนั

247 - 247

6,808 2,340 4,468

2,340 - 2,340

2,093 - 2,093

6,068 2,093 3,975

740 247 493
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ปีท่ี 3

รายได้ (9,200x100%) 

คา่ใช้จา่ย

กําไร

ตัวอย่างที่ 5 การบนัทกึบญัชีสญัญาก่อสร้างท่ีรับรู้รายได้ตามปัจจยันําเข้า

บริษัท ก ก่อสร้าง จํากดั รับเหมางานมลูคา่ 500,000 บาท ท่ีใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปี และมีประมาณการต้นทนุ

ทัง้สิน้ 405,000 บาท โดยมีข้อมลูตอ่ไปนีท่ี้เก่ียวข้องกบังานก่อสร้าง

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3

ต้นทนุท่ีเกิดขึน้สะสม 150,000      360,000      405,000      

ประมาณต้นทนุท่ีต้องจา่ยจนกระทัง่งานเสร็จ 300,000      40,000                      -   

เงินเรียกเก็บตามสญัญาระหวา่งปี 100,000      370,000      30,000        

รับชําระเงินคา่ก่อสร้าง 75,000        300,000      125,000      

คาํนวณหาระดับความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3

ต้นทนุการก่อสร้างท่ีเกิดขึน้จนถึงปัจจบุนั 150,000 360,000 405,000

300,000 40,000

ประมาณการต้นทนุการก่อสร้างทัง้สิน้ 450,000 400,000 405,000

ระดบัความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง 33.33% 90% 100%

จํานวนรายได้ คา่ใช้จา่ยและกําไรท่ีรับรู้ในงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จสําหรับงวดเป็นเวลา 3 ปี มีดงัตอ่ไปนี ้

 (หนว่ย:บาท) 

ปีท่ี 1

รายได้ 

คา่ใช้จา่ย 

กําไร

9,200 6,808 2,392

8,200 6,068 2,132

166,667 - 166,667

150,000 - 150,000

1,000 740 260

ต้นทนุการก่อสร้างท่ีคาดวา่จะต้องจา่ย

จนกระทัง่งานแล้วเสร็จ

สะสมจนปัจจบุนั จํานวนท่ีรับรู้ในปีก่อน จํานวนท่ีรับรู้ในปีปัจจบุนั

16,667 - 16,667
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 (หนว่ย:บาท) 

ปีท่ี 2

รายได้ 

คา่ใช้จา่ย 

กําไร

ปีท่ี 3

รายได้ 

คา่ใช้จา่ย

กําไร

การบันทกึบัญชี

จ่ายต้นทุนค่าก่อสร้าง

งานระหวา่งก่อสร้าง 150,000 210,000 45,000

เงินสด, เจ้าหนี,้ ฯลฯ 150,000 210,000 45,000

วางบิลเรียกเก็บเงนิค่าก่อสร้าง

ลกูหนีส้ญัญาก่อสร้าง 100,000 370,000 30,000

เงินเรียกเก็บตามสญัญาก่อสร้าง 100,000 370,000 30,000

รับชาํระเงนิค่าก่อสร้าง

เงินสด 75,000 300,000 125,000

ลกูหนีส้ญัญาก่อสร้าง 75,000 300,000 125,000

บันทกึรายได้ค่าก่อสร้าง

งานระหวา่งก่อสร้าง 16,667 73,333 5,000

ต้นทนุก่อสร้าง 150,000 210,000 45,000

รายได้ตามสญัญาก่อสร้าง 166,667 283,333 50,000

450,000 166,667 283,333

360,000 150,000 210,000

สะสมจนปัจจบุนั จํานวนท่ีรับรู้ในปีก่อน จํานวนท่ีรับรู้ในปีปัจจบุนั

405,000 360,000 45,000

95,000 90,000 5,000

90,000 16,667 73,333

500,000 450,000 50,000

ปี 1 ปี 2 ปี 3

92  



บันทกึส่งมอบงาน

เงินเรียกเก็บตามสญัญาก่อสร้าง 500,000

งานระหวา่งก่อสร้าง 500,000

การนําเสนองบกาํไรขาดทุน

ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม

รายได้จากสญัญาก่อสร้าง 166,667 283,333 50,000 500,000

ต้นทนุสญัญาก่อสร้าง 150,000 210,000 45,000 405,000

กําไรขัน้ต้น 16,667 73,333 5,000 95,000

การนําเสนองบแสดงฐานะการเงนิ

ปี 1 ปี 2 ปี 3

สินทรัพย์หมุนเวียน

ลกูหนีต้ามสญัญาก่อสร้าง 25,000        95,000        

สินทรัพย์ท่ีเกิดจากสญัญา 66,667        

หนีส้ ินหมุนเวียน

หนีส้ินท่ีเกิดจากสญัญา 20,000        

ตัวอย่างที่ 6 สญัญาก่อสร้างกรณีมีประมาณการขาดทนุ

ข้อมลูตอ่ไปนีไ้ด้จากสญัญาก่อสร้างของบริษัทน้องหน ูจํากดัในปี 2551

 Project 1  Project 2 

มลูคา่งานตามสญัญา 210,000 150,000

ต้นทนุท่ีเกิดขึน้ในปี 2551 120,000 140,000

ประมาณต้นทนุท่ีต้องจา่ยเพิ่มจนเสร็จ 60,000 20,000

วางบลิระหวา่งปี 2551 75,000 135,000

รับชําระจากลกูค้าระหวา่งปี 2551 45,000 125,000

ให้ทํา คํานวณกําไรขัน้ต้นท่ีรับรู้ในงบกําไรขาดทนุปี 2551 ตามวิธีอตัราสว่นงานท่ีทําเสร็จ 

(percentage-of-completion method)
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ตอบ

 Project 1  Project 2 

 มลูคา่งานตามสญัญา 210,000 150,000

 ต้นทนุท่ีเกิดขึน้ในปี 2551                        120,000 140,000

60,000 20,000

ประมาณการต้นทนุการก่อสร้างทัง้สิน้ 180,000 160,000

กําไรท่ีประมาณไว้ 30,000 -10,000

ระดบัความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง 67% 88%

กําไร (ขาดทนุ) ท่ีรับรู้ในปีนี ้ 20,000 -10,000

ตัวอย่างโจทย์ครัง้ท ี่ 2/2553

บริษัทประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ณ วนัท่ี 1 มกราคม 25x1 ทําสญัญารับเหมาก่อสร้าง มลูคา่ตามสญัญา 

110 ล้านบาทระยะเวลาตามสญัญา 3 ปี 

ปี 25x1 ปี 25x2 ปี 25x3

ต้นทนุท่ีเกิดขึน้จริงสะสม 20 35 91

ประมาณการต้นทนุท่ีเหลือ 60 36 0

เงินวางบลิผู้วา่จ้าง 30 38 42

เงินท่ีได้รับชําระ 25 35 39

บริษัทรับรู้รายได้ตามวิธีอตัราสว่นของงานท่ีทําเสร็จ อตัราสว่นของงานท่ีทําเสร็จประมาณจากต้นทนุท่ีเกิดขึน้จริง

กบัประมาณการต้นทนุทัง้หมดต้นทนุท่ีเกิดขึน้จริงในปี 25x2 ได้รวมวสัดกุ่อสร้างคงเหลือ ณ วนัสิน้ปี 25x2 ไว้ด้วย 

จํานวน 1 ล้านบาท และในปี 25x3 บริษัทถกูหกัเงินประกนัผลงานไว้จํานวน 11 ล้านบาทโดยจะได้รับชําระเม่ือ

สง่มอบงาน

ให้ทาํ1. คํานวณรายได้ต้นทนุการก่อสร้างและกําไรขัน้ต้นประจําปี 25x1, 25x2 และ 25x3โดยแสดงการคํานวณ

ประกอบ

2. แสดงบญัชีท่ีเก่ียวข้องกบัสญัญาระหวา่งก่อสร้างในงบแสดงฐานะการเงินบางสว่น สําหรับปี 25x1, 25x2 

และ 25x3โดยแยกแสดงเป็นสินทรัพย์หมนุเวียนและหนีส้ินหมนุเวียน

ต้นทนุการก่อสร้างท่ีคาดวา่จะต้องจา่ยจนกระทัง่งานแล้วเสร็จ
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ตอบ คํานวณรายได้ต้นทนุการก่อสร้างและกําไรขัน้ต้นประจําปี 25x1, 25x2 และ 25x3

ข้อมลูเก่ียวกบังานก่อสร้างและอตัราสว่นงานท่ีทําเสร็จ

 (หนว่ย : ล้านบาท) 

25x1 25x2 25x3

จํานวนรายได้ท่ีตกลงไว้ตามสญัญา 110 110 110

ต้นทนุการก่อสร้างท่ีเกิดขึน้จนถึงปัจจบุนั 20 35 91 56

60 36 0

ประมาณการต้นทนุการก่อสร้างทัง้สิน้ 80 71 91

กําไรท่ีประมาณไว้ 30 39 19

ระดบัความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง 25.00% 47.89% 100%

การคํานวณรายได้ ต้นทนุ และกําไรขัน้ต้นท่ีรับรู้ในแตล่ะปี

 (หนว่ย:ล้านบาท) 

ปีท่ี 1

รายได้ 

คา่ใช้จา่ย 

กําไร

ปีท่ี 2

รายได้ 

คา่ใช้จา่ย 

กําไร

ปีท่ี 3

รายได้ 

คา่ใช้จา่ย

กําไร

27.50                           - 27.50                             

20.00                           - 20.00                             

ประมาณการต้นทนุท่ีเหลือ

สะสมจนปัจจบุนั จํานวนท่ีรับรู้ในปีก่อน จํานวนท่ีรับรู้ในปีปัจจบุนั

34.00                           20.00                               14.00                             

18.68                           7.50                                 11.18                             

7.50                             - 7.50                               

52.68                           27.50                               25.18                             

19.00                           18.68                               0.32                               

110.00                         52.68                               57.32                             

91.00                           34.00                               57.00                             
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การนําเสนองบกาํไรขาดทุน

25x1 25x2 25x3 รวม 

รายได้จากสญัญาก่อสร้าง 27.50       25.18          57.32          110.00        

ต้นทนุสญัญาก่อสร้าง 20.00       14.00          57.00          91.00          

กําไรขัน้ต้น 7.50         11.18          0.32            19.00          

การนําเสนองบแสดงฐานะการเงนิ

25x1 25x2 25x3

สินทรัพย์หมุนเวียน

ลกูหนีต้ามสญัญาก่อสร้าง 5.00            8.00            

เงินประกนัผลงาน 11.00       

หนีส้ ินหมุนเวียน

เงินเรียกเก็บตามสญัญาก่อสร้างจากผู้วา่จ้าง 30.00          68.00          -           

หกั งานระหวา่งก่อสร้าง 27.50          53.68          -           

2.50            14.32          -           

ตัวอย่างโจทย์ครัง้ท ี่ 1/2556

บริษัทได้ทําสญัญาก่อสร้างมลูคา่ 8,000,000 บาท โดยจะก่อสร้างปี 25X5 และ 25X6 โดยมีรายละเอียด

ต้นทนุท่ีเก่ียวข้องดงันี ้

 ปี 25X5  ปี 25X6 

2,640,000 2,200,000

 ประมาณการต้นทนุท่ีต้องจา่ยจนเสร็จ 2,160,000   -

ให้ทาํ1. คํานวณรายได้ ต้นทนุก่อสร้าง และกําไรขัน้ต้นของปี 25X5 – 25x6

2. บนัทกึบญัชีปี 25x5 หากมีการวางบลิเรียกเก็บเงินจากผู้วา่จ้างจํานวน 3,300,000 บาท ในปี 25X5

 ต้นทนุท่ีเกิดขึน้ในระหวา่งปี 
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ตอบ ข้อ  1 คาํนวณรายได้ ต้นทุนก่อสร้าง และกาํไรข ัน้ต้นของปี 25X5 – 25x6

 ปี 25X5  ปี 25X6 

จํานวนรายได้ท่ีตกลงไว้ตามสญัญา 8,000,000 8,000,000

ต้นทนุการก่อสร้างท่ีเกิดขึน้จนถึงปัจจบุนั 2,640,000 4,840,000

2,160,000 0

ประมาณการต้นทนุการก่อสร้างทัง้สิน้ 4,800,000 4,840,000

กําไรท่ีประมาณไว้ 3,200,000 3,160,000

ระดบัความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง 55% 100%

คํานวณรายได้ / ต้นทนุ / กําไรจากงานก่อสร้าง

25x5

รายได้ 

คา่ใช้จา่ย 

กําไร

25x6

รายได้ 

คา่ใช้จา่ย 

กําไร

ข้อ  2 บันทกึบัญชีปี 25x5 หากมีการวางบิลเรียกเก็บเงนิจากผู้ ว่าจ้างจาํนวน 3,300,000 บาท ในปี 25X5

ปี 25x5

งานระหวา่งก่อสร้าง 2,640,000   

เงินสด, เจ้าหนี,้ ฯลฯ 2,640,000   

บนัทกึการจา่ยต้นทนุก่อสร้าง

ประมาณการต้นทนุท่ีเหลือ

สะสมจนปัจจบุนั จํานวนท่ีรับรู้ในปีก่อน จํานวนท่ีรับรู้ในปีปัจจบุนั

1,760,000.00               - 1,760,000.00                 

8,000,000.00               4,400,000.00                   3,600,000.00                 

4,400,000.00               - 4,400,000.00                 

2,640,000.00               - 2,640,000.00                 

4,840,000.00               2,640,000.00                   2,200,000.00                 

3,160,000.00               1,760,000.00                   1,400,000.00                 
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ลกูหนีส้ญัญาก่อสร้าง 3,300,000   

เงินเรียกเก็บตามสญัญาก่อสร้าง 3,300,000   

บนัทกึการเรียกเก็บเงินคา่ก่อสร้าง

เงินสด  xx 

ลกูหนีส้ญัญาก่อสร้าง  xx 

บนัทกึการรับชําระเงินคา่ก่อสร้าง

งานระหวา่งก่อสร้าง 1,760,000   

ต้นทนุก่อสร้าง 2,640,000   

รายได้ตามสญัญาก่อสร้าง 4,400,000   

บนัทกึรับรู้รายได้และต้นทนุก่อสร้าง

ตัวอย่างโจทย์ครัง้ท ี่ 1/2557

บริษัทแมวดํา จํากดั ได้รับงานก่อสร้างท่ีมีระยะเวลาก่อสร้าง 4 ปี  มลูคา่สญัญา 10 ล้านบาท  โดยประมาณ

ต้นทนุก่อสร้าง 7.5 ล้านบาท  

ในปีท่ี 1 บริษัทมีต้นทนุในการก่อสร้างจํานวน 3 ล้านบาท  

ในปีท่ี 2  มีต้นทนุเพิ่มขึน้เน่ืองจากการปรับคา่ภาษี จํานวน 0.5  ล้านบาท  ซึง่ทางบริษัท จะขอเพิ่มคา่ก่อสร้าง

จากทางลกูค้า 0.5 ล้านบาท แตอ่ยา่งไรก็ตามยงัไมมี่ความแนน่อนท่ีจะเช่ือวา่สามารถเรียกเก็บจากลกูค้าได้ ในปีท่ี 2 

มีต้นทนุในการก่อสร้างถึงปัจจบุนั 4.5 ล้านบาท  และมีต้นทนุทําตอ่ให้แล้วเสร็จ  3.5 ล้านบาท  

ในปีท่ี 3  มีต้นทนุในการก่อสร้างถึงปัจจบุนั 7.5 ล้านบาท โดยมีวตัถดุบิของปีท่ี 4 รวมอยู ่1 ล้านบาท และกิจการ

คาดวา่จะเกิดขาดทนุ 0.3 ล้านบาทเน่ืองจากไมส่ามารถดําเนินการตามสญัญากําหนดได้

ให้ทาํ1. คํานวณรายได้คา่ก่อสร้าง  ต้นทนุในการก่อสร้าง  และกําไรจากการก่อสร้าง ในปีท่ี 1 ,2 และ 3

2. นําเสนองบการเงินและเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัสญัญาก่อสร้าง
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ตอบ ข้อ  1 คาํนวณรายได้ค่าก่อสร้าง  ต้นทุนในการก่อสร้าง  และกาํไรจากการก่อสร้าง ในปีที่ 1 ,2 และ 3

 (หนว่ย : พนับาท) 

25x1 25x2 25x3

จํานวนรายได้ท่ีตกลงไว้ตามสญัญา 10,000 10,000 10,000

ต้นทนุการก่อสร้างท่ีเกิดขึน้จนถึงปัจจบุนั 3,000 4,500 7,500

4,500 3,500 2,800

ประมาณการต้นทนุการก่อสร้างทัง้สิน้ 7,500 8,000 10,300

กําไรท่ีประมาณไว้ 2,500 2,000 -300

ระดบัความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง 40.00% 56.25% 63.11%

การรับรู้ รายได้และค่าใช้จ่ายในแต่ละปี

 (หนว่ย : พนับาท) 

ปีท ี่ 1

รายได้ 

คา่ใช้จา่ย 

กําไร

ปีท่ี 2

รายได้ 

คา่ใช้จา่ย 

กําไร

ปีท่ี 3

รายได้ 

ต้นทนุ

ขาดทนุ

กําไร

ประมาณการต้นทนุท่ีเหลือ

สะสมจนปัจจบุนั จํานวนท่ีรับรู้ในปีก่อน จํานวนท่ีรับรู้ในปีปัจจบุนั

4,000.00                      - 4,000.00                        

5,625.00                      4,000.00                          1,625.00                        

4,500.00                      3,000.00                          1,500.00                        

3,000.00                      - 3,000.00                        

1,000.00                      - 1,000.00                        

6,311.00                      4,500.00                          1,811.00                        

300.00                         300.00                           

1,125.00                      1,000.00                          125.00                           

6,311.00                      5,625.00                          686.00                           

300-                              5,625.00                          1,425-                             
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ข้อ  2 นําเสนองบการเงนิและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสัญญาก่อสร้าง

การนําเสนองบการเงิน

รายได้จากการก่อสร้าง

หกัต้นทนุจากการก่อสร้าง

กําไรขัน้ต้นจากการก่อสร้าง

ขาดทนุจากงานก่อสร้าง

25x1 25x2 25x3

สินทรัพย์หมุนเวียน

ลกูหนีก้ารค้า (สทุธิจากเงินรับลว่งหน้าคา่ก่อสร้าง) xx xx xx

ลกูหนีเ้งินประกนัผลงาน xx xx xx

งานระหวา่งก่อสร้างและวสัดกุ่อสร้าง (note 1) 4,000       5,625          7,311       

หกัเงินงวดท่ีเรียกเก็บจากผู้วา่จ้างสทุธิ xx xx xx

งานระหวา่งก่อสร้างและวสัดกุ่อสร้างสทุธิจาก

เงินเรียกเก็บฯ xx xx xx

หนว่ย: พนับาท

25x1 25x2 25x3

4,000.00                      1,625.00                          686.00                           

บริษัทแมวดาํก่อสร้าง จาํกัด

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (บางส่วน)

สาํหรับปี สิน้สุด 31 ธันวาคม

300.00-                           

บริษัทแมวดาํก่อสร้าง จาํกัด

งบแสดงฐานะการเงนิบางส่วน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

3,000.00                      1,500.00                          1,811.00                        

1,000.00                      125.00                             1,125.00-                        

หนว่ย: พนับาท
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note 1 25x1 25x2 25x3

งานระหวา่งก่อสร้าง 4,000       5,625          6,311       

บวกวสัดกุ่อสร้างท่ีซือ้มาแล้ว -           -             1,000       

รวมงานระหวา่งก่อสร้างและวสัดกุ่อสร้าง 4,000       5,625          7,311       

การเปิดเผยข้อมลูในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างบริษัทฯ บริษัทยอ่ยและกิจการท่ีควบคมุร่วมกนับนัทกึรายได้จากการรับเหมา

ก่อสร้างตามอตัราสว่นของงานก่อสร้างท่ีทําเสร็จ อตัราสว่นของงานก่อสร้างท่ีทําเสร็จคํานวณโดยการเปรียบเทียบ

ต้นทนุงานก่อสร้างท่ีเกิดขึน้แล้วจนถึงวนัสิน้งวดกบัต้นทนุงานก่อสร้างทัง้หมดท่ีคาดวา่จะใช้ในการก่อสร้างตามสญัญา 

รายได้ท่ีรับรู้แล้วแตย่งัไมถึ่งกําหนดเรียกชําระตามสญัญาแสดงไว้เป็น “รายได้ท่ียงัไมไ่ด้เรียกชําระ” ในงบแสดงฐานะ

การเงิน

รายได้จากงานเพิ่มและงานรับเหมาอ่ืนท่ีมีระยะเวลาทํางานไมเ่กินหนึง่ปี บนัทกึรายได้ตามสว่นของงานก่อสร้าง

ท่ีทําเสร็จและเรียกเก็บจากลกูค้า 

รายได้จากงานโยกย้ายสาธารณปูโภค งานเพิ่ม และงานตามสญัญาอ่ืนบนัทกึรายได้ตามสว่นของงานท่ีทําเสร็จ

และเรียกเก็บจากลกูค้า

ตัวอย่างโจทย์ครัง้ท ี่ 1/2556

ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 25x9 บริษัทโปง้ก่อสร้าง จํากดั ทําสญัญาก่อสร้างท่ีคาดวา่จะใช้เวลาก่อสร้าง 27 เดือน 

โดยคาดวา่จะก่อสร้างเสร็จ 30 กนัยายน 25x11 โดยข้อมลูเก่ียวกบัการก่อสร้างเป็นดงันี ้

มลูคา่งานก่อสร้างตามสญัญา 12,500,000 บาท

ประมาณการต้นทนุรวมของโครงการ (ไมร่วมคา่เส่ือมราคาโรงงาน) 5,500,000 บาท

บริษัทซือ้โรงงานท่ีใช้ขึน้รูปชิน้งานก่อสร้างในวนัท่ี 1 ตลุาคม 25x9 (ซือ้โรงงานหลงัจากเซ็นสญัญาแล้ว 3 เดือน 

เน่ืองจากในชว่งแรกยงัไมต้่องการใช้โรงงาน) โดยต้นทนุโรงงานเทา่กบั 8 ล้านบาท อายกุารใช้งาน 4 ปี โดยบริษัทจะใช้

โรงงานดงักลา่วในโครงการนี ้2 ปี หลงัจากนัน้จะใช้โรงงานกบัโครงการอ่ืน บริษัทตดัคา่เส่ือมราคาโดยใช้วิธีเส้นตรง 

ไมมี่มลูคา่คงเหลือ และรับรู้เป็นต้นทนุโครงการเป็นรายเดือน

101  



ตอ่ไปนีเ้ป็นกําไรขาดทนุของโครงการสําหรับปี สิน้สดุ 31 ธนัวาคม 25x9

รายได้ท่ีรับรู้ 3,500,000 บาท

ต้นทนุงานก่อสร้างท่ีรับรู้ -2,660,000 บาท

กําไรจากสญัญาก่อสร้าง 840,000 บาท

รายละเอียดความคืบหน้าของงานก่อสร้าง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x10 เป็นดงันี ้

ต้นทนุงานก่อสร้างท่ีเกิดขึน้แล้วสะสม (ไมร่วมคา่เส่ือมราคา) 4,800,000 บาท

ยอดวางบลิสะสมถึงปัจจบุนั 8,125,000 บาท

เงินสดรับสะสมจนถึงปัจจบุนั 7,725,000 บาท

บริษัทคํานวณระดบัความก้าวหน้าจากการประเมินของท่ีปรึกษาโครงการก่อสร้าง ซึง่เทา่กบัยอดเงินวางบลิในปัจจบุั

ให้ทาํ คํานวณมลูคา่ท่ีจะแสดงในงบกําไรขาดทนุและงบแสดงฐานะการเงิน สําหรับปี / ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x10

ตอบ การคาํนวณประมาณการกาํไรข ัน้ต้นของโครงการ

มลูคา่งานก่อสร้างตามสญัญา 12,500,000 บาท

ประมาณการต้นทนุรวมของโครงการ (ไมร่วมคา่เส่ือมราคาโรงงาน) 5,500,000 บาท

ประมาณการคา่เส่ือมราคาโรงงาน (8m x 2 ปี / 4 ปี) 4,000,000 บาท

รวม ประมาณการต้นทนุก่อสร้าง 9,500,000 บาท

ประมาณการกําไรขัน้ต้นของโครงการ 3,000,000 บาท

การคาํนวณอัตราส่วนงานที่ทาํเสร็จ

ยอดวางบลิสะสมถึงปัจจบุนั 8,125,000 บาท

มลูคา่งานก่อสร้างตามสญัญา 12,500,000 บาท

อตัราสว่นงานท่ีทําเสร็จ ณ 31/12/25x10 65.00%

การคาํนวณต้นทุนก่อสร้างที่เก ิดข ึน้แล้วสะสม ณ 31/12/25x10

ต้นทนุงานก่อสร้างท่ีเกิดขึน้แล้วสะสม (ไมร่วมคา่เส่ือมราคา) 4,800,000 บาท

บวก คา่เส่ือมราคาโรงงาน (4m x 15/24 เดือน) 2,500,000 บาท

ต้นทนุก่อสร้างท่ีเกิดขึน้แล้วสะสม ปี 25x10 7,300,000   บาท
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มูลค่าที่ร ับรู้ ในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปี สิน้สุด 31 ธันวาคม 25x10

ปีท่ี 10

รายได้ 

ต้นทนุก่อสร้าง

กําไรขัน้ต้น

มูลค่าที่ร ับรู้ ในงบแสดงฐานะการเงนิ ณ 31 ธันวาคม 25x10

สินทรัพย์หมุนเวียน

ลกูหนีต้ามสญัญาก่อสร้าง (8,125,000 - 7,725,000) 400,000      

งานระหวา่งก่อสร้างมากกวา่จํานวนวางบลิ (คํานวณ 1) 1,125,000   เงินท่ีกิจการมี

ท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณ์

อาคารโรงงาน- สทุธิ (8m - (8m x 15/48) ) 5,500,000 เงินท่ีผู้วา่จ้าง

คาํนวณ 1

ต้นทนุงานก่อสร้างท่ีเกิดขึน้สะสม 7,300,000 บาท

บวก กําไรขัน้ต้นจากงานก่อสร้างท่ีรับรู้แล้ว 1,950,000 บาท

รวม 9,250,000 บาท

หกั เงินวางบลิ 8,125,000 บาท

งานระหวา่งก่อสร้างมากกวา่จํานวนเงินท่ีวางบลิ 1,125,000 บาท

ครัง้ท ี่ 3/2560

บริษัทต๋ีใหญ่ จํากดั รับเหมางานก่อสร้างมลูคา่งาน 100 ล้านบาท ต้นทนุจา่ยจริงในแตล่ะปีเป็นดงันี ้:

 ปีท่ี 1 จา่ย 27 ล้านบาท ปีท่ี 2 จา่ย 77 ล้านบาท และปีท่ี 3 จา่ย 34 ล้านบาท

ต๋ีใหญ่ประมาณกําไรขัน้ต้น ณ สิน้ปีท่ี 1 เทา่กบั 3 ล้านบาท ปีท่ี 2 ขาดทนุขัน้ต้น 10 ล้านบาท 

ขัน้ความสําเร็จในการก่อสร้างในแตล่ะปีเป็นดงันี ้: ปีท่ี 1 เทา่กบั 30% ปีท่ี 2 เทา่กบั 70% และปีท่ี 3 

เทา่กบั 100%

ให้ทํา 1.ปีท่ีสองรับรู้รายได้ ต้นทนุ และขาดทนุเทา่ไหร่ พร้อมอธิบาย

2. ปีท่ีสามรับรู้รายได้ ต้นทนุ และขาดทนุเทา่ไหร่ พร้อมอธิบาย

6,175,000.00               2,660,000.00                   3,515,000.00                 

1,950,000.00               840,000.00                      1,110,000.00                 

สะสมจนปัจจบุนั จํานวนท่ีรับรู้ในปีก่อน จํานวนท่ีรับรู้ในปีปัจจบุนั

8,125,000.00               3,500,000.00                   4,625,000.00                 
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 (หนว่ย:ล้านบาท) 

ปีท่ี 1

รายได้ 

คา่ใช้จา่ย  (97*30%)

กําไร

ปีท่ี 2

รายได้ 

คา่ใช้จา่ย (100*70%)

ขาดทนุ

กําไร (ขาดทนุ)

ปีท่ี 3

รายได้ 

คา่ใช้จา่ย 

ขาดทนุ

กําไร

30 - 30

27 - 27

สะสมจนปัจจบุนั จํานวนท่ีรับรู้ในปีก่อน จํานวนท่ีรับรู้ในปีปัจจบุนั

10 10

-10 30 -13

3 - 3

70 30 40

70 27 43

-28 60 -28

100 70 30

28 10 28

100 70 30
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