เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๐๔ ง

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กันยายน ๒๕๕๘

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๒๔/๒๕๕๘
เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๑ (ปรับปรุง ๒๕๕๘)
เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
อาศั ย อํ า นาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ บั ญ ชี
พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐาน
การบัญ ชี นั้ นต้ อ งได้ รั บความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํา กั บ ดูแ ลการประกอบวิช าชี พ บั ญ ชี และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๔๑ (๒/๒๕๕๘) เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ ย กเลิ ก ประกาศสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ที่ ๕๐/๒๕๕๗ เรื่ อ ง มาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ ๑๑ (ปรับปรุง ๒๕๕๗) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๑ (ปรับปรุง ๒๕๕๘) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ประสัณห์ เชื้อพานิช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558)
เรือ่ ง
สัญญาก่อสร้าง

คําแถลงการณ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าํ หนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
ฉบั บที่ 11 เรื่ อ ง สัญญาก่ อ สร้ าง ซึ่งเป็ นฉบั บปรั บปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบั ญ ชี ระหว่ า ง
ประเทศที่ส้ ินสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (IAS 11: Construction Contracts (Bound volume 2015
Consolidated without early application))
มาตรฐานการบั ญชีฉบั บนี้ มีการปรั บปรุงจากฉบับปี 2557 โดยปรั บปรุงการอ้ างอิงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับอื่น

1

สารบัญ
วัตถุประสงค์
ขอบเขต
คํานิยาม
การรวมและการแยกสัญญาก่อสร้าง
รายได้ค่าก่อสร้าง
ต้นทุนการก่อสร้าง
การรับรูร้ ายได้ค่าก่อสร้างและต้นทุนค่าก่อสร้าง
การรับรูข้ าดทุนทีค่ าดว่าจะเกิดขึ้ น
การเปลีย่ นแปลงประมาณการ
การเปิ ดเผยข้อมูล
วันถือปฏิบตั ิ

จากย่อหน้าที ่

1
3
7
11
16
22
36
38
39
46

2

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง ประกอบด้ วยย่อหน้ าที่ 1 ถึง 46
ทุก ย่ อ หน้ า มีความสํา คัญ เท่า กัน และมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บ นี้ ควรอ่า นโดยคํา นึ งถึงข้ อกํา หนดของ
กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรั บปรุง 2558)(เมื่อมีการประกาศใช้ ) ในกรณีท่ีไม่ได้
ให้ แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้ นโยบายการบัญชี ให้ กิจการถือปฏิบัติตามข้ อกําหนดของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) เรือ่ ง สัญญาก่อสร้าง
วัตถุประสงค์
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ท่ีจะกําหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับรายได้ และต้ นทุน
ของสัญญาก่อสร้ าง ประเด็นหลักทางการบัญชีท่เี กี่ยวกับสัญญาก่อสร้ างคือ การปั นส่วนรายได้ และ
ต้ นทุ นให้ กับงวดบัญชีท่ีมีการก่อ สร้ างเนื่ องจากลักษณะของงานก่อสร้ า งส่วนใหญ่ มีวัน ที่เริ่ มต้ น
ก่อสร้ างกับวันที่ส้ ินสุดการก่อสร้ างต่างรอบบัญชีกัน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใช้ เกณฑ์การรั บรู้
รายการตามที่ระบุ ไว้ ในกรอบแนวคิ ดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) (เมื่อมี
การประกาศใช้ ) เพื่อกําหนดว่าเมื่อใดกิจการควรรั บรู้รายได้ ค่าก่อสร้ างและต้ นทุนการก่อสร้ างที่
เกิดขึ้นเป็ นรายได้ และค่าใช้ จ่ายไว้ ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ นอกจากนี้มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
ยังได้ ให้ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการนําเกณฑ์ดังกล่าวไปถือปฏิบัติ

ขอบเขต
1
2

มาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับนี้ ต้อ งถื อ ปฏิ บตั ิ กบั การบัญ ชี สํ าหรับสัญ ญาก่ อ สร้างในงบการเงิ น
ของกิจการทีร่ บั งานก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ใช้ แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557) เรื่ อง สัญญา
ก่อสร้าง

คํานิยาม
3

คําศัพท์ทีใ่ ช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้

3

4

5

6

สัญญาก่อสร้าง

หมายถึง

สัญญาทีท่ ําขึ้ นโดยเฉพาะเพือ่ ก่อสร้างสินทรัพย์
รายการเดี ย ว หรื อ ก่ อ สร้า งสิ น ทรัพ ย์ห ลาย
รายการซึ่งสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิด หรือพึง่ พากัน
ในด้า นการออกแบบ เทคโนโลยี แ ละหน้า ที่
หรือวัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์ข้ นั สุดท้าย

สัญญาราคาคงที่

หมายถึง

สัญ ญาก่ อ สร้า งซึ่ ง มีก ารตกลงด้ว ยราคาคงที่
หรือด้วยอัตราคงทีต่ ่อหน่วยของผลผลิตซึ่งระบุ
ไว้ใ นสัญ ญา ในบางกรณี ร าคาหรื อ อัต ราที่
ตกลงกันขึ้ นอยู่กบั การเปลี่ยนแปลงของต้นทุน
ตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ในสัญญา

สัญญาต้นทุ นบวกส่วนเพิ่ม

หมายถึง

สัญ ญาก่ อ สร้า งซึ่ ง กิ จ การจะได้ร ับ คื น ต้น ทุ น
ตามที่ ต กลงกัน บวกส่ ว นเพิ่ม ซึ่ ง ส่ ว นเพิ่ม นั้น
กํ า หนดเป็ นอัต ราร้อ ยละของต้น ทุ น ดัง กล่ า ว
หรือเป็ นจํ านวนคงที่

สั ญ ญาก่ อ สร้ างอาจทํา ขึ้ นเพื่ อ ก่ อ สร้ างสิ น ทรั พ ย์ เ พี ย งรายการเดี ย ว เช่ น สะพาน ตึ ก เขื่ อ น
ท่อส่งนํา้ มัน ถนน เรื อ หรื ออุโมงค์ หรื ออาจทําขึ้นเพื่ อก่อสร้ างสินทรั พย์หลายรายการซึ่งสัมพั นธ์
กันอย่ างใกล้ ชิดหรื อพึ่ งพากันในด้ า นการออกแบบ เทคโนโลยีแ ละหน้ าที่ หรื อวัต ถุประสงค์ใน
การใช้ ป ระโยชน์ ข้ันสุดท้ า ย เช่ น สัญ ญาก่อ สร้ างโรงกลั่ น นํ้ามัน และสัญ ญาก่อ สร้ างโรงงานและ
อุปกรณ์หลายรายการซึ่งมีความสัมพันธ์กนั
สําหรับวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ สัญญาก่อสร้ างรวมถึงสัญญาต่อไปนี้
5.1 สัญญาการให้ บริการที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการก่อสร้ างสินทรัพย์ เช่น สัญญาว่าจ้ างผู้จัดการ
โครงการ หรือสถาปนิก และ
5.2 สัญ ญาการซ่ อมบํา รุ งหรื อการรื้ อถอนสิน ทรั พ ย์แ ละสัญ ญาฟื้ นฟู สภาพแวดล้ อ มภายหลั ง
การรื้อถอนสินทรัพย์
สัญญาก่อสร้ างทําได้ ในหลายลักษณะ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ระบุถึงสัญญาก่อสร้ าง 2 ลักษณะ
คือ สัญญาราคาคงที่และสัญญาต้ นทุนบวกส่วนเพิ่ม สัญญาก่อสร้ างบางสัญญาอาจมีลักษณะผสม
ของทั้งสองลักษณะ เช่น สัญญาต้ นทุ นบวกส่วนเพิ่ มซึ่งกําหนดราคาไว้ ไม่ให้ สูงเกินกว่ าราคาที่ได้
ตกลงกั น ไว้ ในสถานการณ์ ดัง กล่ า วกิจ การจํา เป็ นต้ อ งพิ จ ารณาเงื่ อ นไขทุ ก ข้ อ ตามที่ร ะบุ ไ ว้ ใ น
ย่อหน้ าที่ 23 และ 24 เพื่อกําหนดว่าเมื่อใดกิจการต้ องรับรู้รายได้ ค่าก่อสร้ างและค่าใช้ จ่าย

4

การรวมและการแยกสัญญาก่อสร้าง
7

ตามปกติ ข้ อ กํา หนดในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ให้ ใ ช้ ป ฏิบั ติ กับ สัญ ญาก่ อ สร้ า งแต่ ละสัญ ญา
แยกจากกัน อย่างไรก็ตามในบางสถานการณ์ กิจการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาใช้ ปฏิบัติกับ
ส่วนประกอบต่างๆ ที่สามารถระบุแยกออกมาได้ ของสัญญาหรือกลุ่มของสัญญาเพื่อแสดงให้ เห็นถึง
เนื้อหาของสัญญาหรือกลุ่มของสัญญาก่อสร้ าง
8 เมื่อกิจการทําสัญญาเพือ่ ก่อสร้างสินทรัพย์หลายรายการ การก่อสร้างสินทรัพย์แต่ละรายการ
ต้องถือเสมือนว่าได้มีการทําสัญญาก่อสร้างแยกจากกัน หากเป็ นไปตามเงือ่ นไขทุกข้อต่อไปนี้
8.1 สินทรัพย์แต่ละรายการมีขอ้ เสนอทีแ่ ยกจากกัน
8.2 สินทรัพย์แต่ละรายการมีการต่อรองแยกจากกัน นอกจากนั้นกิจการผูร้ บั งานก่อสร้างและ
ลูกค้าสามารถยอมรับหรือปฏิเสธสัญญาส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับสินทรัพย์แต่ละรายการได้
8.3 ต้นทุนและรายได้ของสินทรัพย์แต่ละรายการสามารถระบุได้
9 กิจการต้องปฏิบตั ิต่อกลุ่มสัญญาก่อสร้างเสมือนว่าเป็ นสัญญาเดียว ไม่ว่ากลุ่มสัญญานั้นจะทํากับ
ลูกค้าเพียงรายเดียวหรือหลายราย หากเป็ นไปตามเงือ่ นไขทุกข้อต่อไปนี้
9.1 สัญญาหลายสัญญามีการต่อรองร่วมกันในลักษณะของสัญญาชุดเดียวกัน
9.2 สัญญาทุกสัญญามีความสัมพันธ์กนั อย่างมากจนทําให้สญ
ั ญาแต่ละสัญญาเป็ นส่วนหนึง่
ของโครงการเดียวซึ่งมีอตั รากําไรร่วมกัน
9.3 การปฏิ บ ัติ ต ามสัญ ญาทุ ก สัญ ญาเกิ ด ขึ้ นในเวลาเดี ย วกัน หรื อ เกิ ด ขึ้ นเป็ นลํ า ดับ
ต่อเนือ่ งกัน
10 สัญญาก่อสร้างอาจให้สิ ทธิ เลือกแก่ ลูกค้าหรือ อาจมีการแก้ไขเพื่อให้ลูกค้าว่ าจ้างกิจการให้
ก่อสร้างสินทรัพย์เพิม่ เติมได้ สินทรัพย์ที่ก่อสร้างเพิม่ เติมนี้ กิจการต้องปฏิ บตั ิเสมือนว่ าเป็ น
สัญญาก่อสร้างแยกต่างหาก เมือ่ เป็ นไปตามเงือ่ นไขข้อใดข้อหนึง่ ต่อไปนี้
10.1 สินทรัพย์ที่ก่อสร้างเพิม่ เติมแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญจากสินทรัพย์ที่ระบุในสัญญาเดิม
ไม่ว่าจะเป็ นในด้านการออกแบบ เทคโนโลยี หรือการใช้ประโยชน์
10.2 การต่อรองราคาของสินทรัพย์ทีก่ ่อสร้างเพิม่ เติมไม่ได้คํานึงถึงราคาตามสัญญาเดิม

รายได้ค่าก่อสร้าง
11 รายได้ค่าก่อสร้างต้องประกอบด้วย
11.1 จํ านวนรายได้เมือ่ เริม่ แรกตามทีต่ กลงไว้ในสัญญา และ
11.2 จํ า นวนเงิ น ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การเปลี่ ย นแปลงสัญ ญาอัน เกิ ด จากการดัด แปลงงาน
การเรียกร้องค่าชดเชย หรือการจ่ ายเงินเพือ่ จูงใจ หากเป็ นไปตามเงือ่ นไขทุกข้อต่อไปนี้
11.2.1 อยู่ในขอบเขตของการมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ทีจ่ ะก่อให้เกิดรายได้
11.2.2 สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ
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12 กิจการต้ อ งวั ดมู ลค่ า รายได้ ค่า ก่อสร้ างด้ วยมู ลค่ า ยุ ติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้ รับหรื อที่ค้างรั บ
การวั ดมู ลค่ าของรายได้ จะถูกกระทบจากความไม่แน่ นอนต่าง ๆ ซึ่ งขึ้นอยู่กับผลของเหตุการณ์
ในอนาคต กิจการจึงต้ องทบทวนประมาณการเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นหรือเมื่อความไม่แน่นอนนั้น
หมดไป ดังนั้น จํานวนรายได้ ค่าก่อสร้ างในแต่ละงวดอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงดังตัวอย่างต่อไปนี้
12.1 กิ จ การและลู ก ค้ า อาจตกลงดั ด แปลงงานหรื อ ตกลงเกี่ ย วกั บ ค่ า เสี ย หายที่ท ํา ให้ ร ายได้
ค่าก่อสร้ างในงวดต่อมาเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากที่เคยตกลงไว้ เมื่อเริ่มทําสัญญา
12.2 จํานวนรายได้ ท่ีตกลงไว้ ต ามสัญญาราคาคงที่อาจเพิ่ มขึ้นเนื่ องจากการเพิ่ มขึ้นของต้ นทุ น
ซึ่งเป็ นไปตามข้ อกําหนดในสัญญา
12.3 จํานวนรายได้ ค่าก่อสร้ างอาจลดลงเนื่องจากค่าปรับที่เกิดจากความล่าช้ าซึ่งเป็ นความผิดของ
กิจการผู้รับงานก่อสร้ างที่ไม่สามารถปฏิบัติงานให้ แล้ วเสร็จตามสัญญา
12.4 สัญญาราคาคงที่กาํ หนดจากราคาคงที่ต่อหน่วยของผลผลิตซึ่งทําให้ รายได้ ค่าก่อสร้ างเพิ่มขึ้น
เมื่อจํานวนหน่วยของผลผลิตเพิ่มขึ้น
13 การดั ด แปลงงานตามคํา สั่งของลู ก ค้ า จะทํา ให้ ขอบเขตงานตามสัญ ญาเปลี่ ยนแปลงไป ซึ่ งอาจ
ทํา ให้ ร ายได้ ค่ า ก่ อ สร้ างเพิ่ ม ขึ้ นหรื อ ลดลง ตั ว อย่ า งเช่ น การเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดหรื อ
การออกแบบของสินทรั พย์ หรื อการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของสัญญา จํานวนเงินที่เกี่ยวข้ องกับ
การดัดแปลงงานจะรวมเป็ นรายได้ ค่าก่อสร้ างได้ กต็ ่อเมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขทุกข้ อต่อไปนี้
13.1 มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ ท่ีลูกค้ าจะอนุ มัติการดัดแปลงงานและจํานวนรายได้ ท่ีเกิดจาก
การดัดแปลงนั้น
13.2 สามารถวัดมูลค่าของจํานวนรายได้ ได้ อย่างน่าเชื่อถือ
14 ค่าชดเชย หมายถึง จํานวนที่กิจการผู้รับงานก่อสร้ างจะเรียกเก็บจากลูกค้ าหรื อบุ คคลที่สามเพื่ อ
เรียกคืนต้ นทุนที่ไม่ได้ รวมอยู่ในราคาตามสัญญา เช่น ค่าชดเชยอาจเกิดจากลูกค้ าทําให้ การก่อสร้ าง
ล่ า ช้ า ความผิ ด พลาดในการกํา หนดรายละเอี ย ดที่ ใ ช้ หรื อ ในการออกแบบ หรื อ เกิ ด จาก
การดัดแปลงงานที่ยังมีข้อโต้ แย้ งกันอยู่ การวัดมูลค่าของจํานวนรายได้ ท่ีเกิดขึ้นจากค่าชดเชยมี
ความไม่ แน่ นอนสูงและมั กขึ้ นอยู่ กับผลของการเจรจา ดังนั้ นกิจการจะรวมค่ าชดเชยเป็ นรายได้
ค่าก่อสร้ างได้ กต็ ่อเมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขทุกข้ อต่อไปนี้
14.1 มี ก ารเจรจาถึ ง ขั้ น ตกลงซึ่ ง ทํา ให้ มี ความเป็ นไปได้ ค่ อ นข้ า งแน่ ท่ี ลู ก ค้ า จะรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
การเรียกร้ องนั้น และ
14.2 มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ ท่ีลูกค้ าจะยอมรั บจํานวนเงินนั้นและเป็ นจํานวนเงินที่สามารถ
วัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชื่อถือ
15 จํานวนที่จ่ายให้ เพื่อจูงใจ หมายถึง จํานวนเพิ่มเติมที่กิจการได้ รับหากผลงานเป็ นไปตามมาตรฐาน
ที่ก าํ หนดไว้ หรื อ สูงกว่ า ตั ว อย่ า งเช่ น สัญ ญาอาจระบุ ใ ห้ มีก ารจ่ า ยเงิ น จู งใจแก่ กิจ การผู้ รั บ งาน
ก่อสร้ า งหากงานก่ อสร้ า งแล้ ว เสร็จก่อนสัญ ญา กิจการจะรวมเงินจู งใจเป็ นรายได้ ค่าก่อสร้ างได้
ก็ต่อเมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขทุกข้ อต่อไปนี้
15.1 งานก่ อ สร้ างแล้ ว เสร็จ จนถึ ง ขั้ น ที่ มี ค วามเป็ นไปได้ ค่ อ นข้ า งแน่ ท่ีผ ลงานจะเป็ นไปตาม
มาตรฐานที่กาํ หนดไว้ หรือสูงกว่า และ
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15.2 สามารถวัดมูลค่าของจํานวนเงินที่จ่ายให้ เพื่อจูงใจได้ อย่างน่าเชื่อถือ

ต้นทุนการก่อสร้าง
16 ต้นทุนการก่อสร้างต้องประกอบด้วยรายการทุกข้อต่อไปนี้
16.1 ต้นทุนทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับงานก่อสร้างตามสัญญา
16.2 ต้นทุนที่เกีย่ วข้องกับการก่อสร้างโดยทัว่ ไปซึ่งสามารถปั นส่วนให้กบั งานก่อสร้างตามสัญญา
และ
16.3 ต้นทุนอื่นทีส่ ามารถเรียกเก็บจากผูว้ ่าจ้างได้ภายใต้เงือ่ นไขของสัญญาก่อสร้าง
17 ต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับงานก่อสร้ างตามสัญญารวมถึงรายการต่อไปนี้
17.1 ต้ นทุนค่าแรงงานและค่าควบคุมงานที่เกิดขึ้น ณ สถานที่ก่อสร้ าง
17.2 ต้ นทุนวัสดุท่ใี ช้ ในการก่อสร้ าง
17.3 ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ท่ใี ช้ ในการก่อสร้ าง
17.4 ต้ นทุนในการย้ ายอาคาร เครื่องจักร และวัสดุไปหรือกลับจากสถานที่ก่อสร้ าง
17.5 ต้ นทุนในการเช่าอาคารและอุปกรณ์
17.6 ต้ นทุ นการออกแบบและการให้ ความช่ วยเหลือด้ านเทคนิคซึ่งเกี่ยวข้ องโดยตรงกับสัญญา
ก่อสร้ าง
17.7 ประมาณการต้ น ทุ น ในการแก้ ไ ขและประกัน ผลงานซึ่ ง รวมถึ ง ต้ น ทุ น ในการรั บ ประกั น
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และ
17.8 ค่าชดเชยที่บุคคลที่สามเรียกร้ อง
รายได้ ท่ีกิจการได้ รับจากผลพลอยได้ ซ่ึงไม่รวมอยู่ในรายได้ ค่าก่อสร้ างอาจนําไปลดต้ นทุนข้ างต้ นได้
เช่น รายได้ จากการขายวัสดุเหลือใช้ จากการก่อสร้ าง และจากการจําหน่ายอาคารและอุปกรณ์เมื่อ
สิ้นสุดสัญญาก่อสร้ าง
18 ต้ นทุ นที่อาจเกี่ยวข้ องกับกิจกรรมการก่อสร้ างโดยทั่วไปและสามารถปั นส่วนให้ กับงานก่อสร้ างตาม
สัญญารวมถึงรายการต่อไปนี้
18.1 ค่าประกันภัย
18.2 ต้ นทุ นการออกแบบและการให้ ความช่ วยเหลือด้ านเทคนิ คซึ่ งไม่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับงาน
ก่อสร้ างตามสัญญา และ
18.3 ค่าโสหุ้ยการก่อสร้ าง
กิจการใช้ วิธีการปั นส่วนต้ นทุนที่เป็ นระบบและสมเหตุสมผลอย่างสมํ่าเสมอเพื่อปั นส่วนต้ นทุนทุก
ประเภทที่ มี ลั ก ษณะคล้ า ยคลึ ง กั น เกณฑ์ ท่ี ใ ช้ ใ นการปั น ส่ ว นเป็ นเกณฑ์ ท่ี ก ํา หนดจากระดั บ
การดําเนินงานตามปกติของกิจกรรมการก่อสร้ าง ค่าโสหุ้ ยการก่อสร้ างรวมถึงต้ นทุนในการจัดทํา
และประมวลผลค่าแรงงาน ต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องกับงานก่อสร้ างโดยทั่วไป และสามารถปั นส่วนให้ กับ
งานก่อสร้ างตามสัญญายังรวมถึงต้ นทุนการกู้ยืม
19 ต้ น ทุ น อื่ น ที่ ส ามารถเรี ย กเก็บ จากผู้ ว่ า จ้ างอาจรวมถึ ง ต้ นทุ น การบริ ห ารทั่ ว ไปและต้ นทุ น
ในการพัฒนา ซึ่งเป็ นจํานวนที่กจิ การสามารถเรียกเก็บตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในสัญญา
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20 ต้ นทุนที่ไม่เกี่ยวข้ องกับการก่อสร้ างหรื อไม่สามารถปั นส่วนให้ กับงานก่อสร้ างไดไม่นาํ ไปรวมเป็ น
ต้ นทุนของสัญญาก่อสร้ าง ต้ นทุนดังกล่าวรวมถึง
20.1 ต้ นทุนการบริหารทั่วไปซึ่งการเรียกชําระคืนจากผู้ว่าจ้ างไม่ได้ ระบุไว้ ในสัญญา
20.2 ต้ นทุนในการขาย
20.3 ต้ นทุนในการวิจัยและพัฒนาซึ่งการเรียกชําระคืนจากผู้ว่าจ้ างไม่ได้ ระบุไว้ ในสัญญา และ
20.4 ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ท่ไี ม่ได้ ใช้ งานซึ่งไม่ได้ นาํ มาใช้ ในงานก่อสร้ างดังกล่าว
21 ต้ นทุนการก่อสร้ างรวมถึงต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องกับงานก่อสร้ างในช่ วงเวลาตั้งแต่วันที่กิจการแน่ ใจว่ า
ได้ รับงานก่อสร้ างจนกระทั่งงานก่อสร้ างนั้นแล้ วเสร็จตามสัญญา อย่างไรก็ตามต้ นทุนที่เกี่ยวข้ อง
โดยตรงกับสัญญาก่อสร้ างซึ่ งเกิดขึ้นเพื่ อประกันว่ ากิจการจะได้ รับงานก่อสร้ างจะถือเป็ นต้ นทุ น
การก่อสร้ างหากสามารถระบุแยกต้ นทุนดังกล่าวได้ อย่างชัดเจน สามารถวัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชื่อถือ
และมี ความเป็ นไปได้ ค่อนข้ า งแน่ ท่ีกิจ การจะได้ รั บ งานก่อ สร้ า งนั้ น ถ้ ากิจ การเคยรั บ รู้ ต้น ทุ น ที่
เกิดขึ้นเพื่อประกันว่ ากิจการจะได้ รับงานก่อสร้ างเป็ นค่าใช้ จ่ายในงวดที่เกิดขึ้น หากในงวดต่อมา
กิจการได้ รับงานก่อสร้ างนั้นกิจการต้ องไม่นาํ ต้ นทุนดังกล่าวกลับมารวมเป็ นต้ นทุนการก่อสร้ าง

การรับรูร้ ายได้ค่าก่อสร้างและต้นทุนค่าก่อสร้าง
22 เมือ่ กิจการสามารถประมาณผลของงานก่อสร้างตามสัญญาได้อย่างน่าเชื่อถือ กิจการต้องรับรู ้
รายได้ค่ า ก่ อ สร้า งและต้น ทุ น การก่ อ สร้า งที่ เ กี่ย วข้อ งกับ สัญ ญาก่ อ สร้า งเป็ นรายได้แ ละ
ค่าใช้จ่ายตามลําดับ โดยอ้างอิ งกับขั้นความสําเร็จของงานก่อสร้าง ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงาน กิ จ การต้อ งรับ รู ้ผ ลขาดทุ น ที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ นจากงานก่ อ สร้า งตามสัญ ญาเป็ น
ค่าใช้จ่ายทันทีตามทีร่ ะบุไว้ในย่อหน้าที่ 36
23 ในกรณีที่สญ
ั ญาก่อสร้างเป็ นสัญญาราคาคงที่ กิจการสามารถประมาณผลของงานก่อสร้าง
ตามสัญญาได้อย่างน่าเชื่อถือก็ต่อเมือ่ เป็ นไปตามเงือ่ นไขทุกข้อต่อไปนี้
23.1 รายได้ค่าก่อสร้างทั้งสิ้ นสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ
23.2 มี ความเป็ นไปได้ค่ อนข้างแน่ ที่ กิ จการจะได้ร ับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จที่ เกี่ยวข้องกับ
งานก่อสร้าง
23.3 ต้นทุนการก่อสร้างทีจ่ ะจ่ ายจนกระทัง่ งานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาสามารถวัดมูลค่า
ได้อย่างน่าเชื่อถือ และขั้นความสําเร็จของงานก่อสร้าง ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
สามารถประมาณได้อย่างน่าเชื่อถือ และ
23.4 ต้ น ทุ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานก่ อ สร้ า งสามารถระบุ ไ ด้อ ย่ า งชั ด เจนและวั ด มู ล ค่ า ได้
อย่ างน่ าเชื่ อถื อ ซึ่ งทํ าให้กิ จการสามารถเปรี ยบเที ยบต้นทุ นการก่ อสร้างที่เกิ ดขึ้ นจริ ง
กับต้นทุนทีไ่ ด้ประมาณไว้
24 ในกรณี ที่ ส ัญ ญาก่ อ สร้า งเป็ นสัญ ญาต้น ทุ น บวกส่ ว นเพิ่ ม กิ จ การสามารถประมาณผล
ของงานก่อสร้างตามสัญญาได้อย่างน่าเชื่อถือก็ต่อเมือ่ เป็ นไปตามเงือ่ นไขทุกข้อต่อไปนี้
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25

26

27

28

29

30

24.1 มี ค วามเป็ นไปได้ค่ อ นข้า งแน่ ที่ กิ จ การจะได้ร ับ ประโยชน์เ ชิ ง เศรษฐกิ จ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง
กับงานก่อสร้าง และ
24.2 ต้น ทุ น ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ งานก่ อ สร้า งสามารถระบุ ไ ด้อ ย่ า งชั ด เจนและวัด มู ล ค่ า ได้
อย่างน่าเชื่อถือ ไม่ว่ากิจการสามารถเรียกต้นทุนนั้นคืนจากผูว้ ่าจ้างได้หรือไม่
การรั บ รู้ ร ายได้ แ ละค่ า ใช้ จ่า ยโดยอ้ า งอิงกับ ขั้ น ความสํา เร็จ ของงานก่อ สร้ า งตามสัญ ญาเรี ยกว่ า
วิธีอัตราส่วนของงานที่ทาํ เสร็จ วิธีน้ ีเป็ นการจับคู่รายได้ ค่าก่อสร้ างกับต้ นทุนการก่อสร้ างที่เกิดขึ้น
ตามขั้ น ความสํา เร็จ ของงานก่ อ สร้ า ง ซึ่ งทํา ให้ ก ารรายงานเกี่ยวกับ รายได้ ค่ า ใช้ จ่ า ย และกํา ไร
มีความสัมพั นธ์กับอัตราส่วนของงานที่ทาํ เสร็จ ดังนั้น วิธีน้ ีจึงให้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ในขอบเขต
ของกิจกรรมตามสัญญาก่อสร้ างและผลงานที่ได้ ทาํ ในระหว่างงวด
ภายใต้ วิธีอัตราส่วนของงานที่ทาํ เสร็จ กิจการรับรู้รายได้ ค่าก่อสร้ างเป็ นรายได้ ในกําไรหรือขาดทุน
ในรอบระยะเวลาบัญชีท่ที าํ การก่อสร้ าง โดยปกติกิจการมักจะรับรู้ต้นทุนการก่อสร้ างเป็ นค่าใช้ จ่าย
ในกําไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาบัญชีท่ที าํ การก่อสร้ าง อย่างไรก็ตาม ต้ นทุนการก่อสร้ างทั้งสิ้น
ตามสัญญาส่วนที่คาดว่าจะสูงเกินกว่ารายได้ ค่าก่อสร้ างทั้งสิ้นตามสัญญา ให้ รับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายทันที
ตามที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 36
กิจการผู้รับงานก่อสร้ างอาจมีต้นทุนการก่อสร้ างที่เกิดขึ้นซึ่ งเกี่ยวข้ องกับกิจกรรมการก่อสร้ างที่
ทําในอนาคต ต้ นทุนการก่อสร้ างดังกล่าวให้ รับรู้เป็ นสินทรั พย์หากมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ท่ี
กิจการจะได้ รับต้ นทุนนั้นคืน จํานวนต้ นทุนดังกล่าวนี้ถือเป็ นจํานวนเงินที่กิจการจะได้ รับจากลูกค้ า
และมักจัดประเภทเป็ นงานระหว่างก่อสร้ าง
กิจการสามารถประมาณผลของงานก่อสร้ างตามสัญญาได้ อย่างน่าเชื่อถือก็ต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้
ค่อนข้ างแน่ ท่ีกิจการจะได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้ องกับงานก่อสร้ างนั้น อย่างไรก็ตาม
เมื่อมีความไม่ แน่ นอนเกิดขึ้นเกี่ยวกับจํานวนเงินที่จะเรี ยกเก็บได้ ซ่ึงได้ นาํ ไปรวมเป็ นรายได้ ตาม
สัญญาก่อสร้ างและได้ รับรู้เป็ นรายได้ ในกําไรหรือขาดทุนไปแล้ ว จํานวนเงินที่ไม่สามารถเรียกเก็บ
ได้ หรือจํานวนเงินที่ได้ รับคืนไม่มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ อีกต่อไป ให้ รับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายแทนที่
จะนําไปปรับปรุงกับรายได้ ค่าก่อสร้ างตามสัญญา
ตามปกติ กิจการสามารถประมาณการได้ อย่ างน่ าเชื่ อถื อภายหลั งการทํา สัญญาที่ร ะบุ ถึงรายการ
ทุกข้ อต่อไปนี้
29.1 สิทธิตามกฎหมายของคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายในสินทรัพย์ท่กี ่อสร้ าง
29.2 สิ่งตอบแทนที่จะแลกเปลี่ยนกัน และ
29.3 ลักษณะและเงื่อนไขการชําระเงิน
ตามปกติ กิจการมีระบบการจัดทํางบประมาณและรายงานทางการเงินภายในที่มีประสิทธิผล เมื่อมี
เหตุจาํ เป็ นกิจการต้ องทบทวนและปรับปรุงประมาณการรายได้ ค่าก่อสร้ างและต้ นทุนการก่อสร้ าง
ตามความคืบหน้ าของงานก่อสร้ าง การทบทวนและปรับปรุงประมาณการนี้ไม่ถือเป็ นเหตุท่แี สดงว่า
กิจการไม่สามารถประมาณผลงานของงานก่อสร้ างตามสัญญาได้ อย่างน่าเชื่อถือ
กิจการอาจกําหนดขั้นความสําเร็จของงานก่อสร้ างได้ หลายลักษณะโดยใช้ วิธีท่ีสามารถวัดผลของ
งานที่ทาํ ได้ อย่างน่าเชื่อถือ วิธที ่ใี ช้ ข้ ึนอยู่กบั ลักษณะของสัญญาซึ่งอาจรวมถึงวิธใี ดวิธหี นึ่งต่อไปนี้
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31

32

33

34

30.1 อัตราส่วนของต้ นทุนการก่อสร้ างที่เกิดขึ้นของงานที่ทาํ เสร็จจนถึงปั จจุ บันกับประมาณการ
ต้ นทุนการก่อสร้ างทั้งสิ้น
30.2 การสํารวจเนื้องานที่ได้ ทาํ แล้ ว หรือ
30.3 การสํา รวจอัต ราส่ ว นของงานก่ อ สร้ า งที่ท าํ เสร็จ กับ งานก่ อ สร้ า งทั้ง หมดตามสัญ ญาโดย
พิจารณาจากการสํารวจทางกายภาพ
ทั้งนี้ ค่างวดงานและเงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ ามักไม่สะท้ อนให้ เห็นถึงงานที่ทาํ เสร็จ
เมื่อกิจการกําหนดขั้นความสําเร็จของงานก่อสร้ างโดยอ้ างอิงกับต้ นทุนการก่อสร้ างที่เกิดขึ้นจนถึง
ปั จจุ บัน ต้ นทุ นการก่อสร้ างที่เกิดขึ้นจนถึงปั จจุ บัน เป็ นต้ นทุนที่สะท้ อนให้ เห็นถึงงานที่ทาํ เสร็จ
เท่านั้น ตัวอย่างของต้ นทุนการก่อสร้ างที่ไม่นาํ มารวมเป็ นต้ นทุนที่เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบัน ได้ แก่
31.1 ต้ นทุนการก่อสร้ างที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินการก่อสร้ างในอนาคต เช่น ต้ นทุนของวัสดุท่ไี ด้
ส่งไปสถานที่ก่อสร้ างแต่ยังไม่ได้ นาํ ไปใช้ หรือวัสดุท่ไี ด้ เตรียมไว้ เพื่อใช้ ในงานก่อสร้ างแต่ยัง
ไม่ได้ นาํ ไปใช้ เว้ นแต่วัสดุดังกล่าวได้ จัดทําขึ้นหรือสร้ างขึ้นโดยเฉพาะสําหรับงานก่อสร้ างนั้น
และ
31.2 จํานวนที่จ่ายเป็ นเงินล่วงหน้ าให้ กบั ผู้รับเหมาช่วงตามสัญญารับเหมาช่วง
เมื่อ กิ จการไม่ ส ามารถประมาณผลของงานก่ อ สร้า งได้อ ย่ า งน่า เชื่ อ ถือ กิจ การปฏิ บ ตั ิ ต าม
ข้อกําหนดทุกข้อต่อไปนี้
32.1 กิจการต้องรับรู ร้ ายได้ไม่ เ กินกว่ าต้นทุ นการก่ อสร้างที่เกิดขึ้ น และมีความเป็ นไปได้
ค่อนข้างแน่ทีจ่ ะได้รบั ต้นทุนนั้นคืน และ
32.2 กิจการต้องรับรูต้ น้ ทุนการก่อสร้างทีเ่ กิดขึ้ นในระหว่างงวดเป็ นค่าใช้จ่าย
กิจการต้องรับรูผ้ ลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นจากงานก่อสร้างเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีตามที่ระบุ ไว้
ในย่อหน้าที่ 36
ในช่ วงแรกของการก่ อ สร้ า ง กิจ การมัก ไม่ ส ามารถประมาณผลของงานก่ อ สร้ า งตามสัญ ญาได้
อย่างน่าเชื่อถือ แต่อาจมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ ท่กี ิจการจะได้ รับต้ นทุนการก่อสร้ างที่เกิดขึ้นคืน
ดังนั้ น กิจ การต้ อ งรั บ รู้ ร ายได้ เ พี ยงไม่ เ กิน จํา นวนต้ น ทุ น การก่ อ สร้ า งที่เกิด ขึ้น ซึ่ งเป็ นจํา นวนที่
สามารถเรียกคืนจากลูกค้ าได้ เมื่อกิจการไม่สามารถประมาณผลของงานก่อสร้ างได้ อย่างน่าเชื่อถือ
จะไม่มีการรับรู้กาํ ไร อย่างไรก็ตาม แม้ ว่าผลของงานก่อสร้ างไม่สามารถประมาณได้ อย่างน่าเชื่อถือ
แต่อาจมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ ท่ีต้นทุ นการก่อสร้ างทั้งสิ้นตามสัญญาจะสูงกว่ ารายได้ ท้ังสิ้น
ตามสัญญา ในกรณี น้ ี ให้ กิจการรั บรู้ จํา นวนที่สูงกว่ า ดังกล่ าวเป็ นค่า ใช้ จ่า ยทันทีตามที่ร ะบุ ไว้ ใน
ย่อหน้ าที่ 36
กิจการต้ องรั บรู้ต้นทุนการก่อสร้ างตามสัญญาที่ไม่มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ท่จี ะเรี ยกคืนจาก
ผู้ ว่ า จ้ า งได้ เป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยทัน ที ตั ว อย่ า งของสถานการณ์ ท่ีไม่ มี ค วามเป็ นไปได้ ค่ อ นข้ า งแน่ ใ น
การเรียกคืนต้ นทุนที่เกิดขึ้นจากลูกค้ าซึ่งกิจการอาจจําเป็ นต้ องรับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายทันที ได้ แก่
34.1 สัญ ญาที่ไม่ มีผลบังคับตามกฎหมายอย่ า งสมบู ร ณ์เนื่ องจากมีข้อ สงสัยอย่า งมากเกี่ยวกับ
ความถูกต้ องของสัญญา
34.2 งานก่อสร้ างตามสัญญาจะสําเร็จหรือไม่ข้ ึนอยู่กบั ผลการตัดสินคดีหรือการตีความตามกฎหมาย
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34.3 งานก่อสร้ างเกี่ยวข้ องกับอสังหาริมทรัพย์ท่อี าจถูกเวนคืนหรือยึดคืน
34.4 ลูกค้ าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันในสัญญาก่อสร้ าง หรือ
34.5 กิจ การผู้ รั บ งานก่ อ สร้ า งไม่ สามารถปฏิบั ติให้ เสร็จ สิ้น หรื อ บรรลุ ภาระผู ก พั น ตามสัญ ญา
ก่อสร้ างได้
35 เมื่อความไม่แน่นอนซึ่ งทําให้กิจการไม่สามารถประมาณผลของงานก่อสร้างตามสัญญาได้
อย่างน่าเชื่อถือได้หมดไป กิจการต้องรับรูร้ ายได้และค่าใช้จ่ายที่เกีย่ วข้องกับงานก่อสร้างตาม
ข้อกําหนดทีร่ ะบุไว้ในย่อหน้าที่ 22 แทนการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดทีร่ ะบุไว้ในย่อหน้าที่ 32

การรับรูข้ าดทุนทีค่ าดว่าจะเกิดขึ้ น
36 เมือ่ มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ตน้ ทุนการก่อสร้างทั้งสิ้ นจะสูงกว่ ารายได้ค่าก่อสร้างทั้งสิ้ น
กิจการต้องรับรูผ้ ลขาดทุนทีค่ าดว่าจะเกิดขึ้ นเป็ นค่าใช้จ่ายทันที
37 ผลขาดทุนดังกล่าวพิจารณาโดยไม่คาํ นึงว่า
37.1 งานก่อสร้ างตามสัญญาได้ เริ่มแล้ วหรือไม่
37.2 ขั้นความสําเร็จของงานก่อสร้ าง หรือ
37.3 จํานวนกําไรที่คาดว่ าจะเกิดขึ้นจากสัญญาก่อสร้ างอื่น ซึ่งไม่ถือเป็ นสัญญาก่อสร้ างเดียวกัน
ตามที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 9

การเปลีย่ นแปลงประมาณการ
38 วิ ธีอั ต ราส่ ว นของงานที่ท าํ เสร็จ ใช้ จํา นวนสะสมของรายได้ ค่า ก่อ สร้ า งและต้ น ทุ น การก่ อ สร้ า ง
ในแต่ ละงวดบั ญชี กับประมาณการรายได้ ค่าก่อสร้ างและต้ นทุนการก่อสร้ างตามสัญญาของงวด
บัญชี ปัจจุ บัน ดังนั้นผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลงประมาณการรายได้ ค่าก่อสร้ าง หรือต้ นทุน
การก่ อ สร้ า งหรื อ ผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลงประมาณการผลของงานก่ อ สร้ า งให้ ถื อ เป็ น
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่ อง
นโยบายการบั ญ ชี การเปลี ่ ย นแปลงประมาณการทางบั ญ ชี แ ละข้อ ผิ ด พลาด (เมื่ อมี
การประกาศใช้ )) ให้ กิจการนําจํานวนประมาณการที่เปลี่ยนใหม่มาพิจารณากําหนดจํานวนรายได้
และค่ า ใช้ จ่ า ยที่ รั บ รู้ ในกํา ไรหรื อ ขาดทุ น ในงวดที่ มี ก ารเปลี่ ย นประมาณการทางบั ญ ชี แ ละ
งวดต่อๆ ไป

การเปิ ดเผยข้อมูล
39 กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้
39.1 จํ านวนรายได้ค่าก่อสร้างทีร่ บั รูเ้ ป็ นรายได้ในระหว่างงวด
39.2 วิธีทีใ่ ช้ในการกําหนดรายได้ค่าก่อสร้างทีร่ บั รูเ้ ป็ นรายได้ในระหว่างงวด และ
39.3 วิธีทีใ่ ช้ในการกําหนดขั้นความสําเร็จของงานระหว่างก่อสร้าง
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40 กิ จ การต้อ งเปิ ดเผยข้อ มู ล ทุ ก ข้อ ต่ อ ไปนี้ เกี่ ย วกับ สัญ ญางานก่ อ สร้า งระหว่ า งทํ า ที่ มี อ ยู่
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
40.1 จํ านวนรวมของต้นทุนทีเ่ กิดขึ้ นและกําไรทีร่ บั รู ้ (หักด้วยขาดทุนทีร่ บั รู)้ จนถึงปัจจุบนั
40.2 จํ านวนเงินรับล่วงหน้า และ
40.3 จํ านวนเงินประกันผลงาน
41 เงิ นประกันผลงาน หมายถึง จํานวนเงินงวดที่เรี ยกเก็บที่ยังไม่ ได้ รับชําระ จนกว่ าจะเป็ นไปตาม
เงื่อนไขที่ระบุ ไว้ ในสัญญาที่เกี่ยวข้ องกับการจ่ ายเงินดังกล่ าวหรื อจนกว่ ากิจการผู้ รับงานจะแก้ ไข
ข้ อบกพร่ องของงานก่อสร้ างให้ แล้ วเสร็จ เงินงวดที่เรียกเก็บ หมายถึง จํานวนเงินที่กิจการผู้รับงาน
เรี ยกเก็บจากลู กค้ าสําหรั บงานที่ได้ ทาํ แล้ วตามสัญญาไม่ ว่ าจํานวนดังกล่ าว ลู กค้ าจะได้ จ่ ายแล้ ว
หรื อไม่ ก ต็ าม เงิ นรั บล่ วงหน้ า หมายถึง จํานวนเงินที่กิจการผู้ รั บงานได้ รับก่อนเริ่ มปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้ องกัน
42 กิจการต้องแสดงรายการทุกข้อต่อไปนี้
42.1 จํ า นวนเงิ น ทั้ง สิ้ นที่ กิ จ การมี สิ ท ธิ เ รี ย กร้อ งจากลู ก ค้า สํ า หรับ งานก่ อ สร้า งทุ ก สัญ ญา
เป็ นสินทรัพย์ของกิจการ และ
42.2 จํ า นวนเงิ น ทั้ง สิ้ นที่ลู ก ค้า มี สิ ท ธิ เ รี ย กร้อ งจากกิ จ การสํ า หรับ งานก่ อ สร้า งทุ ก สัญ ญา
เป็ นหนี้ สินของกิจการ
43 จํานวนเงินทั้งสิ้นที่กิจการมีสิทธิเรี ยกร้ องจากลูกค้ าสําหรับงานก่อสร้ างตามสัญญาเป็ นจํานวนสุทธิ
ของ
43.1 ต้ นทุนที่เกิดขึ้นบวกด้ วยกําไรที่รับรู้หักด้ วย
43.2 ผลรวมของขาดทุนที่รับรู้และเงินงวดที่เรียกเก็บ
สําหรั บ งานก่ อสร้ า งที่อยู่ ร ะหว่ า งทําทุ กสัญญา ซึ่ งต้ นทุ นที่เกิดขึ้นบวกด้ วยกํา ไรที่รั บรู้ (หัก ด้ วย
ขาดทุนที่รับรู้) มีจาํ นวนเกินกว่าเงินงวดที่เรียกเก็บ
44 จํานวนเงินทั้งสิ้นที่ลูกค้ ามีสิทธิเรียกร้ องจากกิจการสําหรับงานก่อสร้ างตามสัญญาเป็ นจํานวนสุทธิ
ของ
44.1 ต้ นทุนที่เกิดขึ้นบวกด้ วยกําไรที่รับรู้หักด้ วย
44.2 ผลรวมของขาดทุนที่รับรู้และเงินงวดที่เรียกเก็บ
สําหรับงานก่อสร้ างที่อยู่ระหว่างทําทุกสัญญาซึ่งเงินงวดที่เรียกเก็บมีจาํ นวนเกินกว่าต้ นทุนที่เกิดขึ้น
บวกด้ วยกําไรที่รับรู้ (หักด้ วยขาดทุนที่รับรู้)
45 กิจ การต้ อ งเปิ ดเผยหนี้ สิน ที่อ าจเกิด ขึ้ นและสิน ทรั พ ย์ท่ีอ าจเกิด ขึ้น ตามข้ อ กํา หนดที่ร ะบุ ไว้ ใ น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) เรื่ อง ประมาณการหนี้ สิน หนี้ สินทีอ่ าจเกิดขึ้น
และสิ น ทรัพ ย์ที่อาจเกิ ด ขึ้น (เมื่อ มีการประกาศใช้ ) ซึ่ งหนี้สินที่อ าจเกิดขึ้น และสินทรั พ ย์ท่ีอ าจ
เกิดขึ้นอาจเกิดจากรายการต่ าง ๆ เช่ น ต้ นทุ นในการรั บประกันผลงาน การเรี ยกร้ องค่าเสียหาย
ค่าปรับ หรือผลขาดทุนอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
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วันถือปฏิบตั ิ
46 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาก่อสร้ าง ให้ ถือปฏิบัติกับงบการเงิน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้ นไป
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