เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๕๙ ง

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๑)
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๓๓/๒๕๕๙
เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๑ (ปรับปรุง ๒๕๕๙)
เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลการประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุ ม ครั้ง ที่ ๔๔ (๒/๒๕๕๙) เมื่ อ วัน ที่ ๑ สิ ง หาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึง ออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๒๔/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ ๑๑ (ปรับปรุง ๒๕๕๘) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๑ (ปรับปรุง ๒๕๕๙) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ประสัณห์ เชื้อพานิช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559)
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 2558 (IAS 11: Construction Contracts (Bound volume 2016
Consolidated without early application))
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีการปรั บปรุงจากฉบับปี 2558 โดยปรับปรุงการอ้ างอิงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับอื่น

1

สารบัญ
วัตถุประสงค์
ขอบเขต
คํานิยาม
การรวมและการแยกสัญญาก่อสร้าง
รายได้ค่าก่อสร้าง
ต้นทุนการก่อสร้าง
การรับรูร้ ายได้ค่าก่อสร้างและต้นทุนการก่อสร้าง
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 2559) 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
กรอบแนวคิ ด สํา หรับ การรายงานทางการเงิ น (ปรั บ ปรุ ง 2558) ในกรณี ท่ีไ ม่ ไ ด้ ใ ห้ แ นวปฏิบั ติ ใ น
การเลือกและการใช้ นโยบายการบัญชี ให้ กจิ การถือปฏิบัติตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8
(ปรั บปรุ ง 2559) เรื่ อ ง นโยบายการบัญ ชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
(เมื่อมีการประกาศใช้ )

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559)
เรือ่ ง สัญญาก่อสร้าง
วัตถุประสงค์
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บนี้ มีวั ตถุ ประสงค์ท่ีจะกําหนดวิธีปฏิบั ติทางบัญชี เกี่ยวกับรายได้ และ
ต้ นทุนของสัญญาก่อสร้ าง ประเด็นหลักทางการบัญชีท่เี กี่ยวกับสัญญาก่อสร้ างคือ การปั นส่วน
รายได้ และต้ นทุ นให้ กับงวดบัญชีท่ีมีการก่อสร้ างเนื่องจากลักษณะของงานก่อสร้ างส่วนใหญ่
มีวันที่เริ่มต้ นก่อสร้ างกับวันที่ส้ ินสุดการก่อสร้ างต่างรอบบัญชีกัน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใช้
เกณฑ์การรับรู้รายการตามที่ระบุไว้ ในกรอบแนวคิ ดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง
2558) เพื่อกําหนดว่ าเมื่อใดกิจการควรรั บรู้รายได้ ค่าก่อสร้ างและต้ นทุนการก่อสร้ างที่เกิดขึ้น
เป็ นรายได้ และค่ าใช้ จ่ายไว้ ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ นอกจากนี้มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
ยังได้ ให้ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการนําเกณฑ์ดังกล่าวไปถือปฏิบัติ

ขอบเขต
1
2

มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ ต้องถือปฏิ บตั ิกบั การบัญชีสําหรับสัญญาก่อสร้างในงบการเงิน
ของกิจการทีร่ บั งานก่อสร้าง
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ นี้ ใช้ แ ทนมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 11 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อ ง
สัญญาก่อสร้าง

คํานิยาม
3

คําศัพท์ทีใ่ ช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
สัญญาก่อสร้าง

หมายถึง สัญญาที่ทําขึ้ นโดยเฉพาะเพื่อก่ อสร้างสินทรัพย์รายการ
เดียว หรือก่อสร้างสินทรัพย์หลายรายการซึ่ งสัมพันธ์กนั
อย่างใกล้ชิด หรือพึง่ พากันในด้านการออกแบบ เทคโนโลยี
3

และหน้าที่ หรือวัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์ข้ นั สุดท้าย

4

5

6

สัญญาราคาคงที่

หมายถึง สัญ ญาก่ อ สร้า งซึ่ งมีก ารตกลงด้ว ยราคาคงที่ห รื อ ด้ว ย
อัต ราคงที่ ต่ อ หน่ ว ยของผลผลิ ต ซึ่ ง ระบุ ไ ว้ใ นสัญ ญา
ในบางกรณี ร าคาหรื อ อั ต ราที่ ต กลงกั น ขึ้ นอยู่ ก ั บ
การเปลี่ ย นแปลงของต้น ทุ น ตามเงื่ อ นไขที่ ร ะบุ ไ ว้
ในสัญญา

สัญญาต้นทุ นบวก
ส่วนเพิ่ม

หมายถึง สัญญาก่อสร้างซึ่งกิจการจะได้รบั คืนต้นทุนตามที่ตกลง
กันบวกส่วนเพิม่ ซึ่งส่ วนเพิม่ นั้นกําหนดเป็ นอัตราร้อยละ
ของต้นทุนดังกล่าวหรือเป็ นจํ านวนคงที่

สัญ ญาก่ อ สร้ า งอาจทํา ขึ้ นเพื่ อ ก่อ สร้ า งสิน ทรั พ ย์ เพี ยงรายการเดี ยว เช่ น สะพาน ตึก เขื่ อ น
ท่อ ส่ ง นํ้า มั น ถนน เรื อ หรื อ อุ โ มงค์ หรื อ อาจทํา ขึ้น เพื่ อ ก่อ สร้ า งสิน ทรั พ ย์ห ลายรายการซึ่ ง
สั ม พั น ธ์ กั น อย่ า งใกล้ ชิ ด หรื อ พึ่ ง พากั น ในด้ า นการออกแบบ เทคโนโลยี แ ละหน้ า ที่ หรื อ
วั ตถุ ป ระสงค์ ใ นการใช้ ป ระโยชน์ ข้ัน สุด ท้ า ย เช่ น สัญ ญาก่อ สร้ า งโรงกลั่ น นํ้า มัน และสัญ ญา
ก่อสร้ างโรงงานและอุปกรณ์หลายรายการซึ่งมีความสัมพันธ์กนั
สําหรับวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ สัญญาก่อสร้ างรวมถึงสัญญาต่อไปนี้
5.1
สัญญาการให้ บริ การที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการก่อสร้ างสินทรั พย์ เช่ น สัญญาว่ าจ้ าง
ผู้จัดการโครงการ หรือสถาปนิก และ
5.2
สัญ ญาการซ่ อ มบํา รุ ง หรื อ การรื้ อถอนสิน ทรั พ ย์ แ ละสั ญ ญาฟื้ นฟู ส ภาพแวดล้ อ ม
ภายหลังการรื้อถอนสินทรัพย์
สั ญ ญาก่ อ สร้ างทํา ได้ ใ นหลายลั ก ษณะ มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ระบุ ถึ ง สั ญ ญาก่ อ สร้ าง
2 ลักษณะ คือ สัญญาราคาคงที่และสัญญาต้ นทุนบวกส่วนเพิ่ม สัญญาก่อสร้ างบางสัญญาอาจ
มีลักษณะผสมของทั้งสองลักษณะ เช่ น สัญญาต้ นทุ นบวกส่วนเพิ่ มซึ่งกําหนดราคาไว้ ไม่ให้ สูง
เกินกว่ าราคาที่ได้ ตกลงกันไว้ ในสถานการณ์ดังกล่าวกิจการจําเป็ นต้ องพิจารณาเงื่อนไขทุกข้ อ
ตามที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 23 และ 24 เพื่ อกําหนดว่ าเมื่อใดกิจการต้ องรั บรู้รายได้ ค่าก่อสร้ าง
และค่าใช้ จ่าย

การรวมและการแยกสัญญาก่อสร้าง
7

ตามปกติข้อกําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ให้ ใช้ ปฏิบัติกับสัญญาก่อสร้ างแต่ ละสัญญา
แยกจากกัน อย่างไรก็ตามในบางสถานการณ์ กิจการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาใช้ ปฏิบัติ
กับส่วนประกอบต่างๆ ที่สามารถระบุแยกออกมาได้ ของสัญญาหรือกลุ่มของสัญญาเพื่อแสดงให้
เห็นถึงเนื้อหาของสัญญาหรือกลุ่มของสัญญาก่อสร้ าง
4

8

9

10

เมื่อ กิ จการทํ า สัญ ญาเพื่อ ก่ อ สร้า งสิ นทรัพ ย์หลายรายการ การก่ อ สร้า งสิ น ทรัพย์แต่ ล ะ
รายการต้องถือเสมือนว่ าได้มีการทําสัญญาก่อสร้างแยกจากกัน หากเป็ นไปตามเงื่อนไข
ทุกข้อต่อไปนี้
8.1
สินทรัพย์แต่ละรายการมีขอ้ เสนอทีแ่ ยกจากกัน
8.2
สิ นทรัพย์แต่ ล ะรายการมี ก ารต่ อ รองแยกจากกัน นอกจากนั้นกิ จการผูร้ บั งาน
ก่อสร้างและลูกค้าสามารถยอมรับหรือปฏิเสธสัญญาส่วนที่เกีย่ วข้องกับสินทรัพย์
แต่ละรายการได้ และ
8.3
ต้นทุนและรายได้ของสินทรัพย์แต่ละรายการสามารถระบุได้
กิจการต้องปฏิบตั ิต่อกลุ่มสัญญาก่อสร้างเสมือนว่าเป็ นสัญญาเดียว ไม่ว่ากลุ่มสัญญานั้นจะทํา
กับลูกค้าเพียงรายเดียวหรือหลายราย หากเป็ นไปตามเงือ่ นไขทุกข้อต่อไปนี้
9.1
สัญญาหลายสัญญามีการต่อรองร่วมกันในลักษณะของสัญญาชุดเดียวกัน
9.2
สัญญาทุกสัญญามีความสัมพันธ์กนั อย่างมากจนทําให้สญ
ั ญาแต่ ละสัญญาเป็ น
ส่วนหนึง่ ของโครงการเดียวซึ่งมีอตั รากําไรร่วมกัน และ
9.3
การปฏิ บตั ิตามสัญญาทุกสัญญาเกิดขึ้ นในเวลาเดียวกัน หรือเกิดขึ้ นเป็ นลําดับ
ต่อเนือ่ งกัน
สัญญาก่อสร้างอาจให้สิทธิเลือกแก่ลูกค้าหรืออาจมีการแก้ไขเพือ่ ให้ลูกค้าว่าจ้างกิจการให้
ก่อสร้างสินทรัพย์เพิม่ เติมได้ สินทรัพย์ทีก่ ่อสร้างเพิม่ เติมนี้ กิจการต้องปฏิบตั ิเสมือนว่าเป็ น
สัญญาก่อสร้างแยกต่างหาก เมือ่ เป็ นไปตามเงือ่ นไขข้อใดข้อหนึง่ ต่อไปนี้
10.1 สิ น ทรัพ ย์ที่ ก่ อ สร้า งเพิ่ม เติ ม แตกต่ า งอย่ า งมี น ัย สํ า คัญ จากสิ น ทรัพ ย์ที่ ร ะบุ
ในสัญญาเดิมไม่ว่าจะเป็ นในด้านการออกแบบ เทคโนโลยี หรือการใช้ประโยชน์
หรือ
10.2 การต่อรองราคาของสินทรัพย์ทีก่ ่อสร้างเพิม่ เติมไม่ได้คํานึงถึงราคาตามสัญญาเดิม

รายได้ค่าก่อสร้าง
11

รายได้ค่าก่อสร้างต้องประกอบด้วย
11.1 จํ านวนรายได้เมือ่ เริม่ แรกตามทีต่ กลงไว้ในสัญญา และ
11.2 จํ านวนเงินที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสัญญาอันเกิดจากการดัดแปลงงาน
การเรียกร้องค่ าชดเชย หรื อการจ่ ายเงินเพือ่ จู งใจ หากเป็ นไปตามเงื่อนไขทุกข้อ
ต่อไปนี้
11.2.1 อยู่ ใ นขอบเขตของการมี ค วามเป็ นไปได้ค่ อ นข้า งแน่ ที่ จ ะก่ อ ให้เ กิ ด
รายได้ และ
11.2.2 สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ
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13

14
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กิจการต้ องวัดมูลค่ารายได้ ค่าก่อสร้ างด้ วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้ รับหรื อที่ค้างรับ
การวัดมูลค่าของรายได้ จะถูกกระทบจากความไม่แน่นอนต่างๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับผลของเหตุการณ์
ในอนาคต กิจการจึงต้ องทบทวนประมาณการเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นหรือเมื่อความไม่แน่นอน
นั้น หมดไป ดังนั้ น จํา นวนรายได้ ค่า ก่อสร้ า งในแต่ ละงวดอาจเพิ่ มขึ้น หรื อ ลดลงดังตัวอย่ า ง
ต่อไปนี้
12.1 กิจการและลูกค้ าอาจตกลงดัดแปลงงานหรื อตกลงเกี่ยวกับค่าเสียหายที่ทาํ ให้ รายได้
ค่าก่อสร้ างในงวดต่อมาเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากที่เคยตกลงไว้ เมื่อเริ่มทําสัญญา
12.2 จํานวนรายได้ ท่ีต กลงไว้ ตามสัญญาราคาคงที่อาจเพิ่ มขึ้นเนื่ อ งจากการเพิ่ มขึ้นของ
ต้ นทุนซึ่งเป็ นไปตามข้ อกําหนดในสัญญา
12.3 จํา นวนรายได้ ค่า ก่ อ สร้ า งอาจลดลงเนื่ อ งจากค่ า ปรั บ ที่เกิดจากความล่ า ช้ า ซึ่ ง เป็ น
ความผิดของกิจการผู้รับงานก่อสร้ างที่ไม่สามารถปฏิบัติงานให้ แล้ วเสร็จตามสัญญา
หรือ
12.4 สัญญาราคาคงที่กาํ หนดจากราคาคงที่ต่อหน่วยของผลผลิตซึ่งทําให้ รายได้ ค่าก่อสร้ าง
เพิ่มขึ้นเมื่อจํานวนหน่วยของผลผลิตเพิ่มขึ้น
การดัดแปลงงานตามคําสั่งของลูกค้ าจะทําให้ ขอบเขตงานตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจ
ทํา ให้ ร ายได้ ค่า ก่ อ สร้ า งเพิ่ มขึ้ นหรื อ ลดลง ตัว อย่ า งเช่ น การเปลี่ ยนแปลงรายละเอียดหรื อ
การออกแบบของสินทรั พย์ หรื อการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของสัญญา จํานวนเงินที่เกี่ยวข้ อง
กับการดัดแปลงงานจะรวมเป็ นรายได้ ค่าก่อสร้ างได้ กต็ ่อเมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขทุกข้ อต่อไปนี้
13.1 มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ท่ลี ูกค้ าจะอนุ มัติการดัดแปลงงานและจํานวนรายได้ ท่เี กิด
จากการดัดแปลงนั้น และ
13.2 สามารถวัดมูลค่าของจํานวนรายได้ ได้ อย่างน่าเชื่อถือ
ค่าชดเชย หมายถึง จํานวนที่กจิ การผู้รับงานก่อสร้ างจะเรียกเก็บจากลูกค้ าหรือบุคคลที่สามเพื่อ
เรี ย กคื น ต้ น ทุ น ที่ไ ม่ ไ ด้ ร วมอยู่ ใ นราคาตามสัญ ญา เช่ น ค่ า ชดเชยอาจเกิด จากลู ก ค้ า ทํา ให้
การก่อสร้ างล่าช้ า ความผิดพลาดในการกําหนดรายละเอียดที่ใช้ หรือในการออกแบบ หรือเกิด
จากการดั ด แปลงงานที่ยั ง มี ข้ อ โต้ แ ย้ ง กัน อยู่ การวั ด มู ล ค่ า ของจํา นวนรายได้ ท่ีเ กิด ขึ้ นจาก
ค่าชดเชยมีความไม่แน่นอนสูงและมักขึ้นอยู่กับผลของการเจรจา ดังนั้นกิจการจะรวมค่าชดเชย
เป็ นรายได้ ค่าก่อสร้ างได้ กต็ ่อเมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขทุกข้ อต่อไปนี้
14.1 มีการเจรจาถึงขั้นตกลงซึ่ งทําให้ มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ ท่ีลูกค้ าจะรั บผิดชอบต่อ
การเรียกร้ องนั้น และ
14.2 มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ ท่ีลูกค้ าจะยอมรับจํานวนเงินนั้นและเป็ นจํานวนเงินที่
สามารถวัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชื่อถือ
จํา นวนที่จ่ า ยให้ เ พื่ อ จู ง ใจ หมายถึ ง จํา นวนเพิ่ ม เติ มที่กิจ การได้ รั บ หากผลงานเป็ นไปตาม
มาตรฐานที่กาํ หนดไว้ หรื อสูงกว่ า ตัวอย่างเช่ น สัญญาอาจระบุให้ มีการจ่ ายเงินจู งใจแก่กิจการ
ผู้ รั บ งานก่ อ สร้ า งหากงานก่ อ สร้ า งแล้ ว เสร็จ ก่อ นสัญ ญา กิจ การจะรวมเงิ น จู ง ใจเป็ นรายได้
ค่าก่อสร้ างได้ ก็ต่อเมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขทุกข้ อต่อไปนี้
6

15.1
15.2

งานก่อสร้ างแล้ วเสร็จจนถึงขั้นที่มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ท่ผี ลงานจะเป็ นไปตาม
มาตรฐานที่กาํ หนดไว้ หรือสูงกว่า และ
สามารถวัดมูลค่าของจํานวนเงินที่จ่ายให้ เพื่อจูงใจได้ อย่างน่าเชื่อถือ

ต้นทุนการก่อสร้าง
16

17

18

ต้นทุนการก่อสร้างต้องประกอบด้วยรายการทุกข้อต่อไปนี้
16.1 ต้นทุนทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับงานก่อสร้างตามสัญญา
16.2 ต้นทุนทีเ่ กีย่ วข้องกับการก่อสร้างโดยทัว่ ไปซึ่งสามารถปั นส่วนให้กบั งานก่อสร้างตาม
สัญญา และ
16.3 ต้นทุนอื่นทีส่ ามารถเรียกเก็บจากผูว้ ่าจ้างได้ภายใต้เงือ่ นไขของสัญญาก่อสร้าง
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 นทุนการออกแบบและการให้ ความช่ วยเหลือด้ านเทคนิคซึ่งเกี่ยวข้ องโดยตรงกับ
สัญญาก่อสร้ าง
17.7 ประมาณการต้ นทุนในการแก้ ไขและประกันผลงานซึ่งรวมถึงต้ นทุนในการรับประกัน
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และ
17.8 ค่าชดเชยที่บุคคลที่สามเรียกร้ อง
รายได้ ท่ี กิ จการได้ รั บ จากผลพลอยได้ ซ่ึ งไม่ ร วมอยู่ ในรายได้ ค่ าก่ อ สร้ างอาจนําไปลดต้ นทุ น
ข้ างต้ นได้ เช่น รายได้ จากการขายวัสดุเหลือใช้ จากการก่อสร้ าง และจากการจําหน่ายอาคารและ
อุปกรณ์เมื่อสิ้นสุดสัญญาก่อสร้ าง
ต้ นทุนที่อาจเกี่ยวข้ องกับกิจกรรมการก่อสร้ างโดยทั่วไปและสามารถปันส่วนให้ กับงานก่อสร้ างตาม
สัญญารวมถึงรายการต่อไปนี้
18.1 ค่าประกันภัย
18.2 ต้ นทุนการออกแบบและการให้ ความช่วยเหลือด้ านเทคนิคซึ่งไม่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับ
งานก่อสร้ างตามสัญญา และ
18.3 ค่าโสหุ้ยการก่อสร้ าง
กิจ การใช้ วิ ธี ก ารปั น ส่ ว นต้ น ทุ น ที่เ ป็ นระบบและสมเหตุ ส มผลอย่ า งสมํ่า เสมอเพื่ อ ปั น ส่ ว น
ต้ นทุนทุกประเภทที่มีลักษณะคล้ ายคลึงกัน เกณฑ์ท่ีใช้ ในการปั นส่วนเป็ นเกณฑ์ท่กี าํ หนดจาก
ระดับการดําเนินงานตามปกติของกิจกรรมการก่อสร้ าง ค่าโสหุ้ ยการก่อสร้ างรวมถึงต้ นทุนใน
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19
20

21

การจัดทําและประมวลผลค่าแรงงาน ต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องกับงานก่อสร้ างโดยทั่วไป และสามารถ
ปันส่วนให้ กบั งานก่อสร้ างตามสัญญายังรวมถึงต้ นทุนการกู้ยืม
ต้ น ทุ น อื่ น ที่ ส ามารถเรี ย กเก็บ จากผู้ ว่ า จ้ า งอาจรวมถึ ง ต้ น ทุ น การบริ ห ารทั่ว ไปและต้ น ทุ น
ในการพัฒนา ซึ่งเป็ นจํานวนที่กจิ การสามารถเรียกเก็บตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในสัญญา
ต้ นทุนที่ไม่เกี่ยวข้ องกับการก่อสร้ างหรื อไม่สามารถปั นส่วนให้ กับงานก่อสร้ างได้ ไม่นาํ ไปรวม
เป็ นต้ นทุนของสัญญาก่อสร้ าง ต้ นทุนดังกล่าวรวมถึง
20.1 ต้ นทุนการบริหารทั่วไปซึ่งการเรียกชําระคืนจากผู้ว่าจ้ างไม่ได้ ระบุไว้ ในสัญญา
20.2 ต้ นทุนในการขาย
20.3 ต้ นทุนในการวิ จัยและพั ฒนาซึ่งการเรี ยกชําระคืนจากผู้ ว่าจ้ างไม่ได้ ระบุไว้ ในสัญญา
และ
20.4 ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ท่ีไม่ได้ ใช้ งานซึ่ งไม่ได้ นํามาใช้ ในงานก่อสร้ าง
ดังกล่าว
ต้ นทุนการก่อสร้ างรวมถึงต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องกับงานก่อสร้ างในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่กิจการแน่ใจว่า
ได้ รับงานก่อสร้ างจนกระทั่งงานก่อสร้ างนั้นแล้ วเสร็จตามสัญญา อย่างไรก็ตามต้ นทุนที่เกี่ยวข้ อง
โดยตรงกับสัญญาก่อสร้ างซึ่งเกิดขึ้นเพื่อประกันว่ากิจการจะได้ รับงานก่อสร้ างจะถือเป็ นต้ นทุน
การก่ อสร้ า งหากสามารถระบุ แ ยกต้ น ทุ น ดังกล่ า วได้ อ ย่ างชั ด เจน สามารถวั ดมู ลค่ า ได้ อ ย่ า ง
น่าเชื่อถือ และมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ท่กี ิจการจะได้ รับงานก่อสร้ างนั้น ถ้ ากิจการเคยรับรู้
ต้ นทุนที่เกิดขึ้นเพื่อประกันว่ากิจการจะได้ รับงานก่อสร้ างเป็ นค่าใช้ จ่ายในงวดที่เกิดขึ้น หากใน
งวดต่อมากิจการได้ รับงานก่อสร้ างนั้นกิจการต้ องไม่นาํ ต้ นทุนดังกล่ าวกลับมารวมเป็ นต้ นทุน
การก่อสร้ าง

การรับรูร้ ายได้ค่าก่อสร้างและต้นทุนการก่อสร้าง
22

23

เมือ่ กิจการสามารถประมาณผลของงานก่อสร้างตามสัญญาได้อย่างน่าเชื่อถือ กิจการต้อง
รับรูร้ ายได้ค่าก่อสร้างและต้นทุนการก่อสร้างที่เกีย่ วข้องกับสัญญาก่อสร้างเป็ นรายได้และ
ค่าใช้จ่ายตามลําดับ โดยอ้างอิงกับขั้นความสําเร็จของงานก่อสร้าง ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงาน กิ จการต้อ งรับรู ผ้ ลขาดทุ นที่ค าดว่ า จะเกิ ดขึ้ นจากงานก่ อ สร้า งตามสัญ ญาเป็ น
ค่าใช้จ่ายทันทีตามทีร่ ะบุไว้ในย่อหน้าที่ 36
ในกรณีทีส่ ญ
ั ญาก่อสร้างเป็ นสัญญาราคาคงที่ กิจการสามารถประมาณผลของงานก่อสร้าง
ตามสัญญาได้อย่างน่าเชื่อถือก็ต่อเมือ่ เป็ นไปตามเงือ่ นไขทุกข้อต่อไปนี้
23.1 รายได้ค่าก่อสร้างทั้งสิ้ นสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ
23.2 มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับ
งานก่อสร้าง
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23.3

24

25

26

27

28

29

ต้นทุ นการก่อสร้างที่จะจ่ ายจนกระทัง่ งานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาสามารถ
วัดมู ลค่ าได้อย่างน่าเชื่อถือ และขั้นความสํ าเร็ จของงานก่อสร้าง ณ วันสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงานสามารถประมาณได้อย่างน่าเชื่อถือ และ
23.4 ต้นทุ นที่ เกี่ยวข้องกับงานก่ อสร้างสามารถระบุ ได้อย่ างชัดเจนและวัดมู ลค่ าได้
อย่างน่าเชื่อถือ ซึ่งทําให้กิจการสามารถเปรียบเทียบต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้ นจริง
กับต้นทุนทีไ่ ด้ประมาณไว้
ในกรณี ที่ ส ัญ ญาก่ อ สร้า งเป็ นสัญ ญาต้น ทุ น บวกส่ ว นเพิ่ ม กิ จ การสามารถประมาณ
ผลของงานก่อสร้างตามสัญญาได้อย่างน่าเชื่อถือก็ต่อเมือ่ เป็ นไปตามเงือ่ นไขทุกข้อต่อไปนี้
24.1 มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่เกีย่ วข้อง
กับงานก่อสร้าง และ
24.2 ต้นทุ นที่เ กี่ย วข้อ งกับงานก่ อ สร้า งสามารถระบุ ไ ด้อ ย่ างชัดเจนและวัดมู ลค่ าได้
อย่างน่าเชื่อถือ ไม่ว่ากิจการสามารถเรียกต้นทุนนั้นคืนจากผูว้ ่าจ้างได้หรือไม่
การรั บรู้รายได้ และค่าใช้ จ่ายโดยอ้ างอิงกับขั้นความสําเร็จของงานก่อสร้ างตามสัญญาเรี ยกว่ า
วิ ธี อัต ราส่ ว นของงานที่ท าํ เสร็จ วิ ธีน้ ี เป็ นการจั บ คู่ ร ายได้ ค่ า ก่ อ สร้ า งกับ ต้ น ทุ น การก่ อ สร้ า ง
ที่เกิดขึ้นตามขั้นความสําเร็จของงานก่อสร้ าง ซึ่งทําให้ การรายงานเกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้ จ่าย และ
กําไรมีความสัมพั น ธ์กับอัตราส่วนของงานที่ทาํ เสร็จ ดั งนั้ น วิธีน้ ีจึงให้ ข้อ มูลที่เป็ นประโยชน์
ในขอบเขตของกิจกรรมตามสัญญาก่อสร้ างและผลงานที่ได้ ทาํ ในระหว่างงวด
ภายใต้ วิ ธีอัต ราส่วนของงานที่ทาํ เสร็จ กิจ การรั บรู้ รายได้ ค่าก่อสร้ างเป็ นรายได้ ในกําไรหรื อ
ขาดทุนในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีทาํ การก่อสร้ าง โดยปกติกิจการมักจะรั บรู้ ต้นทุนการก่อสร้ าง
เป็ นค่าใช้ จ่ายในกําไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาบัญชีท่ที าํ การก่อสร้ าง อย่างไรก็ตาม ต้ นทุน
การก่ อสร้ างทั้งสิ้นตามสัญ ญาส่วนที่คาดว่ าจะสูงเกินกว่ ารายได้ ค่าก่อสร้ างทั้งสิ้น ตามสัญญา
ให้ รับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายทันทีตามที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 36
กิจการผู้รับงานก่อสร้ างอาจมีต้นทุนการก่อสร้ างที่เกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้ องกับกิจกรรมการก่อสร้ างที่
ทําในอนาคต ต้ นทุนการก่อสร้ างดังกล่าวให้ รับรู้เป็ นสินทรัพย์หากมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่
ที่กิจการจะได้ รับต้ นทุนนั้นคืน จํานวนต้ นทุนดังกล่าวนี้ถือเป็ นจํานวนเงินที่กิจการจะได้ รับจาก
ลูกค้ า และมักจัดประเภทเป็ นงานระหว่างก่อสร้ าง
กิจ การสามารถประมาณผลของงานก่ อ สร้ า งตามสัญ ญาได้ อ ย่ า งน่ า เชื่ อ ถือ ก็ต่อ เมื่อ มี ความ
เป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ ท่ีกิจการจะได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้ องกับงานก่อสร้ างนั้น
อย่างไรก็ตาม เมื่อมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นเกี่ยวกับจํานวนเงินที่จะเรียกเก็บได้ ซ่ึงได้ นาํ ไปรวม
เป็ นรายได้ ตามสัญญาก่อสร้ างและได้ รับรู้เป็ นรายได้ ในกําไรหรือขาดทุนไปแล้ ว จํานวนเงินที่ไม่
สามารถเรียกเก็บได้ หรือจํานวนเงินที่ได้ รับคืนไม่มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่อีกต่อไป ให้ รับรู้
เป็ นค่าใช้ จ่ายแทนที่จะนําไปปรับปรุงกับรายได้ ค่าก่อสร้ างตามสัญญา
ตามปกติ กิจการสามารถประมาณการได้ อย่างน่าเชื่อถือภายหลังการทําสัญญาที่ระบุถึงรายการ
ทุกข้ อต่อไปนี้
29.1 สิทธิตามกฎหมายของคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายในสินทรัพย์ท่กี ่อสร้ าง
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32

33

29.2 สิ่งตอบแทนที่จะแลกเปลี่ยนกัน และ
29.3 ลักษณะและเงื่อนไขการชําระเงิน
ตามปกติ กิจการมีระบบการจัดทํางบประมาณและรายงานทางการเงินภายในที่มีประสิทธิผล
เมื่อมีเหตุจําเป็ นกิจการต้ อ งทบทวนและปรั บ ปรุงประมาณการรายได้ ค่า ก่อสร้ างและต้ นทุ น
การก่ อ สร้ า งตามความคื บ หน้ า ของงานก่ อ สร้ า ง การทบทวนและปรั บ ปรุ ง ประมาณการนี้
ไม่ ถื อ เป็ นเหตุ ท่ี แ สดงว่ า กิ จ การไม่ ส ามารถประมาณผลงานของงานก่ อ สร้ างตามสั ญ ญา
ได้ อย่างน่าเชื่อถือ
กิจการอาจกําหนดขั้นความสําเร็จของงานก่อสร้ างได้ หลายลักษณะโดยใช้ วิธีท่สี ามารถวัดผลของ
งานที่ท าํ ได้ อ ย่ า งน่ า เชื่ อ ถื อ วิ ธี ท่ีใ ช้ ข้ ึน อยู่ กับ ลั ก ษณะของสัญ ญาซึ่ งอาจรวมถึง วิ ธีใดวิ ธีหนึ่ ง
ต่อไปนี้
30.1 อัต ราส่ว นของต้ น ทุน การก่อ สร้ า งที่เ กิด ขึ้ น ของงานที่ท ํา เสร็จ จนถึง ปัจ จุบ ัน กับ
ประมาณการต้ นทุนการก่อสร้ างทั้งสิ้น
30.2 การสํารวจเนื้องานที่ได้ ทาํ แล้ ว หรือ
30.3 การสํารวจอัตราส่วนของงานก่อสร้ างที่ทาํ เสร็จกับงานก่อสร้ างทั้งหมดตามสัญญาโดย
พิจารณาจากการสํารวจทางกายภาพ
ทั้งนี้ ค่างวดงานและเงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ ามักไม่สะท้ อนให้ เห็นถึงงานที่ทาํ เสร็จ
เมื่อกิจการกําหนดขั้นความสําเร็จของงานก่อสร้ างโดยอ้ างอิงกับต้ นทุนการก่อสร้ างที่เกิดขึ้นจนถึง
ปั จจุ บัน ต้ นทุนการก่อสร้ 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 เช่ น ต้ นทุนของ
วัสดุท่ไี ด้ ส่งไปสถานที่ก่อสร้ างแต่ยังไม่ได้ นาํ ไปใช้ หรื อวัสดุท่ีได้ เตรี ยมไว้ เพื่ อใช้ ใน
งานก่ อ สร้ างแต่ ยั ง ไม่ ไ ด้ นํ า ไปใช้ เว้ นแต่ วั ส ดุ ดั ง กล่ า วได้ จั ด ทํา ขึ้ นหรื อ สร้ างขึ้ น
โดยเฉพาะสําหรับงานก่อสร้ างนั้น และ
31.2 จํานวนที่จ่ายเป็ นเงินล่วงหน้ าให้ กบั ผู้รับเหมาช่วงตามสัญญารับเหมาช่วง
เมื่อกิจการไม่สามารถประมาณผลของงานก่อสร้างได้อย่างน่าเชื่อถือ กิจการปฏิบตั ิตาม
ข้อกําหนดทุกข้อต่อไปนี้
32.1 กิ จ การต้อ งรับ รู ้ร ายได้ไ ม่ เ กิ น กว่ า ต้น ทุ น การก่ อ สร้า งที่ เ กิ ด ขึ้ น และมี ค วาม
เป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ทีจ่ ะได้รบั ต้นทุนนั้นคืน และ
32.2 กิจการต้องรับรูต้ น้ ทุนการก่อสร้างทีเ่ กิดขึ้ นในระหว่างงวดเป็ นค่าใช้จ่าย
กิจการต้องรับรูผ้ ลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นจากงานก่อสร้างเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีตามที่ระบุ
ไว้ในย่อหน้าที่ 36
ในช่ ว งแรกของการก่ อ สร้ า ง กิจ การมัก ไม่ ส ามารถประมาณผลของงานก่อ สร้ า งตามสัญ ญา
ได้ อย่ างน่ าเชื่ อถือ แต่ อาจมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ ท่ีกิจการจะได้ รั บต้ นทุ นการก่อสร้ างที่
เกิดขึ้นคืน ดังนั้น กิจการต้ องรับรู้รายได้ เพียงไม่เกินจํานวนต้ นทุนการก่อสร้ างที่เกิดขึ้นซึ่งเป็ น
จํานวนที่สามารถเรี ยกคืนจากลู กค้ าได้ เมื่อกิจการไม่สามารถประมาณผลของงานก่อสร้ างได้
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อย่างน่าเชื่อถือจะไม่มีการรับรู้กาํ ไร อย่างไรก็ตาม แม้ ว่าผลของงานก่อสร้ างไม่สามารถประมาณ
ได้ อย่างน่าเชื่อถือ แต่อาจมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ท่ตี ้ นทุนการก่อสร้ างทั้งสิ้นตามสัญญาจะ
สูงกว่ ารายได้ ท้ังสิ้นตามสัญญา ในกรณีน้ ีให้ กิจการรั บรู้ จาํ นวนที่สูงกว่ าดังกล่าวเป็ นค่าใช้ จ่าย
ทันทีตามที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 36
กิจการต้ องรับรู้ต้นทุนการก่อสร้ างตามสัญญาที่ไม่มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ท่จี ะเรียกคืนจาก
ผู้ ว่ า จ้ า งได้ เป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยทัน ที ตัว อย่ า งของสถานการณ์ ท่ีไ ม่ มี ค วามเป็ นไปได้ ค่ อ นข้ า งแน่
ในการเรียกคืนต้ นทุนที่เกิดขึ้นจากลูกค้ าซึ่งกิจการอาจจําเป็ นต้ องรับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายทันที ได้ แก่
34.1 สั ญ ญาที่ไ ม่ มี ผ ลบั ง คั บ ตามกฎหมายอย่ า งสมบู ร ณ์ เ นื่ อ งจากมี ข้ อ สงสั ย อย่ า งมาก
เกี่ยวกับความถูกต้ องของสัญญา
34.2 งานก่อสร้ างตามสัญญาจะสําเร็จหรื อไม่ ข้ ึนอยู่กับผลการตัดสินคดีหรื อการตีความตาม
กฎหมาย
34.3 งานก่อสร้ างเกี่ยวข้ องกับอสังหาริมทรัพย์ท่อี าจถูกเวนคืนหรือยึดคืน
34.4 ลูกค้ าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันในสัญญาก่อสร้ าง หรือ
34.5 กิจ การผู้ รั บ งานก่ อ สร้ า งไม่ สามารถปฏิบั ติใ ห้ เ สร็จ สิ้น หรื อ บรรลุ ภ าระผู ก พั น ตาม
สัญญาก่อสร้ างได้
เมื่อความไม่ แน่นอนซึ่ งทําให้กิจการไม่ สามารถประมาณผลของงานก่ อสร้างตามสัญญาได้
อย่างน่าเชื่อถือได้หมดไป กิจการต้องรับรูร้ ายได้และค่าใช้จ่ายที่เกีย่ วข้องกับงานก่อสร้างตาม
ข้อกําหนดทีร่ ะบุไว้ในย่อหน้าที่ 22 แทนการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดทีร่ ะบุไว้ในย่อหน้าที่ 32

การรับรูข้ าดทุนทีค่ าดว่าจะเกิดขึ้ น
36
37

เมือ่ มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ตน้ ทุนการก่อสร้างทั้งสิ้ นจะสูงกว่ารายได้ค่าก่อสร้างทั้งสิ้ น
กิจการต้องรับรูผ้ ลขาดทุนทีค่ าดว่าจะเกิดขึ้ นเป็ นค่าใช้จ่ายทันที
ผลขาดทุนดังกล่าวพิจารณาโดยไม่คาํ นึงว่า
37.1 งานก่อสร้ างตามสัญญาได้ เริ่มแล้ วหรือไม่
37.2 ขั้นความสําเร็จของงานก่อสร้ าง หรือ
37.3 จํานวนกําไรที่คาดว่ าจะเกิดขึ้นจากสัญญาก่อสร้ างอื่น ซึ่ งไม่ถือเป็ นสัญญาก่อสร้ า ง
เดียวกัน ตามที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 9

การเปลีย่ นแปลงประมาณการ
38

วิธีอัตราส่วนของงานที่ทาํ เสร็จ ใช้ จํานวนสะสมของรายได้ ค่าก่อสร้ างและต้ นทุนการก่อสร้ าง
ในแต่ละงวดบัญชีกับประมาณการรายได้ ค่าก่อสร้ างและต้ นทุนการก่อสร้ างตามสัญญาของงวด
บัญชีปัจจุบัน ดังนั้นผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประมาณการรายได้ ค่าก่อสร้ าง หรือต้ นทุน
การก่อสร้ างหรื อผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลงประมาณการผลของงานก่อสร้ างให้ ถือเป็ น
11

การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรั บปรุง 2559)
เรื่ อ ง นโยบายการบัญ ชี การเปลี ่ย นแปลงประมาณการทางบัญ ชี แ ละข้อ ผิด พลาด (เมื่ อ มี
การประกาศใช้ )) ให้ กิจการนําจํานวนประมาณการที่เปลี่ ยนใหม่มาพิ จารณากําหนดจํานวน
รายได้ และค่าใช้ จ่ายที่รับรู้ในกําไรหรือขาดทุนในงวดที่มีการเปลี่ยนประมาณการทางบัญชีและ
งวดต่อๆ ไป

การเปิ ดเผยข้อมูล
39

40

41

42

43

กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้
39.1 จํ านวนรายได้ค่าก่อสร้างทีร่ บั รูเ้ ป็ นรายได้ในระหว่างงวด
39.2 วิธีทีใ่ ช้ในการกําหนดรายได้ค่าก่อสร้างทีร่ บั รูเ้ ป็ นรายได้ในระหว่างงวด และ
39.3 วิธีทีใ่ ช้ในการกําหนดขั้นความสําเร็จของงานระหว่างก่อสร้าง
กิ จ การต้อ งเปิ ดเผยข้อ มู ล ทุ ก ข้อ ต่ อ ไปนี้ เกี่ย วกับ สัญ ญางานก่ อ สร้า งที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งทํ า
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
40.1 จํ า นวนรวมของต้นทุ นที่เ กิ ดขึ้ นและกํ า ไรที่รบั รู ้ (หักด้วยขาดทุ นที่รบั รู )้ จนถึง
ปั จจุบนั
40.2 จํ านวนเงินรับล่วงหน้า และ
40.3 จํ านวนเงินประกันผลงาน
เงินประกันผลงาน หมายถึง จํานวนเงินงวดที่เรียกเก็บที่ยังไม่ได้ รับชําระ จนกว่าจะเป็ นไปตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว้ ในสัญญาที่เกี่ยวข้ องกับการจ่ ายเงินดังกล่ าวหรือจนกว่ากิจการผู้รับงานจะแก้ ไข
ข้ อบกพร่ องของงานก่อสร้ างให้ แล้ วเสร็จ เงินงวดที่เรียกเก็บ หมายถึง จํานวนเงินที่กิจการผู้รับ
งานเรี ยกเก็บจากลูกค้ าสําหรั บงานที่ได้ ทาํ แล้ วตามสัญญาไม่ว่าจํานวนดังกล่ าว ลูกค้ าจะได้ จ่าย
แล้ วหรือไม่กต็ าม เงินรับล่วงหน้ า หมายถึง จํานวนเงินที่กจิ การผู้รับงานได้ รับก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้ องกัน
กิจการต้องแสดงรายการทุกข้อต่อไปนี้
42.1 จํ านวนเงินทั้งสิ้ นที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากลูกค้าสําหรับงานก่อสร้างทุกสัญญา
เป็ นสินทรัพย์ของกิจการ และ
42.2 จํ านวนเงินทั้งสิ้ นที่ลูกค้ามีสิทธิเรียกร้องจากกิจการสําหรับงานก่อสร้างทุกสัญญา
เป็ นหนี้ สินของกิจการ
จํานวนเงินทั้งสิ้นที่กิจการมีสิทธิเรี ยกร้ องจากลูกค้ าสําหรั บงานก่อสร้ างตามสัญญาเป็ นจํานวน
สุทธิของ
43.1 ต้ นทุนที่เกิดขึ้นบวกด้ วยกําไรที่รับรู้ หักด้ วย
43.2 ผลรวมของขาดทุนที่รับรู้และเงินงวดที่เรียกเก็บ
สําหรั บงานก่อสร้ างที่อยู่ระหว่างทําทุกสัญญา ซึ่งต้ นทุนที่เกิดขึ้นบวกด้ วยกําไรที่รับรู้ (หักด้ วย
ขาดทุนที่รับรู้) มีจาํ นวนเกินกว่าเงินงวดที่เรียกเก็บ
12

44
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จํานวนเงินทั้งสิ้นที่ลูกค้ ามีสิทธิเรี ยกร้ องจากกิจการสําหรั บงานก่อสร้ างตามสัญญาเป็ นจํานวน
สุทธิของ
44.1 ต้ นทุนที่เกิดขึ้นบวกด้ วยกําไรที่รับรู้ หักด้ วย
44.2 ผลรวมของขาดทุนที่รับรู้และเงินงวดที่เรียกเก็บ
สําหรั บงานก่อสร้ างที่อยู่ ระหว่ างทําทุกสัญญาซึ่ งเงินงวดที่เรี ยกเก็บมีจาํ นวนเกินกว่ าต้ นทุนที่
เกิดขึ้นบวกด้ วยกําไรที่รับรู้ (หักด้ วยขาดทุนที่รับรู้)
กิจการต้ องเปิ ดเผยหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรั พย์ท่ีอาจเกิดขึ้นตามข้ อกําหนดที่ระบุไว้ ใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินทีอ่ าจเกิดขึ้น
และสินทรัพย์ทีอ่ าจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ซึ่งหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรั พย์ท่ีอาจ
เกิดขึ้นอาจเกิดจากรายการต่างๆ เช่น ต้ นทุนในการรับประกันผลงาน การเรียกร้ องค่าเสียหาย
ค่าปรับ หรือผลขาดทุนอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น

วันถือปฏิบตั ิ
46

มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ ให้ ถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรั บรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่ มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้ นไป
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