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มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบดวยยอหนาที่  1 ถึง 46 ทุกยอหนามีความสําคัญเทากัน 
และมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ตองอานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของแมบทการบัญชี ในกรณีที่ไมไดให
แนวปฏิบัติในการเลือกและการใชนโยบายการบัญชี ใหกิจการถือปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี 
และขอผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญากอสราง

วัตถุประสงค
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงคที่จะกําหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับรายไดและตนทุนของ
สัญญากอสราง ประเด็นหลักทางการบัญชีที่เกี่ยวกับสัญญากอสรางคือ การปนสวนรายไดและตนทุนใหกับ
งวดบัญชีที่มีการกอสรางเนื่องจากลักษณะของงานกอสรางสวนใหญมีวันที่เริ่มตนกอสรางกับวันที่สิ้นสุด
การกอสรางตางงวดบัญชีกัน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใชเกณฑการรับรูรายการตามที่ระบุไวในแมบท
การบัญชีเพื่อกําหนดวาเมื่อใดกิจการตองรับรูรายไดคากอสรางและตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้นเปนรายได
และคาใชจายไวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ นอกจากนี้ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ยังไดใหแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับเกณฑการรับรูรายการดังกลาว

ขอบเขต
1. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับการบัญชีสําหรับสัญญากอสรางในงบการเงิน

ของกิจการที่รับงานกอสราง

2. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สัญญา
กอสราง

คํานิยาม
3. คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้

สัญญากอสราง หมายถึง สัญญาที่ทําขึ้นโดยเฉพาะเพื่อกอสรางสินทรัพย
รายการเดียว หรือกอสรางสินทรัพยหลาย
รายการซึ่งสัมพันธกันอยางใกลชิด หรือตอง
พึ่งพากันในดานการออกแบบ เทคโนโลยีและ
หนาที่ หรือวัตถุประสงคในการใชประโยชน
ขั้นสุดทาย

สัญญาราคาคงที่ หมายถึง สัญญากอสรางซึ่งมีการตกลงดวยราคาคงที่
หรือดวย อัตราคงที่ตอหนวยของผลผลิตซึ่ง
ระบุไวในสัญญา ในบางกรณีราคาหรืออัตราที่
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ตกลงกันขึ้นอยูกับการ เปลี่ยนแปลงของตนทุน
ตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญา

สัญญาตนทุนบวกสวนเพิ่ม หมายถึง สัญญากอสรางซึ่งกิจการจะไดรับคืนตนทุน
ตามที่ตกลงกันบวกสวนเพิ่มซึ่งสวนเพิ่มนั้น
กําหนดเปนอัตรารอยละของตนทุนดังกลาว
หรือเปนจํานวนคงที่

4. สัญญากอสรางอาจทําขึ้นเพื่อกอสรางสินทรัพยเพียงรายการเดียว เชน สะพาน ตึก เขื่อน 
ทอสงน้ํามัน ถนน เรือ หรืออุโมงค หรืออาจทําขึ้นเพื่อกอสรางสินทรัพยหลายรายการซึ่งสัมพันธ
กันอยางใกลชิดหรือตองพึ่งพากันในดานการออกแบบ เทคโนโลยีและหนาที่ หรือวัตถุประสงค
ในการใชประโยชนขั้นสุดทาย ตัวอยางเชน สัญญากอสรางโรงกลั่นน้ํามันและสัญญากอสราง
โรงงานและอุปกรณหลายรายการซึ่งมีความสัมพันธกัน

5. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหสัญญากอสรางรวมถึงสัญญาตอไปนี้
5.1 สัญญาการใหบริการที่เกี่ยวของโดยตรงกับการกอสรางสินทรัพย เชน สัญญาวาจาง

ผูจัดการโครงการ หรือสถาปนิก

5.2 สัญญาการซอมบํารุงหรือการรื้อถอนสินทรัพยและสัญญาฟนฟูสภาพแวดลอมภายหลัง
การรื้อถอนสินทรัพย

6. สัญญากอสรางทําไดในหลายลักษณะ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ระบุถึงสัญญากอสราง 2 ลักษณะ 
คือ สัญญาราคาคงที่และสัญญาตนทุนบวกสวนเพิ่ม สัญญากอสรางบางสัญญาอาจมีลักษณะ
ผสมของทั้งสองลักษณะ เชน สัญญาตนทุนบวกสวนเพิ่มซึ่งกําหนดราคาไวไมใหสูงเกินกวาราคา
ที่ไดตกลงกันไว ในสถานการณดังกลาวกิจการจําเปนตองพิจารณาเงื่อนไขทุกขอตามที่ระบุไวใน
ยอหนาที่ 23 และ 24 เพื่อกําหนดวาเมื่อใดกิจการตองรับรูรายไดคากอสรางและคาใชจาย  

การรวมและการแยกสัญญากอสราง
7. ตามปกติ ขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหใชปฏิบัติกับสัญญากอสรางแตละสัญญา

แยกจากกัน อยางไรก็ตาม ในบางสถานการณ กิจการตองนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาใชปฏิบัติ
กับสวนประกอบตางๆ ที่สามารถระบุแยกออกมาไดของสัญญาหรือกลุมของสัญญาเพื่อแสดง
ใหเห็นถึงเนื้อหาของสัญญาหรือกลุมของสัญญากอสราง

8. เมื่อกิจการทําสัญญาเพื่อกอสรางสินทรัพยหลายรายการ การกอสรางสินทรัพยแตละรายการ
ใหถือเสมือนวาไดมีการทําสัญญากอสรางแยกจากกัน หากเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอตอไปนี้
8.1 สินทรัพยแตละรายการมีขอเสนอที่แยกจากกัน
8.2 สินทรัพยแตละรายการมีการตอรองแยกจากกัน นอกจากนั้น กิจการและผูวาจาง

สามารถยอมรับหรือปฏิเสธสัญญาสวนที่เกี่ยวของกับสินทรัพยแตละรายการได
8.3 ตนทุนและรายไดของสินทรัพยแตละรายการสามารถระบุได
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9. กิจการตองปฏิบัติตอกลุมสัญญากอสรางเสมือนวาเปนสัญญาเดียว ไมวากลุมสัญญานั้นจะทํากับ
ผูวาจางเพียงรายเดียวหรือหลายราย หากเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอตอไปนี้
9.1 สัญญาหลายสัญญามีการตอรองรวมกันในลักษณะของสัญญาชุดเดียวกัน
9.2 สัญญาทุกสัญญามีความสัมพันธกันอยางมากจนทําใหสัญญาแตละสัญญาเปนสวน

หนึ่งของโครงการเดียวซึ่งมีอัตรากําไรรวมกัน
9.3 การปฏิบัติตามสัญญาทุกสัญญาเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน หรือเกิดขึ้นเปนลําดับ

ตอเนื่องกัน

10. สัญญากอสรางอาจใหสิทธิแกผูวาจางหรืออาจมีการแกไขเพื่อใหผูวาจางวาจางกิจการให
กอสรางสินทรัพยเพิ่มเติมได สินทรัพยที่สรางเพิ่มเติมนี้ กิจการตองปฏิบัติเสมือนวาเปน
สัญญากอสรางแยกตางหาก เมื่อเปนไปตามเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งตอไปนี้
10.1 สินทรัพยที่กอสรางเพิ่มเติมแตกตางอยางมีนัยสําคัญจากสินทรัพยที่ระบุในสัญญาเดิม

ไมวาจะเปนในดานการออกแบบ เทคโนโลยี หรือการใชประโยชน
10.2 การตอรองราคาของสินทรัพยที่กอสรางเพิ่มเติมไมไดคํานึงถึงราคาตามสัญญาเดิม

รายไดคากอสราง
11. รายไดคากอสรางประกอบดวย

11.1 จํานวนรายไดเมื่อเริ่มแรกตามที่ตกลงไวในสัญญา และ
11.2 จํานวนเงินที่ เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสัญญาอันเกิดจากการดัดแปลงงาน

การเรียกรองคาชดเชย หรือการจายเงินเพื่อจูงใจ หากเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอตอไปนี้
11.2.1 มีความเปนไปไดคอนขางแนที่จะกอใหเกิดรายได
11.2.2 สามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ

12. กิจการตองวัดมูลคารายไดคากอสรางดวยมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ไดรับหรือที่คางรับ 
การวัดมูลคาของรายไดจะถูกกระทบจากความไมแนนอนตาง ๆ ซึ่งขึ้นอยูกับผลของเหตุการณ
ในอนาคต กิจการจึงตองทบทวนประมาณการเมื่อมีเหตุการณเกิดขึ้นหรือเมื่อความไมแนนอนนั้น
หมดไป ดังนั้น จํานวนรายไดคากอสรางในแตละงวดอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงดังตัวอยางตอไปนี้
12.1 กิจการและผูวาจางอาจตกลงดัดแปลงงานหรือตกลงเกี่ยวกับคาเสียหายที่ทําใหรายได

คากอสรางในงวดตอมาเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากที่เคยตกลงไวเมื่อเริ่มทําสัญญา
12.2 จํานวนรายไดที่ตกลงไวตามสัญญาราคาคงที่อาจเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของตนทุน 

ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดในสัญญา
12.3 จํานวนรายไดคากอสรางอาจลดลงเนื่องจากคาปรับที่เกิดจากความลาชาซึ่งเปนความผิด

ของกิจการที่ไมสามารถปฏิบัติงานใหแลวเสร็จตามสัญญา
12.4 สัญญาราคาคงที่กําหนดจากราคาคงที่ตอหนวยของผลผลิตซึ่งทําใหรายไดคากอสราง

เพิ่มขึ้นเมื่อจํานวนหนวยของผลผลิตเพิ่มขึ้น
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13. การดัดแปลงงานตามคําสั่งของผูวาจางจะทําใหขอบเขตงานตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจทํา
ใหรายไดคากอสรางเพิ่มขึ้นหรือลดลง ตัวอยางเชน การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือ
การออกแบบของสินทรัพย หรือการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของสัญญา จํานวนเงินที่เกี่ยวของกับ
การดัดแปลงงานจะรวมเปนรายไดคากอสรางไดก็ตอเมื่อเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอตอไปนี้
13.1 มีความเปนไปไดคอนขางแนที่ผูวาจางจะอนุมัติการดัดแปลงงานและจํานวนรายไดที่เกิด

จากการดัดแปลงนั้น
13.2 สามารถวัดมูลคาของจํานวนรายไดไดอยางนาเชื่อถือ

14. คาชดเชย หมายถึง จํานวนที่กิจการจะเรียกเก็บจากผูวาจางหรือบุคคลที่สามเพื่อเรียกคืนตนทุน
ที่ไมไดรวมอยูในราคาตามสัญญาคาชดเชยอาจเกิดจากผูวาจางทําใหการกอสรางลาชา
ความผิดพลาดในการกําหนดรายละเอียดที่ใช หรือในการออกแบบ หรือเกิดจากการดัดแปลงงาน
ที่ยังมีขอโตแยงกันอยู การวัดมูลคาของจํานวนรายไดที่เกิดขึ้นจากคาชดเชยมีความไมแนนอนสูง
และมักขึ้นอยูกับผลของการเจรจา ดังนั้น กิจการจะรวมคาชดเชยเปนรายไดคากอสรางไดก็ตอเมื่อ
เปนไปตามเงื่อนไขทุกขอตอไปนี้
14.1 มีการเจรจาถึงขั้นตกลงซึ่งทําใหมีความเปนไปไดคอนขางแนที่ผูวาจางจะรับผิดชอบตอ

การเรียกรองนั้น
14.2 มีความเปนไปไดคอนขางแนที่ผูวาจางจะยอมรับจํานวนเงินนั้นและเปนจํานวนเงินที่

สามารถวัดมูลคาที่ผูวาจางจะรับผิดชอบไดอยางนาเชื่อถือ

15. จํานวนที่จายใหเพื่อจูงใจ หมายถึง จํานวนเพิ่มเติมที่กิจการไดรับหากผลงานเปนไปตามมาตรฐาน
ที่กําหนดไวหรือสูงกวา ตัวอยางเชน สัญญาอาจระบุใหมีการจายเงินจูงใจแกกิจการหากงาน
กอสรางแลวเสร็จกอนสัญญา กิจการจะรวมเงินจูงใจเปนรายไดคากอสรางไดก็ตอเมื่อเปนไปตาม
เงื่อนไขทุกขอตอไปนี้
15.1 งานกอสรางแลวเสร็จจนถึงขั้นที่มีความเปนไปไดคอนขางแนที่ผลงานจะเปนไปตาม

มาตรฐานที่กําหนดไวหรือสูงกวา
15.2 สามารถวัดมูลคาของจํานวนเงินที่จายใหเพื่อจูงใจไดอยางนาเชื่อถือ

ตนทุนการกอสราง
16. ตนทุนการกอสรางประกอบดวยรายการทุกขอตอไปนี้ 

16.1 ตนทุนที่เกี่ยวของโดยตรงกับงานกอสรางตามสัญญา
16.2 ตนทุนที่เกี่ยวของกับการกอสรางโดยทั่วไปซึ่งสามารถปนสวนใหกับงานกอสรางตามสัญญา
16.3 ตนทุนอื่นที่สามารถเรียกเก็บจากผูวาจางไดภายใตเงื่อนไขของสัญญากอสราง

17. ตนทุนที่เกี่ยวของโดยตรงกับงานกอสรางตามสัญญารวมถึงรายการตอไปนี้
17.1 ตนทุนคาแรงงานและคาควบคุมงานที่เกิดขึ้น ณ สถานที่กอสราง
17.2 ตนทุนวัสดุที่ใชในการกอสราง
17.3 คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณที่ใชในการกอสราง
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17.4 ตนทุนในการยายอาคาร เครื่องจักร และวัสดุไปหรือกลับจากสถานที่กอสราง
17.5 ตนทุนในการเชาอาคารและอุปกรณ
17.6 ตนทุนการออกแบบและการใหความชวยเหลือดานเทคนิคซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับสัญญา

กอสราง
17.7 ประมาณการตนทุนในการแกไขและประกันผลงานซึ่งรวมถึงตนทุนในการรับประกัน

ที่คาดวาจะเกิดขึ้น
17.8 คาชดเชยที่บุคคลที่สามเรียกรอง

รายไดที่กิจการไดรับจากผลพลอยไดซึ่งไมรวมอยูในรายไดคากอสรางอาจนําไปลดตนทุนขางตนได 
ตัวอยางเชน รายไดจากการขายวัสดุเหลือใชจากการกอสราง หรือจากการจําหนายอาคารและ
อุปกรณเมื่อสิ้นสุดสัญญากอสราง

18. ตนทุนที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการกอสรางโดยทั่วไปและสามารถปนสวนใหกับงานกอสรางรวมถึง
รายการตอไปนี้
18.1 คาประกันภัย
18.2 ตนทุนการออกแบบและการใหความชวยเหลือดานเทคนิคซึ่งไมเกี่ยวของโดยตรงกับ

สัญญากอสราง
18.3 คาโสหุยการกอสราง

กิจการตองใชวิธีการปนสวนตนทุนที่เปนระบบและสมเหตุสมผลอยางสม่ําเสมอเพื่อปนสวนตนทุน
ทุกประเภทที่มีลักษณะคลายคลึงกัน เกณฑที่ใชในการปนสวนตองเปนเกณฑที่กําหนดจากระดับ
การดําเนินงานตามปกติของกิจกรรมการกอสราง คาโสหุยการกอสรางรวมถึงตนทุนในการจัดทํา
และประมวลผลคาแรงงาน ตนทุนที่เกี่ยวของกับงานกอสรางโดยทั่วไป และสามารถปนสวนใหกับ
งานกอสรางยังรวมถึงตนทุนการกูยืมหากกิจการถือปฏิบัติตามแนวทางที่อาจเลือกปฏิบัติตามที่
ระบุในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ตนทุนการกูยืม

19. ตนทุนอื่นที่สามารถเรียกเก็บจากผูวาจางอาจรวมถึงตนทุนการบริหารทั่วไปและตนทุน
ในการพัฒนา ซึ่งตองเปนจํานวนที่กิจการสามารถเรียกเก็บตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญา

20. ตนทุนที่ไมเกี่ยวของกับการกอสรางหรือไมสามารถปนสวนใหกับงานกอสรางไดตองไมนําไปรวม
เปนตนทุนของสัญญากอสราง ตนทุนดังกลาวประกอบดวย
20.1 ตนทุนการบริหารทั่วไปซึ่งการเรียกชําระคืนจากผูวาจางไมไดระบุไวในสัญญา
20.2 ตนทุนในการขาย
20.3 ตนทุนในการวิจัยและพัฒนาซึ่งการเรียกชําระคืนจากผูวาจางไมไดระบุไวในสัญญา และ
20.4 คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณที่ไมไดใชงานซึ่งไมไดนํามาใชในงานกอสรางดังกลาว

21. ตนทุนการกอสรางรวมถึงตนทุนที่เกี่ยวของกับงานกอสรางในชวงเวลาตั้งแตวันที่กิจการแนใจวา
ไดรับงานกอสรางจนกระทั่งงานกอสรางนั้นแลวเสร็จตามสัญญา อยางไรก็ตามตนทุนที่เกี่ยวของ
โดยตรงกับสัญญากอสรางซึ่งเกิดขึ้นเพื่อประกันวากิจการจะไดรับงานกอสรางจะถือเปนตนทุน 
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การกอสรางหากสามารถระบุแยกตนทุนดังกลาวไดอยางชัดเจน สามารถวัดมูลคาได
อยางนาเชื่อถือ และมีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะไดรับงานกอสรางนั้น ถากิจการ
เคยรับรูตนทุนที่เกิดขึ้นเพื่อประกันวากิจการจะไดรับงานกอสรางเปนคาใชจายในงวดที่เกิดขึ้น 
หากในงวดตอมากิจการไดรับงานกอสรางนั้นกิจการตองไมนําตนทุนดังกลาวกลับมารวมเปน
ตนทุนการกอสราง

การรับรูรายไดคากอสรางและตนทุนคากอสราง
22. เมื่อกิจการสามารถประมาณผลของงานกอสรางตามสัญญาไดอยางนาเชื่อถือ กิจการตองรับรู

รายไดคากอสรางและตนทุนการกอสรางที่เกี่ยวของกับสัญญากอสรางเปนรายไดและ
คาใชจายตามลําดับ โดยอางอิงกับขั้นความสําเร็จของงานกอสราง ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน กิจการตองรับรูผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากงานกอสรางตามสัญญาเปน
คาใชจายทันทีตามที่ระบุไวในยอหนาที่ 36

23. ในกรณีที่สัญญากอสรางเปนสัญญาราคาคงที่ กิจการสามารถประมาณผลของงานกอสราง
ตามสัญญาไดอยางนาเชื่อถือก็ตอเมื่อเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอตอไปนี้
23.1 รายไดคากอสรางทั้งสิ้นสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ
23.2 มีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่เกี่ยวของกับ

งานกอสราง
23.3 ตนทุนการกอสรางที่จะตองจายจนกระทั่งงานกอสรางแลวเสร็จตามสัญญาสามารถ 

วัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ และขั้นความสําเร็จของงานกอสราง ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานสามารถประมาณไดอยางนาเชื่อถือ 

23.4 ตนทุนที่ เกี่ยวของกับงานกอสรางสามารถระบุไดอยางชัดเจนและวัดมูลคาได
อยางนาเชื่อถือ ซึ่งทําใหกิจการสามารถเปรียบเทียบตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้นจริง
กับตนทุนที่ไดประมาณไว

24. ในกรณีที่สัญญากอสรางเปนสัญญาตนทุนบวกสวนเพิ่ม กิจการจะสามารถประมาณผล
ของงานกอสรางตามสัญญาไดอยางนาเชื่อถือก็ตอเมื่อเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอตอไปนี้
24.1 มีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่เกี่ยวของ

กับงานกอสราง
24.2 ตนทุนที่ เกี่ยวของกับงานกอสรางสามารถระบุไดอยางชัดเจนและวัดมูลคาได

อยางนาเชื่อถือ ไมวากิจการจะสามารถเรียกตนทุนนั้นคืนจากผูวาจางไดหรือไม

25. การรับรูรายไดและคาใชจายโดยอางอิงกับขั้นความสําเร็จของงานกอสรางตามสัญญาเรียกวา 
วิธีอัตราสวนของงานที่ทําเสร็จ วิธีนี้เปนการจับคูรายไดคากอสรางกับตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้น
ตามขั้นความสําเร็จของงานกอสราง ซึ่งทําใหการรายงานเกี่ยวกับรายได คาใชจาย และกําไร
มีความสัมพันธกับอัตราสวนของงานที่ทําเสร็จ ดังนั้น วิธีนี้จึงใหขอมูลที่เปนประโยชนเกี่ยวกับ
ขอบเขตของกิจกรรมตามสัญญากอสรางและผลงานที่ไดทําในระหวางงวด
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26. ภายใตวิธีอัตราสวนของงานที่ทําเสร็จ กิจการรับรูรายไดคากอสรางเปนรายไดในกําไรหรือขาดทุน
ในงวดบัญชีที่ทําการกอสราง โดยปกติ กิจการมักจะรับรูตนทุนการกอสรางเปนคาใชจายในกําไร
หรือขาดทุนในงวดบัญชีที่ทําการกอสราง อยางไรก็ตาม ตนทุนการกอสรางทั้งสิ้นตามสัญญาสวนที่
คาดวาจะสูงเกินกวารายไดคากอสรางทั้งสิ้นตามสัญญา ใหรับรูเปนคาใชจายทันทีตามที่ระบุไวใน
ยอหนาที่ 36

27. กิจการอาจมีตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวของกับกิจกรรมการกอสรางที่ตองทําในอนาคต
ตนทุนการกอสรางดังกลาวใหรับรูเปนสินทรัพยหากมีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะไดรับ
ตนทุนนั้นคืน จํานวนตนทุนดังกลาวนี้ถือเปนจํานวนเงินที่กิจการจะไดรับจากผูวาจาง และมักจัด
ประเภทเปนงานระหวางกอสราง

28. กิจการสามารถประมาณผลของงานกอสรางตามสัญญาไดอยางนาเชื่อถือก็ตอเมื่อมีความเปนไปได
คอนขางแนที่กิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่เกี่ยวของกับงานกอสรางนั้น อยางไรก็ตาม 
เมื่อมีความไมแนนอนเกิดขึ้นเกี่ยวกับจํานวนเงินที่จะเรียกเก็บไดซึ่งไดนําไปรวมเปนรายไดตาม
สัญญากอสรางและไดรับรูเปนรายไดในกําไรหรือขาดทุนไปแลว จํานวนเงินที่ไมสามารถเรียกเก็บ
ไดหรือจํานวนเงินที่ไดรับคืนไมมีความเปนไปไดคอนขางแนอีกตอไป ใหรับรูเปนคาใชจายแทน
ที่จะนําไปปรับปรุงกับรายไดคากอสรางตามสัญญา

29. ตามปกติ กิจการสามารถประมาณการไดอยางนาเชื่อถือภายหลังการทําสัญญาที่ระบุถึงรายการ
ทุกขอตอไปนี้
29.1 สิทธิตามกฎหมายของคูสัญญาแตละฝายในสินทรัพยที่กอสราง
29.2 สิ่งตอบแทนที่จะแลกเปลี่ยนกัน
29.3 ลักษณะและเงื่อนไขการชําระเงิน

ตามปกติ กิจการตองมีระบบการจัดทํางบประมาณและรายงานทางการเงินภายในที่มีประสิทธิผล 
เมื่อมีเหตุจําเปนกิจการตองทบทวนและปรับปรุงประมาณการรายไดคากอสรางและตนทุนการ
กอสรางตามความคืบหนาของงานกอสราง การทบทวนและปรับปรุงประมาณการนี้ไมถือเปนเหตุ
ที่แสดงวากิจการไมสามารถประมาณผลงานของงานกอสรางตามสัญญาไดอยางนาเชื่อถือ

30. กิจการอาจกําหนดขั้นความสําเร็จของงานกอสรางไดหลายลักษณะโดยใชวิธีที่สามารถวัดผลของ
งานที่ทําไดอยางนาเชื่อถือ วิธีที่ใชขึ้นอยูกับลักษณะของสัญญาซึ่งอาจรวมถึงวิธีใดวิธีหนึ่งตอไปนี้
30.1 อัตราสวนของตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้นของงานที่ทําเสร็จจนถึงปจจุบันกับประมาณการ

ตนทุนการกอสรางท้ังส้ิน
30.2 การสํารวจเนื้องานที่ไดทําแลว
30.3 การสํารวจอัตราสวนของงานกอสรางที่ทําเสร็จกับงานกอสรางทั้งหมดตามสัญญาโดย

พิจารณาจากการสํารวจทางกายภาพ

ทั้งนี้ คางวดงานและเงินรับลวงหนาจากผูวาจางมักไมสะทอนใหเห็นถึงงานที่ทําเสร็จ



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) หนา 10/16

31. เมื่อกิจการกําหนดขั้นความสําเร็จของงานกอสรางโดยอางอิงกับตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้นจนถึง
ปจจุบัน ตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้นจนถึงปจจุบันตองเปนตนทุนที่สะทอนใหเห็นถึงงานที่ทําเสร็จ
เทานั้น ตัวอยางของตนทุนการกอสรางที่ตองไมนํามารวมเปนตนทุนที่เกิดขึ้นจนถึงปจจุบัน ไดแก
31.1 ตนทุนการกอสรางที่เกี่ยวของกับการดําเนินการกอสรางในอนาคต เชน ตนทุนของวัสดุ 

ที่ไดสงไปสถานที่กอสรางแตยังไมไดนําไปใช หรือวัสดุที่ไดเตรียมไวเพื่อใชในงานกอสราง
แตยังไมไดนําไปใช เวนแตวัสดุดังกลาวไดจัดทําขึ้นหรือสรางขึ้นโดยเฉพาะสําหรับ
งานกอสรางนั้น

31.2 จํานวนที่จายเปนเงินลวงหนาใหกับผูรับเหมาชวงตามสัญญารับเหมาชวง

32. เมื่อกิจการไมสามารถประมาณผลของงานกอสรางไดอยางนาเชื่อถือ กิจการตองปฏิบัติตาม
ขอกําหนดทุกขอตอไปนี้ 
32.1 กิจการตองรับรูรายไดไมเกินกวาตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้น และมีความเปนไปได

คอนขางแนที่จะไดรับตนทุนนั้นคืน
32.2 กิจการตองรับรูตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้นในระหวางงวดเปนคาใชจาย

กิจการตองรับรูผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากงานกอสรางเปนคาใชจายทันทีตามที่ระบุไว
ในยอหนาที่ 36

33. ในชวงแรกของการกอสราง กิจการมักไมสามารถประมาณผลของงานกอสรางตามสัญญาได
อยางนาเชื่อถือ แตอาจมีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะไดรับตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้นคืน  
ดังนั้น กิจการตองรับรูรายไดเพียงไมเกินจํานวนตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้นซึ่งตองเปนจํานวนที่
สามารถเรียกคืนจากผูวาจางได เมื่อกิจการไมสามารถประมาณผลของงานกอสรางไดอยาง
นาเชื่อถือจะไมมีการรับรูกําไร อยางไรก็ตาม แมวาผลของงานกอสรางไมสามารถประมาณไดอยาง
นาเชื่อถือ แตอาจมีความเปนไปไดคอนขางแนที่ตนทุนการกอสรางทั้งสิ้นตามสัญญาจะสูงกวา
รายไดทั้งสิ้นตามสัญญา ในกรณีนี้ ใหกิจการรับรูจํานวนที่สูงกวาดังกลาวเปนคาใชจายทันทีตามที่
ระบุไวในยอหนาที่ 36

34. กิจการตองรับรูตนทุนการกอสรางตามสัญญาที่ไมมีความเปนไปไดคอนขางแนที่จะเรียกคืนจาก
ผูวาจางได เปนคาใชจายทันที ตัวอยางของสถานการณที่ไมมีความเปนไปไดคอนขางแน
ในการเรียกคืนตนทุนที่เกิดขึ้นจากผูวาจางซึ่งกิจการอาจจําเปนตองรับรูเปนคาใชจายทันที ไดแก
34.1 สัญญาที่ไมมีผลบังคับตามกฎหมายอยางสมบูรณเนื่องจากมีขอสงสัยอยางมากเกี่ยวกับ

ความถูกตองของสัญญา
34.2 งานกอสรางตามสัญญาจะสําเร็จหรือไมขึ้นอยูกับผลการตัดสินคดีหรือการตีความตาม

กฎหมาย
34.3 งานกอสรางเกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพยที่อาจถูกเวนคืนหรือยึดคืน
34.4 ผูวาจางไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันในสัญญากอสราง หรือ
34.5 กิจการไมสามารถปฏิบัติใหเสร็จสิ้นหรือบรรลุภาระผูกพันตามสัญญากอสรางได
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35. เมื่อความไมแนนอนซึ่งทําใหกิจการไมสามารถประมาณผลของงานกอสรางตามสัญญาได
อยางนาเชื่อถือไดหมดไป กิจการตองรับรูรายไดและตนทุนที่เกี่ยวของกับงานกอสรางตาม
ขอกําหนดที่ระบุไวในยอหนาที่ 22 แทนการปฏิบัติตามขอกําหนดที่ระบุไวในยอหนาที่ 32

การรับรูขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้น
36. เมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนที่ตนทุนการกอสรางทั้งสิ้นจะสูงกวารายไดคากอสรางทั้งสิ้น 

กิจการตองรับรูขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นเปนคาใชจายทันที

37.  ขาดทุนดังกลาวตองพิจารณาโดยไมคํานึงวา
37.1  งานกอสรางตามสัญญาไดเริ่มแลวหรือไม
37.2  ขั้นความสําเร็จของงานกอสราง หรือ
37.3  จํานวนกําไรที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากสัญญากอสรางอื่น ซึ่งไมถือเปนสัญญากอสรางเดียว

ตามที่ระบุไวในยอหนาที่ 9

การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
38. วิธีอัตราสวนของงานที่ทําเสร็จตองใชจํานวนสะสมของรายไดคากอสรางและตนทุนการกอสราง

ในแตละงวดบัญชีกับประมาณการรายไดคากอสรางและตนทุนการกอสรางตามสัญญาของงวด
บัญชีปจจุบัน ดังนั้น ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประมาณการรายไดคากอสราง หรือตนทุน
การกอสราง หรือผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประมาณการผลของงานกอสราง ใหถือเปน
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง 
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด) ใหกิจการนําจํานวน
ประมาณการที่เปลี่ยนใหมมาพิจารณากําหนดจํานวนรายได และคาใชจายที่รับรูในกําไรหรือ
ขาดทุนในงวดที่มีการเปลี่ยนประมาณการทางบัญชีและงวดตอๆ ไป

การเปดเผยขอมูล
39. กิจการตองเปดเผยขอมูลทุกขอตอไปนี้

39.1 จํานวนรายไดคากอสรางที่รับรูเปนรายไดในระหวางงวด
39.2 วิธีที่ใชในการกําหนดรายไดคากอสรางที่รับรูเปนรายไดในระหวางงวด
39.3 วิธีที่ใชในการกําหนดขั้นความสําเร็จของงานระหวางกอสราง

40. กิจการตองเปดเผยขอมูลทุกขอตอไปนี้เกี่ยวกับสัญญางานกอสรางระหวางทําที่มีอยู ณ วัน
         สิ้นรอบระยะเวลารายงาน

40.1 จํานวนรวมของตนทุนที่เกิดขึ้นและกําไรที่รับรู (หักดวยขาดทุนที่รับรู) จนถึงปจจุบัน
40.2 จํานวนเงินรับลวงหนา
40.3 จํานวนเงินประกันผลงาน
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41. เงินประกันผลงาน หมายถึง จํานวนเงินงวดที่เรียกเก็บที่ยังไมไดรับชําระ จนกวาจะเปนไปตาม
เงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาที่เกี่ยวของกับการจายเงินดังกลาวหรือจนกวาผูรับจางจะแกไขขอบกพรอง
ของงานกอสรางใหแลวเสร็จ เงินงวดที่เรียกเก็บ หมายถึง จํานวนเงินที่ผูรับจางเรียกเก็บจาก
ผูวาจางสําหรับงานที่ไดทําแลวตามสัญญาไมวาจํานวนดังกลาว ผูวาจางจะไดจายแลวหรือไมก็ตาม 
เงินรับลวงหนา หมายถึง จํานวนเงินที่ผูรับจางไดรับกอนเริ่มปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกัน

42. กิจการตองแสดงรายการทุกขอตอไปนี้ 
42.1 จํานวนเงินทั้งสิ้นที่กิจการมีสิทธิเรียกรองจากผูวาจางสําหรับงานกอสรางทุกสัญญา 

เปนสินทรัพยของกิจการ
42.2 จํานวนเงินทั้งสิ้นที่ผูวาจางมีสิทธิเรียกรองจากกิจการสําหรับงานกอสรางทุกสัญญา 

เปนหนี้สินของกิจการ

43. จํานวนเงินทั้งสิ้นที่กิจการมีสิทธิเรียกรองจากผูวาจางสําหรับงานกอสรางตามสัญญาเปนจํานวน
สุทธิของ
43.1 ตนทุนที่เกิดขึ้นบวกดวยกําไรที่รับรูหักดวย
43.2 ผลรวมของขาดทุนที่รับรูและเงินงวดที่เรียกเก็บ

สําหรับงานกอสรางที่อยูระหวางทําทุกสัญญา ซึ่งตนทุนที่เกิดขึ้นบวกดวยกําไรที่รับรู (หักดวย
ขาดทุนที่รับรู) มีจํานวนเกินกวาเงินงวดที่เรียกเก็บ

44. จํานวนเงินทั้งสิ้นที่ผูวาจางมีสิทธิเรียกรองจากกิจการสําหรับงานกอสรางตามสัญญาเปนจํานวนสุทธิของ
44.1 ตนทุนที่เกิดขึ้นบวกดวยกําไรที่รับรูหักดวย
44.2 ผลรวมของขาดทุนที่รับรูและเงินงวดที่เรียกเก็บ

สําหรับงานกอสรางที่อยูระหวางทําทุกสัญญาซึ่งเงินงวดที่เรียกเก็บมีจํานวนเกินกวาตนทุนที่เกิดขึ้น
บวกดวยกําไรที่รับรู (หักดวยขาดทุนที่รับรู) 

45. กิจการตองเปดเผยหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้นตามขอกําหนดที่ระบุไวใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 
และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้นอาจเกิดจากรายการ
ตาง ๆ เชน ตนทุนในการรับประกันผลงาน การเรียกรองคาเสียหาย คาปรับ หรือผลขาดทุนอื่น ๆ 
ที่อาจเกิดขึ้น

วันถือปฏิบัติ
46. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญากอสราง ใหถือปฏิบัติกับงบการเงิน

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป 
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ภาคผนวก
ภาคผนวกนี้ทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางเทานั้น และไมถือเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ภาคผนวกนี้ไดจัดทําขึ้น
โดยครอบคลุมเรื่องดังตอไปนี้

ก) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับนโยบายการบัญชี
กิจการรับรูรายไดคากอสรางตามสัญญาราคาคงที่ดวยวิธีอัตราสวนของงานที่ทําเสร็จ โดยใชอัตราสวนของ
ชั่วโมงแรงงานที่เกิดขึ้นจนถึงปจจุบันกับประมาณการชั่วโมงแรงงานทั้งสิ้นสําหรับงานกอสรางแตละงาน
กิจการรับรูรายไดคากอสรางตามสัญญาตนทุนบวกสวนเพิ่มโดยใชตนทุนที่เกิดขึ้นในระหวางงวด
ซึ่งกิจการคาดวาจะไดรับคืนบวกสวนเพิ่มตามที่ตกลงไวในสัญญา โดยใชอัตราสวนของตนทุนที่
เกิดขึ้นจนถึงปจจุบันกับประมาณการตนทุนการกอสรางทั้งสิ้น

ข) การรับรูรายไดคากอสรางและคาใชจาย
ตัวอยางตอไปนี้แสดงใหเห็นถึงวิธีหนึ่งในการกําหนดขั้นความสําเร็จของงานกอสรางและเวลาที่ตอง
รับรูรายได คากอสรางและคาใชจาย (ดูยอหนาที่ 22 ถึง 35)
กิจการทําสัญญากอสรางสะพานแบบสัญญาราคาคงที่เปนจํานวน 9,000 ลานบาท ดังนั้นรายไดที่
ตกลงตามสัญญามีจํานวน 9,000 ลานบาท กิจการประมาณตนทุนการกอสรางเมื่อเริ่มทําสัญญาไว
เปนจํานวน 8,000 ลานบาท โดยคาดวาจะใชเวลาในการกอสราง 3 ป
เมื่อสิ้นปที่ 1 ประมาณการตนทุนการกอสรางของกิจการไดเพิ่มขึ้นเปน 8,050 ลานบาท
ในปที่ 2 ผูวาจางตกลงดัดแปลงงานตามสัญญาและเพิ่มรายไดคากอสรางใหอีกจํานวน 200 ลานบาท 
กิจการประมาณวาตนทุนการกอสรางในสวนที่ดัดแปลงจะมีจํานวนเพิ่มขึ้น 150 ลานบาท
เมื่อสิ้นปที่ 2 ตนทุนที่เกิดขึ้นไดรวมวัสดุที่เก็บไว ณ สถานที่กอสรางเพื่อใชในงานกอสรางในปที่ 3
จํานวน 100 ลานบาท
กิจการกําหนดขั้นความสําเร็จของงานกอสรางโดยคํานวณจากอัตราสวนของตนทุนที่เกิดขึ้นจนถึง
ปจจุบันกับประมาณการตนทุนการกอสรางทั้งสิ้นซึ่งเปนประมาณการครั้งลาสุด ตารางตอไปนี้แสดง
การสรุปผลขอมูลทางการเงินในระหวางงวดที่มีการกอสราง

หนวย : ลานบาท
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3

จํานวนรายไดที่ตกลงไวเมื่อเริ่มทําสัญญา 9,000 9,000 9,000
จํานวนรายไดจากการดัดแปลงงานกอสราง - 200 200
จํานวนรายไดคากอสรางทั้งสิ้น 9,000 9,200 9,200
ตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้นจนถึงปจจุบัน 2,093 6,168 8,200
ตนทุนการกอสรางที่คาดวาจะตองจายจนกระท่ังงานแลวเสร็จ 5,957 2,032 -
ประมาณการตนทุนการกอสรางทั้งสิ้น 8,050 8,200 8,200
ประมาณการกําไร 950 1,000 1,000
ขั้นความสําเร็จของงานกอสราง 26% 74% 100%
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ขั้นความสําเร็จของงานกอสรางสําหรับปที่ 2 (74%) กําหนดโดยการนําตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้นจนถึง
ปจจุบันหักดวยตนทุนของวัสดุซึ่งเก็บไวที่สถานที่กอสรางเพื่อใชในปที่ 3 จํานวน 100 ลานบาท

จํานวนรายได ตนทุนการกอสราง และกําไรที่รับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดเปนเวลา 3 ป
มีดังนี้

หนวย : ลานบาท
จํานวนสะสม
จนถึงปจจุบัน

จํานวนที่รับรู
ในปกอนๆ

จํานวนที่รับรู
ในปปจจุบัน

ปที่ 1
รายได (9,000 x 26%) 2,340 - 2,340
ตนทุนการกอสราง (8,050 x 26%) 2,093 - 2,093
กําไร 247 - 247

ปที่ 2
รายได (9,200 x 74%) 6,808 2,340 4,468
ตนทุนการกอสราง (8,200 x 74%) 6,068 2,093 3,975
กําไร 740 247 493

ปที่ 3
รายได (9,200 x 100%) 9,200 6,808 2,392
ตนทุนการกอสราง 8,200 6,068 2,132
กําไร 1,000 740 260

ค) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสัญญากอสราง

บริษัทดําเนินการกอสรางมาจนถึงสิ้นปที่ 1 โดยตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นชําระเปนเงินสดและ
เงินงวดที่เรียกเก็บจากผูวาจางและเงินรับลวงหนาไดรับชําระเปนเงินสด ตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้น
สําหรับสัญญากอสราง ข ค และ จ ไดรวมตนทุนของวัสดุที่ซื้อมาแตยังไมไดใชในงานกอสราง ผูวาจาง
ไดใหเงินลวงหนาแกกิจการสําหรับงานกอสรางตามสัญญา ข ค และ จ ที่ยังไมไดเริ่มทําขอมูลสําหรับ
งานระหวางกอสรางทั้ง 5 สัญญาเมื่อสิ้นปที่ 1 มีดังนี้
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หนวย : ลานบาท

สัญญา

ก ข ค ง จ รวม
รายไดคากอสรางที่รับรู (ยอหนา 22) 145 520 380 200 55 1,300
ตนทุนการกอสรางที่รับรู (ยอหนา 22) 110 450 350 250 55 1,215
ขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นที่รับรู (ยอหนา 36) - - - 40 30 70
กําไรที่รับรูหักขาดทุนที่รับรู 35 70 30 (90) (30) 15

ตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้นในระหวางงวด 110 510 450 250 100 1,420
ตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้นซึ่งรับรูเปน
คาใชจายในระหวางงวด (ยอหนา 22)

110 450 350 250 55 1,215

ตนทุนการกอสรางที่เกี่ยวของกับกิจกรรมใน
อนาคตซึ่งรับรูเปนสินทรัพย (ยอหนา 27)

- 60 100 - 45 205

รายไดคากอสราง (ดูขางตน) 145 520 380 200 55 1,300
เงินงวดที่เรียกเก็บ (ยอหนา 41) 100 520 380 180 55 1,235
รายไดคากอสรางตามสัญญาที่ยังไมไดเรียกเก็บ 45 - - 20 - 65
เงินรับลวงหนา (ยอหนา 41) - 80 20 - 25 125

ดังนั้น จํานวนที่ตองเปดเผยตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีดังตอไปนี้

หนวย : ลานบาท

รายไดคากอสรางที่รับรูเปนรายไดในระหวางงวด (ยอหนา 39.1) 1,300
ตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้นและกําไรที่รับรู (หักขาดทุนที่รับรู) จนถึงปจจุบัน 
(ยอหนา 40.1)

1,435

เงินลวงหนาที่ไดรับ (ยอหนา 40.2) 125
จํานวนทั้งสิ้นที่กิจการมีสิทธิเรียกรองจากผูวาจางสําหรับงานกอสรางซึ่งถือเปนสินทรัพย
(ยอหนา 42.1)

220

จํานวนทั้งสิ้นที่ผูวาจางมีสิทธิเรียกรองจากกิจการสําหรับงานกอสรางซึ่งถือเปนหนี้สิน
(ยอหนา 42.2)

(20)
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ขอมูลรายละเอียดการคํานวณขางลางนี้เปนเพียงตัวอยางของการคํานวณเพื่อใหเกิดความเขาใจ
เทานั้นกิจการไมจําเปนตองเปดเผยรายละเอียดการคํานวณ ดังกลาว

จํานวนเงินที่ตองเปดเผยตามที่กําหนดไวในยอหนา 40.1 42.1 และ 42.2 คํานวณดังตอไปนี้

    หนวย : ลานบาท

สัญญา

ก ข ค ง จ รวม
ตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้น 110 510 450 250 100 1,420
กําไรที่รับรูหักขาดทุนที่รับรู 35 70 30 (90) (30) 15

145 580 480 160 70 1,435
เงินงวดที่เรียกเก็บจากผูวาจาง 100 520 380 180 55 1,235
เงินที่กิจการมีสิทธิเรียกรองจากผูวาจาง 45 60 100 - 15 220
เงินที่ผูวาจางมีสิทธิเรียกรองจากกิจการ - - - (20) - (20)

จํานวนเงินที่ตองเปดเผยตามที่กําหนดไวในยอหนา 40.1 มีจํานวนเทากับจํานวนที่รับรูในงวดปจจุบัน 
เนื่องจากเปนการเปดเผยขอมูลของการดําเนินงานในปแรกเทานั้น  
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เรื่อง

สัญญาก่อสร้าง

คำแถลงการณ์

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 11 เรื่อง สัญญาก่อสร้าง พ.ศ.2552 ซึ่งเป็นการแก้ไขของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี.ระหว่างประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (IAS No.11 Construction Contracts (Bound volume 2009))

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2550)
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		การรับรู้รายได้ค่าก่อสร้างและค่าใช้จ่าย

		



		การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาก่อสร้าง

		





		มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1 ถึง 46 ทุกย่อหน้ามีความสำคัญเท่ากัน 
และมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ต้องอ่านโดยคำนึงถึงข้อกำหนดของแม่บทการบัญชี ในกรณีที่ไม่ได้ให้
แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
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วัตถุประสงค์

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะกำหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับรายได้และต้นทุนของสัญญาก่อสร้าง ประเด็นหลักทางการบัญชีที่เกี่ยวกับสัญญาก่อสร้างคือ การปันส่วนรายได้และต้นทุนให้กับงวดบัญชีที่มีการก่อสร้างเนื่องจากลักษณะของงานก่อสร้างส่วนใหญ่มีวันที่เริ่มต้นก่อสร้างกับวันที่สิ้นสุดการก่อสร้างต่างงวดบัญชีกัน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใช้เกณฑ์การรับรู้รายการตามที่ระบุไว้ในแม่บท
การบัญชีเพื่อกำหนดว่าเมื่อใดกิจการต้องรับรู้รายได้ค่าก่อสร้างและต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายไว้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ นอกจากนี้ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ยังได้ให้แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเกณฑ์การรับรู้รายการดังกล่าว

ขอบเขต

1.
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ถือปฏิบัติกับการบัญชีสำหรับสัญญาก่อสร้างในงบการเงิน
ของกิจการที่รับงานก่อสร้าง

2.
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง

คำนิยาม

3.
คำศัพท์ที่ใช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้

		สัญญาก่อสร้าง

		หมายถึง

		สัญญาที่ทำขึ้นโดยเฉพาะเพื่อก่อสร้างสินทรัพย์รายการเดียว หรือก่อสร้างสินทรัพย์หลายรายการซึ่งสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด หรือต้องพึ่งพากันในด้านการออกแบบ เทคโนโลยีและหน้าที่ หรือวัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์
ขั้นสุดท้าย



		สัญญาราคาคงที่

		หมายถึง

		สัญญาก่อสร้างซึ่งมีการตกลงด้วยราคาคงที่หรือด้วย อัตราคงที่ต่อหน่วยของผลผลิตซึ่งระบุไว้ในสัญญา ในบางกรณีราคาหรืออัตราที่ตกลงกันขึ้นอยู่กับการ เปลี่ยนแปลงของต้นทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา



		สัญญาต้นทุนบวกส่วนเพิ่ม

		หมายถึง

		สัญญาก่อสร้างซึ่งกิจการจะได้รับคืนต้นทุนตามที่ตกลงกันบวกส่วนเพิ่มซึ่งส่วนเพิ่มนั้นกำหนดเป็นอัตราร้อยละของต้นทุนดังกล่าวหรือเป็นจำนวนคงที่





4.
สัญญาก่อสร้างอาจทำขึ้นเพื่อก่อสร้างสินทรัพย์เพียงรายการเดียว เช่น สะพาน ตึก เขื่อน 
ท่อส่งน้ำมัน ถนน เรือ หรืออุโมงค์ หรืออาจทำขึ้นเพื่อก่อสร้างสินทรัพย์หลายรายการซึ่งสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดหรือต้องพึ่งพากันในด้านการออกแบบ เทคโนโลยีและหน้าที่ หรือวัตถุประสงค์
ในการใช้ประโยชน์ขั้นสุดท้าย ตัวอย่างเช่น สัญญาก่อสร้างโรงกลั่นน้ำมันและสัญญาก่อสร้างโรงงานและอุปกรณ์หลายรายการซึ่งมีความสัมพันธ์กัน

5.
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดให้สัญญาก่อสร้างรวมถึงสัญญาต่อไปนี้

5.1
สัญญาการให้บริการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการก่อสร้างสินทรัพย์ เช่น สัญญาว่าจ้างผู้จัดการโครงการ หรือสถาปนิก

5.2
สัญญาการซ่อมบำรุงหรือการรื้อถอนสินทรัพย์และสัญญาฟื้นฟูสภาพแวดล้อมภายหลังการรื้อถอนสินทรัพย์

6.
สัญญาก่อสร้างทำได้ในหลายลักษณะ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ระบุถึงสัญญาก่อสร้าง 2 ลักษณะ 
คือ สัญญาราคาคงที่และสัญญาต้นทุนบวกส่วนเพิ่ม สัญญาก่อสร้างบางสัญญาอาจมีลักษณะ
ผสมของทั้งสองลักษณะ เช่น สัญญาต้นทุนบวกส่วนเพิ่มซึ่งกำหนดราคาไว้ไม่ให้สูงเกินกว่าราคา
ที่ได้ตกลงกันไว้ ในสถานการณ์ดังกล่าวกิจการจำเป็นต้องพิจารณาเงื่อนไขทุกข้อตามที่ระบุไว้ใน
ย่อหน้าที่ 23 และ 24 เพื่อกำหนดว่าเมื่อใดกิจการต้องรับรู้รายได้ค่าก่อสร้างและค่าใช้จ่าย  

การรวมและการแยกสัญญาก่อสร้าง

7.
ตามปกติ ข้อกำหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ใช้ปฏิบัติกับสัญญาก่อสร้างแต่ละสัญญา
แยกจากกัน อย่างไรก็ตาม ในบางสถานการณ์ กิจการต้องนำมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาใช้ปฏิบัติกับส่วนประกอบต่างๆ ที่สามารถระบุแยกออกมาได้ของสัญญาหรือกลุ่มของสัญญาเพื่อแสดง
ให้เห็นถึงเนื้อหาของสัญญาหรือกลุ่มของสัญญาก่อสร้าง

8.
เมื่อกิจการทำสัญญาเพื่อก่อสร้างสินทรัพย์หลายรายการ การก่อสร้างสินทรัพย์แต่ละรายการให้ถือเสมือนว่าได้มีการทำสัญญาก่อสร้างแยกจากกัน หากเป็นไปตามเงื่อนไขทุกข้อต่อไปนี้

8.1
สินทรัพย์แต่ละรายการมีข้อเสนอที่แยกจากกัน

8.2
สินทรัพย์แต่ละรายการมีการต่อรองแยกจากกัน นอกจากนั้น กิจการและผู้ว่าจ้างสามารถยอมรับหรือปฏิเสธสัญญาส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์แต่ละรายการได้

8.3
ต้นทุนและรายได้ของสินทรัพย์แต่ละรายการสามารถระบุได้

9.
กิจการต้องปฏิบัติต่อกลุ่มสัญญาก่อสร้างเสมือนว่าเป็นสัญญาเดียว ไม่ว่ากลุ่มสัญญานั้นจะทำกับผู้ว่าจ้างเพียงรายเดียวหรือหลายราย หากเป็นไปตามเงื่อนไขทุกข้อต่อไปนี้

9.1
สัญญาหลายสัญญามีการต่อรองร่วมกันในลักษณะของสัญญาชุดเดียวกัน

9.2
สัญญาทุกสัญญามีความสัมพันธ์กันอย่างมากจนทำให้สัญญาแต่ละสัญญาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเดียวซึ่งมีอัตรากำไรร่วมกัน

9.3
การปฏิบัติตามสัญญาทุกสัญญาเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน หรือเกิดขึ้นเป็นลำดับต่อเนื่องกัน

10.
สัญญาก่อสร้างอาจให้สิทธิแก่ผู้ว่าจ้างหรืออาจมีการแก้ไขเพื่อให้ผู้ว่าจ้างว่าจ้างกิจการให้ก่อสร้างสินทรัพย์เพิ่มเติมได้ สินทรัพย์ที่สร้างเพิ่มเติมนี้ กิจการต้องปฏิบัติเสมือนว่าเป็นสัญญาก่อสร้างแยกต่างหาก เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

10.1
สินทรัพย์ที่ก่อสร้างเพิ่มเติมแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากสินทรัพย์ที่ระบุในสัญญาเดิมไม่ว่าจะเป็นในด้านการออกแบบ เทคโนโลยี หรือการใช้ประโยชน์

10.2
การต่อรองราคาของสินทรัพย์ที่ก่อสร้างเพิ่มเติมไม่ได้คำนึงถึงราคาตามสัญญาเดิม

รายได้ค่าก่อสร้าง

11.
รายได้ค่าก่อสร้างประกอบด้วย

11.1
จำนวนรายได้เมื่อเริ่มแรกตามที่ตกลงไว้ในสัญญา และ

11.2
จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสัญญาอันเกิดจากการดัดแปลงงาน
การเรียกร้องค่าชดเชย หรือการจ่ายเงินเพื่อจูงใจ หากเป็นไปตามเงื่อนไขทุกข้อต่อไปนี้

11.2.1
มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะก่อให้เกิดรายได้

11.2.2
สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ

12.
กิจการต้องวัดมูลค่ารายได้ค่าก่อสร้างด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือที่ค้างรับ 
การวัดมูลค่าของรายได้จะถูกกระทบจากความไม่แน่นอนต่าง ๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับผลของเหตุการณ์
ในอนาคต กิจการจึงต้องทบทวนประมาณการเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นหรือเมื่อความไม่แน่นอนนั้นหมดไป ดังนั้น จำนวนรายได้ค่าก่อสร้างในแต่ละงวดอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงดังตัวอย่างต่อไปนี้

12.1
กิจการและผู้ว่าจ้างอาจตกลงดัดแปลงงานหรือตกลงเกี่ยวกับค่าเสียหายที่ทำให้รายได้
ค่าก่อสร้างในงวดต่อมาเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากที่เคยตกลงไว้เมื่อเริ่มทำสัญญา

12.2
จำนวนรายได้ที่ตกลงไว้ตามสัญญาราคาคงที่อาจเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุน ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา

12.3
จำนวนรายได้ค่าก่อสร้างอาจลดลงเนื่องจากค่าปรับที่เกิดจากความล่าช้าซึ่งเป็นความผิดของกิจการที่ไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา

12.4
สัญญาราคาคงที่กำหนดจากราคาคงที่ต่อหน่วยของผลผลิตซึ่งทำให้รายได้ค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นเมื่อจำนวนหน่วยของผลผลิตเพิ่มขึ้น

13.
การดัดแปลงงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างจะทำให้ขอบเขตงานตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจทำให้รายได้ค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นหรือลดลง ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือ
การออกแบบของสินทรัพย์ หรือการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของสัญญา จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับการดัดแปลงงานจะรวมเป็นรายได้ค่าก่อสร้างได้ก็ต่อเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขทุกข้อต่อไปนี้

13.1
มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ผู้ว่าจ้างจะอนุมัติการดัดแปลงงานและจำนวนรายได้ที่เกิดจากการดัดแปลงนั้น

13.2
สามารถวัดมูลค่าของจำนวนรายได้ได้อย่างน่าเชื่อถือ

14.
ค่าชดเชย หมายถึง จำนวนที่กิจการจะเรียกเก็บจากผู้ว่าจ้างหรือบุคคลที่สามเพื่อเรียกคืนต้นทุน
ที่ไม่ได้รวมอยู่ในราคาตามสัญญาค่าชดเชยอาจเกิดจากผู้ว่าจ้างทำให้การก่อสร้างล่าช้า
ความผิดพลาดในการกำหนดรายละเอียดที่ใช้ หรือในการออกแบบ หรือเกิดจากการดัดแปลงงานที่ยังมีข้อโต้แย้งกันอยู่ การวัดมูลค่าของจำนวนรายได้ที่เกิดขึ้นจากค่าชดเชยมีความไม่แน่นอนสูงและมักขึ้นอยู่กับผลของการเจรจา ดังนั้น กิจการจะรวมค่าชดเชยเป็นรายได้ค่าก่อสร้างได้ก็ต่อเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขทุกข้อต่อไปนี้

14.1
มีการเจรจาถึงขั้นตกลงซึ่งทำให้มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ผู้ว่าจ้างจะรับผิดชอบต่อ
การเรียกร้องนั้น

14.2
มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ผู้ว่าจ้างจะยอมรับจำนวนเงินนั้นและเป็นจำนวนเงินที่สามารถวัดมูลค่าที่ผู้ว่าจ้างจะรับผิดชอบได้อย่างน่าเชื่อถือ

15.
จำนวนที่จ่ายให้เพื่อจูงใจ หมายถึง จำนวนเพิ่มเติมที่กิจการได้รับหากผลงานเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้หรือสูงกว่า ตัวอย่างเช่น สัญญาอาจระบุให้มีการจ่ายเงินจูงใจแก่กิจการหากงานก่อสร้างแล้วเสร็จก่อนสัญญา กิจการจะรวมเงินจูงใจเป็นรายได้ค่าก่อสร้างได้ก็ต่อเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขทุกข้อต่อไปนี้

15.1
งานก่อสร้างแล้วเสร็จจนถึงขั้นที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ผลงานจะเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้หรือสูงกว่า

15.2
สามารถวัดมูลค่าของจำนวนเงินที่จ่ายให้เพื่อจูงใจได้อย่างน่าเชื่อถือ

ต้นทุนการก่อสร้าง

16.
ต้นทุนการก่อสร้างประกอบด้วยรายการทุกข้อต่อไปนี้ 

16.1
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานก่อสร้างตามสัญญา

16.2
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโดยทั่วไปซึ่งสามารถปันส่วนให้กับงานก่อสร้างตามสัญญา

16.3
ต้นทุนอื่นที่สามารถเรียกเก็บจากผู้ว่าจ้างได้ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาก่อสร้าง

17.
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานก่อสร้างตามสัญญารวมถึงรายการต่อไปนี้

17.1
ต้นทุนค่าแรงงานและค่าควบคุมงานที่เกิดขึ้น ณ สถานที่ก่อสร้าง

17.2
ต้นทุนวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง

17.3
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง

17.4
ต้นทุนในการย้ายอาคาร เครื่องจักร และวัสดุไปหรือกลับจากสถานที่ก่อสร้าง

17.5
ต้นทุนในการเช่าอาคารและอุปกรณ์

17.6
ต้นทุนการออกแบบและการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับสัญญาก่อสร้าง

17.7
ประมาณการต้นทุนในการแก้ไขและประกันผลงานซึ่งรวมถึงต้นทุนในการรับประกัน
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

17.8
ค่าชดเชยที่บุคคลที่สามเรียกร้อง

รายได้ที่กิจการได้รับจากผลพลอยได้ซึ่งไม่รวมอยู่ในรายได้ค่าก่อสร้างอาจนำไปลดต้นทุนข้างต้นได้ ตัวอย่างเช่น รายได้จากการขายวัสดุเหลือใช้จากการก่อสร้าง หรือจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์เมื่อสิ้นสุดสัญญาก่อสร้าง

18.
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการก่อสร้างโดยทั่วไปและสามารถปันส่วนให้กับงานก่อสร้างรวมถึงรายการต่อไปนี้

18.1
ค่าประกันภัย

18.2
ต้นทุนการออกแบบและการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคซึ่งไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสัญญาก่อสร้าง

18.3
ค่าโสหุ้ยการก่อสร้าง

กิจการต้องใช้วิธีการปันส่วนต้นทุนที่เป็นระบบและสมเหตุสมผลอย่างสม่ำเสมอเพื่อปันส่วนต้นทุนทุกประเภทที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เกณฑ์ที่ใช้ในการปันส่วนต้องเป็นเกณฑ์ที่กำหนดจากระดับการดำเนินงานตามปกติของกิจกรรมการก่อสร้าง ค่าโสหุ้ยการก่อสร้างรวมถึงต้นทุนในการจัดทำและประมวลผลค่าแรงงาน ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างโดยทั่วไป และสามารถปันส่วนให้กับงานก่อสร้างยังรวมถึงต้นทุนการกู้ยืมหากกิจการถือปฏิบัติตามแนวทางที่อาจเลือกปฏิบัติตามที่ระบุในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม 


19. 
ต้นทุนอื่นที่สามารถเรียกเก็บจากผู้ว่าจ้างอาจรวมถึงต้นทุนการบริหารทั่วไปและต้นทุน
ในการพัฒนา ซึ่งต้องเป็นจำนวนที่กิจการสามารถเรียกเก็บตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา

20. 
ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างหรือไม่สามารถปันส่วนให้กับงานก่อสร้างได้ต้องไม่นำไปรวมเป็นต้นทุนของสัญญาก่อสร้าง ต้นทุนดังกล่าวประกอบด้วย

20.1 
ต้นทุนการบริหารทั่วไปซึ่งการเรียกชำระคืนจากผู้ว่าจ้างไม่ได้ระบุไว้ในสัญญา

20.2 
ต้นทุนในการขาย

20.3 
ต้นทุนในการวิจัยและพัฒนาซึ่งการเรียกชำระคืนจากผู้ว่าจ้างไม่ได้ระบุไว้ในสัญญา และ

20.4 
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานซึ่งไม่ได้นำมาใช้ในงานก่อสร้างดังกล่าว

21.

ต้นทุนการก่อสร้างรวมถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่กิจการแน่ใจว่าได้รับงานก่อสร้างจนกระทั่งงานก่อสร้างนั้นแล้วเสร็จตามสัญญา อย่างไรก็ตามต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสัญญาก่อสร้างซึ่งเกิดขึ้นเพื่อประกันว่ากิจการจะได้รับงานก่อสร้างจะถือเป็นต้นทุน การก่อสร้างหากสามารถระบุแยกต้นทุนดังกล่าวได้อย่างชัดเจน สามารถวัดมูลค่าได้
อย่างน่าเชื่อถือ และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับงานก่อสร้างนั้น ถ้ากิจการ
เคยรับรู้ต้นทุนที่เกิดขึ้นเพื่อประกันว่ากิจการจะได้รับงานก่อสร้างเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดขึ้น หากในงวดต่อมากิจการได้รับงานก่อสร้างนั้นกิจการต้องไม่นำต้นทุนดังกล่าวกลับมารวมเป็นต้นทุนการก่อสร้าง

การรับรู้รายได้ค่าก่อสร้างและต้นทุนค่าก่อสร้าง

22.
เมื่อกิจการสามารถประมาณผลของงานก่อสร้างตามสัญญาได้อย่างน่าเชื่อถือ กิจการต้องรับรู้รายได้ค่าก่อสร้างและต้นทุนการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับสัญญาก่อสร้างเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายตามลำดับ โดยอ้างอิงกับขั้นความสำเร็จของงานก่อสร้าง ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้องรับรู้ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากงานก่อสร้างตามสัญญาเป็นค่าใช้จ่ายทันทีตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 36

23.
ในกรณีที่สัญญาก่อสร้างเป็นสัญญาราคาคงที่ กิจการสามารถประมาณผลของงานก่อสร้างตามสัญญาได้อย่างน่าเชื่อถือก็ต่อเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขทุกข้อต่อไปนี้

23.1
รายได้ค่าก่อสร้างทั้งสิ้นสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ

23.2
มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับ
งานก่อสร้าง

23.3
ต้นทุนการก่อสร้างที่จะต้องจ่ายจนกระทั่งงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาสามารถ วัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ และขั้นความสำเร็จของงานก่อสร้าง ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานสามารถประมาณได้อย่างน่าเชื่อถือ 

23.4
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างสามารถระบุได้อย่างชัดเจนและวัดมูลค่าได้
อย่างน่าเชื่อถือ ซึ่งทำให้กิจการสามารถเปรียบเทียบต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นจริง
กับต้นทุนที่ได้ประมาณไว้

24.

ในกรณีที่สัญญาก่อสร้างเป็นสัญญาต้นทุนบวกส่วนเพิ่ม กิจการจะสามารถประมาณผล
ของงานก่อสร้างตามสัญญาได้อย่างน่าเชื่อถือก็ต่อเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขทุกข้อต่อไปนี้

24.1
มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง
กับงานก่อสร้าง

24.2
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างสามารถระบุได้อย่างชัดเจนและวัดมูลค่าได้
อย่างน่าเชื่อถือ ไม่ว่ากิจการจะสามารถเรียกต้นทุนนั้นคืนจากผู้ว่าจ้างได้หรือไม่

25.
การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายโดยอ้างอิงกับขั้นความสำเร็จของงานก่อสร้างตามสัญญาเรียกว่า 
วิธีอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ วิธีนี้เป็นการจับคู่รายได้ค่าก่อสร้างกับต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นตามขั้นความสำเร็จของงานก่อสร้าง ซึ่งทำให้การรายงานเกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย และกำไร
มีความสัมพันธ์กับอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ ดังนั้น วิธีนี้จึงให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับขอบเขตของกิจกรรมตามสัญญาก่อสร้างและผลงานที่ได้ทำในระหว่างงวด

26.
ภายใต้วิธีอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ กิจการรับรู้รายได้ค่าก่อสร้างเป็นรายได้ในกำไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีที่ทำการก่อสร้าง โดยปกติ กิจการมักจะรับรู้ต้นทุนการก่อสร้างเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีที่ทำการก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ต้นทุนการก่อสร้างทั้งสิ้นตามสัญญาส่วนที่คาดว่าจะสูงเกินกว่ารายได้ค่าก่อสร้างทั้งสิ้นตามสัญญา ให้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทันทีตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 36 

27.
กิจการอาจมีต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการก่อสร้างที่ต้องทำในอนาคต ต้นทุนการก่อสร้างดังกล่าวให้รับรู้เป็นสินทรัพย์หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับต้นทุนนั้นคืน จำนวนต้นทุนดังกล่าวนี้ถือเป็นจำนวนเงินที่กิจการจะได้รับจากผู้ว่าจ้าง และมักจัดประเภทเป็นงานระหว่างก่อสร้าง

28.

กิจการสามารถประมาณผลของงานก่อสร้างตามสัญญาได้อย่างน่าเชื่อถือก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างนั้น อย่างไรก็ตาม เมื่อมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นเกี่ยวกับจำนวนเงินที่จะเรียกเก็บได้ซึ่งได้นำไปรวมเป็นรายได้ตามสัญญาก่อสร้างและได้รับรู้เป็นรายได้ในกำไรหรือขาดทุนไปแล้ว จำนวนเงินที่ไม่สามารถเรียกเก็บได้หรือจำนวนเงินที่ได้รับคืนไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่อีกต่อไป ให้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายแทน
ที่จะนำไปปรับปรุงกับรายได้ค่าก่อสร้างตามสัญญา

29.

ตามปกติ กิจการสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือภายหลังการทำสัญญาที่ระบุถึงรายการ
ทุกข้อต่อไปนี้

29.1
สิทธิตามกฎหมายของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายในสินทรัพย์ที่ก่อสร้าง

29.2
สิ่งตอบแทนที่จะแลกเปลี่ยนกัน

29.3
ลักษณะและเงื่อนไขการชำระเงิน

ตามปกติ กิจการต้องมีระบบการจัดทำงบประมาณและรายงานทางการเงินภายในที่มีประสิทธิผล เมื่อมีเหตุจำเป็นกิจการต้องทบทวนและปรับปรุงประมาณการรายได้ค่าก่อสร้างและต้นทุนการก่อสร้างตามความคืบหน้าของงานก่อสร้าง การทบทวนและปรับปรุงประมาณการนี้ไม่ถือเป็นเหตุที่แสดงว่ากิจการไม่สามารถประมาณผลงานของงานก่อสร้างตามสัญญาได้อย่างน่าเชื่อถือ

30.
กิจการอาจกำหนดขั้นความสำเร็จของงานก่อสร้างได้หลายลักษณะโดยใช้วิธีที่สามารถวัดผลของงานที่ทำได้อย่างน่าเชื่อถือ วิธีที่ใช้ขึ้นอยู่กับลักษณะของสัญญาซึ่งอาจรวมถึงวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

30.1
อัตราส่วนของต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นของงานที่ทำเสร็จจนถึงปัจจุบันกับประมาณการต้นทุนการก่อสร้างทั้งสิ้น

30.2
การสำรวจเนื้องานที่ได้ทำแล้ว

30.3
การสำรวจอัตราส่วนของงานก่อสร้างที่ทำเสร็จกับงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาโดยพิจารณาจากการสำรวจทางกายภาพ

ทั้งนี้ ค่างวดงานและเงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้างมักไม่สะท้อนให้เห็นถึงงานที่ทำเสร็จ

31.
เมื่อกิจการกำหนดขั้นความสำเร็จของงานก่อสร้างโดยอ้างอิงกับต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบัน ต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบันต้องเป็นต้นทุนที่สะท้อนให้เห็นถึงงานที่ทำเสร็จเท่านั้น ตัวอย่างของต้นทุนการก่อสร้างที่ต้องไม่นำมารวมเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบัน ได้แก่

31.1
ต้นทุนการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการก่อสร้างในอนาคต เช่น ต้นทุนของวัสดุ 
ที่ได้ส่งไปสถานที่ก่อสร้างแต่ยังไม่ได้นำไปใช้ หรือวัสดุที่ได้เตรียมไว้เพื่อใช้ในงานก่อสร้างแต่ยังไม่ได้นำไปใช้ เว้นแต่วัสดุดังกล่าวได้จัดทำขึ้นหรือสร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับ
งานก่อสร้างนั้น

31.2
จำนวนที่จ่ายเป็นเงินล่วงหน้าให้กับผู้รับเหมาช่วงตามสัญญารับเหมาช่วง

32.
เมื่อกิจการไม่สามารถประมาณผลของงานก่อสร้างได้อย่างน่าเชื่อถือ กิจการต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทุกข้อต่อไปนี้ 

32.1
กิจการต้องรับรู้รายได้ไม่เกินกว่าต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้น และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะได้รับต้นทุนนั้นคืน

32.2
กิจการต้องรับรู้ต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นในระหว่างงวดเป็นค่าใช้จ่าย

กิจการต้องรับรู้ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากงานก่อสร้างเป็นค่าใช้จ่ายทันทีตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 36

33.
ในช่วงแรกของการก่อสร้าง กิจการมักไม่สามารถประมาณผลของงานก่อสร้างตามสัญญาได้
อย่างน่าเชื่อถือ แต่อาจมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นคืน  ดังนั้น กิจการต้องรับรู้รายได้เพียงไม่เกินจำนวนต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นซึ่งต้องเป็นจำนวนที่สามารถเรียกคืนจากผู้ว่าจ้างได้ เมื่อกิจการไม่สามารถประมาณผลของงานก่อสร้างได้อย่างน่าเชื่อถือจะไม่มีการรับรู้กำไร อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผลของงานก่อสร้างไม่สามารถประมาณได้อย่างน่าเชื่อถือ แต่อาจมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ต้นทุนการก่อสร้างทั้งสิ้นตามสัญญาจะสูงกว่ารายได้ทั้งสิ้นตามสัญญา ในกรณีนี้ ให้กิจการรับรู้จำนวนที่สูงกว่าดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายทันทีตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 36

34.
กิจการต้องรับรู้ต้นทุนการก่อสร้างตามสัญญาที่ไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะเรียกคืนจาก
ผู้ว่าจ้างได้ เป็นค่าใช้จ่ายทันที ตัวอย่างของสถานการณ์ที่ไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่
ในการเรียกคืนต้นทุนที่เกิดขึ้นจากผู้ว่าจ้างซึ่งกิจการอาจจำเป็นต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทันที ได้แก่

34.1
สัญญาที่ไม่มีผลบังคับตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์เนื่องจากมีข้อสงสัยอย่างมากเกี่ยวกับความถูกต้องของสัญญา

34.2
งานก่อสร้างตามสัญญาจะสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับผลการตัดสินคดีหรือการตีความตามกฎหมาย

34.3
งานก่อสร้างเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ที่อาจถูกเวนคืนหรือยึดคืน


34.4
ผู้ว่าจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันในสัญญาก่อสร้าง หรือ


34.5
กิจการไม่สามารถปฏิบัติให้เสร็จสิ้นหรือบรรลุภาระผูกพันตามสัญญาก่อสร้างได้

35.
เมื่อความไม่แน่นอนซึ่งทำให้กิจการไม่สามารถประมาณผลของงานก่อสร้างตามสัญญาได้อย่างน่าเชื่อถือได้หมดไป กิจการต้องรับรู้รายได้และต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 22 แทนการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 32

การรับรู้ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

36. 
เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ต้นทุนการก่อสร้างทั้งสิ้นจะสูงกว่ารายได้ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น กิจการต้องรับรู้ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นค่าใช้จ่ายทันที

37.  
ขาดทุนดังกล่าวต้องพิจารณาโดยไม่คำนึงว่า

37.1  
งานก่อสร้างตามสัญญาได้เริ่มแล้วหรือไม่

37.2  
ขั้นความสำเร็จของงานก่อสร้าง หรือ

37.3  
จำนวนกำไรที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสัญญาก่อสร้างอื่น ซึ่งไม่ถือเป็นสัญญาก่อสร้างเดียวตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 9

การเปลี่ยนแปลงประมาณการ

38.
วิธีอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จต้องใช้จำนวนสะสมของรายได้ค่าก่อสร้างและต้นทุนการก่อสร้าง
ในแต่ละงวดบัญชีกับประมาณการรายได้ค่าก่อสร้างและต้นทุนการก่อสร้างตามสัญญาของงวดบัญชีปัจจุบัน ดังนั้น ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประมาณการรายได้ค่าก่อสร้าง หรือต้นทุนการก่อสร้าง หรือผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประมาณการผลของงานก่อสร้าง ให้ถือเป็น
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด) ให้กิจการนำจำนวนประมาณการที่เปลี่ยนใหม่มาพิจารณากำหนดจำนวนรายได้ และค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนในงวดที่มีการเปลี่ยนประมาณการทางบัญชีและงวดต่อๆ ไป

การเปิดเผยข้อมูล

39.
กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้

39.1
จำนวนรายได้ค่าก่อสร้างที่รับรู้เป็นรายได้ในระหว่างงวด

39.2
วิธีที่ใช้ในการกำหนดรายได้ค่าก่อสร้างที่รับรู้เป็นรายได้ในระหว่างงวด

39.3
วิธีที่ใช้ในการกำหนดขั้นความสำเร็จของงานระหว่างก่อสร้าง

40.
กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้เกี่ยวกับสัญญางานก่อสร้างระหว่างทำที่มีอยู่ ณ วัน

         สิ้นรอบระยะเวลารายงาน

40.1
จำนวนรวมของต้นทุนที่เกิดขึ้นและกำไรที่รับรู้ (หักด้วยขาดทุนที่รับรู้) จนถึงปัจจุบัน

40.2
จำนวนเงินรับล่วงหน้า

40.3
จำนวนเงินประกันผลงาน

41.
เงินประกันผลงาน หมายถึง จำนวนเงินงวดที่เรียกเก็บที่ยังไม่ได้รับชำระ จนกว่าจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินดังกล่าวหรือจนกว่าผู้รับจ้างจะแก้ไขข้อบกพร่องของงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ เงินงวดที่เรียกเก็บ หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้รับจ้างเรียกเก็บจาก
ผู้ว่าจ้างสำหรับงานที่ได้ทำแล้วตามสัญญาไม่ว่าจำนวนดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะได้จ่ายแล้วหรือไม่ก็ตาม เงินรับล่วงหน้า หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้รับจ้างได้รับก่อนเริ่มปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกัน

42.
กิจการต้องแสดงรายการทุกข้อต่อไปนี้ 

42.1
จำนวนเงินทั้งสิ้นที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากผู้ว่าจ้างสำหรับงานก่อสร้างทุกสัญญา เป็นสินทรัพย์ของกิจการ

42.2
จำนวนเงินทั้งสิ้นที่ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกร้องจากกิจการสำหรับงานก่อสร้างทุกสัญญา เป็นหนี้สินของกิจการ

43.
จำนวนเงินทั้งสิ้นที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากผู้ว่าจ้างสำหรับงานก่อสร้างตามสัญญาเป็นจำนวนสุทธิของ

43.1
ต้นทุนที่เกิดขึ้นบวกด้วยกำไรที่รับรู้หักด้วย

43.2
ผลรวมของขาดทุนที่รับรู้และเงินงวดที่เรียกเก็บ

สำหรับงานก่อสร้างที่อยู่ระหว่างทำทุกสัญญา ซึ่งต้นทุนที่เกิดขึ้นบวกด้วยกำไรที่รับรู้ (หักด้วยขาดทุนที่รับรู้) มีจำนวนเกินกว่าเงินงวดที่เรียกเก็บ

44.
จำนวนเงินทั้งสิ้นที่ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกร้องจากกิจการสำหรับงานก่อสร้างตามสัญญาเป็นจำนวนสุทธิของ

44.1
ต้นทุนที่เกิดขึ้นบวกด้วยกำไรที่รับรู้หักด้วย

44.2
ผลรวมของขาดทุนที่รับรู้และเงินงวดที่เรียกเก็บ

สำหรับงานก่อสร้างที่อยู่ระหว่างทำทุกสัญญาซึ่งเงินงวดที่เรียกเก็บมีจำนวนเกินกว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นบวกด้วยกำไรที่รับรู้ (หักด้วยขาดทุนที่รับรู้) 

45.
กิจการต้องเปิดเผยหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นอาจเกิดจากรายการต่าง ๆ เช่น ต้นทุนในการรับประกันผลงาน การเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าปรับ หรือผลขาดทุนอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

วันถือปฏิบัติ

46. 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป 

ภาคผนวก

ภาคผนวกนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น และไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ภาคผนวกนี้ได้จัดทำขึ้นโดยครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้

ก)
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการบัญชี

กิจการรับรู้รายได้ค่าก่อสร้างตามสัญญาราคาคงที่ด้วยวิธีอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ โดยใช้อัตราส่วนของชั่วโมงแรงงานที่เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบันกับประมาณการชั่วโมงแรงงานทั้งสิ้นสำหรับงานก่อสร้างแต่ละงาน

กิจการรับรู้รายได้ค่าก่อสร้างตามสัญญาต้นทุนบวกส่วนเพิ่มโดยใช้ต้นทุนที่เกิดขึ้นในระหว่างงวด
ซึ่งกิจการคาดว่าจะได้รับคืนบวกส่วนเพิ่มตามที่ตกลงไว้ในสัญญา โดยใช้อัตราส่วนของต้นทุนที่เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบันกับประมาณการต้นทุนการก่อสร้างทั้งสิ้น

ข)
การรับรู้รายได้ค่าก่อสร้างและค่าใช้จ่าย

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงวิธีหนึ่งในการกำหนดขั้นความสำเร็จของงานก่อสร้างและเวลาที่ต้องรับรู้รายได้ ค่าก่อสร้างและค่าใช้จ่าย (ดูย่อหน้าที่ 22 ถึง 35)

กิจการทำสัญญาก่อสร้างสะพานแบบสัญญาราคาคงที่เป็นจำนวน 9,000 ล้านบาท ดังนั้นรายได้ที่
ตกลงตามสัญญามีจำนวน 9,000 ล้านบาท กิจการประมาณต้นทุนการก่อสร้างเมื่อเริ่มทำสัญญาไว้เป็นจำนวน 8,000 ล้านบาท โดยคาดว่าจะใช้เวลาในการก่อสร้าง 3 ปี


เมื่อสิ้นปีที่ 1 ประมาณการต้นทุนการก่อสร้างของกิจการได้เพิ่มขึ้นเป็น 8,050 ล้านบาท

ในปีที่ 2 ผู้ว่าจ้างตกลงดัดแปลงงานตามสัญญาและเพิ่มรายได้ค่าก่อสร้างให้อีกจำนวน 200 ล้านบาท กิจการประมาณว่าต้นทุนการก่อสร้างในส่วนที่ดัดแปลงจะมีจำนวนเพิ่มขึ้น 150 ล้านบาท

เมื่อสิ้นปีที่ 2 ต้นทุนที่เกิดขึ้นได้รวมวัสดุที่เก็บไว้ ณ สถานที่ก่อสร้างเพื่อใช้ในงานก่อสร้างในปีที่ 3 จำนวน 100 ล้านบาท

กิจการกำหนดขั้นความสำเร็จของงานก่อสร้างโดยคำนวณจากอัตราส่วนของต้นทุนที่เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบันกับประมาณการต้นทุนการก่อสร้างทั้งสิ้นซึ่งเป็นประมาณการครั้งล่าสุด ตารางต่อไปนี้แสดงการสรุปผลข้อมูลทางการเงินในระหว่างงวดที่มีการก่อสร้าง

		

		หน่วย : ล้านบาท



		

		ปีที่ 1

		ปีที่ 2

		ปีที่ 3



		จำนวนรายได้ที่ตกลงไว้เมื่อเริ่มทำสัญญา

		9,000

		9,000

		9,000



		จำนวนรายได้จากการดัดแปลงงานก่อสร้าง

		-

		200

		200



		จำนวนรายได้ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

		9,000

		9,200

		9,200



		ต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบัน

		2,093

		6,168

		8,200



		ต้นทุนการก่อสร้างที่คาดว่าจะต้องจ่ายจนกระทั่งงานแล้วเสร็จ

		5,957

		2,032

		-



		ประมาณการต้นทุนการก่อสร้างทั้งสิ้น

		8,050

		8,200

		8,200



		ประมาณการกำไร

		950

		1,000

		1,000



		ขั้นความสำเร็จของงานก่อสร้าง

		26%

		74%

		100%





ขั้นความสำเร็จของงานก่อสร้างสำหรับปีที่ 2 (74%) กำหนดโดยการนำต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบันหักด้วยต้นทุนของวัสดุซึ่งเก็บไว้ที่สถานที่ก่อสร้างเพื่อใช้ในปีที่ 3 จำนวน 100 ล้านบาท

จำนวนรายได้ ต้นทุนการก่อสร้าง และกำไรที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวดเป็นเวลา 3 ปี
มีดังนี้

		หน่วย : ล้านบาท



		

		จำนวนสะสม

จนถึงปัจจุบัน

		จำนวนที่รับรู้

ในปีก่อนๆ

		จำนวนที่รับรู้

ในปีปัจจุบัน



		ปีที่ 1

		

		

		



		รายได้ (9,000 x 26%)

		 2,340 

		-

		 2,340 



		ต้นทุนการก่อสร้าง (8,050 x 26%)

		 2,093 

		-

		 2,093 



		กำไร

		247 

		-

		 247 



		ปีที่ 2

		

		

		



		รายได้ (9,200 x 74%)

		 6,808 

		 2,340 

		 4,468 



		ต้นทุนการก่อสร้าง (8,200 x 74%)

		 6,068 

		 2,093 

		 3,975 



		กำไร

		 740 

		 247 

		 493 



		ปีที่ 3

		

		

		



		รายได้ (9,200 x 100%)

		 9,200 

		 6,808 

		 2,392 



		ต้นทุนการก่อสร้าง

		 8,200 

		 6,068 

		2,132 



		กำไร

		1,000 

		 740 

		 260 





ค)
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาก่อสร้าง

บริษัทดำเนินการก่อสร้างมาจนถึงสิ้นปีที่ 1 โดยต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นชำระเป็นเงินสดและเงินงวดที่เรียกเก็บจากผู้ว่าจ้างและเงินรับล่วงหน้าได้รับชำระเป็นเงินสด ต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นสำหรับสัญญาก่อสร้าง ข ค และ จ ได้รวมต้นทุนของวัสดุที่ซื้อมาแต่ยังไม่ได้ใช้ในงานก่อสร้าง ผู้ว่าจ้างได้ให้เงินล่วงหน้าแก่กิจการสำหรับงานก่อสร้างตามสัญญา ข ค และ จ ที่ยังไม่ได้เริ่มทำข้อมูลสำหรับงานระหว่างก่อสร้างทั้ง 5 สัญญาเมื่อสิ้นปีที่ 1 มีดังนี้

		

		หน่วย : ล้านบาท



		

		สัญญา



		

		ก

		ข

		ค

		ง

		จ

		รวม



		รายได้ค่าก่อสร้างที่รับรู้ (ย่อหน้า 22)

		145

		520

		380

		200

		55

		1,300



		ต้นทุนการก่อสร้างที่รับรู้ (ย่อหน้า 22)

		110

		450

		350

		250

		55

		1,215



		ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่รับรู้ (ย่อหน้า 36)

		-

		-

		-

		40

		30

		70



		กำไรที่รับรู้หักขาดทุนที่รับรู้

		35

		70

		30

		(90)

		(30)

		15



		

		

		

		

		

		

		



		ต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นในระหว่างงวด

		110

		510

		450

		250

		100

		1,420



		ต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นซึ่งรับรู้เป็น

ค่าใช้จ่ายในระหว่างงวด (ย่อหน้า 22)

		110

		450

		350

		250

		55

		1,215



		ต้นทุนการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมใน

อนาคตซึ่งรับรู้เป็นสินทรัพย์ (ย่อหน้า 27)

		-

		60

		100

		-

		45

		205



		รายได้ค่าก่อสร้าง (ดูข้างต้น)

		145

		520

		380

		200

		55

		1,300



		เงินงวดที่เรียกเก็บ (ย่อหน้า 41)

		100

		520

		380

		180

		55

		1,235



		รายได้ค่าก่อสร้างตามสัญญาที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ

		45

		-

		-

		20

		-

		65



		เงินรับล่วงหน้า (ย่อหน้า 41)

		-

		80

		20

		-

		25

		125





ดังนั้น จำนวนที่ต้องเปิดเผยตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีดังต่อไปนี้

		หน่วย : ล้านบาท



		รายได้ค่าก่อสร้างที่รับรู้เป็นรายได้ในระหว่างงวด (ย่อหน้า 39.1)

		1,300



		ต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นและกำไรที่รับรู้ (หักขาดทุนที่รับรู้) จนถึงปัจจุบัน 
(ย่อหน้า 40.1)

		1,435



		เงินล่วงหน้าที่ได้รับ (ย่อหน้า 40.2) 

		125



		จำนวนทั้งสิ้นที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากผู้ว่าจ้างสำหรับงานก่อสร้างซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ 
(ย่อหน้า 42.1)

		220



		จำนวนทั้งสิ้นที่ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกร้องจากกิจการสำหรับงานก่อสร้างซึ่งถือเป็นหนี้สิน
(ย่อหน้า 42.2)

		(20)





ข้อมูลรายละเอียดการคำนวณข้างล่างนี้เป็นเพียงตัวอย่างของการคำนวณเพื่อให้เกิดความเข้าใจเท่านั้นกิจการไม่จำเป็นต้องเปิดเผยรายละเอียดการคำนวณ ดังกล่าว

จำนวนเงินที่ต้องเปิดเผยตามที่กำหนดไว้ในย่อหน้า 40.1 42.1 และ 42.2 คำนวณดังต่อไปนี้












    หน่วย : ล้านบาท

		

		สัญญา



		

		ก

		ข

		ค

		ง

		จ

		รวม



		ต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้น

		110

		510

		450

		250

		100

		1,420



		กำไรที่รับรู้หักขาดทุนที่รับรู้

		35

		70

		30

		(90)

		(30)

		15



		

		145

		580

		480

		160

		70

		1,435



		เงินงวดที่เรียกเก็บจากผู้ว่าจ้าง

		100

		520

		380

		180

		55

		1,235



		เงินที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากผู้ว่าจ้าง

		45

		60

		100

		-

		15

		220



		เงินที่ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกร้องจากกิจการ

		-

		-

		-

		(20)

		-

		(20)





จำนวนเงินที่ต้องเปิดเผยตามที่กำหนดไว้ในย่อหน้า 40.1 มีจำนวนเท่ากับจำนวนที่รับรู้ในงวดปัจจุบัน เนื่องจากเป็นการเปิดเผยข้อมูลของการดำเนินงานในปีแรกเท่านั้น  
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