เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๖๖ ง

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๕๖/๒๕๕๗
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๕ (ปรับปรุง ๒๕๕๗)
เรื่อง สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
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 และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๓๘ (๓/๒๕๕๗) เมื่ อ วั น ที่ ๒๘ ตุ ล าคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึ ง ออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ ยกเลิ กประกาศสภาวิช าชีพ บัญ ชี ที่ ๕๕/๒๕๕๓ เรื่ อ ง การตี ความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๕ เรื่อง สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
ข้อ ๓ ให้ใช้การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๕ (ปรับปรุง ๒๕๕๗)
เรื่อง สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ประสัณห์ เชื้อพานิช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557)
เรือ่ ง สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

คําแถลงการณ์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าํ หนดขึ้นโดยการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ระหว่ า งประเทศ ฉบั บ ที่ 15 เรื่ อ ง สั ญ ญาสํา หรั บ การก่ อ สร้ าง
อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็ นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่ส้ นิ สุดใน
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (IFRIC Interpretation 15: Agreements for the Construction of Real Estate
(Bound Volume 2013 Consolidated without early application))
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง จากฉบั บ ปี 2552
โดยปรับปรุงการอ้ างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น

1

สารบัญ
จากย่อหน้าที ่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557)
เรือ่ ง สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
อ้างอิง
ความเป็ นมา
ขอบเขต
ประเด็น
มติ

1
4
6
7

การพิจารณาว่าสัญญาอยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง
2557) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง (เมื่อมีการประกาศใช้) หรื อมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) เรือ่ ง รายได้ (เมือ่ มีการประกาศใช้)
การบัญชีสําหรับรายได้จากการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
การเปิ ดเผยข้อมูล
การแก้ไขภาคผนวกของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) เรือ่ ง
รายได้ (เมือ่ มีการประกาศใช้)

10
13
20

วันถือปฏิบตั ิและการปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง

24

22
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาสําหรับ
การก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ ได้ กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 1 ถึง 25

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557)
เรือ่ ง สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
อ้างอิง








มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การนําเสนองบการเงิ น
(เมื่อมีการ
ประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณ
การทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง (เมื่อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง รายได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ประมาณการหนี้ สิน หนี้ สินทีอ่ าจเกิดขึ้น
และสินทรัพย์ทีอ่ าจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้ )
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 12 (ปรั บ ปรุ ง 2557) เรื่ อ ง ข้อ ตกลง
สัมปทานการให้บริการ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง โปรแกรมสิทธิ
พิเศษแก่ลกู ค้า (เมื่อมีการประกาศใช้ )

ความเป็ นมา
1

2

3

ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กิจการซึ่งพัฒนาก่อสร้ างอสังหาริมทรัพย์ท้งั ที่ดาํ เนินการโดยกิจการหรือ
การจ้ างผู้ รับ เหมาช่ วง อาจทํา สัญ ญากับผู้ ซ้ ื อรายหนึ่ งหรื อมากกว่ าหนึ่ งรายก่ อนที่การก่ อสร้ า ง
จะเสร็จสิ้น สัญญาดังกล่าวมีด้วยกันหลายรูปแบบ
ตั ว อย่ า งเช่ น กิ จ การซึ่ ง ก่ อ สร้ างอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ป ระเภทที่ อ ยู่ อ าศั ย อาจเริ่ ม ขายหน่ ว ย
อสังหาริมทรัพย์น้ัน (บ้ านหรือห้ องชุด) ในช่ วงที่โครงการยังไม่เสร็จ (“off plan”) กล่าวคือ
ในขณะที่การก่อสร้ างยังดําเนินอยู่หรือเพียงเริ่มดําเนินการ ผู้ซ้ ือแต่ละรายเข้ าทําสัญญากับกิจการ
เพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์หน่ วยนั้นๆ เมื่ออสังหาริมทรัพย์พร้ อมให้ เข้ าครอบครองโดยทั่วไปผู้ซ้ ือ
ชํา ระเงิน มั ด จํา ให้ แ ก่ กิจการ ซึ่ งผู้ ซ้ ื อสามารถเรี ย กเงิน มั ด จํา คื น ได้ ใ นกรณีท่ีกิจ การไม่ ส ามารถ
ก่ อ สร้ า งให้ แ ล้ ว เสร็จ ตามเงื่ อ นไขของสัญ ญาเท่า นั้ น ผู้ ซ้ ื อจะชํา ระยอดราคาซื้ อที่ค้ า งชํา ระเมื่ อ
การก่อสร้ างเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญาและผู้ซ้ ือเป็ นเจ้ าของสินทรัพย์น้ัน
กิจการซึ่งก่อสร้ างอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์หรือเชิงอุตสาหกรรมอาจทําสัญญากับผู้ซ้ ือเพียงราย
เดี ย ว ซึ่ ง ผู้ ซ้ ื ออาจได้ รั บ ข้ อ กํา หนดให้ ชํา ระค่ า ก่ อ สร้ า งเป็ นรายงวดในระหว่ า งการก่ อ สร้ า งจน

3

การก่อสร้ างเสร็จสิ้น การก่อสร้ างดังกล่าวอาจมีข้ ึนบนที่ดินที่เป็ นกรรมสิทธิ์ของผู้ซ้ ือเองหรือที่ดิน
ที่ได้ มาจากการเช่าก่อนที่การก่อสร้ างจะเริ่มขึ้น

ขอบเขต
4
5

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้ใ ช้ กับการบัญชี สาํ หรั บการรั บรู้รายได้ และ
ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องของกิจการที่ดาํ เนินการก่อสร้ างอสังหาริมทรัพย์เองหรือการจ้ างผู้รับเหมาช่วง
สัญญาที่อยู่ในขอบเขตของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ คือสัญญาสําหรับ
การก่อสร้ างอสังหาริมทรัพย์ และอาจรวมไปถึงสัญญาการส่งมอบสินค้ าและบริการอื่นๆ

ประเด็น
6

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้อภิปราย 2 ประเด็น ดังนี้
6.1 สัญญาการก่อสร้ างอยู่ภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง สัญญาก่อสร้ าง (เมื่อมีการประกาศใช้ ) หรือมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง
2557) เรื่อง รายได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
6.2 รายได้ จากการก่อสร้ างอสังหาริมทรัพย์ควรรับรู้เมื่อใด

มติ
7

8

การอภิปรายดังต่อไปนี้มีข้อสมมติว่ากิจการได้ มีการวิเคราะห์สัญญาการก่อสร้ างอสังหาริมทรัพย์
และสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องและได้ ข้อสรุปว่ากิจการไม่มีส่วนร่ วมในการบริหารถึงระดับที่เกี่ยวข้ อง
กับ ความเป็ นเจ้ า ของอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ หรื อ ไม่ มี อ ํา นาจควบคุ ม อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ท่ีก่ อ สร้ า งนั้ น
ที่อาจทําให้ กิจการไม่ สามารถรั บรู้ส่ิงตอบแทนบางส่ วนหรื อทั้งหมดเป็ นรายได้ ได้ หากกิจการ
ไม่สามารถรับรู้ส่งิ ตอบแทนบางส่วนเป็ นรายได้ การอภิปรายดังต่อไปนี้จะใช้ ได้ เฉพาะในส่วนของ
สัญญาที่สามารถรับรู้รายได้ ได้ เท่านั้น
ภายใต้ ข้อกําหนดในสัญญาสัญญาหนึ่ง นอกจากการสร้ างอสังหาริมทรัพย์แล้ ว กิจการอาจมีสญ
ั ญาที่
ต้ องส่งมอบสินค้ าหรื อให้ บริ การด้ วย เช่ น การขายที่ดิน หรือการให้ บริ การที่เกี่ยวกับการบริหาร
อสังหาริ มทรั พย์ และตามที่กล่ าวในย่ อหน้ าที่ 13 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรั บปรุง
2557) เรื่อง รายได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) กําหนดว่าภายใต้ สญ
ั ญาสัญญาหนึ่ง กิจการอาจต้ องแยก
ส่ วนประกอบที่สามารถระบุ ได้ ของสัญญาดั งกล่ าวโดยส่ วนประกอบหนึ่ งในนั้ นคื อการก่ อสร้ าง
อสังหาริมทรัพย์ และต้ องปั นส่วนมูลค่ ายุ ติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้ รับหรื อจะได้ รับตามสัญญา
ให้ กับส่วนประกอบแต่ ละส่วนของสัญญานั้น เมื่อระบุส่วนประกอบได้ อย่างชัดเจนแล้ ว กิจการต้ อง
ปฏิบัติตามย่ อหน้ าที่ 10 ถึง 12 ของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ สําหรับ
ส่วนประกอบของการก่อสร้ างอสังหาริมทรัพย์เพื่อพิจารณาส่วนประกอบนั้นๆ อยู่ภายใต้ ขอบเขตของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาก่อสร้ าง (เมื่อมีการประกาศใช้ ) หรือ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง รายได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ข้ อกําหนด
4

9

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาก่อสร้ าง (เมื่อมีการประกาศใช้ )
จะนําไปใช้ กบั ส่วนประกอบของสัญญาที่เข้ าข่ายเป็ นสัญญาก่อสร้ าง
การอภิปรายต่อไปนี้เกี่ยวข้ องกับสัญญาการก่อสร้ างอสังหาริมทรัพย์ซ่ึงรวมถึงส่วนประกอบที่เป็ น
การก่อสร้ างอสังหาริมทรัพย์ท่รี ะบุได้ จากสัญญาที่มีส่วนประกอบอื่นรวมอยู่ด้วย

การ พิจ ารณาว่ าสัญญาอยู่ ภ ายใต้ข อบเขตของมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 11 (ปรับ ปรุ ง
2557) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18
(ปรับปรุง 2557) เรือ่ ง รายได้ (เมือ่ มีการประกาศใช้)
10 การพิ จ ารณาว่ าสั ญ ญาสํ า หรั บ การก่ อ สร้ างอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ อ ยู่ ภายใต้ ขอบเขตของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาก่อสร้ าง (เมื่อมีการประกาศใช้ )
หรือมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง รายได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ขึ้นอยู่
กับข้ อกําหนดของสัญญานั้น รวมทั้งข้ อเท็จจริงและกรณีแวดล้ อมของสัญญานั้น ซึ่งการพิจารณา
ดังกล่าวจําเป็ นต้ องอาศัยดุลพินิจที่เกี่ยวข้ องกับสัญญาแต่ละสัญญา
11 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557) เรื่ อง สัญญาก่อสร้ าง (เมื่อมีการประกาศใช้ )
จะนํามาปฏิบัติเมื่อสัญญาดังกล่ าวเป็ นไปตามคํานิยามของสัญญาก่อสร้ างที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 3
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาก่อสร้ าง (เมื่อมีการประกาศใช้ )
“สั ญ ญาที่ ท ํ า ขึ้ นโดยเฉพาะเพื่ อก่ อ สร้ างสิ น ทรั พ ย์ ร ายการเดี ย วหรื อ ก่ อ สร้ างสิ น ทรั พ ย์
หลายรายการ…” ซึ่งสัญญาการก่อสร้ างอสังหาริมทรัพย์จะเป็ นไปตามนิยามของสัญญาก่อสร้ าง
ก็ต่อเมื่อผู้ซ้ ือสามารถกําหนดส่วนประกอบโครงสร้ างหลักของการออกแบบอสังหาริมทรัพย์ก่อนที่
การก่อสร้ างจะเริ่มขึ้น และ/หรือสามารถกําหนดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างหลักได้ ในระหว่างที่มี
การก่ อ สร้ าง (ไม่ ว่ า ผู้ ซ้ ื อใช้ สิท ธิ ห รื อ ไม่ ก ็ต าม) เมื่ อ มี ก ารนํา มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 11
(ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาก่อสร้ าง (เมื่อมีการประกาศใช้ ) มาปฏิบัติ สัญญาก่อสร้ างยังรวมถึง
สัญญาต่ างๆ หรื อส่วนประกอบต่ างๆ สําหรับการให้ บริการที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการก่อสร้ าง
อสั ง หาริ มทรั พย์ ท่ี เป็ นไปตามข้ อกํ า หนดในย่ อหน้ าที่ 5.1 ของมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาก่อสร้ าง (เมื่อมีการประกาศใช้ ) และย่ อหน้ าที่ 4 ของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง รายได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
12 ในทางตรงกันข้ าม สัญญาการก่อสร้ างอสังหาริมทรัพย์ท่ีผ้ ูซ้ ือมีอาํ นาจจํากัดในการกําหนดหรือ
ออกแบบอสังหาริมทรัพย์น้ัน เช่ น ผู้ซ้ ือเลือกแบบจากทางเลือกที่กิจการเป็ นผู้เสนอให้ หรือผู้ซ้ ือ
สามารถขอเปลี่ยนแปลงจากแบบพื้นฐานที่กาํ หนดให้ ได้ อย่างจํากัด สัญญาดังกล่าวถือเป็ นสัญญา
การขายสิ น ค้ า ซึ่ ง อยู่ ภ ายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 18 (ปรั บ ปรุ ง 2557)
เรื่อง รายได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
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การบัญชีสําหรับรายได้จากการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
สัญญาทีถ่ ือเป็ นสัญญาก่อสร้าง
13 เมื่ อ สัญ ญาดั ง กล่ า วอยู่ ภ ายใต้ ข อบเขตของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 11 (ปรั บ ปรุ ง 2557)
เรื่อง สัญญาก่อสร้ าง (เมื่อมีการประกาศใช้ ) และกิจการสามารถประเมินผลของงานก่อสร้ างได้
อย่ า งน่ า เชื่ อ ถือ กิจ การต้ อ งรั บ รู้ร ายได้ โ ดยอ้ า งอิง กับ ขั้ น ความสํา เร็จ ของกิจ กรรมตามสัญ ญา
ซึ่งเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาก่อสร้ าง (เมื่อมีการ
ประกาศใช้ )
14 หากสัญญานั้นไม่เป็ นไปตามคํานิยามของสัญญาก่อสร้ าง สัญญาดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ ขอบเขตของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง รายได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ซึ่งในกรณี
ดังกล่าว กิจการต้ องพิจารณาว่าสัญญานั้นเป็ นสัญญาการให้ บริการหรือสัญญาการขายสินค้ า
สัญญาทีถ่ ือเป็ นสัญญาการให้บริการ
15 หากกิจการไม่ต้องจัดหาและส่งมอบวัสดุก่อสร้ าง สัญญาดังกล่าวอาจเป็ นเพียงสัญญาการให้ บริการ
ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 18 (ปรั บ ปรุ ง 2557) เรื่ อ ง รายได้ (เมื่ อ มี ก ารประกาศใช้ )
ในกรณีดังกล่าวหากเป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าํ หนดในย่อหน้ าที่ 20 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18
(ปรับปรุง 2557) เรื่อง รายได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) รายได้ จากการให้ บริการจะรับรู้โดยอ้ างอิง
กับขั้นความสําเร็จของรายการค้ าโดยใช้ วิธีอัตราส่วนของงานที่ทาํ เสร็จ ซึ่งวิธีดังกล่ าวสามารถนํา
ข้ อกําหนดตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาก่อสร้ าง (เมื่อมีการ
ประกาศใช้ ) มาปฏิบัติกบั การรับรู้รายได้ และค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องของรายการลักษณะนี้ (มาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง รายได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ย่อหน้ าที่ 21)
สัญญาทีถ่ ือเป็ นสัญญาการขายสินค้า
16 หากกิจการต้ องให้ บริการพร้ อมทั้งจัดหาวัสดุก่อสร้ าง เพื่อทําตามข้ อตกลงในสัญญาในการส่งมอบ
อสังหาริ มทรั พย์ให้ กับผู้ ซ้ ือ สัญญาดังกล่ าวถือเป็ นสัญญาการขายสินค้ า ดังนั้นกิจการต้ องรั บรู้
รายได้ ตามเกณฑ์ท่กี าํ หนดในย่อหน้ าที่ 14 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง รายได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
17 กิจการอาจโอนอํา นาจในการควบคุ ม ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนั ยสํา คัญของความเป็ น
เจ้ าของของงานระหว่างก่อสร้ างตามสถานะปั จจุบันของการก่อสร้ างที่คืบหน้ าให้ กับผู้ซ้ ือ ในกรณี
ดังกล่ าวหากเป็ นไปตามเกณฑ์การรั บรู้รายได้ ท่ีกาํ หนดในย่ อหน้ าที่ 14 ของมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง รายได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) อย่างต่อเนื่องตามการก่อสร้ าง
ที่คืบหน้ า กิจการต้ องรับรู้รายได้ โดยอ้ างอิงกับขั้นความสําเร็จ โดยใช้ วิธอี ตั ราส่วนของงานที่ทาํ เสร็จ
ซึ่งวิธดี ังกล่าวสามารถนําข้ อกําหนดมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญา
ก่อสร้ าง (เมื่อมีการประกาศใช้ ) มาปฏิบัติกบั การรับรู้รายได้ และค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องของรายการ
ลักษณะนี้
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18 กิจ การอาจโอนอํา นาจในการควบคุ ม ความเสี่ย งและผลตอบแทนที่มี นั ย สํา คั ญ ทั้ง หมดของ
ความเป็ นเจ้ าของของอสังหาริมทรัพย์ให้ กับผู้ซ้ ือในคราวเดียว เช่น เมื่อก่อสร้ างเสร็จ เมื่อส่งมอบ
หรือหลังการส่งมอบ ในกรณีน้ ีกิจการจะรับรู้รายได้ เมื่อเป็ นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายได้ ท่กี าํ หนด
ในย่อหน้ าที่ 14 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง รายได้ (เมื่อมีการ
ประกาศใช้ ) เท่านั้น
19 เมื่อกิจการได้ รับมอบหมายให้ ทาํ งานเพิ่มเติมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ท่ไี ด้ ส่งมอบให้ กับผู้ซ้ ือแล้ ว
กิจการต้ องรับรู้หนี้สนิ และค่าใช้ จ่ายซึ่งเป็ นไปตามย่อหน้ าที่ 19 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18
(ปรั บปรุง 2557) เรื่อง รายได้
(เมื่อมีการประกาศใช้ ) และต้ องมีการวัดมูลค่ าหนี้สินให้
เป็ นไปตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 37 (ปรั บ ปรุ ง 2557) เรื่ อ ง ประมาณการหนี้ สิ น
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้ ) เมื่อกิจการต้ องส่งมอบ
สิน ค้ า หรื อ บริ การอื่น ซึ่ ง สามารถแยกต่ า งหากจากอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ท่ีไ ด้ ส่ง มอบให้ กับ ผู้ ซ้ ื อแล้ ว
กิจการต้ องระบุสินค้ าหรือบริการดังกล่ าวเป็ นส่วนประกอบการขายที่แยกจากกันดังที่กาํ หนดใน
ย่อหน้ าที่ 8 ของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
การเปิ ดเผยข้อมูล
20 เมื่อกิจการรั บ รู้ร ายได้ โ ดยใช้ วิธีอัต ราส่ วนของงานที่ทาํ เสร็จ สํา หรั บ สัญ ญาที่เป็ นไปตามเกณฑ์
การรั บรู้รายได้ ท่ีกาํ หนดในย่ อหน้ าที่ 14 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง รายได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) อย่างต่อเนื่องตามการก่อสร้ างที่คืบหน้ า (ดูย่อหน้ าที่ 17 ของ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้) กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลทุกข้ อดังต่อไปนี้
20.1 วิธที ่กี จิ การพิจารณาว่าสัญญาฉบับใดเป็ นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายได้ ท้งั หมดที่กาํ หนดในย่อ
หน้ าที่ 14 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง รายได้ (เมื่อมีการ
ประกาศใช้ ) อย่างต่อเนื่องตามการก่อสร้ างที่คืบหน้ า
20.2 จํานวนรายได้ ท่เี กิดขึ้นจากสัญญานั้นในระหว่างงวด
20.3 วิธที ่ใี ช้ ในการพิจารณาขั้นความสําเร็จของงานตามสัญญา
21 สําหรับสัญญาตามที่กล่าวในย่อหน้ าที่ 20 ที่ยังอยู่ในระหว่างก่อสร้ าง ณ วันที่ท่รี ายงาน กิจการต้ อง
เปิ ดเผยข้ อมูลดังต่อไปนี้ด้วย
21.1 ต้ นทุนที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น และกําไรที่รับรู้ (หักขาดทุนที่รับรู้) จนถึงปัจจุบัน
21.2 จํานวนเงินที่ได้ รับล่วงหน้ า
22–23 (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
วันถือปฏิบตั ิและการปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
24 กิจการต้ องปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กับงบการเงินสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้อนุญาตให้ นาํ ไปใช้
ก่อนวันถือปฏิบัติ หากกิจการถือปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
สําหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
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25 การเปลี่ ย นแปลงนโยบายบั ญ ชี ต้ อ งมี ก ารปรั บ ย้ อ นหลั ง ตามที่ก ํา หนดในมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ข้ อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )

8

