เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๔๓ ง

หน้า ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๕๕/๒๕๕๓
เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๕
เรื่อง สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญ ชี
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุม ครั้งที่ ๑๘ (๓/๒๕๕๓) เมื่อวัน ที่ ๗ กัน ยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ ใช้ ก ารตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ ๑๕ เรื่ อ ง สัญ ญา
การก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

1

สารบัญ
ย่อหน้า
อ้างอิง
ทีม่ า
ขอบเขต
ประเด็น
มติ

1-3
4–5
6
7–21

การพิจารณาว่าสัญญาอยูภ่ ายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) เรือ่ ง สัญญาก่อสร้าง หรือมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เรือ่ ง รายได้
การบัญชีสาหรับรายได้จากการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
การเปิ ดเผยข้อมูล

10–12

การแก้ไขภาคผนวกของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552)
เรือ่ ง รายได้
วันถือปฏิบตั ิและการปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
ข้อมูลคาอธิบาย

22–23

การวิเคราะห์สญ
ั ญาสาหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

ตัวอย่างประกอบคาอธิบาย
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13–19
20–21

24–25

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง สัญญาสาหรับการก่อสร้ างอสังหาริมทรัพย์
เริ่ มตั้ งแต่ ย่อ หน้ า ที่ 1 ถึ ง 25 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ นี้แ นบท้ า ยด้ วย ข้ อมู ล
คาอธิบายและ ตัวอย่าง

อ้างอิง








มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนาเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณ
การทางบัญชีและข้ อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาก่อสร้ าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง รายได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และ
สินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้น
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 12 เรื่ อ ง ข้ อตกลงสัม ปทานการให้ บ ริ การ
(เมื่อมีการประกาศใช้ )
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 13 เรื่ อ ง โปรแกรมสิ ท ธิ พิ เ ศษแก่ ลู ก ค้ า
(เมื่อมีการประกาศใช้ )

ทีม่ า
1.

ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กิจการซึ่งพั ฒนาก่อสร้ างอสังหาริ มทรั พย์ท้งั ที่ดาเนินการโดยกิจการหรือการ
จ้ างผู้ รับเหมาช่ ว งอาจทาสัญญากับผู้ ซ้ ื อ รายหนึ่ งหรื อมากกว่ า หนึ่ งรายก่อ นที่ก ารก่อ สร้ างจะเสร็จสิ้น
สัญญาดังกล่าวมีด้วยกันหลายรูปแบบ

2.

ตัวอย่างเช่น กิจการซึ่งก่อสร้ างอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยอาจเริ่มขายหน่วยอสังหาริมทรัพย์น้ัน
(บ้ านหรื อห้ องชุ ด) ในขณะที่การก่อสร้ างยังดาเนินอยู่หรือ เพียงเริ่มดาเนินการ ผู้ซ้ ือแต่ละรายเข้ าทา
สัญ ญากับ กิจ การเพื่ อ ซื้ ออสังหาริ มทรั พย์หน่ วยนั้ นๆ เมื่ออสังหาริ มทรั พย์พร้ อมให้ เข้ า ครอบครอง
โดยทั่ว ไปผู้ ซ้ ื อช าระเงิ นมั ดจ าให้ แ ก่กิจการ ซึ่ งผู้ ซ้ ื อสามารถเรี ยกเงิ นมั ดจ าคื นได้ ในกรณีท่ีกิจ การไม่
สามารถก่อสร้ างให้ แล้ วเสร็จตามเงื่อนไขของสัญญาเท่านั้น ผู้ซ้ ือจะชาระยอดราคาซื้อที่ค้างชาระเมื่อการ
ก่อสร้ างเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา และผู้ซ้ ือเป็ นเจ้ าของสินทรัพย์น้ัน
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3.

กิจการซึ่งก่อสร้ างอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์หรือเชิงอุตสาหกรรมอาจทาสัญญากับผู้ซ้ ือเพียงรายเดียว
ซึ่ งผู้ ซ้ ื ออาจได้ รั บ ข้ อ ก าหนดให้ ชาระค่ า ก่อสร้ า งเป็ นรายงวดในระหว่ า งการก่อสร้ า งจนการก่อสร้ า ง
เสร็จสิ้น การก่อสร้ างดังกล่าวอาจมีข้ ึนบนที่ดินที่เป็ นกรรมสิทธิ์ของผู้ซ้ ือเองหรือที่ดินที่ได้ มาจากการเช่า
ก่อนที่การก่อสร้ างจะเริ่มขึ้น

ขอบเขต
4.

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ใช้ กบั การบัญชีสาหรับการรับรู้รายได้ และค่าใช้ จ่ายที่
เกี่ยวข้ องของกิจการที่ดาเนินการก่อสร้ างอสังหาริมทรัพย์เองหรือการจ้ างผู้รับเหมาช่วง

5.

สัญญาที่อยู่ในขอบเขตของการตีความฉบับนี้ คือสัญญาสาหรั บการก่อสร้ างอสังหาริ มทรั พย์ และอาจ
รวมไปถึงสัญญาการส่งมอบสินค้ าและบริการอื่นๆ

ประเด็น
การตีความฉบับนี้อภิปราย 2 ประเด็น ดังนี้
ก)
ข)

สัญ ญาการก่ อ สร้ า งอยู่ ภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 11 (ปรั บ ปรุ ง 2552)
เรื่อง สัญญาก่อสร้ าง หรือมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง รายได้
รายได้ จากการก่อสร้ างอสังหาริมทรัพย์ควรรับรู้เมื่อใด

มติ
7.

การอภิปรายดังต่อไปนี้มีข้อสมมติว่ากิจการได้ มีการวิเคราะห์สัญญาการก่อสร้ างอสังหาริมทรัพย์และ
สัญ ญาอื่น ๆ ที่เ กี่ยวข้ อ งและได้ ข้อสรุ ป ว่ า กิจ การไม่ มีส่ว นร่ ว มในการบริ หารถึ งระดั บ ที่เ กี่ยวข้ อ งกับ
ความเป็ นเจ้ าของอสังหาริมทรัพย์ หรือไม่มีอานาจควบคุ มอสังหาริ มทรั พย์ท่กี ่อสร้ างนั้ น ที่อาจทาให้
กิจ การไม่ สามารถรั บ รู้ สิ่งตอบแทนบางส่ วนหรื อทั้งหมดเป็ นรายได้ ได้ หากกิจ การไม่ สามารถรั บ รู้
สิ่งตอบแทนบางส่วน เป็ นรายได้ การอภิปรายดังต่อไปนี้จะใช้ ได้ เฉพาะในส่วนของสัญญาที่สามารถรับรู้
รายได้ ได้ เท่านั้น

8.

ภายใต้ ข้อกาหนดในสัญญาสัญญาหนึ่ง นอกจากการสร้ างอสังหาริมทรัพย์แล้ ว กิจการอาจมีสัญญาที่ต้องส่ง
มอบสินค้ าหรื อให้ บริการด้ วย เช่น การขายที่ดิน หรือการให้ บริการที่เกี่ยวกับการบริหาร อสังหาริมทรัพย์
และตามที่กล่ าวในย่ อหน้ าที่ 13 ของมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 18 (ปรั บปรุ ง 2552) เรื่ อง รายได้
กาหนดว่าภายใต้ สญ
ั ญา สัญญาหนึ่ง กิจการอาจต้ องแยกส่วนประกอบที่สามารถระบุได้ ของสัญญาดังกล่าว
โดยส่ ว นประกอบหนึ่ งในนั้ น คื อ การก่ อ สร้ างอสั งหาริ มทรั พย์ และต้ องปั น ส่ ว นมู ลค่ า ยุ ติ ธรรมของ
สิ่งตอบแทนที่ ได้ รั บ หรื อ จะได้ รั บตามสั ญญาให้ กั บ ส่ ว นประกอบแต่ ละส่ วนของสัญ ญานั้ น เมื่ อระบุ
ส่ วนประกอบได้ อย่ างชั ดเจนแล้ ว กิจการต้ องปฏิบั ติตามย่ อหน้ าที่ 10 ถึง 12 ของการตี ความฉบั บนี้
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สาหรับส่วนประกอบของการก่อสร้ างอสังหาริมทรัพย์เพื่อพิจารณาส่วนประกอบนั้นๆ อยู่ภายใต้ ขอบเขต
ของมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 11 (ปรั บปรุ ง 2552) เรื่ อง สัญญาก่ อสร้ าง หรื อมาตรฐานการบั ญชี
ฉบั บที่ 18 (ปรั บปรุ ง 2552) เรื่ อง รายได้ ข้ อก าหนดตามมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 11 (ปรั บปรุ ง
2552) เรื่อง สัญญาก่อสร้ าง จะนาไปใช้ กบั ส่วนประกอบของสัญญาที่เข้ าข่ายเป็ นสัญญาก่อสร้ าง
9.

การอภิ ป รายต่ อ ไปนี้ เกี่ยวข้ อ งกับ สัญ ญาการก่ อ สร้ า งอสังหาริ มทรั พ ย์ ซ่ึ งรวมถึ งส่ ว นประกอบที่เ ป็ น
การก่อสร้ างอสังหาริมทรัพย์ท่รี ะบุได้ จากสัญญาที่มีส่วนประกอบอื่นรวมอยู่ด้วย

การพิจารณาว่าสัญญาอยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง
2552) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง หรือมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552)
เรือ่ ง รายได้
10. การพิ จารณาว่าสัญญาสาหรับการก่อสร้ างอสังหาริ มทรัพย์อยู่ภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี
ฉบั บที่ 11 (ปรั บ ปรุง 2552) เรื่ อ ง สัญ ญาก่อสร้ า ง หรื อ มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 18 (ปรั บปรุ ง
2552) เรื่ อ ง รายได้ ขึ้ นอยู่ กับ ข้ อ กาหนดของสัญ ญานั้ น รวมทั้ งข้ อเท็จ จริ ง และกรณี แ วดล้ อ มของ
สัญญานั้น ซึ่งการพิจารณาดังกล่าวจาเป็ นต้ องอาศัยดุลพินิจที่เกี่ยวข้ องกับสัญญาแต่ละสัญญา
11. มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 11 (ปรั บ ปรุ ง 2552) เรื่ อง สัญ ญาก่อสร้ า ง จะน ามาปฏิบั ติเมื่อสัญ ญา
ดั ง กล่ า วเป็ นไปตามค านิ ย ามของสั ญ ญาก่ อ สร้ า งที่ก าหนดในย่ อ หน้ า ที่ 3 ของมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาก่อสร้ าง “สัญญาที่ทาขึ้นโดยเฉพาะเพื่ อก่อสร้ างสินทรัพย์
รายการเดียวหรื อก่อสร้ างสินทรั พย์หลายรายการ…” ซึ่งสัญญาการก่อสร้ างอสังหาริ มทรัพย์จะเป็ นไป
ตามนิ ย ามของสัญ ญาก่ อ สร้ า งก็ต่ อ เมื่ อ ผู้ ซ้ ื อสามารถก าหนดส่ ว นประกอบโครงสร้ า งหลั ก ของการ
ออกแบบอสังหาริ มทรั พย์ ก่อ นที่การก่อ สร้ างจะเริ่ มขึ้ น และ/หรื อสามารถกาหนดการเปลี่ ยนแปลง
โครงสร้ างหลักได้ ในระหว่ างที่มีการก่อสร้ าง (ไม่ว่าผู้ซ้ ือใช้ สิทธิหรือไม่กต็ าม) เมื่อมีการนามาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาก่อสร้ าง มาปฏิบัติ สัญญาก่อสร้ างยังรวมถึงสัญญา
ต่างๆ หรือส่วนประกอบต่างๆ สาหรับการให้ บริการที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการก่อสร้ างอสังหาริมทรัพย์
ที่เป็ นไป ตามข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 5 (ก) ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง
สัญญาก่อสร้ าง และย่อหน้ าที่ 4 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง รายได้
12. ในทางตรงกันข้ าม สัญญาการก่อสร้ างอสังหาริมทรัพย์ท่ผี ้ ูซ้ ือมีอานาจจากัดในการกาหนดหรือออกแบบ
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ น้ั น เช่ น ผู้ ซ้ ื อเลื อ กแบบจากทางเลื อ กที่ กิ จ การเป็ นผู้ เ สนอให้ ห รื อ ผู้ ซ้ ื อสามารถ
ขอเปลี่ยนแปลงจากแบบพื้นฐานที่กาหนดให้ ได้ อย่างจากัด สัญญาดังกล่าวถือเป็ นสัญญาการขายสินค้ า
ซึ่งอยู่ภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง รายได้
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การบัญชีสาหรับรายได้จากการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
สัญญาทีถ่ อื เป็ นสัญญาก่อสร้าง
13. เมื่อ สัญ ญาดัง กล่ า วอยู่ ภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 11 (ปรั บ ปรุ ง 2552) เรื่ อ ง
สัญญาก่อสร้ าง และกิจการสามารถประเมินผลของงานก่อสร้ างได้ อย่างน่ าเชื่อถือ กิจการต้ องรายได้
โดยอ้ างอิงกับขั้น ความสาเร็จของกิจกรรมตามสัญญา ซึ่ งเป็ นไปตามมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บ ที่ 11
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาก่อสร้ าง
14. หากสัญญานั้นไม่เข้ าคานิยามของสัญญาก่อสร้ าง สัญญาดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ ขอบเขตของ มาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง รายได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าว กิจการต้ องพิจารณาว่าสัญญา
นั้นเป็ นสัญญาการให้ บริการหรือสัญญาการขายสินค้ า

สัญญาทีถ่ ือเป็ นสัญญาการให้บริการ
15. หากกิจการไม่ต้องจัดหาและส่งมอบวัสดุก่อสร้ าง สัญญาดังกล่าวอาจเป็ นเพียงสัญญาการให้ บริการตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง รายได้ ในกรณีดังกล่าวหากเป็ นไปตามเกณฑ์ท่ี
กาหนดในย่อหน้ าที่ 20 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง รายได้ รายได้ จาก
การให้ บริการจะรับรู้โดยอ้ างอิงกับขั้นความสาเร็จของรายการค้ าโดยใช้ วิธีอัตราส่วนของงานที่ทาเสร็จ
ซึ่งวิธีดังกล่าวสามารถนาข้ อกาหนดตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญา
ก่อสร้ าง มาปฏิบัติกบั การรับรู้รายได้ และค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องของรายการลักษณะนี้ (มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง รายได้ ย่อหน้ าที่ 21)

สัญญาทีถ่ ือเป็ นสัญญาการขายสินค้า
16. หากกิจ การต้ องให้ บริ ก ารพร้ อมทั้งจัดหาวั สดุ ก่อสร้ าง เพื่ อทาตามข้ อตกลงในสัญญาในการส่งมอบ
อสังหาริมทรัพย์ให้ กบั ผู้ซ้ ือ สัญญาดังกล่าวถือเป็ นสัญญาการขายสินค้ า ดังนั้นกิจการต้ องรับรู้รายได้ ตาม
เกณฑ์ท่กี าหนดในย่อหน้ าที่ 14 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง รายได้
17. กิจการอาจโอนอานาจในการควบคุม ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสาคัญของความเป็ นเจ้ าของของ
งานระหว่างก่อสร้ างตามสถานะปัจจุบันของการก่อสร้ างที่คืบหน้ าให้ กบั ผู้ซ้ ือ ในกรณีดังกล่าวหากเป็ นไป
ตามเกณฑ์ก ารรั บ รู้ ร ายได้ ท่ีก าหนดในย่ อ หน้ า ที่ 14 ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 18 (ปรั บ ปรุ ง
2552) เรื่ อง รายได้ อย่างต่อเนื่องตามการก่อสร้ างที่คืบหน้ า กิจการจะรั บรู้รายได้ โดยอ้ างอิงกับขั้น
ความสาเร็จ โดยใช้ วิธีอัตราส่วนของงานที่ทาเสร็จ ซึ่งวิธีดังกล่ าวสามารถทาข้ อกาหนดตาม มาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาก่อสร้ าง มาปฏิบัติกับการรับรู้รายได้ และค่าใช้ จ่าย
ที่เกี่ยวข้ องของรายการลักษณะนี้ไว้
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18. กิจการอาจโอนอานาจในการควบคุม ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสาคัญทั้งหมดของความเป็ น
เจ้ าของของอสังหาริมทรัพย์ให้ กับผู้ซ้ ือในคราวเดียว เช่น เมื่อก่อสร้ างเสร็จ เมื่อส่งมอบ หรือหลังการ
ส่งมอบ ในกรณีน้ ี กิจการจะรั บรู้รายได้ เมื่อเป็ นไปตามเกณฑ์การรั บรู้ รายได้ ท่ีกาหนดในย่ อหน้ าที่ 14
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง รายได้ เท่านั้น
19. เมื่ อ กิจ การได้ รั บ มอบหมายให้ ทางานเพิ่ มเติ มเกี่ยวกับ อสังหาริ มทรั พ ย์ ท่ีได้ ส่งมอบให้ กับ ผู้ ซ้ ื อแล้ ว
กิจการต้ องรั บรู้ หนี้ สิน และค่ าใช้ จ่ ายซึ่ งเป็ นไปตามย่ อหน้ าที่ 19 ของมาตรฐานการบัญ ชี ฉบั บที่ 18
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง รายได้ และต้ องมีการวัดมูลค่าหนี้สินให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
37 (ปรั บ ปรุ ง 2552) เรื่ อ ง ประมาณการหนี้ สิ น หนี้ สิ น ที่อ าจเกิ ด ขึ้ นและสิ น ทรั พ ย์ ท่ีอ าจเกิ ด ขึ้ น
เมื่อกิจการต้ องส่งมอบสินค้ าหรื อบริ การอื่นซึ่งสามารถแยกต่ างหากจากอสังหาริ มทรั พย์ท่ีได้ ส่งมอบ
ให้ กั บ ผู้ ซ้ ื อแล้ ว กิ จ การต้ อ งระบุ สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารดั งกล่ า วเป็ นส่ ว นประกอบการขายที่แ ยกจากกั น
ดังที่กาหนดในย่อหน้ าที่ 8 ของการตีความฉบับนี้

การเปิ ดเผยข้อมูล
20. เมื่อกิจการรั บรู้รายได้ โดยใช้ วิธีอัตราส่วนของงานที่ทาเสร็จสาหรั บสัญญาที่เป็ นไปตามเกณฑ์การรั บรู้
รายได้ ท่กี าหนดในย่ อหน้ าที่ 14 ของมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เรื่ อง รายได้
อย่างต่อเนื่องตามการก่อสร้ างที่คืบหน้ า (ดูย่อหน้ าที่ 17 ของการตีความฉบับนี้ ) กิจการต้ องเปิ ดเผย
ข้ อมูลดังต่อไปนี้
ก) วิ ธี ท่ีกิ จ การพิ จ ารณาว่ า สั ญ ญาฉบั บ ใดเป็ นไปตามเกณฑ์ ก ารรั บ รู้ ร ายได้ ท้ัง หมดที่ก าหนดใน
ย่อหน้ าที่ 14 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง รายได้ อย่างต่อเนื่อง
ตามการก่อสร้ างที่คืบหน้ า
ข) จานวนรายได้ ท่เี กิดขึ้นจากสัญญานั้นในระหว่างงวด
ค) วิธที ่ใี ช้ ในการพิจารณาขั้นความสาเร็จของงานตามสัญญา
21. สาหรั บ สัญญาตามที่กล่ าวในย่ อ หน้ าที่ 20 ที่ยังอยู่ ในระหว่ างก่อ สร้ าง ณ วั น ที่ท่ีรายงาน กิจการต้ อ ง
เปิ ดเผยข้ อมูลดังต่อไปนี้
ก) ต้ นทุนที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น และกาไรที่รับรู้ (หักขาดทุนที่รับรู้) จนถึงปัจจุบัน
ข) จานวนเงินที่ได้ รับล่วงหน้ า

การแก้ไขภาคผนวกของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เรือ่ ง รายได้
22.–23. (การแก้ ไขตามย่อหน้ านี้รวมอยู่ในภาคผนวกของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง รายได้ )
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วันถือปฏิบตั ิและการปฏิบตั ิในช่วงการเปลีย่ นแปลง
24. กิจการต้ องนาการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้ไปถือปฏิบัติกับงบการเงินสาหรั บ
รอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 กิจการสามารถนาการตีความฉบับนี้
ไปถือปฏิบัติก่อนวันถือปฏิบัติ หากกิจการนาการตีความฉบับนี้ไปถือปฏิบัติก่อนรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 จะต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าว
25. การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีจะต้ องมีการปรับย้ อนหลังตามที่กาหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้ อผิดพลาด
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ข้อมูลคาอธิบาย
การวิเคราะห์สญ
ั ญาสาหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
ข้อมูลคาอธิบายนี้ไม่ได้เป็ นส่วนหนึง่ ของการตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่ 15

ส่วนประกอบที่สามารถระบุได้ ตามสัญญา
นอกเหนือจากการก่อสร้ างอสังหาริมทรัพย์
หรือไม่ เช่น การขายที่ดนิ หรือการจัด
ให้ บริการการบริ
ใช่ หารอสังหาริมทรัพย์
(ดูย่อหน้ าที่ 8 ของการตีความฉบับนี้)

ไม่ใช่

ก

ใช่
แยกสัญญาออกเป็ นส่วนประกอบที่ระบุได้
ปันส่วนมูลค่ายุตธิ รรมของสิ่งตอบแทนที่
ได้ รับหรือจะได้ รับให้ สว่ นประกอบต่างๆ
แยกส่วนประกอบต่างๆ ออกจากกัน

ส่วนประกอบที่เกี่ยวกับ
การส่งมอบสินค้ าหรือ
ให้ บริการอื่น

ส่วนประกอบที่เกี่ยวกับการก่อสร้ าง
อสังหาริมทรัพย์และบริการที่เกี่ยวข้ อง
โดยตรง (ตามย่อหน้ าที่ 4 ของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18
(ดูย่อหน้ าที่ 11 ของการตีความฉบับนี้)

ปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 18
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ก

ก
สัญญานั้นหรือส่วนประกอบ
นั้นเป็ นไปตามคานิยาม
ของสัญญาก่อสร้ างหรือไม่
(ดูย่อหน้ าที่ 11 ของ
การตีความฉบับนี้)

ใช่

สัญญานั้นหรือส่วนประกอบนั้น
เป็ นสัญญาก่อสร้ างตาม
ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 11*

รายได้ และต้ นทุนรับรู้โดย
อ้ างอิงกับขั้นความสาเร็จ
(ดูย่อหน้ าที่ 13 ของ
การตีความฉบับนี้)

ไม่ใช่
สัญญานั้นหรือส่วนประกอบ
นั้นเป็ นการให้ บริการเพียง
อย่างเดียวหรือไม่
(ดูย่อหน้ าที่ 14 และ 15
ของการตีความฉบับนี้)

ใช่

รายได้ และต้ นทุนรับรู้โดย
อ้ างอิงกับขั้นความสาเร็จ
(ดูย่อหน้ าที่ 15 ของ
การตีความฉบับนี้)

สัญญานั้นหรือส่วนประกอบ
นั้นเป็ นการให้ บริการตาม
ขอบเขตของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 18

ไม่ใช่
สัญญานั้นหรือส่วนประกอบ
นั้นเป็ นการขายสินค้ าที่อยู่ใน
ขอบเขตของ มาตรฐาน
ใช่ การบัญชี ฉบับที่ 18
**(ดูย่อหน้ าที่ 16 ของ
การตีความฉบับนี้)

ใช่

เป็ นไปตามเกณฑ์ในการ
รับรู้รายได้ จากการขาย
สินค้ าอย่างต่อเนื่องหรือไม่
(ดูย่อหน้ าที่ 17 ของ
การตีความฉบับนี้)
ไม่ใช่

ใช่

รายได้ และต้ นทุนรับรู้โดย
อ้ างอิงกับขั้นความสาเร็จ
(ดูย่อหน้ าที่ 17 ของ
การตีความฉบับนี้)
รายได้ รับรู้เมื่อเป็ นไปตาม
เกณฑ์การรับรู้รายได้ ท่ี
กาหนดในย่อหน้ าที่ 14
ของมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 18 (ดูย่อหน้ าที่ 18
ของการตีความฉบับนี้)

* สัญญาก่อสร้ างอาจต้ องแบ่งประเภทให้ เป็ นไปตามย่อหน้ าที่ 8 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง สัญญาก่อสร้ าง
** การบริการที่เกี่ยวข้ องโดยตรงอาจต้ องมีการแยกจากกันให้ เป็ นไปตามย่อหน้ าที่ 13 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง รายได้
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ตัวอย่างประกอบคาอธิบาย
ตัวอย่างนี้ไม่ได้เป็ นส่วนหนึง่ ของการตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่ 15

ตัวอย่างที่ 1
1

กิจการซื้อที่ดินผืนหนึ่งเพื่อการก่อสร้ างอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ กิจการออกแบบอาคารสานักงาน
ที่จะสร้ างบนที่ดินผืนดังกล่าวและเสนอแบบการก่อสร้ างไปยังหน่ วยงานที่มีอานาจในการอนุ มัติเพื่ อ
ขออนุญาตการสร้ างอาคาร กิจการเปิ ดให้ จองอาคารสานักงานดังกล่าวให้ กับผู้เช่ารวมทั้งทาสัญญาเช่า
ที่มีเงื่อนไข และเสนอขายอาคารสานักงานให้ กับผู้ซ้ ือรวมทั้งทาสัญญาขายที่ดินและการก่อสร้ างอาคาร
สานักงานที่มีเงื่อนไขกับลูกค้ ารายหนึ่ง โดยผู้ซ้ ือดังกล่าวไม่สามารถยกเลิกและคืนที่ดินรวมทั้งอาคาร
สานั กงานที่ยังสร้ างไม่ เสร็จให้ กับกิจการผู้ ขายได้ ต่ อมากิจการได้ รับใบอนุ ญาตการก่อสร้ างอาคาร
ซึ่งทาให้ สญ
ั ญาทุกสัญญากลายเป็ นสัญญาที่ไม่มีเงื่อนไข และกิจการได้ รับอนุ ญาตในการเข้ าไปในที่ดิน
เพื่อจัดการการก่อสร้ างและทาการก่อสร้ างอาคารสานักงานดังกล่าว

2

ในตัวอย่างนี้ สัญญาที่ทากับผู้ซ้ ือดังกล่ าวต้ องแยกเป็ น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็ นการขายที่ดินและส่วนที่
เป็ นการก่ อ สร้ า งอาคารสานั ก งาน ในส่ ว นที่เ ป็ นการขายที่ดิน ให้ ถื อ เสมื อ นเป็ นการขายสิน ค้ า ตาม
ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง รายได้

3

เนื่องจากกิจการเป็ นผู้ทาการตัดสินใจโดยส่วนใหญ่ ในส่วนที่เกี่ยวกับโครงสร้ างอาคาร รวมทั้งได้ ย่ ืน
เสนอแบบการก่อสร้ างอาคารดังกล่าวเพื่อขออนุ ญาตก่อสร้ างไปยังหน่วยงานที่มีอานาจอนุ มัติก่อนทา
สัญญาซื้อขายที่มีเงื่อนไขกับผู้ซ้ ือ ดังนั้นจึงสันนิษฐานได้ ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็ นสาระสาคัญใน
แบบการก่อสร้ างหลังจากการที่ก่อสร้ างได้ เริ่มขึ้น ดังนั้นส่วนที่เป็ นการก่อสร้ างอาคารสานักงานจึงไม่ใช่
สัญญาก่อสร้ างแต่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง รายได้
ตามข้ อเท็จจริงนั้น การก่อสร้ างได้ เกิดขึ้นบนที่ดินที่ผ้ ูซ้ ือเป็ นเจ้ าของก่อนที่การก่อสร้ างจะเริ่มขึ้น อีกทั้ง
ผู้ซ้ ือยังไม่สามารถคืนอาคารสานักงานที่ยังสร้ างไม่เสร็จสมบูรณ์ให้ กบั กิจการผู้ขายได้ ซึ่งเป็ นการแสดง
ว่ากิจการได้ โอนอานาจในการควบคุม ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสาคัญของความเป็ นเจ้ าของ
ของงานระหว่ างก่อสร้ างให้ กับผู้ซ้ ือแล้ ว ดังนั้นหากเป็ นไปตามเกณฑ์การรั บรู้รายได้ ท้งั หมดที่กาหนด
ในย่อหน้ าที่ 14 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง รายได้ อย่างต่อเนื่องตาม
การก่อสร้ างที่คืบหน้ า กิจการสามารถรับรู้รายได้ จากการก่อสร้ างอาคารสานักงานดังกล่าวโดยอ้ างอิง
กับขั้นความสาเร็จ โดยใช้ วิธอี ตั ราส่วนของงานที่ทาเสร็จ

4

ในกรณีท่ีได้ มีการก่อสร้ างอาคารสานั กงานก่อนที่กิจการทาสัญญาซื้ อขายกับ ผู้ ซ้ ื อ กิจการต้ อ งแบ่ ง
สัญญาดังกล่าวออกเป็ น 3 ส่วน ได้ แก่ ส่วนที่เป็ นการขายที่ดิน ส่วนที่เป็ นอาคารสานักงานที่ก่อสร้ าง
แล้ วเสร็จบางส่วน และส่วนที่เป็ นการก่อสร้ างอาคารสานักงาน กิจการต้ องรับรู้รายได้ ตามเกณฑ์การ
รับรู้รายได้ สาหรับแต่ละส่วนแยกจากกัน โดยมีข้อสมมติว่าข้ อเท็จจริงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องยังเหมือนเดิม
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กิจการต้ องรับรู้รายได้ จากส่วนที่เป็ นการก่อสร้ างอาคารสานักงานโดยอ้ างอิงกับขั้นความสาเร็จโดยใช้
วิธอี ตั ราส่วนของงานที่ทาเสร็จ ตามที่ได้ อธิบายไว้ ในย่อหน้ าที่ 3 ของตัวอย่าง
5

สาหรับตัวอย่างนี้ การขายที่ดินกาหนดว่าเป็ นส่วนประกอบที่แยกออกจากการก่อสร้ างอสังหาริมทรัพย์
แต่ อ ย่ า งไรก็ตามการสรุ ป ดัง กล่ า วต้ องขึ้น อยู่ กับ ข้ อเท็จ จริ งและสถานการณ์ ด้ วย ซึ่ ง กิจ การอาจมี
ข้ อสรุปว่าในแต่ละส่วนไม่สามารถแยกออกจากกันได้ อย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น ในบางประเทศ อาคาร
ชุดตามกฎหมายคือความเป็ นเจ้ าของห้ องชุ ดอย่างสมบูรณ์ ท่ีมีนิยามตามกฎหมายซึ่งหมายถึงพื้ นที่
ที่อสังหาริ มทรั พย์หน่ วยนั้น ครอบครองรวมถึงส่วนได้ เสียในความเป็ นเจ้ าของทรั พย์สินส่วนกลาง
ที่แบ่ งแยกไม่ได้ ด้วย เช่ น ที่ดิน อาคารชุ ดนั้น ถนนส่วนบุ คคล ที่จอดรถ ลิฟท์ ทางเดินนอกอาคาร
ส่วนสันทนาการ และพื้ นที่โดยรอบ ซึ่งถือว่ าเป็ นเจ้ าของร่ วมกับเจ้ าของห้ องชุ ดหน่ วยอื่น ในกรณีน้ ี
ไม่ถือว่าผู้ซ้ ือแต่ละรายมีอานาจในการควบคุม ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสาคัญของความเป็ น
เจ้ าของของทรัพย์สินส่วนกลางนั้น ดังนั้นสิทธิของความเป็ นเจ้ าของในห้ องพักและสิทธิในทรัพย์สิน
ส่วนกลางจึงไม่สามารถแยกออกจากกันได้ อย่างชัดเจน

ตัวอย่างที่ 2
6

กิจการดาเนินการพั ฒนาอสังหาริ มทรั พย์เพื่ อการอยู่อาศัยและได้ เริ่ มเปิ ดให้ จองห้ องชุ ดขณะที่กาลัง
ก่อสร้ าง ผู้ซ้ ือ ได้ ทาสัญ ญาผู กมัดการซื้อขายซึ่ งให้ สิทธิกับผู้ซ้ ื อในการครอบครองห้ องชุ ดหน่ วยนั้ น
เมื่อสร้ างเสร็จพร้ อมให้ อยู่อาศัย ผู้ซ้ ือต้ องชาระเงินมัดจาให้ กับผู้ขาย ซึ่ง ผู้ซ้ ือจะเรียกเงินมัดจาคืนได้
เฉพาะกรณีท่ผี ้ ูขายไม่สามารถก่อสร้ างให้ แล้ วเสร็จตามสัญญาเท่านั้น และผู้ซ้ ือต้ องชาระเงินค่างวดใน
ระหว่ างที่เริ่ มทาสัญญาจนกระทั่งการก่อสร้ างเสร็จสิ้นตามสัญญา เงินค่ างวดสุดท้ ายจะจ่ ายเมื่อการ
ก่อสร้ างเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญาเท่านั้น ซึ่งคื อวันที่ผ้ ูซ้ ือได้ เป็ นเจ้ าของห้ องชุดหน่วยนั้น ผู้ซ้ ือสามารถ
ขอเปลี่ยนแปลงจากแบบพื้ นฐานได้ เล็กน้ อย แต่ไม่สามารถกาหนดหรื อเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างหลัก
ของการออกแบบในห้ องชุ ดหน่ วยของตนได้ ซึ่ งตามกฎหมายไม่ มีการโอนสิทธิ์ในอสังหาริ มทรั พย์
ดังกล่าวให้ กบั ผู้ซ้ ือนอกจากการทาสัญญาเท่านั้น ดังนั้นการก่อสร้ างจะยังคงดาเนินต่อไป ไม่ว่าจะมีการ
ทาสัญญาซื้อขายหรือไม่
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จากตัวอย่างข้ างต้ นนี้ ข้ อกาหนดของสัญญา รวมทั้งข้ อเท็จจริ งและกรณีแวดล้ อมของสัญญานั้นได้
แสดงให้ เห็นว่าสัญญาดังกล่าวไม่ใช่สัญญาก่อสร้ าง แต่เป็ นสัญญาซื้อขายล่วงหน้ าซึ่งให้ ท รัพย์สินแก่
ผู้ซ้ ือในรูปของสิทธิ์การซื้อ การใช้ และการขายอสังหาริมทรั พย์ท่เี สร็จสมบูรณ์แล้ วในภายหลัง โดยมี
ภาระผู ก พั น ที่ จ ะต้ อ งช าระราคาซื้ อสิ น ทรั พ ย์ ต ามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นสั ญ ญา ถึ ง แม้ ว่ า ผู้ ซ้ ื อสามารถโอน
ผลประโยชน์ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ าให้ กับบุคคลอื่น แต่กิจการยังมีอานาจการควบคุม มีความเสี่ยง
และผลตอบแทนที่มีนั ยสาคั ญของความเป็ นเจ้ า ของของงานระหว่ างก่ อสร้ างที่สถานะ ณ ปั จจุ บั น
จนกระทั่งอสังหาริมทรั พย์ท่สี ร้ างเสร็จสมบูรณ์แล้ วโอนไปยังผู้ซ้ ือ ดังนั้นการรับรู้รายได้ จะเป็ นไปตาม
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เกณฑ์ ก ารรั บ รู้ ร ายได้ ท้ั ง หมดตามที่ก าหนดในย่ อ หน้ า ที่ 14 ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 18
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง รายได้ (สาหรับตัวอย่างนี้ คือเมื่อการก่อสร้ างเสร็จสมบูรณ์แล้ ว)
8

ในกรณีท่ี กฎหมายกาหนดให้ กิจการต้ องโอนสิทธิในการเป็ นเจ้ าของของอสังหาริ มทรั พย์ให้ แก่ผ้ ูซ้ ือ
ทันที ณ สถานะปัจจุบันที่อสังหาริมทรัพย์ การก่อสร้ างที่เกิดขึ้นจะถือเป็ นสินทรัพย์ของผู้ซ้ ือตามความ
คืบหน้ าการก่อสร้ าง กิจการต้ องพิจารณาว่าข้ อกาหนดในสัญญาทุกข้ อ ทาให้ มีการเปลี่ยนแปลงจังหวะ
เวลาของการโอนความเป็ นเจ้ าของหรื อไม่ซ่ึงหมายถึงการโอนอานาจในการควบคุม ความเสี่ยงและ
ผลประโยชน์ ท่ีมี นั ย ส าคั ญ ของความเป็ นเจ้ า ของของสิ น ทรั พ ย์ ท่ีส ถานะของงานระหว่ า งก่ อ สร้ า ง
ณ ปั จจุ บั นตามความคืบหน้ าการก่อสร้ า ง ตั วอย่ างเช่ น กรณี ท่ีสัญ ญาก่ อสร้ างถู กยกเลิ ก ก่อนที่การ
ก่อสร้ างจะเสร็จสมบูรณ์ โดยผู้ซ้ ือเป็ นผู้รับผิดชอบงานระหว่างก่อสร้ างดังกล่าว และกิจการยังมีสิทธิท่ี
จะได้ รับชาระค่าก่อสร้ างสาหรับงานก่อสร้ างที่แล้ วเสร็จไปแล้ ว ซึ่งเป็ นการแสดงให้ เห็นว่าการควบคุม
ในสิน ทรั พ ย์ได้ ถู ก โอนไปพร้ อ มกับ ความเป็ นเจ้ า ของ ในกรณี น้ ี หากเป็ นไปตามเกณฑ์ทุกข้ ออย่ า ง
ต่อเนื่อ งตามความคืบหน้ า ของงานก่อ สร้ า ง ตามย่ อหน้ า ที่ 14 ของมาตรฐานการบัญ ชี ฉบั บที่ 18
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง รายได้ กิจการต้ องรับรู้รายได้ โดยอ้ างอิงกับขั้นความสาเร็จโดยใช้ วิธีอัตราส่วน
ของงานที่ทาเสร็จ โดยคานึ งถึ งขั้นความสาเร็จของการก่อสร้ างอาคารดังกล่ าว รวมทั้งพิ จารณาถึ ง
สัญญาที่ทาขึ้นกับผู้ซ้ ือแต่ละรายด้ วย

ตัวอย่างที่ 3
9

ในการพิจารณาว่ากิจการไม่ได้ มีส่วนร่วมในการบริหารในระดับที่มักสัมพันธ์กับความเป็ นเจ้ าของ หรือ
ไม่ได้ มีอานาจในการควบคุม อสังหาริ มทรั พย์ท่ีก่อสร้ างนั้น ซึ่งอาจเป็ นผลให้ กิจการไม่สามารถรั บรู้
สิ่งตอบแทนบางส่วนหรือทั้งหมดเป็ นรายได้ ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กบั ข้ อกาหนดของสัญญานั้นรวมทั้งข้ อเท็จจริง
และกรณีแวดล้ อม การพิ จารณาดังกล่ าวจาเป็ นต้ องอาศัย ดุลพิ นิจ การตีความฉบับนี้มีข้อสมมติว่า
กิจการได้ ข้อสรุปว่ าเป็ นการเหมาะสมที่กิจการจะรั บรู้รายได้ จากสัญญา แต่ต้องพิ จารณารูปแบบการ
รับรู้รายได้ ท่เี หมาะสม

10

สัญญาการก่อสร้ างอสังหาริมทรัพย์อาจรวมถึงระดับของการมีส่วนร่วมในการบริหารอย่างต่อเนื่องของ
กิจการที่ทาการก่อสร้ างนั้น โดยที่อานาจในการควบคุม ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสาคัญของ
ความเป็ นเจ้ าของของสินทรัพย์ยังไม่ได้ โอนไปให้ ผ้ ูซ้ ือ ถึงแม้ ว่าการก่อสร้ างจะเสร็จสมบูรณ์แล้ ว และ
ผู้ ซ้ ื อได้ ครอบครองสิ น ทรั พ ย์ แ ล้ วก็ต าม ตั ว อย่ า งเช่ น สั ญ ญาที่ กิ จ การยั ง ต้ อ งรั บ ประกั น การ
เข้ าครอบครองอสังหาริ มทรั พย์น้ันในช่ วงระยะเวลาที่กาหนด หรื อการที่กิจการต้ องรั บประกันอัตรา
ผลตอบแทนที่ผ้ ู ซ้ ือได้ รับจากการลงทุนในช่ วงระยะเวลาที่กาหนด ในกรณีเช่ นนี้ การรั บรู้รายได้ อาจ
ต้ องเลื่อนออกไป หรือยังไม่สามารถรับรู้รายได้ ดังกล่าวได้
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11

สัญญาการก่อสร้ างอสังหาริมทรัพย์อาจให้ สิทธิผ้ ูซ้ ือในการเข้ าไปรับช่วงต่องานระหว่างก่อสร้ างที่ยังไม่
เสร็จสมบูรณ์ (ถึงแม้ ว่าจะต้ องจ่ายค่าปรับ) กล่าวคือ การว่าจ้ างกิจการอื่นเพื่อก่อสร้ างให้ เสร็จสมบูรณ์
ข้ อเท็จจริงนี้ เมื่อพิจารณาร่วมกับประเด็นอื่นอาจเป็ นข้ อบ่งชี้ได้ ว่ากิจการได้ โอนอานาจในการควบคุม
งานระหว่ า งก่ อสร้ าง ณ สถานะปั จจุ บันตามความก้ าวหน้ าของงานก่อสร้ า งให้ แก่ผ้ ูซ้ ื อแล้ ว กิจการ
ผู้ รั บ เหมาก่ อ สร้ า งอสัง หาริ ม ทรั พย์ ซ่ึ ง มี สิท ธิใ นการเข้ า ใช้ ท่ีดิ น และงานระหว่ า งก่ อ สร้ า งเพื่ อ ที่จ ะ
ปฏิบัติงานตามภาระผูกพันในสัญญาในการส่งมอบอสังหาริมทรัพย์ท่สี ร้ างเสร็จแก่ผ้ ูซ้ ือ หากอานาจใน
การควบคุมงานระหว่างก่อสร้ างได้ โอนไปยังผู้ซ้ ืออย่างต่อเนื่องแล้ ว สิทธิในการเข้ า ใช้ สินทรัพย์น้ันจึง
ไม่ ได้ แสดงว่ า กิจการที่เข้ ารั บงานก่อสร้ างยังคงมีส่วนร่ วมในการบริ หารอสังหาริ มทรั พย์ในระดับที่
แสดงถึงความเป็ นเจ้ าของสินทรัพย์น้ันซึ่งทาให้ กิจการไม่สามารถรับรู้รายได้ บางส่วนหรือทั้งหมดได้
ซึ่งกิจการอาจมีอานาจในการควบคุมเหนือกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติงานตามสัญญาก่อสร้ าง
แต่ไม่ได้ มีอานาจในการควบคุมเหนืออสังหาริมทรัพย์น้ันโดยตรง
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