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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่15 (ปรบัปรุง 2558) 

เรือ่ง สญัญาสาํหรบัการก่อสรา้งอสงัหาริมทรพัย ์

 

 

 

คําแถลงการณ ์

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาํหนดข้ึนโดยการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 15 เร่ือง สัญญาสําหรับการก่อสร้าง

อสังหาริมทรัพย์ ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้ นสุด                   

ในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (IFRIC Interpretation 15 : Agreements for the Construction of Real 

Estate (Bound Volume 2015 Consolidated without early application)) 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2557  

โดยปรับปรุงการอ้างองิมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น 
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สารบญั 

จากย่อหนา้ที ่

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่15 (ปรบัปรุง 2558)  

เรือ่ง สญัญาสําหรบัการก่อสรา้งอสงัหาริมทรพัย ์

 

อา้งอิง  

ความเป็นมา 1 

ขอบเขต  4 

ประเด็น   6 

มติ 7 

การพจิารณาว่าสญัญาอยู่ภายใตข้อบเขตของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 11 (ปรบัปรุง 

2558) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือมาตรฐานการบัญชี  

ฉบบัที ่18 (ปรบัปรุง 2558) เรือ่ง รายได ้(เมือ่มีการประกาศใช)้ 

 

 

10 

การบญัชีสําหรบัรายไดจ้ากการก่อสรา้งอสงัหาริมทรพัย ์ 13 

การเปิดเผยขอ้มูล  20 

การแกไ้ขภาคผนวกของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่18 (ปรบัปรุง 2558) เรือ่ง 

รายได ้(เมือ่มีการประกาศใช)้ 

 

22 

วนัถอืปฏิบติัและการปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง  24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาสําหรับ 

การก่อสรา้งอสงัหาริมทรพัย ์ได้กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 1 ถึง 25  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่15 (ปรบัปรุง 2558) 

เรือ่ง สัญญาสาํหรับการก่อสรา้งอสังหาริมทรัพย ์

อา้งอิง 

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การนําเสนองบการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) 

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลีย่นแปลงประมาณการ         

ทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด1 (เม่ือมีการประกาศใช้) 

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สญัญาก่อสรา้ง (เม่ือมีการประกาศใช้) 

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง รายได ้(เม่ือมีการประกาศใช้) 

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินทีอ่าจเกิดข้ึน 

และสินทรพัยที์อ่าจเกิดข้ึน1 (เม่ือมีการประกาศใช้) 

• การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ขอ้ตกลง

สมัปทานการใหบ้ริการ (เม่ือมีการประกาศใช้) 

• การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง โปรแกรมสิทธิ

พิเศษแก่ลกูคา้ (เม่ือมีการประกาศใช้) 

ความเป็นมา 

1 ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กิจการซ่ึงพัฒนาก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ทั้งที่ดาํเนินการโดยกิจการหรือ

การจ้างผู้รับเหมาช่วง อาจทาํสัญญากับผู้ซ้ือรายหน่ึงหรือมากกว่าหน่ึงรายก่อนที่การก่อสร้าง 

จะเสรจ็สิ้น สญัญาดังกล่าวมีด้วยกนัหลายรูปแบบ  

2 ตัวอย่างเ ช่น กิจการ ซ่ึงก่อสร้างอสังหา ริมทรัพย์ประเภทที่ อ ยู่อาศัยอาจเ ร่ิมขายหน่วย

อสังหาริมทรัพย์น้ัน (บ้านหรือห้องชุด) ในช่วงที่โครงการยังไม่เสร็จ (“off plan”) กล่าวคือ  

ในขณะที่การก่อสร้างยังดาํเนินอยู่หรือเพียงเร่ิมดาํเนินการ ผู้ซ้ือแต่ละรายเข้าทาํสัญญากับกิจการ

เพ่ือซ้ืออสังหาริมทรัพย์หน่วยน้ันๆ เม่ืออสังหาริมทรัพย์พร้อมให้เข้าครอบครองโดยทั่วไปผู้ซ้ือ

ชําระเงินมัดจําให้แก่กิจการ ซ่ึงผู้ซ้ือสามารถเรียกเงินมัดจําคืนได้ในกรณีที่กิจการไม่สามารถ

ก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามเง่ือนไขของสัญญาเท่าน้ัน ผู้ซ้ือจะชําระยอดราคาซ้ือที่ค้างชําระเม่ือ 

การก่อสร้างเสรจ็สมบูรณ์ตามสญัญาและผู้ซ้ือเป็นเจ้าของสนิทรัพย์น้ัน  

3 กิจการซ่ึงก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์หรือเชิงอุตสาหกรรมอาจทาํสัญญากับผู้ซ้ือเพียง              

รายเดียว ซ่ึงผู้ซ้ืออาจได้รับข้อกาํหนดให้ชําระค่าก่อสร้างเป็นรายงวดในระหว่างการก่อสร้างจน 

http://www.nukbunchee.com/accounting/acc_tas/draft/TAS39_20-9-50.pdf
http://www.nukbunchee.com/accounting/acc_tas/draft/TAS39_20-9-50.pdf
http://www.nukbunchee.com/accounting/acc_tas/standard/standard53.pdf
http://www.nukbunchee.com/accounting/acc_tas/standard/standard53.pdf
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การก่อสร้างเสร็จสิ้น การก่อสร้างดังกล่าวอาจมีข้ึนบนที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ซ้ือเองหรือที่ดิน 

ที่ได้มาจากการเช่าก่อนที่การก่อสร้างจะเร่ิมข้ึน 

ขอบเขต 

4 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีใช้กับการบัญชีสาํหรับการรับรู้รายได้และ

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกจิการที่ดาํเนินการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์เองหรือการจ้างผู้รับเหมาช่วง 

5 สัญญาที่อยู่ในขอบเขตของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี คือสัญญาสาํหรับ      

การก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ และอาจรวมไปถึงสญัญาการส่งมอบสนิค้าหรือบริการอื่นๆ 

ประเด็น 

6 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีอภิปราย 2 ประเดน็ ดังน้ี 

6.1 สญัญาการก่อสร้างอยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สญัญาก่อสร้าง (เม่ือมีการประกาศใช้) หรือมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 

2558) เร่ือง รายได้ (เม่ือมีการประกาศใช้) 

6.2 รายได้จากการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ควรรับรู้เม่ือใด 

มติ 

7 การอภิปรายดังต่อไปน้ีมีข้อสมมติว่ากิจการได้มีการวิเคราะห์สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

และสญัญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้ข้อสรุปว่ากิจการไม่มีส่วนร่วมในการบริหารถึงระดับที่เกี่ยวข้อง

กับความเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ หรือไม่มีอํานาจควบคุมอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อสร้างน้ัน  

ที่อาจทาํให้กิจการไม่สามารถรับรู้สิ่งตอบแทนบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นรายได้ได้ หากกิจการ 

ไม่สามารถรับรู้สิ่งตอบแทนบางส่วนเป็นรายได้ การอภิปรายดังต่อไปน้ีจะใช้ได้เฉพาะในส่วนของ

สญัญาที่สามารถรับรู้รายได้ได้เทา่น้ัน  

8 ภายใต้ข้อกาํหนดในสัญญาสัญญาหน่ึง นอกจากการสร้างอสังหาริมทรัพย์แล้ว กิจการอาจมีสัญญา              

ที่ส่งมอบสินค้าหรือให้บริการด้วย เช่น การขายที่ดิน หรือการให้บริการที่ เกี่ยวกับการบริหาร

อสังหาริมทรัพย์ และตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 13 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 

2558) เร่ือง รายได้ (เม่ือมีการประกาศใช้) กาํหนดว่าภายใต้สัญญาสัญญาหน่ึง กิจการอาจแยก

ส่วนประกอบที่สามารถระบุได้ของสัญญาดังกล่าวโดยส่วนประกอบหน่ึงในน้ันคือการก่อสร้าง

อสังหาริมทรัพย์ และต้องปันส่วนมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือจะได้รับตามสัญญา

ให้กับส่วนประกอบแต่ละส่วนของสัญญาน้ัน เม่ือระบุส่วนประกอบได้อย่างชัดเจนแล้ว กิจการต้อง

ปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 10 ถึง 12 ของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี สาํหรับ

ส่วนประกอบของการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือพิจารณาส่วนประกอบน้ันๆ อยู่ภายใต้ขอบเขตของ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง (เม่ือมีการประกาศใช้) หรือ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง รายได้ (เม่ือมีการประกาศใช้) ข้อกาํหนด
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ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง (เม่ือมีการประกาศใช้) 

จะนาํไปใช้กบัส่วนประกอบของสัญญาที่เข้าข่ายเป็นสญัญาก่อสร้าง 

9 การอภิปรายต่อไปน้ีเกี่ยวข้องกับสัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ซ่ึงรวมถึงส่วนประกอบที่เป็น 

การก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ที่ระบุได้จากสญัญาที่มีส่วนประกอบอื่นรวมอยู่ด้วย 

 

การพิจารณาว่าสัญญาอยู่ภายใตข้อบเขตของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 11 (ปรับปรุง 

2558) เรื่อง สญัญาก่อสรา้ง (เมื่อมีการประกาศใช)้ หรือมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 18 

(ปรบัปรุง 2558) เรือ่ง รายได ้(เมือ่มีการประกาศใช)้ 

10 การ พิจารณา ว่ าสัญญาสําห รับการก่ อส ร้ า งอสั งหา ริมท รัพ ย์อ ยู่ภายใ ต้ขอบเขตของ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง (เม่ือมีการประกาศใช้) 

หรือมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง รายได้ (เม่ือมีการประกาศใช้) ข้ึนอยู่

กับข้อกาํหนดของสัญญาน้ัน รวมทั้งข้อเทจ็จริงและกรณีแวดล้อมของสัญญาน้ัน ซ่ึงการพิจารณา

ดังกล่าวจาํเป็นต้องอาศัยดุลพินิจที่เกี่ยวข้องกบัสญัญาแต่ละสญัญา 

11 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง (เม่ือมีการประกาศใช้)  

จะนาํมาปฏิบัติเม่ือสัญญาดังกล่าวเป็นไปตามคาํนิยามของสัญญาก่อสร้างที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 3 

ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง (เม่ือมีการประกาศใช้) 

“สัญญาที่ท ําข้ึนโดยเฉพาะเพ่ือก่อสร้างสินทรัพย์รายการเดียวหรือก่อสร้างสินทรัพย์หลาย

รายการ…” ซ่ึงสัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์จะเป็นไปตามนิยามของสัญญาก่อสร้างกต่็อเม่ือ       

ผู้ซ้ือสามารถกําหนดส่วนประกอบโครงสร้างหลักของการออกแบบอสังหาริมทรัพย์ก่อนที่               

การก่อสร้างจะเร่ิมข้ึน และ/หรือสามารถกาํหนดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างหลักได้ในระหว่างที่มี

การก่อสร้าง (ไม่ว่าผู้ซ้ือใช้สิทธิหรือไม่ก็ตาม) เม่ือมีการนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  11 

(ปรับปรุง 2558) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง (เม่ือมีการประกาศใช้) มาปฏบัิติ สัญญาก่อสร้างยังรวมถึง

สัญญาต่างๆ หรือส่วนประกอบต่างๆ สาํหรับการให้บริการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการก่อสร้าง

อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นไปตามข้อกําหนดในย่อหน้าที่ 5.1 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 

(ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง (เม่ือมีการประกาศใช้) และย่อหน้าที่ 4 ของมาตรฐาน    

การบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง รายได้ (เม่ือมีการประกาศใช้) 

12 ในทางตรงกันข้าม สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ซ้ือมีอาํนาจจํากัดในการกาํหนดหรือ

ออกแบบอสังหาริมทรัพย์น้ัน เช่น ผู้ซ้ือเลือกแบบจากทางเลือกที่กิจการเป็นผู้เสนอให้หรือผู้ซ้ือ

สามารถขอเปล่ียนแปลงจากแบบพ้ืนฐานที่กาํหนดให้ได้อย่างจาํกัด สัญญาดังกล่าวถือเป็นสัญญา

การขายสินค้าซ่ึงอยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  18 (ปรับปรุง 2558)  

เร่ือง รายได้ (เม่ือมีการประกาศใช้)   
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การบญัชีสําหรบัรายไดจ้ากการก่อสรา้งอสงัหาริมทรพัย ์

สญัญาทีถื่อเป็นสญัญาก่อสรา้ง 

13 เม่ือสัญญาดังกล่าวอยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558)  

เร่ือง สัญญาก่อสร้าง (เม่ือมีการประกาศใช้) และกิจการสามารถประเมินผลของงานก่อสร้างได้

อย่างน่าเช่ือถือ กิจการต้องรับรู้รายได้โดยอ้างอิงกับข้ันความสาํเร็จของกิจกรรมตามสัญญา  

ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง (เม่ือมี              

การประกาศใช้)  

14 หากสัญญาน้ันไม่เป็นไปตามคาํนิยามของสัญญาก่อสร้าง สัญญาดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ขอบเขตของ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง รายได้ (เม่ือมีการประกาศใช้) ซ่ึงในกรณี

ดังกล่าว กจิการต้องพิจารณาว่าสญัญาน้ันเป็นสญัญาการให้บริการหรือสญัญาการขายสนิค้า 

 

สญัญาทีถื่อเป็นสญัญาการใหบ้ริการ 

15 หากกิจการไม่ต้องการจัดหาและส่งมอบวัสดุก่อสร้าง สัญญาดังกล่าวอาจเป็นเพียงสัญญา        

การให้บริการตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง รายได้ (เม่ือมี         

การประกาศใช้) ในกรณีดังกล่าวหากเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 20 ของมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่  18 (ปรับปรุง 2558) เ ร่ือง รายได้ (เม่ือมีการประกาศใช้) รายได้จาก         

การให้บริการจะรับรู้โดยอ้างอิงกับข้ันความสาํเร็จของรายการค้าโดยใช้วิธีอัตราส่วนของงานที่     

ทาํเสรจ็ ซ่ึงวิธีดังกล่าวสามารถนาํข้อกาํหนดตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สัญญาก่อสร้าง (เม่ือมี   การประกาศใช้) มาปฏิบัติกับการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายที่

เกี่ยวข้องของรายการลักษณะน้ี (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง รายได้ 

(เม่ือมีการประกาศใช้) ย่อหน้าที่ 21) 

 

สญัญาทีถื่อเป็นสญัญาการขายสินคา้ 

16 1หากกิจการต้องการให้บริการพร้อมทั้งจัดหาวัสดุก่อสร้าง เพ่ือทาํตามข้อตกลงในสัญญาในการส่ง

มอบอสังหาริมทรัพย์ให้กับผู้ซ้ือ สัญญาดังกล่าวถือเป็นสัญญาการขายสินค้า ดังน้ันกิจการรับรู้

รายได้ตามเกณฑ์ที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 14 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง รายได้ (เม่ือมีการประกาศใช้)  

17 1กิจการอาจโอนอาํนาจในการควบคุม ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสาํคัญของความเป็น

เจ้าของของงานระหว่างก่อสร้างตามสถานะปัจจุบันของการก่อสร้างที่คืบหน้าให้กับผู้ซ้ือ ในกรณี

ดังกล่าวหากเป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายได้ที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 14 ของมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 18 1(ปรับปรุง 2558) เร่ือง รายได้ (เม่ือมีการประกาศใช้) 1อย่างต่อเน่ืองตามการก่อสร้าง

ที่คืบหน้า กจิการต้องรับรู้รายได้โดยอ้างองิกบัข้ันความสาํเรจ็ โดยใช้วิธีอัตราส่วนของงานที่ทาํเสรจ็ 

ซ่ึงวิธดัีงกล่าวสามารถนาํข้อกาํหนดมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 1(ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญา
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ก่อสร้าง (เม่ือมีการประกาศใช้) 1มาปฏบัิติกับการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของรายการ

ลักษณะน้ี 

18 1กิจการอาจโอนอํานาจในการควบคุม ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญทั้งหมดของ 

ความเป็นเจ้าของของอสังหาริมทรัพย์ให้กับผู้ซ้ือในคราวเดียว เช่น เม่ือก่อสร้างเสรจ็ เม่ือส่งมอบ 

หรือหลังการส่งมอบ ในกรณีน้ีกิจการจะรับรู้รายได้เม่ือเป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายได้ที่กาํหนด

ในย่อหน้าที่ 14 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 1(ปรับปรุง 2558) เร่ือง รายได้ (เม่ือมี              

การประกาศใช้) 1เทา่น้ัน 

19 1เม่ือกิจการได้รับมอบหมายให้ทาํงานเพ่ิมเติมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ได้ส่งมอบให้กับผู้ซ้ือแล้ว 

กจิการต้องรับรู้หน้ีสนิและค่าใช้จ่ายซ่ึงเป็นไปตามย่อหน้าที่ 19 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 

1(ปรับปรุง 2558) เร่ือง รายได้ (เม่ือมีการประกาศใช้) 1 และต้องการมีการวัดมูลค่าหน้ีสินให้ 

เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  37 1 (ปรับปรุง 2558) 1เ ร่ือง ประมาณการหน้ีสิน  

หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึน และสินทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึน 1(เม่ือมีการประกาศใช้) 1 เม่ือกิจการต้องส่งมอบ

สินค้าหรือบริการอื่นซ่ึงสามารถแยกต่างหากจากอสังหาริมทรัพย์ที่ได้ส่งมอบให้กับผู้ซ้ือแล้ว 

กิจการต้องระบุสินค้าหรือบริการดังกล่าวเป็นส่วนประกอบการขายที่แยกจากกันดังที่กาํหนดใน 

ย่อหน้าที่ 8 ของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

 

การเปิดเผยขอ้มูล 

20 เม่ือกิจการรับรู้รายได้โดยใช้วิธีอัตราส่วนของงานที่ทาํเสร็จสาํหรับสัญญาที่เป็นไปตามเกณฑ ์

การรับรู้รายได้ที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 14 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง รายได้ (เม่ือมีการประกาศใช้) อย่างต่อเน่ืองตามการก่อสร้างที่คืบหน้า (ดูย่อหน้าที่ 17 ของ

การตีความ1มาตรฐานการรายงานทางการเงิน1ฉบับน้ี) กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อดังต่อไปน้ี 

20.1 วิธีที่กิจการพิจารณาว่าสัญญาฉบับใดเป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายได้ทั้งหมดที่กาํหนด              

ในย่อหน้าที่ 14 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง รายได้ (เม่ือมี

การประกาศใช้) อย่างต่อเน่ืองตามการก่อสร้างที่คืบหน้า 

20.2 จาํนวนรายได้ที่เกดิข้ึนจากสญัญาน้ันในระหว่างงวด 

20.3 วิธทีี่ใช้ในการพิจารณาข้ันความสาํเรจ็ของงานตามสญัญา 

21 สาํหรับสญัญาตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 20 ที่ยังอยู่ในระหว่างก่อสร้าง ณ วันที่ที่รายงาน กิจการต้อง

เปิดเผยข้อมูลดังต่อไปน้ีด้วย 

21.1 ต้นทุนที่เกดิข้ึนทั้งสิ้น และกาํไรที่รับรู้ (หักขาดทุนที่รับรู้) จนถึงปัจจุบัน 

21.2 จาํนวนเงินที่ได้รับล่วงหน้า 

22–23 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 
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วนัถอืปฏิบติัและการปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 

24 กิจการต้องปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกับงบการเงินสาํหรับ 

รอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการ

นําไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หากกิจการถือปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงาน             

ทางการเงินฉบับน้ีสาํหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

25 การเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชีต้องมีการปรับย้อนหลังตามที่ก ําหนดในมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ข้อผิดพลาด (เม่ือมีการประกาศใช้) 
 


