
 หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มกราคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 
ที่  ๗๗/๒๕๕๗ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  ๑๓  (ปรับปรุง  ๒๕๕๗)   
เร่ือง   โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 

 
 

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๗  (๓)  และมาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๗  

ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็น  

มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น  ทั้งนี้  มาตรฐานการบัญชีนั้น

ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  และประกาศใน   

ราชกิจจานุเบกษาแล้ว  จึงจะใช้บังคับได้ 

สภาวิชาชีพบัญชี  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี   

ในการประชุมคร้ังที่  ๓๙  (๔/๒๕๕๗)  เม่ือวันที่  ๒๖  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗  จึงออกประกาศไว้  

ดังต่อไปนี้ 

ขอ้  ๑  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ  ๒  ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ที่  ๓๒/๒๕๕๕  การตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน  ฉบับที่  ๑๓  เร่ือง  โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 

ข้อ  ๓  ให้ใช้การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  ๑๓  (ปรับปรุง  ๒๕๕๗)  

เร่ือง  โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า  ตามที่กําหนดท้ายประกาศน้ี 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

ประสัณห์  เชื้อพานิช 

นายกสภาวิชาชีพบัญชี 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่13 (ปรบัปรุง 2557) 

เรือ่ง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

 

 

ค าแถลงการณ ์

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดข้ึนโดยการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 13 เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า ซ่ึงเป็น

ฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

(IFRIC Interpretation 13: Customer Loyalty Programmes ( Bound Volume 2013 Consolidated 

without early application)) 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2555 โดยปรับปรุง

ย่อหน้าที่ 6 เพ่ิมย่อหน้าที่ 10ข และปรับปรุงการอ้างองิมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่13 (ปรบัปรุง 2557) 

เรือ่ง โปรแกรมสิทธิพเิศษแก่ลกูคา้ 

 

อา้งอิง 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เร่ือง การวดัมลูค่ายติุธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง  2557) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการ

ทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  18  (ปรับปรุง  2557)  เร่ือง  รายได ้(เมื่อมีการประกาศใช้) 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินทีอ่าจเกิดขึ้น และ

สินทรพัยที์อ่าจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 

ความเป็นมา 

1 กิจการใช้โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้าเพ่ือกระตุ้นลูกค้าให้สนใจที่จะซ้ือสินค้าหรือรับบริการจาก

กจิการ หากลูกค้าซ้ือสนิค้าหรือรับบริการจากกิจการ กิจการจะให้คะแนนสะสมกับลูกค้า (ส่วนใหญ่

เรียกว่า “คะแนน”) ลูกค้าสามารถน าคะแนนสะสมไปแลกเป็นรางวัล เช่น ได้รับสินค้าหรือบริการโดย

ไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน หรือใช้เป็นส่วนลดสนิค้าหรือบริการ 

2 โปรแกรมดังกล่าวด าเนินการได้หลายรูปแบบ ลูกค้าอาจต้องสะสมคะแนนให้ได้จ านวนข้ันต ่าตามที่

ก  าหนดหรือตามมูลค่าของคะแนนสะสมก่อน จึงจะใช้สทิธแิลกซ้ือสินค้าหรือบริการได้ คะแนนสะสม

บางคร้ังเกิดจากการซ้ือสินค้าแต่ละคร้ังหรือการซ้ือรวมกันหลายคร้ัง หรือการซ้ืออย่างต่อเน่ืองใน

ช่วงเวลาที่ก  าหนด กิจการอาจท าโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้าเองหรือท าโปรแกรมร่วมกับบุคคล 

ที่สามกไ็ด้ ส่วนรางวัลที่ให้แก่ลูกค้าอาจเป็นสินค้าหรือบริการที่จัดหาโดยกิจการเอง และ/หรือ สิทธิ

ในการได้มาซ่ึงสนิค้าหรือบริการจากบุคคลที่สามกไ็ด้ 

 

ขอบเขต 

3 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีถือปฏบัิติกบัคะแนนสะสมที่เป็นสิทธิพิเศษให้แก่

ลูกค้า ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อดังน้ี 

3.1 กิจการให้สิทธิพิเศษส าหรับลูกค้าโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของรายการขาย ได้แก่ การขายสินค้า

การให้บริการ หรือการให้ลูกค้าใช้สนิทรัพย์ของกจิการ และ 

3.2 ลูกค้าสามารถใช้สิทธิในอนาคตเพ่ือรับสินค้าหรือบริการโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน หรือ

ได้รับส่วนลดในสนิค้าหรือบริการ ถ้าปฏบัิติตามเง่ือนไขอื่นที่ก  าหนด 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีระบุถึงการบัญชีของกิจการที่ให้คะแนนสะสมแก่

ลูกค้าของกจิการ 
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ประเด็น 

4 ประเดน็ที่ระบุในการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ได้แก่ 

4.1 กิจการต้องรับรู้และวัดมูลค่าภาระผูกพันที่กิจการต้องจัดหาสินค้าหรือบริการโดยไม่มี

ค่าตอบแทน  หรือโดยให้ส่วนลดในสนิค้าหรือบริการ (“รางวัล”) ในอนาคตโดย 

4.1.1 ปันส่วนสิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือค้างรับจากรายการขายให้กับคะแนนสะสม และ 

รับรู้เป็นรายได้รอการรับรู้ (ตามย่อหน้าที่ 13 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 

(ปรับปรุง 2557) เร่ือง รายได้ (เมื่อมีการประกาศใช้)) หรือ 

4.1.2 ให้ประมาณการต้นทุนในอนาคตจากการจัดหารางวัลให้แก่ลูกค้า (ตามย่อหน้าที่ 

19 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง รายได้ (เมื่อมีการ

ประกาศใช้)) และ 

4.2 หากมีการปันส่วนมูลค่าของสิ่งตอบแทนให้กบัคะแนนสะสม  

4.2.1 จ านวนเงินเทา่ใดที่ควรปันส่วนให้กบัคะแนนสะสม 

4.2.2 เม่ือใดที่ควรรับรู้รายได้ และ 

4.2.3 หากบุคคลที่สามเป็นผู้จัดหารางวัลควรวัดมูลค่ารายได้อย่างไร 

 

มติ 

5 กิจการต้องถือปฏบัิติตามย่อหน้าที่ 13 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง 

รายได้ (เมื่อมีการประกาศใช้) และรับรู้คะแนนสะสมแยกเป็นส่วนประกอบที่ระบุได้ต่างหากจาก

รายการขายที่กจิการให้คะแนนสะสม (การขายเร่ิมแรก) มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือ

ค้างรับจากการขายเร่ิมแรกต้องปันส่วนระหว่างคะแนนสะสมและส่วนประกอบอื่นของรายการขายน้ัน 

6 กจิการต้องวัดมูลค่าสิ่งตอบแทนที่ได้รับซ่ึงปันส่วนให้กับคะแนนสะสม โดยอ้างอิงจากมูลค่ายุติธรรม

ของคะแนนสะสม  

7 หากกจิการเป็นผู้จัดหารางวัลเอง กิจการต้องรับรู้มูลค่าสิ่งตอบแทนที่ได้รับซ่ึงปันส่วนให้กับคะแนน

สะสมเป็นรายได้เมื่อลูกค้ามาใช้สิทธิแลกคะแนนสะสม และกิจการได้ปฏิบัติตามภาระผูกพันที่จะ

จัดหารางวัลน้ัน จ านวนเงินที่รับรู้เป็นรายได้ต้องค านวณจากจ านวนคะแนนสะสมที่ลูกค้าได้ใช้สิทธิ

ในการแลกเป็นรางวัล เปรียบเทยีบกบัจ านวนคะแนนสะสมทั้งหมดที่คาดว่าจะมีการใช้สทิธ ิ

8 หากบุคคลที่สามเป็นผู้จัดหารางวัล กิจการต้องประเมินว่า กิจการเป็นผู้เรียกเกบ็สิ่งตอบแทนที่มี 

การปันส่วนให้กบัคะแนนสะสมเพ่ือกจิการเอง (เป็นตัวการในการท ารายการ) หรือ กระท าการแทน

บุคคลที่สาม (เป็นตัวแทนให้กบับุคคลที่สาม) 

8.1  หากกจิการเรียกเกบ็สิ่งตอบแทนโดยเป็นการกระท าการแทนบุคคลที่สาม กจิการต้อง 

8.1.1 วัดมูลค่ารายได้ในบัญชีของกิจการด้วยจ านวนเงินสุทธิ ซ่ึงหมายถึงผลต่างระหว่าง

มูลค่าสิ่งตอบแทนที่ปันส่วนให้กับคะแนนสะสมกับจ านวนเงินค้างจ่ายที่ต้องจ่าย

ให้กบับุคคลที่สามส าหรับการจัดหารางวัลให้ และ 
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8.1.2 รับรู้จ านวนเงินสุทธิดังกล่าวเป็นรายได้เม่ือบุคคลที่สามมีภาระผูกพันในการจัดหา

รางวัล และได้สิทธิในการได้รับสิ่งตอบแทนน้ัน ซ่ึงอาจเกิดขึ้นทนัททีี่มีการให้คะแนน

สะสม ส าหรับกรณีที่ลูกค้าสามารถเลือกที่จะใช้สิทธิรับรางวัลจากกิจการหรือบุคคล   

ที่สามกไ็ด้ การรับรู้ดังกล่าวจะเกิดขึ้ นเม่ือลูกค้าเลือกที่จะใช้สิทธิจากบุคคลที่สาม

เทา่น้ัน 

8.2 หากกิจการเรียกเกบ็สิ่งตอบแทนที่เป็นของกิจการเอง กิจการต้องวัดมูลค่ารายได้ด้วยจ านวน

รวมของมูลค่าสิ่งตอบแทนที่ปันส่วนให้กับคะแนนสะสมและรับรู้เป็นรายได้เมื่อกิจการได้

ปฏบัิติตามภาระผูกพันเกี่ยวกบัรางวัลน้ันเสรจ็สิ้นแล้ว 

9 เม่ือใดกต็ามที่กจิการคาดว่าจะมีต้นทุนที่ไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ในการจัดหารางวัล โดยภาระผูกพัน

ดังกล่าวมีจ านวนเกินกว่ามูลค่าสิ่งตอบแทนที่จะได้รับและค้างรับจากคะแนนสะสมดังกล่าว (มูลค่า

สิ่งตอบแทนที่ปันส่วนให้กบัคะแนนสะสม ณ การขายเร่ิมแรกซ่ึงยังไม่ได้รับรู้เป็นรายได้รวมกับมูลค่า

สิ่งตอบแทนค้างรับซ่ึงเพ่ิมเติมอีกเมื่อลูกค้าใช้สิทธิตามคะแนนสะสมน้ัน) ท าให้กิจการมีข้อตกลง

สัญญาที่เป็นภาระ กิจการต้องบันทึกรับรู้ส่วนเกินน้ีเป็นหน้ีสินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 

(ปรับปรุง 2557) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึน และสินทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึน  

(เมื่อมีการประกาศใช้) ความจ าเป็นในการรับรู้หน้ีสนิดังกล่าวจะเกิดขึ้นหากต้นทุนที่คาดการณ์ไว้ใน

การจัดหารางวัลให้แก่ลูกค้าเพ่ิมข้ึน เช่น กิจการปรับปรุงจ านวนของคะแนนสะสมที่คาดว่าลูกค้าจะ

ใช้สทิธ ิเป็นต้น 

              

วนัถอืปฏิบติัและการปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 

10 กจิการต้องปฏบัิติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกับงบการเงินส าหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้น าไปใช้ก่อนวัน

ถือปฏบัิติ หากกิจการถือปฏบัิติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีส าหรับงวด

ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

10ก (ย่อหน้านี้ ไม่เกี่ยวข้อง) 

10ข  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้)  

ท าให้เกิดการปรับปรุงย่อหน้าที่ 6 และภาคผนวก ย่อหน้าที่ 1 ถึง ย่อหน้าที่ 3 ในการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี กิจการต้องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าว เมื่อน า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้) มา

ถือปฏบัิติ 

11 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 

(ปรับปรุง 2557) เร่ืองนโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด 

(เมื่อมีการประกาศใช้) 
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ภาคผนวก – แนวทางปฏิบติั 

ภาคผนวกน้ีเป็นส่วนหนึง่ของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 การวดัมูลค่ายุติธรรมของคะแนนสะสม 

1 ย่อหน้าที่ 6 ในส่วนของมติก าหนดให้กิจการวัดมูลค่าสิ่งตอบแทนที่ได้รับที่ปันส่วนให้กับคะแนน

สะสมโดยอ้างอิงจากมูลค่ายุติธรรมของคะแนนสะสม ในกรณีที่ไม่มีราคาตลาดอ้างอิงส าหรับคะแนน

สะสมที่เหมือนกนั กจิการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าวิธีอื่น  

2 กิจการอาจวัดมูลค่ายุติธรรมของคะแนนสะสมโดยอ้างอิงจากมูลค่ายุติธรรมของรางวัลที่ให้ลูกค้าใช้

สทิธแิลก มูลค่ายุติธรรมของคะแนนสะสม ให้พิจารณาเร่ืองต่อไปนี้   

(ก) จ านวนเงินของส่วนลดหรือสิ่งจูงใจที่เสนอให้แก่ลูกค้าที่ไม่ได้รับคะแนนสะสมจากการขาย 

แรกเร่ิม  

(ข) สดัส่วนของคะแนนสะสมที่คาดว่าลูกค้าจะไม่น ามาใช้สทิธแิลก และ 

(ค) ความเสี่ยงที่ลูกค้าไม่สามารถท าคะแนนสะสมได้ตามเง่ือนไข  

หากลูกค้าสามารถเลือกรางวัลได้แตกต่างกันหลายชนิดในแต่ละช่วงคะแนน มูลค่ายุติธรรมของ

คะแนนสะสมต้องสะท้อนมูลค่ายุติธรรมของรางวัลที่มีอยู่ในช่วงคะแนนน้ัน และถ่วงน ้าหนักด้วย

สดัส่วนของความถี่ที่คาดว่าจะมีผู้เลือกรางวัลแต่ละชนิด 

3 ในบางสถานการณ์ เทคนิคการประเมินมูลค่าวิธอีื่นอาจน ามาใช้ได้ เช่น หากบุคคลที่สามเป็นผู้จัดหา

รางวัลและกจิการเป็นผู้จ่ายช าระให้กับบุคคลที่สามส าหรับการใช้คะแนนสะสมแต่ละคะแนน กิจการ

สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของคะแนนสะสมได้โดยอ้างอิงจากจ านวนเงินที่กิจการจ่ายให้กับบุคคลที่

สามบวกเพ่ิมด้วยก าไรส่วนเพ่ิมที่สมเหตุสมผล กิจการจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการเลือกและน า

เทคนิคการประเมินมูลค่ามาใช้เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 6 ในส่วนของมติและมี

ความเหมาะสมที่สดุในแต่ละสถานการณ์ 

 

 

 

 

 

 

 




