เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๖ ง

หน้า ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ มกราคม ๒๕๕๖

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๓๒/๒๕๕๕
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๓
เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็นมาตรฐาน
ในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้น ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพ บัญ ชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญ ชี
ในการประชุม ครั้งที่ ๒๘ (๗/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ใช้การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๓ เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษ
แก่ลูกค้า ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
พิชัย ชุณหวชิร
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

1

สารบัญ
ย่อหน้ าที่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
เรือ่ ง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่องโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ ลูกค้ า ได้ แสดงไว้ ในย่ อ
หน้ าที่ 1 ถึง 11 และภาคผนวก การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 แนบท้ ายด้ วยตัวอย่าง

อ้างอิง





มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 ( ปรับปรุง 2552 ) เรื่อง นโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทาง
บัญชีและข้ อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 ( ปรับปรุง 2552 ) เรื่อง รายได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 ( ปรับปรุง 2552 ) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และ
สินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้น
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้ )

ความเป็ นมา
1.

กิจการใช้ โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ าเพื่อกระตุ้นลูกค้ าให้ สนใจที่จะซื้อสินค้ าหรือรับบริการจากกิจการ
หากลู กค้ าซื้ อสิ นค้ าหรือ รับบริ การจากกิจการ กิจการจะให้ คะแนนสะสมกั บลู กค้ า ส่ วนใหญ่ เรี ยกว่ า
“คะแนน” ลูกค้ าสามารถนําคะแนนสะสมไปแลกเป็ นรางวัล เช่ น ได้ รับสินค้ าหรือบริการฟรี หรือใช้ เป็ น
ส่วนลดสินค้ าหรือบริการ

2.

โปรแกรมดังกล่าวดําเนินการได้ หลายทาง ลูกค้ าอาจจะต้ องสะสมคะแนนให้ ได้ จาํ นวนขั้นตํ่าตามที่กาํ หนด
หรือตามมูลค่าของคะแนนสะสมก่อน ถึงจะใช้ สิทธิแลกซื้อสินค้ าหรือบริการได้ คะแนนสะสมบางครั้งเกิด
จากการซื้อสินค้ าแต่ ละรายการหรือการซื้อเป็ น รายกลุ่ม หรือการซื้ออย่ างต่ อเนื่องในช่ วงเวลาเฉพาะ
ช่ วงหนึ่ง กิจการอาจทําโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ าเองหรือจะทําโปรแกรมร่วมกับบุคคลทีส่ ามก็ได้ ส่วน
รางวัลที่ให้ แก่ลูกค้ าอาจเป็ นสินค้ าหรือบริการที่จัดหาโดยกิจการเอง และ/หรือ สิทธิในการได้ มาซึ่งสินค้ า
หรือบริการจากบุคคลที่สามก็ได้

ขอบเขต
3.

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ใช้ กับสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ าซึ่งเป็ นสิทธิในการแลกของรางวัล
ที่เป็ นไปตามทุกข้ อดังนี้
3.1 กิจการให้ สิทธิพิเศษสําหรับลูกค้ าโดยถือเป็ นส่ วนหนึ่งของรายการขาย ได้ แก่ การขายสินค้ าการ
ให้ บริการ หรือการให้ลกู ค้าใช้สินทรัพย์ของกิจการ และ
3.2 ลูกค้ าสามารถใช้ สิทธิในอนาคตเพื่อรับสินค้ าหรือบริการ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน หรือได้ รับส่ วนลด
ถ้ าปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นที่กาํ หนด
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ระบุถึงการบัญชีของกิจการที่ให้ คะแนนสะสมแก่ลูกค้ า
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ประเด็น
4.

ประเด็นที่ระบุในการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ได้ แก่
4.1 กิจการควรบันทึกและวัดมูลค่าภาระผูกพันทีก่ ิจการต้ องจัดหาสินค้ าหรือบริการฟรี หรือให้ ส่วนลด
ในสินค้ าหรือบริการ (‘รางวัล’) ในอนาคตโดย
4.1.1 ปันส่วนสิ่งตอบแทนที่ได้ รับหรือค้ างรับจากรายการขายให้ กับ คะแนนสะสม และ รับรู้
เป็ นรายได้ ร อการรั บ รู้ ต้ ั ง พั ก (ตามย่ อ หน้ า 13 ของมาตรฐานการบั ญชี ฉ บั บ ที่ 1 8
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง รายได้ )หรือ
4.1.2 ให้ ประมาณการต้ นทุนในอนาคตของการจัดหารางวัลให้ แก่ลูกค้ า (ตามย่อหน้ า 19 ของ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่18 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง รายได้ )
4.2 หากมีการปันส่วนมูลค่าของสิ่งตอบแทนไปยัง คะแนนสะสม
4.2.1 จํานวนเงินเท่าใดที่ควรปันส่วนให้ กับคะแนนสะสม
4.2.2 เมื่อใดที่ควรจะรับรู้รายได้
4.2.3 หากบุคคลที่สามเป็ นผู้จัดหารางวัลควรวัดมูลค่ารายได้ อย่างไร

ข้อสรุป
5.

กิจการต้ องปฏิบัติตามย่อหน้ า 13 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่18 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง รายได้ และ
รับรู้ค ะแนนสะสมแยกเป็ น ส่ วนประกอบที่ร ะบุไ ด้ ต่า งหากจากรายการขายที่กิ จการให้ ค ะแนนสะสม
(รายการขายเริ่มแรก) มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนทีไ่ ด้ รับหรือค้ างรับจากการขายเริ่มแรกควรต้ องปันส่วน
ระหว่างคะแนนสะสม และส่วนประกอบอื่นๆ ของรายการขายนั้น

6.

กิจการต้ องวัดมูลค่าสิ่งตอบแทนที่ได้ รับซึ่งปันส่วนไปยังคะแนนสะสม โดยอ้ างอิงจากมู ลค่ ายุติธรรมของ
คะแนนสะสม

7.

หากกิจการเป็ นผู้จดั หารางวัลเอง กิจการต้ องรับรู้มูลค่าสิ่งตอบแทนทีไ่ ด้ รับซึ่งปันส่วนไปยัง คะแนนสะสม
เป็ นรายได้ เมื่อลูกค้ ามาใช้ สิทธิและกิจการได้ ปฏิบัติตามสัญญาภาระผูกพันที่จะจัดหารางวัลนั้น จํานวน
เงิน ที่รับรู้เ ป็ นรายได้ จะขึ้ นกับคํา นวณจากจํา นวนของคะแนนสะสมที่ลู กค้ า ได้ ใช้ สิ ทธิ ในการแลกเป็ น
รางวัล เปรียบเทียบกับจํานวนคะแนนสะสมทั้งหมดที่คาดว่าจะมีการใช้ สิทธิ

8.

หากบุคคลที่ส ามเป็ นผู้ จัดหารางวัล กิจการจะต้ องประเมินว่ า กิ จการเป็ นผู้เ รียกเก็บสิ่งตอบแทนที่มี
การปันส่วนไปยังคะแนนสะสมเพื่อกิจการเอง (เป็ นตัวการในการทํารายการ) หรือ กระทําการแทนบุคคลที่สาม
(เป็ นตัวแทนให้ กับบุคคลที่สาม)
8.1 หากกิจการเรียกเก็บสิ่งตอบแทนโดยเป็ นการกระทําการแทนบุคคลที่สาม กิจการจะต้ อง
8.1.1 วัดมูลค่ารายได้ ในบัญชีของกิจการด้ วยจํานวนเงินสุทธิ ซึ่งหมายถึงผลต่ างระหว่ างมู ลค่ า
สิ่งตอบแทนที่ปันส่วนไปยังคะแนนสะสมกับจํานวนเงินค้ างจ่ ายที่ต้องจ่ ายให้ กับบุคคลที่
สามสําหรับการจัดหารางวัลให้ และ
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8.1.2 รับรู้จาํ นวนเงินสุทธิดังกล่ าวเป็ นรายได้ เมื่อบุคคลที่สามมีภาระผูกพันในการจัดหารางวัล
และได้ สิ ทธิ ใ นการได้ รับสิ่ งตอบแทนนั้ น ซึ่ ง อาจเกิ ด ขึ้ นทั นทีท่ี มี การให้ คะแนนสะสม
สําหรั บกรณีท่ลี ู กค้ าสามารถเลือกที่จะใช้ สิทธิรับรางวัลจากกิจการหรือบุ คคลที่สามก็ได้
การรับรู้ดังกล่าวจะเกิดขึ้นเมื่อลูกค้ าเลือกที่จะใช้ สิทธิจากบุคคลที่สามเท่านั้น
8.2 หากกิจการเรียกเก็บสิ่ง ตอบแทนเพื่อ ที่เป็ นของกิ จการเอง กิ จการจะต้ อ งวัด มู ลค่ ารายได้ ด้วย
จํานวนรวมของมูลค่าสิ่งตอบแทนที่ปันส่วนไปยังคะแนนสะสมและรับรู้เป็ นรายได้ เมื่อกิจการได้
ปฏิบัติตามภาระผูกพันเกี่ยวกับรางวัลนั้นเสร็จสิ้นแล้ ว

9.

เมื่อใดก็ตามที่กจิ การคาดว่าจะมีต้นทุนที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงในการจัดหารางวัล โดยภาระผูกพันดังกล่าว
มีจาํ นวนเกินกว่ามูลค่าสิ่งตอบแทนที่จะได้ รับและค้ างรับจากคะแนนสะสมดังกล่าว (มูลค่าสิ่งตอบแทนที่
ปันส่วนไปยังคะแนนสะสม ณ การขายเริ่มแรกซึ่งยังไม่ได้ รับรู้เป็ นรายได้ รวมกับมูลค่าสิ่งตอบแทนค้ างรับ
ซึ่งเพิ่มเติมอีกเมื่อลูกค้ าใช้ สิทธิตามคะแนนสะสม นั้น) ทําให้ กิจการมีข้อตกลงสัญญาที่เป็ นภาระ กิจการ
ต้ องบันทึกรับรู้ส่วนเกินนี้เป็ นหนี้สินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณ
การหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิ ดขึ้น และสิ นทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้น ความจําเป็ นในการรับรู้หนี้สิ นดังกล่ าวจะ
เกิดขึ้นหากต้ นทุนของการจัดหารางวัลให้ แก่ ลูกค้ าเพิ่มขึ้น ยกตัวอย่ างเช่ น กิจการปรับปรุงจํานวนของ
คะแนนสะสมที่คาดว่าลูกค้ าจะใช้ สิทธิ เป็ นต้ น

การปฏิบตั ิในช่วงเปลี่ยนแปลง
10

กิจการต้ องถือปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้สาํ หรับงวดปี ที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2557 อย่างไรก็ตาม กิจการสามารถนํามาใช้ ปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หาก
กิจการปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้สาํ หรับงวดก่ อน วันที่ 1 มกราคม
2557 กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าว

10ก

ย่อหน้ านี้ไม่ใช้

10 ข

ย่อหน้ า 6 และ ข้ อ 1 ถึง 3 ของภาคผนวก มีการอ้ างอิงถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(เมื่อมีการประกาศใช้ ) ในกรณีท่กี ิจการยังมิได้ นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาใช้ ให้ กิจการ
เปิ ดเผยถึงวิธีท่กี ารประมาณการมูลค่ายุติธรรมที่นาํ มาใช้ ให้ ชัดเจน

11

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ต้ องปฏิบัติตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง
2552) เรื่องนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด
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ภาคผนวก - แนวทางปฏิบตั ิ
ภาคผนวกนี้เป็ นส่วนหนึ่งของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การวัดมู ลค่ายุติธรรมของคะแนนสะสม
1

ย่อหน้ าที่ 6 ของข้ อสรุปกําหนดให้ กิจการปันส่วนสิ่งตอบแทนที่ได้ รับไปยังคะแนนสะสมโดยอ้ างอิงจาก
มูลค่ายุติธรรมของคะแนนสะสม ในกรณีท่ไี ม่มีราคาตลาดอ้ างอิงสําหรับคะแนนสะสมที่เหมือนกัน ต้ องมี
การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ เทคนิคการตีราคาอื่น

2

กิจการอาจประมาณการมู ลค่ ายุติธรรมของคะแนนสะสมโดยอ้ างอิงจากมู ลค่ ายุติธรรมของรางวัลที่ให้
ลูกค้ าใช้ สิทธิแลก มูลค่ายุติธรรมของคะแนนสะสมให้ พิจารณารายการ ดังต่อไปนี้
(ก) จํานวนเงินของส่วนลดหรือสิ่งจูงใจที่เสนอให้ แก่ลูกค้ าที่ไม่ได้ รับคะแนนสะสมจากการขาย
แรกเริ่ม และ
(ข) สัดส่วนของคะแนนสะสมที่คาดว่าลูกค้ าจะไม่มาใช้ สิทธิและความเสี่ยงที่ลูกค่าไม่สามาตราทําคะแนน
สะสมได้ ตามเงื่อนไข หากลูก ค้ า สามารถเลือ กรางวัลได้ แตกต่ า งกัน หลายชนิ ด มู ลค่ ายุ ติธ รรม
ของคะแนนสะสมจะต้ องสะท้ อนมูลค่ายุติธรรมของรางวัลนั้น และถ่วงนํา้ หนักด้ วยสัดส่วนของความถี่
ที่คาดว่าจะมีผ้ เู ลือกรางวัลแต่ละชนิด

3

ในบางสถานการณ์ เทคนิคการประมาณการอื่นๆ อาจนํามาใช้ ได้ ตัวอย่ างเช่ น บุคคลที่สามเป็ นผู้จัดหา
รางวัลและกิจการเป็ นผู้จ่ายชําระให้ กับบุคคลที่สามสําหรับการใช้ คะแนนสะสมแต่ละครั้ง กิจการสามารถ
ประมาณมูลค่ายุติธรรมของคะแนนสะสมได้ โดยอ้ างอิงจากจํานวนเงินที่กจิ การจ่ายให้ กับบุคคลที่สามบวก
เพิ่มด้ วยกําไรส่วนเพิ่มที่สมเหตุสมผล กิจการจําเป็ นต้ องใช้ ดุลยพินิจในการเลือกใช้ เทคนิคการประมาณการ
เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 6 ของข้ อสรุปและเหมาะสมที่สุดในแต่ละสถานการณ์
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ตัวอย่าง
ตัวอย่างเหล่านี้ใช้แนบท้ายกับการตี ความและไม่ ถือเป็ นส่วนหนึ ่งของการตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที ่ 13
ตัวอย่างที่ 1 – รางวัลทีจ่ ัดหาโดยกิจการ
1.
ร้ านขายปลีกแห่ งหนึ่งมีโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ า หากสมาชิ กซื้อสินค้ าในร้ านครบตามจํานวนเงินที่
ระบุ ไว้ สมาชิ กจะได้ รับคะแนนสะสมซึ่ง เป็ นไปตามโปรแกรมสิ ทธิ พิเ ศษแก่ ลู กค้ า โดยคะแนนสะสม
สามารถใช้ ในการซื้อสินค้ าในครั้งต่อไปได้ คะแนนสะสมนี้ไม่มีวันหมดอายุ ในงวดบัญชีหนึ่งกิจการได้ ให้
คะแนนสะสมแก่ลูกค้ าจํานวน 100 คะแนน ผู้บริหารวัดมู ลค่ ายุติธรรมของสินค้ าที่ลูกค้ าจะนําคะแนน
สะสมมาใช้ สทิ ธิ แต่ละคะแนนเท่ากับ 1,250 บาท ในการวัดมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว ผู้บริหารได้ คาํ นึงถึง
ประมาณการส่วนลดที่ผ้ มู สี ่วนร่วมใสตลาดคาดว่าจะได้ รับ โดยประมาณการส่วนลดดังกล่าวพิจารณาจาก
ส่วนลดที่ให้ กับลูกค้ ารายอื่นที่ไม่ได้ รับคะแนนสะสมจากรายการขายตามปกติ นอกจากนี้ผ้ ูบริหารคาด
ว่าจะมีสมาชิกมาใช้ สิทธิจาํ นวน 80 คะแนน และผู้บริหารประมาณการมู ลค่ ายุติธรรมของแต่ ละคะแนน
สะสมเท่ากับ 1,000 บาท ((80/100)x1,250) และบันทึกรายได้ รอการรับรู้ จํานวน 100,000 บาท

ปี ที่ 1
2.

สิ้นปี ที่ 1 มีลูกค้ ามาใช้ สิทธิเพื่อแลกซื้อสินค้ าจํานวน 40 คะแนน เป็ นจํานวนครึ่งหนึ่งจากจํานวนคะแนน
ทั้ง หมดที่ผ้ ู บริ ห ารคาดว่ า สมาชิ ก จะมาใช้ สิท ธิ ท่ผี ้ ู บริห ารคาดไว้ กิ จการรั บรู้ รายได้ (40 คะแนน/80
คะแนน1) x 100,000 = 50,000 บาท

ปี ที่ 2
3.

ในปี ที่ 2 ผู้บริหารได้ คาดการณ์ว่าจะมีลูกค้ ามาใช้ สิทธิท้งั หมดจํานวน 90 คะแนน

4.

ในระหว่างปี ที่ 2 มีลูกค้ ามาใช้ สิทธิ 41 คะแนน รวมจํานวนการใช้ สิทธิท้ งั หมดเท่ากับ 402 + 41 = 81
คะแนน กิจการจะรับรู้รายได้ สะสมจํานวน (81 คะแนน/903 คะแนน) x 100,000 = 90,000 บาท ในปี
ที่ 1 กิจการรับรู้รายได้ ไปแล้ ว 50,000 บาท ดังนั้น กิจการจะรับรู้รายได้ ในปี ที่ 2 จํานวน 40,000 บาท

1

จํานวนคะแนนทั้งหมดทีค่ าดว่าสมาชิกจะมาใช้ สทิ ธิ

2
3

จํานวนคะแนนที่สมาชิกนํามาใช้สิทธิ ในปี ที่ 1
ปรับปรุ งประมาณการของคะแนนรวมที่คาดว่าสมาชิกจะมาใช้สิทธิ
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ปี ที่ 3
5.

ในปี ที่ 3 มีลูก ค้ า มาใช้ สิ ทธิ เพิ่ ม 9 คะแนน ทํา ให้ จาํ นวนการมาใช้ สิท ธิท้ ังหมดเท่า กับ81 + 9 = 90
ผู้บริหารยังคงคาดการณ์ว่ามีลูกค้ ามาใช้ สิทธิจาํ นวน 90 คะแนน กล่าวคือไม่มีการใช้ สิทธิเพิ่มเติมหลังจาก
ปี ที่ 3 ดังนั้น รายได้ สะสมจนถึงปัจจุบันมีจาํ นวน (90 คะแนน/904 คะแนน) x 100,000 = 100,000 บาท
กิจการรับรู้รายได้ ไปแล้ วจํานวน 90,000 บาท (50,000 บาทในปี ที่ 1 และ 40,000 บาท ในปี ที่ 2)
ดังนั้น กิจการรับรู้รายได้ ส่วนทีเ่ หลือจํานวน 10,000 บาท ในปี ที่ 3 รายได้ รอการรับรู้จากการขายเริ่มแรก
ได้ รับรู้เป็ นรายได้ ท้งั จํานวนแล้ ว

ตัวอย่างที่ 2 – รางวัลทีจ่ ัดหาโดยบุคคลทีส่ าม
6.

ร้ านขายเครื่องใช้ ไฟฟ้ าแห่ งหนึ่งเข้ าร่วมในโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ าของสายการบินแห่ งหนึ่ง ลูกค้ า
ของกิจการจะได้ คะแนนสะสมสําหรับแลกเที่ยวบิน 1 คะแนน เมื่อซื้อเครื่องใช้ ไฟฟ้ า จํานวน 1,000 บาท
ลูกค้ าสามารถนําคะแนนสะสมไปใช้ สิทธิแลกเที่ยวบินจากสายการบินได้ หากเที่ยวบินมีการสํารองที่น่งั ไม่
เต็มจํานวน ร้ านค้ าจะจ่ายเงินให้ สายการบินจํานวน 9 บาท สําหรับทุกคะแนนสะสม

7.

ในงวดบั ญชี หนึ่ ง ร้ า นขายเครื่อ งไฟฟ้ าขายสิน ค้ า ให้ กับผู้ร่ วมโปรแกรมจํานวน 10 ล้ า นบาท และให้
คะแนนสะสมไปจํานวน 10,000 คะแนน
การปั นส่วนสิง่ ตอบแทนไปเป็ นคะแนนสะสมสําหรับแลกเทีย่ วบิน

8.

ร้ านค้ าประมาณการว่ามูลค่ายุติธรรมของแต่ละคะแนนเท่ากับ 10 บาท ดังนั้น ร้ านค้ าต้ องปันส่วนสิ่งตอบแทนที่
ได้ รับจากการขายเครื่องใช้ ไฟฟ้ าไปเป็ นคะแนน 10,000 คะแนน x10 บาท = 100,000 บาท

การวัดมู ลค่ารายได้
9.

การรับรู้รายได้
ร้ านค้ าได้ ปฏิบัติตามภาระผูกพันทีม่ ีต่อลูกค้ าเมื่อมีการให้ คะแนนสะสม โดยสายการบินมีหน้ าที่ต้องจัดหา
รางวัลและได้ รับสิ่งตอบแทนจากการกระทําดัง กล่ าว ดังนั้ นร้ า นค้ า ต้ องรับรู้ รายได้ ณ จุ ดที่มี การขาย
เครื่องใช้ ไฟฟ้ า

4

จํานวนคะแนนทั้งหมดที่ยังคงคาดว่าจะมีสมาชิกมาใช้ สิทธิ
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การวัดมู ลค่ารายได้
10.

หากร้ านค้ าเรียกเก็บมูลค่าสิ่งตอบแทนทีป่ ันส่วนให้ กบั คะแนน เพื่อเป็ นของร้ านค้ า ร้ านค้ าต้ องรับรู้รายได้
ด้ วยยอดรวม 100,000 บาทตามที่ปันส่วนมา และแยกรับรู้การจ่ายเงิน หรือบัญชีค้างจ่ายให้ กับสายการบิน
จํา นวน 90,000 บาทเป็ นค่ า ใช้ จ่ า ย แต่ ห ากร้ า นค้ า เรี ยกเก็บ มู ล ค่ า สิ่ ง ตอบแทนแทนสายการบิ น
กล่ า วคื อ เป็ นตั วแทนให้ กั บสายการบิน ร้ านค้ า จะต้ องรับรู้รายได้ ด้ วยจํา นวนสุ ทธิท่ีเหลือ อยู่ ในบัญชี
ซึ่งมูลค่ารายได้ ในกรณีน้ ี จะเท่ากับผลต่ างระหว่ างมู ลค่ าของสิ่งตอบแทนที่ปันส่ วนเป็ นคะแนนจํานวน
100,000 บาท กับจํานวนที่ต้องนําส่งให้ กับสายการบิน 90,000 บาท
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