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อา้งอิง 

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 ( ปรับปรุง  2552 ) เร่ือง นโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทาง

บัญชีและข้อผิดพลาด 

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่  18  ( ปรับปรุง  2552 )  เร่ือง  รายได้ 

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 ( ปรับปรุง 2552 ) เร่ือง ประมาณการหนี้ สิน หนี้ สินที่อาจเกิดข้ึน และ

สินทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 

ความเป็นมา 

1. กิจการใช้โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้าเพ่ือกระตุ้นลูกค้าให้สนใจที่จะซื้อสินค้าหรือรับบริการจากกิจการ 

หากลูกค้าซื้ อสินค้าหรือรับบริการจากกิจการ กิจการจะให้คะแนนสะสมกับลูกค้า ส่วนใหญ่เรียกว่า 

“คะแนน” ลูกค้าสามารถนาํคะแนนสะสมไปแลกเป็นรางวัล เช่น ได้รับสินค้าหรือบริการฟรี หรือใช้เป็น

ส่วนลดสินค้าหรือบริการ 

 

2. โปรแกรมดังกล่าวดาํเนินการได้หลายทาง ลูกค้าอาจจะต้องสะสมคะแนนให้ได้จาํนวนข้ันตํ่าตามที่กาํหนด

หรือตามมูลค่าของคะแนนสะสมก่อน ถึงจะใช้สิทธแิลกซื้อสินค้าหรือบริการได้ คะแนนสะสมบางครั้งเกิด

จากการซื้ อสินค้าแต่ละรายการหรือการซื้ อเป็นรายกลุ่ม หรือการซื้ ออย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาเฉพาะ

ช่วงหนึ่ง กิจการอาจทาํโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้าเองหรือจะทาํโปรแกรมร่วมกบับุคคลทีส่ามกไ็ด้ ส่วน

รางวัลที่ให้แก่ลูกค้าอาจเป็นสนิค้าหรือบริการที่จัดหาโดยกิจการเอง และ/หรือ สิทธิในการได้มาซึ่งสินค้า

หรือบริการจากบุคคลที่สามกไ็ด้ 

 

ขอบเขต 

3. การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ ใช้กับสิทธิพิเศษแก่ลูกค้าซึ่งเป็นสิทธิในการแลกของรางวัล 

ที่เป็นไปตามทุกข้อดังนี้ 

3.1 กิจการให้สิทธิพิเศษสาํหรับลูกค้าโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของรายการขาย ได้แก่ การขายสินค้าการ

ให้บริการ หรือการใหล้กูคา้ใชส้ินทรัพย์ของกิจการ และ 
3.2 ลูกค้าสามารถใช้สิทธิในอนาคตเพ่ือรับสินค้าหรือบริการ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน หรือได้รับส่วนลด  

ถ้าปฏบัิติตามเงื่อนไขอื่นที่กาํหนด 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ระบุถึงการบัญชีของกิจการที่ให้คะแนนสะสมแก่ลูกค้า 

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เร่ืองโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า ได้แสดงไว้ในย่อ

หน้าที่ 1 ถึง 11 และภาคผนวก การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 แนบท้ายด้วยตัวอย่าง 
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ประเด็น 

4. ประเดน็ที่ระบุในการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ได้แก่ 

4.1 กิจการควรบันทกึและวัดมูลค่าภาระผูกพันทีก่ิจการต้องจัดหาสินค้าหรือบริการฟรี หรือให้ส่วนลด

ในสินค้าหรือบริการ (‘รางวัล’) ในอนาคตโดย 

4.1.1 ปันส่วนสิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือค้างรับจากรายการขายให้กับ คะแนนสะสม และ รับรู้

เป็นรายได้รอการรับรู้ต้ังพัก (ตามย่อหน้า 13 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่18 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง รายได้)หรือ 

4.1.2 ให้ประมาณการต้นทุนในอนาคตของการจัดหารางวัลให้แก่ลูกค้า (ตามย่อหน้า 19 ของ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่18 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง รายได้) 

4.2 หากมีการปันส่วนมูลค่าของสิ่งตอบแทนไปยัง คะแนนสะสม  

4.2.1 จาํนวนเงินเท่าใดที่ควรปันส่วนให้กับคะแนนสะสม 

4.2.2 เมื่อใดที่ควรจะรับรู้รายได้ 

4.2.3 หากบุคคลที่สามเป็นผู้จัดหารางวัลควรวัดมูลค่ารายได้อย่างไร 

ขอ้สรุป 

5.  กิจการต้องปฏบัิติตามย่อหน้า 13 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่18 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง รายได้ และ

รับรู้คะแนนสะสมแยกเป็นส่วนประกอบที่ระบุได้ต่างหากจากรายการขายที่กิจการให้คะแนนสะสม 

(รายการขายเร่ิมแรก) มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนทีไ่ด้รับหรือค้างรับจากการขายเริ่มแรกควรต้องปันส่วน

ระหว่างคะแนนสะสม และส่วนประกอบอื่นๆ ของรายการขายนั้น 

 

6. กิจการต้องวัดมูลค่าสิ่งตอบแทนที่ได้รับซึ่งปันส่วนไปยังคะแนนสะสม โดยอ้างอิงจากมูลค่ายุติธรรมของ

คะแนนสะสม  

 

7. หากกิจการเป็นผู้จัดหารางวัลเอง กิจการต้องรับรู้มูลค่าสิ่งตอบแทนทีไ่ด้รับซึ่งปันส่วนไปยัง คะแนนสะสม

เป็นรายได้เมื่อลูกค้ามาใช้สิทธิและกิจการได้ปฏิบัติตามสัญญาภาระผูกพันที่จะจัดหารางวัลนั้น จาํนวน

เงินที่รับรู้เป็นรายได้จะข้ึนกับคาํนวณจากจาํนวนของคะแนนสะสมที่ลูกค้าได้ใช้สิทธิในการแลกเป็น 

รางวัล เปรียบเทยีบกับจาํนวนคะแนนสะสมทั้งหมดที่คาดว่าจะมีการใช้สิทธิ 

 

8. หากบุคคลที่สามเป็นผู้จัดหารางวัล กิจการจะต้องประเมินว่า กิจการเป็นผู้เรียกเกบ็สิ่งตอบแทนที่มี 

การปันส่วนไปยังคะแนนสะสมเพ่ือกิจการเอง (เป็นตัวการในการทาํรายการ) หรือ กระทาํการแทนบุคคลที่สาม 

(เป็นตัวแทนให้กับบุคคลที่สาม) 

8.1  หากกิจการเรียกเกบ็สิ่งตอบแทนโดยเป็นการกระทาํการแทนบุคคลที่สาม กิจการจะต้อง 

8.1.1 วัดมูลค่ารายได้ในบัญชีของกิจการด้วยจาํนวนเงินสุทธิ ซึ่งหมายถึงผลต่างระหว่างมูลค่า

สิ่งตอบแทนที่ปันส่วนไปยังคะแนนสะสมกับจาํนวนเงินค้างจ่ายที่ต้องจ่ายให้กับบุคคลที่

สามสาํหรับการจัดหารางวัลให้ และ 
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8.1.2 รับรู้จาํนวนเงินสุทธิดังกล่าวเป็นรายได้เมื่อบุคคลที่สามมีภาระผูกพันในการจัดหารางวัล 

และได้สิทธิในการได้รับสิ่ งตอบแทนนั้น ซึ่งอาจเกิดข้ึนทันทีที่มีการให้คะแนนสะสม  

สาํหรับกรณีที่ลูกค้าสามารถเลือกที่จะใช้สิทธิรับรางวัลจากกิจการหรือบุคคลที่สามกไ็ด้  

การรับรู้ดังกล่าวจะเกิดข้ึนเมื่อลูกค้าเลือกที่จะใช้สิทธิจากบุคคลที่สามเท่านั้น 

8.2 หากกิจการเรียกเกบ็สิ่งตอบแทนเพ่ือที่เป็นของกิจการเอง กิจการจะต้องวัดมูลค่ารายได้ด้วย

จาํนวนรวมของมูลค่าสิ่งตอบแทนที่ปันส่วนไปยังคะแนนสะสมและรับรู้เป็นรายได้เมื่อกิจการได้

ปฏบัิติตามภาระผูกพันเกี่ยวกับรางวัลนั้นเสรจ็สิ้นแล้ว 

 

9. เมื่อใดกต็ามที่กจิการคาดว่าจะมีต้นทุนที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงในการจัดหารางวัล โดยภาระผูกพันดังกล่าว

มีจาํนวนเกินกว่ามูลค่าสิ่งตอบแทนที่จะได้รับและค้างรับจากคะแนนสะสมดังกล่าว (มูลค่าสิ่งตอบแทนที่

ปันส่วนไปยังคะแนนสะสม ณ การขายเร่ิมแรกซึ่งยังไม่ได้รับรู้เป็นรายได้รวมกับมูลค่าสิ่งตอบแทนค้างรับ

ซึ่งเพ่ิมเติมอีกเมื่อลูกค้าใช้สิทธิตามคะแนนสะสม นั้น) ทาํให้กิจการมีข้อตกลงสัญญาที่เป็นภาระ กิจการ

ต้องบันทกึรับรู้ส่วนเกนินี้ เป็นหนี้สินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ประมาณ

การหนี้ สิน หนี้ สินที่อาจเกิดข้ึน และสินทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึน ความจาํเป็นในการรับรู้หนี้ สินดังกล่าวจะ

เกิดข้ึนหากต้นทุนของการจัดหารางวัลให้แก่ลูกค้าเพ่ิมข้ึน ยกตัวอย่างเช่น กิจการปรับปรุงจาํนวนของ

คะแนนสะสมที่คาดว่าลูกค้าจะใช้สิทธิ เป็นต้น 

 

การปฏิบติัในช่วงเปลี่ยนแปลง 

10  กิจการต้องถือปฏบัิติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ สาํหรับงวดปีที่เร่ิมในหรือ

หลังวันที่ 1 มกราคม 2557 อย่างไรกต็าม กิจการสามารถนาํมาใช้ปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หาก

กิจการปฏบัิติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้สาํหรับงวดก่อน วันที่ 1 มกราคม 

2557 กิจการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าว 

 

10ก ย่อหน้านี้ ไม่ใช้ 

 

10 ข     ย่อหน้า 6 และ ข้อ 1 ถึง 3 ของภาคผนวก มีการอ้างอิงถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 

(เมื่อมีการประกาศใช้) ในกรณทีี่กิจการยังมไิด้นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาใช้ ให้กิจการ

เปิดเผยถึงวิธีที่การประมาณการมูลค่ายุติธรรมที่นาํมาใช้ให้ชัดเจน  

 

11 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ต้องปฏบัิติตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 

2552) เร่ืองนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด 
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ภาคผนวก - แนวทางปฏิบติั 

ภาคผนวกนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 การวดัมูลค่ายุติธรรมของคะแนนสะสม 

1 ย่อหน้าที่ 6 ของข้อสรุปกาํหนดให้กิจการปันส่วนสิ่งตอบแทนที่ได้รับไปยังคะแนนสะสมโดยอ้างอิงจาก

มูลค่ายุติธรรมของคะแนนสะสม ในกรณทีี่ไม่มีราคาตลาดอ้างอิงสาํหรับคะแนนสะสมที่เหมือนกัน ต้องมี

การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการตีราคาอื่น  

 

2 กิจการอาจประมาณการมูลค่ายุติธรรมของคะแนนสะสมโดยอ้างอิงจากมูลค่ายุติธรรมของรางวัลที่ให้

ลูกค้าใช้สิทธิแลก มูลค่ายุติธรรมของคะแนนสะสมให้พิจารณารายการ ดังต่อไปนี้  

(ก) จาํนวนเงินของส่วนลดหรือสิ่งจูงใจที่เสนอให้แก่ลูกค้าที่ไม่ได้รับคะแนนสะสมจากการขาย 

แรกเร่ิม และ  

(ข) สัดส่วนของคะแนนสะสมที่คาดว่าลูกค้าจะไม่มาใช้สิทธิและความเสี่ยงที่ลูกค่าไม่สามาตราทาํคะแนน

สะสมได้ตามเงื่อนไข หากลูกค้าสามารถเลือกรางวัลได้แตกต่างกันหลายชนิด มูลค่ายุติธรรม 

ของคะแนนสะสมจะต้องสะท้อนมูลค่ายุติธรรมของรางวัลนั้น และถ่วงนํา้หนักด้วยสัดส่วนของความถี่ 

ที่คาดว่าจะมีผู้เลือกรางวัลแต่ละชนิด 

 

3 ในบางสถานการณ ์เทคนิคการประมาณการอื่นๆ อาจนาํมาใช้ได้ ตัวอย่างเช่น บุคคลที่สามเป็นผู้จัดหา

รางวัลและกิจการเป็นผู้จ่ายชาํระให้กับบุคคลที่สามสาํหรับการใช้คะแนนสะสมแต่ละครั้ง กิจการสามารถ

ประมาณมูลค่ายุติธรรมของคะแนนสะสมได้โดยอ้างองิจากจาํนวนเงินที่กจิการจ่ายให้กับบุคคลที่สามบวก

เพ่ิมด้วยกาํไรส่วนเพ่ิมที่สมเหตุสมผล กิจการจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการเลือกใช้เทคนิคการประมาณการ

เพ่ือให้เป็นไปตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 6 ของข้อสรุปและเหมาะสมที่สุดในแต่ละสถานการณ ์
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ตวัอย่าง 

ตวัอย่างเหล่าน้ีใชแ้นบทา้ยกบัการตีความและไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

ฉบบัที ่13 

 

ตวัอย่างที ่1 – รางวลัทีจ่ัดหาโดยกิจการ 

1. ร้านขายปลีกแห่งหนึ่งมีโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า หากสมาชิกซื้ อสินค้าในร้านครบตามจาํนวนเงินที่

ระบุไว้ สมาชิกจะได้รับคะแนนสะสมซึ่งเป็นไปตามโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า โดยคะแนนสะสม

สามารถใช้ในการซื้อสินค้าในคร้ังต่อไปได้ คะแนนสะสมนี้ ไม่มีวันหมดอายุ ในงวดบัญชีหนึ่งกิจการได้ให้

คะแนนสะสมแก่ลูกค้าจาํนวน 100 คะแนน ผู้บริหารวัดมูลค่ายุติธรรมของสินค้าที่ลูกค้าจะนาํคะแนน

สะสมมาใช้สทิธ ิแต่ละคะแนนเท่ากบั 1,250 บาท ในการวัดมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว  ผู้บริหารได้คาํนึงถึง

ประมาณการส่วนลดที่ผู้มส่ีวนร่วมใสตลาดคาดว่าจะได้รับ  โดยประมาณการส่วนลดดังกล่าวพิจารณาจาก

ส่วนลดที่ให้กับลูกค้ารายอื่นที่ไม่ได้รับคะแนนสะสมจากรายการขายตามปกติ  นอกจากนี้ ผู้บริหารคาด 

ว่าจะมีสมาชิกมาใช้สิทธิจาํนวน 80 คะแนน และผู้บริหารประมาณการมูลค่ายุติธรรมของแต่ละคะแนน

สะสมเท่ากับ 1,000 บาท ((80/100)x1,250) และบันทกึรายได้รอการรับรู้ จาํนวน 100,000 บาท 

 

ปีที ่1 

2. สิ้นปีที่ 1 มีลูกค้ามาใช้สิทธิเพ่ือแลกซื้อสินค้าจาํนวน 40 คะแนน เป็นจาํนวนคร่ึงหนึ่งจากจาํนวนคะแนน

ทั้งหมดที่ผู้บริหารคาดว่าสมาชิกจะมาใช้สิทธิที่ผู้บริหารคาดไว้กิจการรับรู้รายได้ (40 คะแนน/80 

คะแนน
1
) x 100,000 = 50,000 บาท 

 

ปีที ่2 

3. ในปีที่ 2 ผู้บริหารได้คาดการณว่์าจะมีลูกค้ามาใช้สิทธิทั้งหมดจาํนวน 90 คะแนน 

 

4. ในระหว่างปีที่ 2 มีลูกค้ามาใช้สิทธิ 41 คะแนน รวมจาํนวนการใช้สิทธิทั้งหมดเท่ากับ 40
2
 + 41 = 81 

คะแนน กิจการจะรับรู้รายได้สะสมจาํนวน (81 คะแนน/90
3
 คะแนน) x 100,000 = 90,000 บาท ในปี

ที่ 1 กิจการรับรู้รายได้ไปแล้ว 50,000 บาท ดังนั้น กิจการจะรับรู้รายได้ในปีที่ 2 จาํนวน 40,000 บาท 

 

 

 

                                                        
1
จาํนวนคะแนนทั้งหมดทีค่าดว่าสมาชิกจะมาใช้สทิธ ิ

2จาํนวนคะแนนท่ีสมาชิกนาํมาใชสิ้ทธิในปีท่ี 1 
3ปรับปรุงประมาณการของคะแนนรวมท่ีคาดว่าสมาชิกจะมาใชสิ้ทธิ 
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ปีที ่3 

5.  ในปีที่ 3 มีลูกค้ามาใช้สิทธิเพ่ิม 9 คะแนน ทาํให้จาํนวนการมาใช้สิทธิทั้งหมดเท่ากับ81 + 9 = 90 

ผู้บริหารยังคงคาดการณว่์ามลีูกค้ามาใช้สิทธิจาํนวน 90 คะแนน กล่าวคือไม่มีการใช้สิทธิเพ่ิมเติมหลังจาก

ปีที่ 3 ดังนั้น รายได้สะสมจนถึงปัจจุบันมจีาํนวน (90 คะแนน/90
4
 คะแนน) x 100,000 = 100,000 บาท

กิจการรับรู้รายได้ไปแล้วจาํนวน 90,000 บาท (50,000 บาทในปีที่ 1 และ 40,000 บาท ในปีที่ 2) 

ดังนั้น กิจการรับรู้รายได้ส่วนทีเ่หลือจาํนวน 10,000 บาท ในปีที่ 3  รายได้รอการรับรู้จากการขายเร่ิมแรก

ได้รับรู้เป็นรายได้ทั้งจาํนวนแล้ว 

 

ตวัอย่างที ่2 – รางวลัทีจ่ัดหาโดยบุคคลทีส่าม 

6. ร้านขายเคร่ืองใช้ไฟฟ้าแห่งหนึ่งเข้าร่วมในโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้าของสายการบินแห่งหนึ่ง ลูกค้า

ของกิจการจะได้คะแนนสะสมสาํหรับแลกเที่ยวบิน 1 คะแนน เมื่อซื้อเคร่ืองใช้ไฟฟ้า จาํนวน 1,000 บาท 

ลูกค้าสามารถนาํคะแนนสะสมไปใช้สิทธิแลกเที่ยวบินจากสายการบินได้หากเที่ยวบินมีการสาํรองที่นั่งไม่

เตม็จาํนวน ร้านค้าจะจ่ายเงินให้สายการบินจาํนวน 9 บาท สาํหรับทุกคะแนนสะสม 

 

7. ในงวดบัญชีหนึ่ง ร้านขายเคร่ืองไฟฟ้าขายสินค้าให้กับผู้ร่วมโปรแกรมจํานวน 10 ล้านบาท และให้

คะแนนสะสมไปจาํนวน 10,000 คะแนน 

การปันส่วนสิง่ตอบแทนไปเป็นคะแนนสะสมสําหรบัแลกเทีย่วบิน 

8. ร้านค้าประมาณการว่ามูลค่ายุติธรรมของแต่ละคะแนนเท่ากับ 10 บาท ดังนั้น ร้านค้าต้องปันส่วนสิ่งตอบแทนที่

ได้รับจากการขายเครื่องใช้ไฟฟ้าไปเป็นคะแนน 10,000 คะแนน x10 บาท = 100,000 บาท 

 

การวดัมูลค่ารายได ้

 การรับรู้รายได้ 

9. ร้านค้าได้ปฏบัิติตามภาระผูกพันทีม่ีต่อลูกค้าเมื่อมกีารให้คะแนนสะสม โดยสายการบินมีหน้าที่ต้องจัดหา

รางวัลและได้รับสิ่งตอบแทนจากการกระทาํดังกล่าว ดังนั้นร้านค้าต้องรับรู้รายได้ ณ จุดที่มีการขาย

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

 

 

 

 

 

                                                        
4
จาํนวนคะแนนทั้งหมดที่ยังคงคาดว่าจะมีสมาชิกมาใช้สิทธิ 
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การวดัมูลค่ารายได ้

10. หากร้านค้าเรียกเกบ็มูลค่าสิ่งตอบแทนทีปั่นส่วนให้กบัคะแนน เพ่ือเป็นของร้านค้า ร้านค้าต้องรับรู้รายได้

ด้วยยอดรวม 100,000 บาทตามที่ปันส่วนมา และแยกรับรู้การจ่ายเงิน หรือบัญชีค้างจ่ายให้กับสายการบิน

จํานวน 90,000 บาทเป็นค่าใช้จ่าย แต่หากร้านค้าเรียกเก็บมูลค่าสิ่งตอบแทนแทนสายการบิน  

กล่าวคือ เป็นตัวแทนให้กับสายการบิน ร้านค้าจะต้องรับรู้รายได้ด้วยจาํนวนสุทธิที่เหลืออยู่ในบัญชี  

ซึ่งมูลค่ารายได้ในกรณีนี้  จะเท่ากับผลต่างระหว่างมูลค่าของสิ่งตอบแทนที่ปันส่วนเป็นคะแนนจาํนวน 

100,000 บาท กับจาํนวนที่ต้องนาํส่งให้กับสายการบิน 90,000 บาท 


