เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๕๙ ง

หน้า ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๖๖/๒๕๕๙
เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๓ (ปรับปรุง ๒๕๕๙)
เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลการประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุ ม ครั้ง ที่ ๔๔ (๒/๒๕๕๙) เมื่ อ วัน ที่ ๑ สิ ง หาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึง ออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ ย กเลิ ก ประกาศสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ที่ ๕๔/๒๕๕๘ การตี ค วามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๓ (ปรับปรุง ๒๕๕๘) เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ข้อ ๓ ให้ใช้การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๓ (ปรับปรุง ๒๕๕๙)
เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ประสัณห์ เชื้อพานิช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559)
เรือ่ ง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

คําแถลงการณ์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าํ หนดขึ้นโดยการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 13 เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ า ซึ่งเป็ น
ฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบั ญชีระหว่ างประเทศที่ส้ ินสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2558
(IFRIC Interpretation 13 : Customer Loyalty Programmes ( Bound Volume 2016 Consolidated
without early application))
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2558 โดยปรับปรุง
การอ้ างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น

1

สารบัญ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559)
เรือ่ ง โปรแกรมสิทธิพเิ ศษแก่ลกู ค้า
อ้างอิง
ความเป็ นมา
ขอบเขต
ประเด็น
มติ
วันถือปฏิบตั ิและการปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
ภาคผนวก – แนวทางปฏิบตั ิ

จากย่อหน้าที ่

1
3
4
5
10
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรั บปรุง 2559) เรื่ อง โปรแกรมสิทธิ พิเศษ
แก่ลกู ค้า กําหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 1 ถึง 11 และภาคผนวก

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559)
เรือ่ ง โปรแกรมสิทธิพเิ ศษแก่ลกู ค้า
อ้างอิง
•
•
•
•

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การวัดมูลค่ ายุติธรรม (เมื่อมี
การประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง รายได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 37 (ปรั บปรุง 2559) เรื่ อง ประมาณการหนี้ สิน หนี้ สินทีอ่ าจเกิดขึ้น
และสินทรัพย์ทีอ่ าจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้ )

ความเป็ นมา
1

2

กิจ การใช้ โ ปรแกรมสิ ท ธิ พิ เ ศษแก่ ลู ก ค้ า เพื่ อ กระตุ้ น ลู ก ค้ า ให้ ส นใจที่จ ะซื้ อสิน ค้ า หรื อ รั บ บริ ก าร
จากกิจการ หากลูกค้ าซื้อสินค้ าหรือรับบริการจากกิจการ กิจการจะให้ คะแนนสะสมกับลูกค้ า (ส่วนใหญ่
เรียกว่า “คะแนน”) ลูกค้ าสามารถนําคะแนนสะสมไปแลกเป็ นรางวัล เช่น ได้ รับสินค้ าหรือบริการโดย
ไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน หรือใช้ เป็ นส่วนลดสินค้ าหรือบริการ
โปรแกรมดังกล่าวดําเนินการได้ หลายรูปแบบ ลูกค้ าอาจจะต้ องการสะสมคะแนนให้ ได้ จาํ นวนขั้นตํ่า
ตามที่กาํ หนดหรือตามมูลค่าของคะแนนสะสมก่อน จึงจะใช้ สทิ ธิแลกซื้อสินค้ าหรือบริการได้ คะแนน
สะสมบางครั้งเกิดจากการซื้อสินค้ าแต่ละครั้งหรือการซื้อรวมกันหลายครั้ง หรือการซื้ออย่างต่อเนื่อง
ในช่วงเวลาที่กาํ หนด กิจการอาจทําโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ าเองหรือทําโปรแกรมร่วมกับบุคคล
ที่สามก็ได้ ส่ ว นรางวั ลที่ให้ แ ก่ ลูกค้ า อาจเป็ นสิน ค้ า หรื อ บริ ก ารที่จัดหาโดยกิจ การเอง และ/หรื อ
สิทธิในการได้ มาซึ่งสินค้ าหรือบริการจากบุคคลที่สามก็ได้

3

ขอบเขต
3

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ถือปฏิบัติกบั คะแนนสะสมที่เป็ นสิทธิพิเศษให้ แก่
ลูกค้ า ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขทุกข้ อดังนี้
3.1 กิจการให้ สิทธิพิเศษสําหรั บลูกค้ าโดยถือเป็ นส่วนหนึ่งของรายการขาย ได้ แก่ การขายสินค้ า
การให้ บริการ หรือการให้ ลูกค้ าใช้ สนิ ทรัพย์ของกิจการ และ
3.2 ลูกค้ าสามารถใช้ สิทธิในอนาคตเพื่ อรั บสินค้ าหรื อบริ การโดยไม่จ่ายค่ าตอบแทน หรื อได้ รับ
ส่วนลดในสินค้ าหรือบริการ ถ้ าปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นที่กาํ หนด
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบั บนี้ระบุ ถึงการบั ญชี ของกิจการที่ให้ คะแนนสะสมแก่
ลูกค้ าของกิจการ

ประเด็น
4

ประเด็นที่ระบุในการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ได้ แก่
4.1 กิจการรั บรู้และวั ดมู ลค่ าภาระผูกพั นที่กิจการจัดหาสินค้ าหรื อบริ การโดยไม่ มีค่าตอบแทน
หรือโดยให้ ส่วนลดในสินค้ าหรือบริการ (“รางวัล”) ในอนาคตโดย
4.1.1 ปั นส่วนสิ่งตอบแทนที่ได้ รับหรื อค้ างรั บจากรายการขายให้ กับคะแนนสะสม และ
รั บรู้เป็ นรายได้ รอการรั บรู้ (ตามย่อหน้ าที่ 13 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18
(ปรับปรุง 2559) เรื่อง รายได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ )) หรือ
4.1.2 ให้ ประมาณการต้ นทุนในอนาคตจากการจัดหารางวัลให้ แก่ลูกค้ า (ตามย่อหน้ าที่ 19
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง รายได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ ))
และ
4.2 หากมีการปันส่วนมูลค่าของสิ่งตอบแทนให้ กบั คะแนนสะสม
4.2.1 จํานวนเงินเท่าใดที่ควรปันส่วนให้ กบั คะแนนสะสม
4.2.2 เมื่อใดที่ควรรับรู้รายได้ และ
4.2.3 หากบุคคลที่สามเป็ นผู้จัดหารางวัลควรวัดมูลค่ารายได้ อย่างไร

มติ
5

6

กิ จ การต้ อ งถื อ ปฏิ บั ติ ต ามย่ อ หน้ า ที่ 13 ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 18 ปรั บ ปรุ ง 2559)
เรื่อง รายได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) และรับรู้คะแนนสะสมแยกเป็ นส่วนประกอบที่ระบุได้ ต่างหาก
จากรายการขายที่กจิ การให้ คะแนนสะสม (การขายเริ่มแรก) มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้ รับ
หรือค้ างรับจากการขายเริ่มแรกต้ องปั นส่วนระหว่างคะแนนสะสมและส่วนประกอบอื่นของรายการขาย
นั้น
กิจการต้ องวัดมูลค่าสิ่งตอบแทนที่ได้ รับซึ่งปันส่วนให้ กับคะแนนสะสม โดยอ้ างอิงจากมูลค่ายุติธรรม
ของคะแนนสะสม
4

7

8

9

หากกิจการเป็ นผู้จัดหารางวัลเอง กิจการต้ องรับรู้มูลค่าสิ่งตอบแทนที่ได้ รับซึ่งปั นส่วนให้ กับคะแนน
สะสมเป็ นรายได้ เมื่อลูกค้ ามาใช้ สิทธิแลกคะแนนสะสม และกิจการได้ ปฏิบัติตามภาระผูกพั นที่จะ
จัดหารางวัลนั้น จํานวนเงินที่รับรู้เป็ นรายได้ ต้องคํานวณจากจํานวนคะแนนสะสมที่ลูกค้ าได้ ใช้ สิทธิ
ในการแลกเป็ นรางวัล เปรียบเทียบกับจํานวนคะแนนสะสมทั้งหมดที่คาดว่าจะมีการใช้ สทิ ธิ
หากบุคคลที่สามเป็ นผู้จัดหารางวั ล กิจการต้ องประเมินว่า กิจการเป็ นผู้เรียกเก็บสิ่งตอบแทนที่มี
การปันส่วนให้ กบั คะแนนสะสมเพื่อกิจการเอง (เป็ นตัวการในการทํารายการ) หรือ กระทําการแทน
บุคคลที่สาม (เป็ นตัวแทนให้ กบั บุคคลที่สาม)
8.1 หากกิจการเรียกเก็บสิ่งตอบแทนโดยเป็ นการกระทําการแทนบุคคลที่สาม กิจการต้ อง
8.1.1 วัดมูลค่ารายได้ ในบัญชีของกิจการด้ วยจํานวนเงินสุทธิ ซึ่งหมายถึงผลต่างระหว่าง
มูลค่าสิ่งตอบแทนที่ปันส่วนให้ กับคะแนนสะสมกับจํานวนเงินค้ างจ่ ายที่จ่ายให้ กับ
บุคคลที่สามสําหรับการจัดหารางวัลให้ และ
8.1.2 รั บรู้ จํานวนเงินสุทธิดังกล่ าวเป็ นรายได้ เมื่อบุ คคลที่สามมีภาระผู กพั นในการจั ดหา
รางวัล และได้ สิทธิในการได้ รับสิ่งตอบแทนนั้น ซึ่งอาจเกิดขึ้นทันทีท่มี ีการให้ คะแนน
สะสม สําหรั บกรณีท่ีลูกค้ าสามารถเลือกที่จะใช้ สิทธิรับรางวัลจากกิจการหรื อบุ คคล
ที่สามก็ได้ การรั บรู้ ดั งกล่ าวจะเกิดขึ้นเมื่ อลู กค้ าเลื อกที่จะใช้ สิทธิจากบุ คคลที่สาม
เท่านั้น
8.2 หากกิจการเรียกเก็บสิ่งตอบแทนที่เป็ นของกิจการเอง กิจการต้ องวัดมูลค่ารายได้ ด้วยจํานวน
รวมของมู ล ค่ า สิ่ง ตอบแทนที่ปั น ส่ ว นให้ กั บ คะแนนสะสมและรั บ รู้ เ ป็ นรายได้ เ มื่ อ กิจ การ
ได้ ปฏิบัติตามภาระผูกพันเกี่ยวกับรางวัลนั้นเสร็จสิ้นแล้ ว
เมื่อใดก็ตามที่กจิ การคาดว่าจะมีต้นทุนที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ในการจัดหารางวัล โดยภาระผูกพัน
ดังกล่าวมีจาํ นวนเกินกว่ ามูลค่าสิ่งตอบแทนที่จะได้ รับและค้ างรับจากคะแนนสะสมดังกล่าว (มูลค่า
สิ่งตอบแทนที่ปันส่วนให้ กบั คะแนนสะสม ณ การขายเริ่มแรกซึ่งยังไม่ได้ รับรู้เป็ นรายได้ รวมกับมูลค่า
สิ่งตอบแทนค้ างรั บซึ่งเพิ่ มเติมอีกเมื่อลูกค้ าใช้ สิทธิตามคะแนนสะสมนั้ น) ทําให้ กิจการมีข้อตกลง
สัญญาที่เป็ นภาระ กิจการต้ องบันทึกรั บรู้ส่วนเกินนี้เป็ นหนี้สินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37
(ปรั บ ปรุ ง 2559) เรื่ อ ง ประมาณการหนี้ สิ น หนี้ สิน ที่ อ าจเกิด ขึ้ น และสิ น ทรั พ ย์ ท่ีอ าจเกิด ขึ้ น
(เมื่อมีการประกาศใช้ ) ความจําเป็ นในการรั บรู้หนี้สินดังกล่ าวจะเกิดขึ้นหากต้ นทุนที่คาดการณ์ไว้
ในการจัดหารางวัลให้ แก่ลูกค้ าเพิ่มขึ้น เช่น กิจการปรับปรุงจํานวนของคะแนนสะสมที่คาดว่ าลูกค้ า
จะใช้ สทิ ธิ เป็ นต้ น

วันถือปฏิบตั ิและการปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
10 กิจการต้ อ งปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบั บนี้กับงบการเงินสําหรั บ
รอบระยะเวลาบั ญ ชีท่ีเริ่ มในหรื อ หลั งวัน ที่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้ น ไป ทั้งนี้ อนุ ญ าตให้ กิจการ
นํา ไปใช้ ก่ อนวั นที่มีผลบั งคั บใช้ หากกิจการถือปฏิบั ติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับนี้สาํ หรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
5

10ก (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
10ข (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
11 การเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบั ญชี ต้ องปฏิบัติต ามข้ อ กํา หนดของมาตรฐานการบัญ ชี ฉบั บที่ 8
(ปรับปรุง 2559) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด
(เมื่อมีการประกาศใช้ )
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ภาคผนวก – แนวทางปฏิบตั ิ
ภาคผนวกนี้เป็ นส่วนหนึง่ ของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การวัดมูลค่ายุติธรรมของคะแนนสะสม
1

2

3

ย่อหน้ าที่ 6 ในส่วนของมติกาํ หนดให้ กิจการวัดมูลค่าสิ่งตอบแทนที่ได้ รับที่ปั นส่วนให้ กับคะแนน
สะสมโดยอ้ างอิงจากมูลค่ายุติธรรมของคะแนนสะสม ในกรณีท่ไี ม่มีราคาตลาดอ้ างอิงสําหรับคะแนน
สะสมที่เหมือนกัน กิจการต้ องวัดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ เทคนิคการประเมินมูลค่าวิธีอ่นื
กิจการอาจวัดมูลค่ายุติธรรมของคะแนนสะสมโดยอ้ างอิงจากมูลค่ายุติธรรมของรางวัลที่ให้ ลูกค้ า
ใช้ สทิ ธิแลก มูลค่ายุติธรรมของคะแนนสะสม ให้ พิจารณาเรื่องต่อไปนี้
(ก) จํานวนเงินของส่วนลดหรื อสิ่งจู งใจที่เสนอให้ แก่ลูกค้ าที่ไม่ได้ รับคะแนนสะสมจากการขาย
แรกเริ่ม
(ข) สัดส่วนของคะแนนสะสมที่คาดว่าลูกค้ าจะไม่นาํ มาใช้ สทิ ธิแลก และ
(ค) ความเสี่ยงที่ลูกค้ าไม่สามารถทําคะแนนสะสมได้ ตามเงื่อนไข
หากลู กค้ าสามารถเลื อกรางวั ลได้ แตกต่างกันหลายชนิดในแต่ละช่ วงคะแนน มูลค่ายุติธรรมของ
คะแนนสะสมต้ องสะท้ อนมู ลค่ายุ ติธรรมของรางวัลที่มีอยู่ในช่ วงคะแนนนั้น และถ่วงนํ้าหนักด้ วย
สัดส่วนของความถี่ท่คี าดว่าจะมีผ้ ูเลือกรางวัลแต่ละชนิด
ในบางสถานการณ์ เทคนิคการประเมินมูลค่าวิธอี ่นื อาจนํามาใช้ ได้ เช่น หากบุคคลที่สามเป็ นผู้จัดหา
รางวัลและกิจการเป็ นผู้จ่ายชําระให้ กับบุคคลที่สามสําหรับการใช้ คะแนนสะสมแต่ละคะแนน กิจการ
สามารถวัดมู ลค่ายุ ติธรรมของคะแนนสะสมได้ โดยอ้ างอิงจากจํานวนเงินที่กิจการจ่ ายให้ กับบุคคล
ที่สามบวกเพิ่ มด้ วยกําไรส่วนเพิ่ มที่สมเหตุสมผล กิจการจําเป็ นต้ องใช้ ดุลยพิ นิจในการเลือกและ
นําเทคนิ คการประเมินมูลค่ามาใช้ เพื่ อให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 6 ในส่วนของมติและ
มีความเหมาะสมที่สดุ ในแต่ละสถานการณ์
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