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บทคดัย่อ

	 บทความนีน้�าเสนอวธิกีารปฏบิตัทิางการบญัชทีีส่�าคญัของการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	ฉบบัที	่13	ทีป่ระกาศโดย
สภาวชิาชพีบญัชฯี	ของไทย	ซึง่มเีนือ้หาเหมอืนกบั	IFRIC	13	โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูค้า	ทีอ่อกโดยคณะกรรมการตคีวามรายงานทางการ
เงนิระหว่างประเทศ	 การให้คะแนนรางวลั	(หรอืแต้มคะแนน)	 แก่ลกูค้าเมือ่ลกูค้าซือ้สนิค้าหรอืบรกิารเป็นตวัอย่างทีพ่บเหน็โดยทัว่ไปของ
โปรแกรมสทิธพิเิศษทีก่จิการจดัขึน้	รายการดงักล่าวถอืว่าเป็นองค์ประกอบหนึง่ของการขาย	คะแนนดงักล่าวจะสามารถน�ามาใช้เป็นสทิธใิน
การแลกสนิค้าหรอืบรกิารฟรหีรอืน�ามาเป็นส่วนลด	ทัง้นีต้้องอยูภ่ายใต้เงือ่นไขทีต่กลงกนั	กจิการต้องรบัรูร้ายการคะแนนรางวลัดงักล่าวด้วย
มลูค่ายตุธิรรมเสมอืนหนึง่ว่าเป็นรายการขาย	 อนึง่	 โปรแกรมดงักล่าวอาจมหีลากหลายรปูแบบ	 ถ้ากจิการเป็นผูจ้ดัหารางวลัให้กบัลกูค้า	
กจิการต้องแยกมลูค่าของคะแนนรางวลัโดยใช้มลูค่ายตุธิรรมและรบัรูเ้ป็นรายได้รอตดับญัชก่ีอนจากนัน้กจ็ะโอนไปเป็นรายได้เมือ่ลกูค้าน�า
คะแนนมาใช้สทิธหิรอืเมือ่คะแนนดงักล่าวหมดอาย	ุในทางตรงกนัข้าม	ถ้ากจิการให้บคุคลทีส่ามเป็นผูจ้ดัหารางวลั	กจิการต้องพจิารณาว่า
ตนเองท�าหน้าทีเ่ป็นตวัการหรอืตวัแทน	 ถ้ากจิการเป็นตวัการกจ็ะต้องรบัรูม้ลูค่ายตุธิรรมของคะแนนทีใ่ห้ลกูค้าเป็นรายได้ขัน้ต้นทัง้จ�านวน
เมือ่ได้ปฏบิตัติามข้อผกูพนั	นอกจากนีแ้ล้วกจิการต้องบนัทกึค่าใช้จ่ายในส่วนทีจ่ะต้องน�าไปช�าระให้กบับคุคลทีส่าม	แต่ถ้าหากเป็นตวัแทน	
กจิการจะต้องรบัรูร้ายได้ด้วยส่วนต่างระหว่างมลูค่ายตุธิรรมของคะแนนรางวลักบัค่าใช้จ่ายทีจ่ะต้องช�าระบคุคลทีส่ามเป็นรายได้ค่านายหน้า	
จากการทบทวนวรรณกรรมเบือ้งต้นท�าให้ทราบว่าการน�าหลกัการบญัชนีีม้าประยกุต์ก่อให้เกดิผลกระทบทัง้ทางบวกและทางลบต่อรายงาน
ทางการเงนิ	แต่ปัจจบุนันีย้งัขาดหลกัฐานเชงิประจกัษ์ทีช่่วยสนบัสนนุประเดน็ดงักล่าว	นอกจากนีแ้ล้วการเตรยีมความพร้อมกม็บีทบาทส�าคญั
ในการน�า	IFRIC	13	มาปฏบิตัิ

Abstract

	 The	article	presents	important	accounting	practices	of	financial	reporting	interpretation	no.	13,	announced	by	The	
Thai	Federation	of	Accounting	Professions,	of	which	its	contents	are	exactly	identical	to	IFRIC13	Customer	Royalty	Programmes,	
issued	by	International	Financial	Reporting	Interpretations	Committee.	Granting	customers	award	credits	(also	called	points)	
when	they	purchase	goods	or	services	is	the	common	example	of	the	loyalty	programmes	offered	by	entities.		Obviously,	this	
kind	of	activity	is	the	part	of	sale	transactions.	Moreover,	points	may	then	be	redeemable	with	in	a	specific	time	limit	for	free	
or	discounted	goods	or	services,	subject	to	predetermined	conditions.	An	entity,	therefore,	must	recognize	the	transaction	as	
the	fair	value	of	the	award	credit	identical	to	a	sale	transaction.		Furthermore,	the	programmes	may	be	operated	in	variety	
of	ways.	If	the	awards	are	supplied	by	the	entity,	the	fair	value	of	the	award	credits	should	firstly	be	recognized	as	deferred	
revenue,	and	then	be	transferred	to	revenue	when	a	number	of	award	credits	have	been	redeemed	or	expired.		On	the	
other	hand,	if	the	awards	are	supplied	by	a	third	party,	the	entity	should	assess	whether	it	is	acting	as	principal	or	as	an	agent.	
If	the	entity	is	acting	as	principal,	it	should	measure	its	revenue	as	the	gross	consideration	allocated	to	the	award	credits	and	
it	should	recognize	the	revenue	when	its	obligation	has	been	fulfilled.	Besides,	it	should	recognize	a	separate	expense	for	its	
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obligation	to	the	third	party.	If	the	entity	is	acting	as	an	agent,	
the	difference	between	the	fair	value	of	award	credits	and	
the	amount	payable	to	the	third	party	should	be	recognized	
as	commission	revenue.		Based	on	primary	literature	review,	
it	is	found	that	there	would	be	either	positive	and	negative	
impact	on	financial	reports	arisen	from	adoption	of	these	
accounting	practices.	Nowadays,	there	has	been	no	an	
empirical	evidence	to	provide	support	 for	this	matter.	
Additionally,	preparedness	has	an	important	role	in	adopting	
IFRIC	13.

ทีม่าของการบญัชสี�าหรบัโปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูค้า

	 คณะกรรมการตคีวามรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ	
(International	Financial	Reporting	Interpretation	Committee:	
IFRIC)	ได้ออก	IFRIC	13	Customer	Loyalty	Programmes	เมือ่วนั
ที	่28	มถินุายน	พ.ศ.	2551	และมผีลให้บงัคบัใช้การตคีวามดงักล่าว
ส�าหรบังวดการรายงานปีทีเ่ริม่ต้นหรอืหลงัวนัที	่1	กรกฎาคม	พ.ศ.	
2552	 ระยะเวลาหลงัจากนัน้ประเทศต่างๆ	 กไ็ด้น�าหลกัการบญัชี	
ดงักล่าวมาประยกุต์
	 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เตรียมความ
พร้อมรบัมอืกบัพฒันาการดงักล่าว	 เนือ่งจากเป็นหนึง่ในประเทศที่
ประยกุต์มาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศและคาด
ว่าจะท�าให้หลักการบัญชีมีความสอดคล้องกันในปี	 พ.ศ.	2554								
(วรศกัดิ	์ทมุมานนท์,	2553)	ดงันัน้คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐาน
การบญัช	ีสภาวชิาชพีบญัชฯี	จงึได้จดัท�าการตคีวามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิ	ฉบบัที	่13	โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูค้าโดยมี
วตัถปุระสงค์เพือ่รบัฟังข้อคดิเหน็และข้อเสนอแนะต่อการตคีวามดงั
กล่าว		ซึง่กจิการต้องถอืปฏบิตัติามการตคีวามฉบบันีส้�าหรบังวดปี
ทีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที	่1	มกราคม	พ.ศ.	2554	อย่างไรกต็าม	กจิการ
สามารถน�ามาปฏบิตัติามก่อนได้	แต่ต้องเปิดเผยข้อเทจ็จรงิดงักล่าว	
จะเหน็ว่าตคีวามดงักล่าวคอืการแตกแขนงแนวคดิของหลกัการวดั
มลูค่าและรบัรูร้ายได้ให้มคีวามกระจ่างมากยิง่ขึน้
	 มาตรฐานการบญัชฉีบบัที	่18	(ปรบัปรงุ	2552)	เรือ่ง	รายได้	
ก�าหนดให้กิจการต้องวัดมูลค่ารายได้โดยใช้มูลค่ายุติธรรมของสิ่ง
ตอบแทนทีไ่ด้รบัหรอืค้างรบั	ซึง่อาจเป็นจ�านวนทีต้่องหกัส่วนลดการ
ค้าหรอืส่วนลดปรมิาณตามทีก่�าหนดไว้	โดยส่วนใหญ่สิง่ตอบแทนที่
กจิการจะได้รบักค็อืเงนิสดหรอืรายการเทยีบเท่าเงนิสดทีก่จิการได้
รบัหรอืค้างรบั	การวดัมลูค่ารายได้กรณดีงักล่าวจะท�าได้ง่ายส�าหรบั
การขายสนิค้าแต่ละรายการ	(สภาวชิาชพีบญัช,ี	2552)	แต่อาจเป็น
เรือ่งยากส�าหรบัรายการขายทีม่หีลายองค์ประกอบร่วมกนั	เช่น	การ

ขายสนิค้าทีม่สีญัญาการให้บรกิารหลงัการขาย	การขายสนิค้าพร้อม
สทิธใินการแลกซือ้	เป็นต้น
	 ในบางสถานการณ์	กจิการต้องน�าหลกัการรบัรูร้ายได้ตาม
ส่วนประกอบของแต่ละรายการ	(Component	Accounting	for	
Revenue)	(ตามย่อหน้าที่	13	 ของมาตรฐานการบญัชฉีบบัที่	18	
เรื่อง	 รายได้)	 มาปฏิบัติ	 เช่นเดียวกันกับการคิดค่าเสื่อมราคาที่
ก�าหนดไว้ในมาตรฐานการบญัชทีี	่16	(ปรบัปรงุ	2552)	เพือ่ให้บญัชี
สะท้อนถงึเนือ้หาของรายการบญัชนีัน้ๆ	แต่การปฏบิตัทิางการบญัชี
อาจเป็นเรือ่งทียุ่ง่ยาก	 โดยเฉพาะอย่างยิง่รายการทีม่คีวามซบัซ้อน	
อนัเป็นผลมาจากการคดิค้นนวตักรรมเพือ่การแข่งขนัทีจ่ะออกมาใน
รปูของโปรแกรมสทิธพิเิศษต่างๆ	ทัง้นีเ้พือ่แย่งชงิความได้เปรยีบใน
ทกุแง่มมุ	ซึง่สิง่หนึง่ทีไ่ด้รบัความนยิมกค็อื	กจิกรรมการบรหิารลกูค้า
สมัพนัธ์	(Customer	Relationship	Management:	CRM)	
	 CRM	 เป็นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า	 โดยการใช้
เทคโนโลยีและการใช้บุคลากรอย่างมีหลักการ	(Calhoun,	2001)	
CRM	 ได้ถกูน�ามาใช้เพิม่มากขึน้	 โดยเฉพาะในยคุทีจ่�านวนลกูค้า
เท่าเดมิ	และคูแ่ข่งขนัเพิม่มากขึน้	เนือ่งจากธรุกจิจ�าเป็นต้องสรรหา
วธิกีารแข่งขนัทีแ่ขง็แกร่งมากยิง่ขึน้	เพือ่สร้างความพงึพอใจแก่ลกูค้า
อนัจะน�าไปสูค่วามภกัดใีนทีส่ดุ	(Michaud,	2001)	การจดักจิกรรม
ดงักล่าวอาจมหีลากหลายรปูแบบ	แต่ละรปูแบบจะมเีงือ่นไขหรอืข้อ
เสนอทีต่่างกนั	 ซึง่กอ็าจจะมผีลต่อวธิปีฏบิตัทิางการบญัชเีกีย่วกบั
การวดัมลูค่า	การรบัรูร้ายการ	รวมถงึการเปิดเผยข้อมลูทีเ่กีย่วข้อง	
อนึง่	หากกจิกรรมดงักล่าวมคีวามซบัซ้อนกอ็าจท�าให้เกดิปัญหาใน
ทางปฏิบัติได้	 อาทิ	 ร้านจ�าหน่ายเครื่องดื่มยี่ห้อดังแห่งหนึ่งจัด
รายการส่งเสรมิการขาย	ด้วยการออกแสตมป์ให้ลกูค้า	1	ดวง	มลูค่า
ดวงละ	4	บาท	เมือ่ลกูค้าซือ้เครือ่งดืม่	1	แก้วๆ	ละ	50	บาท	และ
เมือ่ลกูค้าสะสมแสตมป์ครบ	5	 ดวง	 กจ็ะได้กาแฟฟรอีกี	1	 แก้ว	
สมมตว่ิากจิการขายเครือ่งดืม่ได้	100	แก้ว
	 จากเหตกุารณ์ข้างต้น	หากพจิารณาเนือ้หาทางเศรษฐกจิที่
เกิดขึ้นจะพบว่า	 กิจการขายสินค้าหลายองค์ประกอบในเวลา
เดยีวกนั	ส่วนทีห่นึง่กค็อืการขายกาแฟ	และส่วนทีส่องกค็อื	การขาย
แสตมป์	 ลกูค้าต้องช�าระเงนิ	50	 บาทเพือ่ซือ้ทัง้กาแฟและแสตมป์	
ดงันัน้	การให้แสตมป์แก่ลกูค้าจงึเปรยีบเสมอืนรายการขายประเภท
หนึ่ง	 ซึ่งกิจการควรจะวัดมูลค่าและรับรู้รายการดังกล่าวไว้ใน
รายงานทางการเงนิ	 แต่ปัญหากค็อืวธิปีฏบิตัทิางการบญัชสี�าหรบั
รายการข้างต้นควรจะเป็นอย่างไร	
	 ก่อนทีจ่ะมปีระกาศ	IFRIC	13	 นกับญัชมีทีางเลอืกในการ
ปฏบิตัทิางการบญัชเีกีย่วกบัโปรแกรมพเิศษแก่ลกูค้า	2	วธิ	ีทีก่�าหนด
ไว้ในมาตรฐานการบญัชฉีบบัที	่18	(ปรบัปรงุ	2552)	ดงันี้	
	 (1)	 ปฏบิตัติามย่อหน้าที	่13	ด้วยการก�าหนดให้กจิการต้อง
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บนัทกึมลูค่าของคะแนนสะสมเพือ่รบัรางวลัเป็นหนีส้นิไว้ในบญัชรีายได้รอการตดับญัช	ี และทยอยรบัรูร้ายได้ตลอดระยะเวลาทีล่กูค้ามาใช้
สทิธ	ิจากกรณข้ีางต้น	กจิการกจ็ะต้องรบัรูร้ายได้ด้วยเงนิจ�านวน	5,000	บาท	(100	แก้วๆ	ละ	50	บาท)	รบัรูร้ายได้รอตดับญัชจี�านวน	400	
บาท	(100	แก้วๆ	ละ	4	บาท)	และรบัรูร้ายได้จ�านวน	4,600	บาท	(5,000-400)		
	 (2)	 ปฏบิตัติามย่อหน้าที	่19	ด้วยการก�าหนดให้กจิการต้องบนัทกึรายได้ทัง้จ�านวน	5,000	บาท	ส�าหรบัรายการขายทีเ่กดิขึน้	และ
บนัทกึต้นทนุทีเ่กดิขึน้	เมือ่ลกูค้ามาใช้สทิธติามโปรแกรมซึง่โดยทัว่ไปจะบนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสรมิการขายหรอืการสมนาคณุลกูค้า	
อย่างไรก็ตาม	 เมื่อสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	 กิจการก็จะต้องประมาณการหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น	 ควบคู่กับการประมาณการค่าใช้จ่าย						
(ดงัภาพที	่1)

ภาพที ่1	วธิปีฏบิตัทิางการบญัชเีกีย่วกบัรายได้ทีม่อีงค์ประกอบอืน่ตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที	่18	(ปรบัปรงุ	2552)

  ปฏบิตัติามย่อหน้าที ่13   ปฏบิตัติามย่อหน้าที ่19

  
  รบัเงนิ 5,000 บาท   รบัเงนิ 5,000 บาท
  คะแนน 100 = 400 บาท   คะแนน 100 = 400 บาท

 รายได้ 4,600 บาท  รายได้รอตดับญัช ี400 บาท รายได้ 5,000 บาท  ต้นทนุ 400 (อนาคต)

ทีม่า:	สภาวชิาชพีในพระบรมราชปูถมัภ์	(2555ข)
 
	 จากกรณข้ีางต้นจะเหน็ว่า	แท้ทีจ่รงิแล้วกจิการสามารถแยกองค์ประกอบของสิง่จงูใจ	(แสตมป์)	ออกจากรายการขายหลกั	ซึง่ต้อง
ใช้มลูค่ายตุธิรรมในการวดัมลูค่ารายการ	แต่ตวัอย่างข้างต้นเป็นเพยีงการก�าหนดมลูค่ายตุธิรรมอย่างง่าย	ในทางตรงกนัข้ามหากโปรแกรม
สทิธพิเิศษมคีวามซบัซ้อน	กจิการจะมวีธิกีารวดัมลูค่ายตุธิรรมของสิง่จงูใจอย่างไร	และจะรบัรูร้ายได้เมือ่ใด	ซึง่รายละเอยีดทัง้หมดจะกล่าว
ไว้ในส่วนถดัไป	
	 เนือ่งจาก	IFRIC	13	ไม่เหน็ด้วยกบัการปฏบิตัติามย่อหน้าที	่19	ดงันัน้กจิการทีป่ฏบิตัติามย่อหน้าที	่19	กจ็ะต้องย้อนกลบัไปใช้ย่อหน้า
ที	่13	เพราะสอดคล้องกบัการตคีวามของ	IFRIC	13	(RHB	Research	Institue,	2010;	Chapple,	Moerman,	&	Rudkin,	2010;	International	
Accounting	Standard	Board,	n.d.a;	BDO	International,	2008;	European	Financial	Reporting	Advisory	Group,	2008)	อกีทัง้ยงัต้อง
ปรบัปรงุงบการเงนิย้อนหลงัเพือ่ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการบญัชฉีบบัที	่8	เรือ่ง	นโยบายการบญัช	ีการเปลีย่นแปลงประมาณการทางการ
บญัชแีละข้อผดิพลาด	เพราะจดัว่าเข้าข่ายการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัช	ีเหตผุลที	่IFRIC	13	ไม่เหน็ด้วยกบัย่อหน้าที	่19	กเ็พราะว่า	ส่วน
ประกอบของสิง่จงูใจทีเ่กดิขึน้พร้อมกบัการขายนัน้แท้ทีจ่รงิแล้วไม่ควรบนัทกึเป็นรายได้จากการขายทัง้หมด	เพราะกจิการยงัคงมภีาระผกูพนั
ทีจ่ะต้องปฏบิตัติามเงือ่นไข	 และเมือ่กจิการหมดภาระผกูพนัในการทีจ่ะต้องปฏบิตัติามเงือ่นไขแล้วจงึจะสามารถรบัรูจ้�านวนดงักล่าวเป็น
รายได้	 ไม่ใช่บนัทกึเป็นต้นทนุด้านการตลาดเหมอืนทีเ่คยปฏบิตัใินอดตี	 เพราะแท้ทีจ่รงิแล้วรายการนีถ้อืว่าเป็นส่วนหนึง่ของขาย	 ส�าหรบั
ต้นทนุด้านการตลาดนัน้ควรเป็นค่าใช้จ่ายทีเ่ป็นอสิระจากการขาย	(International	Accounting	Standard	Board,	n.d.b;	Chapple,	Moerman,	
&	Rudkin,	2010)	เช่น	กจิการอาจจะจ่ายเงนิในการท�าการตลาดก่อนทีจ่ะขายสนิค้า	ซึง่ขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของผูบ้รหิาร	ดงันัน้สิง่จงูใจทีเ่กดิ
ขึน้กบัขายสนิค้านัน้ถอืว่าเป็นเจตนาของผูข้ายทีต่ัง้ใจจะขายมากกว่าการให้ฟรี
	 จะเหน็ว่ากจิการมทีางเลอืกปฏบิตัมิากกว่าหนึง่ทางเลอืก	ซึง่จะส่งผลให้งบการเงนิไม่สามารถเปรยีบเทยีบกนัได้	เนือ่งจากก�าไร	และ
หนีส้นิทีแ่สดงอยูใ่นงบการเงนิของแต่ละกจิการจะอยูภ่ายใต้หลกัการปฏบิตัทิางการบญัชทีีแ่ตกต่างกนั	(ถงึแม้ว่าในระยะยาวแล้วก�าไรกจ็ะ
ไม่แตกต่างกนั)	ดงันัน้	IFRIC	13	จงึมจีดุมุง่หมายหลกัเพือ่ให้เกดิความชดัเจนในแนวปฏบิตัทิางการบญัชเีกีย่วกบัโปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูค้า	
กอปรกบัเพือ่ลดความไม่สม�่าเสมอ	(Inconsistency)	 ในการน�าหลกัการบญัชมีาประยกุต์	 องค์ความรูด้้านบญัชจีะต้องพฒันาหลกัเกณฑ์
ทางการบัญชีเพื่อให้สามารถสะท้อนเนื้อหาที่แท้จริงทางเศรษฐกิจว่ามีผลกระทบอย่างไรต่อข้อมูลที่จะต้องน�ามารายงานและเสนอต่อผู้ใช้			
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ต่อไป	ดงันัน้	IFRIC	13	จงึเข้ามามบีทบาทส�าคญัต่อประเดน็ดงักล่าว

ขอบเขตของการประยกุต์หลกัการบญัชี

	 IFRIC	13	 ได้น�าเสนอหลกัการบญัชเีพือ่ใช้เป็นแนวทางใน
การรบัรูร้ายการ	และการวดัมลูค่าเกีย่วกบัสิง่จงูใจทีก่จิการออกให้
กับลูกค้าส�าหรับการขายหรือให้บริการลูกค้าในแต่ละครั้งซึ่งส่วน
มากจะอยู่ในรูปของคะแนนสะสมเพื่อใช้สิทธิในอนาคต	 กล่าวคือ
ลกูค้าจะสามารถใช้ประโยชน์จากคะแนนดงักล่าวมาใช้เป็นสทิธใิน
การแลกซือ้สนิค้าหรอืบรกิารในราคาทีต่�า่กว่าปกตหิรอืได้รบัสนิค้า
หรอืบรกิารฟรใีนช่วงระยะเวลาและเงือ่นไขต่างๆ	ทีก่จิการก�าหนด
ไว้	 ตวัอย่างของธรุกจิทีใ่ช้นโยบายดงักล่าวในการส่งเสรมิการขาย
ได้แก่	 ธรุกจิสายการบนิ	 ห้างสรรพสนิค้า	 โรงแรม	 โทรคมนาคม	
สถาบันการเงิน	 รวมถึงธุรกิจประเภทอื่นที่จัดโปรแกรมสิทธิพิเศษ
ตามแนวคดิของร่างการตคีวามฉบบันี้	
	 หลักการบัญชีเกี่ยวกับโปรแกรมสิทธิพิเศษนี้ครอบคลุม
เฉพาะการให้สทิธพิเิศษในการแลกของรางวลัทีเ่ป็นไปตามเงือ่นไข
ทกุข้อดงันี้
	 1.	 กิจการให้คะแนนรางวัลส�าหรับลูกค้าซึ่งถือว่าเป็นส่วน
หนึง่ของรายการขาย	เช่น	การขายสนิค้า	การให้บรกิาร	หรอืการที่
ลกูค้าใช้งานจากสนิทรพัย์ของกจิการ	และ
	 2.	 อยู่ภายใต้เงื่อนไขก�าหนดลักษณะตามที่ตกลงกัน	 ซึ่ง
ลกูค้าสามารถใช้สทิธใินอนาคตเพือ่รบัสนิค้าหรอืบรกิารฟรหีรอืได้
รบัส่วนลด
	 โปรดสงัเกตว่า	IFRIC	13	จะครอบคลมุเฉพาะการให้คะแนน
รางวลัทีเ่ป็นส่วนหนึง่ของรายการขายหรอืให้บรกิารเท่านัน้	 ดงันัน้	
รายการส่งเสรมิการขายอืน่ทีไ่ม่ได้เป็นส่วนหนึง่ของการขายหรอืให้
บริการในแต่ละครั้งจะไม่เข้าข่ายที่ต้องปฏิบัติตามหลักการบัญชีนี้	
เช่น	การให้บตัรก�านลัตามห้างสรรพสนิค้าหรอืรมิถนน	(ไม่เกีย่วข้อง
กับการขายในแต่ละครั้ง)	 หรือการประกาศให้ส่วนลดตามหน้า
หนงัสอืพมิพ์	การแจกของรางวลัในงานแสดงสนิค้าต่างๆ	 เป็นต้น	
รายการเหล่านีไ้ม่ได้เป็นการสะสมคะแนนหรอืไม่มเีงือ่นไขใดๆ	 ที่
ระบใุห้ลกูค้าต้องมาใช้ประโยชน์ในอนาคต	รายการเหล่านีถ้อืว่าเป็น
ส่วนลดการค้าซึง่โดยปกตจิะไม่ต้องน�าไปบนัทกึบญัช	ีอนึง่	รางวลั
ที่กิจการต้องจัดหาให้ลูกค้าในอนาคตก็ไม่จ�าเป็นต้องเกี่ยวข้องกับ
สนิค้าหรอืบรกิารหลกัของกจิการ	 และไม่จ�าเป็นว่ากจิการต้องเป็น
ผูจ้ดัหารางวลัให้ลกูค้าเสมอไป
	 กล่าวโดยสรปุ	IFRIC	13	จะมผีลส�าหรบัโปรแกรมสทิธพิเิศษ
แก่ลกูค้า	หากมคีณุลกัษณะต่างๆ	ดงันี้
	 (1)	 กจิการจดัโปรแกรมสทิธพิเิศษขึน้มาเพือ่จงูใจให้ลกูค้า
ซือ้สนิค้าหรอืใช้บรกิารเพิม่ขึน้
	 (2)	 กิจการให้แต้มคะแนนลูกค้าส�าหรับการซื้อสินค้าหรือ

บรกิารในแต่ละครัง้
	 (3)	 ลกูค้าอาจจะน�าคะแนนมาใช้สทิธใินการรบัสนิค้าหรอื
บรกิารฟรหีรอืได้รบัส่วนลดในอนาคต
	 (4)	การตอบสนองลกูค้าตามรายการโปรแกรมสทิธพิเิศษนี้
มหีลากหลายวธิ	ีเช่น	ให้ลกูค้าสะสมแต้มให้ถงึระดบัหนึง่แล้วน�ามา
ใช้สทิธ	ิลกูค้าอาจจะได้รบัคะแนนในการซือ้แต่ละครัง้หรอืเมือ่มกีาร
ต่อสญัญาใหม่ภายในระยะเวลาทีก่�าหนดไว้	หรอื	กจิการอาจจะเป็น
ผูด้�าเนนิการให้บรกิารลกูค้าตามโปรแกรมส่งเสรมิการขายหรอือาจ
จะให้บคุคลทีส่ามเป็นผูจ้ดัหาสนิค้าหรอืบรกิารให้ลกูค้าในอนาคต
 
หลกัการวดัมลูค่าและการรบัรูร้ายการ

 การวดัมลูค่ายตุธิรรมของคะแนนรางวลั

	 กจิการควรปฏบิตัติามย่อหน้าที	่13	ของมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัที	่18	(ปรบัปรงุ	2552)	เรือ่ง	รายได้	ด้วยการรบัรูม้ลูค่าคะแนน
รางวลั	แยกเป็นส่วนประกอบทีร่ะบไุด้ต่างหากจากรายการขายหลกั	
(รายการขายเริม่แรก)	มลูค่ายตุธิรรมของสิง่แทนทีไ่ด้รบัหรอืค้างรบั
จากการขายเริม่แรกจะต้องปันส่วนระหว่างคะแนนรางวลัและส่วน
ประกอบอื่นๆ	 ของรายการขายนั้น	 เสมือนหนึ่งว่ากิจการได้น�า
คะแนนรางวัลไปขายแยกต่างหากและบันทึกเป็นรายได้รอตัด
บญัช	ี	 ปัญหาทีอ่าจจะเกดิขึน้เมือ่มกีารประยกุต์	 IFRIC	13	 กค็อื	
ความน่าเชื่อถือในการก�าหนดมูลค ่ายุติธรรมของสิ่งจูงใจ	
(Incentives)	ต่างๆ	ทีแ่ต่ละกจิการน�ามาใช้เป็นเครือ่งมอืในการส่ง
เสรมิการขาย	ไม่ว่าจะเป็นคะแนนรางวลัทีใ่ห้ลกูค้า	หรอืสิง่ตอบแทน
อืน่ทีส่ามารถวดัมลูค่าเป็นตวัเงนิได้
	 ดงันัน้	IFRIC	13	อนญุาตให้ผูบ้รหิารสามารถใช้ดลุยพนิจิใน
การก�าหนดมูลค่ายุติธรรมของสิ่งจูงใจที่ให้กับลูกค้าได้	 เพราะใน
บางกรณสีิง่จงูใจบางอย่างอาจจะไม่มตีลาดรองรบั	โดยทัว่ไปมลูค่า
ยตุธิรรมของสิง่จงูใจตามที	่IFRIC	13	ก�าหนดกค็อื	ราคาขายของสิง่
จูงใจดังกล่าวหรือราคาขายของคะแนนที่กิจการต้องการให้ลูกค้า
สะสมหากพจิารณาแยกต่างหากจากการขายสนิค้าหรอืบรกิาร	 ซึง่
มลูค่าของสิง่จงูใจทีก่จิการปันส่วนมาจากรายได้จากการขายจะต้อง
น�าไปบนัทกึไว้ในบญัชรีายได้รอตดับญัชแีละจะน�าไปแสดงไว้ในงบ
แสดงฐานะการเงินภายใต้หัวข้อหนี้สินหมุนเวียน	 เมื่อลูกค้าน�า
คะแนนดงักล่าวมาใช้สทิธหิรอืเมือ่คะแนนหมดอาย	ุกจิการจะต้อง
ปันส่วนรายได้รอตัดบัญชีมาเป็นรายได้ในงบก�าไรขาดทุน	 มูลค่า
ยตุธิรรมของสิง่จงูใจอาจก�าหนดได้	2	วธิหีลกัๆ	คอื
	 	(1)	 ก�าหนดได้อย่างชดัเจน	 โดยทัว่ไปกจิการจะก�าหนด
มลูค่ายตุธิรรมของคะแนนรางวลัเป็นจ�านวนเงนิต่อคะแนน	ซึง่กค็อื
ส่วนลดทีก่จิการจะได้รบัหากน�าคะแนนมาใช้สทิธ	ิ มลูค่ายตุธิรรม
ของแต่ละคะแนนจะแตกต่างกนัขึน้อยูก่บันโยบายการส่งเสรมิการ
ขายของแต่ละกจิการ	อาท	ิ1	คะแนนมค่ีาเท่ากบั	5	บาท	เป็นต้น	
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การก�าหนดมลูค่ายตุธิรรมวธินีีท้�าได้ง่าย	
	 (2)	 ก�าหนดได้ไม่ชดัเจน	 ในกรณนีีก้จิการต้องเทยีบมลูค่ายตุธิรรมของสนิค้าหรอืบรกิารกบัมลูค่ายตุธิรรมของสิง่จงูใจ	 	 ซึง่จ�าเป็น
ต้องใช้ข้อมลูแวดล้อมเกีย่วข้องกบัการจดัรายการสทิธพิเิศษแก่ลกูค้าในการก�าหนดมลูค่ายตุธิรรมของรายได้และสิง่จงูใจ	ตวัอย่าง	เช่น	ธรุกจิ
สายการบนิแห่งหนึง่ก�าหนดว่า	หากผูโ้ดยสารจองบตัรโดยสารเครือ่งบนิชัน้ธรุกจิ	1	ทีน่ัง่ด้วยราคาเฉลีย่	3,300	บาทต่อหนึง่ทีน่ัง่	ผูโ้ดยสาร
จะได้รบัสทิธสิะสมคะแนนไมล์การบนิ	1	ไมล์คะแนน	ซึง่แต่ละคะแนนมอีาย	ุ5	ปี	และเมือ่ผูโ้ดยสะสมคะแนนครบ	10	ไมล์คะแนน	กจ็ะได้
สทิธใินการแลกบตัรฟรอีกี	1	ทีน่ัง่	จากข้อมลูข้างต้นแสดงว่าเงนิทีไ่ด้รบัจากการจ�าหน่ายบตัรโดยสารจ�านวน	10	ทีน่ัง่ได้รวมราคาบตัรโดยสาร
ใบที	่	11	มาล่วงหน้าแล้วหรอืถอืเสมอืนว่าได้จ�าหน่ายบตัรไป	11	ทีน่ัง่	แนวทางการค�านวณมลูค่ายตุธิรรมของคะแนนไมล์การบนิท�าได้ดงันี้

	 ราคาบตัรโดยสารหนึง่ทีน่ัง่	 3,300	 บาท
	 คณู	จ�านวนบตัรโดยสารทีข่ายได้จรงิ	 10	 ทีน่ัง่
	 สิง่ตอบแทนทีไ่ด้รบัจรงิ	 33,000	 บาท
 หาร	จ�านวนบตัรโดยสารเสมอืนว่าขายได้	 11	 ทีน่ัง่
	 ราคาบตัรโดยสารเฉลีย่ต่อหนึง่ทีน่ัง่	 3,000	 บาท
	 ดงันัน้	มลูค่ายตุธิรรมของไมล์การบนิ	1	คะแนน	(3,300	-	3,000)	 300	 บาท
	 ในกรณทีีก่จิการไม่สามารถก�าหนดมลูค่ายตุธิรรมได้อย่างชดัเจน	กจิการสามารถพฒันาตวัแบบในการวดัมลูค่ายตุธิรรมอืน่ทีส่มเหตุ
สมผล	 เนือ่งจากร่างฉบบันีไ้ด้เปิดทางไว้ให้กจิการมทีางเลอืกซึง่จะท�าให้เกดิความยดืหยุน่มากขึน้ส�าหรบัการปฏบิตัทิางการบญัช	ี นอกจากนี้
แล้ว	จากการทบทวนวรรณกรรมต่างๆ	พบว่าข้อเสนอแนะต่อไปนีจ้ะใช้เป็นแนวทางในการก�าหนดมลูค่ายตุธิรรมของคะแนนรางวลัได้	ซึง่
จะท�าให้ผูจ้ดัท�ารายงานการเงนิได้รบัความสะดวกในการประยกุต์	IFRIC	13	มดีงันี้

ตารางที ่1		แนวทางในการก�าหนดมลูค่ายตุธิรรมของคะแนนรางวลั	 	
 
 คะแนนรางวลั มลูค่ายตุธิรรม

	 บตัรเงนิสดหรอืบตัรก�านลัส่วนลดทีแ่ถมไปกบัสนิค้า	 มลูค่าเงนิสดทีก่�าหนดไว้ในบตัรเงนิสดหรอืบตัรก�านลัส่วนลด
	 (Money-off	coupon	or	voucher)

	 คะแนนสะสมเมือ่ลกูค้าซือ้สนิค้าหรอืบรกิาร	 มลูค่าของสนิค้าหรอืบรกิารทีค่ะแนนรางวลันัน้สามารถซือ้ได้	
	 	 ซึง่กค็อื	ส่วนลดทีจ่ะให้ลกูค้าจะได้รบัในอนาคต

	 คะแนนสะสมทีก่จิการออกให้ลกูค้า	และลกูค้าสามารถน�า	 มลูค่าของสนิค้าหรอืบรกิารทีล่กูค้าจะไปซือ้หรอืใช้บรกิาร
	 คะแนนดงักล่าวไปใช้เป็นสทิธ	ิณ	สถานประกอบการแห่งอืน่	 จากผูป้ระกอบการรายนัน้เป็นหลกั

ทีม่า:	เรยีบเรยีงจาก	PriceWaterhouseCoopers,	IFRS	Retail	&	Consumer	Industry	Accounting	Group	(n.d.)
 
	 เมื่อพิจารณาโดยรวมจากวิธีการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ่งจูงใจต่างๆ	 จะพบว่ามูลค่ายุติธรรมในบริบทของโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่
ลกูค้ากค็อื	มลูค่าเงนิทีล่กูค้าจะสามารถประหยดัได้เมือ่น�าคะแนนสะสมไปใช้สทิธใินอนาคต	จากตวัอย่างทีไ่ด้กล่าวไว้แล้วส�าหรบักรณขีอง
ร้านจ�าหน่ายเครือ่งดืม่	นัน้พบว่ามลูค่ายตุธิรรมของสิง่จงูใจหรอืแสตมป์กค็อื	400	บาท	เนือ่งจากในอนาคตลกูค้าจะประหยดัเงนิด้วยจ�านวน
ดงักล่าวหากตดัสนิใจน�าแสตมป์มาใช้สทิธ	ิดงันัน้	จะเหน็ว่ามลูค่ายตุธิรรมของคะแนนรางวลัเป็นมลูค่าทีจ่ะสะท้อนมมุมองด้านผูค้รอบครอง	
ไม่ใช่การสะท้อนต้นทนุของผูจ้ดัหารางวลัดงัเช่นทีเ่คยปฏบิตักินัมาในอดตี
 การรบัรูร้ายการ

	 การวดัมลูค่าและการรบัรูร้ายการส�าหรบัการบญัชเีกีย่วกบัโปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูค้าขึน้อยูก่บัวธิกีารจดัหารางวลัให้ลกูค้า	ซึง่ใน
กรณนีีจ้�าแนกออกเป็น	2	ประเดน็หลกัคอื	กรณทีีก่จิการเป็นผูจ้ดัหารางวลัให้กบัลกูค้าและกรณทีีก่จิการให้บคุคลทีส่ามเป็นผูจ้ดัหารางวลั
	 1.	กรณกีจิการเป็นผูจ้ดัหารางวลัให้กบัลกูค้า	(Awards	supplied	by	the	entity)
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	 ในกรณทีีก่จิการจดัหารางวลัเอง	กจิการต้องรบัรูม้ลูค่าสิง่ตอบแทนทีปั่นส่วนไปยงัคะแนนสะสมเป็นรายได้รอตดับญัชก่ีอน	และเมือ่
ลกูค้ามาใช้สทิธแิละกจิการได้ปฏบิตัติามสญัญาภาระผกูพนัทีจ่ะจดัหารางวลันัน้กจิการกจ็ะต้องรบัรูร้ายได้รอตดับญัชเีป็นรายได้	ซึง่จ�านวน
ที่รับรู้เป็นรายได้ต้องมาจากสัดส่วนระหว่างจ�านวนคะแนนที่มาใช้สิทธิกับคะแนนที่คาดว่าจะมาใช้สิทธิซึ่งประมาณการนี้จะสามารถ
เปลีย่นแปลงได้ตามดลุยพนิจิของผูบ้รหิาร	แนวทางการค�านวณแสดงได้ดงันี้	
	 [(คะแนนรางวลัทีล่กูค้าน�ามาใช้สทิธจินถงึปัจจบุนั	/	 คะแนนรางวลัทัง้หมดทีค่าดว่าจะมาใช้สทิธ)ิ	x	 มลูค่ายตุธิรรมทัง้หมดของ
คะแนนรางวลั	-	รายได้ทีร่บัรูแ้ล้วจนถงึปัจจบุนั]	และเมือ่คะแนนรางวลัหมดอาย	ุกจิการจะต้องรบัรูร้ายได้เพิม่เตมิ	ดงัตวัอย่างต่อไปนี้
 ตวัอย่างที ่1	ห้างสรรพสนิค้าแห่งหนึง่	จดัรายการส่งเสรมิการขายในช่วงเทศกาลปีใหม่	ให้กบัลกูค้าทีม่าซือ้สนิค้าในห้างสรรพสนิค้า
ของตน	ลกูค้าจะได้รบัคะแนนรางวลั	1	คะแนนส�าหรบัทกุการใช้จ่าย	100	บาท	เมือ่สิน้ปีที	่1	พบว่ามยีอดขายทัง้สิน้	10	ล้านบาท	หรอืคดิ
เป็น	10,000	คะแนน		ห้างสรรพสนิค้าก�าหนดว่าคะแนน	1	คะแนนมค่ีาเท่ากบั	2	บาท	และเมือ่ลกูค้าสะสมครบ	200	คะแนน	กจ็ะสามารถ
น�ามาแลกเครือ่งป้ิงขนมปังฟร	ีซึง่คะแนนแต่ละคะแนนมอีาย	ุ4	ปี	ข้อมลูเกีย่วกบัการมาใช้สทิธขิองลกูค้ามดีงัต่อไปนี้
 ปีที ่1	ผูบ้รหิารประมาณการว่า	ลกูค้าจะน�าคะแนนมาใช้สทิธร้ิอยละ	70	จากทัง้หมด	และในปีที	่1	ลกูค้ามาใช้สทิธจิ�านวน	2,100	
คะแนน	จากจ�านวนทีป่ระมาณการไว้

 ค�านวณประกอบ  
	 (1)	มลูค่ายตุธิรรมของคะแนนและรายได้ทีต้่องรบัรู้
เงนิทีไ่ด้รบัจากการขายสนิค้าพร้อมสิง่จงูใจ	 10,000,000	 บาท
หาร	ยอดการใช้จ่าย	 100	 บาท
คะแนนทีไ่ด้รบั	 10,000	 คะแนน
คณู	มลูค่าของคะแนน	 2	 บาท
มลูค่ายตุธิรรมของคะแนน	 20,000	 บาท
รายได้ทีก่จิการต้องรบัรูใ้นปีที	่1	(10,000,000	-	20,000)	 9,980,000	 บาท
	 (2)	รายได้รอตดับญัชทีีต้่องรบัรูเ้ป็นรายได้
คะแนนทีล่กูค้าน�ามาใช้สทิธใินปีที	่1	 2,100	 คะแนน
หาร	ประมาณการคะแนนทีจ่ะมาใช้สทิธ	ิ(10,000	x	0.70)	 7,000	 คะแนน
ร้อยละของรายได้ทีต้่องรบัรูใ้นปีที	่1	 30	 %
รายได้ทีต้่องรบัรูใ้นปีที	่1	(20,000	x	0.30)	 6,000	 บาท
 
	 จากข้อมลูทีไ่ด้จากการค�านวณน�ามาบนัทกึบญัชไีด้ดงันี้

 ปีที ่ รายการค้า เดบติ เดรดติ

	 1	 เงนิสด/เงนิฝากธนาคาร	 	 	 10,000,000
	 	 	 รายได้จากการขายสนิค้า	 	 	 00	 9,980,000	
							 	 รายได้รอตดับญัช	ี 	 	 	 00
	 	 บนัทกึรายได้จากการขายพร้อมกบัสิง่จงูใจทีใ่ห้ลกูค้า	 	 	 	 20,000

	 	 รายได้รอตดับญัช	ี 	 	 6,000
							 	 รายได้จากการขายคะแนนรางวลั	 	 	 	 6,000
	 	 ปรบัปรงุรายได้รอตดับญัชเีป็นรายได้ในปีที	่1
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 ปีที ่2	ผูบ้รหิารได้ทบทวนประมาณการเกีย่วกบัจ�านวนคะแนนทีล่กูค้าจะมาใช้สทิธใิหม่เป็นร้อยละ	80	และในปีนีล้กูค้ามาใช้สทิธคิดิ
เป็นมลูค่า	1,900	คะแนน	
 ค�านวณประกอบ  
คะแนนทีล่กูค้าน�ามาใช้สทิธใินปีที	่1	 2,100	 คะแนน
บวก	คะแนนทีล่กูค้าน�ามาใช้สทิธใินปีที	่2	 1,900	 คะแนน
					รวมคะแนนสะสม	 4,000	 คะแนน
หาร	ประมาณการคะแนนใหม่	(10,000	x	0.80)	 8,000	 คะแนน
ร้อยละของรายได้สะสมในปีที	่2	 50	 %
รายได้สะสมทีต้่องรบัรูใ้นปีที	่2	(20,000	x	0.50)	 10,000	 บาท
หกั	รายได้ทีร่บัรูแ้ล้วในปีแรก	 6,000	 บาท
รายได้ทีต้่องรบัรูใ้นปีที	่2	 4,000	 บาท
	 จากข้อมลูทีไ่ด้จากการค�านวณน�ามาบนัทกึบญัชไีด้ดงันี้

 ปีที ่ รายการค้า เดบติ เครดติ
	 2	 รายได้รอตดับญัช	ี 4,000
	 	 	 รายได้จากการขายคะแนนรางวลั	 	 4,000
	 	 ปรบัปรงุรายได้รอตดับญัชเีป็นรายได้ในปีที	่2

	 สิน้ปีที	่3	ผูบ้รหิารคาดว่าลกูค้าจะน�าคะแนน	2,000	คะแนนมาใช้สทิธใินปีนี	้	และผูบ้รหิารไม่ได้ทบทวนประมาณการเกีย่วกบัคะแนน
ทีล่กูค้าจะน�ามาใช้สทิธใิหม่
 ค�านวณประกอบ  
คะแนนทีล่กูค้าน�ามาใช้สทิธใินปีที	่1	และ	2	 4,000	 คะแนน
บวก	คะแนนทีล่กูค้าน�ามาใช้สทิธใินปีที	่3	 2,000	 คะแนน
					รวมคะแนนสะสม	 6,000	 คะแนน
หาร	ประมาณการคะแนน		 8,000	 คะแนน
ร้อยละของรายได้สะสมในปีที	่3	 75	 %
รายได้สะสมทีต้่องรบัรูใ้นปีที	่3	(20,000	x	0.75)	 15,000	 บาท
หกั	รายได้ทีร่บัรูแ้ล้วในสองปีแรก	 10,000	 บาท
รายได้ทีต้่องรบัรูใ้นปีที	่3	 5,000	 บาท
	 จากข้อมลูทีไ่ด้จากการค�านวณน�ามาบนัทกึบญัชไีด้ดงันี้

 ปีที ่ รายการค้า เดบติ เครดติ
	 3	 รายได้รอตดับญัช	ี 5,000
	 	 	 รายได้จากการขายคะแนนรางวลั	 	 5,000
	 	 ปรบัปรงุรายได้รอตดับญัชเีป็นรายได้ในปีที	่3

	 สิน้ปีที	่4	ลกูค้าน�าคะแนนทีเ่หลอือกี	2,000	คะแนน	(จากประมาณการ	8,000	คะแนน	ซึง่ได้ใช้สทิธไิปแล้วในปีที	่3	เป็นยอด	6,000	
คะแนน)	 นอกจากนีผู้บ้รหิารได้คาดการณ์ว่าลกูค้าซึง่ครอบครองคะแนนทีเ่หลอือยูจ่ะไม่มาใช้สทิธ	ิ ท�าให้คะแนนดงักล่าวหมดอายไุปโดย
ปรยิาย	
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 ค�านวณประกอบ  
คะแนนทีล่กูค้าน�ามาใช้สทิธใินปีที	่1	ถงึปีที	่3	 6,000	 คะแนน
บวก	คะแนนทีล่กูค้าน�ามาใช้สทิธใินปีที	่4	 2,000	 คะแนน
					รวมคะแนนสะสม	 8,000	 คะแนน
หาร	ประมาณการคะแนน		 8,000	 คะแนน
ร้อยละของรายได้สะสมในปีที	่4	 100	 %
รายได้สะสมทีต้่องรบัรูใ้นปีที	่4	(20,000	x	1)	 20,000	 บาท
หกั	รายได้ทีร่บัรูไ้ปแล้วในสามปีแรก	 15,000	 บาท
รายได้ทีต้่องรบัรูใ้นปีที	่4	 5,000	 บาท
 
	 ข้อมลูทีไ่ด้จากการค�านวณน�ามาบนัทกึบญัชไีด้ดงันี้
 
 ปีที ่ รายการค้า เดบติ เครดติ
	 4	 รายได้รอตดับญัช	ี 5,000
	 	 	 รายได้จากการขายคะแนนรางวลั	 	 5,000
	 	 ปรบัปรงุรายได้รอตดับญัชเีป็นรายได้ในปีที	่4

	 จากการบนัทกึบญัชข้ีางต้น	จะพบว่าในปีที	่4	กจิการได้โอนรายได้รอตดับญัชมีาเป็นรายได้ทัง้จ�านวน	ในทางตรงกนัข้าม	วธิกีาร
ปฏบิตัทิางการบญัชแีบบเดมิจะรบัรูร้ายได้ทัง้จ�านวน	(10,000,000	 บาท)	 ในปีแรก	 แล้วบนัทกึค่าใช้จ่ายในการสมนาคณุลกูค้า	 พร้อมกบั
ประมาณการหนีส้นิไปพร้อมกนัในแต่ละรอบปี	รวมถงึต้องประมาณการค่าใช้จ่ายและหนีส้นิทีส่บืเนือ่งมาจากการขายสนิค้านัน้	ค่าใช้จ่ายนี้
ถอืว่าเป็นค่าใช้จ่ายด้านการตลาดทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ในอนาคต	สอดคล้องกบัแนวคดิของการจบัคูร่ายได้กบัค่าใช้จ่าย	เพือ่สะท้อนให้เหน็ถงึ
มลูค่ารางวลัทีต้่องจดัหาในอนาคต	แต่	IFRIC	13	เหน็ว่าวธิกีารปฏบิตัทิางการบญัชดีงักล่าวไม่เหมาะสมส�าหรบัธรุกรรมข้างต้น	เพราะคะแนน
หรอืสทิธทิีใ่ห้ลกูค้าถอืเสมอืนหนึง่ว่าเป็นการขายสนิค้าหรอืบรกิารซึง่มภีาระผกูพนัทีต้่องชดใช้ในอนาคต	กจิการต้องบนัทกึเป็นรายได้รอตดั
บญัช	ี ไม่ใช่บนัทกึเป็นรายได้ทัง้หมด	 วธิปีฏบิตัทิางการบญัชแีบบเดมิจะสามารถใช้ได้กต่็อเมือ่กจิการได้ส่งมอบสนิค้าหรอืบรกิารให้ลกูค้า
แล้ว	กอปรกบัมภีาระผกูพนัทีจ่ะต้องให้บรกิารลกูค้าต่อ	อาท	ิการรบัประกนัสนิค้า	ซึง่หลกัการดงักล่าวจะไม่สามารถน�ามาประยกุต์ส�าหรบั
กรณโีปรแกรมสทิธพิเิศษเพราะประเดน็อยูท่ีว่่ากจิการจะต้องจดัหาสนิค้าหรอืบรกิารให้ลกูค้าในอนาคต	และถ้าหากมลูค่ายตุธิรรมของคะแนน
รางวัลมีจ�านวนสูงมาก	 กิจการก็จะต้องแสดงหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจ�านวนสูงซึ่งก็อาจจะท�าให้ผู้บริหารบางกลุ่มไม่ต้องการ
ปฏบิตัติามหลกัการบญัชนีี	้อย่างไรกต็าม	หากรายการดงักล่าวไม่มนียัส�าคญักจิการกอ็าจเลอืกทีจ่ะไม่ปฏบิตัไิด้	
	 การค�านวณและบนัทกึบญัชข้ีางต้นนัน้เป็นเพยีงการน�าเสนอข้อมลูของคะแนนรางวลัทีเ่กดิขึน้เพยีงปีเดยีว	ซึง่ในความเป็นจรงิกจิการ
อาจจดัรายการส่งเสรมิการขายอย่างต่อเนือ่ง	ดงันัน้ข้อมลูทีต้่องน�ามาประกอบการค�านวณและบนัทกึบญัชจีะต้องคาบเกีย่วกนัระหว่างข้อมลู
จากอดตีและข้อมลูทีเ่กดิขึน้ต่อเนือ่งกนั	รวมถงึกจิการจะต้องบนัทกึต้นทนุทีเ่กดิขึน้จากการจดัหารางวลัให้ลกูค้าด้วย	(หากเกีย่วข้อง)	หรอื
บนัทกึสิง่ตอบแทนทีก่จิการได้รบัหากกจิการเรยีกเกบ็เงนิจากลกูค้าบางส่วน	โดยเฉพาะในกรณทีีก่จิการจดัรายการโดยให้ลกูค้าซือ้สนิค้าใน
ราคาพเิศษ
 
 2. กรณบีคุคลทีส่ามเป็นผูจ้ดัหารางวลัให้ลกูค้า (Awards supplied by a third party)

	 หากบคุคลทีส่ามเป็นผูจ้ดัหาสนิค้าหรอืบรกิารอนัเป็นรางวลัทีต้่องตอบแทนลกูค้า	กจิการต้องพจิารณาว่าตนท�าหน้าทีร่บัสิง่ตอบแทน
ในนามของตนเองเสมอืนหนึง่ท�าหน้าทีเ่ป็นตวัการ	(Principal)	ด้วยการเกบ็เงนิในนามของกจิการเองหรอืท�าหน้าทีใ่นนามบคุคลทีส่ามเสมอืน
หนึง่ตวัแทน	(Agent)	และเพือ่ให้จ�าแนกได้อย่างชดัเจนกต้็องกลบัไปพจิารณาย่อหน้าที	่8	ของมาตรฐานการบญัช	ีฉบบัที	่18	(ปรบัปรงุ	2552)	
 ในกรณทีีก่จิการท�าหน้าทีเ่ป็นตวัการ	กจิการต้องรบัรูท้กุรายการไว้ในบญัชขีองกจิการ	ขัน้ตอนการรบัรูร้ายการมอียู	่2	ส่วนดงัต่อไปนี้
	 1.	รบัรูม้ลูค่ายตุธิรรมของคะแนนรางวลัเป็นรายได้ขัน้ต้นทัง้จ�านวน	เมือ่กจิการขายสนิค้าหรอืบรกิารให้ลกูค้า	เนือ่งจากถอืว่ากจิการ
หมดภาระผกูพนัต่อลกูค้าแล้ว	กล่าวคอื	บคุคลทีส่ามจะเป็นผูจ้ดัหารางวลัให้ลกูค้า	กจิการจงึไม่จ�าเป็นต้องมภีาระผกูพนัในการจดัหารางวลั
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ต่อไป	 ดงันัน้	 เมือ่กจิการสามารถรบัรูร้ายได้จากการขายสนิค้าหรอืให้บรกิารได้แล้ว	(ดเูงือ่นไขในมาตรฐานการบญัชฉีบบัที	่18	(ปรบัปรงุ	
2552)	เรือ่ง	รายได้)	กจิการควรรบัรูร้ายได้จากการขายคะแนนรางวลัในเวลาเดยีวกนั
	 2.	รบัรูค่้าใช้จ่ายทีก่จิการต้องช�าระให้กบับคุคลทีส่ามเพือ่ตอบแทนส�าหรบัการทีบ่คุคลทีส่ามจดัหารางวลัให้กบัลกูค้า
 ตวัอย่างที ่2	โรงแรมแห่งหนึง่จดัโปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูค้า	โดยจะออกคะแนนให้ลกูค้าทีพ่กัโรงแรมในแต่ละครัง้	โดยมเีงือ่นไข
คอืจะให้คะแนนเท่ากบัมลูค่าของห้องพกัทีล่กูค้าเข้าพกั	แต่ละคะแนนจะมมีลูค่า	0.10	บาท	ลกูค้าจะสามารถน�าคะแนนดงักล่าวไปแลกบตัร
โดยสารเครือ่งบนิของสายการบนิทีเ่ข้าร่วมรายการได้	ในปี	25x1	ยอดรายได้ค่าทีพ่กัมมีลูค่า	10,000,000	บาท	หรอืเท่ากบั	10,000,000	คะแนน
หรอืคดิเป็นเงนิได้เท่ากบั	1,000,000	บาท	และโรงแรมเป็นผูท้�าหน้าทีเ่รยีกเกบ็เงนิทัง้หมดจากลกูค้า	นอกจากนีโ้รงแรมยงัจะต้องจ่ายค่าบตัร
โดยสารให้กบับรษิทัสายการบนิเท่ากบั	0.50	บาทต่อคะแนน	จากข้อมลูข้างต้นน�ามาบนัทกึบญัชไีด้ดงันี้

 ปีที ่ รายการค้า เดบติ เครดติ
	 25x1	 เงนิสด/เงนิฝากธนาคาร	 10,000,000
						 	 รายได้ค่าห้องพกั	 	 90,000,000
						 	 รายได้จากการขายคะแนนรางวลั	 	 10,000,000		
	 	 บนัทกึรายได้ค่าห้องพกัและคะแนนรางวลั	 	
	 	 ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด	(1,000,000	x	0.50)	 500,000
						 	 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 	 500,000
	 	 บนัทกึค่าใช้จ่ายทีต้่องจ่ายให้สายการบนิ

 ในกรณทีีก่จิการท�าหน้าทีเ่ป็นตวัแทน	กจิการควรวดัมลูค่ารายได้ด้วยจ�านวนผลต่างระหว่างมลูค่าสิง่ตอบแทนทีปั่นส่วนไปยงัคะแนน
รางวลัและจ�านวนเงนิทีก่จิการจะต้องช�าระให้กบับคุคลทีส่ามในฐานะทีเ่ป็นผูจ้ดัหารางวลัให้ลกูค้า	ซึง่กจิการจะรบัรูร้ายได้เป็นค่านายหน้าก็
ต่อเมือ่บคุคลทีส่ามมภีาระผกูพนัทีจ่ะต้องจดัหารางวลัและมสีทิธทิีจ่ะได้รบัสิง่ตอบแทนดงักล่าว	จดุของการรบัรูร้ายการอาจจะเกดิขึน้ตอน
ทีก่จิการให้คะแนนแก่ลกูค้า	อย่างไรกต็าม	หากลกูค้ามสีทิธทิีจ่ะเลอืกใช้สทิธจิากกจิการหรอืบคุคลทีส่าม	แนวปฏบิตัข้ิางต้นจะใช้ได้เฉพาะ
ในกรณทีีล่กูค้าเลอืกให้บคุคลทีส่ามเป็นผูจ้ดัหารางวลัให้	หากไม่ใช่	กต้็องย้อนกลบัไปใช้หลกัการกรณทีีก่จิการเป็นผูจ้ดัหารางวลั	จากตวัอย่าง
ที	่2	ถ้าโรงแรมท�าหน้าทีเ่ป็นเสมอืนตวัแทนในการเรยีกเกบ็เงนิแทนสายการบนิ	จะบนัทกึบญัชดีงันี้

 ปีที ่ รายการค้า เดบติ เครดติ
	 25x1	 เงนิสด/เงนิฝากธนาคาร	 10,000,000
						 	 รายได้ค่าห้องพกั	 	 9,000,000
					 	 รายได้ค่านายหน้า	 	 500,000
						 	 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 	 500,000
	 	 บนัทกึรายได้ค่าห้องพกั	ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 	

	 จากการบนัทกึบญัชข้ีางต้นจะเหน็ว่ากจิการควรแยกทีม่าของรายได้ให้ชดัเจน	ซึง่ทัง้สองวธิจีะให้ผลลพัธ์ไม่แตกต่างกนัคอืมกี�าไรจาก
การจดัรายการสทิธพิเิศษ	500,000	 บาท	 หากเมือ่ใดกต็ามทีก่จิการคาดว่าต้นทนุในการจดัหารางวลัจะสงูกว่ามลูค่ายตุธิรรมของคะแนน
รางวลั	และกจิการไม่สามารถบอกเลกิภาระหนีส้นิดงักล่าวได้	กจิการควรจะรบัรูห้นีส้นิทีเ่กดิขึน้	ซึง่เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที	่37	
(ปรบัปรงุ	2552)	เรือ่ง	ประมาณการหนีส้นิ	หนีส้นิทีอ่าจเกดิขึน้	และสนิทรพัย์ทีอ่าจจะเกดิขึน้	นอกจากนีก้ารเปลีย่นแปลงอืน่ๆ	ในนโยบาย
การบญัชกีจิการต้องบนัทกึตามข้อก�าหนดของมาตรฐานการบญัชฉีบบัที	่8	(ปรบัปรงุ	2552)	เรือ่ง	นโยบายการบญัช	ีการเปลีย่นแปลงประมาณ
การทางบญัชแีละข้อผดิพลาด	 อย่างไรกต็ามจากทีก่ล่าวมาทัง้หมดจะเหน็ว่ามมีาตรฐานการบญัชหีลายฉบบัทีเ่ข้ามาเกีย่วข้องกบัร่างการ
ตคีวามฉบบันีซ้ึง่สามารถสรปุความเชือ่มโยงของมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วข้องได้ดงันี้
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หลกัฐานเชงิประจกัษ์เกีย่วกบัผลกระทบทีเ่กดิขึน้

	 European	Financial	Reporting	Advisory	Group	(2008)	ได้ท�าการศกึษาต้นทนุและประโยชน์ทีเ่กดิขึน้จากการน�า	IFRIC	13	มา
ปฏบิตัใินกลุม่ประเทศสหภาพยโุรป	 ซึง่ได้สมัภาษณ์ทัง้ผูม้หีน้าทีใ่นการจดัท�ารายงานทางการเงนิ	 ตลอดจนผูใ้ช้ข้อมลู	 ผลการศกึษาพบว่า	
ทัง้สองกลุม่มคีวามเหน็ว่าในช่วงแรกของการน�าหลกัการบญัชเีกีย่วกบัโปรแกรมสทิธพิเิศษนีม้าประยกุต์จะต้องมต้ีนทนุในการท�าความเข้าใจ
หลกัการบญัช	ีตลอดจนต้องปรบัปรงุงบการเงนิย้อนหลงั	(Retrospectively)	เพือ่ให้งบการเงนิสามารถเปรยีบเทยีบกนัได้	(Comparability)	
แต่ต้นทุนที่เกิดขึ้นถือว่าไม่มีนัยส�าคัญเมื่อเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายงานทางการเงินที่ได้รับนั้นจะมีคุณภาพและ
ประโยชน์ต่อผูใ้ช้งบการเงนิมากยิง่ขึน้
	 ผูใ้ช้งบการเงนิได้ให้ข้อสงัเกตไว้ว่าหลกัการบญัชใีหม่นีจ้ะลดวธิปีฏบิตัทิางการบญัชทีีแ่ตกต่างกนัให้กลบัมามคีวามสอดคล้องกนัมาก
ขึน้	นอกจากนีปั้ญหาทีส่�าคญัซึง่ผูจ้ดัท�ารายงานทางการเงนิจะต้องเผชญิกค็อื	ความน่าเชือ่ถอืในการก�าหนดมลูค่ายตุธิรรมของคะแนนรางวลั	
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามูลคา่ยุติธรรมของคะแนนรางวัลเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี	 	 ดังนั้นผู้จัดเตรียมข้อมูลจะต้องพัฒนาเทคนิควิธีการและ
ออกแบบตวัแปร	ตลอดจนข้อสมมตฐิานเพือ่ใช้ในการก�าหนดมลูค่ายตุธิรรมโดยพจิารณาพฤตกิรรมของลกูค้าประกอบด้วย	เพือ่ให้เหน็ภาพ
ทีช่ดัเจนเกีย่วกบัผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากการน�า	IFRIC	13	มาประยกุต์จะขอยกตวัอย่างข้อมลูทีร่วบรวมได้เพือ่ประกอบการแสดงความเหน็	
โดยจ�าแนกเป็น	2	กรณคีอื	ผลกระทบในทางบวก	และผลกระทบในทางลบ
 ผลกระทบในทางบวก	 เป็นผลกระทบทีเ่กดิจากการน�าหลกัการบญัชโีปรแกรมพเิศษแก่ลกูค้ามาประยกุต์แล้วไม่มผีลกระทบต่อผล
การด�าเนนิงานและฐานะการเงนิอย่างมนียัส�าคญั	ตวัอย่างทีน่�ามาพจิารณากค็อื	งบการเงนิ	(บางส่วน)	ของ	AEON	ในประเทศมาเลเซยี	ซึง่
เป็นผลงานวจิยัของ	RHB	Research	Institute	ทีไ่ด้สรปุรายงานเมือ่วนัที	่23	มนีาคม	2553	ไว้ดงันี้

ตารางที ่3	ตวัอย่างผลกระทบจากการประยกุต์	IFRIC	13
 
 FYE Dec (RM million) FY09 FY10 FY11 FY12

	 Before	IFRIC	13	
	 	 Revenue	 3,362.3	 3,556.0	 3,905.3	 4,491.60

	 After	IFRIC	13
	 Sales	transacted	 3,362.3	 3,556.0	 3,905.3	 4,491.60
			J-Card	sales@60%	 2,017.4	 2,133.6	 2,343.2	 2,695.0
	 Less	Deferred	revenue	(award	credits	
	 conversion	rate	of	RM1=0.70	sen)	 (14.1)	 (14.9)	 (16.4)	 (18.9)

	 Revenue		 3,348.1	 3,541.1	 3,888.9	 4,472.8
	 Recognition	of	deferred	revenue	from:FY09	 	 +	5.6	 +	4.2	 +	4.2
	 FY10	 	 	 +	6.0	 +	4.5
	 FY11	 	 	 	 +	6.5

	 Net	revenue	 3,348.1	 3,546.7	 3,900.0	 4,488.0
	 Impact	to	revenu	 -0.4	%	 -0.3	%	 -0.2	%	 -0.1	%
	 Impact	to	profit	 -0.2	%	 -0.2	%	 -0.1	%	 -0.1	%

ทีม่า:	RHB	Research	Institute	(2010,	March	23)
 
	 เมือ่กจิการน�า	 IFRIC	13	 มาประยกุต์จะท�าให้รายได้ลดลง	 และจะมรีายการรายได้รอตดับญัชเีพิม่ขึน้มา	 ตวัอย่างเช่น	 ในรอบปี	
09(FY09)	ก่อนทีก่จิการจะประยกุต์	IFRIC	13	(เดมิใช้ย่อหน้าที	่19	ของ	IAS	No.	18)	กจิการรบัรูร้ายได้จ�านวน	RM	3,362.3	ล้าน	และเมือ่
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วเิคราะห์รายละเอยีดของบญัชรีายได้พบว่า	 กจิการมรีายได้จากลกูค้า	2	 กลุ่มหลกั	 คอื	(1)	 กลุม่ทีไ่ม่ต้องจดัโปรแกรมสทิธพิเิศษ	 และ								
(2)	กลุม่ทีต้่องจดัโปรแกรมสทิธพิเิศษหรอืกลุม่	J-Card	members	ซึง่มจี�านวน	60%	ของยอดรายได้รวม	กจิการให้คะแนนรางวลัลกูค้ากลุม่
นี	้1	คะแนน	ส�าหรบัยอดการใช้จ่ายทกุ	RM	1	ซึง่มลูค่ายตุธิรรมของคะแนน	1	คะแนน	เท่ากบั		0.70	sen	และแต่ละคะแนนมอีาย	ุ3	ปี	
	 ในปี	09	กจิการต้องรบัรูร้ายได้รอตดับญัชด้ีวยเงนิจ�านวน	RM	14.1	ล้าน	[(3,362.30	x	60%	x	0.70)/100]	และต้องทยอยรบัรูเ้ป็นราย
ได้ตลอดระยะเวลา	3	ปี	เมือ่ลกูค้าน�าคะแนนมาใช้สทิธแิละกจิการได้ปฏบิตัติามเงือ่นไขทีต่กลงกนัไว้	รวมถงึเมือ่คะแนนหมดอาย	ุจากข้อมลู
ข้างต้นถ้ากจิการทยอยรบัรูร้ายได้ในแต่ละปีเป็นร้อยละ	40,	30	และ	30	ตามล�าดบั	กจิการกจ็ะรบัรูร้ายได้เท่ากบั	RM	5.6	ล้าน	(14.10	x	40%)	
RM	4.2	ล้าน	(14.10	x	30%)	และ	RM	4.2	ล้าน	(14.10	x	30%)	(ตามล�าดบั	ซึง่เมือ่พจิารณาผลลพัธ์ในภาพรวมแล้วพบว่าขนาดผลกระทบที่
มต่ีอรายได้และก�าไรจะผนัแปรตามสดัส่วนของการรบัรูร้ายได้ข้างต้น	จากรายงานของ	RHB	Research	Institue	(2010)	ระบวุ่า	AEON	และ	
Parkson	ในประเทศมาเลเซยีได้เริม่น�าหลกัการบญัชดีงักล่าวมาประยกุต์และพบว่าไม่มผีลกระทบต่อก�าไรและหนีส้นิมากนกั
 ผลกระทบในทางลบ	 เป็นผลกระทบทีม่สีาระส�าคญัต่อรายงานทางการเงนิ	 โดยเฉพาะธรุกจิสายการบนิ	(KPMG	International,	
Cocperative,	n.d.;	Chapple	et	al.,	2010)	ทีจ่ดัโปรแกรมสะสมไมล์การบนิส�าหรบัลกูค้าทีใ่ช้บรกิารบ่อย	(Frequent	Flyer	Program:	FFP)	
โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ผูโ้ดยสารทีใ่ช้บรกิารการบนิในแต่ละครัง้สะสมไมล์การบนิเพือ่แลกรบับตัรโดยสารฟรหีรอืซือ้ในราคาทีต่�า่กว่าปกติ	
ธุรกิจการบินเคยมองว่าคะแนนไมล์สะสมเหล่านี้เป็นเสมือนสินทรัพย์ของกิจการ	(ที่ไม่ได้บันทึกบัญชี)	 เพราะจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจต่อกิจการในอนาคต	 แม้ว่าสายการบินจะไม่สามารถควบคุมสินทรัพย์ดังกล่าวได้	 และเมื่อถึงรอบระยะเวลาการรายงานข้อมูล
ทางการเงนิ	ธรุกจิจะต้องประมาณการหนีส้นิ	โดยจะต้องประมาณสดัส่วนทีผู่โ้ดยสารจะน�าคะแนนไมล์สะสมมาใช้และรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายและ
ประมาณการหนีส้นิ	 แต่เมือ่น�าการตคีวามนีม้าประยกุต์	 ธรุกจิสายการบนิต้องจดัท�ารายงานทางการเงนิให้สอดคล้องกบัหลกัการทีร่ะบไุว้	
ซึง่จะท�าให้มหีนีส้นิจากคะแนนไมล์สะสมเกดิขึน้ในงบแสดงฐานะการเงนิทนัททีีล่กูค้าซือ้บตัรโดยสารหรอืเมือ่กจิการรบัรูร้ายได้	ซึง่จะท�าให้
ส่วนของผูถ้อืหุน้ลดลงอย่างมสีาระส�าคญั	 อนัจะเป็นการละเมดิข้อตกลงในสญัญาเงนิกูไ้ด้เพราะจะท�าให้อตัราส่วนระหว่างหนีส้นิและส่วน
ของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้	(Debt	to	Equity	Ratio)	ตารางที	่4	เป็นตวัอย่างข้อมลูทีเ่กดิขึน้จากการน�า	IFRIC	13	มาประยกุต์ของธรุกจิสายการบนิ
ต่างๆ	จากข้อมลูในตารางข้างต้นจะเหน็ว่าเมือ่น�า	IFRIC	13	มาประยกุต์จะท�าให้มลูค่ายตุธิรรมของหนีส้นิเพิม่ขึน้ทกุสายการบนิ

ตารางที ่4	ผลกระทบของ	IFRIC	13	ทีม่ต่ีอธรุกจิสายการบนิ

 บรษิทั ผลกระทบของการตมีลูค่าใหม่ ณ วนัทีร่ายงานเริม่แรก นโยบายการบญัชทีีน่�ามาใช้หลงัจากวนัที่
   รายงานเริม่แรก

	ยไูนเตท็แอร์ไลน์	 -	ภาระหนีส้นิจากโปรแกรมสะสมไมล์การบนิถกูตมีลูค่าใหม่ด้วย	 -	ภาระหนีส้นิก�าหนดจากราคาบตัรของ
		 ราคายตุธิรรม	 ชัน้โดยสารประเภทเดยีวกนัหรอืเทยีบเท่า
		 -	รบัรูค่้าใช้จ่ายทีไ่ม่ใช่เงนิสด	2.4	พนัล้านเหรยีญสหรฐั	 ของสายการบนิยไูนเตท็หรอืก�าหนดจาก
		 -	หนีส้นิจากโปรแกรมสะสมไมล์การบนิก่อนการตมีลูค่าใหม่	 จ�านวนเงนิทีจ่่ายให้กบัหุน้ส่วนอืน่ในกลุม่	
		 ณ	วนัทีร่ายงานเริม่แรกมยีอด	923	ล้านเหรยีญสหรฐั	 Star	Alliance

	นอร์ทเวสท์แอร์ไลน์	 -	บนัทกึค่าใช้จ่าย	1.5	พนัล้านเหรยีญสหรฐั	เพือ่รบัรูม้ลูค่า	 -	รบัรูห้นีส้นิคะแนนไมล์สะสมโดยใช้ราคา
		 ยตุธิรรมทีเ่พิม่ขึน้ของหนีส้นิจากโปรแกรมสะสมไมล์การบนิ	 ขายคะแนนดงักล่าวให้กบัสายการบนิอืน่
		 -	หนีส้นิจากโปรแกรมสะสมไมล์การบนิก่อนเริม่ตมีลูค่าใหม่คอื	
		 412	ล้านเหรยีญสหรฐั

	เดลตาแอร์ไลน์	 -	มค่ีาใช้จ่าย	2.6	พนัล้านเหรยีญสหรฐัจากการตมีลูค่าหนีส้นิ	 -	มลูค่ายตุธิรรมของหนีส้นิก�าหนดจากราคา
		 จากโปรแกรมสะสมไมล์การบนิใหม่ด้วยมลูค่ายตุธิรรม	 ไมล์ขายต่อของกลุม่สมาชกิพนัธมติรการบนิ
		 -	หนีส้นิจากโปรแกรมสะสมไมล์การบนิก่อนเริม่ตมีลูค่าใหม่คอื	
		 896	ล้านเหรยีญสหรฐั
  
ทีม่า:	Delta	Airline	10-Q	filing,	April	2007,	Northwest	Airlines	10-Q	filing,	September	2007,	United	Air	Lines	10-K	filing,	
	 December	2006	cited	in	KPMG	International	Cooperative	(n.d.)



Executive Journal92

	 นอกจากนีแ้ล้วสายการบนิ	Qantas	ของออสเตรเลยี	ยงัได้
เปิดเผยข้อมลูใน	Consolidated	Interim	Financial	Report	ส�าหรบั
รอบครึง่ปีสิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม	พ.ศ.	2550	(Qantas	Airways	
Limited,	2007)	ไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิข้อ	8	เกีย่วกบั
การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชว่ีาได้เปลีย่นมาใช้	IFRIC	13	ซึง่
ท�าให้ก�าไรสะสมต้นงวด	ณ	วนัที	่1	กรกฎาคม	พ.ศ.	2549	ลดลง
ถงึ	508.40	ล้านเหรยีญออสเตรเลยี

การเตรยีมความพร้อม

 บทบาทของผูบ้รหิารในการก�าหนดนโยบาย

	 บทบาทของผูบ้รหิารทีม่ต่ีอการตคีวามรายงานทางการเงนิ
ฉบบัที	่13	นีก้ค็อื	การเตรยีมตวัเลขประมาณการเกีย่วกบัคะแนนที่
ลกูค้าจะน�ามาใช้สทิธ	ิประมาณการควรมคีวามน่าเชือ่ถอืและมทีีม่า
ทีส่มเหตสุมผล	เพราะถ้าไม่เช่นนัน้แล้ว	ตคีวามฉบบันีก้อ็าจกลาย
เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ผู ้บริหารใช้ในการตกแต่งข้อมูลในรายงาน
ทางการเงนิ	 โดยเฉพาะอย่างยิง่ธรุกจิทีใ่ช้นโยบายการส่งเสรมิการ
ขายในลักษณะนี้เป็นส�าคัญ	 อันจะมีผลท�าให้มูลค่าของตัวเลขที่
แสดงอยูใ่นรายงานทางการเงนิผดิพลาดและมผีลกระทบต่อผูใ้ช้งบ
การเงนิอย่างมสีาระส�าคญัเช่นกนั	 กล่าวคอื	 ผูบ้รหิารอาจก�าหนด
มลูค่ายตุธิรรมของสิง่จงูใจให้น้อยลง	เพือ่จะได้รบัรูร้ายได้ได้มากขึน้	
หรือก�าหนดเงื่อนไขในการได้แต้มคะแนนที่ยากขึ้น	 เพื่อให้มูลค่า
ยตุธิรรมของสิง่จงูใจต�า่	เป็นต้น	อย่างไรกต็ามหากรายการดงักล่าว
ไม่มีสาระส�าคัญ	 กิจการก็ไม่จ�าเป็นต้องน�าหลักการตีความนี้ไป
ประยกุต์เพราะการปฏบิตัดิงักล่าวจะไม่ท�าให้รายงานทางการเงนิมี
ความถกูต้องมากยิง่ขึน้	ดงันัน้จะเหน็ว่าดลุยพนิจิของผูบ้รหิารมผีล	
กระทบต่อมลูค่าของตวัเลขทีจ่ะน�ามาแสดงในรายงานทางการเงนิ
ในแต่ละงวดทีน่�าเสนอรายงาน
	 ในทีส่ดุกจิการจะต้องโอนกลบัรายได้รอตดับญัชไีปเป็นราย
ได้ทัง้จ�านวน	ซึง่หมายความว่า	ผลการด�าเนนิงานและฐานะการเงนิ
ของกจิการในระยะยาวกจ็ะไม่แตกต่างกนั		(Chapple	et	al,	2010)	
ดงัตวัอย่างทีไ่ด้น�าเสนอไว้ก่อนหน้านีว่้าขนาดของรายได้รอตดับญัชี
ทีร่บัรูเ้มือ่เริม่แรกขึน้อยูก่บัวธิกีารก�าหนดมลูค่ายตุธิรรม	ส่วนขนาด
ของรายได้รอตัดบัญชีที่กิจการต้องรับรู้เป็นรายได้เมื่อลูกค้าน�า
คะแนนมาใช้สทิธขิึน้อยูก่บัปัจจยัต่างๆ	คอื	(1)	ประมาณการคะแนน
ทีผู่บ้รหิารคาดว่าลกูค้าจะน�ามาใช้สทิธ	ิ(2)	คะแนนทีล่กูค้าน�ามาใช้
สทิธใินแต่ละรอบปี	และ	(3)	มลูค่ายตุธิรรมของรายได้รอตดับญัชี
ทีก่จิการรบัรูร้ายการเมือ่เริม่แรก
 บทบาทของผูป้ฏบิตัหิรอืผูจ้ดัท�าข้อมลู

	 กิจการที่ใช้โปรแกรมสิทธิพิเศษจ�าเป็นต้องเตรียมความ
พร้อมในด้านต่างๆ	เพือ่รองรบัการน�าหลกัการบญัชทีีก่ล่าวไว้มาข้าง
ต้นมาประยกุต์ดงันีค้อื	(1)	รวบรวมข้อมลูเกีย่วกบัคะแนนรางวลัที่

ออกให้ลูกค้าในแต่ละช่วงเวลา	(2)	 พัฒนาเกณฑ์ในการวัดมูลค่า
ยตุธิรรมให้มคีวามน่าเชือ่ถอืส�าหรบัรายการส่งเสรมิการขายแต่ละ
ประเภท	(3)	 ประมาณการสดัส่วนการน�าคะแนนรางวลัมาใช้สทิธิ	
เพราะตวัเลขดงักล่าวจะมผีลต่อจ�านวนรายได้ทีก่จิการต้องรบัรูใ้น
แต่ละปี	และ	(4)	รวบรวมข้อมลูเกีย่วกบัจ�านวนคะแนนทีน่�ามาใช้
สิทธิจริงในรอบปี	 เพราะข้อมูลส่วนนี้จะมีผลต่อจ�านวนรายได้ที่
กจิการต้องรบัรูใ้นแต่ปีถดัไป
	 จากทีก่ล่าวมาข้างต้น	 จะพบว่าหากกจิการต้องการข้อมลู
ทีค่รบถ้วนเกีย่วกบัโปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูค้า	 เพือ่ให้เกดิความ
สะดวก	ความน่าเชือ่ถอืในการวดัมลูค่ายตุธิรรมของสิง่จงูใจ	กจิการ
จะต้องเตรยีมความพร้อมด้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่รองรบั
ความต้องการเก็บข้อมูลที่จ�าเป็นดังกล่าวให้มีบูรณภาพในแง่ของ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล	 (PricewaterhouseCoopers,	
Telecommunications	Industry	Accounting	Group,	n.d.)	อนึง่
สิง่ทีผู่จ้ดัเตรยีมข้อมลูพงึควรตระหนกักค็อื	รายการส่งเสรมิการขาย
อาจมหีลายประเภท	ซึง่อาจมคีวามแตกต่างกนัทัง้ทางด้านเงือ่นไข
การใช้สทิธไิม่ว่าจะเป็น	มลูค่าของคะแนนรางวลัของแต่ละโปรแกรม	
รางวลัทีจ่ะให้ลกูค้า	ลกูค้ามาใช้สทิธทิีไ่ม่พร้อมกนั	อายกุารใช้สทิธิ
ทีต่่างกนั	โดยเฉพาะอย่างยิง่ถ้ามผีูร่้วมรายการหลายราย	(Multiple	
Participants)	 รวมถึงถ้าลูกค้ามีสิทธิในการเลือกรับรางวัลหลาก
หลายประเภท	(Chapple	et	al.,	2010)	เป็นต้น	อย่างไรกต็ามปัญหา
ดงักล่าวอาจรนุแรงขึน้ในกรณทีีก่จิการรวบรวมข้อมลูคะแนนรางวลั
ด้วยระบบมอื	(อาท	ิการประทบัตราเพือ่รวบรวมคะแนนในร้านค้า
ทั่วไป)	 ซึ่งถ้าเกิดปัญหาในทางปฏิบัติ	 ผู้จัดเตรียมข้อมูลก็จะต้อง	
เตรียมรับมือต่อไป	 ดังนั้นประเด็นที่กล่าวมาข้างต้นจึงถือว่าเป็น
ความท้าทายของผูจ้ดัท�าข้อมลูซึง่กค็งจะต้องใช้เวลาในการพฒันา
ระบบรวมถงึประเดน็ของการควบคมุภายในทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลง
 บทบาทของผูส้อบบญัชี

	 ผูส้อบบญัชจีะต้องเตรยีมพร้อมเพือ่ให้มคีวามรูค้วามเข้าใจ
เกีย่วกบัตคีวามฉบบัดงักล่าว	 เนือ่งจากเป็นผูท้ีจ่ะต้องแสดงความ
เหน็ต่องบการเงนิทีผู่บ้รหิารจดัท�าขึน้	โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูส้อบบญัชี
ที่ ต ร วจสอบธุ ร กิ จ ก า รบิ น 	 (A i r l i n e s ) 	 โท รคมนาคม	
(Telecommunications)	ห้างสรรพสนิค้า	(Supermarkets)	สถาบนั
การเงินที่ออกบัตรเครดิต	(Credit	Card	Issuers)	 ธุรกิจโรงแรม	
(Hotels)	 (PricewaterhouseCoopers,	 Telecommunications	
Industry	Accounting	Group,	n.d.;	BDO	International,	2008;	
KPMG	IFRG	Limited,	2007;	RHB	Research	Institute,	2010)	หรอื
ธรุกจิอืน่ทีเ่ข้าข่ายว่าต้องจดัรายการโปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูค้าก็
จะเป็นกลุม่บคุคลทีไ่ด้รบัผลกระทบในเชงิของวชิาชพีสงูกว่ากลุม่อืน่	
ผู้สอบบัญชีจะต้องจัดท�าแผนกลยุทธ์การตรวจสอบบัญชีเพื่อให้ได้
มาซึง่หลกัฐานทีเ่พยีงพอต่อการแสดงความเหน็ต่อรายการดงักล่าว	
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เนื่องจากหลักฐานเกี่ยวกับการจัดรายการดังกล่าวอาจหาได้ยาก	
และถึงแม้จะมีหลักฐาน	 หลักฐานที่ว่าก็ยังเกี่ยวพันกับการใช้
ดลุยพนิจิของผูบ้รหิาร	ดงันัน้ผูส้อบบญัชกีจ็ะต้องใช้ดลุยพนิจิในการ
ประเมนิหลกัฐานเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี
 บทบาทของหน่วยงานก�ากบัดแูล

	 การเผยแพร่ความรู	้การสร้างความเข้าใจ	ด้วยการสือ่สาร
กบัผูป้ระกอบวชิาชพีทีอ่ยูใ่นภาคปฏบิตัแิละหรอืผูท้ีเ่กีย่วข้อง	ถอืว่า
เป็นบทบาททีส่�าคญัประการหนึง่ของสภาวชิาชพีบญัช	ี และหน่วย
งานก�ากบัดแูล	การตคีวามฉบบันีถ้อืว่าเป็นความท้าทายอย่างหนึง่
ที่อาจจะมีผลกระทบทั้งในแง่ลบและแง่บวกเฉกเช่นเดียวกับ
มาตรฐานการบญัชแีละการรายงานทางการเงนิฉบบัอืน่ๆ	ทีป่รากฏ
ให้เหน็กนัอย่างต่อเนือ่ง	 ดงันัน้สภาวชิาชพีบญัชกีย็งัคงต้องฟันฝ่า
ภารกจิทีส่�าคญัในการศกึษา	เผยแพร่องค์ความรูใ้นเรือ่งนีก้นัต่อไป	
ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตอนัใกล้เกีย่วกบัการประยกุต์หลกัการบญัชข้ีางต้นนี้
 บทบาทของผู้ ใช้รายงานทางการเงนิ

	 ผูใ้ช้รายงานทางการเงนิจะต้องมต้ีนทนุในการศกึษาเพิม่เตมิ
เกีย่วกบัหลกัการบญัชดีงักล่าว	อย่างไรกต็าม	ต้นทนุของผูใ้ช้ข้อมลู
นั้นไม่น่าจะสูงเท่ากับต้นทุนของผู้จัดเตรียมข้อมูล	 (European	
Financial	Reporting	Advisory	Group,	2008)	อนึง่	การเปลีย่นแปลง
ในหลกัการบญัชนีีน่้าจะเป็นผลดกีบัผูใ้ช้ข้อมลูเพราะจะท�าให้ได้รบั
รายงานทางการเงินที่มีคุณภาพในแง่ของความสามารถในการ
เปรยีบเทยีบกนัได้และรายงานทางการเงนิทีส่ามารถสะท้อนเนือ้หา
ในเศรษฐกจิในแต่ละรอบของการรายงานได้ถกูต้องและเหมาะสม
มากยิง่ขึน้
  
บทสรปุ

	 การบัญชีเกี่ยวกับโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้าเป็นแนว
ปฏิบัติทางการบัญชีส�าหรับกิจการที่ออกคะแนนรางวัลให้ลูกค้า
สะสมซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการขาย	 อนึ่งลูกค้าสามารถน�า
คะแนนทีส่ะสมดงักล่าวมาใช้สทิธใินการรบัสนิค้าหรอืบรกิารฟรรีวม
ถงึส่วนลดในอนาคต	 ทัง้นีต้้องเป็นไปตามระยะเวลาและเงือ่นไขที่
กจิการก�าหนด	หากกจิการมธีรุกรรมดงักล่าวเกดิขึน้	กจิการจะต้อง
วดัมลูค่าและรบัรูร้ายการคะแนนรางวลัดงักล่าวโดยถอืเสมอืนว่าเป็น
องค์ประกอบหนึ่งของรายการขาย	 และจะต้องรับรู้ด้วยมูลค่า
ยตุธิรรมซึง่อาจมหีลายวธิแีละแตกต่างกนัทัง้นีข้ึน้อยูก่บัเงือ่นไขใน
การจัดหารางวัลให้ลูกค้า	 การตีความฉบับนี้จึงแสดงให้เห็นถึง
พัฒนาการอย่างหนึ่งส�าหรับการบัญชีเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม	(Fair	
Value	Accounting)	อนัจะท�าให้รายงานทางการเงนิมคีณุภาพมาก
ยิ่งขึ้น	 ลดทางเลือกในการปฏิบัติทางการบัญชี	 ท�าให้วิธีปฏิบัติ
ทางการบญัชมีคีวามชดัเจน	และหากกจิการน�าหลกัการดงักล่าวมา

ประยกุต์อย่างสม�า่เสมอกจ็ะท�าให้รายงานทางการเงนิมคีณุลกัษณะ
เชงิคณุภาพเด่นชดัขึน้	โดยเฉพาะความสามารถในการเปรยีบเทยีบ
กนั	ท�าให้ผูใ้ช้รายงานมคีวามเชือ่มัน่ต่อข้อมลูเพิม่ขึน้	การน�าหลกั
การบัญชีนี้มาใช้มีผลกระทบทั้งแง่บวกและแง่ลบต่อตัวเลขใน
รายงานทางการเงนิตามทีแ่สดงให้เหน็ข้างต้น	 แต่ยงัขาดหลกัฐาน
เชงิประจกัษ์ทีเ่กดิจากการวจิยั	 เนือ่งจากการตคีวามดงักล่าวมผีล
บงัคบัใช้ในปี	พ.ศ.	2554	ดงันัน้	 ในอนาคตจงึควรค้นหาหลกัฐาน
เชงิประจกัษ์ด้วยการวจิยัเพือ่ค้นหาข้อสนเทศใหม่ๆ	เกีย่วกบัปัญหา	
อปุสรรค	รวมถงึคณุค่าของสารสนเทศ	(Information	Content)	ที่
เป็นผลกระทบมาจากการประยกุต์หลกัการบญัชนีี	้ นอกจากนีแ้ล้ว	
ผูท้ีเ่กีย่วข้องควรท�าความเข้าใจเกีย่วหลกัการและวธิปีฏบิตัเิกีย่วกบั
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้าว่ามีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ
ตนอย่างไรบ้าง	ทัง้นีเ้พือ่จะได้เตรยีมความพร้อมได้ดยีิง่ขึน้
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