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มาตรฐานในการจัดท าบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น  ทั้งนี้  มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  และประกาศ   
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  จึงจะใช้บังคับได้ 

สภาวิชาชีพบัญชี  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก ากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่6  

เรื่อง หนี้ สินที่เกิดข้ึนจากการมีส่วนร่วมในตลาดที่เฉพาะเจาะจง—เศษเหลือท้ิงของ

เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณอิ์เล็กทรอนกิส ์

 

 

คําแถลงการณ ์

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑท์ี่กาํหนดขึ้นโดยการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 6 เร่ือง หน้ีสินที่เกิดขึ้ นจากการมีส่วนร่วมใน

ตลาดที่เฉพาะเจาะจง—เศษเหลือทิ้ งของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุง

ของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้ นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (IFRIC 

Interpretation 6 :  Liabilities arising from Participating in a Specific Market— Waste Electrical and 

Electronic Equipment (Bound Volume 2019 Consolidated without early application)) 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่6  

เรื่อง หน้ีสินที่เกิดข้ึนจากการมีส่วนร่วมในตลาดที่เฉพาะเจาะจง-เศษเหลือทิ้ งของ
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อา้งอิง 

 

• มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 เรือ่ง นโยบายการบญัช ีการเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชแีละ

ขอ้ผิดพลาด 

• มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 เรือ่ง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินทีอ่าจเกิดข้ึน และสินทรพัยที์อ่าจ

เกิดข้ึน 

 
 

ความเป็นมา 

 

1 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 เร่ือง ประมาณการหน้ีสนิ หน้ีสนิที่อาจเกดิขึ้น และสนิทรัพย์ที่อาจ

เกิดขึ้น ย่อหน้าที่ 17 ระบุว่าเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพันคือเหตุการณ์ในอดีตที่ก่อให้เกดิ

ภาระผูกพันในปัจจุบัน ซ่ึงกจิการต้องจ่ายชาํระภาระผูกพันโดยไม่มีทางเลือกอื่นที่เป็นไปได้ 

2 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 เร่ือง ประมาณการหน้ีสนิ หน้ีสนิที่อาจเกดิขึ้น และสนิทรัพย์ที่อาจ

เกดิขึ้น ย่อหน้าที่ 19 ระบุว่าประมาณการหน้ีสนิที่กจิการรับรู้ เป็นภาระผูกพันที่เกดิจากเหตุการณ์

ในอดีตและไม่ขึ้นกบัการกระทาํในอนาคตของกจิการ 

3 ระเบียบของสหภาพยุโรปว่าด้วยเศษเหลือทิ้ งของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

(“เศษอเิลก็ทรอนิกส”์) ซ่ึงกาํกบัดูแลการเกบ็รวบรวม การบาํบัด การฟ้ืนคืนสภาพ และการทิ้ง

เศษอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทาํให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี

หน้ีสินสาํหรับการละทิ้ งเศษอิเลก็ทรอนิกส์ว่าควรเกิดขึ้ นเม่ือใด ระเบียบดังกล่าวได้ระบุความ

แตกต่างระหว่างเศษอิเล็กทรอนิกส์ใหม่และเศษอิเล็กทรอนิกส์ในอดีตรวมถึงความแตกต่าง

ระหว่างเศษอิเลก็ทรอนิกส์ที่เกิดจากภาคครัวเรือนและเศษอิเลก็ทรอนิกส์ที่เกิดจากแหล่งอื่น

นอกเหนือจากภาคครัวเรือน โดยเศษอิเลก็ทรอนิกส์ใหม่จะเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่มีการขาย

หลังจากวันที่ 13 สงิหาคม 2548 โดยอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนทั้งหมดที่ถูกขายก่อน

วันดังกล่าวจะถอืเป็นเศษอเิลก็ทรอนิกสใ์นอดีตตามระเบียบน้ี 

4 ระเบียบดังกล่าวระบุว่าต้นทุนของการจัดการเศษอเิลก็ทรอนิกสท์ี่เกดิจากอุปกรณ์ภาคครัวเรือน

ควรเป็นภาระของผู้ผลิตอุปกรณ์ชนิดน้ันๆ ซ่ึงอยู่ในตลาดในช่วงเวลาที่ระบุไว้ในกฎหมายที่ใช้

บังคับของแต่ละประเทศสมาชิก (ระยะเวลาการวัดมูลค่า) ระเบียบน้ีระบุให้แต่ละประเทศ

สมาชิกสร้างกลไกเพ่ือให้ผู้ผลิตมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบกับค่าใช้จ่ายตามสัดส่วน เช่น ตาม

สดัส่วนของส่วนแบ่งการตลาดตามประเภทของอปุกรณ ์เป็นต้น 

5 คาํนิยามหลาย ๆ คาํที่ใช้ในการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี เช่น “ส่วนแบ่ง

การตลาด” และ “ระยะเวลาการวัดมูลค่า” อาจมีความหมายแตกต่างกนัอย่างมากในกฎหมายที่
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ใช้บังคับขอบแต่ละประเทศสมาชิก ตัวอย่างเช่น ระยะเวลาการวัดมูลค่าอาจมีหน่วยเป็นปีหรือ

เพียงหน่ึงเดือน ในทาํนองเดียวกนั การวัดส่วนแบ่งการตลาดและสตูรในการคาํนวณภาระผูกพัน

อาจแตกต่างกันในกฎหมายของแต่ละประเทศ อย่างไรกต็ามตัวอย่างทั้งหมดน้ีมีผลต่อการวัด

มูลค่าหน้ีสนิเท่าน้ัน ซ่ึงไม่ได้อยู่ในขอบเขตของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

 

ขอบเขต 

 
6 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ให้แนวทางในการรับรู้รายการหน้ีสนิสาํหรับ

การจัดการเศษอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบของสหภาพยุโรปในงบการเงินของผู้ผลิตที่ขาย

อปุกรณอ์เิลก็ทรอนิกสส์าํหรับครัวเรือนในอดีต 

7 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่ได้กล่าวถึงการปฏิบัติสําหรับ                

เศษอิเล็กทรอนิกส์เก่าหรือใหม่ที่เกิดจากแหล่งอื่นนอกเหนือจากภาคครัวเรือน เน่ืองจาก

ข้อกาํหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 เร่ือง ประมาณการหน้ีสนิ หน้ีสนิที่อาจเกดิขึ้น และ

สนิทรัพย์ที่อาจเกดิขึ้น ครอบคลุมถึงหน้ีสนิที่เกดิจากการจัดการเศษอเิลก็ทรอนิกสด์ังกล่าวอย่าง

เพียงพอแล้ว อย่างไรกด็ี หากในกฎหมายของแต่ละประเทศกาํหนดให้เศษอิเลก็ทรอนิกส์เก่าที่

เกดิจากภาคครัวเรือนได้รับการปฏบิัติในลักษณะเดียวกบัเศษอเิลก็ทรอนิกสใ์หม่ที่เกดิจากภาค

ครัวเรือน การใช้หลักการของการตีความฉบับน้ีให้อ้างอิงตามลาํดับขั้น ตามย่อหน้าที่ 10-12 

ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี

และข้อผิดพลาด โดยลําดับขั้นของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 เร่ือง นโยบายการบัญชี           

การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด ยังสามารถใช้กับกฎระเบียบอื่นๆ          

ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพันในลักษณะเดียวกันกับวิธีการระบุที่มาของต้นทุนตามที่ได้ระบุไว้ใน

ระเบียบของสหภาพยุโรปดังกล่าว 

 
 

ประเด็น 

 

8 คณะกรรมการการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศได้ถูกขอให้

 พิจารณาเกี่ยวกบัการละทิ้งเศษอเิลก็ทรอนิกส ์ ว่าสิ่ งใดถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ ก่อให้เกิด

 ภาระผูกพันตามย่อหน้าที่ 14.1 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 เร่ือง ประมาณการ

 หนี้สนิ หนี้สนิที่อาจเกดิขึ้น และสนิทรัพย์ที่อาจเกดิขึ้น สาํหรับการรับรู้รายการประมาณการ 

 หนี้สนิเพ่ือการจัดการของเศษอเิลก็ทรอนิกส ์

• การผลิตหรือการขายอปุกรณอ์เิลก็ทรอนิกสส์าํหรับครัวเรือนในอดตี 

• การมส่ีวนร่วมในตลาดในช่วงระยะเวลาการวัดมูลค่า 

• การเกดิขึ้นของต้นทุนในการดาํเนินการจัดการเศษอเิลก็ทรอนิกส ์
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มติ 

 

9 การมีส่วนร่วมในตลาดในช่วงระยะเวลาการวัดมูลค่าถือเป็นเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพัน

 ตามย่อหน้าที่ 14.1 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจ

 เกดิขึ้น และสนิทรัพย์ที่อาจเกดิขึ้น ดังน้ัน หน้ีสนิสาํหรับการจัดการเศษอเิลก็ทรอนิกสท์ี่เกดิจาก

 อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสข์องภาคครัวเรือนในอดีตไม่ได้เกดิขึ้นเม่ือผลิตภัณฑท์ี่ต้องถูกกาํจัดน้ันถูก

 ผลิตขึ้นหรือถูกขายออกไป เน่ืองจากภาระผูกพันของอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสใ์นอดีตเช่ือมโยงกบั

 การมีส่วนร่วมในตลาดในช่วงระยะเวลาการวัดมูลค่ามากกว่าการผลิตหรือขายผลิตภัณฑ์น้ัน ๆ 

 โดยภาระผูกพันจะไม่เกิดขึ้ นจนกว่าส่วนแบ่งการตลาดจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาการวัดมูลค่า 

 ส่วนระยะเวลาของเหตุการณท์ี่ก่อให้เกดิภาระผูกพันอาจเป็นอสิระจากช่วงเวลาที่มีการดาํเนินการ 

 จัดการเศษอเิลก็ทรอนิกสแ์ละมีต้นทุนที่เกี่ยวข้องเกดิขึ้น 

 

วนัถอืปฏิบติั 

 

10 กจิการต้องปฏบิัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกบังบการเงินสาํหรับ

รอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งน้ี อนุญาตให้กจิการ

นาํไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หากกิจการถือปฏบิัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับน้ีสาํหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

 

การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 

 

11 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีที่เกดิจากการปฏบิัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับน้ีคร้ังแรกให้ปฏบิัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เร่ือง นโยบายการ

บัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผดิพลาด 

 

 


