เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๗๑ ง

หนา้ ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๖/๒๕๖๓
เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๖
เรื่อง หนี้สินที่เกิดขึน้ จากการมีสว่ นร่วมในตลาดที่เฉพาะเจาะจง-เศษเหลือทิ้งของเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
อาศัยอานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กาหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอานาจหน้าที่ในการกาหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการจัดทาบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการก ากั บ ดู แ ลการประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๖๐ (๑/๒๕๖๓) เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ใช้การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๖ เรื่อง หนี้สินที่เกิดขึ้น
จากการมีส่วนร่วมในตลาดที่เฉพาะเจาะจง-เศษเหลือทิ้งของเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ตามที่กาหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3
สุพจน์ สิงห์เสน่ห์
อุปนายกสภาวิชาชีพบัญชีคนที่หนึ่ง ปฏิบตั ิหน้าทีแ่ ทน
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6
เรื่ อ ง หนี้ สิ น ที่ เ กิ ด ขึ้ นจากการมี ส่ ว นร่ ว มในตลาดที่ เ ฉพาะเจาะจง—เศษเหลื อ ทิ้ งของ
เครือ่ งใช้ไฟฟ้ าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

คําแถลงการณ์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าํ หนดขึ้นโดยการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่ างประเทศ ฉบับที่ 6 เรื่อง หนี้สินที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่ วมใน
ตลาดที่เฉพาะเจาะจง—เศษเหลือทิ้งของเครื่องใช้ ไฟฟ้ าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็ นฉบับปรับปรุง
ของคณะกรรมการมาตรฐานการบั ญ ชี ร ะหว่ า งประเทศที่ส้ ิน สุด ในวั น ที่ 31 ธั น วาคม 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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สารบัญ
จากย่อหน้าที ่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6
เรือ่ ง หนี้ สินทีเ่ กิดขึ้ นจากการมีส่วนร่วมในตลาดทีเ่ ฉพาะเจาะจง-เศษเหลือทิ้ งของ
เครื่องใช้ไฟฟ้ าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
อ้างอิง
ความเป็ นมา
ขอบเขต
ประเด็น
มติ
วันถือปฏิบตั ิ
การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6
เรื่ อ ง หนี้ สิ น ที่ เ กิ ด ขึ้ นจากการมี ส่ ว นร่ ว มในตลาดที่เ ฉพาะเจาะจง-เศษเหลื อ ทิ้ งของ
เครื่องใช้ไฟฟ้ าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
อ้างอิง
•
•

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 เรือ่ ง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 เรือ่ ง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินทีอ่ าจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ทีอ่ าจ
เกิดขึ้น

ความเป็ นมา
1

2

3

4

5

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สนิ หนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ท่อี าจ
เกิดขึ้น ย่อหน้ าที่ 17 ระบุว่าเหตุการณ์ท่กี ่อให้ เกิดภาระผูกพันคือเหตุการณ์ในอดีตที่ก่อให้ เกิด
ภาระผูกพันในปัจจุบัน ซึ่งกิจการต้ องจ่ายชําระภาระผูกพันโดยไม่มีทางเลือกอื่นที่เป็ นไปได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สนิ หนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ท่อี าจ
เกิดขึ้น ย่อหน้ าที่ 19 ระบุว่าประมาณการหนี้สนิ ที่กจิ การรับรู้เป็ นภาระผูกพันที่เกิดจากเหตุการณ์
ในอดีตและไม่ข้ นึ กับการกระทําในอนาคตของกิจการ
ระเบียบของสหภาพยุ โรปว่ าด้ วยเศษเหลือทิ้งของเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์
(“เศษอิเล็กทรอนิกส์”) ซึ่งกํากับดูแลการเก็บรวบรวม การบําบัด การฟื้ นคืนสภาพ และการทิ้ง
เศษอิเล็กทรอนิกส์อย่ างเป็ นมิตรต่ อสิ่งแวดล้ อม ทําให้ เกิดข้ อสงสัยเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี
หนี้สินสําหรับการละทิ้งเศษอิเล็กทรอนิกส์ว่าควรเกิดขึ้นเมื่อใด ระเบียบดังกล่ าวได้ ระบุความ
แตกต่ างระหว่ างเศษอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ และเศษอิเล็กทรอนิกส์ในอดีตรวมถึงความแตกต่ าง
ระหว่ างเศษอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเกิดจากภาคครัวเรือนและเศษอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเกิดจากแหล่ งอื่น
นอกเหนือจากภาคครัวเรือน โดยเศษอิเล็กทรอนิกส์ใหม่จะเกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ท่มี ีการขาย
หลังจากวันที่ 13 สิงหาคม 2548 โดยอุปกรณ์เครื่องใช้ ไฟฟ้ าในครัวเรือนทั้งหมดที่ถูกขายก่อน
วันดังกล่าวจะถือเป็ นเศษอิเล็กทรอนิกส์ในอดีตตามระเบียบนี้
ระเบียบดังกล่าวระบุว่าต้ นทุนของการจัดการเศษอิเล็กทรอนิกส์ท่เี กิดจากอุปกรณ์ภาคครัวเรือน
ควรเป็ นภาระของผู้ผลิตอุปกรณ์ชนิดนั้นๆ ซึ่งอยู่ในตลาดในช่ วงเวลาที่ระบุไว้ ในกฎหมายที่ใช้
บังคับของแต่ ละประเทศสมาชิ ก (ระยะเวลาการวัดมู ลค่ า) ระเบียบนี้ระบุให้ แต่ ละประเทศ
สมาชิกสร้ างกลไกเพื่อให้ ผ้ ูผลิตมีส่วนร่ วมในการรับผิดชอบกับค่าใช้ จ่ายตามสัดส่วน เช่ น ตาม
สัดส่วนของส่วนแบ่งการตลาดตามประเภทของอุปกรณ์ เป็ นต้ น
คํานิยามหลาย ๆ คําที่ใช้ ในการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ เช่น “ส่วนแบ่ง
การตลาด” และ “ระยะเวลาการวัดมูลค่า” อาจมีความหมายแตกต่างกันอย่างมากในกฎหมายที่
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ใช้ บังคับขอบแต่ละประเทศสมาชิก ตัวอย่างเช่น ระยะเวลาการวัดมูลค่าอาจมีหน่ วยเป็ นปี หรือ
เพียงหนึ่งเดือน ในทํานองเดียวกัน การวัดส่วนแบ่งการตลาดและสูตรในการคํานวณภาระผูกพัน
อาจแตกต่างกันในกฎหมายของแต่ ละประเทศ อย่ างไรก็ตามตัวอย่ างทั้งหมดนี้มีผลต่อการวัด
มูลค่าหนี้สนิ เท่านั้น ซึ่งไม่ได้ อยู่ในขอบเขตของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้

ขอบเขต
6

7

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ให้ แนวทางในการรับรู้รายการหนี้สนิ สําหรับ
การจั ด การเศษอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ต ามระเบี ย บของสหภาพยุ โ รปในงบการเงิ น ของผู้ ผ ลิ ต ที่ขาย
อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์สาํ หรับครัวเรือนในอดีต
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ ไม่ ไ ด้ กล่ า วถึ ง การปฏิ บั ติ ส ํา หรั บ
เศษอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์เ ก่ า หรื อ ใหม่ ท่ีเ กิด จากแหล่ ง อื่น นอกเหนื อ จากภาคครั ว เรื อ น เนื่ อ งจาก
ข้ อกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สนิ หนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้น และ
สินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้น ครอบคลุมถึงหนี้สนิ ที่เกิดจากการจัดการเศษอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวอย่าง
เพียงพอแล้ ว อย่างไรก็ดี หากในกฎหมายของแต่ละประเทศกําหนดให้ เศษอิเล็กทรอนิกส์เก่าที่
เกิดจากภาคครัวเรือนได้ รับการปฏิบัติในลักษณะเดียวกับเศษอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ท่เี กิดจากภาค
ครัวเรือน การใช้ หลักการของการตีความฉบับนี้ให้ อ้างอิงตามลําดับขั้น ตามย่อหน้ าที่ 10-12
ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้ อ ผิ ด พลาด โดยลํา ดั บ ขั้ น ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ ที่ 8 เรื่ อ ง นโยบายการบั ญ ชี
การเปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบัญ ชี แ ละข้ อผิด พลาด ยั งสามารถใช้ กับกฎระเบีย บอื่น ๆ
ที่ก่อ ให้ เกิด ภาระผู กพั นในลั กษณะเดียวกัน กับ วิธีการระบุท่ีมาของต้ น ทุ นตามที่ได้ ระบุไว้ ใน
ระเบียบของสหภาพยุโรปดังกล่าว

ประเด็น
8

คณะกรรมการการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่ างประเทศได้ ถูกขอให้
พิจารณาเกี่ยวกับการละทิ้งเศษอิเล็กทรอนิกส์ ว่ า สิ่ ง ใดถื อ ว่ า เป็ นเหตุ ก ารณ์ ท่ี ก่ อ ให้ เกิ ด
ภาระผู กพั นตามย่ อหน้ าที่ 14.1 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 เรื่ อง ประมาณการ
หนี้สนิ หนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้น สําหรับการรับรู้รายการประมาณการ
หนี้สนิ เพื่อการจัดการของเศษอิเล็กทรอนิกส์
•
การผลิตหรือการขายอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์สาํ หรับครัวเรือนในอดีต
•
การมีส่วนร่วมในตลาดในช่วงระยะเวลาการวัดมูลค่า
•
การเกิดขึ้นของต้ นทุนในการดําเนินการจัดการเศษอิเล็กทรอนิกส์
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6

มติ
9

การมีส่วนร่ วมในตลาดในช่ วงระยะเวลาการวัดมูลค่าถือเป็ นเหตุการณ์ท่กี ่อให้ เกิดภาระผูกพัน
ตามย่ อหน้ าที่ 14.1 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจ
เกิดขึ้น และสินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้น ดังนั้น หนี้สนิ สําหรับการจัดการเศษอิเล็กทรอนิกส์ท่เี กิดจาก
อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ของภาคครัวเรือนในอดีตไม่ได้ เกิดขึ้นเมื่อผลิตภัณฑ์ท่ตี ้ องถูกกําจัดนั้นถูก
ผลิตขึ้นหรือถูกขายออกไป เนื่องจากภาระผูกพันของอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ในอดีตเชื่อมโยงกับ
การมีส่วนร่ วมในตลาดในช่ วงระยะเวลาการวัดมูลค่ามากกว่าการผลิตหรือขายผลิตภัณฑ์น้ัน ๆ
โดยภาระผูกพันจะไม่ เกิดขึ้นจนกว่ าส่วนแบ่ งการตลาดจะเกิดขึ้นในช่ วงระยะเวลาการวัดมูลค่า
ส่วนระยะเวลาของเหตุการณ์ท่กี ่อให้ เกิดภาระผูกพันอาจเป็ นอิสระจากช่วงเวลาที่มีการดําเนินการ
จัดการเศษอิเล็กทรอนิกส์และมีต้นทุนที่เกี่ยวข้ องเกิดขึ้น

วันถือปฏิบตั ิ
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กิจการต้ องปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กบั งบการเงินสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้ อนุญาตให้ กจิ การ
นําไปใช้ ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หากกิจการถือปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับนี้สาํ หรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย

การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
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การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีท่เี กิดจากการปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับนี้ครั้งแรกให้ ปฏิบัติให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการ
บัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 6/2563 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
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