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ชื่อวิชา  การบัญชี 1 

ขอบเขตของวิชา ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีและงบการเงินที่เกี่ยวกับกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน 
       สินทรัพย์หมุนเวียนเงินลงทุน  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน    
                         การส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ การด้อยค่าของสินทรัพย์ ภาษีเงินได้ และหนี้สิน ตลอดจน  
      เร่ืองอ่ืนๆ  ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของสภาวิชาชีพบัญชีที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน 

 
หัวข้อและเนื้อหา   วัตถุประสงค์   เอกสารที่ต้องศึกษา 

การบัญชีการเงิน 
1. กรอบแนวคิดส าหรับการรายงาน
ทางการเงิน 

 
เพื่อให้เข้าใจหลักเกณฑ์ในการจัดท างบ
การเงินภายในกรอบของกรอบแนวคิด
ส าหรับการรายงานทางการเงิน 

 
- กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน
 (ปรับปรุง 2558) 

สินทรัพย ์
1. สินทรัพย์หมุนเวียน  
 1.1 ลูกหนี้ หนี้สูญ และหนี้ 
 สงสัยจะสูญ 

 
เพื่ อ ให้ เข้ า ใจวิ ธีปฏิ บั ติ ท างการบัญชี
เกี่ยวกับการรับรู้  การวัดมูลค่า และปัญหา
ในทางปฏิบัติ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับลูกหนี้  หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ
และสินค้าคงเหลือ 

 
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 101 เร่ือง  

หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (ฉบบัที่ 11 เดิม) 

1.2 สินค้าคงเหลือ 
 

- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) 
เร่ือง สินค้าคงเหลือ 

2. เงินลงทุน  
เพื่ อ ให้ เข้ า ใจวิธีปฏิบั ติ ทางการบัญชี
เกี่ยวกับการรับรู้ การวัดมูลค่า และปัญหา
ในทางปฏิบัติ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับเงินลงทุนประเภทต่างๆ รวมทั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท างบการเงิน
รวม ตลอดจนการรวมธุรกิจ 

 
2.1 เงินลงทนุในตราสารหนี้และ

ตราสารทนุ 
 

- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559) 
เร่ือง การบัญชีส าหรับเงินลงทนุใน 
ตราสารหนี้และตราสารทุน  

2.2 การบัญชสี าหรับกิจการที่
ด าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการ
ลงทุน 

- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 เร่ือง  
 การบัญชีส าหรับกิจการที่ด าเนินธุรกิจเฉพาะด้าน

การลงทุน(ฉบับที่ 42 เดิม) 

2.3 การรวมธุรกิจ 

 

- มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 3 
(ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรวมธุรกิจ 

2.4 งบการเงินรวม  
 

- มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 
(ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบการเงนิรวม 

2.5 งบการเงินเฉพาะกิจการ - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560) 
เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2.6 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 

 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  28 (ปรับปรุง 2560) 
เร่ือง  เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

2.7 การร่วมการงาน 
 

 - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 
   (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การร่วมการงาน     

2.8 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ส่วนได้เสียในกิจการอ่ืน 

 

- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 
(ปรับปรุง 2560) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูล
เก่ียวกับส่วนได้เสยีในกิจการอ่ืน 
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3. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์   

3.1 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

 
เพื่อ 

ให้เข้าใจวิธีปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับ
การรับรู้  การวัดมูลค่าและปัญหาในทาง
ปฏิบัติ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ต้นทุนการกู้ยืม 
และสัญญาเช่า (ทางด้านผู้เช่า) 

-  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560) 
เร่ือง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
 

-  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การ
เปลี่ยนแปลง ในหนีส้ินที่เกิดขึ้นจากการร้ือ
ถอนการบูรณะและหนีส้ินที่มลีกัษณะ
คล้ายคลึงกนั 
 

-  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สิทธิในส่วนได้
เสียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะ และ
การปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
 

3.2 ต้นทุนการกู้ยืม -  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2560) 
เร่ือง ต้นทุนการกู้ยืม 

3.3 สัญญาเชา่  

 (ทางดา้นผู้เช่า) 

-  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) 
เร่ือง สัญญาเช่า (ทางดา้นผู้เช่า) 

3.4  การประเมินประเดน็ที่
 เก่ียวข้องกับสัญญาเช่า 

 

-  การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 
(ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาเช่าด าเนินงาน-
สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า (ทางดา้นผูเ้ช่า) 

-  การตีความมาตรฐานการรายงานทางเงนิ 
ฉบับที่ 4 (ปรับปรงุ 2560) เรื่อง การประเมินว่า
ข้อตกลง ประกอบด้วยสัญญาเชา่หรือไม่ 

-  การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 
(ปรับปรงุ 2560) เรื่อง การประเมินเนื้อหา
สัญญาเช่าที่ท าขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 

 

 

4. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

 

เพื่อให้เข้าใจวิธีปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับ
การรับรู้  การวัดมูลค่าและปัญหาในทาง
ปฏิบัติ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 

-  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2560) 
เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

- การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 
(ปรับปรุง 2560)  เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-
ต้นทุนเวบ็ไซต์   

5. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน เพื่อให้เข้าใจวิธีปฏิบัติทางการบญัชีเกี่ยวกับ
การรับรู้ การวดัมูลค่าและปัญหาในทาง
ปฏิบัติ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ  

- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2560) 
เร่ือง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
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6. การส ารวจและประเมินค่าแหล่ง
ทรัพยากรแร่ 

เพื่อให้เข้าใจวิธีปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับ
การรับรู้  การวัดมูลค่าและปัญหาในทาง
ปฏิบัติ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ส ารวจ และการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่   

- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 
(ปรับปรุง 2560) เร่ือง การส ารวจและประเมนิ
ค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

 

-  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบั
ที่ 20 (ปรบัปรุง 2560) เรื่อง ตน้ทนุการเปดิหนา้
ดินในชว่งการผลติส าหรบัเหมืองผวิดิน 

7. การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 

เพื่ อ ให้ เข้ า ใจวิธีปฏิบั ติ ทางการบัญชี
เกี่ยวกับการรับรู้ การวัดมูลค่าและปัญหา
ในทางปฏิบัติ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลที่
เกี่ยวกับการด้อยค่าของสินทรัพย์ 

-  มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่36 (ปรับปรงุ 2560) 
เรื่อง การด้อยคา่ของสนิทรัพย ์

8. ภาษีเงินได้และเงินที่น าส่งรัฐ เพื่ อ ให้ เข้ า ใจวิธีปฏิบั ติ ทางการบัญชี
เก่ียวกับภาษี เงินได้ และเงินที่ น าส่ งรัฐ 
ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

- มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 12 
(ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได ้

 

- การตีความมาตรฐานการบัญช ีฉบับที่ 25 
 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได-้การ
 เปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
 หรือของผู้ถือหุ้น 
 

- การตีความมาตรฐานการรายงานทาง
 การเงิน ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง  2560) 
 เร่ือง เงินที่น าส่งรัฐ 

9. หนี้สิน 
 
 

เพื่ อ ให้ เข้ า ใจวิ ธีปฏิ บั ติท างการบัญชี
เกี่ยวกับการรับรู้ การวัดมูลค่าและปัญหา
ในทางปฏิบัติ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูล 
เก่ียวกับประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่ อาจ
เกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น การปรับ
โครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา และผลประโยชน์
ของพนักงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2560) 
เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 
และสนิทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น 

9.1  ประมาณการหนี้สิน หนี้สิน
 ที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์
 ที่อาจเกิดขึ้น 
9.2 การปรับโครงสรา้งหนี้ที่มี
 ปัญหา 
 

- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104 (ปรับปรุง 2559) 
เรื่อง การบัญชีส าหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา  

 

- การตีความมาตรฐานการบัญชีเร่ืองที่ 9 สินทรัพย์
ที่ลูกหนี้โอนให้เพื่อช าระหนี้ 

 

9.3 ผลประโยชน์ของพนักงาน - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560) 
เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 

- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2560) 
เรื่ อ ง  การบัญ ชี และการรายงาน โครงการ
ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน 

 

- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที่ 
14 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ข้อจ ากัดสินทรัพย์ตาม
โครงการผลประโยชน์ข้อก าหนดเงินทุนขั้นต่ า และ
ปฏิสัมพันธข์องรายการเหลา่นี้ส าหรบัมาตรฐานการบญัชี 
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ผลประโยชน์
ของพนักงาน 
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