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ช่ือวิชา  การบัญชี 1 

ขอบเขตของวิชา ทดสอบความรู้เกี ่ยวกับการจัดทำบัญชีและงบการเงินที่เกี่ยวกับกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน 
       สินทรัพย์หมุนเวียนเงินลงทุน  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน    
                         การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ การด้อยค่าของสินทรัพย์ ภาษีเงินได้ และหนี้สิน ตลอดจน  
      เรื่องอื่นๆ  ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของสภาวิชาชีพบัญชีที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน 

 

หัวข้อและเนื้อหา   วัตถุประสงค์   เอกสารที่ต้องศึกษา 
การบัญชีการเงิน 
1. กรอบแนวคิดสำหรับการรายงาน
ทางการเงิน 

 
เพ ื ่อให ้ เข ้าใจหล ักเกณฑ์ในการจ ัดทำ 
งบการเงินภายในกรอบของกรอบแนวคิด
สำหรับการรายงานทางการเงิน 

 
- กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน
 (ปรับปรุง 2558) 

สินทรัพย์ 
1. สินทรัพย์หมุนเวียน  
  1.1 ลูกหนี้ หนี้สูญ และหนีส้งสยัจะสูญ 

 
เพื่อให้เข้าใจวิธีปฏิบัติทางการบัญชีเกี ่ยวกับ 
การรับรู้ การวัดมูลค่า และปัญหาในทางปฏิบัติ 
ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลเกี ่ยวกับ ลูกหนี้  
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และสินค้าคงเหลือ 

 
-  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 101 เรื่อง  
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (ฉบบัที่ 11 เดิม) 

    1.2 สินค้าคงเหลือ 
 

-  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561)   
 เรื่อง สินค้าคงเหลือ 

2. เงินลงทุน  
เพื่อให้เข้าใจวิธีปฏิบัติทางการบัญชีเกี ่ยวกับ 
การรับรู้ การวัดมูลค่า และปัญหาในทางปฏิบัติ 
ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลเกี ่ยวกับเงินลงทุน
ประเภทต่างๆ รวมทั ้งหลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดทำงบการเงินรวม ตลอดจนการรวมธุรกิจ 

 
 2.1 เงินลงทุนในตราสารหนี้และ 
       ตราสารทนุ 

 

- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินลงทนุในตราสารหนี้
และตราสารทุน  

 2.2 การบัญชีสำหรับกิจการที ่
      ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน 

- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 เรื่อง การบัญชีสำหรับ
กิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน (ฉบบัที่ 42 เดิม) 

2.3 การรวมธุรกิจ 
 

- มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 3 
(ปรับปรุง 2561) เรื่อง การรวมธุรกิจ 

2.4 งบการเงินรวม  
 

- มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 
(ปรับปรุง 2561) เรื่อง งบการเงนิรวม 

2.5 งบการเงินเฉพาะกิจการ - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561) 
เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2.6 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 

 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  28 (ปรับปรุง 2561) 
เรื่อง  เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

2.7 การร่วมการงาน 
 

2.8 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ส่วนได้เสียในกิจการอื่น 

 

 
 
 
 

 

- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 
   (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การร่วมการงาน 
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12     
  (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ 
  ส่วนได้เสียในกิจการอื่น 
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หัวข้อและเนื้อหา   วัตถุประสงค์   เอกสารที่ต้องศึกษา 
3. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์   
3.1 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

 
 

ให้เข้าใจวิธีปฏิบัติทางการบัญชีเกี ่ยวกับ
การรับรู ้ การวัดมูลค่าและปัญหาในทาง
ปฏิบัติ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ต้นทุนการกู้ยืม 
และสัญญาเช่า (ทางด้านผู้เช่า) 

 

- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2561)    
 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
 

- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 ฉบบัที่ 1 (ปรบัปรงุ 2561) เรื่อง การเปลีย่นแปลง  
 ในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอนการบูรณะและ 
 หนี้สินที่มลีักษณะคลา้ยคลึงกนั 
 

- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สิทธิในส่วนได ้
 เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะ และการ 
 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
 

3.2 ต้นทุนการกู้ยืม - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2561)  
 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม 

3.3 สัญญาเชา่  
 (ทางดา้นผู้เช่า) 

- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561)  
 เรื่อง สัญญาเช่า (ทางดา้นผู้เช่า) 

3.4  การประเมินประเดน็ที่
 เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า 
 

- การตีความมาตรฐานการบัญช ีฉบับที่ 15  
 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สัญญาเช่าดำเนินงาน - 
 สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า (ทางดา้นผู้เช่า) 
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางเงิน ฉบบัที่ 4  
 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การประเมินว่าข้อตกลง  
 ประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 
- การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27  
 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การประเมินเน้ือหาสัญญา 
 เช่าที่ทำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 

 

4. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

 

เพื่อให้เข้าใจวิธีปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับ
การรับรู ้ การวัดมูลค่าและปัญหาในทาง
ปฏิบัติ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 

- มาตรฐานการบัญช ีฉบบัที่ 38 (ปรับปรุง 2561)  
 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
-  การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32  
 (ปรับปรุง 2561)  เรื่อง สินทรพัย์ไม่มีตัวตน- 
 ต้นทุนเวบ็ไซต์   

5. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เพื่อให้เข้าใจวิธีปฏิบัติทางการบญัชีเกี่ยวกับ
การรับรู้ การวดัมูลค่าและปัญหาในทาง
ปฏิบัติ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ  

-  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่ 40 (ปรับปรุง 2561)  
 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
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หัวข้อและเนื้อหา   วัตถุประสงค์   เอกสารที่ต้องศึกษา 
6. การสำรวจและประเมินค่าแหล่ง
ทรัพยากรแร่ 

เพื่อให้เข้าใจวิธีปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับ
การรับรู ้ การวัดมูลค่าและปัญหาในทาง
ปฏิบัติ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
สำรวจ และการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่   

- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 6 (ปรบัปรุง 2561) 
เรื่อง การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
-  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 
(ปรบัปรุง 2561) เรื่อง ตน้ทนุการเปิดหนา้ดนิในช่วง
การผลติสำหรบัเหมืองผวิดนิ 

7. การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 

เพ ื ่อให ้ เข ้าใจว ิธ ีปฏ ิบ ัต ิทางการบัญชี
เกี ่ยวกับการรับรู ้ การวัดมูลค่าและปัญหา
ในทางปฏิบัติ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลที่
เกี่ยวกับการด้อยค่าของสินทรัพย ์

- มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่36 (ปรับปรงุ 2561) 
เรื่อง การด้อยคา่ของสนิทรัพย ์

8. ภาษีเงินได้และเงินที่นำส่งรัฐ เพ ื ่อให ้ เข ้าใจว ิธ ีปฏ ิบ ัต ิทางการบัญชี
เก ี ่ยวกับภาษีเง ินได้และเง ินท ี ่นำส ่งรัฐ 
ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

- มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561) 
เรื่อง ภาษีเงินได ้

- การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25  (ปรับปรุง 2561)   
  เรื่อง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทาง  
  ภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น 

- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
  ฉบับที่ 21 (ปรบัปรุง  2561) เรื่อง เงินที่นำส่งรัฐ 

9. หนี้สิน 
 
 

 

เพ ื ่อให ้ เข ้าใจว ิธ ีปฏ ิบ ัต ิทางการบัญชี
เกี ่ยวกับการรับรู ้ การวัดมูลค่าและปัญหา
ในทางปฏิบัติ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูล 
เกี่ยวกับประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่ อาจ
เกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น การปรับ
โครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา และผลประโยชน์
ของพนักงาน 

 

 

- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2561) 
เรื ่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 
และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น 

9.1 ประมาณการหนี้สนิ หนีส้ินทีอ่าจ  
     เกิดขึ้นและสินทรัพยท์ี่อาจเกิดขึ้น 

9.2 การปรับโครงสร้างหนี้ที่มปีัญหา - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104 (ปรับปรุง 2559)  
เรื่อง การบัญชี สำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา  

- การตีความมาตรฐานการบัญชีเรื่องที่ 9 สินทรัพย์
ที่ลูกหนี้โอนให้เพื่อชำระหนี ้

9.3 ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2561) 
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2561) 
เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์
เมื่อออกจากงาน 

- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 14 (ปรบัปรุง 2561) เรื่อง ข้อจำกัด
สินทรัพย์ตามโครงการ ผลประโยชน์ข้อกำหนด
เงินทุนขั้นตำ่ และปฏิสัมพนัธ์ของ รายการเหล่านี้
สำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2561) 
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 


