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รายละเอียดเนื# อหาและเคา้โครงของวิชาที�ตอ้งทดสอบ 
เกี�ยวกบัวิชาชีพของผูข้อขึ# นทะเบยีนเป็นผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

ชื�อวิชา  การบญัชี 1 

ขอบเขตของวิชา ทดสอบความรู้ เกี�ยวกับการจัดทาํบัญชีและงบการเงินที�เกี�ยวกับกรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน 
       สนิทรัพย์หมุนเวียนเงินลงทุน  ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์  สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน อสงัหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน    
                         การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ การด้อยค่าของสนิทรัพย์ ภาษีเงินได้ และหนี0สนิ ตลอดจน  
      เรื�องอื�นๆ  ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของสภาวิชาชีพบัญชีที�ประกาศใช้ในปัจจุบัน 

 
หวัขอ้และเนื# อหา   วตัถุประสงค ์  เอกสารที�ตอ้งศึกษา 

การบญัชีการเงิน 
1. กรอบแนวคิดสาํหรับการรายงาน
ทางการเงิน 

 
เพื�อให้เข้าใจหลักเกณฑ์ในการจัดทาํงบ
การเงินภายในกรอบของกรอบแนวคิด
สาํหรับการรายงานทางการเงิน 

 
- กรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน
 (ปรับปรุง 2558) 

สินทรพัย ์
1. สินทรพัยห์มุนเวียน  
 1.1 ลูกหนี0  หนี0 สญู และหนี0
  สงสยัจะสญู 
 

 
เพื� อให้เ ข้าใจวิธีปฏิบัติทางการบัญชี
เกี�ยวกับการรับรู้   การวัดมูลค่า และปัญหา
ในทางปฏิบัติ  ตลอดจนการเปิดเผย
ข้อมูลเกี�ยวกบัลูกหนี0  หนี0 สญู หนี0สงสยัจะ
สญูและสนิค้าคงเหลือ 

 
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 101 เรื�อง  

หนี0สงสยัจะสญูและหนี0สญู (ฉบับที� 11 เดิม) 

1.2 สนิค้าคงเหลือ 
 

- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 2  
(ปรับปรุง 2560) เรื�อง สนิค้าคงเหลือ 

2. เงินลงทุน  
เพื� อให้เข้าใจวิธีปฏิบัติทางการบัญชี
เกี�ยวกับการรับรู้  การวัดมูลค่า และปัญหา
ในทางปฏิบัติ  ตลอดจนการเปิดเผย
ข้อมูลเกี�ยวกับเงินลงทุนประเภทต่างๆ 
รวมทั0งหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทํางบ
การเงินรวม ตลอดจนการรวมธุรกจิ 

 
2.1 เงินลงทุนในตราสารหนี0

และตราสารทุน 
 

- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 105 (ปรับปรุง 
2559) เรื�อง การบัญชีสาํหรับเงินลงทุนใน 
ตราสารหนี0และตราสารทุน  

2.2 การบัญชีสาํหรับกจิการที�
ดาํเนินธุรกจิเฉพาะด้าน
การลงทุน 

- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 106 เรื�อง  
 การบัญชีสาํหรับกจิการที�ดาํเนินธุรกจิเฉพาะ

ด้านการลงทุน(ฉบับที� 42 เดิม) 

2.3 การรวมธุรกจิ 

 

- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 3 
(ปรับปรุง 2560) เรื�อง การรวมธุรกจิ 

2.4 งบการเงินรวม  
 

- มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที� 10 
(ปรับปรุง 2560) เรื�อง งบการเงินรวม 

2.5 งบการเงินเฉพาะกจิการ - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 27 (ปรับปรุง 
2560) เรื�อง งบการเงินเฉพาะกจิการ 

2.6 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 

 

 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที�  28 (ปรับปรุง 
2560) เรื�อง  เงินลงทุนในบริษัทร่วมและ 
การร่วมค้า 
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หวัขอ้และเนื# อหา   วตัถุประสงค ์  เอกสารที�ตอ้งศึกษา 

2.7 การร่วมการงาน 
 

 - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 11 
   (ปรับปรุง 2560) เรื�อง การร่วมการงาน 
    

2.8 การเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกบั
ส่วนได้เสยีในกจิการอื�น 

 

- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 12 
(ปรับปรุง 2560) เรื�อง การเปิดเผยข้อมูล
เกี�ยวกบัส่วนได้เสยีในกจิการอื�น 

3. ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ ์   

3.1 ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ ์

 
 

ให้เข้าใจวิธีปฏิบัติทางการบัญชีเกี�ยวกับ
การรับรู้  การวัดมูลค่าและปัญหาในทาง
ปฏิบัติ  ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูล
เกี�ยวกับ ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ต้นทุน
การกู้ยืม และสญัญาเช่า (ทางด้านผู้เช่า) 

-  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 16 (ปรับปรุง 
2560) เรื�อง ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ ์
 

-  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที� 1 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง การ
เปลี�ยนแปลง ในหนี0สนิที�เกดิขึ0นจากการรื0 อ
ถอนการบูรณะและหนี0สนิที�มีลักษณะ
คล้ายคลึงกนั 
 

-  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที� 5 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง สทิธใิน
ส่วนได้เสยีจากกองทุนการรื0 อถอน การบูรณะ 
และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
 

3.2 ต้นทุนการกู้ยืม -  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 23 (ปรับปรุง 
2560) เรื�อง ต้นทุนการกู้ยืม 

3.3 สญัญาเช่า  

 (ทางด้านผู้เช่า) 

-  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 17 (ปรับปรุง 
2560) เรื�อง สญัญาเช่า (ทางด้านผู้เช่า) 

3.4  การประเมินประเดน็ที�
 เกี�ยวข้องกบัสญัญาเช่า 

 

-  การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 15 
(ปรับปรุง 2560) เรื�อง สญัญาเช่า
ดาํเนินงาน-สิ�งจูงใจที�ให้แก่ผู้เช่า  
(ทางด้านผู้เช่า) 
 

-  การตีความมาตรฐานการรายงานทางเงิน 
ฉบับที� 4 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง การประเมิน
ว่าข้อตกลง ประกอบด้วยสญัญาเช่าหรือไม่ 

-  การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 27 
(ปรับปรุง 2560) เรื�อง การประเมินเนื0อหา
สญัญาเช่าที�ทาํขึ0นตามรูปแบบกฎหมาย 
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4. สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 

 

เ พื� อ ให้ เ ข้าใจ วิธีปฏิบัติทางการบัญชี
เกี�ยวกับการรับรู้  การวัดมูลค่าและปัญหา
ในทางปฏิบัติ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูล
เกี�ยวกบัสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 

-  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 38 (ปรับปรุง 
2560) เรื�อง สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 
 

- การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 32 
(ปรับปรุง 2560)  เรื�อง สนิทรัพย์ไม่มี
ตัวตน-ต้นทุนเวบ็ไซต์   

 

5. อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุน 
 

เพื�อให้เข้าใจวิธปีฏบิัติทางการบัญชี
เกี�ยวกบัการรับรู้  การวัดมูลค่าและปัญหา
ในทางปฏบิัติ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูล
เกี�ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน  

 

- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที�  40 (ปรับปรุง 
2560) เรื�อง อสงัหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 

 

6. การสํารวจและประเมินค่าแหล่ง
ทรพัยากรแร่ 

 

เ พื� อ ให้ เ ข้าใจ วิธีปฏิบัติทางการบัญชี
เกี�ยวกับการรับรู้  การวัดมูลค่าและปัญหา
ในทางปฏิบัติ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูล
เกี�ยวกับสํารวจ และการประเมินค่าแหล่ง
ทรัพยากรแร่   

 

- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 6 
(ปรับปรุง 2560) เรื�อง การสาํรวจและ
ประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

-  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที� 20 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง ต้นทุน 
การเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมือง
ผิวดิน 

 

7. การดอ้ยค่าของสินทรพัย ์

 

 

เพื� อให้เข้าใจวิธีปฏิบัติทางการบัญชี
เกี�ยวกับการรับรู้  การวัดมูลค่าและปัญหา
ในทางปฏิบัติ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูล
ที�เกี�ยวกบัการด้อยค่าของสนิทรัพย์ 

 

- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 36 (ปรับปรุง 
2560) เรื�อง การด้อยค่าของสนิทรัพย์ 

 

8. ภาษีเงินไดแ้ละเงินที�นาํส่งรฐั 
 

เพื� อให้เข้าใจวิธีปฏิบัติทางการบัญชี
เกี� ยวกับภาษีเงินได้และเงินที�นําส่งรัฐ 
ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลที�เกี�ยวข้อง 

 

- มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที� 12 
(ปรับปรุง 2560) เรื�อง ภาษีเงินได้ 

- การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 25 
 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง ภาษีเงินได้-การ
 เปลี�ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกจิการ
 หรือของผู้ถือหุ้น 
 

- การตีความมาตรฐานการรายงานทาง
 การเงิน ฉบับที� 21 (ปรับปรุง  2560) 
 เรื�อง เงินที�นาํส่งรัฐ 
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9. หนี# สิน  

 

เพื� อให้เ ข้าใจวิธีปฏิบัติทางการบัญชี
เกี�ยวกับการรับรู้  การวัดมูลค่าและปัญหา
ในทางปฏิบัติ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูล 
เกี�ยวกับประมาณการหนี0 สิน หนี0 สินที� 
อาจเกิดขึ0 นและสินทรัพย์ที�อาจเกิดขึ0 น 
การปรับโครงสร้างหนี0 ที�มีปัญหา และ
ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 

 

- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 37 (ปรับปรุง 
2560) เรื�อง ประมาณการหนี0สนิ หนี0 สนิที�
อาจเกดิขึ0น และสนิทรัพย์ที�อาจเกดิขึ0น 

9.1  ประมาณการหนี0สนิ หนี0 สนิ
 ที�อาจเกิดขึ0 นและสนิทรัพย์
 ที�อาจเกดิขึ0น 

9.2 การปรับโครงสร้างหนี0ที�มี
 ปัญหา 

- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 104 (ปรับปรุง 
2559) เรื�อง การบัญชี สําหรับการปรับ
โครงสร้างหนี0ที�มีปัญหา  

- การตีความมาตรฐานการบัญชีเรื� องที�  9 
สนิทรัพย์ที�ลูกหนี0 โอนให้เพื�อชาํระหนี0  

9.3 ผลประโยชน์ของพนักงาน - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 19 (ปรับปรุง 
2560) เรื�อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 26 (ปรับปรุง 
2560) เรื� อง การบัญชีและการรายงาน
โครงการผลประโยชน์เมื�อออกจากงาน 

- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที� 14 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง ข้อจาํกัด
สินท รัพ ย์ตามโครงการผลประโยช น์
ข้อกาํหนดเงินทุนขั0นตํ�า และปฏิสมัพันธ์ของ
รายการเหล่านี0 สําหรับมาตรฐานการบัญชี 
ฉบั บที�  19 (ปรับปรุ ง  2560) เ รื� อง 
ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 


