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รายละเอียดเนื# อหาและเคา้โครงของวิชาที�ตอ้งทดสอบ 
เกี�ยวกบัวิชาชีพของผูข้อขึ# นทะเบยีนเป็นผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

 
ชื�อวิชา การบญัชี 2 

 

ขอบเขตของวิชา ทดสอบความรู้ เกี�ยวกับการจัดทาํบัญชีและงบการเงิน ที�เกี�ยวกับรายได้ การนาํเสนองบการเงิน 
การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ตลอดจนเรื�องอื�นๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินของสภาวิชาชีพบัญชีที�ประกาศใช้ในปัจจุบัน รวมถึงความรู้ เกี�ยวกบัการบัญชีต้นทุน 

 
หวัขอ้และเนื# อหา วตัถุประสงค ์ เอกสารที�ตอ้งศึกษา 

รายได ้  
 

 

1.  รายได ้
1.1 การขายสนิค้า  
1.2 การให้บริการ  
1.3 ดอกเบี7 ย ค่าสทิธ ิและ
 เงินปันผล 

เพื� อให้เข้าใจวิธีปฏิบัติทางการบัญชี 
เกี� ยวกับการรับรู้  การวัดมูลค่า และ
ปัญหาในทางปฏิบัติตลอดจนการ
เปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกบัรายได้ 

-   มาตรฐานการบัญชี ฉบับที�18 
(ปรับปรุง 2560) เรื�อง รายได้ 

1.4 โปรแกรมสทิธพิิเศษ
 สาํหรับลูกค้า 

- การตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที� 13 (ปรับปรุง 2560)
เรื�อง โปรแกรมสทิธพิิเศษแก่ลูกค้า 

-  การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 31 
(ปรับปรุง 2560)เรื�อง รายได้-รายการ
แลกเปลี�ยนเกี�ยวกบับริการโฆษณา 

1.5  การโอนสนิทรัพย์จาก
 ลูกค้า 

-  การตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที� 18 (ปรับปรุง 2560)
เรื�อง การโอนสนิทรัพย์จากลูกค้า 

2. สญัญาก่อสรา้ง 
 

-   มาตรฐานการบัญชี ฉบับที�11 
(ปรับปรุง 2560) เรื�อง สญัญาก่อสร้าง 

-   การตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที� 15(ปรับปรุง 2560)
เรื�องสญัญาการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ 
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การนาํเสนองบการเงิน 
1. การนาํเสนองบการเงิน 

1.1 งบแสดงฐานะการเงิน 
1.2 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
1.3 งบแสดงการเปลี�ยนแปลง 

  ส่วนของเจ้าของ 

 
 เพื�อให้เข้าใจหลักเกณฑ์การนาํเสนอ 
งบการเงินแบบสมบูรณ์ และเพื�อให้
เข้าใจรูปแบบและปัญหาในการจัดทาํ
งบการเงินต่างๆ ตลอดจนการเปิดเผย
ข้อมูลในงบการเงินและให้ทราบถึง
การนําเสนอรายงานทางการเงินใน
สภาพเศรษฐกจิที�เงินเฟ้อรุนแรง 
 

 
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที�  1 (ปรับปรุง 

2560) เรื�อง การนาํเสนองบการเงิน 
 

1.4  งบกระแสเงินสด - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที�  7(ปรับปรุง 
2560)เรื�อง งบกระแสเงินสด 

 1.5 หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

2.  งบการเงินระหว่างกาล -   มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 34 (ปรับปรุง 
2560)เรื�อง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล 

-  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที� 10 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง การ
รายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 

3. การรายงานทางการเงินใน 
     สภาพเศรษฐกิจที�เงินเฟ้อรุนแรง 

- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 29 (ปรับปรุง 
2560) เรื�อง การรายงานทางการเงินใน
สภาพเศรษฐกจิที�เงินเฟ้อรุนแรง 

 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที�  7 (ปรับปรุง 2560)เรื� อง การ
ปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการ
บัญชีฉบับที� 29 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง 
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกจิที�
มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 

การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน    

1.  ส่วนงานดาํเนินงาน 
 

เพื�อให้เข้าใจวิธีปฏิบัติทางการบัญชี
เกี�ยวกับการเปิดเผยข้อมูลหรือส่วน
งานดําเนินงาน การเปิดเผยข้อมูลใน
งบการเงินของธนาคารและสถาบัน
การเงินที�คล้ายคลึงกันการเปิดเผย
ข้อมูลเกี� ยวกับบุคคลหรือกิจการที�
เกี�ยวข้องกัน การแสดงรายการและ
การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเครื�องมือ
ทางการเงิน เหตุการณ์ภายหลังรอบ
ระยะ เ วลา ร ายง าน  สินท รัพ ย์ ไ ม่
หมุนเวียนที�ถือไว้เพื� อขาย และการ
ดําเนินงานที�ยกเลิกและการเปิดเผย
ข้อมูลสาํหรับสญัญาประกนัภัย 

 

- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 8 
(ปรับปรุง 2560) เรื�อง ส่วนงานดาํเนินงาน 



 

เอกสารแนบทา้ยประกาศสภาวิชาชีพบญัชีที�  14/2561         วิชาการบัญชี 2  :หน้า 3/5 

  

หัวข้อและเนื7อหา วัตถุประสงค์ เอกสารที�ต้องศึกษา 

2.  การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
ของธนาคารและสถาบันการเงิน
ที�คล้ายคลึงกนั 

 

 -  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 103 เรื�อง 
การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของ
ธ น า ค า ร แ ล ะ ส ถ า บั น ก า ร เ งิ น ที�
คล้ายคลึงกนั (ฉบับที� 27 เดิม) 

3.  การเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกบั
บุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั 

-  ม า ต ร ฐ า น ก า ร บั ญ ชี  ฉ บั บ ที� 2 4 
(ปรับปรุง 2560)เรื�อง การเปิดเผย
ข้อมูลเกี�ยวกับบุคคลหรือกิจการที�
เกี�ยวข้องกนั 

4. การแสดงรายการและการ
เปิดเผยข้อมูลสาํหรับเครื�องมือ
ทางการเงิน 

 
 

- มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที�  107 
(ปรับปรุง 2559 )เรื� อง การแสดง
รายการและการ เ ปิ ด เผย ข้ อ มู ล
เครื�องมือทางการเงิน 

5.  เหตุการณภ์ายหลังรอบระยะเวลา
รายงาน 

-   มาตรฐานการบัญ ชี  ฉบับที�  10 
(ปรับปรุง 2560)เรื� อง เหตุการณ์
ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

6.  สญัญาประกนัภัย  -   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที�  4 (ปรับปรุง 2560)เรื� อง 
สญัญาประกนัภัย 

7. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที�ถือไว้
 เพื� อขายและการดําเนินงานที�
 ยกเลิก 

-  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 5 
(ปรับปรุง 2560) เรื�อง สนิทรัพย์ไม่
หมุนเวียนที�ถือไว้เพื� อขายและการ
ดาํเนินงานที�ยกเลิก 

เรื�องอื�นๆ 

1. ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลง
ของอัตราแลกเปลี�ยนเงินตรา
ต่างประเทศ 

เพื�อให้เข้าใจ :- 

- วิธปีฏบิัติทางการบัญชีและการแปลงค่า
รายการที�เกี�ยวกับเงินตราต่างประเทศ
รวมทั7งการแปลงค่างบการเงินที� เป็น
เงินตราต่างประเทศ 

 

- มาต รฐานการบัญ ชี  ฉบับที�  2 1 
(ปรับปรุง 2560)เรื� อง ผลกระทบ
จากการปลี�ยนแปลงของอัตราแลก 
เปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 

2. กาํไรต่อหุ้น 

 

- วิธกีารคาํนวณกาํไรต่อหุ้นในกรณี
ต่างๆ 

-  ม าต รฐานการบัญ ชี  ฉบับที�  3 3 
(ปรับปรุง 2560) เรื�อง กาํไรต่อหุ้น 

3. นโยบายการบัญชี การเปลี�ยนแปลง 
   ประมาณการทางบัญชีและ 
   ข้อผิดพลาด 

- วิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการเปิดเผย
ข้อมูลในงบการเงินในกรณีที�มีการ
เปลี� ยนแปลงนโยบายการบัญชีการ
เปลี�ยนแปลงประมาณการบัญชีรวมถึง
การแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี การ
แสดงรายการบางรายการในงบกําไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็ 

- ม า ต ร ฐ า น ก า ร บั ญ ชี  ฉ บั บ ที�  8 
(ปรับปรุง 2560)เรื�อง นโยบายการ
บัญชี การเปลี�ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและข้อผิดพลาด 
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4. สญัญาเช่า (ทางด้านผู้ให้เช่า) - วิธีปฏิบัติทางการบัญชีเกี�ยวกับ
สญัญาเช่า (ทางด้านผู้ให้เช่า) 

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

- การตคีวามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 15 
(ปรับปรุง 2560) เรื�อง สญัญาเช่าดาํเนินงาน-
สิ�งจูงใจให้แก่ผู้เช่า (ทางด้านผู้ให้เช่า) 

5. การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลและ การเปิดเผยข้อมูล
เกี�ยวกับความช่วยเหลือจาก รัฐบาล
ทางบัญชีและข้อผิดพลาด 

- วิธปีฏบิัติทางการบัญชีสาํหรับเงิน
อุดห นุนจาก รัฐบาลและการ
เปิดเผยข้อมูลเกี� ยวกับความ
ช่วยเหลือจากรัฐบาล 

- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 20 (ปรับปรุง 
2560)เรื�อง การบัญชีสาํหรับเงินอุดหนุน
จากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

- การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 10 
(ปรับปรุง 2560)เรื�อง ความช่วยเหลือ
จากรัฐบาล-กรณีที� ไม่มีความเกี�ยวข้อง
อย่างเฉพาะเจาะจงกบักจิกรรมดาํเนินงาน 

6. การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์

 

วิธีการปฏิบัติทางการบัญชีและการ
เปิดเผยข้อมูลในงบการเงินในกรณี
ที�กิจการมีการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็น
เกณฑ ์

- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที�  2 
(ปรับปรุง 2560)เรื�อง การจ่ายโดยใช้หุ้น
เป็นเกณฑ ์

7.  การวัดมูลค่ายุติธรรม เพื� อให้เข้าใจถึงเรื� องของการวัด
มูลค่ายุติธรรมตลอดจนการเปิดเผย
ข้อมูลเกี�ยวกบัการวัดมูลค่ายุติธรรม 

- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ
ที� 13 (ปรับปรุง 2560)เรื� อง การวัด
มูลค่ายุติธรรม 

8. ข้อตกลงสัมปทานบริการและการ
เปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทาน
บริการ 

- วิธีปฏิบัติทางการบัญชี สาํหรับ
ข้อตกลงสมัปทานบริการ 

- การตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับที� 12 (ปรับปรุง 2560)เรื�อง 
ข้อตกลงสมัปทานบริการ 

- การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 29 
(ปรับปรุง 2560) เรื�อง การเปิดเผย
ข้อมูลของข้อตกลงสมัปทานบริการ 

9. การจ่ายสนิทรัพย์ที�ไม่ใช่เงินสด
ให้กบัเจ้าของ 

-  วิธีปฏิบัติทางการบัญชี สาํหรับ
การจ่ายสินทรัพย์ที�ไม่ใช่เงินสด
ให้กบัเจ้าของ 

-  การตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที�  17 (ปรับปรุง 2560)
เรื�อง การจ่ายสนิทรัพย์ที�ไม่ใช่เงินสดให้กับ
เจ้าของ 

10. เกษตรกรรม -  วิธปีฏบิัติทางการบัญชีสาํหรับ
สนิทรัพย์ชีวภาพและผลิตผล
ทางการเกษตร 

- มาตรฐานการบัญชีฉบับที� 41 (ปรับปรุง 
2560) เรื�อง เกษตรกรรม 
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หัวข้อและเนื7อหา วัตถุประสงค์ เอกสารประกอบ 
การบญัชีตน้ทุน  
1. ตน้ทุนและวตัถุประสงคข์องการบนัทึก บญัชี

ตน้ทุน 
1.1 วัตถุประสงค์ของการบัญชีต้นทุน 
1.2  การจาํแนกประเภทต้นทุน 
1.3  ส่วนประกอบของต้นทุนการผลิต 
1.4 ต้นทุนการผลิตในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
1.5  ระบบต้นทุนจริงและระบบต้นทุนปกต ิ

 1.6  การบันทกึบัญชีระบบต้นทุนการผลิต  
 1.7  ระบบต้นทุนมาตรฐานและการ 
  วิเคราะห์ผลต่าง 

1.8 การบันทกึบัญชีระบบต้นทุนมาตรฐาน 

 
   เพื�อให้เข้าใจวิธีปฏิบัติทางการบัญชี 
เกี�ยวกับวัตถุประสงค์ของการบัญชี
ต้นทุนการจําแนกประเภทต้นทุน
ส่วนประกอบของต้นทุนการผลิต 
ต้นทุนการผลิตในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ ระบบต้นทุนจริง ระบบ
ต้นทุนปกติ ระบบต้นทุนมาตรฐาน 
และการวิเคราะห์ผลต่าง การบันทึก
บัญชี ต้นทุนการผลิตและระบบ
ต้นทุนมาตรฐาน 

 

2.  การคํานวณตน้ทุนและการบนัทึกบญัชี 
2.1 ระบบต้นทุนงานสั�งทาํ 
2.2  ระบบต้นทุนช่วงการผลิต 

   เพื�อให้ทราบหลักการและวิธีการ
สะสมต้นทุน การบันทกึบัญชี รวมถึง
วิ ธี บั นทึ กบัญชี เกี� ยวกั บของเสี ย  
เศษซาก และงานมีตาํหนิ 

 

3. การปันส่วนค่าใชจ่้ายการผลิต 
3.1 อตัราค่าใช้จ่ายการผลิตแบบ 
 อตัราเดียวทั7งโรงงาน 
3.2 อตัราค่าใช้จ่ายการผลิตสาํหรับ 
 แต่ละแผนกการผลิต 
3.3 ต้นทุนฐานกจิกรรม 
3.4 การปันส่วนต้นทุนแผนกบริการ 

3.4.1 วิธปัีนส่วนโดยตรง 
3.4.2 วิธปัีนส่วนตามลาํดับขั7น 
3.4.3 วิธปัีนส่วนแบบสลับ 

 
   เพื� อให้เข้าใจหลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติทางการบัญชีเกี�ยวกับการปัน
ส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตและต้นทุน
แผนกบริการรวมทั7 งการคํานวณ
ต้นทุนตามแนวคิดระบบต้นทุนฐาน
กจิกรรม 

 

4. การปันส่วนตน้ทุนร่วมและการบญัชีสําหรบั
ผลิตภณัฑร่์วมและผลิตภณัฑพ์ลอยได ้

    4.1 การปันส่วนตน้ทุนร่วม 
   4.1.1 วิธจีาํนวนหน่วยผลผลิต 
   4.1.2 วิธมูีลค่าขาย ณ จุดแยกตัว 

 4.1.3 วิธีมูลค่าขายที�คาดว่าจได้รับสุทธิ 
    4.1.4 วิธมูีลค่าขายที�ปรับปรุง 
    4.1.5 วิธใีช้เกณฑก์าํหนดนํ7าหนัก 

  เพื�อให้เข้าใจหลักเกณฑแ์ละวิธกีาร 
ปฏบิัติทางการบัญชีสาํหรับผลิตภัณฑ ์
ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ 

 

 

 

 

4.2 การปันส่วนตน้ทุนร่วมใหผ้ลิตภณัฑพ์ลอยได ้
4.3 การบญัชีสําหรบัผลิตภณัฑร่์วม 
 และผลิตภณัฑพ์ลอยได ้

  

 


