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รายละเอยีดเนือ้หาและเค้าโครงของหัวข้อทีอ่ยู่ในขอบเขตการทดสอบ 

โครงการประกาศนียบตัรการรายงานทางการเงินไทย (DipTFR) 
 
รปูแบบของขอ้สอบอตันยัประกอบดว้ย 2 สว่น ดงันี้ 
สว่นทีห่นึ่ง : ทดสอบความรูเ้กีย่วกบังบการเงนิส าหรบักลุ่มกจิการในหวัขอ้ ง. ซึง่เป็นขอ้บงัคบั 40 คะแนน 
สว่นทีส่อง : ทดสอบความรูเ้กีย่วกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิไทยในเรื่องอื่นๆ โดยผูเ้ขา้ทดสอบสามารถเลอืก

ทีจ่ะท าสามขอ้จากจ านวนทัง้หมดสีข่อ้ โดยในแต่ละขอ้มคีะแนนขอ้ละ 20 คะแนน รวม 60 คะแนน 
รวมคะแนนทัง้หมด 100 คะแนน โดยผูเ้ขา้รบัการทดสอบตอ้งไดค้ะแนนอย่างน้อยรอ้ยละ 60 
 

รายละเอยีดเน้ือหาและเคา้โครงหวัขอ้การทดสอบ มดีงันี้ 

หวัข้อการทดสอบ 
 

มาตรฐานการบญัชีและการ
รายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้อง 

ก. แม่บทการบญัชีและการรายงานทางการเงิน 
- ตระหนกัถงึความส าคญัของมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิ หลกัเกณฑใ์นการจดัท างบการเงนิภายในกรอบของแม่บท
การบญัช ีรวมถงึปญัหาและอุปสรรคในการน ามาตรฐานการบญัชแีละการ
รายงานทางการเงนิมาใช ้ 

- แม่บทการบญัช ี(ปรบัปรุง 2552) 

ข. องคป์ระกอบของงบการเงิน 
1. รายได ้ลูกหน้ี หน้ีสูญ และหน้ีสงสยัจะสูญ 
- เข้าใจหลกัเกณฑ์การรับรู้รายได้ส าหรับการขายสนิค้า การให้บริการ 

ดอกเบีย้ ค่าสทิธแิละเงนิปนัผล  
- เขา้ใจเนื้อหาของรายการบญัชแีละสามารถระบุสถานการณ์ทีเ่ขา้เกณฑ์

การรบัรูร้ายไดว้่าควรรบัรูร้ายไดเ้มื่อใด 
- เขา้ใจวธิปีฏบิตัทิางการบญัชเีกีย่วกบัลกูหนี้ หนี้สญู หนี้สงสยัจะสญู  

- มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่18 (ปรบัปรุง 
2555) เรื่อง รายได ้

- มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่101 เรื่อง หนี้
สงสยัจะสญูและหนี้สญู (ฉบบัที ่11 เดมิ) 

2. ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 
- เข้าใจหลักเกณฑ์ และสามารถระบุสถานการณ์และช่วงเวลาที่มีการ

เริม่ต้นการรวมต้นทุนการกู้ยมืเป็นราคาทุนของสนิทรพัย์ และการหยุด
พกัหรอืการสิน้สดุการรวมตน้ทุนการกูย้มืเป็นราคาทุนของสนิทรพัย ์ 

- เขา้ใจหลกัเกณฑใ์นการรบัรู้ต้นทุนของรายการทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์
เป็นสนิทรพัย ์และสามารถวดัมลูค่าสว่นประกอบของราคาทุนได ้

- เขา้ใจหลกัเกณฑก์ารวดัมูลค่าภายหลงัการรบัรูร้ายการ ซึง่ประกอบดว้ย
วธิรีาคาทุนและวธิกีารตรีาคาใหม่ไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม 

- สามารถค านวณค่าเสื่อมราคาได้อย่างถูกต้องส าหรบัส่วนประกอบของ
รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แต่ละส่วนแยกต่างหากจากกนัเมื่อ
สว่นประกอบแต่ละสว่นนัน้มตีน้ทุนทีม่นียัส าคญั (component approach) 

- เข้าใจวิธีปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้  การวัดมูลค่าส าหรับ

- มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่16 (ปรบัปรุง 
2552) เรื่อง ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

- มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่23 (ปรบัปรุง 
2552) เรื่อง ตน้ทุนการกูย้มื 

- มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่40 (ปรบัปรุง 
2552) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุน 

- มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่
5 (ปรบัปรุง 2555) เรื่อง สนิทรพัย์ไม่
หมุน เวียนที่ถือไว้ เพื่ อขายและการ
ด าเนินงานทีย่กเลกิ 

http://www.fap.or.th/files/st_accounting/TAS18_20101220.pdf
http://www.fap.or.th/files/st_accounting/TAS18_20101220.pdf
http://www.fap.or.th/files/st_accounting/TAS16_20101220.pdf
http://www.fap.or.th/files/st_accounting/TAS16_20101220.pdf
http://www.fap.or.th/files/st_accounting/TAS23.pdf
http://www.fap.or.th/files/st_accounting/TAS23.pdf
http://www.fap.or.th/files/st_accounting/TAS40.pdf
http://www.fap.or.th/files/st_accounting/TAS40.pdf
http://www.fap.or.th/files/st_accounting/TFRS5.pdf
http://www.fap.or.th/files/st_accounting/TFRS5.pdf
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หวัข้อการทดสอบ 
 

มาตรฐานการบญัชีและการ
รายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้อง 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 
- เข้าใจวิธีปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้ การวัดมูลค่ าส าหรับ

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขายและการด าเนินงานทีย่กเลกิ 
- เปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัหวัขอ้ต่างๆ ในงบการเงนิไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
3. การด้อยค่าของสินทรพัย ์
- วดัมูลค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืของสนิทรพัย ์และวดัมูลค่าผลขาดทุนจาก

การดอ้ยค่าได ้
- สามารถยกตวัอย่างและระบุสถานการณ์ที่มขีอ้บ่งชี้ว่าสนิทรพัย์อาจเกดิ

การดอ้ยค่า  
- เขา้ใจความหมายของหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสด 
- สามารถปนัส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่

ก่อใหเ้กดิเงนิสดไดอ้ย่างเหมาะสม 

- มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่36 (ปรบัปรุง 
2555) เรื่อง การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์

4. สญัญาเช่า 
- สามารถจ าแนกประเภทของสญัญาเช่าไดอ้ย่างเหมาะสม ระหว่างสญัญา

เช่าด าเนินงานและสญัญาเช่าการเงนิ 
- อธบิายผลกระทบของการจดัประเภทสญัญาเช่าที่ไม่ถูกต้อง เช่นการจดั

ประเภทสญัญาเช่าการเงนิเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน 
- สามารถบันทึกบัญชีด้านผู้เช่าและผู้ให้เช่าได้อย่างเหมาะสมส าหรับ

สญัญาเช่าแต่ละประเภท 
- เปิดเผยขอ้มลูของสญัญาเช่าในงบการเงนิไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

- มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่17 (ปรบัปรุง 
2555) เรื่อง สญัญาเช่า 

 

5. สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนและค่าความนิยม 
- เขา้ใจลกัษณะและวธิปีฏบิตัทิางการบญัชสี าหรบัค่าความนิยมทีเ่กดิจาก

การรวมธุรกจิและค่าความนิยมทีเ่กดิขึน้ภายในกจิการ 
- เขา้ใจถงึความแตกต่างระหว่างค่าความนิยมกบัสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนอื่นๆ

ได ้
- เข้าใจวิธีปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้ การวัดมูลค่าส าหรับ

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนต่างๆ เมื่อเริม่แรก และการวดัมูลค่าภายหลงัการรบัรู้
รายการ รวมถงึการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 

- มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่38 (ปรบัปรุง 
2555) เรื่อง สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 

 

6. สินค้าคงเหลือและสญัญาก่อสรา้ง 
- เข้าใจวิธีปฏิบตัิทางการบญัชเีกี่ยวกบัการรบัรู้ การวดัมูลค่าของสนิค้า

คงเหลอื 
- เขา้ใจและสามารถอภิปรายผลของการรบัรูก้ าไรจากสญัญาก่อสรา้งตาม

ขัน้ความส าเร็จของงานที่มีต่อก าไรของกิจการ ว่าเป็นช่องทางให้เกิด
ตกแต่งงบการเงินและการจดัการก าไร (profit smoothing) หรือไม่ 
อย่างไร 

- เข้าใจวิธีปฏิบตัิทางการบัญชีเกี่ยวกบัการรับรู้ การวดัมูลค่า และการ
เปิดเผยขอ้มลูส าหรบัสญัญาก่อสรา้ง 

- มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 2 (ปรบัปรุง 
2552) เรื่อง สนิคา้คงเหลอื 

- มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่11 (ปรบัปรุง 
2552) เรื่อง สญัญาก่อสรา้ง 
 

http://www.fap.or.th/files/st_accounting/TAS36.pdf
http://www.fap.or.th/files/st_accounting/TAS36.pdf
http://www.fap.or.th/files/st_accounting/TAS17.pdf
http://www.fap.or.th/files/st_accounting/TAS17.pdf
http://www.fap.or.th/files/st_accounting/TAS38.pdf
http://www.fap.or.th/files/st_accounting/TAS38.pdf
http://www.fap.or.th/files/st_accounting/TAS2.pdf
http://www.fap.or.th/files/st_accounting/TAS2.pdf
http://www.fap.or.th/files/st_accounting/TAS11.pdf
http://www.fap.or.th/files/st_accounting/TAS11.pdf
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หวัข้อการทดสอบ 
 

มาตรฐานการบญัชีและการ
รายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้อง 

7. เครือ่งมือทางการเงิน  
- เข้าใจวิธีปฏิบตัิทางการบัญชีเกี่ยวกบัการรับรู้  การวดัมูลค่า และการ

เปิดเผยขอ้มูลส าหรบัเงนิลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน เครื่องมอืทาง
การเงนิแบบผสม ตราสารอนุพนัธ ์และเครื่องมอืทางการเงนิอื่นๆ  

- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 105 เรื่อง 
การบญัชสี าหรบัเงนิลงทุนในตราสารหนี้
และตราสารทุน (ฉบบัที ่40 เดมิ) 

- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 107 เรื่อง 
การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล
เครื่องมอืทางการเงนิ (ฉบบัที ่48 เดมิ) 

8. ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึน้ และสินทรพัยท่ี์อาจเกิดขึน้ 
- สามารถอภิปรายผลกระทบของการตัง้ประมาณการหนี้สินที่มีต่องบ

การเงนิ ว่าเป็นช่องทางใหเ้กดิการตกแต่งงบการเงนิหรอืไม่ อย่างไร  
- เข้าใจความหมายของประมาณการหนี้สิน ภาระผูกพนัตามกฎหมาย 

ภาระผูกพนัจากการอนุมาน เหตุการณ์ในอดีต และสามารถระบุได้ว่า
เมื่อใดควรรบัรูป้ระมาณการหนี้สนิ ดว้ยจ านวนเท่าใด 

- เข้าใจความหมายของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมถงึวธิปีฏบิตัทิางการบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง 

- มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่37 (ปรบัปรุง 
2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สนิ หนี้สนิที่
อาจเกดิขึน้ และสนิทรพัยท์ีอ่าจเกดิขึน้ 
 

9. ผลประโยชน์ของพนักงาน 
- สามารถอธิบายลักษณะและความแตกต่างของโครงการสมทบเงินที่

ก าหนดไว ้และโครงการผลประโยชน์ทีก่ าหนดไว ้ 
- เข้าใจวิธีปฏิบตัิทางการบัญชีเกี่ยวกบัการรับรู้  การวดัมูลค่า และการ

เปิดเผยขอ้มลูส าหรบัโครงการผลประโยชน์ทีไ่ดก้ าหนดไว ้

- มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่19 (ปรบัปรุง 
2555) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

- มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่26 เรื่อง การ
บัญ ชี แ ล ะ ก า ร ร า ย ง า น โ ค ร ง ก า ร
ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน  

10.  ภาษีเงินได้ 
- เข้าใจวิธีปฏิบตัิทางการบัญชีเกี่ยวกบัการรับรู้  การวดัมูลค่า และการ

เปิดเผยขอ้มูลส าหรบัการรบัรูห้นี้สนิภาษีเงนิไดแ้ละสนิทรพัยภ์าษีเงนิได้
ของงวดปจัจุบนั การรบัรู้หนี้สนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชีและสนิทรพัย์
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 

- มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่12 (ปรบัปรุง 
2555) เรื่อง ภาษเีงนิได ้ 

11. ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ 

- เขา้ใจความแตกต่างระหว่างสกุลเงนิทีใ่ชน้ าเสนองบการเงนิและสกุลเงนิที่
ใชใ้นการด าเนินงาน และสามารถระบุสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงานของ
กจิการได ้

- เขา้ใจวธิปีฏบิตัทิางการบญัชใีนการรบัรูร้ายการทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ 
และการแปลงค่ารายการทีเ่ป็นตวัเงนิ/ไม่เป็นตวัเงนิทีแ่สดงในงบการเงนิ  

- มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่21 (ปรบัปรุง 
2555) เรื่อง ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงนิตราต่างประเทศ  

12. การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์
- เขา้ใจความหมายของการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
- เขา้ใจความแตกต่างระหว่างการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท์ีช่ าระดว้ยเงนิ

สด และการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ทีช่ าระดว้ยตราสารทุน รวมถึงวธิี
ปฏบิตัทิางการบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง 

- มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่
2 (ปรบัปรุง 2555) เรื่อง การจ่ายโดยใช้
หุน้เป็นเกณฑ ์

http://www.fap.or.th/files/st_accounting/TAS37.pdf
http://www.fap.or.th/files/st_accounting/TAS37.pdf
http://www.fap.or.th/files/st_accounting/TAS19_20101220.pdf
http://fap.or.th.a33.readyplanet.net/images/column_1359010309/TAS26_20101220.pdf
http://www.fap.or.th/files/st_accounting/TAS12.pdf
http://www.fap.or.th/files/st_accounting/TAS21_20101220.pdf
http://www.fap.or.th/files/st_accounting/TAS21_20101220.pdf
http://www.fap.or.th/files/st_accounting/TFRS2_20101220.pdf
http://www.fap.or.th/files/st_accounting/TFRS2_20101220.pdf
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13. การส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรพัยากรแร ่
- สามารถอธิบายเหตุผล และขอบเขตของการก าหนดมาตรฐานการ

รายงานทางการเงนิ เรื่อง การส ารวจและประเมนิค่าแหล่งทรพัยากรแร่  
- เขา้ใจวธิกีารปฏบิตัิทางบญัชใีนการรบัรู ้การวดัมูลค่า และการทดสอบ

การดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์ีเ่กดิจากการส ารวจและการประเมนิค่า 

- มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่
6 เรื่อง การส ารวจและประเมนิค่าแหล่ง
ทรพัยากรแร่ 

ค. การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล 
1. การน าเสนองบการเงิน 
- สามารถอธบิายโครงสรา้งและเน้ือหาของงบแสดงฐานะการเงนิ งบเฉพาะ

ก าไรขาดทุนและ/หรอืงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปลีย่นแปลง
สว่นของเจา้ของ งบกระแสเงนิสด รวมถงึงบการเงนิระหว่างกาล 

- มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 1 (ปรบัปรุง 
2555) เรื่อง การน าเสนองบการเงนิ 

- มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 (ปรบัปรุง 
2555) เรื่อง งบการเงนิระหว่างกาล 

 

2. ก าไรต่อหุ้น 
- เขา้ใจถงึวตัถุประสงคแ์ละความส าคญัการแสดงก าไรต่อหุน้ในงบการเงนิ 

เพื่อช่วยใหผู้ใ้ชง้บการเงนิสามารถเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานได ้ 
- สามารถค านวณก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน รวมถงึกรณีทีก่จิการใหหุ้น้ปนัผล 

หุน้โบนสั มกีารแตกหุน้ การรวมหุน้ เป็นตน้ 
- ระบุเหตุการณ์ที่ท าใหเ้กดิก าไรต่อหุน้ปรบัลด และผลกระทบที่มต่ีอผู้ถือ

หุน้ปจัจุบนั รวมถึงสามารถค านวณก าไรต่อหุ้นปรบัลดเมื่อมหีุ้นกู้แปลง
สภาพ หุน้บุรมิสทิธ ิสทิธเิลอืก และใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

- ระบุสถานการณ์ทีท่ าใหเ้กดิการปรบัเพิม่ของก าไรต่อหุน้ 

- มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่33 (ปรบัปรุง 
2552) เรื่อง ก าไรต่อหุน้ 

3. เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
- สามารถแยกความแตกต่างระหว่างเหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลา

รายงานทีต่อ้งปรบัปรุงและไม่ตอ้งปรบัปรุง 

- มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่10 (ปรบัปรุง 
2552) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบ
ระยะเวลารายงาน 

4. นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและ
ข้อผิดพลาด 

- เข้าใจหลักเกณฑ์ในการเลือกและการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญช ี
รวมถงึวธิปีฏบิตัทิางการบญัชแีละการเปิดเผยขอ้มลูของการเปลีย่นแปลง
นโยบายการบญัช ีการเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัช ีและการแกไ้ข
ขอ้ผดิพลาด  

- มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 8 (ปรบัปรุง 
2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การ
เปลี่ยนแปลงประมาณการทางบญัชแีละ
ขอ้ผดิพลาด 

5. การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบับุคคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
- เขา้ใจค านิยาม และความส าคญัของการเปิดเผยขอ้มูลของบุคคลหรือ

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
- สามารถเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบับุคคลหรอืกจิการที่เกีย่วขอ้งกนัไดอ้ย่าง

ถูกตอ้งเหมาะสมตามทีม่าตรฐานการบญัชกี าหนดไว ้

- มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่24 (ปรบัปรุง 
2555) เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบั
บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

6. ส่วนงานด าเนินงาน  
- อภปิรายความส าคญัและปญัหาของการเปิดเผยขอ้มลูสว่นงานด าเนินงาน 
- เขา้ใจนิยามของส่วนงานด าเนินงาน และสามารถระบุส่วนงานทีร่ายงาน 

- มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่
8 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ส่วนงาน
ด าเนินงาน  

http://www.fap.or.th/files/st_accounting/TFRS6.pdf
http://www.fap.or.th/files/st_accounting/TFRS6.pdf
http://www.fap.or.th/files/st_accounting/TAS1.pdf
http://www.fap.or.th/files/st_accounting/TAS1.pdf
http://www.fap.or.th/files/st_accounting/TAS1.pdf
http://www.fap.or.th/files/st_accounting/TAS1.pdf
http://www.fap.or.th/files/st_accounting/TAS33.pdf
http://www.fap.or.th/files/st_accounting/TAS33.pdf
http://www.fap.or.th/files/st_accounting/TAS10.pdf
http://www.fap.or.th/files/st_accounting/TAS10.pdf
http://www.fap.or.th/files/st_accounting/TAS8.pdf
http://www.fap.or.th/files/st_accounting/TAS8.pdf
http://www.fap.or.th/files/st_accounting/TAS24.pdf
http://www.fap.or.th/files/st_accounting/TAS24.pdf
http://www.fap.or.th/files/st_accounting/IFRS8.pdf
http://www.fap.or.th/files/st_accounting/IFRS8.pdf
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เงื่อนไขการรวมสว่นงาน และเกณฑเ์ชงิปรมิาณไดอ้ย่างเหมาะสม 
ง. การจดัท างบการเงินรวม การรวมธรุกิจ และกิจการรว่มค้า 

1. การจดัท างบการเงินรวม การรวมธรุกิจ และกิจการรว่มค้า 
- เขา้ใจหลกัการและวตัถุประสงคข์องการจดัท างบการเงนิรวม 
- เขา้ใจนิยามของบรษิทัย่อย และสามารถระบุถงึสถานการณ์ทีไ่ม่ต้องรวม

งบการเงนิของบรษิทัย่อยไวใ้นงบการเงนิรวม 
- อธิบายความจ าเป็นที่บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยต้องใช้รอบระยะเวลา

รายงานและนโยบายบญัชทีีเ่หมอืนกนั รวมถงึแนวทางปฏบิตัิหากมกีาร
ใชร้อบระยะเวลารายงานและนโยบายบญัชทีีต่่างกนั 

- จดัท างบแสดงฐานะการเงินรวม งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และงบ
แสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้รวม ในกรณีทีม่สี่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มี
อ านาจควบคุม และค่าความนิยม 

- อธิบายเหตุผลในการตัดยอดคงเหลอื รายการบญัชี รวมถึงรายได้และ
ค่าใชจ้่ายระหว่างกนัของกจิการทีอ่ยู่ในกลุ่ม เมื่อจดัท างบการเงนิรวม 

- อธิบายความส าคญัของการรบัรู้และวดัมูลค่าสนิทรพัย์ที่ระบุได้ที่ได้มา 
และหนี้สนิทีร่บัมาในการซือ้ธุรกจิดว้ยมลูค่ายุตธิรรม 

- เขา้ใจค านิยามของบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ รวมถงึจดัท างบการเงนิรวม
ได ้

- มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่27 (ปรบัปรุง 
2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบ
การเงนิเฉพาะกจิการ 

- มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่28 (ปรบัปรุง 
2555) เรื่อง เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 

- มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่31 (ปรบัปรุง 
2555) เรื่อง สว่นไดเ้สยีในการร่วมคา้ 

- มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่
3 (ปรบัปรุง 2555) เรื่อง การรวมธุรกจิ 

 

 

มาตรฐานการบญัชีท่ีไมอ่ยู่ในขอบเขตของการทดสอบ 
- มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่7 (ปรบัปรุง 2555) เรื่อง งบกระแสเงนิสด 
- มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่20 (ปรบัปรุง 2552) เรื่อง การบญัชสี าหรบัเงนิอุดหนุนจากรฐับาลฯ  
- มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่29 เรื่อง การรายงานทางการเงนิในสภาพเศรษฐกจิทีเ่งนิเฟ้อรุนแรง 
- มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่103 เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิของธนาคารและสถาบนัการเงนิทีค่ลา้ยคลงึ

กนั  
- มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่104 เรื่อง การบญัชสี าหรบัการปรบัโครงสรา้งหน้ีทีม่ปีญัหา  
- มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่106 เรื่อง การบญัชสี าหรบักจิการทีด่ าเนินธุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุน  
- มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่4 เรื่อง สญัญาประกนัภยั   
 
นอกจากนี้ ผูเ้ขา้ทดสอบควรศกึษาการตคีวามมาตรฐานการบญัช ีการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ   
รวมถงึแนวปฏบิตัทิางการบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบัหวัขอ้ที่อยู่ในขอบเขตการทดสอบ โดยสามารถ Download เอกสารที่
เกีย่วขอ้งต่างๆ ไดจ้าก www.fap.or.th  

http://www.fap.or.th/files/st_accounting/TAS27.pdf
http://www.fap.or.th/files/st_accounting/TAS27.pdf
http://www.fap.or.th/files/st_accounting/TAS28.pdf
http://www.fap.or.th/files/st_accounting/TAS28.pdf
http://www.fap.or.th/files/st_accounting/TAS31.pdf
http://www.fap.or.th/files/st_accounting/TAS31.pdf
http://www.fap.or.th/files/st_accounting/TFRS3.pdf
http://www.fap.or.th/files/st_accounting/TFRS3.pdf
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http://www.fap.or.th/files/st_accounting/TAS20.pdf
http://www.fap.or.th/files/st_accounting/TAS29.pdf
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