1

รายละเอียดเนือ้ หาและเค้ าโครงของหัวข้ อทีอ่ ยู่ในขอบเขตการทดสอบ
โครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย (DipTFR)
รูปแบบของข้อสอบอัตนัยประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนทีห่ นึ่ง : ทดสอบความรูเ้ กีย่ วกับงบการเงินสาหรับกลุ่มกิจการในหัวข้อ ง. ซึง่ เป็ นข้อบังคับ 40 คะแนน
ส่วนทีส่ อง : ทดสอบความรูเ้ กีย่ วกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยในเรื่องอื่นๆ โดยผูเ้ ข้าทดสอบสามารถเลือก
ทีจ่ ะทาสามข้อจากจานวนทัง้ หมดสีข่ อ้ โดยในแต่ละข้อมีคะแนนข้อละ 20 คะแนน รวม 60 คะแนน
รวมคะแนนทัง้ หมด 100 คะแนน โดยผูเ้ ข้ารับการทดสอบต้องได้คะแนนอย่างน้อยร้อยละ 60
รายละเอียดเนื้อหาและเค้าโครงหัวข้อการทดสอบ มีดงั นี้

หัวข้อการทดสอบ
ก. แม่บทการบัญชีและการรายงานทางการเงิ น
- ตระหนักถึงความสาคัญของมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน หลักเกณฑ์ในการจัดทางบการเงินภายในกรอบของแม่บท
การบัญชี รวมถึงปญั หาและอุปสรรคในการนามาตรฐานการบัญชีและการ
รายงานทางการเงินมาใช้
ข. องค์ประกอบของงบการเงิ น
1. รายได้ ลูกหนี้ หนี้ สูญ และหนี้ สงสัยจะสูญ
- เข้า ใจหลัก เกณฑ์ก ารรับ รู้ร ายได้ส าหรับ การขายสิน ค้า การให้บ ริก าร
ดอกเบีย้ ค่าสิทธิและเงินปนั ผล
- เข้าใจเนื้อหาของรายการบัญชีและสามารถระบุสถานการณ์ ทเ่ี ข้าเกณฑ์
การรับรูร้ ายได้ว่าควรรับรูร้ ายได้เมื่อใด
- เข้าใจวิธป
ี ฏิบตั ทิ างการบัญชีเกีย่ วกับลูกหนี้ หนี้สญ
ู หนี้สงสัยจะสูญ
2. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
- เข้า ใจหลัก เกณฑ์ และสามารถระบุ ส ถานการณ์ แ ละช่ ว งเวลาที่ม ี ก าร
เริม่ ต้นการรวมต้นทุนการกู้ยมื เป็ นราคาทุนของสินทรัพย์ และการหยุด
พักหรือการสิน้ สุดการรวมต้นทุนการกูย้ มื เป็ นราคาทุนของสินทรัพย์
- เข้าใจหลักเกณฑ์ในการรับรู้ต้นทุนของรายการทีด
่ นิ อาคารและอุปกรณ์
เป็ นสินทรัพย์ และสามารถวัดมูลค่าส่วนประกอบของราคาทุนได้
- เข้าใจหลักเกณฑ์การวัดมูลค่าภายหลังการรับรูร้ ายการ ซึง่ ประกอบด้วย
วิธรี าคาทุนและวิธกี ารตีราคาใหม่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
- สามารถคานวณค่า เสื่อมราคาได้อย่า งถูกต้องสาหรับส่ว นประกอบของ
รายการที่ดิน อาคารและอุ ปกรณ์ แต่ ละส่ว นแยกต่ างหากจากกัน เมื่อ
ส่วนประกอบแต่ละส่วนนัน้ มีตน้ ทุนทีม่ นี ยั สาคัญ (component approach)
- เข้า ใจวิธ ีป ฏิบ ัติ ท างการบัญ ชีเ กี่ย วกับ การรับ รู้ การวัด มู ล ค่ า ส าหรับ

มาตรฐานการบัญชีและการ
รายงานทางการเงิ นที่เกี่ยวข้อง
-

แม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2552)

-

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง
2555) เรื่อง รายได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 101 เรื่อง หนี้
สงสัยจะสูญและหนี้สญ
ู (ฉบับที่ 11 เดิม)

-

-

-

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง
2552) เรื่อง ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง
2552) เรื่อง ต้นทุนการกูย้ มื
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง
2552) เรื่ อ ง อสัง หาริม ทรัพ ย์ เ พื่อ การ
ลงทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่
5 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สินทรัพย์ไม่
หมุ น เวี ย นที่ ถื อ ไว้ เ พื่ อ ขายและการ
ดาเนินงานทีย่ กเลิก
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-

3.
-

4.
-

5.
-

6.
-

-

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เข้า ใจวิธีป ฏิบ ัติท างการบัญ ชีเ กี่ย วกับ การรับ รู้ การวัด มู ล ค่ า ส าหรับ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพื่อขายและการดาเนินงานทีย่ กเลิก
เปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับหัวข้อต่างๆ ในงบการเงินได้อย่างถูกต้อง
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
วัดมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์ และวัดมูลค่าผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าได้
สามารถยกตัวอย่างและระบุสถานการณ์ท่มี ขี อ้ บ่งชี้ว่าสินทรัพย์อาจเกิด
การด้อยค่า
เข้าใจความหมายของหน่วยสินทรัพย์ทก่ี ่อให้เกิดเงินสด
สามารถป นั ส่ ว นผลขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า ให้ก ับ หน่ ว ยสิน ทรัพ ย์ ท่ี
ก่อให้เกิดเงินสดได้อย่างเหมาะสม
สัญญาเช่า
สามารถจาแนกประเภทของสัญญาเช่าได้อย่างเหมาะสม ระหว่างสัญญา
เช่าดาเนินงานและสัญญาเช่าการเงิน
อธิบายผลกระทบของการจัดประเภทสัญญาเช่าที่ไม่ถูกต้อง เช่นการจัด
ประเภทสัญญาเช่าการเงินเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงาน
สามารถบัน ทึก บัญ ชีด้า นผู้เ ช่ า และผู้ใ ห้เ ช่ า ได้อ ย่ า งเหมาะสมสาหรับ
สัญญาเช่าแต่ละประเภท
เปิ ดเผยข้อมูลของสัญญาเช่าในงบการเงินได้อย่างถูกต้อง
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนและค่าความนิ ยม
เข้าใจลักษณะและวิธปี ฏิบตั ทิ างการบัญชีสาหรับค่าความนิยมทีเ่ กิดจาก
การรวมธุรกิจและค่าความนิยมทีเ่ กิดขึน้ ภายในกิจการ
เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างค่าความนิยมกับสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื่นๆ
ได้
เข้า ใจวิธีป ฏิบ ัติท างการบัญ ชีเ กี่ย วกับ การรับ รู้ การวัด มู ล ค่ า ส าหรับ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนต่างๆ เมื่อเริม่ แรก และการวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้
รายการ รวมถึงการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม
สิ นค้าคงเหลือและสัญญาก่อสร้าง
เข้าใจวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีเ กี่ยวกับการรับรู้ การวัดมูลค่า ของสินค้า
คงเหลือ
เข้าใจและสามารถอภิปรายผลของการรับรูก้ าไรจากสัญญาก่อสร้างตาม
ขัน้ ความสาเร็จของงานที่มีต่อกาไรของกิจการ ว่าเป็ นช่องทางให้เกิด
ตกแต่ งงบการเงินและการจัดการกาไร (profit smoothing) หรือไม่
อย่างไร
เข้า ใจวิธีป ฏิบตั ิท างการบัญชีเ กี่ย วกับ การรับรู้ การวัด มูลค่ า และการ
เปิ ดเผยข้อมูลสาหรับสัญญาก่อสร้าง

มาตรฐานการบัญชีและการ
รายงานทางการเงิ นที่เกี่ยวข้อง

-

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง
2555) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์

-

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง
2555) เรื่อง สัญญาเช่า

-

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง
2555) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน

-

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง
2552) เรื่อง สินค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง
2552) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง

-
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มาตรฐานการบัญชีและการ
รายงานทางการเงิ นที่เกี่ยวข้อง

7. เครือ่ งมือทางการเงิ น
- เข้า ใจวิธ ีป ฏิบ ต
ั ิท างการบัญชีเ กี่ย วกับ การรับรู้ การวัด มูลค่ า และการ
เปิ ดเผยข้อมูลสาหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน เครื่องมือทาง
การเงินแบบผสม ตราสารอนุพนั ธ์ และเครื่องมือทางการเงินอื่นๆ

-

8. ประมาณการหนี้ สิน หนี้ สินที่อาจเกิ ดขึน้ และสิ นทรัพย์ที่อาจเกิ ดขึน้
- สามารถอภิ ป รายผลกระทบของการตัง้ ประมาณการหนี้ ส ิน ที่ม ีต่ อ งบ
การเงิน ว่าเป็ นช่องทางให้เกิดการตกแต่งงบการเงินหรือไม่ อย่างไร
- เข้า ใจความหมายของประมาณการหนี้ส ิน ภาระผู ก พัน ตามกฎหมาย
ภาระผูกพันจากการอนุ มาน เหตุ การณ์ ในอดีต และสามารถระบุได้ว่ า
เมื่อใดควรรับรูป้ ระมาณการหนี้สนิ ด้วยจานวนเท่าใด
- เข้า ใจความหมายของหนี้ ส ิน ที่อ าจเกิด ขึ้น และสิน ทรัพ ย์ท่ีอ าจเกิด ขึ้น
รวมถึงวิธปี ฏิบตั ทิ างการบัญชีทเ่ี กีย่ วข้อง
9. ผลประโยชน์ของพนักงาน
- สามารถอธิบ ายลัก ษณะและความแตกต่ า งของโครงการสมทบเงิน ที่
กาหนดไว้ และโครงการผลประโยชน์ทก่ี าหนดไว้
- เข้า ใจวิธ ีป ฏิบ ต
ั ิท างการบัญชีเ กี่ย วกับ การรับรู้ การวัด มูลค่ า และการ
เปิ ดเผยข้อมูลสาหรับโครงการผลประโยชน์ทไ่ี ด้กาหนดไว้
10. ภาษี เงิ นได้
- เข้า ใจวิธ ีป ฏิบ ต
ั ิท างการบัญชีเ กี่ย วกับ การรับรู้ การวัด มูลค่ า และการ
เปิ ดเผยข้อมูลสาหรับการรับรูห้ นี้สนิ ภาษีเงินได้และสินทรัพย์ภาษีเงินได้
ของงวดปจั จุบนั การรับรู้หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
11. ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงของอัต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ต่างประเทศ
- เข้าใจความแตกต่างระหว่างสกุลเงินทีใ่ ช้นาเสนองบการเงินและสกุลเงินที่
ใช้ในการดาเนินงาน และสามารถระบุสกุลเงินทีใ่ ช้ในการดาเนินงานของ
กิจการได้
- เข้าใจวิธป
ี ฏิบตั ทิ างการบัญชีในการรับรูร้ ายการทีเ่ ป็ นเงินตราต่างประเทศ
และการแปลงค่ารายการทีเ่ ป็ นตัวเงิน/ไม่เป็ นตัวเงินทีแ่ สดงในงบการเงิน
12. การจ่ายโดยใช้ห้นุ เป็ นเกณฑ์
- เข้าใจความหมายของการจ่ายโดยใช้หน
ุ้ เป็ นเกณฑ์
- เข้าใจความแตกต่างระหว่างการจ่ายโดยใช้หุน
้ เป็ นเกณฑ์ทช่ี าระด้วยเงิน
สด และการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ทช่ี าระด้วยตราสารทุน รวมถึงวิธี
ปฏิบตั ทิ างการบัญชีทเ่ี กีย่ วข้อง

-

-

-

-

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 เรื่อง
การบัญชีสาหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้
และตราสารทุน (ฉบับที่ 40 เดิม)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 เรื่อง
การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูล
เครื่องมือทางการเงิน (ฉบับที่ 48 เดิม)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง
2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สนิ หนี้สนิ ที่
อาจเกิดขึน้ และสินทรัพย์ทอ่ี าจเกิดขึน้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง
2555) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 เรื่อง การ
บั ญ ชี แ ล ะ ก า ร ร า ย ง า น โ ค ร ง ก า ร
ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง
2555) เรื่อง ภาษีเงินได้

-

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง
2555)
เรื่ อ ง ผลกระทบจากการ
เปลี่ ย นแปลงของอั ต ราแลกเปลี่ ย น
เงินตราต่างประเทศ

-

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่
2 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การจ่ายโดยใช้
หุน้ เป็ นเกณฑ์
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มาตรฐานการบัญชีและการ
รายงานทางการเงิ นที่เกี่ยวข้อง

13. การสารวจและประเมิ นค่าแหล่งทรัพยากรแร่
- สามารถอธิ บ ายเหตุ ผ ล และขอบเขตของการก าหนดมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน เรื่อง การสารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
- เข้าใจวิธก
ี ารปฏิบตั ิทางบัญชีในการรับรู้ การวัดมูลค่า และการทดสอบ
การด้อยค่าของสินทรัพย์ทเ่ี กิดจากการสารวจและการประเมินค่า
ค. การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูล
1. การนาเสนองบการเงิ น
- สามารถอธิบายโครงสร้างและเนื้อหาของงบแสดงฐานะการเงิน งบเฉพาะ
กาไรขาดทุนและ/หรืองบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลีย่ นแปลง
ส่วนของเจ้าของ งบกระแสเงินสด รวมถึงงบการเงินระหว่างกาล

-

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่
6 เรื่อง การสารวจและประเมินค่าแหล่ง
ทรัพยากรแร่

-

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง
2555) เรื่อง การนาเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง
2555) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล

2. กาไรต่อหุ้น
- เข้าใจถึงวัตถุประสงค์และความสาคัญ การแสดงกาไรต่อหุน
้ ในงบการเงิน
เพื่อช่วยให้ผใู้ ช้งบการเงินสามารถเปรียบเทียบผลการดาเนินงานได้
- สามารถคานวณกาไรต่อหุน
้ ขัน้ พืน้ ฐาน รวมถึงกรณีทก่ี จิ การให้หุน้ ปนั ผล
หุน้ โบนัส มีการแตกหุน้ การรวมหุน้ เป็ นต้น
- ระบุเหตุ การณ์ท่ท
ี าให้เกิดกาไรต่อหุน้ ปรับลด และผลกระทบที่มตี ่อผู้ถือ
หุน้ ปจั จุบนั รวมถึงสามารถคานวณกาไรต่อหุ้นปรับลดเมื่อมีหุ้นกู้แปลง
สภาพ หุน้ บุรมิ สิทธิ สิทธิเลือก และใบสาคัญแสดงสิทธิ
- ระบุสถานการณ์ทท
่ี าให้เกิดการปรับเพิม่ ของกาไรต่อหุน้
3. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
- สามารถแยกความแตกต่ า งระหว่ า งเหตุ การณ์ ภ ายหลัง รอบระยะเวลา
รายงานทีต่ อ้ งปรับปรุงและไม่ตอ้ งปรับปรุง
4. นโยบายการบัญ ชี การเปลี่ ย นแปลงประมาณการทางบัญ ชี แ ละ
ข้อผิดพลาด
- เข้า ใจหลัก เกณฑ์ใ นการเลือกและการเปลี่ย นแปลงนโยบายการบัญ ชี
รวมถึงวิธปี ฏิบตั ทิ างการบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลของการเปลีย่ นแปลง
นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชี และการแก้ไข
ข้อผิดพลาด
5. การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน
- เข้าใจคานิยาม และความสาคัญของการเปิ ดเผยข้อมูลของบุคคลหรือ
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
- สามารถเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย
่ วข้องกันได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมตามทีม่ าตรฐานการบัญชีกาหนดไว้
6. ส่วนงานดาเนิ นงาน
ั หาของการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนงานดาเนินงาน
- อภิปรายความสาคัญและปญ
- เข้าใจนิยามของส่วนงานดาเนินงาน และสามารถระบุส่วนงานทีร่ ายงาน

-

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง
2552) เรื่อง กาไรต่อหุน้

-

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง
2552) เรื่อง เหตุ ก ารณ์ ภายหลังรอบ
ระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง
2552) เรื่อ ง นโยบายการบัญ ชี การ
เปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ข้อผิดพลาด

-

-

-

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง
2555) เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับ
บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

-

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่
8 (ปรับปรุง 2555) เรื่อ ง ส่ว นงาน
ดาเนินงาน
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เงื่อนไขการรวมส่วนงาน และเกณฑ์เชิงปริมาณได้อย่างเหมาะสม
ง. การจัดทางบการเงิ นรวม การรวมธุรกิ จ และกิ จการร่วมค้า
1. การจัดทางบการเงิ นรวม การรวมธุรกิ จ และกิ จการร่วมค้า
- เข้าใจหลักการและวัตถุประสงค์ของการจัดทางบการเงินรวม
- เข้าใจนิยามของบริษท
ั ย่อย และสามารถระบุถงึ สถานการณ์ทไ่ี ม่ต้องรวม
งบการเงินของบริษทั ย่อยไว้ในงบการเงินรวม
- อธิบ ายความจ าเป็ นที่บ ริษัท ใหญ่ แ ละบริษัท ย่ อยต้องใช้รอบระยะเวลา
รายงานและนโยบายบัญชีทเ่ี หมือนกัน รวมถึงแนวทางปฏิบตั ิหากมีการ
ใช้รอบระยะเวลารายงานและนโยบายบัญชีทต่ี ่างกัน
- จัดท างบแสดงฐานะการเงินรวม งบกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จ รวม และงบ
แสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม ในกรณีทม่ี สี ่วนได้เสียทีไ่ ม่มี
อานาจควบคุม และค่าความนิยม
- อธิบายเหตุ ผลในการตัดยอดคงเหลือ รายการบัญชี รวมถึง รายได้แ ละ
ค่าใช้จ่ายระหว่างกันของกิจการทีอ่ ยู่ในกลุ่ม เมื่อจัดทางบการเงินรวม
- อธิบายความสาคัญ ของการรับรู้และวัดมูลค่า สินทรัพย์ท่รี ะบุไ ด้ท่ไี ด้ม า
และหนี้สนิ ทีร่ บั มาในการซือ้ ธุรกิจด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
- เข้าใจคานิยามของบริษท
ั ร่วมและการร่วมค้า รวมถึงจัดทางบการเงินรวม
ได้

-

มาตรฐานการบัญชีและการ
รายงานทางการเงิ นที่เกี่ยวข้อง

-

-

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง
2552) เรื่อ ง งบการเงิน รวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง
2555) เรื่อง เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง
2555) เรื่อง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่
3 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การรวมธุรกิจ

มาตรฐานการบัญชีที่ไม่อยู่ในขอบเขตของการทดสอบ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลฯ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเ่ งินเฟ้อรุนแรง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 103 เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินของธนาคารและสถาบันการเงินทีค่ ล้ายคลึง
กัน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104 เรื่อง การบัญชีสาหรับการปรับโครงสร้างหนี้ทม่ี ปี ญั หา
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 เรื่อง การบัญชีสาหรับกิจการทีด่ าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย
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รวมถึงแนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีทเ่ี กีย่ วข้องกับหัวข้อที่อยู่ในขอบเขตการทดสอบ โดยสามารถ Download เอกสารที่
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