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ชื่อวิชา  การบัญชี 1 

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

 

หัวข้อและเนื้อหา   วัตถุประสงค์   เอกสารที่ต้องศึกษา 
การบัญชีการเงิน 
1. กรอบแนวคิดสำหรับการรายงาน 
    ทางการเงิน 

 
เพ ื ่อให ้เข ้าใจหล ักเกณฑ์ ในการจ ัดทำ 
งบการเงินภายในกรอบของกรอบแนวคิด
สำหรับการรายงานทางการเงิน 

 
- กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน  

สินทรัพย ์
1. สินทรัพย์หมุนเวียน  
  1.1 สินค้าคงเหลือ 

 
เพื่อให้เข้าใจวิธีปฏิบัติทางการบัญชีเกี ่ยวกับ 
การรับรู้ การวัดมูลค่า และปัญหาในทางปฏิบัติ 
ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลเกี ่ยวกับ ลูกหนี้  
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และสินค้าคงเหลือ 

 
-  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 เรื่อง สินค้าคงเหลือ 

      

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

 
  

2.1 การรวมธุรกิจ 

 
2.2 งบการเงินรวม  
 

- มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 3   
  เร่ือง การรวมธุรกิจ 
 

- มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที่ 10 
 เร่ือง งบการเงินรวม 
 

2.3 งบการเงินเฉพาะกิจการ - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27  
  เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

2.4 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 

- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  28  
  เร่ือง  เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
 

2.5 การร่วมการงาน 

 
 

2.6 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วน 
     ได้เสียในกิจการอ่ืน 
 

 - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 
   เร่ือง การร่วมการงาน 
 

- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 
  เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียใน 
  กิจการอ่ืน 
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หัวข้อและเนื้อหา   วัตถุประสงค์   เอกสารที่ต้องศึกษา 
3. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์   

3.1 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

 
เพื่อ 

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

 

- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16  
 เร่ือง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
 

- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 ฉบบัที่ 1 เรื่อง การเปลีย่นแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้น  
 จากการร้ือถอนการบูรณะและหนี้สินที่มลีักษณะ  
 คล้ายคลึงกนั 
 

- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 ฉบับที่ 5 เร่ือง สิทธิในสว่นได้เสียจากกองทุนการ 
 รื้อถอน การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
 

3.2 ต้นทุนการกู้ยืม - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม 
3.3 สัญญาเชา่  
 (ทางดา้นผู้เช่า) 

- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16  
  เร่ือง สัญญาเช่า (ทางดา้นผู้เชา่) 

 

4. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

 

เพื่อให้เข้าใจวิธีปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับ
การรับรู ้ การวัดมูลค่าและปัญหาในทาง
ปฏิบัติ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 

- มาตรฐานการบัญช ีฉบบัที่ 38  
 เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

-  การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32  
เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทนุเว็บไซต์   

5. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน เพื่อให้เข้าใจวิธีปฏิบัติทางการบญัชีเกี่ยวกับ
การรับรู้ การวดัมูลค่าและปัญหาในทาง
ปฏิบัติ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ  

-  มาตรฐานการบัญช ีฉบบัที่ 40  
 เร่ือง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 
 

6. การสำรวจและประเมินค่าแหล่ง 
    ทรัพยากรแร่ 

เพื่อให้เข้าใจวิธีปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับ
การรับรู ้ การวัดมูลค่าและปัญหาในทาง
ปฏิบัติ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
สำรวจ และการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่   

- มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 6  
เร่ือง การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

-  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 
เรื่อง ตน้ทนุการเปิดหนา้ดนิในชว่งการผลิตสำหรับ
เหมืองผิวดนิ 

7. การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 

เพ ื ่อให ้เข ้าใจว ิธ ีปฏ ิบ ัต ิทางการบัญชี
เกี ่ยวกับการรับรู้ การวัดมูลค่าและปัญหา
ในทางปฏิบัติ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลที่
เกี่ยวกับการด้อยค่าของสินทรัพย์ 

- มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่36  
เรื่อง การด้อยคา่ของสนิทรัพย ์

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

- มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้
- การตีความมาตรฐานการบัญช ีฉบับที่ 25   
  เร่ือง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทาง  
  ภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น 
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หัวข้อและเนื้อหา   วัตถุประสงค์   เอกสารที่ต้องศึกษา 
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
  ฉบับที่ 21 เรื่อง เงินที่นำส่งรัฐ 
 

9. หนี้สิน 
 
 

 

เพ ื ่อให ้เข ้าใจว ิธ ีปฏ ิบ ัต ิทางการบัญชี
เกี ่ยวกับการรับรู้ การวัดมูลค่าและปัญหา
ในทางปฏิบัติ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูล 
เก่ียวกับประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่ อาจ
เกิดขึ ้นและสินทรัพย์ที ่อาจเกิดขึ้น และ
ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 

 

 

- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เร่ือง ประมาณการ
หนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจ
เกิดขึ้น 

9.1 ประมาณการหนี้สนิ หนีส้ินทีอ่าจ  
     เกิดขึ้นและสินทรัพยท์ี่อาจเกิดขึ้น 
 
9.2 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19  
  เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 เรื่อง การบัญชีและ
การรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน 

 

- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 14 เรื่อง ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการ 
ผลประโยชน์ข ้อกำหนดเง ินท ุนข ั ้นต ่ำ และ
ปฏิสัมพันธ์ของ รายการเหล่านี้สำหรับมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที ่ 19 เร ื ่อง ผลประโยชน์ของ
พนักงาน 

 
 

10. เครื่องมือทางการเงิน 
 

เพื่อให้เข้าใจวิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี ่ยวกับ
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน 
การด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินและ
การบัญชีป้องกันควาเสี่ยง 

- มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 9 

เร่ือง เครื่องมือทางการเงิน 

 


