หน้ าที่ 1/4

รายละเอี ย ดเนื้ อหาและเค้ าโครงของวิ ช าที่ ต้ องทดสอบเกี่ ย วกั บ วิ ช าชี พ ของผู้ ขอขึ้ นทะเบี ย นเป็ นผู้ สอบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าต
โดยคณะอนุกรรมการทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี ออกตามข้ อกาหนดสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง ขอบเขตของวิชาที่ต้อง
ทดสอบเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็ นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2555

ชื่อวิชา

การบัญชี 2

ขอบเขตของวิชา ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการจัดทาบัญชีและงบการเงิน ที่เกี่ยวกับรายได้ การนาเสนองบการเงิน การเปิ ดเผยข้ อมูล
ในงบการเงิ น ตลอดจนเรื่ อ งอื่นๆ ให้ เ ป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นของสภาวิ ช าชี พ บั ญชี ท่ี
ประกาศใช้ ในปัจจุบัน รวมถึงความรู้เกี่ยวกับการบัญชีต้นทุน
หัวข้อและเนื้ อหา
รายได้
1. รายได้
1.1 การขายสินค้ า
1.2 การให้ บริการ
1.3 ดอกเบี้ย ค่าสิทธิ และเงินปันผล
2. สัญญาก่อสร้ าง

การนาเสนองบการเงิน
1. การนาเสนองบการเงิน
1.1 งบแสดงฐานะการเงิน
1.2 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
1.3 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วน
ของเจ้ าของ
1.4 งบกระแสเงินสด
1.5 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
2. งบการเงินระหว่างกาล

3. การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ
ที่เงินเฟ้ อรุนแรง

วัตถุประสงค์

เอกสารที่ตอ้ งศึกษา

เพื่ อให้ เข้ าใจวิ ธี ป ฏิ บั ติ ท างการบั ญ ชี - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18
เกี่ยวกับการรั บรู้ การวัดมูลค่ า และปั ญหา
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง รายได้
ในทางปฏิบัติตลอดจนการเปิ ดเผยข้ อมู ล
เกี่ยวกับรายได้
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาก่อสร้ าง
- การตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง สัญญาการ
ก่อสร้ างอสังหาริมทรัพย์
เพื่ อ ให้ เข้ า ใจหลั ก เกณฑ์ ก ารน าเสนองบ - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1
การเงิ น แบบสมบู ร ณ์ และเพื่ อ ให้ เข้ า ใจ
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนาเสนอ
รูปแบบและปั ญหาในการจัดทางบการเงิน
งบการเงิน
ต่ างๆ ตลอดจนการเปิ ดเผยข้ อ มู ลในงบ
การเงิ น และให้ ทราบถึ ง การน าเสนอ
รายงานทางการเงิ นในสภาพเศรษฐกิจ ที่ - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7
เงินเฟ้ อรุนแรง
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบกระแสเงินสด
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงิน
ระหว่างกาล
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง
การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุนแรง

หน้ าที่ 2/4

หัวข้อและเนื้ อหา
การเปิ ดเผยข้อมู ลในงบการเงิน
1. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจาแนกตาม
ส่วนงาน

วัตถุประสงค์

เอกสารประกอบ

เพื่ อให้ เข้ าใจวิ ธี ป ฏิ บั ติ ท างการบั ญ ชี - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกี่ยวกับการเสนอข้ อมูลทางการเงินจาแนก
ฉบับที่ 8 เรื่อง ส่วนงานดาเนินการ
ตามส่ ว นงาน การเปิ ดเผยข้ อมู ล ในงบ
การเงินของธนาคารและสถาบันการเงินที่ - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 103
2. การเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินของ
(ปรับปรุง 2549) เรื่อง การเปิ ดเผย
ธนาคารและสถาบันการเงินที่คล้ ายคลึงกัน คล้ ายคลึงกัน การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน การแสดง
ข้ อมูลในงบการเงินของธนาคารและ
รายการและการเปิ ดเผยข้ อมู ล ส าหรั บ
สถาบันการเงินที่คล้ ายคลึงกัน
เครื่องมือทางการเงิน เหตุ การณ์ภายหลัง
(ฉบับที่ 27 เดิม)
รอบระยะเวลารายงาน สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24
3. การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ
หมุ น เวี ย นที่ ถื อ ไว้ เพื่ อขาย และการ
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง การเปิ ดเผย
กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ดาเนินงานที่ยกเลิก
ข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้ องกัน
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107
4. การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้ อมูล
เรื่อง การแสดงรายการและ
สาหรับเครื่องมือทางการเงิน
การเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับเครื่องมือทาง
การเงิน (ฉบับที่ 48 เดิม)
- การตีความมาตรฐานการบัญชี เรื่องที่ 3
เครื่องมือทางการเงินแบบผสมที่ออก
โดยสถาบันการเงิน
5. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

6. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขายและ
การดาเนินงานที่ยกเลิก

เรื่องอื่นๆ
1. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

2. กาไรต่อหุ้น

- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง เหตุการณ์
ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อ
ขายและการดาเนินงานที่ยกเลิก
เพื่อให้ เข้ าใจ:- วิธปี ฏิบัติทางการบัญชีและการแปลง - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21
ค่ารายการที่เกี่ยวกับเงินตรา
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบจาก
ต่างประเทศรวมทั้งการแปลงค่างบ
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
การเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
เงินตราต่างประเทศ
- วิธกี ารคานวณกาไรต่อหุ้นในกรณี
ต่างๆ
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง กาไรต่อหุ้น
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หัวข้อและเนื้ อหา
3. นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด

4. สัญญาเช่ า(ทางด้ านผู้ให้ เช่า)

5. การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
และ การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับความ
ช่วยเหลือจากรัฐบาลทางบัญชีและ
ข้ อผิดพลาด

6. การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์

การบัญชีตน้ ทุน
1. ต้ นทุนและวัตถุประสงค์ของการบันทึก
บัญชีต้นทุน
1.1 วัตถุประสงค์ของการบัญชีต้นทุน
1.2 การจาแนกประเภทต้ นทุน
1.3 ส่วนประกอบของต้ นทุนการผลิต
1.4 ต้ นทุนการผลิตในงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ
1.5 ระบบต้ นทุนจริง และระบบต้ นทุน
ปกติ
1.6 ระบบต้ นทุนมาตรฐานและการ
วิเคราะห์ผลต่าง
1.7 การบันทึกบัญชีต้นทุนการผลิตและ
ระบบต้ นทุนมาตรฐาน
2. การคานวณต้ นทุนและการบันทึกบัญชี
2.1 ระบบต้ นทุนงานสั่งทา
2.2 ระบบต้ นทุนช่วงการผลิต

วัตถุประสงค์
- วิธปี ฏิบัติทางการบัญชีและการ
เปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินในกรณีท่ี
มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
การเปลี่ยนแปลงประมาณการบัญชี
รวมถึงการแก้ ไขข้ อผิดพลาดทางการ
บัญชี การแสดงรายการบางรายการ
ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- วิธปี ฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับ
สัญญาเช่ า (ทางด้ านผู้ให้ เช่า)
- วิ ธี ป ฏิ บั ติ ท างการบั ญ ชี ส าหรั บ เงิ น
อุดหนุ นจากรั ฐบาลและการเปิ ดเผย
ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความช่ ว ยเหลื อ จาก
รัฐบาล
- วิ ธี ป ฏิ บั ติ ท างการบั ญ ชี แ ละการ
เปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินในกรณีท่ี
กิจการมีการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์

เพื่ อให้ เข้ าใจวิ ธี ป ฏิ บั ติ ท างการบั ญ ชี
เกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ของการบัญชีต้นทุน
การจาแนกประเภทต้ นทุน ส่วนประกอบ
ของต้ นทุนการผลิต ต้ นทุนการผลิตในงบ
กาไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จ ระบบต้ นทุ นจริ ง
ระบบต้ นทุ นปกติ ระบบต้ นทุ นมาตรฐาน
และการวิเคราะห์ผลต่าง การบันทึกบัญชี
ต้ น ทุ น ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ ร ะ บ บ ต้ น ทุ น
มาตรฐาน

เพื่อให้ ทราบหลักการและวิธกี ารสะสม
ต้ นทุน การบันทึกบัญชี รวมถึงวิธบี นั ทึก
บัญชีเกี่ยวกับของเสีย เศษซาก และงานมี
ตาหนิ

เอกสารประกอบ
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบาย
การบัญชีการเปลี่ยนแปลงประมาณ
การทางบัญชีและข้ อผิดพลาด
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเช่า
(ทางด้ านผู้ให้ เช่า)
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง การบัญชี
สาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ
เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับความ
ช่วยเหลือจากรัฐบาล
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 เรื่องการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ น
เกณฑ์

หน้ าที่ 4/4

หัวข้อและเนื้ อหา
3. การปันส่วนค่าใช้ จ่ายการผลิต
3.1 อัตราค่าใช้ จ่ายการผลิตแบบอัตรา
เดียวทั้งโรงงาน
3.2 อัตราค่าใช้ จ่ายการผลิตสาหรับแต่ละ
แผนกการผลิต
3.3 ต้ นทุนฐานกิจกรรม
3.4 การปันส่วนต้ นทุนแผนกบริการ
3.4.1 วิธปี ันส่วนโดยตรง
3.4.2 วิธปี ันส่วนตามลาดับขั้น
3.4.3 วิธปี ันส่วนแบบสลับ

วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ เข้ าใจหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ป ฏิ บั ติ
ทางการบัญชีเกี่ยวกับการปันส่วนค่าใช้ จ่าย
การผลิต และต้ นทุนแผนกบริการ รวมทั้ง
การค านวณต้ นทุ น ตามแนวคิ ด ระบบ
ต้ นทุนฐานกิจกรรม

4. การปันส่วนต้ นทุนร่วมและการบัญชี
สาหรับผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์
พลอยได้
4.1 การปันส่วนต้ นทุนร่วม
เพื่อให้ เข้ าใจหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ
4.1.1 จานวนหน่วย
ทางการบั ญ ชี ส าหรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ร่ ว มและ
4.1.2 วิธมี ูลค่าขาย
ผลิตภัณฑ์พลอยได้
4.1.3 วิธมี ูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับสุทธิ
4.2 การบัญชีสาหรับผลิตภัณฑ์ร่วมและ
ผลิตภัณฑ์พลอยได้

เอกสารประกอบ

