รายละเอียดเนื้อหาและเค้าโครงของวิชาที่ต้องทดสอบ
เกี่ยวกับวิชาชีพของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ชื่อวิชา

การบัญชี 2

ขอบเขตของวิชา

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการจัดทาบัญชีและงบการเงิน ที่เกี่ยวกับรายได้ การนาเสนองบการเงิน การ
เปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของ
สภาวิชาชีพบัญชีที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน รวมถึงความรู้เกี่ยวกับการบัญชีต้นทุน

หัวข้อและเนื้อหา
รายได้
1. รายได้
1.1 การขายสินค้า
1.2 การให้บริการ
1.3 ดอกเบี้ย ค่าสิทธิ และเงินปันผล
1.4 โปรแกรมสิทธิพิเศษสาหรับลูกค้า

1.5 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
2. สัญญาก่อสร้าง

การนาเสนองบการเงิน
1. การนาเสนองบการเงิน
1.1 งบแสดงฐานะการเงิน
1.2 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
1.3 งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของเจ้าของ
1.4 งบกระแสเงินสด
1.5 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
2. งบการเงินระหว่างกาล

3. การรายงานทางการเงินใน
สภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
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เพื่ อ ให้ เข้ า ใจวิ ธี ป ฏิ บั ติ ท างการบั ญ ชี - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18
เกี่ ย วกั บ การรั บ รู้ การวั ด มู ล ค่ า และ
(ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได้
ปั ญ หาในทางปฏิ บั ติ ต ลอดจนการ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายได้
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง โปรแกรม
สิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
- การตี ความมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 31
(ปรั บ ปรุ ง 2560) เรื่ อ ง รายได้ -รายการ
แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การโอน
สินทรัพย์จากลูกค้า
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่11 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
- การตีความมาตรฐานการรายงานทาการเงิน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาการ
ก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
เพื่อให้เข้าใจหลักเกณฑ์การนาเสนอ - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560)
งบการเงิ น แบบสมบู ร ณ์ และเพื่ อ ให้
เรื่อง การนาเสนองบการเงิน
เข้าใจรูป แบบและปั ญ หาในการจัด ท า
งบการเงินต่างๆ ตลอดจนการเปิดเผย
ข้อมูลในงบการเงินและให้ทราบถึงการ
น าเสนอรายงานทางการเงิน ในสภาพ - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง2560)
เศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
เรื่อง งบกระแสเงินสด
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
- การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรายงาน
ทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
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- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560)เรื่อง การปรับปรุง
ย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
(ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรายงานทางการเงิน
ในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง

การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
1. ส่วนงานดาเนินงาน

เพื่อให้เข้าใจวิธีปฏิบัติทางการบัญ ชี - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2560) เรื่อง ส่วนงานดาเนินงาน
เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลหรือส่วนงาน
ดาเนินงาน การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
ของธนาคารและสถาบันการเงินทีค่ ล้ายคลึงกัน
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ
ที่ เกี่ย วข้องกัน การแสดงรายการและ
การเปิดเผยข้อมูลสาหรับเครื่องมือทาง
การเงิน เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลา
รายงาน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้
เพื่อขาย และการดาเนินงานที่ยกเลิกและ
การเปิ ดเผยข้ อมู ลส าหรั บสั ญ ญ า
ประกันภัย
2. การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของ
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 103 เรื่อง การ
ธนาคารและสถาบันการเงินที่คล้ายคลึงกัน
เปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของธนาคารและ
สถาบันการเงินที่คล้ายคลึงกัน (ฉบับที่ 27 เดิม)
3. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
4. การแสดงรายการและการเปิดเผย
ข้อมูลสาหรับเครื่องมือทางการเงิน
5. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลา
รายงาน
6. สัญญาประกันภัย
7. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้
เพื่อขายและการดาเนินงานที่ยกเลิก

- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่24 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559 )
เรื่อง การแสดงรายการและการเปิดเผย
ข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง
2560)เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบ
ระยะเวลารายงาน
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
(ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาประกันภัย
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุง 2560) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ถือไว้เพื่อขายและการดาเนินงานที่ยกเลิก

เรื่องอื่นๆ
เพื่อให้เข้าใจ :1. ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลง - วิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการแปลงค่า - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
ของอั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
รายการที่เกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ต่างประเทศ
รวมทั้งการแปลงค่างบการเงินทีเ่ ป็น
เงินตราต่างประเทศ
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2. กาไรต่อหุ้น
3. นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีและ
ข้อผิดพลาด

4. สัญญาเช่า (ทางด้านผู้ให้เช่า)

5. การบั ญ ชี ส าหรั บ เงิ นอุ ดหนุ น จาก
รั ฐ บาลและ การเปิ ด เผยข้ อ มู ล
เกี่ยวกับความช่วยเหลือจาก รัฐบาล
ทางบัญชีและข้อผิดพลาด

6. การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

7. การวัดมูลค่ายุติธรรม

8. ข้ อตกลงสั มปทานบริการและการ
เปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทาน
บริการ

9. การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้กับ
เจ้าของ
10. เกษตรกรรม

เอกสารแนบท้ายประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ 84/2561

วัตถุประสงค์

เอกสารที่ต้องศึกษา

- วิธีการคานวณกาไรต่อหุ้นในกรณีต่างๆ - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง กาไรต่อหุ้น
- วิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560)
ในงบการเงินในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
เรื่อง นโยบายการบั ญ ชี การเปลี่ ยนแปลง
นโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลงประมาณ
ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
การบั ญชี รวมถึงการแก้ไขข้อผิ ดพลาด
ทางการบัญชี การแสดงรายการบางรายการ
ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- วิ ธี ป ฏิ บั ติ ท างการบั ญ ชี เกี่ ย วกั บ - มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 17 (ปรั บ ปรุ ง
สัญญาเช่า (ทางด้านผู้ให้เช่า)
2560) เรื่อง สัญญาเช่า(ทางด้านผู้ให้เช่า)
- การตี ความมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บที่ 15
(ปรั บปรุง 2560) เรื่อง สั ญญาเช่ าด าเนิ นงานสิ่งจูงใจให้แก่ผู้เช่า (ทางด้านผู้ให้เช่า)
- วิ ธี ป ฏิ บั ติ ท างการบั ญ ชี ส าหรับ เงิ น - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2560)
อุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผย
เรื่อง การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ
ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
- การตี ความมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 10
(ปรับปรุง 2560) เรื่อง ความช่วยเหลือจาก
รั ฐ บาล-กรณี ที่ ไ ม่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งอย่ าง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดาเนินงาน
-วิธี ก ารปฏิ บั ติ ท างการบั ญ ชี แ ละการ - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 2
เปิ ด เผยข้อมู ล ในงบการเงิน ในกรณี ที่
(ปรับ ปรุง 2560) เรื่อง การจ่ ายโดยใช้ หุ้ น
กิจการมีการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
เป็นเกณฑ์
-เพื่อให้เข้าใจถึงเรื่องของการวัดมูลค่า - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
ยุ ติ ธ รรมตลอดจนการเปิ ด เผยข้อ มู ล
(ปรับปรุง 2560) เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
เกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม
- วิ ธี ป ฏิ บั ติ ท างการบั ญ ชี ส าหรั บ - การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทาง
ข้อตกลงสัมปทานบริการ
การเงิ น ฉบั บ ที่ 12 (ปรับ ปรุ ง 2560)เรื่อ ง
ข้อตกลงสัมปทานบริการ
- การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
(ปรับปรุง 2560) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล
ของข้อตกลงสัมปทานบริการ
- วิธีปฏิบัติทางการบัญชี สาหรับการ - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
จ่ายสินทรัพย์ทไี่ ม่ใช่เงินสดให้กบั เจ้าของ
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การจ่าย
สินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้กับเจ้าของ
- วิธีปฏิบัติทางการบัญชีสาหรับ
สินทรัพย์ชีวภาพและผลิตผล
ทางการเกษตร

- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง เกษตรกรรม
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เกี่ยวกับวิชาชีพของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
หัวข้อและเนื้อหา

วัตถุประสงค์

การบัญชีต้นทุน
1. ต้นทุนและวัตถุประสงค์ของการบันทึกบัญชีต้นทุน
1.1 วัตถุประสงค์ของการบัญชีต้นทุน
1.2 การจาแนกประเภทต้นทุน
1.3 ส่วนประกอบของต้นทุนการผลิต
1.4 ต้นทุนการผลิตในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
1.5 ระบบต้นทุนจริงและระบบต้นทุนปกติ
1.6 การบันทึกบัญชีระบบต้นทุนการผลิต
1.7 ระบบต้นทุนมาตรฐานและการ
วิเคราะห์ผลต่าง
1.8 การบันทึกบัญชีระบบต้นทุนมาตรฐาน

เพื่อให้เข้าใจวิธีปฏิบัติทางการบัญชี
เกี่ยวกับวัต ถุประสงค์ของการบัญ ชี
ต้ น ทุ น การจ าแนกประเภทต้ น ทุ น
ส่ ว นประกอบของต้ น ทุ น การผลิ ต
ต้ น ทุ น การผลิ ต ในงบก าไรขาดทุ น
เบ็ ด เสร็จ ระบบต้ น ทุ น จริง ระบบ
ต้ น ทุ นปกติ ระบบต้ นทุ นมาตรฐาน
และการวิเคราะห์ผลต่าง การบันทึก
บั ญ ชี ต้ น ทุ น การผลิ ต และระบบ
ต้นทุนมาตรฐาน

2. การคานวณต้นทุนและการบันทึกบัญชี
2.1 ระบบต้นทุนงานสั่งทา
2.2 ระบบต้นทุนช่วงการผลิต
3. การปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิต
3.1 อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตแบบ
อัตราเดียวทั้งโรงงาน
3.2 อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตสาหรับ
แต่ละแผนกการผลิต
3.3 ต้นทุนฐานกิจกรรม
3.4 การปันส่วนต้นทุนแผนกบริการ
3.4.1 วิธีปันส่วนโดยตรง
3.4.2 วิธีปันส่วนตามลาดับขั้น
3.4.3 วิธีปันส่วนแบบสลับ
4. การปันส่วนต้นทุนร่วมและการบัญชีสาหรับ
ผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้
4.1 การปันส่วนต้นทุนร่วม
4.1.1 วิธีจานวนหน่วยผลผลิต
4.1.2 วิธีมูลค่าขาย ณ จุดแยกตัว
4.1.3 วิธีมูลค่าขายที่คาดว่าจได้รับสุทธิ
4.1.4 วิธีมูลค่าขายที่ปรับปรุง
4.1.5 วิธีใช้เกณฑ์กาหนดน้าหนัก
4.2 การปันส่วนต้นทุนร่วมให้ผลิตภัณฑ์พลอยได้
4.3 การบัญชีสาหรับผลิตภัณฑ์ร่วม
และผลิตภัณฑ์พลอยได้

เอกสารแนบท้ายประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ 84/2561

เอกสารประกอบ

เพื่อให้ทราบหลักการและวิธีการ
สะสมต้นทุน การบันทึกบัญชี รวมถึง
วิ ธี บั นทึ กบั ญชี เกี่ ยวกั บของเสี ย
เศษซาก และงานมีตาหนิ
เพื่ อ ให้ เข้ า ใจหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี
ปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับการปัน
ส่ วนค่า ใช้ จ่ ายการผลิ ต และต้ น ทุ น
แผนกบริ ก ารรวมทั้ ง การค านวณ
ต้นทุนตามแนวคิดระบบต้นทุนฐาน
กิจกรรม

เพื่อให้เข้าใจหลักเกณฑ์และ
วิธีการ ปฏิบัติทางการบัญชีสาหรับ
ผลิตภัณฑ์ ร่วมและผลิตภัณฑ์
พลอยได้
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