โครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย ครั้งที่ 10 (1/2561)

Diploma in Thai Financial
Reporting (Dip-TFR)
หลักสูตรที่ 1 อบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบ Dip TFR
หลักสูตรที่ 2 การทดสอบมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย
		
ที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
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เงินลงทุนในบริษัทร่วม
และการร่วมค้า
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เฉพาะกิจการ
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การรวมธุรกิจ
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เพื่อทดสอบความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย
สำ�หรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ และยกระดับนักบัญชีไทยให้ได้รับ
การยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ
ระยะเวลา สถานที่จัดการอบรมและทดสอบ
จัดอบรม
		
จัดทดสอบ
		

วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 – 16.30 น.
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.30 – 13.30 น.
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

หลักสูตรนี้เหมาะสำ�หรับ

ผู้ผ่านการทดสอบจะได้รับ

• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
• นักบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
• ผู้สนใจทั่วไป

ประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย
รับรองโดยสภาวิชาชีพบัญชี

วิทยากร

คุณภาคภูมิ วณิชธนานนท์

• อนุกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
• ผู้ช่วยผู้จัดการ มาตรฐานการบัญชี สังกัดหน่วยงานมาตรฐานวิชาชีพ สำ�นักงานบัญชีกลาง
บริษัท ปูนซิเมนต์ ไทย จำ�กัด (มหาชน)
• อาจารย์และวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
รวมทั้งหน่วยงานราชการและภาคเอกชน

หัวข้ออบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบ

Dip TFR

การจัดทำ�งบการเงินสำ�หรับกลุ่มกิจการ ซึ่งประกอบด้วย
• มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ
• มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม
• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า

หลักเกณฑ์และลักษณะการทดสอบ
ข้อสอบเป็นแบบอัตนัยทั้งหมด โดยใช้เวลาสอบทั้งสิ้น 4 ชั่วโมง
ข้อสอบประกอบด้วยสองส่วนดังนี้
ส่วนที่หนึ่ง ทดสอบความรู้เกี่ยวกับงบการเงินสำ�หรับกลุ่มกิจการซึ่งเป็นข้อบังคับ
ส่วนที่สอง ทดสอบความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยในเรื่องอื่น ๆ
โดยใช้กรณีศึกษา ผู้เข้าทดสอบสามารถเลือกที่จะทำ�สามข้อจากจำ�นวน
ทั้งหมดสี่ข้อโดยในแต่ละข้อมีคะแนน ข้อละ 20 คะแนน
									
รวมคะแนน

40
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การนับชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำ�บัญชี
และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
1.
2.
3.
4.

ผู้ผ่านการอบรมและทดสอบสามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางด้านบัญชีได้ 32 ชั่วโมง
ผู้ผ่านการทดสอบสามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางด้านบัญชีได้ 20 ชั่วโมง
ผู้ผ่านการอบรมสามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางด้านบัญชีได้ 12 ชั่วโมง
ผู้ที่ทดสอบไม่ผ่านสามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางด้านบัญชีได้ 4 ชั่วโมง

อัตราค่าอบรมและค่าทดสอบ
		

3,000 บาท (2,803.74 บาท + VAT 196.26 บาท)

อัตราค่าทดสอบ 			

2,500 บาท (2,336.45 บาท + VAT 163.55 บาท)

อัตราค่าอบรม

เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบ

สมัครอบรมและทดสอบออนไลน์ ได้ที่ www.fap.or.th

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
@FAP.FAMILY
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องอบรม โทร. 02 685 2558 ส่วนปฏิบัติการอบรม (คุณวรรณดี) Email: Wandee.ko@fap.or.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องทดสอบ โทร. 02 685 2578 ส่วนสนับสนุนวิชาการ (คุณปัญญรส) Email: Panyarod.le@fap.or.th
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รายละเอียดเนื้อหาและเค้าโครงของหัวข้อที่อยู่ในขอบเขตการทดสอบ
โครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย (Dip TFR)
***************************
รูปแบบของข้อสอบอัตนัยประกอบด้วย 2 ส่วน (100 คะแนน) ดังนี้
ส่วนที่หนึ่ง : ทดสอบความรู้เกี่ยวกับงบการเงินสาหรับกลุ่มกิจการในหัวข้อ ง. ซึ่งเป็นข้อบังคับ 40 คะแนน
ส่วนที่สอง : ทดสอบความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยในเรื่องอื่น ๆ โดยผู้เข้าทดสอบสามารถ
เลื อ กที่ จ ะท าสามข้ อ จากจ านวนทั้ ง หมดสี่ ข้ อ โดยในแต่ ล ะข้ อ มี ค ะแนนข้ อ ละ 20 คะแนน
รวมทั้งหมด 60 คะแนน
ผู้เข้ารับการทดสอบต้องได้คะแนนรวมอย่างน้อยร้อยละ 60 จึงจะผ่านการทดสอบ
รายละเอียดเนื้อหาและเค้าโครงหัวข้อการทดสอบ มีดังนี้
มาตรฐานการบัญชีและการรายงาน
ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
ก. กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน
ตระหนักถึงความสาคัญของมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการ - กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทาง
รายงานทางการเงิน หลักเกณฑ์ในการจัดทางบการเงินภายใต้กรอบ การเงิน (ปรับปรุง 2558)
แนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน รวมถึงปัญหาและอุปสรรค
ในการนามาตรฐานการบัญชีและการรายงานทางการเงินมาใช้
หัวข้อการทดสอบ

-

ข. องค์ประกอบของงบการเงิน
1. รายได้ ลูกหนี้ หนี้สูญ และหนีส้ งสัยจะสูญ
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง
2560) เรื่อง รายได้
- เข้าใจหลักเกณฑ์การรับรู้รายได้สาหรับการขายสินค้า
การให้บริการ ดอกเบี้ย ค่าสิทธิและเงินปันผล
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 101
เรื่อง หนี้สงสัยจะสูญและหนีส้ ูญ
- เข้าใจเนื้อหาของรายการบัญชีและสามารถระบุสถานการณ์ที่
(ฉบับที่ 11 เดิม)
เข้าเกณฑ์การรับรู้รายได้ว่าควรรับรู้รายได้เมื่อใด
- เข้าใจวิธีปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ หนี้สูญ
หนี้สงสัยจะสูญ
2. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
- เข้าใจหลักเกณฑ์ และสามารถระบุสถานการณ์และช่วงเวลาที่มี
การเริ่มต้นการรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
และการหยุดพักหรือการสิ้นสุดการรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็น
ราคาทุนของสินทรัพย์
- เข้าใจหลักเกณฑ์ในการรับรู้ต้นทุนของรายการที่ดน
ิ อาคารและ
อุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ และสามารถวัดมูลค่าส่วนประกอบของ
ราคาทุนได้

-

2. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (ต่อ)
- เข้าใจหลักเกณฑ์การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการ
ซึ่งประกอบด้วยวิธีราคาทุนและวิธีการตีราคาใหม่ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม

-

-

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง
2560) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง
2560) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง
2560) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการ
ดาเนินงานที่ยกเลิก
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มาตรฐานการบัญชีและการรายงาน
ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อการทดสอบ
-

-

-

สามารถคานวณค่าเสื่อมราคาได้อย่างถูกต้องสาหรับ
ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แต่ละส่วน
แยกต่างหากจากกัน เมื่อส่วนประกอบแต่ละส่วนนัน้
มีต้นทุนที่มีนัยสาคัญ (component approach)
เข้าใจวิธีปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้ การวัดมูลค่า
สาหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เข้าใจวิธีปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้ การวัดมูลค่า
สาหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ ือไว้เพื่อขายและการ
ดาเนินงานที่ยกเลิก
เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อต่าง ๆ ในงบการเงิน
ได้อย่างถูกต้อง

3. การด้อยค่าของสินทรัพย์
- วัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบ
ั คืนของสินทรัพย์ และวัดมูลค่าผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าได้
- สามารถยกตัวอย่างและระบุสถานการณ์ที่มีข้อบ่งชี้วา่ สินทรัพย์
อาจเกิดการด้อยค่า
- เข้าใจความหมายของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
- สามารถปันส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าให้กับหน่วย
สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดได้อย่างเหมาะสม

-

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง
2560) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์

4. สัญญาเช่า
- สามารถจาแนกประเภทของสัญญาเช่าได้อย่างเหมาะสม
ระหว่างสัญญาเช่าดาเนินงานและสัญญาเช่าการเงิน
- อธิบายผลกระทบของการจัดประเภทสัญญาเช่าที่ไม่ถูกต้อง เช่น
การจัดประเภทสัญญาเช่าการเงินเป็นสัญญาเช่าดาเนินงาน
- สามารถบันทึกบัญชีดา้ นผู้เช่าและผู้ให้เช่าได้อย่างเหมาะสม
สาหรับสัญญาเช่าแต่ละประเภท
- เปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่าในงบการเงินได้อย่างถูกต้อง

-

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง
2560) เรื่อง สัญญาเช่า

5. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าความนิยม (ต่อ)
- เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างค่าความนิยมกับสินทรัพย์
ไม่มีตัวตนอื่น ๆ ได้
- เข้าใจวิธีปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้ การวัดมูลค่า
สาหรับสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนต่างๆเมื่อเริ่มแรก และการวัดมูลค่า
ภายหลังการรับรู้รายการ รวมถึงการทดสอบการด้อยค่าของค่า
ความนิยม
- เข้าใจลักษณะและวิธป
ี ฏิบัตทิ างการบัญชีสาหรับค่าความนิยมที่
เกิดจากการรวมธุรกิจและค่าความนิยมที่เกิดขึ้นภายในกิจการ

-

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง
2560) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
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หัวข้อการทดสอบ
6. สินค้าคงเหลือและสัญญาก่อสร้าง
- เข้าใจวิธีปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้ การวัดมูลค่าของ
สินค้าคงเหลือ
- เข้าใจและสามารถอภิปรายผลของการรับรู้กาไรจากสัญญา
ก่อสร้างตามขั้นความสาเร็จของงานที่มตี ่อกาไรของกิจการว่า
เป็นช่องทางให้เกิดตกแต่งงบการเงินและการจัดการกาไร
(profit smoothing) หรือไม่อย่างไร
- เข้าใจวิธีปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้ การวัดมูลค่า
และการเปิดเผยข้อมูลสาหรับสัญญาก่อสร้าง

-

7. เครื่องมือทางการเงิน
- เข้าใจวิธีปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้ การวัดมูลค่า
และการเปิดเผยข้อมูลสาหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้
ตราสารทุนเครื่องมือทางการเงินแบบผสม ตราสารอนุพนั ธ์
และเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ

-

8. ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจ
เกิดขึ้น
- สามารถอภิปรายผลกระทบของการตั้งประมาณการหนี้สน
ิ
ที่มีต่องบการเงินว่า เป็นช่องทางให้เกิดการตกแต่งงบการเงิน
หรือไม่อย่างไร
- เข้าใจความหมายของประมาณการหนี้สิน ภาระผูกพันตาม
กฎหมาย ภาระผูกพันจากการอนุมาน เหตุการณ์ในอดีต และ
สามารถระบุได้วา่ เมื่อใดควรรับรู้ประมาณการหนี้สนิ ด้วย
จานวนเท่าใด
- เข้าใจความหมายของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์
ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงวิธีปฏิบัตทิ างการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

-

9. ผลประโยชน์ของพนักงาน
- สามารถอธิบายลักษณะและความแตกต่างของโครงการสมทบ
เงินที่กาหนดไว้ และโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้
- เข้าใจวิธีปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้ การวัดมูลค่า
และการเปิดเผยข้อมูลสาหรับโครงการผลประโยชน์ทไี่ ด้กาหนด
ไว้

-

10. ภาษีเงินได้
- เข้าใจวิธีปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้ การวัดมูลค่า
และการเปิดเผยข้อมูลสาหรับการรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้และ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน การรับรู้หนีส้ ินภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีและสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

-

-

-

-

มาตรฐานการบัญชีและการรายงาน
ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง
2560) เรื่อง สินค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง
2560) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105
เรื่อง การบัญชีสาหรับเงินลงทุนในตรา
สารหนี้และตราสารทุน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 เรื่อง การ
แสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล
เครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง
2560) เรื่อง ประมาณการหนี้สนิ หนี้สินที่
อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง
2560) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง
2560) เรื่อง การบัญชีและการรายงาน
โครงการผลประโยชน์ เมื่อออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง
2560) เรื่อง ภาษีเงินได้
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หัวข้อการทดสอบ

มาตรฐานการบัญชีและการรายงาน
ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง
2560) เรื่อง ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา
ต่างประเทศ

11. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
- เข้ าใจความแตกต่ า งระหว่ า งสกุล เงิ น ที่ ใช้ น าเสนองบการเงิ น
และสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานและสามารถระบุสกุลเงินที่
ใช้ในการดาเนินงานของกิจการได้
- เข้าใจวิธีป ฏิบัติทางการบัญ ชีในการรับรู้รายการที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ และการแปลงค่ารายการที่เป็นตัวเงิน /ไม่เป็นตัว
เงินที่แสดงในงบการเงิน

-

12. การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
- เข้าใจความหมายของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
- เข้ า ใจความแตกต่ า งระหว่ า งการจ่ า ยโดยใช้ หุ้ น เป็ น เกณฑ์
ที่ชาระด้วยเงินสดและการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชาระด้วย
ตราสารทุน รวมถึงวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

-

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

13. การสารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
- สามารถอธิบายเหตุผล และขอบเขตของการกาหนดมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน เรื่อง การสารวจและประเมินค่าแหล่ง
ทรัพยากรแร่
- เข้ า ใจวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ท างบั ญ ชี ใ นการรั บ รู้ การวั ด มู ล ค่ า และ
การทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่เกิดจากการสารวจและ
การประเมินค่า

-

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง การสารวจและประเมินค่าแหล่ง
ทรัพยากรแร่

14. เกษตรกรรม
- สามารถอธิบายเหตุผล และขอบเขตของการกาหนดมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม
- เข้ า ใจวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ท างบั ญ ชี ใ นการรั บ รู้ การวั ด มู ล ค่ า
สินทรัพย์ชีวภาพหรือพืชผลทางการเกษตร

-

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 (ปรับปรุง
2560)
เรื่อง เกษตรกรรม
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มาตรฐานการบัญชีและการรายงาน
ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
ค. การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล
1. การนาเสนองบการเงิน
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง
2560) เรื่อง การนาเสนองบการเงิน
- สามารถอธิบายโครงสร้างและเนื้อหาของงบแสดงฐานะการเงิน
งบเฉพาะก าไรขาดทุ น และ/หรื อ งบก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ งบกระแสเงินสด 2560) เรื่อง การรายงานทางการเงิน
รวมถึงการรายงานทางการเงินระหว่างกาล
ระหว่างกาล
หัวข้อการทดสอบ

2. งบกระแสเงินสด
- จั ด ประเภทของกระแสเงิ น สด และรายการที่ ไ ม่ ก ระทบ
งบกระแสเงินสดได้
- จั ดประเภทรายการที่ มี ปั ญหาในการจัดท างบกระแสเงินได้ เช่ น
ก าไรขาดทุ น จากการขายที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ Stock
options ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ เป็นต้น
- จัดทางบกระแสเงินสดทั้งวิธีทางตรงและทางอ้อมได้

-

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง
2560) เรื่อง งบกระแสเงินสด

3. กาไรต่อหุ้น
- เข้าใจถึงวัตถุประสงค์และความสาคัญการแสดงกาไรต่อหุ้นใน
งบการเงิน เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถเปรียบเทียบผล
การดาเนินงานได้
- สามารถคานวณกาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน รวมถึงกรณีที่กิจการให้
หุ้นปันผล หุ้นโบนัส มีการแตกหุ้น การรวมหุ้น เป็นต้น
- ระบุเหตุการณ์ที่ทาให้เกิดกาไรต่อหุ้นปรับลด และผลกระทบที่
มีต่อผู้ถือหุ้นปัจจุบัน รวมถึงสามารถคานวณกาไรต่อหุ้นปรับลด
เมื่อมีหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นบุริมสิทธิ สิทธิเลือก และใบสาคัญ
แสดงสิทธิ
- ระบุสถานการณ์ที่ทาให้เกิดการปรับเพิ่มของกาไรต่อหุ้น

-

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง
2560) เรื่อง กาไรต่อหุ้น

4. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
- สามารถแยกความแตกต่ า งระหว่ า งเหตุ ก ารณ์ ภ ายหลั ง
รอบระยะเวลารายงานที่ต้องปรับปรุงและไม่ต้องปรับปรุง

-

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง
2560) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบ
ระยะเวลารายงาน

5. นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ข้อผิดพลาด
- เข้าใจหลักเกณฑ์ในการเลือกและการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
บัญชี รวมถึงวิธปี ฏิบัติทางการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณ
การทางบัญชี และการแก้ไขข้อผิดพลาด

-

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง
2560) เรื่อง นโยบายการบัญชี การ
เปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาด

6. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- เข้าใจคานิยามและความสาคัญของการเปิดเผยข้อมูลของ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- สามารถเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ

-

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง
2560) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
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มาตรฐานการบัญชีและการรายงาน
ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อการทดสอบ
ที่เกี่ยวข้องกันได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามที่มาตรฐานการ
บัญชีกาหนดไว้
7. ส่วนงานดาเนินงาน
- อภิปรายความสาคัญและปัญหาของการเปิดเผยข้อมูล
ส่วนงานดาเนินงาน
- เข้าใจนิยามของส่วนงานดาเนินงาน และสามารถระบุ
ส่วนงานที่รายงาน เงื่อนไขการรวมส่วนงาน และเกณฑ์
เชิงปริมาณได้อย่างเหมาะสม

-

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง ส่วนงานดาเนินงาน

ง. การจัดทางบการเงินรวม การรวมธุรกิจ และการร่วมค้า
1. การจัดทางบการเงินรวม การรวมธุรกิจ การร่วมการงาน
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560)
- เข้าใจหลักการและวัตถุประสงค์ของการจัดทางบการเงินรวม
เรื่อง การรวมธุรกิจ
- เข้าใจนิยามของบริษัทย่อย และสามารถระบุถึงสถานการณ์
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่ไม่ต้องรวมงบการเงินของบริษทั ย่อยไว้ในงบการเงินรวม
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560)
- อธิบายความจาเป็นที่บริษท
ั ใหญ่และบริษัทย่อยต้องใช้
เรื่อง งบการเงินรวม
รอบระยะเวลารายงานและนโยบายบัญชีที่เหมือนกัน รวมถึง
แนวทางปฏิบัติหากมีการใช้รอบระยะเวลารายงานและนโยบาย - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง
2560) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
บัญชีที่ตา่ งกัน
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง
- จัดทางบแสดงฐานะการเงินรวม งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
2560) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการ
และงบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมในกรณีที่มี
ร่วมค้า
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมและค่าความนิยม
-

-

อธิบายเหตุผลในการตัดยอดคงเหลือ รายการบัญชี รวมถึง
รายได้และค่าใช้จา่ ยระหว่างกันของกิจการที่อยู่ในกลุ่ม
เมื่อจัดทางบการเงินรวม
เข้าใจคานิยามของบริษทั ร่วมและการร่วมค้า วิธปี ฏิบัติทาง
บัญชี รวมถึงจัดทางบการเงินรวมได้
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มาตรฐานการบัญชีที่ไม่อยู่ในขอบเขตของการทดสอบ
1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 เรื่อง การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลฯ
2) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
3) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 103 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของธนาคารและสถาบันการเงิน
ที่คล้ายคลึงกัน
4) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104 เรื่อง การบัญชีสาหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
5) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 เรื่อง การบัญชีสาหรับกิจการที่ดาเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน
6) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย
นอกจากนี้ ผู้เข้าทดสอบควรศึกษาการตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน รวมถึงแนวปฏิบั ติทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่อยู่ในขอบเขตการทดสอบ โดยสามารถดาวน์โหลด
เอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ได้จาก www.fap.or.th
*******************************

