
โครงการการทดสอบ

“นักบัญชีบริหารระดับสูง”

การทดสอบปรนััย จำำ�นวน 3 วิช� วิช�ละ 60 ข้้อ

ผู้้้ผู่้�นก�รทดสอบต้้องได้คะแนนไม่่น้อยกว่� 60% ข้องแต่้ละวิช�

	 •	 วิิชา	Strategic	Management	(การจััดการเชิงกลยุุทธ์์)

	 •	 วิิชา	Risk	Management	(การบริหารควิามเส่ี่�ยุง)	

	 •	 วิิชา	Financial	Strategy	(กลยุุทธ์์ทางการเงิน)

*การทดสอบแบบ 4 ตััวเลืือก จำำานวน 60 ข้้อ 

ภายในเวลืา 1 ชัั่�วโมง 30 นาที

(Click ร�ยละเอียดเน้�อห�และข้อบเข้ต้ก�รทดสอบ 

https://bit.ly/3uJkel0)

..เพื่่อวััดระดับควัามรู�

สำาหรับผูู้�ที�ต้�องการจะเสริมศัักยภาพื่

ด�านบัญชีบริหาร
เพื่่อก�าวัไปเป็นผูู้�บริหารระดับสูง

ของสายบัญชีและการเงิน..

การทดสอบกรณีีศัึกษา (จัดปีละ 1 ครั�ง)

การอบรมเต้รียมทดสอบกรณีีศัึกษา : 19 พื่ฤศัจิกายน 2564

การทดสอบกรณีีศัึกษา   : 18 ธัันวัาคม 2564

ประกาศัผู้ลการทดสอบกรณีีศัึกษา  : 21 มกราคม 2565

ประกาศัผู้ลในเวั็บไซต้์

www.tfac.or.th

รูปแบบของการทดสอบ TCMA

ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 

การทดสอบกรณีีศึึกษา  สำ�หรับผู้้้ที�สอบผู่้�นปรนัยทั�ง 3 

ร�ยวิช�แล้ว ซ่ึ่�งเป็นก�รประม่วลคว�ม่ร้้จำ�กเน้�อห�ที�ใช้ในก�รทดสอบ 

ปรนัยทั�ง 3 วิช� รวม่กับแนวท�งในก�รว�งแผู้น ก�รจำัดห� 

ก�รวิเคร�ะห์ ก�รส้�อส�รข้้อม้่ลท�งก�รเงินและข้้อม้่ลอ้�น ๆ 

ที�เกี�ยวข้้องในก�รบริห�รกิจำก�ร

*กรณีีศึึกษามีความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษโดยให้เวลืาในการ

ทดสอบ 4 ชัั่�วโมง เป็็นการเขี้ยนตัอบทั�งหมด การผ่่านเกณีฑ์์ 60%* 

(เป็็นการทดสอบโดยใช้ั่ภาษาไทย)

เม่อผู้่านการทดสอบ

ปรนัยและกรณีีศัึกษาแล�วั

ท่านจะได�รับวัุฒิิบัต้ร

นักบัญชีบริหาร

ระดับสูง
รับรองโดย

สภาวัิชาชีพื่บัญชี

หลักสูต้รนี�เหมาะสำาหรับ

 นักบัญชีบริห�ร

 ผู้้้สอบบัญชี

 นักบัญชีที�สนใจำพััฒน�ต้นเองส่้ CFO

 นักบัญชีและผู้้้ที�สนใจำเข้้�ทดสอบ TCMA
(Thai Chartered of Managment Accountants)



กำาหนดการ

การทดสอบปรนััย การทดสอบปรนััย TCMA รอบที� 1 การทดสอบปรนััย TCMA รอบที� 2

วิิชา การอบรม การทดสอบ การอบรม การทดสอบ

วิิชา	Strategic	Management
(การจััดการเชิงกลยุุทธ์์)

วันพุัธที� 12 พั.ค. 64
เวล� 9.00–16.30 น.

วันเส�ร์ที� 12 มิ่.ย. 64

เวล� 9.00–10.30 น.

วันอังค�รที� 24 ส.ค. 64 

เวล� 9.00–16.30 น.

วันเส�ร์ที� 25 ก.ย. 64 

เวล� 9.00–10.30 น.

วิิชา	Risk	Management
(การบริหารควิามเส่ี่�ยุง)

วันพัฤหัสบดีที� 13 พั.ค. 64

เวล� 9.00–16.30 น.
วันเส�ร์ที� 12 มิ่.ย. 64 

เวล� 13.00–14.30 น.

วันพุัธที� 25 ส.ค. 64 

เวล� 9.00–16.30 น.

วันเส�ร์ที� 25 ก.ย. 64 

เวล� 13.00–14.30 น.

วิิชา	Financial	Strategy
(กลยุุทธ์์ทางการเงิน)

วันศุุกร์ที� 14 พั.ค. 64 

เวล� 9.00 – 16.30 น.

วันอ�ทิต้ย์ที� 13 มิ่.ย. 64 

เวล� 9.00–10.30 น.

วันพัฤหัสบดีที� 26 ส.ค. 64 

เวล� 9.00–16.30 น.

วันอ�ทิต้ย์ที� 26 ก.ย. 64 

เวล� 9.00–10.30 น.

ประกาศผลการทดสี่อบ ภ�ยในวันที� 7 ก.ค. 64 ภ�ยในวันที� 29 ต้.ค. 64

หัวัข�อการอบรมเพื่่อเต้รียมควัามพื่ร�อมในการทดสอบ

อัต้ราค่าอบรม (รวัม VAT)อัต้ราค่าอบรม (รวัม VAT)

•  สมัครอบรมทั้ง 3 วิชา (3 วัน) 

  ราคา 4,500 บาท

•  แยกสมัครเป็นรายวิชา 

  วิชาละ 2,000 บาท

อัต้ราค่าทดสอบ (รวัม VAT)อัต้ราค่าทดสอบ (รวัม VAT)  

•  ปรนัยวิชาละ 2,000 บาท  

•  กรณีศึกษา 6,000 บาท

การนับชั�วัโมงพื่ัฒินาควัามรู�ต้่อเน่อง

ทางวัิชาชีพื่บัญชีของผูู้�ทำาบัญชีและผูู้�สอบบัญชีรับอนุญาต้

Strategic Management

(การจััดการเชิงกลยุทธ์์)

A:	The	Strategy	Process	(15%) 
B:	The	Organizational	Ecosystem	(20%) 
C:	Strategic	Options	(15%) 
D:	Strategic	Choices	(15%) 
E:	Strategic	Control	(20%) 
F:	Digital	Strategy	(15%)

Financial Strategy

(กลยุทธ์์ทางการเงิน)

A.	Financial	Policy	Decisions	(15%) 
B.	Sources	of	Long-Term	Funds	(25%) 
C.	Financial	Risks	(20%) 
D.	Business	Valuation	(40%)

Risk Management

(การบริหารความเสี�ยง)

A.	Enterprise	Risk	(25%) 
B.	Strategic	Risk	(25%) 
C.	Internal	Controls	(25%) 
D.	Cyber	Risk	(25%)

ผู้้�ผู้่านการอบรมสามารถนับชั�วโมงการพััฒนาความร้�ต่่อเน่อง 

ทางด�านบัญชีได�ต่ามชั�วโมงที�อบรม

ผู้้�ผู้่านการทดสอบปรนัยสามารถนับชั�วโมงการพััฒนาความร้�ต่่อเน่อง 

ทางด�านบัญชีได� 7 ชั�วโมง 30 นาที/วิชา

ผู้้�ที�ทดสอบปรนัยไม่ผู้่านสามารถนับชั�วโมงการพััฒนาความร้�ต่่อเน่อง 

ทางด�านบัญชีได� 1 ชั�วโมง 30 นาที/วิชา

ผู้้�ที�ผู้่านการทดสอบกรณีศึกษาสามารถนับชั�วโมงการพััฒนาความร้� 

ต่่อเน่องได� 20 ชั�วโมง

และสำาหรับผู้้�ที�ไม่ผู้่านการทดสอบกรณีศึกษา 4 ชั�วโมง

จัดโดย สภาวิิชาชีพบัญชี ในัพระบรมราชูปถัมภ์จัดโดย สภาวิิชาชีพบัญชี ในัพระบรมราชูปถัมภ์

สอบถามข้�อม้ลเพัิ�มเต่ิมได�ที�ส่วนเลข้านุการวิชาชีพัด�านอ่น ๆ (สุกัญญา)  สอบถามข้�อม้ลเพัิ�มเต่ิมได�ที�ส่วนเลข้านุการวิชาชีพัด�านอ่น ๆ (สุกัญญา)  

โทร. 02 685 2579 หรือ E-mail : sukanya.sa@tfac.or.th  โทร. 02 685 2579 หรือ E-mail : sukanya.sa@tfac.or.th  

และส่วนปฏิิบัต่ิการอบรม (รัฐนันท์) โทร. 02 685 2509 หรือ E-mail : rattanun.ja@tfac.or.thและส่วนปฏิิบัต่ิการอบรม (รัฐนันท์) โทร. 02 685 2509 หรือ E-mail : rattanun.ja@tfac.or.th

เลข้ที� 133 ถนนสุขุ้มวิท 21 แข้วงคลองเต่ยเหนือ เข้ต่วัฒนา กรุงเทพัฯ 10110  เลข้ที� 133 ถนนสุขุ้มวิท 21 แข้วงคลองเต่ยเหนือ เข้ต่วัฒนา กรุงเทพัฯ 10110  

โทรศัพัท์ โทรศัพัท์ 02 685 250002 685 2500

http://www.tfac.or.th

tfac@tfac.or.th

www.facebook.com/tfac.family

LINE@ @tfac.family

**ข้อสงวนสิทธิ์การใชั่้ส่วนลืด E-Discount ข้อง**ข้อสงวนสิทธิ์การใชั่้ส่วนลืด E-Discount ข้อง
สภาวิชั่าชั่ีพบัญชั่ี แลืะ Voucher ในโครงการสภาวิชั่าชั่ีพบัญชั่ี แลืะ Voucher ในโครงการ
Bunchee Run 2019 ในกรณีีที�สมัครทดสอบBunchee Run 2019 ในกรณีีที�สมัครทดสอบ
(ใชั่้ได้เฉพาะการสมัครอบรมเท่านั�น)(ใชั่้ได้เฉพาะการสมัครอบรมเท่านั�น)


