โครงการการทดสอบ

“นักบัญชีบริหารระดับสูง”
..เพื่่อวััดระดัับความรู้้�
สำำ�หรัับผู้้�ที่่�ต้้องการจะเสริิมศัักยภาพ
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าร
เพื่่อก้้าวไปเป็็นผู้้�บริิหารระดัับสููง
ของสายบััญชีีและการเงิิน..

หลัักสููตรนี้้�เหมาะสำำ�หรัับ
นัักบััญชีีบริิหาร
ผู้้�สอบบััญชีี
นัักบััญชีีที่่�สนใจพััฒนาตนเองสู่่� CFO
นัักบััญชีีและผู้้�ที่่�สนใจเข้้าทดสอบ TCMA

(Thai Chartered of Managment Accountants)

เมื่่อผ่่านการทดสอบ
ปรนััยและกรณีีศึึกษาแล้้ว
ท่่านจะได้้รัับวุุฒิิบััตร

นัักบััญชีีบริิหาร

ระดัั
บ
สูู
ง
รัับรองโดย
สภาวิิชาชีีพบััญชีี

ประกาศผลในเว็็บไซต์์

www.tfac.or.th

รููปแบบของการทดสอบ TCMA
ประกอบด้้วย 2 ส่่วน ได้้แก่่

การทดสอบปรนััย จำำ�นวน 3 วิิชา วิิชาละ 60 ข้้อ

ผู้้�ผ่่านการทดสอบต้้องได้้คะแนนไม่่น้้อยกว่่า 60% ของแต่่ละวิิชา
• วิิชา Strategic Management (การจััดการเชิิงกลยุุทธ์์)
• วิิชา Risk Management (การบริิหารความเสี่่�ยง)
• วิิชา Financial Strategy (กลยุุทธ์์ทางการเงิิน)
*การทดสอบแบบ 4 ตััวเลืือก จำำ�นวน 60 ข้้อ
ภายในเวลา 1 ชั่่ว� โมง 30 นาทีี
(Click รายละเอีียดเนื้้อ� หาและขอบเขตการทดสอบ
https://bit.ly/3uJkel0)

การทดสอบกรณีี ศึึ ก ษา สำำ� หรัั บ ผู้้�ที่่� ส อบผ่่ า นปรนัั ย ทั้้� ง 3

รายวิิชาแล้้ว ซึ่่ง� เป็็นการประมวลความรู้้�จากเนื้้อ� หาที่่�ใช้้ในการทดสอบ
ปรนัั ย ทั้้� ง 3 วิิ ช า รวมกัั บ แนวทางในการวางแผน การจัั ด หา
การวิิ เ คราะห์์ การสื่่� อ สารข้้ อ มููลทางการเงิิ น และข้้ อ มููลอื่่� น ๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องในการบริิหารกิิจการ
*กรณีีศึึกษามีีความยาวไม่่เกิิน 10 หน้้ากระดาษโดยให้้เวลาในการ
ทดสอบ 4 ชั่่�วโมง เป็็นการเขีียนตอบทั้้�งหมด การผ่่านเกณฑ์์ 60%*
(เป็็นการทดสอบโดยใช้้ภาษาไทย)

การทดสอบกรณีีศึึกษา (จััดปีีละ 1 ครั้้�ง)

การอบรมเตรีียมทดสอบกรณีีศึึกษา : 19 พฤศจิิกายน 2564
การทดสอบกรณีีศึึกษา : 18 ธัันวาคม 2564
ประกาศผลการทดสอบกรณีีศึึกษา : 21 มกราคม 2565

กำำ�หนดการ
การทดสอบปรนััย
วิิชา
วิิชา Strategic Management
(การจััดการเชิิงกลยุุทธ์์)
วิิชา Risk Management
(การบริิหารความเสี่่ย� ง)
วิิชา Financial Strategy
(กลยุุทธ์์ทางการเงิิน)
ประกาศผลการทดสอบ

การทดสอบปรนััย TCMA รอบที่่� 1

การทดสอบปรนััย TCMA รอบที่่� 2

การอบรม

การทดสอบ
การอบรม
วัันพุุธที่่� 12 พ.ค. 64 วัันเสาร์์ที่่� 12 มิิ.ย. 64 วัันอัังคารที่่� 24 ส.ค. 64
เวลา 9.00–16.30 น. เวลา 9.00–10.30 น. เวลา 9.00–16.30 น.
วัันพฤหััสบดีีที่่� 13 พ.ค. 64 วัันเสาร์์ที่่� 12 มิิ.ย. 64
วัันพุุธที่่� 25 ส.ค. 64
เวลา 9.00–16.30 น. เวลา 13.00–14.30 น. เวลา 9.00–16.30 น.
วัันศุุกร์์ที่่� 14 พ.ค. 64 วัันอาทิิตย์์ที่่� 13 มิิ.ย. 64 วัันพฤหััสบดีีที่่� 26 ส.ค. 64
เวลา 9.00 – 16.30 น. เวลา 9.00–10.30 น. เวลา 9.00–16.30 น.
ภายในวัันที่่� 7 ก.ค. 64

การทดสอบ
วัันเสาร์์ที่่� 25 ก.ย. 64
เวลา 9.00–10.30 น.
วัันเสาร์์ที่่� 25 ก.ย. 64
เวลา 13.00–14.30 น.
วัันอาทิิตย์์ที่่� 26 ก.ย. 64
เวลา 9.00–10.30 น.
ภายในวัันที่่� 29 ต.ค. 64

หััวข้้อการอบรมเพื่่อเตรีียมความพร้้อมในการทดสอบ
Strategic Management
(การจััดการเชิิงกลยุุทธ์์)
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%)

Risk Management
(การบริิหารความเสี่่�ยง)
A. Enterprise Risk (25%)
B. Strategic Risk (25%)
C. Internal Controls (25%)
D. Cyber Risk (25%)

การนัับชั่่�วโมงพััฒนาความรู้้�ต่่อเนื่่อง

ทางวิิชาชีีพบััญชีีของผู้้�ทำำ�บััญชีีและผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต
ผู้้�ผ่่านการอบรมสามารถนัับชั่่�วโมงการพััฒนาความรู้้�ต่่อเนื่่อง
ทางด้้านบััญชีีได้้ตามชั่่�วโมงที่่�อบรม
ผู้้�ผ่่านการทดสอบปรนััยสามารถนัับชั่่�วโมงการพััฒนาความรู้้�ต่่อเนื่่อง
ทางด้้านบััญชีีได้้ 7 ชั่่�วโมง 30 นาทีี/วิิชา
ผู้้�ที่่�ทดสอบปรนััยไม่่ผ่่านสามารถนัับชั่่�วโมงการพััฒนาความรู้้�ต่่อเนื่่อง
ทางด้้านบััญชีีได้้ 1 ชั่่�วโมง 30 นาทีี/วิิชา
ผู้้�ที่่�ผ่่านการทดสอบกรณีีศึึกษาสามารถนัับชั่่�วโมงการพััฒนาความรู้้�
ต่่อเนื่่องได้้ 20 ชั่่�วโมง

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

อััตราค่่าอบรม (รวม VAT)

• สมัครอบรมทั้ง 3 วิชา (3 วัน)
ราคา 4,500 บาท
• แยกสมัครเป็นรายวิชา
วิิชาละ 2,000 บาท

อััตราค่่าทดสอบ (รวม VAT)
• ปรนัยวิชาละ 2,000 บาท
• กรณีศึกษา 6,000 บาท

**ขอสงวนสิทธิ์การใช้ส่วนลด E-Discount ของ
สภาวิชาชีพบัญชี และ Voucher ในโครงการ
Bunchee Run 2019 ในกรณีที่สมัครทดสอบ
(ใช้ได้เฉพาะการสมัครอบรมเท่านั้น)

และสำำ�หรัับผู้้�ที่่�ไม่่ผ่่านการทดสอบกรณีีศึึกษา 4 ชั่่�วโมง

จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

สอบถามข้้อมููลเพิ่่�มเติิมได้้ที่่�ส่่วนเลขานุุการวิิชาชีีพด้้านอื่่น ๆ (สุุกััญญา)
โทร. 02 685 2579 หรืือ E-mail : sukanya.sa@tfac.or.th
และส่่วนปฏิิบััติิการอบรม (รััฐนัันท์์) โทร. 02 685 2509 หรืือ E-mail : rattanun.ja@tfac.or.th
เลขที่่� 133 ถนนสุุขุุมวิิท 21 แขวงคลองเตยเหนืือ เขตวััฒนา กรุุงเทพฯ 10110
โทรศััพท์์ 02 685 2500

http://www.tfac.or.th
tfac@tfac.or.th
www.facebook.com/tfac.family
LINE@ @tfac.family

