
Financial Strategy

(กลยุุทธ์์ทางการเงิน)

A. Financial Policy Decisions (15%) 
B. Sources of Long-Term Funds (25%) 

C. Financial Risks (20%) 
D. Business Valuation (40%)

 นัักบััญชีีบัริิหาริ
 ผู้้�สอบับััญชีี
 นัักบััญชีีที่ี�สนัใจพััฒนัาตนัเองส้� CFO
 นัักบััญชีีและผู้้�ที่ี�สนัใจเข้�าที่ดสอบั TCMA

   (Thai Chartered of Management Accountants)

เมื่่อผ่่านการทดสอบ

ปรนัยและกรณีีศึึกษาแลว้

ท่านจะได้รับวุฒิิบตัร

นักบัญชีีบริหาร

ระดับสูง
รับรองโดย

สภาวิชีาชีีพบัญชีี

..เพ่อวัดระดับความื่รูส้ำาหรับผู่้ที�ต้องการ

จะเสริมื่ศึักยภาพด้านบัญชีีบริหารเพ่อก้าวไป

เป็นผู่้บริหารระดับสูงของสายบัญชีีและการเงิน..

Risk Management

(การบริหารความเสี่่�ยุง)

A. Enterprise Risk (25%) 
B. Strategic Risk (25%) 

C. Internal Controls (25%) 
D. Cyber Risk (25%)

ประกาศึผ่ลในเว็บไซต์

www.tfac.or.th

หลักสูตรนี�เหมื่าะสำาหรับ

โครงการการทดสอบโครงการการทดสอบ

“นักบัญชีีบริหารระดับสูง”“นักบัญชีีบริหารระดับสูง”

Strategic Management

(การจััดการเชิิงกลยุุทธ์์)

A: Strategy Process (15%) 
B: Organizational Ecosystem (20%) 

C: Strategic Options (15%) 
D: Strategic Choices (15%) 
E: Strategic Control (20%) 
F: Digital Strategy (15%)

หัวข้อการอบรมื่

 หลักสูตรอบรมื่ 

รูปแบบ 

Hybrid



การทดสอบปรนััย จำนัวนั 3 วิชีา วิชีาละ 60 ข้�อ
ผู้้�ผู้�านัการิที่ดสอบัต�องได�คะแนันัไม่�นั�อยกว�า 60% ข้องแต�ละวิชีา
	 •	 วิิชา	Strategic	Management	(การจััดการเชิงกลยุุทธ์์)
	 •	 วิิชา	Risk	Management	(การบริหารควิามเสี่่�ยุง)	
	 •	 วิิชา	Financial	Strategy	(กลยุุทธ์์ทางการเงิน)

*การทดสอบแบบ 4 ตััวเลืือก จำนวน 60 ข้้อ ภายในเวลืา 1 ชั่ั�วโมง 30 นาที
(ริายละเอียดเนั้�อหาและข้อบัเข้ตการิที่ดสอบั   
Click: https://www.tfac.or.th/upload/9414/YTtAfthjO4.pdf)

การทดสอบกรณีีศึึกษา สำหริับัผู้้�ที่ี�สอบัผู้�านัปรินััยที่ั�ง 3 ริายวิชีาแล�ว 
ซึ่่�งเป็นัการิปริะม่วลความ่ริ้�จากเนั้�อหาที่ี�ใชี�ในัการิที่ดสอบัปรินััยที่ั�ง 3 วิชีา 
ริวม่กับัแนัวที่างในัการิวางแผู้นั การิจัดหาการิวิเคริาะห์ การิส้�อสาริข้�อม่้ล
ที่างการิเงินัและข้�อม่้ลอ้�นั ๆ ที่ี�เกี�ยวข้�องในัการิบัริิหาริกิจการิ

*กรณีีศึึกษาให้้เวลืาในการทดสอบ 4 ชั่ั�วโมง เป็็นการเข้ียนตัอบทั�งห้มด การ
ผ่่านเกณีฑ์์ 60%* (เป็็นการทดสอบโดยใชั่้ภาษาไทย)

• ผู้้�ผู้่านการอบรมสี่ามารถนับชิั�วโมงการพััฒนาความร้�ต่่อเน่อง 

	 ทางด�านบัญชิ่ได�ต่ามชิั�วโมงท่�อบรม

• ผู้้�ผู้่านการทดสี่อบปรนัยุสี่ามารถนับชิั�วโมงการพััฒนาความร้�ต่่อเน่อง 

	 ทางด�านบัญชิ่ได�	7	ชิั�วโมง	30	นาท่/วิชิา

• ผู้้�ท่�ทดสี่อบปรนัยุไม่ผู้่านสี่ามารถนับชิั�วโมงการพััฒนาความร้�ต่่อเน่อง 

	 ทางด�านบัญชิ่ได�	1	ชิั�วโมง	30	นาท่/วิชิา

• ผู้้�ผู้่านการทดสี่อบกรณี่ศึึกษาสี่ามารถนับชิั�วโมงการพััฒนาความร้� 

	 ต่่อเน่องทางด�านบัญชิ่ได�	20	ชิั�วโมง

• และสี่ำาหรับผู้้�ท่�ไม่ผู้่านการทดสี่อบกรณี่ศึึกษาสี่ามารถนับชิั�วโมง 

	 การพััฒนาความร้�ต่่อเน่องทางด�านบัญชิ่ได�	4	ชิั�วโมง

อัตราค่าอบรมื่ (รวมื่ VAT)อัตราค่าอบรมื่ (รวมื่ VAT)

Onsite และ OnlineOnsite และ Online

• 	สี่มัครหลักสี่้ต่รเต่็ม	3	วิชิา	(	3	วัน	) 

	 	สี่มาชิิกสี่ภาฯ	 ราคา	4,500	บาท 

				บุคคลทั�วไป		 ราคา	5,000	บาท

• สี่มัครแบบแยุกรายุวิชิา	(	1	วิชิา	/	1	วัน	) 

	 	สี่มาชิิกสี่ภาฯ	 ราคา	2,000	บาท 

				บุคคลทั�วไป		 ราคา	2,200	บาท

อัตราค่าทดสอบ (รวมื่ VAT)อัตราค่าทดสอบ (รวมื่ VAT)  

• 	ปรนัยุวิชิาละ	2,000	บาท		

• 	กรณี่ศึึกษา	6,000	บาท

จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในัพระบรมราชูปถัมภ์จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในัพระบรมราชูปถัมภ์

สี่อบถามข้�อม้ลเพัิ�มเต่ิมได�ท่�สี่่วนเลข้านุการวิชิาชิ่พัด�านอ่น	ๆ	(สีุ่กัญญา)	 สี่อบถามข้�อม้ลเพัิ�มเต่ิมได�ท่�สี่่วนเลข้านุการวิชิาชิ่พัด�านอ่น	ๆ	(สีุ่กัญญา)	 

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

และสี่่วนปฏิิบัต่ิการอบรม	(ข้วัญหทัยุ)	โทร.	02	685	2557	หรือ	E-mail	และสี่่วนปฏิิบัต่ิการอบรม	(ข้วัญหทัยุ)	โทร.	02	685	2557	หรือ	E-mail	:	khwanhathai.ke@tfac.or.th:	khwanhathai.ke@tfac.or.th

เลข้ท่�	133	ถนนสีุ่ขุ้มวิท	21	แข้วงคลองเต่ยุเหนือ	เข้ต่วัฒนา	กรุงเทพัฯ	10110	 เลข้ท่�	133	ถนนสีุ่ขุ้มวิท	21	แข้วงคลองเต่ยุเหนือ	เข้ต่วัฒนา	กรุงเทพัฯ	10110	 

โทรศึัพัท์	โทรศึัพัท์	02	685	250002	685	2500

http://www.tfac.or.th

tfac@tfac.or.th

www.facebook.com/tfac.family

LINE@	@tfac.family

** ข้อสงวนัการิใชี�สิที่ธิ์ตาม่เง้�อนัไข้โคริงการิ ** ข้อสงวนัการิใชี�สิที่ธิ์ตาม่เง้�อนัไข้โคริงการิ 
  		“เก็บ	CPD	ครบ..จับใน	Package	เด่ยุวิ”			“เก็บ	CPD	ครบ..จับใน	Package	เด่ยุวิ”	
    ในักริณีที่ี�สม่ัคริที่ดสอบั    ในักริณีที่ี�สม่ัคริที่ดสอบั
        (ใชี�ได�เฉพัาะการิสม่ัคริอบัริม่เที่�านัั�นั)(ใชี�ได�เฉพัาะการิสม่ัคริอบัริม่เที่�านัั�นั)

การทดสอบปรนัยั TCMA ร่�นั 2/65

วชิา การอบรม การทดสอบ

Strategic	Management
(การจัดัการเชงิกลยุทุธ์์)

วันัพัุธที่ี� 24 ส.ค. 65 

เวลา 9.00 – 16.30 นั.

วันัเสาริ์ที่ี� 24 ก.ย. 65 

เวลา 12.00 – 13.30 นั.

Risk	Management
(การบริหารควิามเสี่่�ยุง)

วันัพัฤหัสบัดีที่ี� 25 ส.ค. 65 

เวลา 9.00 – 16.30 นั.

วันัเสาริ์ที่ี� 24 ก.ย. 65 

เวลา 15.00 – 16.30 นั.

Financial Strategy
(กลยุทุธ์์ทางการเงิน)

วันัศุุกริ์ที่ี� 26 ส.ค. 65 

เวลา 9.00 – 16.30 นั.

วันัเสาริ์ที่ี� 24 ก.ย. 65

เวลา 09.00 – 10.30 นั.

ประกาศผลการทดสี่อบปรนัยุ ภายในัวันัที่ี� 21 ต.ค. 65

รูปแบบของการทดสอบ TCMA

ประกอบด้วิยุ	2	สี่่วิน	ได้แก่	

กำาหนดการ

การนับชีั�วโมื่งพัฒินาความื่รู้ต่อเน่อง

ทางวิชีาชีีพบัญชีีของผู่้ทำาบัญชีีและผู่้สอบบัญชีีรับอนุญาต

* อยู่ระห้ว่างการข้ออนุมัตัิจากห้น่วยงานที�เกี�ยวข้้อง* อยู่ระห้ว่างการข้ออนุมัตัิจากห้น่วยงานที�เกี�ยวข้้อง

การอบรมื่เตรียมื่ทดสอบกรณีีศึึกษา : 19 พฤศึจิกายน 2565

การทดสอบกรณีีศึึกษา  : 17 ธัันวาคมื่ 2565  เวลา 13.00 - 17.00 น. 

ประกาศึผ่ลการทดสอบกรณีีศึึกษา  : 21 มื่กราคมื่ 2566


