โครงการการทดสอบ

“นักบัญชีบริหารระดับสูง”
..เพื่่อวััดระดัับความรู้้�สำำ�หรัับผู้้�ที่่�ต้้องการ

จะเสริิมศัักยภาพด้้านบััญชีีบริิหารเพื่่อก้้าวไป
เป็็นผู้้�บริิหารระดัับสููงของสายบััญชีีและการเงิิน..

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

(Thai Chartered of Management Accountants)

เมื่่อผ่่านการทดสอบ
ปรนััยและกรณีีศึึกษาแล้้ว
ท่่านจะได้้รัับวุุฒิิบัตั ร

นัักบััญชีีบริิหาร

ระดัับสููง
รัับรองโดย

สภาวิิชาชีีพบััญชีี

ประกาศผลในเว็็บไซต์์

www.tfac.or.th

หลัักสููตรอบรม
รููปแบบ

Hybrid

หััวข้้อการอบรม
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%)

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

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

รููปแบบของการทดสอบ TCMA
ประกอบด้้วย 2 ส่่วน ได้้แก่่

การทดสอบปรนััย จำนวน 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 จำนวน 60 ข้้อ ภายในเวลา 1 ชั่ว่� โมง 30 นาทีี
(รายละเอีียดเนื้้�อหาและขอบเขตการทดสอบ
Click: https://www.tfac.or.th/upload/9414/YTtAfthjO4.pdf)

Financial Strategy
(กลยุุทธ์์ทางการเงิิน)

*กรณีีศึึกษาให้้เวลาในการทดสอบ 4 ชั่่�วโมง เป็็นการเขีียนตอบทั้้�งหมด การ
ผ่่านเกณฑ์์ 60%* (เป็็นการทดสอบโดยใช้้ภาษาไทย)

การทดสอบกรณีีศึึกษา : 17 ธัันวาคม 2565 เวลา 13.00 - 17.00 น.

ประกาศผลการทดสอบกรณีีศึึกษา : 21 มกราคม 2566

การทดสอบปรนััย

Risk Management
(การบริิหารความเสี่่ย� ง)

ซึ่่�งเป็็นการประมวลความรู้้�จากเนื้้�อหาที่่�ใช้้ในการทดสอบปรนััยทั้้�ง 3 วิิชา
รวมกัับแนวทางในการวางแผน การจััดหาการวิิเคราะห์์ การสื่่�อสารข้้อมููล
ทางการเงิินและข้้อมููลอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องในการบริิหารกิิจการ

การอบรมเตรีียมทดสอบกรณีีศึึกษา : 19 พฤศจิิกายน 2565

กำำ�หนดการ
วิิชา
Strategic Management
(การจััดการเชิิงกลยุุทธ์์)

การทดสอบกรณีีศึึกษา สำหรัับผู้้�ที่่�สอบผ่่านปรนััยทั้้�ง 3 รายวิิชาแล้้ว

TCMA รุ่่น� 2/65
การอบรม
วัันพุุธที่่� 24 ส.ค. 65
เวลา 9.00 – 16.30 น.
วัันพฤหััสบดีีที่่� 25 ส.ค. 65
เวลา 9.00 – 16.30 น.

การทดสอบ
วัันเสาร์์ที่่� 24 ก.ย. 65
เวลา 12.00 – 13.30 น.
วัันเสาร์์ที่่� 24 ก.ย. 65
เวลา 15.00 – 16.30 น.

วัันศุุกร์์ที่่� 26 ส.ค. 65
เวลา 9.00 – 16.30 น.

วัันเสาร์์ที่่� 24 ก.ย. 65
เวลา 09.00 – 10.30 น.
ภายในวัันที่่� 21 ต.ค. 65

ประกาศผลการทดสอบปรนััย

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�ผ่่านการทดสอบกรณีีศึึกษาสามารถนัับชั่่�วโมงการพััฒนาความรู้้�
ต่่อเนื่่องทางด้้านบััญชีีได้้ 20 ชั่่�วโมง
• และสำำ�หรัับผู้้�ที่่�ไม่่ผ่่านการทดสอบกรณีีศึึกษาสามารถนัับชั่่�วโมง
การพััฒนาความรู้้�ต่่อเนื่่องทางด้้านบััญชีีได้้ 4 ชั่่�วโมง
* อยู่ระหว่างการขออนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

สอบถามข้้อมููลเพิ่่�มเติิมได้้ที่่�ส่่วนเลขานุุการวิิชาชีีพด้้านอื่่น ๆ (สุุกััญญา)
โทร. 02 685 2579 หรืือ E-mail : sukanya.sa@tfac.or.th
และส่่วนปฏิิบััติิการอบรม (ขวััญหทััย) โทร. 02 685 2557 หรืือ E-mail : khwanhathai.ke@tfac.or.th
เลขที่่� 133 ถนนสุุขุุมวิิท 21 แขวงคลองเตยเหนืือ เขตวััฒนา กรุุงเทพฯ 10110
โทรศััพท์์ 02 685 2500

อััตราค่่าอบรม (รวม VAT)
Onsite และ Online

•  สมััครหลัักสููตรเต็็ม 3 วิิชา ( 3 วััน )
 สมาชิิกสภาฯ ราคา 4,500 บาท
    บุุคคลทั่่�วไป ราคา 5,000 บาท
• สมััครแบบแยกรายวิิชา ( 1 วิิชา / 1 วััน )
 สมาชิิกสภาฯ ราคา 2,000 บาท
    บุุคคลทั่่�วไป ราคา 2,200 บาท

อััตราค่่าทดสอบ (รวม VAT)

• ปรนััยวิิชาละ 2,000 บาท  
• กรณีีศึึกษา 6,000 บาท
** ขอสงวนการใช้สิทธิ์ตามเงื่อนไขโครงการ
  “เก็บ CPD ครบ..จบใน Package เดียว”
ในกรณีที่สมัครทดสอบ
(ใช้ได้เฉพาะการสมัครอบรมเท่านั้น)

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

