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Go beyond 
excellence.
CIMA — TFAC Digital Chartered Accountants Programme

Be future-ready with the revamped 2019 CIMA® professional 
qualification, which equips you with the digital, management and 
strategy skills you’ll need for a finance career in today’s marketplace. 

In conjunction with TFAC, we’ve launched GPAP to get you on a  
fast-track route to complete the 2019 CIMA professional qualification. 

You’ll be exempted from 15 exams, and only need to take one Case 
Study exam to attain full CIMA membership — and access to an elite 
community of global business leaders.

Register early to redeem free online study support.
Promotion ends Jan 31, 2020.

Application due date: April 30, 2020 
Exam preparation  |  June–July 2020 
Exam  |  August 2020



Your journey starts here:
CIMA—TFAC Digital Chartered Accountants Programme

Submit your application form, CV, relevant educational 
transcripts, a copy of your passport and processing 
payment slip to  Sukanya.sa@tfac.or.th

Upon successful registration, you’ll pay a fee of £1,500, 
which covers your registration, Case Study exam (first 
attempt) and workshop costs. 

Attend our exam workshop. 

Take the Strategic Case Study exam and submit an online 
CIMA membership application. 

Upon successful membership application and passing the 
exam, you’ll be awarded full CIMA membership and the 
Chartered Global Management Accountant® (CGMA®) 
designation.

Contact us today:

CIMA South East Asia
E: Em.SeAsia@aicpa-cima.com

© 2019 Association of International Certified Professional Accountants. All rights reserved. CIMA and The Chartered Institute of Management Accountants 
are trademarks of The Chartered Institute of Management Accountants and are registered in the United Kingdom and other countries. The Globe Design is a 
trademark owned by the Association of International Certified Professional Accountants and licensed to CIMA. 1908-14808

Sukanya
E. Sukanya.sa@tfac.or.th

http://Thailand.Application@aicpa-cima.com


สภาวิิชาชีพบััญชี (TFAC) และ Chartered Institute  

of Management Accountants (CIMA
1
) 

มี ีควิามีภูมี ิ ใจนำ ำาเสนำอโครงการ “CIMA-TFAC  

(Fast Track)” ซ่ึ่�งโครงการนีำ�เป็็นำเส้นำทางพิเศษ เฉพาะสมีา

ชิกของสภาวิิชาชิีพบััญชีเพ่อเข้าสู�การเป็็นำสมีาชิกของ 

CIMA ได้้อย่�างรวิด้เร็วิ และได้้รับั Chartered Global  

Management Accountant (CGMA
2
) เม่ีอสอบัผ่�านำ 

Strategic Case Study (CIMA SCS) เพีย่ง 1 วิิชาเท�านัำ�นำ 

โด้ย่ไมี�ต้้องสอบัอีก 15 วิิชานำอกจากนำี�ก�อนำเข้ารับั 

การทด้สอบัผู่้ที�ได้้รับัการคัด้เลือกจะได้้เข้ารับัอบัรมี 

แบับัเข้มีข้นำ เป็็นำระย่ะเวิลาต้ามีที�กำาหนำด้ โด้ย่ไมี�มีีค�าใช้จ�าย่ 

กับัวิิทย่ากรผู้่ทรงคุณวุิฒิิจาก CIMA

TFAC - CIMA  

Membership Program รุ�นำที� 2

การเข้าร�วิมีเป็็นำสมีาชิกการเข้าร�วิมีเป็็นำสมีาชิก

ขององค์กรระด้ับัโลกขององค์กรระด้ับัโลก  

สำาหรับัข้อมีูลเพิ�มีเต้ิมีกรุณาต้ิด้ต้�อ 
CIMA SE Asia : EM.SeAsia@aicpa-cima.com

สภาวิชาชีพบัญชี : คุณสุกัญญา/Sukanya.sa@tfac.or.th

ขั�นำต้อนำการเข้าสู� 

โครงการ..

คุณสมีบััต้ิของผู่้สมีัคร..

เป็็นำสมีาชิกป็ระเภท

สามีัญหรือวิิสามีัญ

สภาวิิชาชีพบััญชี

ที�สถานำะคงอยู่� 

ณ วิันำที�ได้้รับัคัด้เลือก
มีีป็ระสบัการณ์

ด้้านำบััญชีบัริหาร

อย่�างนำ้อย่ 3 ป็ี

1
CIMA เป็นองค์กรวิชาชีพบัญชีด้านบัญชีบริหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นที่การยอมรับ 

ทางด้านวิชาชีพเกี่ยวกับการจัดการทางการเงินในสหราชอาณาจักร และประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก 
โดยมีสมาชิกและนักศึกษามากกว่า 229,000 คนใน 176 ประเทศซึ่งได้รับความน่าเชื่อถือ 
และมีความเป็นมืออาชีพ ในฐานะสมาชิกของ CIMA 
2
CGMA เป็นวฒุบิตัรทีเ่กดิจากความร่วมมอืระหว่างองค์กร American Institute of Certified 

Public Accountants (AICPA) และ CIMA ซึ่งวุฒิบัตรนี้แสดงถึงความเชี่ยวชาญใน 
ด้านการบัญชีบริหารและการจัดการ

1. ลงทะเบัยี่นำผ่�านำระบับัออนำไลน์ำและชำาระค�าด้ำาเนำนิำการ 

2,000 บัาท 

    https://bit.ly/2uPka8X

2. กรอก Self-assessment Form และ Register Form 

ให้สมีบูัรณ์

    https://bit.ly/353kyOh และ https://bit.ly/2RxzujX

3. ส�ง Self-assessment Form และ Register Form 

พร้อมีกบััสำาเนำาหลักฐานำการศก่ษา สำาเนำาพาสป็อร์ต้ และ

หลกัฐานำการชำาระเงนิำค�าด้ำาเนิำนำการ มีายั่งสภาวิิชาชีพบัญัชี

ผ่�านำอีเมีล Sukanya.sa@tfac.or.th

4. เมีื�อได้้รบััการคัด้เลือก ผู้่สมัีครต้้องลงทะเบีัย่นำเป็็นำ

นำกัศ่กษา CIMA (ค�าธรรมีเนำยี่นำ £1,500) และย่ื�นำใบัสมัีคร

สมีาชิก CIMA

5. ต้้องเข้าอบัรมีแบับัเข้มีข้นำต้ามีวัินำและเวิลาที�กำาหนำด้เพื�อ

เต้รยี่มีควิามีพร้อมีสำาหรบััการสอบั CIMA SCS และ เข้า

ทด้สอบัในำเดื้อนำสงิหาคมี 2563

6. ผู่ส้อบัผ่�านำ CIMA SCS จะได้้เป็็นำสมีาชิก CIMA  

และได้้รบัั CGMA 

F
re
e
! T

ra
in
in
g
 

a
n
d
 F
a
s
t T

ra
c
k

Scan QR Code ที่นี่ 
เพื่อ Download  

Self-assessment Form

Scan QR Code ที่นี่ 
เพื่อ Download 
Register Form

ป็ระโย่ชนำ์ที�ได้้รับั!ป็ระโย่ชนำ์ที�ได้้รับั!
จากการเป็็นำสมีาชิก CIMA และการได้้รับั CGMจากการเป็็นำสมีาชิก CIMA และการได้้รับั CGMA

(Click ข้อมีูลเพิ�มีเต้ิมี หรือ https://bit.ly/2DWLhAb)(Click ข้อมีูลเพิ�มีเต้ิมี หรือ https://bit.ly/2DWLhAb)

 ท่านจะได้รับการยอมรับจากบริษัทชั้นน�าระดับโลก 

จากหลากหลายธุรกิจ 

 ท่านมีโอกาสเพิ่มศักยภาพในการได้รับผลตอบแทน 

สูงกว่าค่าเฉลี่ยในอายุงานหรือประสบการณ์เท่ากัน

 ท่านสามารถเข้าถึงช่องทางในการเพิ่มพูนความรู ้

ความสามารถจากผู้มีประสบการณ์ในแต่ละอุตสาหกรรม

จำากัด้จำากัด้

เพีย่งเพีย่ง  

50 ท�านำ 50 ท�านำ 

เท�านำั�นำ!เท�านำั�นำ!

กำาหนำด้การ

1. เป็ิด้รับัสมีัคร วิันำนำี�ถ่ง 30 เมีษาย่นำ 2563  

    (หากสมีัครก�อนำ 31 มีกราคมี 2563 จะได้้รับั Online study support ฟรี! )

2. การอบัรมีแบับัเข้มีข้นำ  ระหวิ�างเด้ือนำมีิถุนำาย่นำถ่งกรฏาคมี 2563

3. กำาหนำด้วิันำทด้สอบั  26 - 28 สิงหาคมี 2563 (เลือกวิันำใด้วิันำหนำ่�งเท�านำั�นำ)

6

(ขอสงวนสิทธิ์ิ�ในการคืืนคื่าดำำาเนินการในทุกกรณีี และ ไม่่สาม่ารถใช้้สิทธิ์ิส่วนลดำพิิเศษใดำ ๆ รวม่ถึง E- discount เป็็นส่วนลดำในโคืรงการไดำ้)

https://bit.ly/2uPka8X
http://www.tfac.or.th/upload/9414/hgeDQZD07K.pdf
http://www.tfac.or.th/upload/9414/OcbDSQt52f.pdf
http://www.tfac.or.th/upload/9414/iNTvLZCTTO.pdf



