The journey
CIMA – TFAC Chartered Accountants Programme
Candidates must have at least 3 years of working experience.
Candidate submits the application form, employment CV,
latest education document and a copy of passport to
sukanya.sa@fap.or.th
CIMA admits candidate into the programme upon successful
application and registers as a CIMA student. Payment of
£1,500 is inclusive of one-time registration fee, exemptions
fee, ﬁrst exam sitting fee and exam workshop.
Candidate is required to attend the exam workshop organised
by CIMA.
Candidate sits for the Strategic Case Study exam and
submits an online application for CIMA membership.
CIMA membership and the CGMA designation will be
awarded upon passing the exam and successful
membership application.

Contact us today
Edmund Liaw
T. +6010 400 2962
E. Edmund.Liaw@aicpa-cima.com

Sukanya Saisema
E. sukanya.sa@fap.or.th

Line (QR Code)
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ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพิเศษ!

การเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ
องค์กรระดับโลก
ประโยชน์
ที่ได้รับ!
จากการเป็นสมาชิก CIMA และการได้รับ CGMA
(Click ข้อมูลเพิ่มเติม หรือ http://bit.ly/2JkjbVf)

ในโอกาสที่สภาวิชาชีพบัญชี (TFAC (เดิม FAP)) และ
Chartered Institute of Management Accountants (CIMA)1
จะลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน (MOU) ในวันที่ 21
มีนาคม 2562 โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมศักยภาพของสมาชิก
สภาวิชาชีพบัญชีให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และการพัฒนา
การบัญชีบริหารในประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชีและ CIMA มีความ
ภูมิใจน�ำเสนอโครงการ CIMA-TFAC (Fast Track) ซึ่งโครงการนี้
เป็นครั้งแรกในโลกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่เป็นเส้นทางพิเศษ
ส�ำหรับสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชีเข้าสู่การเป็นสมาชิกของ CIMA
ได้อย่างรวดเร็ว และได้รับ Chartered Global Management
Accountant (CGMA)2 เมื่อสอบผ่าน Strategic Case Study
(CIMA SCS) เพียง 1 วิชาเท่านั้นโดยไม่ต้องสอบอีก 15 วิชา และ
มีประสบการณ์ด้านการบัญชีบริหาร ทั้งนี้ก่อนเข้ารับการทดสอบ
เฉพาะโครงการนี้ ผู ้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กต้ อ งเข้ า อบรมแบบเข้ ม ข้ น
เป็นระยะเวลา 1 วัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
จาก CIMA

ท่านจะได้รับการยอมรับจากบริษัทชั้นน�ำระดับโลก
จากหลากหลายธุรกิจ
ท่านมีโอกาสเพิ่มศักยภาพในการได้รับผลตอบแทน
สูงกว่าค่าเฉลี่ยในอายุงานหรือประสบการณ์เท่ากัน
ท่านสามารถเข้าถึงช่องทางในการเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถจากผู้มีประสบการณ์ในแต่ละอุตสาหกรรม

ขั้นตอนการเข้าสู่
โครงการ..

1. ผูส้ มัครกรอกแบบฟอร์มใบสมัครทีส่ มบูรณ์
(Click แบบฟอร์มใบสมัคร หรือ http://bit.ly/2EGkx8x)
และกรอก CV (Click แบบฟอร์ม CV หรือ http://bit.ly/2HevAHy)

(ส่งใบสมัคร CV หลักฐานการศึกษา และส�ำเนาพาสปอร์ต
หรือส�ำเนาบัตรประชาชน มายังสภาวิชาชีพบัญชี
อีเมล Sukanya.sa@fap.or.th)

2. CIMA ตรวจสอบใบสมัครและคัดเลือก
ผูส้ มัครเข้าสูโ่ ครงการ (ปิดรับสมัครวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

คุณสมบัติของผู้สมัคร..
เป็นสมาชิกประเภท
สามัญหรือวิสามัญ
สภาวิชาชีพบัญชี
ที่สถานะคงอยู่
ณ วันที่ได้รับคัดเลือก

มีประสบการณ์
ด้านบัญชีบริหาร
อย่างน้อย 3 ปี

ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

CIMA SE Asia : Edmund Liaw (Edmund.Liaw@aicpa-cima.com)
สภาวิชาชีพบัญชี : คุณสุกัญญา/Sukanya.sa@fap.or.th

Scan QR Code ที่นี่
เพื่อ Download ใบสมัคร

และประกาศผลวันที่ 17 พฤษภาคม 2562)

3. ผูไ้ ด้รบั คัดเลือกลงทะเบียนเป็นนักศึกษา CIMA
(ค่าธรรมเนียม £1,500 ซึง่ รวมค่าลงทะเบียน ค่าทดสอบ
1 ครัง้ และค่าอบรม) และยืน่ ใบสมัครสมาชิก CIMA
4. ผูไ้ ด้รบั คัดเลือกเข้าอบรมแบบเข้มข้น ระยะเวลา 1 วัน
เพือ่ เตรียมความพร้อมส�ำหรับการสอบ CIMA SCS
และเข้าทดสอบในเดือนสิงหาคม 2562
5. ผูส้ อบผ่าน CIMA SCS จะได้เป็นสมาชิก CIMA
แล้วแต่กรณี และได้รบั CGMA

1

Scan QR Code ที่นี่
เพื่อ Download CV

จ�ำกัด
เพียง

50 ท่าน
เท่านั้น!

CIMA เป็ น องค์ ก รวิ ช าชี พ บั ญ ชี ด ้ า นบั ญ ชี บ ริ ห ารที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในโลก เป็ น ที่ ก ารยอมรั บ
ทางด้านวิชาชีพเกี่ยวกับการจัดการทางการเงินในสหราชอาณาจักร และประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก
โดยมีสมาชิกและนักศึกษามากกว่า 229,000 คนใน 176 ประเทศซึ่งได้รับความน่าเชื่อถือ
และมีความเป็นมืออาชีพ ในฐานะสมาชิกของ CIMA
2
CGMA เป็นวุฒบิ ตั รทีเ่ กิดจากความร่วมมือระหว่างองค์กร American Institute of Certified
Public Accountants (AICPA) และ CIMA ซึ่ ง วุ ฒิ บั ต รนี้ แ สดงถึ ง ความเชี่ ย วชาญใน
ด้านการบัญชีบริหารและการจัดการ

