Supported by:

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

© 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
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TFAC - CIMA
Membership Program รุ่นที่ 2

การเข้าร่วมเป็นสมาชิก
ขององค์กรระดับโลก

ประโยชน์
ที่ได้รับ!
จากการเป็็นสมาชิิก CIMA และการได้้รัับ CGMA
CGM

สภาวิิชาชีีพบััญชีี (TFAC) และ Chartered Institute
of Management Accountants (CIMA 1 )
มีี ค วามภูู มิ ิ ใ จนำำ � เสนอโครงการ “CIMA-TFAC
(Fast Track)” ซึ่่ง� โครงการนี้้เ� ป็็นเส้้นทางพิิเศษ เฉพาะสมา
ชิิกของสภาวิิชาชิีี�พบััญชีีเพื่่อเข้้าสู่่�การเป็็นสมาชิิกของ
CIMA ได้้อย่า่ งรวดเร็็ว และได้้รับั Chartered Global
Management Accountant (CGMA2) เมื่่อสอบผ่่าน
Strategic Case Study (CIMA SCS) เพีียง 1 วิิชาเท่่านั้้น�
โดยไม่่ต้้องสอบอีีก 15 วิิชานอกจากนี้้�ก่่อนเข้้ารัับ
การทดสอบผู้้�ที่่�ได้้รัับการคััดเลืือกจะได้้เข้้ารัับอบรม
แบบเข้้มข้น้ เป็็นระยะเวลาตามที่่�กำ�ำ หนด โดยไม่่มีีค่่าใช้้จ่่าย
กัับวิิทยากรผู้้�ทรงคุุณวุุฒิจิ าก CIMA

(Click ข้้อมููลเพิ่่�มเติิม หรืือ https://bit.ly/2DWLhAb)

ท่านจะได้รับการยอมรับจากบริษัทชั้นน�ำระดับโลก
จากหลากหลายธุรกิจ
ท่านมีโอกาสเพิ่มศักยภาพในการได้รับผลตอบแทน
สูงกว่าค่าเฉลี่ยในอายุงานหรือประสบการณ์เท่ากัน
ท่านสามารถเข้าถึงช่องทางในการเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถจากผู้มีประสบการณ์ในแต่ละอุตสาหกรรม

6 โครงการ..

ขั้นตอนการเข้าสู่

1. ลงทะเบีียนผ่่านระบบออนไลน์์และชำำ�ระค่่าดำำ�เนิินการ
2,000 บาท
https://bit.ly/2uPka8X

2. กรอก Self-assessment Form และ Register Form
ให้สมบูรณ์

ก�ำหนดการ

1. เปิิดรัับสมััคร วัันนี้้�ถึึง 5 มิิถุุนายน 2563
(หากสมััครก่่อน 31 มกราคม 2563 จะได้้รัับ Online study support ฟรีี! )
2. การอบรมแบบเข้้มข้้น ระหว่่างเดืือนมิิถุุนายนถึึงกรฏาคม 2563
3. ก�ำหนดวันทดสอบ 26 - 28 สิงหาคม 2563 (เลือกวันใดวันหนึ่งเท่านั้น)

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

3. ส่่ง Self-assessment Form และ Register Form
พร้อมกับส�ำเนาหลักฐานการศึกษา ส�ำเนาพาสปอร์ต และ
หลักฐานการช�ำระเงินค่าด�ำเนินการ มายังสภาวิชาชีพบัญชี
ผ่านอีเมล Sukanya.sa@tfac.or.th
4. เมือ่ ได้รบั การคัดเลือก ผูส้ มัครต้องลงทะเบียนเป็น
นักศึกษา CIMA (ค่าธรรมเนียน £1,500) และยื่นใบสมัคร
สมาชิก CIMA
5. ต้องเข้าอบรมแบบเข้มข้นตามวันและเวลาทีก่ �ำหนดเพือ่
เตรียมความพร้อมส�ำหรับการสอบ CIMA SCS และ เข้า
ทดสอบในเดือนสิงหาคม 2563
6. ผูส้ อบผ่าน CIMA SCS จะได้เป็นสมาชิก CIMA
และได้รบั CGMA

คุณสมบัติของผู้สมัคร..
เป็นสมาชิกประเภท
สามัญหรือวิสามัญ
สภาวิชาชีพบัญชี
ที่สถานะคงอยู่
ณ วันที่ได้รับคัดเลือก

มีประสบการณ์
ด้านบัญชีบริหาร
อย่างน้อย 3 ปี

ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

CIMA SE Asia : EM.SeAsia@aicpa-cima.com
สภาวิชาชีพบัญชี : คุณสุกัญญา/Sukanya.sa@tfac.or.th

Scan QR Code ที่นี่
เพื่อ Download
Self-assessment Form

Scan QR Code ที่นี่
เพื่อ Download
Register Form

จ�ำกัด
เพียง

50 ท่าน
เท่านั้น!

1

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

(ขอสงวนสิิทธิ์์�ในการคืืนค่่าดำำ�เนิินการในทุุกกรณีี และ ไม่่สามารถใช้้สิิทธิิส่่วนลดพิิเศษใด ๆ รวมถึึง E- discount เป็็นส่่วนลดในโครงการได้้)

