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หลักสูตร “การบริ หารการเงิ น บัญชี การควบคุมต้นทุน และภาษีโรงแรม”
สาหรับเจ้าของและผู้บริ หารระดับสูง / โรงแรม / รีสอร์ท
“The Financial Management Program for Hotel Executives”
การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรผูบ้ ริหารการเงินและบัญชี (Financial Management Program) คือ หลักสูตร
การบริหารการเงินและบัญชีของโรงแรมสาหรับเจ้าของโรงแรม โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ความรูแ้ ก่ผปู้ ระกอบการ
และผูบ้ ริหารงานการเงินและบัญชีของโรงแรม รีสอร์ท เซอร์วสิ อพาร์ทเม้นท์ เพื่อเป็ นการเสริมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็ก การฝึกอบรมเป็ น Modular Course Training โดยมี
วิทยากรเฉพาะในแต่ละ Module โดยกาหนดกลุ่มการเรียนรูข้ นาดเล็กประมาณ 16 - 20 คน ต่อหลักสูตร เพื่อให้
ความรูแ้ ก่ผปู้ ระกอบการและผูบ้ ริหารโรงแรมระดับสูงเกี่ยวกับ การวางแผนการจัดการด้านการเงิน บัญชี และการ
ควบคุ ม ต้นทุ น เพื่อ สร้า งผลก าไรและผลตอบแทนการลงทุ นที่คุ้มค่ า โดยมีค ณะวิท ยากรผู้เ ชี่ย วชาญและมี
ประสบการณ์ในการบริหารโรงแรมจากมหาวิทยาลัย และสถาบันการบริหารทีม่ ชี ่อื เสียง ผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาจะได้รบั
ทัง้ ความรูจ้ ากวิทยากร การทากรณีศึกษา และได้รบั ตัวอย่างเอกสารรายงานต่างๆ ทีจ่ าเป็ นต้องใช้ในการบริหาร
การเงินและบัญชีของโรงแรม

กาหนดการและหัวข้อการอบรม / Subject
วันที่ 1 เสาร์ที่ 3 มิ ถนุ ายน 2560 / โรงแรมเลอ เมอริเดียน กรุ งเทพฯ / ห้ อง Atelier 01 / ชัน้ 5
Day 1 Saturday, June 3, 2017 / Le Meridian Hotel, Bangkok / Atelier 01 Room / 5th Floor
09.00 – 12.00
 บทบาทและผังงานบัญชี และการเงิ นสาหรับโรงแรมขนาดเล็ก
Role and workflow chart of Accounting & financial functions in Small hotels and resorts
โดย: นายกมล รัตนวิระกุล
นายกสมาคมการบริหารโรงแรมไทย
12.00 – 13.30 International Buffet Lunch at Latest Recipe, 2nd Floor
13.30 – 17.00
 การจัดทารายงานทางบัญชีที่สาคัญของโรงแรม
How to prepare essential accounting reports for hotels and resorts
โดย: นายอนุวฒ
ั น์ ประพจนสมบูรณ์
ทีป่ รึกษาการจัดการโรงแรม และเซอร์วสิ อพาร์ทเม้นท์

วันที่ 2
Day 2

อาทิ ตย์ที่ 4 มิ ถนุ ายน 2560 / โรงแรมเลอ เมอริ เดียน กรุงเทพฯ / ห้อง Atelier 01 / ชัน้ 5
Sunday, June 4, 2017 / Le Meridian Hotel, Bangkok / Atelier 01 Room / 5th Floor

09.00 – 12.00
 เทคนิ คการควบคุมต้นทุนการบริหารโรงแรมแบบลีน
Lean Management Cost control technique for hotels and restaurants
โดย: นายกมล รัตนวิระกุล
นายกสมาคมการบริหารโรงแรมไทย
12.00 – 13.30 International Buffet Lunch at Latest Recipe, 2nd Floor
13.30 – 17.00
 เทคนิ คการควบคุมต้นทุนการบริหารโรงแรมแบบลีน (ต่อ)
Lean Management Cost control technique for hotels and restaurants (Cont.)
โดย: นายกมล รัตนวิระกุล
นายกสมาคมการบริหารโรงแรมไทย

วันที่ 3
Day 3

เสาร์ที่ 10 มิ ถนุ ายน 2560 / โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุ งเทพฯ / ห้ องช่ องนนทรี ชัน้ 12
Saturday, June 10, 2017 / Eastin Grand Sathorn Hotel Bangkok / Chong Nonsee / 12th Floor

09.00 – 12.00
 เทคนิ คการบริหารภาษี อากรประเภทต่างๆ ของโรงแรม
Effective Tax Management technique for hotels
โดย: นายอภิชยั อังค์สวุ รรณ
อดีตนักตรวจสอบภาษีชานาญการ กรมสรรพากร
12.00 – 13.30 International Buffet Lunch at The Glass house, 5th Floor
13.30 – 17.00
 การควบคุมต้นทุนอาหาร และเครือ่ งดื่ม และการบริหารสิ นค้าคงคลัง
F&B Cost control and Inventory management technique
โดย: นายยศพิชา คชาชีวะ
ผูจ้ ดั การ สถาบันแม่บา้ นทันสมัย

วันที่ 4
Day 4

อาทิ ตย์ที่ 11 มิ ถนุ ายน 2560 / โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุ งเทพฯ / ห้ องช่ องนนทรี ชัน้ 12
Sunday, June 11, 2017 / Eastin Grand Sathorn Hotel Bangkok / Chong Nonsee / 12th Floor

09.00 – 12.00
 การควบคุมต้นทุนห้องพักของโรงแรม
Hotel Room Cost control
โดย: นายกิตกิ ร เถินบุรนิ ทร์
อดีตผูจ้ ดั การทัวไป
่ ในเครือ Royal Princess ดุสติ ธานี
12.00 – 13.30

Italian Set Lunch at “Luce Restaurant”

13.30 – 16.30 น.
 เทคนิ คและวิ ธีการวิ เคราะห์งบการเงิ นของโรงแรม
Hotel Financial budget analysis technique
โดย: คุณพรศิริ มหามิตร
ทีป่ รึกษาอาวุโสด้านบัญชีและการเงิน
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
16.30 – 17.00 น.
 สรุปการสัมมนา
โดย: นายกมล รัตนวิระกุล
นายกสมาคมการบริหารโรงแรมไทย
หมายเหตุ – หัวข้ อการสัมมนาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

คณะวิทยากร
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายกมล รัตนวิระกุล
นายอภิชยั อังค์สุวรรณ
นายยศพิชา คชาชีวะ
นายกิตกิ ร เถินบุรนิ ทร์
นายอนุวฒ
ั น์ ประพจนสมบูรณ์
นางพรศิร ิ มหามิตร

นายกสมาคมการบริหารโรงแรมไทย
อดีตนักตรวจสอบภาษีชานาญการ กรมสรรพากร
ผูจ้ ดั การ สถาบันแม่บา้ นทันสมัย
อดีตผูจ้ ดั การทัวไป
่ ในเครือ Royal Princess ดุสติ ธานี
ทีป่ รึกษาการจัดการโรงแรม และเซอร์วสิ อพาร์ทเม้นท์
ทีป่ รึกษาอาวุโส สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ฯลฯ

ผู้ที่ควรเข้าอบรม
1.
2.
3.
4.

เจ้าของธุรกิจ / ผูป้ ระกอบการ
ผูบ้ ริหารระดับสูง
ผูจ้ ดั การฝา่ ยบัญชีและการเงิน
สมุหบ์ ญ
ั ชีโรงแรม
ในธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และเซอร์วสิ อพาร์ทเม้นท์
ฯลฯ

ค่าธรรมเนี ยมการเข้าร่วมการฝึ กอบรม
1. ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมสัมมนา
29,500 บาท ต่อ ท่าน
2. ค่าธรรมเนียมนี้ รวม
2.1 ค่าเอกสาร สิง่ พิมพ์ และ ซีดี ประกอบการสัมมนา
2.2 ค่าวิทยากร
2.3 ค่าอาหารว่าง วันละ 2 มือ้ อาหารกลางวัน และเครือ่ งดื่มตลอด 4 วัน
2.4 ค่าบริการ อื่น ๆ

ใบสมัครผูเ้ ข้าร่วมอบรม
หลักสูตร “การบริ หารการเงิ น บัญชี การควบคุมต้นทุน และภาษีโรงแรม”
Finance, Accounting, Cost Control and Tax for SME Hotels and Resorts
(FACT 6/2560)
รายละเอียดผูส้ มัคร
ชื่อ นาย/นาง/นางสาว

นามสกุล

อายุ

(Name in English) Mr./ Mrs./ Ms
การศึกษาขัน้ สูงสุด

(Please use block letter).

 ปริญญาตรี

ประสบการณ์การทางาน
 บริหารโรงแรมอยูแ่ ล้ว

 ปริญญาโท

 อื่น ๆ โปรดระบุ

ั บนั
ปี ตาแหน่งงานปจจุ
 กาลังก่อสร้างโครงการโรงแรม



วางแผนจะทาโรงแรม

รายละเอียด / โรงแรม / โครงการ
ชื่อ
เลขที่

จานวนห้อง
ถนน

หมู่

เขต/อาเภอ
โทรศัพท์

ตาบล/แขวง

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

โทรสาร

E-mail

โทรศัพท์มอื ถือ
Website

สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การบริหารการเงิ น บัญชี การควบคุมต้นทุน และภาษี โรงแรม ” จานวน
และได้ชาระค่าอบรม คนละ 29,500 บาท รวม

คน

บาท

โดย : โอนเข้าบัญชี สมาคมการบริหารโรงแรมไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาแจ้งวัฒนะ 14 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 189-1-39161-1
กรุณาส่งสาเนาใบโอนเงิ นและรายละเอียดการออกใบเสร็จรับเงิ นทางอีเมล thma2555@gmail.com
กาหนดการสมัคร: ส่งใบสมัครยืนยันการเข้าร่วมอบรมได้ทนั ที หรือภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
รับจานวนจากัดเพียง 20 ท่านเท่านัน้

ลงนาม

ผูม้ อี านาจ / ผูส้ มัคร

สมาคมการบริหารโรงแรมไทย
Thai Hotel and Hospitality Management Association

“ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการสั มมนา”
จันทราวดี เคียงศิริ / กรรมการผู้จดั การ
โรงแรมบางกอกรามา / บ้ านศิริ / กรุงเทพฯ
1. ครบเครื่ องเรื่ องความรู ้ดา้ นการบัญชี การเงิน และภาษี ที่เจาะเฉพาะทางการโรงแรม
โดยเฉพาะที่ใช้ในการควบคุมและนาไปสู่การวิเคราะห์เพื่อวางนโยบายที่ชดั เจน
2. ได้คุยกับผูบ้ ริ หารโรงแรมอื่นๆ ถึงวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้การเงินการบัญชี เป็ น
แนวทางทาระบบบัญชีโรงแรม ที่เราจะสามารถนาไปเป็ น KPI ที่เราต้องการได้
โดยไม่ตอ้ งเสี ยเวลา ดังนั้น การเรี ยนหลักสูตรนี้จึงเป็ นทางลัดสู่ความสาเร็ จในการ
บริ หารโรงแรมแบบเบ็ดเสร็ จ
3. วิทยากรแนะนาประสบการณ์ในวิชาชีพการบัญชี/การเงินของกิจการโรงแรมจริ ง
สุ รางค์ ศรี ทรัพย์ สุนทร / กรรมการผู้จดั การ
โรงแรมแกรนด์ เซาเทิร์น / ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
 เข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมต้นทุนต่างๆขององค์กรดีมากขึ้น


เพิ่มความเข้าใจในระบบการบริ หารข้อมูลของแผนกบัญชี



เพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการในการบริ หารต้นทุนของหน่วยงานต่างๆ



ได้ความรู ้เกี่ยวกับภาษีต่างๆของโรงแรมที่จาเป็ นต้องรู ้



ได้รับความรู ้จากข้อสงสัยของผูเ้ ข้าร่ วมสัมมนา เป็ นการแลกเปลี่ยนและเพิ่มความรู ้
ความเข้าใจจากประสบการณ์ของเพื่อนร่ วมสัมมนา



เข้าใจการดูงบดุลของบริ ษทั ฯ มากขึ้นเพื่อเป็ นแนวทางในการบริ หารปรับปรุ ง



ได้เพื่อนร่ วมธุรกิจเดียวกันเพิ่มขึ้น

อุไรรัตน์ คู่พทิ กั ษ์ ขจร / ทีป่ รึกษาฯ
โรงแรม พี.พี. เอราวัณปาล์ ม รีสอร์ ท / พีพี เนเชอรัลรีสอร์ ท / อ่ าวนาง กระบี่
- ทาให้เข้าใจในการบริ หารงานโรงแรมมากขึ้น
- ทาให้มนั่ ใจในการตัดสิ นใจอย่างใดๆ มากขึ้นและแม่นยา
- สื่ อสารและมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูบ้ ริ หารและพนักงานได้ดีกว่าเดิม
- มีความเข้าใจในการคัดเลือกบุคลากรด้านบัญชีการเงินเข้ามาร่ วมงาน

สมาคมการบริหารโรงแรมไทย
Thai Hotel and Hospitality Management Association

รุ่งสุ ริยา ปิ ยะธารงโรจนา / กรรมการผู้จดั การ
C & N Khokhao Beach Resort / ตะกัว่ ป่ า พังงา
เนือ้ หาของหลักสูตรและวิธีการนาเสนอของอาจารย์นาเสนอการสอนเป็ นกันเอง เรี ยน
สนุก และเข้ าใจง่ าย ชอบมากๆครั บ
ได้ รับบทเรี ยนทางลัดในการจัดการบริ หาร
ได้ รับวิธีคิดวิเคราะห์ ข้อมูลทางบัญชี
ได้ ร้ ู จักเพื่อนๆ ที่ ร่วมอาชี พเดียวกัน
ได้ รับแง่ มมุ มองต่ างๆทางบัญชี
ชอบวิธีการต่ างๆของบทเรี ยนที่ สามารถนาไปใช้ ได้ จริ ง
สุ วนันทน์ ปิ่ นสุ วรรณคุปต์ / กรรมการผู้จดั การ
โรงแรมพีซลากูน่ารีสอร์ ท / อ่าวนาง กระบี่
ทาให้เรารู ้วธิ ีการจัดทาบัญชี ขั้นตอนการทาเอกสาร
ทาให้เราสามารถคิดต้นทุนอาหารได้
ทาให้เรารู ้เรื่ องภาษีวา่ ภาษีไหนที่เกี่ยวข้องกับโรงแรม และเราต้องนามาชาระภาษี
ทาให้เราอ่านงบการเงินเป็ นและสามารถนาความรู ้ที่ได้มาเปรี ยบเทียบเปอร์เซ็นต์
ของรายได้และรายจ่ายต่างๆได้และทาให้เรารู ้ตน้ ทุนได้
พนิดา ธีระกุลชัย / เจ้ าของกิจการ
Northgate Ratchayothin Serviced Residence / กรุงเทพฯ
“ได้ รับความรู้ เรื่ องบัญชี , ต้ นทุนที่ ตรงจุด สามารถนาไปปรั บใช้ ในการบริ หารโรงแรม
ต่ อไปได้ เป็ นอย่ างดี แต่ โดยรวมแล้ วได้ รับประโยชน์ มากทีเดียวค่ ะ”

