สมาคมการบริหารโรงแรมไทย
Thai Hotel and Hospitality Management Association

วันที่ 28 ธันวาคม 2562
เรี ยน ท่านผู้ประกอบการ
ทางสมาคมฯ ได้ พฒ
ั นาหลักสูตร เพื่อช่วยให้ ผ้ ปู ระกอบการสามารถเรี ยนรู้วิธีการบริ หารงานภายในองค์กร
โดยเฉพาะส่วนการเงิน บัญชี การควบคุมต้ นทุน และภาษี โรงแรม (Finance, Accounting, Cost Control and Tax)
เป็ นหลักสูตรฝึ กอบรมที่ใช้ เวลา 4 วัน เพื่อให้ ความรู้และสาระสาคัญที่ผ้ ปู ระกอบการจาเป็ นต้ องรู้ และสามารถ
นาไปใช้ ในการควบคุมดูแลกิจการของท่านอย่างมีประสิทธิภาพ สมาคมฯ ได้ เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหัวข้ อ
วิชาเป็ นผู้ให้ ความรู้แก่ผ้ เู ข้ ารับอบรมทุกท่าน โดยสมาคมฯ ได้ พฒ
ั นาหลักสูตรนี ้อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 8 ปี ที่
ผ่านมา
ในปี 2563 นี ้ ทางสมาคมฯ ได้ ออกแบบหลักสูตรใหม่โดยเน้ นเทคนิคการลดต้ นทุนด้ วยการประหยัดพลังงาน
ในโรงแรม และจะเปิ ดสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร Energy Clinic Workshop โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้ านพลังงานไฟฟ้าให้
คาปรึกษาแก่โรงแรมแต่ละแห่ง
ขณะนี ้ทางสมาคมฯ ได้ เปิ ดรับสมัครหลักสูตร FACT9/2563 ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563
พร้ อมหนังสือนี ้ สมาคมฯได้ แนบรายละเอียดหลักสูตร นอกจากนี ้ สมาคมฯ ได้ แนบบัตร Discount Coupon for
Early bird application มูลค่ า 2,500 บาท เพื่อใช้ เป็ นส่ วนลดพิเศษ สาหรั บการลงทะเบียนเข้ าร่ วมสัมมนา
ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563
หากท่านสนใจเข้ ารับการอบรมหรื อต้ องการคาปรึกษาใดๆ กรุ ณาติดต่ อ คุณรั ชนีวรรณ รองเลขาธิการ
สมาคมฯ หมายเลขโทรศัพท์ 08 9410 4150, 08 1615 2333 และส่งใบสมัครได้ ทางอีเมล thma2555@gmail.com
หรื อเข้ าไปดูรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ ที่ www.thma.or.th

ขอแสดงความนับถือ

(นายกมล รัตนวิระกุล)
นายกสมาคม
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สมาคมการบริหารโรงแรมไทย
THAI HOTEL AND HOSPITALITY
MANAGEMENT ASSOCIATION
ร่ วมกับ
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการโรงแรมไทย
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DEVELOPMENT
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หลักสูตร
“การบริหารการเงิน บัญชี การควบคุมต้ นทุน
และภาษีโรงแรม”
Finance, Accounting, Cost Control and Tax
for
SME Hotels and Resorts
(FACT 9/2563)
22 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563
February 22 – March 1, 2020
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หลักสูตร “การบริ หารการเงิน บัญชี การควบคุมต้ นทุน และภาษีโรงแรม”
สาหรั บเจ้ าของและผู้บริหารระดับสูง / โรงแรม / รี สอร์ ท
“The Financial Management Program for Hotel Executives”
การจัดการฝึ กอบรมหลักสูตรผู้บริ หารการเงินและบัญชี (Financial Management Program) คือ หลักสูตร
การบริหารการเงินและบัญชีของโรงแรมสาหรับเจ้ าของโรงแรม โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ ความรู้แก่ผ้ ปู ระกอบการ และ
ผู้บริ หารงานการเงินและบัญชีของโรงแรม รี สอร์ ท เซอร์ วิ สอพาร์ ทเม้ นท์ เพื่อเป็ นการเสริ มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็ก การฝึ กอบรมเป็ น Modular Course Training โดยมีวิทยากรเฉพาะใน
แต่ละ Module โดยกาหนดกลุ่มการเรี ยนรู้ขนาดเล็กประมาณ 20 คน ต่อหลักสูตร เพื่อให้ ความรู้แก่ผ้ ปู ระกอบการ
และผู้บริหารโรงแรมระดับสูงเกี่ยวกับการวางแผนการจัดการด้ านการเงิน บัญชี และการควบคุมต้ นทุน เพื่อสร้ างผล
กาไรและผลตอบแทนการลงทุนที่ค้ มุ ค่า โดยมีคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการบริ หารโรงแรม
จากมหาวิทยาลัย และสถาบันการบริ ห ารที่มีชื่อเสียง ผู้เข้ าร่ วมสัมมนาจะได้ รับทัง้ ความรู้ จากวิทยากร การทา
กรณีศึกษา และได้ รับตัวอย่างเอกสารรายงานต่างๆ ที่จาเป็ นต้ องใช้ ในการบริ หารการเงินและบัญชี ตลอดจนการ
ควบคุมต้ นทุนด้ านพลังงาน อาหารสด ฯลฯ ของโรงแรม

กาหนดการและหัวข้ อการอบรม / Subject
วันที่ 1 เสาร์ ท่ ี 22 กุมภาพันธ์ 2563 / โรงแรมศิวาเทล กรุ งเทพ (เพลินจิต) / ห้ อง Conference Room 2 / ชัน้ 1A
Day 1 Saturday, February 22, 2020 / Sivatel Bangkok (Pleonchit) / Conference Room 2 / 1A Floor
09.00 – 12.00 เทคนิคการควบคุมต้ นทุนการบริหารโรงแรม โดยการจัดการแบบ ลีน
Effective Cost control in hotel by using LEAN Management technique
โดย:

นายกมล รัตนวิระกุล
นายกสมาคมการบริ หารโรงแรมไทย

12.00 – 13.30 Thai set Lunch at "Café Jardin"
13.30 – 17.00 เทคนิคการควบคุมบัญชีและการจัดทารายงานทางบัญชีแบบสากลของโรงแรม
How to manage accounting and prepare uniform accounting reports for hotels and resorts
โดย: นายอนุวฒ
ั น์ ประพจนสมบูรณ์
ที่ปรึกษาการจัดการโรงแรม และเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์

วันที่ 2 อาทิตย์ ท่ ี 23 กุมภาพันธ์ 2563 / โรงแรมศิวาเทล กรุ งเทพ (เพลินจิต) / ห้ อง Conference Room 2 / ชัน้ 1A
Day 2 Sunday, February 23, 2020 / Sivatel Bangkok (Pleonchit) / Conference Room 2 / 1A Floor
09.00 – 12.00 การควบคุมต้ นทุนอาหาร และเครื่ องดื่ม และการลดขยะเศษอาหารในโรงแรม
F&B Cost control and food waste reduction in hotels
โดย: นายยศพิชา คชาชีวะ
ผู้จดั การ สถาบันแม่บ้านทันสมัย
12.00 – 13.30 Western set lunch at Café Jardin
13.30 – 17.00 ตัวชีว้ ัด และมาตรฐานการวัดผลประกอบการ
KPI & Productivity Measurement
โดย: นายกมล รัตนวิระกุล
นายกสมาคมการบริ หารโรงแรมไทย

วันที่ 3 เสาร์ ท่ ี 29 กุมภาพันธ์ 2563 / โรงแรม ปทุมวัน ปริ๊นเซส (MBK) / ห้ องจามจุรี 1 / ชัน้ M
Day 3 Saturday, February 29, 2020/ Pathumwan Princess Hotel (MBK) / Jamjuree 1 Room / M Floor
09.00– 12.00 เทคนิคการบริหารภาษีอากรประเภทต่ างๆ ของโรงแรม
Effective Tax Management technique for hotels
โดย:

นายอภิชยั อังค์สวุ รรณ
อดีตนักตรวจสอบภาษี ชานาญการ กรมสรรพากร

12.30 – 13.30 International Buffet Lunch
13.30 – 17.00 เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์ งบการเงินของโรงแรม
Hotel Financial budget analysis technique
โดย:

นางพรศิริ มหามิตร
ที่ปรึกษาอาวุโสด้ านบัญชีและการเงิน
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

วันที่ 4
Day 4

อาทิตย์ ท่ ี 1 มีนาคม 2563 / โรงแรม ปทุมวัน ปริ๊นเซส (MBK) / ห้ องจามจุรี 1 / ชัน้ M
Sunday, March 1, 2020 / Pathumwan Princess Hotel (MBK) / Jamjuree 1 Room / M Floor

09.00 – 12.00 เทคนิคการลดต้ นทุนด้ านพลังงานไฟฟ้าในโรงแรม
Hotel energy cost reduction technique through Energy Efficiency program
โดย:

ดร. ณัฐวรพล รัชสิริวชั รบุล
คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

12.00 – 13.30 Korean set lunch at Kong Ju Restaurant
13.30 – 16.30 สัมมนาเชิงปฏิบัตกิ าร การจัดการพลังงานอย่ างมีประสิทธิภาพ
ที่ปรึกษาด้ านพลังงานให้ คาปรึกษาแนะนา การประหยัดพลังงาน กลุม่ ย่อย กลุม่ ละ 5 ท่าน
โดย

คณะที่ปรึกษาเชี่ยวชาญด้ านประหยัดพลังงาน

16.30 – 17.00 สรุ ปการสัมมนา
โดย:

นายกมล รัตนวิระกุล
นายกสมาคมการบริ หารโรงแรมไทย

หมายเหตุ – หัวข้ อการสัมมนาอาจมีการปรั บเปลี่ยนตามความเหมาะสม

คณะวิทยากร
1. นายกมล รัตนวิระกุล
2. นายอภิชยั อังค์สวุ รรณ
3. ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวชั รบุล

นายกสมาคมการบริหารโรงแรมไทย
อดีตนักตรวจสอบภาษีชานาญการ กรมสรรพากร
คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล พระนคร
4. นายอนุวฒ
ั น์ ประพจนสมบูรณ์ ที่ปรึกษาการจัดการโรงแรม และเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์
5. นางพรศิริ มหามิตร
ที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
6. นายยศพิชา คชาชีวะ
ผู้จดั การ สถาบันแม่บ้านทันสมัย
ฯลฯ

ผู้ท่ คี วรเข้ าอบรม
1.
2.
3.
4.

เจ้ าของธุรกิจ / ผู้ประกอบการ
ผู้บริหารระดับสูง
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
สมุห์บญ
ั ชีโรงแรม
ในธุรกิจโรงแรม รี สอร์ ท และเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์
ฯลฯ

ค่ าธรรมเนียมการเข้ าร่ วมการฝึ กอบรม
1. ค่าธรรมเนียมการเข้ าร่วมสัมมนา 29,500 บาท ต่อ ท่าน
2. ค่าธรรมเนียมนี ้ รวม
2.1 ค่าเอกสาร สิ่งพิมพ์ และ ซีดี ประกอบการสัมมนา
2.2 ค่าวิทยากร
2.3 ค่าอาหารว่าง วันละ 2 มื ้อ อาหารกลางวัน และเครื่ องดื่มตลอด 4 วัน
2.4 ค่าบริ การ อื่น ๆ

ใบสมัครผู้เข้ าร่ วมอบรม
หลักสูตร “การบริหารการเงิน บัญชี การควบคุมต้ นทุน และภาษีโรงแรม”
Finance, Accounting, Cost Control and Tax for SME Hotels and Resorts
(FACT 9/2563)
รายละเอียดผู้สมัคร
ชื่อ นาย/นาง/นางสาว

นามสกุล

อายุ

(Name in English) Mr./ Mrs./ Ms
การศึกษาขันสู
้ งสุด

(Please use block letter).

 ปริญญาตรี

 ปริญญาโท

 อื่น ๆ โปรดระบุ

ประสบการณ์การทางาน

ปี

ตาแหน่งงานปั จจุบนั

 บริหารโรงแรมอยูแ่ ล้ว

 กาลังก่อสร้ างโครงการโรงแรม

 วางแผนจะทาโรงแรม

รายละเอียด / โรงแรม / โครงการ
ชื่อ

จานวนห้ อง

เลขที่

ถนน

หมู่

เขต/อาเภอ
โทรศัพท์

ตาบล/แขวง

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

โทรสาร

E-mail

โทรศัพท์มือถือ
Website

สนใจเข้ าร่วมอบรมหลักสูตร “การบริหารการเงิน บัญชี การควบคุมต้ นทุน และภาษีโรงแรม ” จานวน
และได้ ชาระค่าอบรม คนละ 29,500 บาท รวม
โดย :

คน

บาท

โอนเข้ าบัญชี สมาคมการบริหารโรงแรมไทย
ธนาคารกรุ งศรีอยุธยา สาขาแจ้ งวัฒนะ 14 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 189-1-39161-1
กรุ ณาส่ งสาเนาใบโอนเงินและรายละเอียดการออกใบเสร็จรับเงินทางอีเมล thma2555@gmail.com

กาหนดการสมัคร: ส่ งใบสมัครยืนยันการเข้ าร่ วมอบรมได้ ทนั ที
รับจานวนจากัดเพียง 20 ท่ านเท่ านัน้
ลงนาม

ผู้มีอานาจ / ผู้สมัคร

สมาคมการบริหารโรงแรมไทย
Thai Hotel and Hospitality Management Association

“ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการสั มมนา”
อลิสรา ศิวยาธร / ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร (CEO)
โรงแรมศิวาเทล / กรุงเทพฯ
ได้รับความรู ้เกี่ยวกับการควบคุม และการลดต้นทุนที่สามารถนาไปใช้ดาเนินการได้ทนั ที
รวมถึงการคานวณต้นทุนทั้งในส่วนห้องพัก และ F&B และการวิเคราะห์สภาพคล่อง และ
ความสามารถทางการเงินของกิจการนับว่ามีประโยชน์ และได้ความรู ้ตรงกับความตั้งใจที่จะ
มาเรี ยน เป็ นคอร์สที่ดีมาก ๆ ค่ะ
ชัชชญา ทิพโกมุท / Assistant Managing Director
มาราเกช หัวหิน รีสอร์ ท แอนด์ สปา / หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
1. ได้รับความรู ้ในการควบคุมค่าใช้จ่าย และจุดที่อาจจะมีการรั่วไหลในการใช้เงิน (Internal
control and lean management)
2. ได้ฟังการแชร์ประสบการณ์ ปั ญหาต่าง ๆ ที่มกั พบในโรงแรม และการที่แก้ไข
3. ได้รับความรู ้ในด้านอ่านตัวเลขทางบัญชี และได้เข้าใจว่าการให้ความสาคัญกับตัวเลข
อะไร และมาตรฐานด้านตัวเลขต่าง ๆ อยูท่ ี่เท่าไหร่
จันทรกานต์ จามรดุสิต / เจ้ าของกิจการและผู้จดั การทัว่ ไป
9.5 Hotel / เชียงใหม่
1. ได้รับความรู ้มากมายไปปรับปรุ งการบริ หารงานในการคุมต้นทุน และเพิ่มกาไรมูลค่า
ของโรงแรมให้มากขึ้น
2. สามารถอุดช่องโหว่ที่อาจจะทาให้เกิดความเสี ยหายต่อการดาเนินงานในอนาคตได้
ชวินธร เลิศหิรัญรัตน์ / เจ้ าของกิจการ และกรรมการบริหาร
Atelier Suites / กรุงเทพฯ
1. ได้รับความรู ้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการคุมต้นทุนของโรงแรมทั้งในตัวของโรงแรมเอง และใน
ห้องอาหาร( F&B)
2. สามารถนาไปใช้กบั โรงแรมได้จริ ง และยังได้รู้วธิ ีคานวณ cost ต่างๆ ที่ถูกต้อง
และควรจะเป็ น
อุไรรัตน์ คู่พทิ กั ษ์ ขจร / ทีป่ รึกษาฯ
โรงแรม พี.พี. เอราวัณปาล์ ม รีสอร์ ท / พีพี เนเชอรัลรีสอร์ ท / อ่ าวนาง กระบี่
1. ทาให้เข้าใจในการบริ หารงานโรงแรมมากขึ้น
2. ทาให้มนั่ ใจในการตัดสิ นใจอย่างใดๆ มากขึ้นและแม่นยา
3. สื่ อสารและมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูบ้ ริ หารและพนักงานได้ดีกว่าเดิม
4. มีความเข้าใจในการคัดเลือกบุคลากรด้านบัญชีการเงินเข้ามาร่ วมงาน

จันทราวดี เคียงศิริ / กรรมการผู้จดั การ
โรงแรมบางกอกรามา / บ้ านศิริ / กรุงเทพฯ
1. ครบเครื่ องเรื่ องความรู ้ดา้ นการบัญชี การเงิน และภาษี ที่เจาะเฉพาะทางการโรงแรมโดย
เฉพาะที่ใช้ในการควบคุมและนาไปสู่การวิเคราะห์เพื่อวางนโยบายที่ชดั เจน
2. ได้คุยกับผูบ้ ริ หารโรงแรมอื่นๆ ถึงวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้การเงินการบัญชี เป็ นแนวทาง
ทาระบบบัญชีโรงแรม ที่เราจะสามารถนาไปเป็ น KPI ที่เราต้องการได้ โดยไม่ตอ้ ง
เสี ยเวลา ดังนั้น การเรี ยนหลักสูตรนี้จึงเป็ นทางลัดสู่ความสาเร็ จในการบริ หารโรงแรม
แบบเบ็ดเสร็ จ
3. วิทยากรแนะนาประสบการณ์ในวิชาชีพการบัญชี/การเงินของกิจการโรงแรมจริ ง
สุ รางค์ ศรี ทรัพย์ สุนทร / กรรมการผู้จดั การ
โรงแรมแกรนด์ เซาเทิร์น / ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
1. เข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมต้นทุนต่างๆขององค์กรดีมากขึ้น
2. เพิม่ ความเข้าใจในระบบการบริ หารข้อมูลของแผนกบัญชี
3. เพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการในการบริ หารต้นทุนของหน่วยงานต่างๆ
4. ได้ความรู ้เกี่ยวกับภาษีต่างๆของโรงแรมที่จาเป็ นต้องรู ้
5. ได้รับความรู ้จากข้อสงสัยของผูเ้ ข้าร่ วมสัมมนา เป็ นการแลกเปลี่ยนและเพิ่มความรู ้ความ
เข้าใจจากประสบการณ์ของเพื่อนร่ วมสัมมนา
6. เข้าใจการดูงบดุลของบริ ษทั ฯ มากขึ้นเพื่อเป็ นแนวทางในการบริ หารปรับปรุ ง
7. ได้เพื่อนร่ วมธุรกิจเดียวกันเพิ่มขึ้น
รุ่งสุ ริยา ปิ ยะธารงโรจนา / กรรมการผู้จดั การ
C & N Khokhao Beach Resort / ตะกัว่ ป่ า พังงา
1. เนื้อหาของหลักสูตรและวิธีการนาเสนอของอาจารย์นาเสนอการสอนเป็ นกันเอง เรี ยน
สนุก และเข้าใจง่าย ชอบมากๆครับ
2. ได้รับบทเรี ยนทางลัดในการจัดการบริ หาร และได้รับวิธีคิดวิเคราะห์ขอ้ มูลทางบัญชี
3. ได้รู้จกั เพื่อนๆ ที่ร่วมอาชีพเดียวกัน ได้รับแง่มุมมองต่างๆทางบัญชี
4. ชอบวิธีการต่างๆของบทเรี ยนที่สามารถนาไปใช้ได้จริ ง
สุ วนันทน์ ปิ่ นสุ วรรณคุปต์ / กรรมการผู้จดั การ
โรงแรมพีซลากูน่ารีสอร์ ท / อ่าวนาง กระบี่
1. ทาให้เรารู ้วธิ ีการจัดทาบัญชี ขั้นตอนการทาเอกสาร ทาให้สามารถคิดต้นทุนอาหารได้
2. ทาให้เรารู ้เรื่ องภาษีวา่ ภาษีไหนที่เกี่ยวข้องกับโรงแรม และเราต้องนามาชาระภาษี
3. ทาให้เราอ่านงบการเงินเป็ นและสามารถนาความรู ้ที่ได้มาเปรี ยบเทียบเปอร์เซ็นต์ของ
รายได้และรายจ่ายต่างๆได้และทาให้เรารู ้ตน้ ทุนได้
พนิดา ธีระกุลชัย / เจ้ าของกิจการ
Northgate Ratchayothin Serviced Residence / กรุงเทพฯ
“ได้รับความรู ้เรื่ องบัญชี, ต้นทุนที่ตรงจุด สามารถนาไปปรับใช้ในการบริ หารโรงแรมต่อไป
ได้เป็ นอย่างดี แต่โดยรวมแล้วได้รับประโยชน์มากทีเดียวค่ะ”

