
 
  

 
 

 วนัท่ี 28  ธนัวาคม 2562 
เรียน    ทา่นผู้ประกอบการ 
  
 ทางสมาคมฯ ได้พฒันาหลกัสตูร เพ่ือชว่ยให้ผู้ประกอบการสามารถเรียนรู้วิธีการบริหารงานภายในองค์กร 
โดยเฉพาะสว่นการเงิน บญัชี การควบคมุต้นทนุ และภาษีโรงแรม (Finance, Accounting, Cost Control and Tax) 
เป็นหลกัสตูรฝึกอบรมท่ีใช้เวลา 4 วนั เพ่ือให้ความรู้และสาระส าคญัท่ีผู้ประกอบการจ าเป็นต้องรู้ และสามารถ
น าไปใช้ในการควบคมุดแูลกิจการของท่านอยา่งมีประสิทธิภาพ สมาคมฯ ได้เชิญวิทยากรผู้ เช่ียวชาญในแตล่ะหวัข้อ
วิชาเป็นผู้ให้ความรู้แก่ผู้ เข้ารับอบรมทกุท่าน  โดยสมาคมฯ ได้พฒันาหลกัสตูรนีอ้ยา่งตอ่เน่ืองตลอดระยะเวลา 8 ปีท่ี
ผา่นมา 
  ในปี 2563 นี ้ทางสมาคมฯ ได้ออกแบบหลกัสตูรใหมโ่ดยเน้นเทคนิคการลดต้นทนุด้วยการประหยดัพลงังาน
ในโรงแรม และจะเปิดสมัมนาเชิงปฏิบตักิาร Energy Clinic Workshop โดยเชิญผู้ เช่ียวชาญด้านพลงังานไฟฟ้าให้
ค าปรึกษาแก่โรงแรมแตล่ะแหง่ 

 ขณะนีท้างสมาคมฯ ได้เปิดรับสมคัรหลกัสตูร FACT9/2563 ระหว่างวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ – 1 มีนาคม 2563 
พร้อมหนงัสือนี ้สมาคมฯได้แนบรายละเอียดหลกัสูตร  นอกจากนี ้สมาคมฯ ได้แนบบัตร Discount Coupon for 
Early bird application มูลค่า 2,500 บาท เพื่อใช้เป็นส่วนลดพิเศษ ส าหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563  

หากท่านสนใจเข้ารับการอบรมหรือต้องการค าปรึกษาใดๆ  กรุณาติดต่อ คุณรัชนีวรรณ  รองเลขาธิการ

สมาคมฯ หมายเลขโทรศพัท์ 08 9410 4150, 08 1615 2333 และส่งใบสมคัรได้ทางอีเมล thma2555@gmail.com 

หรือเข้าไปดรูายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเตมิได้ท่ี www.thma.or.th 

 
 
 
                                                                                                               ขอแสดงความนบัถือ 
 

 
                                                                                                                (นายกมล รัตนวิระกลุ)                                                                                                                                  
                                                                                                                       นายกสมาคม  
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สมาคมการบริหารโรงแรมไทย 
THAI HOTEL AND HOSPITALITY  
MANAGEMENT ASSOCIATION 

ร่วมกับ 
สถาบันพฒันาผู้ประกอบการโรงแรมไทย 

INSTITUTE OF THAI HOTEL ENTREPRENEUR 
DEVELOPMENT 

 
 

ขอเชญิเข้าร่วมการอบรม 
 

หลักสูตร 
“การบริหารการเงนิ บัญชี การควบคุมต้นทุน  

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 

 

สมาคมการบริหารโรงแรมไทย 

Thai Hotel and Hospitality Management Association 

2/60 เมอืงทอง 1 ถนนแจง้วฒันะ 14 หลกัสี ่กรุงเทพฯ 10210 โทร 081-615-2333, 089-410-4150, 02-982-5821 แฟกซ ์02-574-3819 

2/60 เมอืงทอง 1 ถนนแจง้วฒันะ 14 หลกัสี ่กรุงเทพฯ 10210 โทร 081-615-2333, 089-410-4150, 02-982-5821 แฟกซ ์02-574-3819 
2/60 Muangthong 1 Chaengwattana 14 Rd., Laksi, Bangkok 10210 Tel: 081-615-2333, 089-410-4150, 02-982-5821 Fax 02-574-3819 

E-mail : thma2555@gmail.com Website : www.thma.or.th 

http://www.thma.or.th/


หลักสูตร “การบริหารการเงนิ บัญชี การควบคุมต้นทนุ และภาษีโรงแรม” 
ส าหรับเจ้าของและผู้บริหารระดับสูง / โรงแรม / รีสอร์ท 

“The Financial Management Program for Hotel Executives” 
 

 การจดัการฝึกอบรมหลกัสตูรผู้บริหารการเงินและบญัชี (Financial Management Program) คือ หลกัสูตร
การบริหารการเงินและบญัชีของโรงแรมส าหรับเจ้าของโรงแรม  โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ และ
ผู้บริหารงานการเงินและบญัชีของโรงแรม รีสอร์ท เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ เพ่ือเป็นการเสริมขีดความสามารถในการ
แขง่ขนัของโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็ก การฝึกอบรมเป็น Modular Course  Training โดยมีวิทยากรเฉพาะใน
แตล่ะ Module โดยก าหนดกลุ่มการเรียนรู้ขนาดเล็กประมาณ 20 คน ตอ่หลกัสตูร เพ่ือให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ
และผู้บริหารโรงแรมระดบัสงูเก่ียวกบัการวางแผนการจดัการด้านการเงิน บญัชี และการควบคมุต้นทนุ เพ่ือสร้างผล
ก าไรและผลตอบแทนการลงทุนท่ีคุ้มค่า โดยมีคณะวิทยากรผู้ เช่ียวชาญและมีประสบการณ์ในการบริหารโรงแรม
จากมหาวิทยาลัย และสถาบนัการบริหารท่ีมีช่ือเสียง ผู้ เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับทัง้ความรู้จากวิทยากร การท า
กรณีศึกษา และได้รับตวัอย่างเอกสารรายงานตา่งๆ ท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการบริหารการเงินและบญัชี  ตลอดจนการ
ควบคมุต้นทนุด้านพลงังาน อาหารสด ฯลฯ ของโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก าหนดการและหัวข้อการอบรม / Subject 
วันที่ 1 เสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์  2563 / โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพ (เพลินจติ) / ห้อง Conference Room 2 / ชัน้ 1A 
Day 1 Saturday, February 22, 2020 / Sivatel Bangkok (Pleonchit) / Conference Room 2 / 1A Floor 

09.00 – 12.00 เทคนิคการควบคุมต้นทุนการบริหารโรงแรม โดยการจัดการแบบ ลีน 

Effective Cost control in hotel by using LEAN Management technique 

โดย: นายกมล  รัตนวิระกลุ 

นายกสมาคมการบริหารโรงแรมไทย 

12.00 – 13.30 Thai set Lunch at "Café Jardin" 

13.30 – 17.00   เทคนิคการควบคุมบัญชีและการจัดท ารายงานทางบัญชีแบบสากลของโรงแรม  

                     How to manage accounting and prepare uniform accounting reports for hotels and resorts                         

  โดย:  นายอนวุฒัน์   ประพจนสมบรูณ์ 

                     ท่ีปรึกษาการจดัการโรงแรม และเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ 

 

วันที่ 2 อาทติย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 / โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพ (เพลินจติ) / ห้อง Conference Room 2 / ชัน้ 1A 
Day 2 Sunday, February 23, 2020 / Sivatel Bangkok (Pleonchit) / Conference Room 2 / 1A Floor 

09.00 – 12.00   การควบคุมต้นทุนอาหาร และเคร่ืองดื่ม และการลดขยะเศษอาหารในโรงแรม 

                     F&B Cost control and food waste reduction in hotels 

                          โดย: นายยศพิชา  คชาชีวะ  

                                        ผู้จดัการ  สถาบนัแมบ้่านทนัสมยั 

12.00 – 13.30 Western set lunch at Café Jardin 

13.30 – 17.00    ตัวชีวั้ด และมาตรฐานการวัดผลประกอบการ 

                      KPI & Productivity Measurement 

                      โดย: นายกมล  รัตนวิระกลุ  

                        นายกสมาคมการบริหารโรงแรมไทย 

 

 

 



วันที่ 3 เสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 / โรงแรม ปทุมวัน ปร๊ินเซส (MBK) /  ห้องจามจุรี 1 / ชัน้ M 
Day 3 Saturday, February 29, 2020/ Pathumwan Princess Hotel (MBK) / Jamjuree 1 Room / M Floor 

09.00– 12.00   เทคนิคการบริหารภาษีอากรประเภทต่างๆ ของโรงแรม                                                                                       

            Effective Tax Management technique for hotels  

                        โดย: นายอภิชยั องัค์สวุรรณ   

                อดีตนกัตรวจสอบภาษีช านาญการ กรมสรรพากร 

12.30 – 13.30 International Buffet Lunch  

13.30 – 17.00   เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์งบการเงนิของโรงแรม  

                 Hotel Financial budget analysis technique  

                         โดย: นางพรศิริ มหามิตร 

              ท่ีปรึกษาอาวโุสด้านบญัชีและการเงิน  

             สถาบนัพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 

วันที่ 4 อาทติย์ที่ 1 มีนาคม 2563 / โรงแรม ปทุมวัน ปร๊ินเซส (MBK) /  ห้องจามจุรี 1 / ชัน้ M 
Day 4 Sunday, March 1, 2020 / Pathumwan Princess Hotel (MBK) / Jamjuree 1 Room / M Floor  

09.00 – 12.00   เทคนิคการลดต้นทุนด้านพลังงานไฟฟ้าในโรงแรม 

                     Hotel energy cost reduction technique through Energy Efficiency program 

                          โดย:  ดร. ณฐัวรพล รัชสิริวชัรบลุ 

                            คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

12.00 – 13.30 Korean set lunch at Kong Ju Restaurant 

13.30 – 16.30   สัมมนาเชงิปฏบิัตกิาร การจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ท่ีปรึกษาด้านพลงังานให้ค าปรึกษาแนะน า การประหยดัพลงังาน กลุม่ย่อย กลุม่ละ 5 ท่าน  

 โดย คณะท่ีปรึกษาเช่ียวชาญด้านประหยดัพลงังาน 

16.30 – 17.00 สรุปการสัมมนา 

โดย: นายกมล  รัตนวิระกลุ 

  นายกสมาคมการบริหารโรงแรมไทย 

 
หมายเหตุ – หวัข้อการสัมมนาอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 



คณะวทิยากร 
 

1. นายกมล  รัตนวิระกลุ  นายกสมาคมการบริหารโรงแรมไทย 
2. นายอภิชยั องัค์สวุรรณ  อดีตนกัตรวจสอบภาษีช านาญการ กรมสรรพากร 
3. ดร.ณฐัวรพล รัชสิริวชัรบลุ            คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลยั เทคโนโลยีราชมงคล พระนคร 
4. นายอนวุฒัน์ ประพจนสมบรูณ์ ท่ีปรึกษาการจดัการโรงแรม และเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ 
5. นางพรศริิ มหามิตร  ท่ีปรึกษาอาวโุส สถาบนัพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
6. นายยศพิชา  คชาชีวะ  ผู้จดัการ สถาบนัแมบ้่านทนัสมยั  

                
    ฯลฯ  
 

ผู้ที่ควรเข้าอบรม 

    
1. เจ้าของธุรกิจ / ผู้ประกอบการ  
2. ผู้บริหารระดบัสงู 
3. ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
4. สมห์ุบญัชีโรงแรม 

ในธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ 
 
   ฯลฯ 

 

ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมการฝึกอบรม 
 

1. คา่ธรรมเนียมการเข้าร่วมสมัมนา 29,500 บาท ตอ่ ท่าน 
2. คา่ธรรมเนียมนี ้รวม         

2.1 คา่เอกสาร สิ่งพิมพ์ และ ซีดี ประกอบการสมัมนา 
2.2 คา่วิทยากร 
2.3 คา่อาหารวา่ง วนัละ 2 มือ้  อาหารกลางวนั และเคร่ืองดื่มตลอด 4 วนั 
2.4 คา่บริการ อ่ืน ๆ  

 
 
 



ใบสมัครผู้เข้าร่วมอบรม 

หลักสูตร  “การบริหารการเงนิ บัญชี การควบคุมต้นทนุ และภาษีโรงแรม” 
Finance, Accounting, Cost Control and Tax for SME Hotels and Resorts 

(FACT 9/2563) 
 

รายละเอียดผู้สมัคร 

ช่ือ  นาย/นาง/นางสาว      นามสกลุ                         อาย ุ

(Name in English) Mr./ Mrs./ Ms                     (Please use block letter). 

การศกึษาขัน้สงูสดุ       ปริญญาตรี           ปริญญาโท           อื่น ๆ  โปรดระบ ุ  

ประสบการณ์การท างาน                 ปี     ต าแหนง่งานปัจจบุนั                                

 บริหารโรงแรมอยูแ่ล้ว                ก าลงัก่อสร้างโครงการโรงแรม                    วางแผนจะท าโรงแรม    

รายละเอียด / โรงแรม / โครงการ 

ช่ือ                                                                                                   จ านวนห้อง 

เลขที่                ถนน  หมู ่         ต าบล/แขวง 

เขต/อ าเภอ                                                      จงัหวดั                                                รหสัไปรษณีย์ 

โทรศพัท์                                             โทรสาร                                             โทรศพัท์มือถือ 

E-mail                                                                          Website 

สนใจเข้าร่วมอบรมหลกัสตูร  “การบริหารการเงนิ บัญชี การควบคุมต้นทุน และภาษีโรงแรม ”  จ านวน             คน      

และได้ช าระคา่อบรม คนละ  29,500 บาท   รวม                   บาท 

โดย :   โอนเข้าบญัชี สมาคมการบริหารโรงแรมไทย 
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  สาขาแจ้งวัฒนะ  14  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 189-1-39161-1 
  กรุณาส่งส าเนาใบโอนเงนิและรายละเอียดการออกใบเสร็จรับเงนิทางอเีมล thma2555@gmail.com 
 
ก าหนดการสมัคร: ส่งใบสมัครยนืยนัการเข้าร่วมอบรมได้ทนัที   
   รับจ านวนจ ากดัเพียง 20 ท่านเท่านัน้       

    
    ลงนาม                            ผู้มีอ านาจ / ผู้สมคัร 

 



 
 

“ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการสัมมนา” 
 

 อลสิรา ศิวยาธร / ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร (CEO) 
โรงแรมศิวาเทล / กรุงเทพฯ 
ไดรั้บความรู้เก่ียวกบัการควบคุม และการลดตน้ทุนท่ีสามารถน าไปใชด้ าเนินการไดท้นัที 
รวมถึงการค านวณตน้ทุนทั้งในส่วนหอ้งพกั และ F&B และการวเิคราะห์สภาพคล่อง และ
ความสามารถทางการเงินของกิจการนบัวา่มีประโยชน์ และไดค้วามรู้ตรงกบัความตั้งใจท่ีจะ
มาเรียน เป็นคอร์สท่ีดีมาก ๆ ค่ะ 
 

 ชัชชญา ทพิโกมุท / Assistant Managing Director 
มาราเกช หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา / หัวหิน จ.ประจวบครีีขันธ์ 
1. ไดรั้บความรู้ในการควบคุมค่าใชจ่้าย และจุดท่ีอาจจะมีการร่ัวไหลในการใชเ้งิน (Internal 

control and lean management)  
2. ไดฟั้งการแชร์ประสบการณ์ ปัญหาต่าง ๆ ท่ีมกัพบในโรงแรม และการท่ีแกไ้ข 
3. ไดรั้บความรู้ในดา้นอ่านตวัเลขทางบญัชี และไดเ้ขา้ใจวา่การใหค้วามส าคญักบัตวัเลข

อะไร และมาตรฐานดา้นตวัเลขตา่ง ๆ อยูท่ี่เท่าไหร่ 
 จนัทรกานต์ จามรดุสิต / เจ้าของกจิการและผู้จดัการทัว่ไป 

9.5 Hotel / เชียงใหม่ 
1. ไดรั้บความรู้มากมายไปปรับปรุงการบริหารงานในการคุมตน้ทุน และเพ่ิมก าไรมูลค่า

ของโรงแรมใหม้ากข้ึน  
2. สามารถอุดช่องโหวท่ี่อาจจะท าใหเ้กิดความเสียหายต่อการด าเนินงานในอนาคตได ้
 

 ชวนิธร เลศิหิรัญรัตน์ / เจ้าของกจิการ และกรรมการบริหาร 
Atelier Suites / กรุงเทพฯ 
1. ไดรั้บความรู้ใหม่ ๆ เก่ียวกบัการคุมตน้ทุนของโรงแรมทั้งในตวัของโรงแรมเอง และใน

หอ้งอาหาร( F&B)  
2. สามารถน าไปใชก้บัโรงแรมไดจ้ริง และยงัไดรู้้วธีิค  านวณ cost ต่างๆ ท่ีถูกตอ้ง 

และควรจะเป็น 
 อุไรรัตน์  คู่พทิกัษ์ขจร / ทีป่รึกษาฯ 

โรงแรม พ.ีพ.ี เอราวณัปาล์ม รีสอร์ท / พพี ีเนเชอรัลรีสอร์ท / อ่าวนาง กระบี ่ 
1. ท าใหเ้ขา้ใจในการบริหารงานโรงแรมมากข้ึน 
2. ท าใหม้ัน่ใจในการตดัสินใจอยา่งใดๆ มากข้ึนและแม่นย  า 
3. ส่ือสารและมีปฏิสมัพนัธ์กบัผูบ้ริหารและพนกังานไดดี้กวา่เดิม 
4. มีความเขา้ใจในการคดัเลือกบุคลากรดา้นบญัชีการเงินเขา้มาร่วมงาน 

 
 

สมาคมการบริหารโรงแรมไทย 

Thai Hotel and Hospitality Management Association 



 

จนัทราวด ีเคยีงศิริ / กรรมการผู้จดัการ 
โรงแรมบางกอกรามา / บ้านศิริ / กรุงเทพฯ 
1. ครบเคร่ืองเร่ืองความรู้ดา้นการบญัชี การเงิน และภาษี ท่ีเจาะเฉพาะทางการโรงแรมโดย

เฉพาะท่ีใชใ้นการควบคุมและน าไปสู่การวเิคราะห์เพ่ือวางนโยบายท่ีชดัเจน 
2. ไดคุ้ยกบัผูบ้ริหารโรงแรมอ่ืนๆ ถึงวธีิการแกปั้ญหาโดยใชก้ารเงินการบญัชี เป็นแนวทาง

ท าระบบบญัชีโรงแรม ท่ีเราจะสามารถน าไปเป็น KPI ท่ีเราตอ้งการได ้โดยไม่ตอ้ง
เสียเวลา ดงันั้น การเรียนหลกัสูตรน้ีจึงเป็นทางลดัสู่ความส าเร็จในการบริหารโรงแรม
แบบเบ็ดเสร็จ 

3. วทิยากรแนะน าประสบการณ์ในวชิาชีพการบญัชี/การเงินของกิจการโรงแรมจริง 
 
 

สุรางค์ศรี  ทรัพย์สุนทร / กรรมการผู้จดัการ 
โรงแรมแกรนด์เซาเทร์ิน / ทุ่งสง นครศรีธรรมราช  
1. เขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมตน้ทุนต่างๆขององคก์รดีมากข้ึน 

2. เพ่ิมความเขา้ใจในระบบการบริหารขอ้มูลของแผนกบญัชี 

3. เพ่ิมความเขา้ใจเก่ียวกบัวธีิการในการบริหารตน้ทุนของหน่วยงานต่างๆ 

4. ไดค้วามรู้เก่ียวกบัภาษีต่างๆของโรงแรมท่ีจ าเป็นตอ้งรู้ 

5. ไดรั้บความรู้จากขอ้สงสยัของผูเ้ขา้ร่วมสมัมนา เป็นการแลกเปล่ียนและเพ่ิมความรู้ความ
เขา้ใจจากประสบการณ์ของเพ่ือนร่วมสมัมนา 

6. เขา้ใจการดูงบดุลของบริษทัฯ มากข้ึนเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารปรับปรุง 

7. ไดเ้พ่ือนร่วมธุรกิจเดียวกนัเพ่ิมข้ึน 

 
 

รุ่งสุริยา  ปิยะธ ารงโรจนา / กรรมการผู้จดัการ 
C & N Khokhao Beach Resort / ตะกัว่ป่า พงังา 
1. เน้ือหาของหลกัสูตรและวธีิการน าเสนอของอาจารยน์ าเสนอการสอนเป็นกนัเอง เรียน

สนุก และเขา้ใจง่าย ชอบมากๆครับ 
2. ไดรั้บบทเรียนทางลดัในการจดัการบริหาร และไดรั้บวธีิคิดวเิคราะห์ขอ้มูลทางบญัชี 
3. ไดรู้้จกัเพ่ือนๆ ท่ีร่วมอาชีพเดียวกนั ไดรั้บแง่มุมมองต่างๆทางบญัชี 
4. ชอบวธีิการต่างๆของบทเรียนท่ีสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง 

 สุวนันทน์  ป่ินสุวรรณคุปต์ / กรรมการผู้จดัการ 
โรงแรมพซีลากนู่ารีสอร์ท / อ่าวนาง กระบ่ี 
1. ท าใหเ้รารู้วธีิการจดัท าบญัชี  ขั้นตอนการท าเอกสาร ท าใหส้ามารถคิดตน้ทุนอาหารได ้
2. ท าใหเ้รารู้เร่ืองภาษีวา่ภาษีไหนท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงแรม และเราตอ้งน ามาช าระภาษี 
3. ท าใหเ้ราอ่านงบการเงินเป็นและสามารถน าความรู้ท่ีไดม้าเปรียบเทียบเปอร์เซ็นตข์อง

รายไดแ้ละรายจ่ายต่างๆไดแ้ละท าใหเ้รารู้ตน้ทุนได ้
 พนิดา ธีระกลุชัย / เจ้าของกจิการ 

Northgate Ratchayothin Serviced Residence / กรุงเทพฯ 
 “ไดรั้บความรู้เร่ืองบญัชี, ตน้ทุนท่ีตรงจุด สามารถน าไปปรับใชใ้นการบริหารโรงแรมต่อไป
ไดเ้ป็นอยา่งดี แต่โดยรวมแลว้ไดรั้บประโยชน์มากทีเดียวค่ะ”  
 

 


