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 จุดมุ่งหมายในการทางาน
ต้องการสมัครงานใน ตาแหน่ง พนักงานบัญชี ผูจ้ ดั การบัญชี เพื่อนาความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์ที่มีมาใช้ในการทางานเพื่อ
ความเจริ ญเติบโตขององค์กร เงินเดือนที่คาดหวัง 15000++ บาท
 คุณสมบัติ / ทักษะ
มีประสบการณ์การทางานด้านการบันทึกบัญชีเป็ นเวลา 2 ปี โดยมีทกั ษะดังต่อไปนี้
มีทกั ษะในการจัดเตรี ยมเอกสาร และบันทึกบัญชีการรับและการจ่าย
มีทกั ษะในการติดต่อประสานงาน และสื่ อสารกับลูกค้า
มีทกั ษะในด้านการตรวจสอบรายงานภาษี
ทักษะในเรื่ องเอกสารเบิก – จ่าย การนับสิ นค้า และการจัดสิ นค้าส่ง
ทักษะในการวิเคราะห์ และให้คาแนะนาเกี่ยวกับการปรับปรุ งคุณภาพงานกับลูกค้า สารวจคุณภาพในตลาด ส่งเสริ มการจัดการ
ปั ญหา และดูแลเรื่ องการจัดส่งสินค้ากลับต่างประเทศและในประเทศ
มีความรู ้แน่นภาคทฤษฎี และประยุกต์ใช้ให้เข้ากับธุรกิจได้
ใช้โปรแกรม Microsoft / Express Accounting , โปรแกรม บัญชี อื่นๆ และอินเตอร์เน็ต
 คุณสมบัติในด้านอื่นๆ
ซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณ ไม่เปิ ดเผยข้อมูลต่างๆ ทางการเงินของบริ ษทั
ขยัน อดทน รับผิดชอบงานในหน้าที่ให้สาเร็จลุล่วงตามกาหนดเวลา
ละเอียดรอบคอบ ถี่ถว้ น ในการมอบหรื อรับมอบเอกสารเกี่ยวกับการเงิน
กล้านาเสนอ แนวคิดและวิธีการใหม่ๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั

 ประสบการณ์ทางาน
เจ้าหน้าที่การตลาด (พนักงานขาย)
บริ ษทั เอสเซ่ (ไทยแลนด์) จากัด
-

2556-2558
เชียงใหม่ - กรุ งเทพฯ

มีหน้าที่ในการแนะนา ให้คาปรึ กษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอที่จะ
นาไปในการตัดสิ นใจเลือกซื้อ
จัดทารายงานขายรายวัน รายเดือน
จัดทา และ เช็คสต๊อค รายเดือน

ผูจ้ ดั การทัว่ ไป , บัญชี การเงิน
บริ ษทั ทีจีเอ็มพี จากัด

2558-ปั จจุบนั
ชลบุรี

ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
-

วางแผนงานของบริ ษทั โดยการกาหนดพันธกิจของบริ ษทั จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของบริ ษทั เป้ าหมาย
กลยุทธ์ แผนงาน วิธีการปฏิบตั ิงาน ตลอดจนการประเมินผล และควบคุมการทางานร่ วมกับฝ่ ายต่างๆ ของบริ ษทั
มอบหมายอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการดาเนินงานให้แก่ผจู ้ ดั การฝ่ ายต่างๆติดตาม และประเมินผลการทางาน
อย่างต่อเนื่อง
ประสานงานให้ทุกฝ่ ายทางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพสูงสุด
รับผิดชอบต่อการทางานของทุกฝ่ าย
เป็ นประธานในที่ประชุมผูบ้ ริ หารทุกครั้ง และเป็ นผูช้ ้ ีขาดในกรณี ที่ในที่ประชุมหาข้อยุติไม่ได้
จัดทาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการดาเนินงานร่ วมกับทุกฝ่ าย
รายงานผลการดาเนินงานและความคืบหน้าเป็ นระยะต่อคณะกรรมการโครงการฯ
สรุ ปผลการดาเนินงานของบริ ษทั ต่อคณะกรรมการบริ ษทั
ให้ความรู ้และคาแนะนาแก่ผบู ้ ริ หารแผนกต่างๆ และรุ่ นต่อไป

บัญชี การเงิน
-

ดูแลควบคุมบัญชีดา้ นจ่าย – เจ้าหนี้ และบัญชีดา้ นรับ – ลูกหนี้
บันทึกรายการจัดทาใบเสร็ จรับเงิน รับชาระเงินจากลูกค้า รับวางบิล และจ่ายชาระเจ้าหนี้
จัดทารายงานกระแสเงินสดประจาวัน จัดทารายงานภาษีซ้ือ – ภาษีขาย และภาษีหกั ณ ที่จ่าย
ตรวจสอบเอกสารการรับชาระเงิน ทารายงานที่เกี่ยวข้อง เตรี ยมเอกสาร บันทึกบัญชี และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

-

ติดต่อประสานงานกับผูต้ รวจสอบบัญชี
ปรับปรุ งแฟ้มข้อมูลของลูกหนี้ให้ตรงกับปั จจุบนั
คานวณเป้ าส่งเสริ มการขาย และจัดทารายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวกับงานควบคุมคุณภาพโดยรวมและตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน
ทาเอกสารขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน บันทึกเอกสารงานการตรวจสอบสิ นค้า (NG) และยอดงานที่ผลิต
ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการปรับปรุ งคุณภาพอย่างต่อเนื่อง แจ้งปั ญหางานกับลูกค้าและตอบปั ญหาจากลูกค้าเกี่ยวกับ
คุณภาพงาน
ประเมินผลิตภัณฑ์ ทารายงานสรุ ปยอดงานผลิต ยอดขาย และปั ญหางานจากลูกค้า
วิเคราะห์ผลสารวจคุณภาพในตลาด ส่งเสริ มการจัดการปั ญหาที่เป็ นงานสาคัญ ดูแลเรื่ องการจัดส่งสินค้ากลับ
ต่างประเทศและในประเทศ
บันทึกข้อมูลบัญชีรายรับ – บัญชีรายจ่ายของบริ ษทั และบันทึกใบแจ้งหนี้
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และบันทึกเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การรับเงิน
รับวางบิลและจ่ายชาระเจ้าหนี้ และเช็คยอดคงเหลือของวัตถุดิบ
ควบคุมสต็อกและคลังอุปกรณ์ในการทางานเช่นเบิกจ่ายวัตถุดิบ
จัดทาการเอกสารจากฝ่ ายผลิต และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
จัดทารายงานภาษี ยืน่ สรรพากร
วิเคราะห์ งบบริ ษทั ( งบดุล งบทดลอง งบกาไรขาดทุน )

ทักษะและความสามารถพิเศษอื่นๆ
-

สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้ เช่น Microsoft Office
มีความสามารถในการจัดระบบการสื่ อสารภายในองค์กรได้เป็ นอย่างดี
มีประสบการณ์ในการตลาดและวิเคราะห์ความต้องการของตลาดได้ดี
มีความรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
มีความรู ้เกี่ยวกับ Electronic Commerce เป็ นอย่างดี
จัดทาเงินเดือน ประกันสังคม
มีความรู ้ การวีซ่า ใบอนุญาตทางาน MOU
มีความรู ้ อย.เครื่ องสาอางค์นาเข้า

ประวัติการศึกษา
พานิชยการ การบัญชี
โรงเรี ยนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

บริ หารธุรกิจ สาขา การบัญชี
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

2552-2555
ลาพูน

2560-2561
ชลบุรี

บุคคลอ้างอิง
Mr.Kyeongseob Song ผูบ้ ริ หาร GMP korea , บริ ษทั ทีจีเอ็มพี จากัด จากัด เบอร์ 087-8073186

