ประวัติวิทยากร

สถาบันฝึกอบรม เพอร์เฟคเทรนนิ่ง

อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล

PERFECT TRAINING INSTITUTE

การศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โครงการสัมฤทธิ์บัตร หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (มสธ.)

การทำงานปัจจุบัน
วิทยากร และที่ปรึกษาธุรกิจด้านการพัฒนาองค์การ
ที่ปรึกษาบัญชี-การเงิน และระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001&14001
ที่ปรึกษาธุรกิจโครงการ RISMEP ประจำศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 จังหวัดชลบุรี
ที่ปรึกษาด้านบัญชี และภาษีอากร บริษัท ศุภทัศนา จำกัด (ปัจจุบัน)
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาองค์กร บริษัท สิริมาตาคอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (ปัจจุบัน)
กรรมการผู้จัดการ HRD TERMINAL CO.,LTD.

ประสบการณ์การทำงาน
ประสบการณ์ทำงานมากว่า 15 ปี ประสบการงานฝ่ายบุคคล ประสบการณ์งานจัดซื้อและงานด้านคลังสินค้า ฯลฯ
2554-2559 บริษัท เจ็ท แว็ค จำกัด ผู้จัดการฝ่ายบริหารสำนักงาน และ จป.บริหาร
2552-2554 บริษัท อินดัสเทรียล คลีนนิ่ง จำกัด (มหาชน) ผจก.ฝ่ายจัดซื้อ/บัญชี
2551-2552 บริษัท บูรพากอล์ฟ จำกัด หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ-จัดจ้าง
2549-2551 บริษัท ด็อกเตอร์บู จำกัด หัวหน้าฝ่ายคลังสินค้า
2547-2549 บริษัท อิสเทิร์นแมททีเรียล แอนด์คอนกรีต หัวหน้าฝ่ายผลิตท่อคอนกรีต
2545-2547 บริษัท ไทยซี-เซ็นเตอร์ จำกัด (บริษัทในกลุ่มเอสโซ่) ผู้ช่วยผู้จัดการบริหารหน้าลาน

ประกาศนียบัตรการฝึกอบรม
ประกาศนียบัตร Lead/Auditor ISO 9001 : 2015 Certificated by IRCA
ประกาศนียบัตร Lead/Auditor ISO 14001:2015 Certificated by IRCA
การสร้างและพัฒนาที่ปรึกษาเชิงธุรกิจ กิจกรรมการพัฒนาที่ปรึกษาด้านการวินิจฉัยสถานประกอบการ (Shindan)
โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ภายใต้การกำกับของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9
เสริมทักษะที่ปรึกษา ภายใต้การกำกับของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
การจัดทำมาตรฐานฮาลาล กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
การจัดทำมาตรฐาน 5 ส สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
การจัดการความปลอดด้านวิศวกรรม สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยจังหวัดระยอง
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในระดับหัวหน้างาน (NPC Safety บริษัทในกลุ่ม ปตท.)

0-2101-5430 , 086-987-0898

www.perfecttraining.net

ประกาศนียบัตรการฝึกอบรม
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001,14001 บริษัท ไอเทป จำกัด
INTERNAL AUDIT OF INTEGRATED MANAGEMENT 9001,14001 บริษัท ไอเทป จำกัด
ISO9001:2008:2008 Quality Management System มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
พรบ.อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพื้นที่ 7
การอบรม E-Service สำนักงานประกันสังคมระยอง สำนักงานประกันสังคม
การจัดทำบัญชีของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI และปัญหาภาษีอากรพร้อมสิทธิประโยชน์ กรมส่งเสริม BOI
การบัญชีภาษีอากรภาคปฏิบัติ 36 ชั่วโมง สถาบันฝึกอบรมการบัญชีภาษีอากรภาคปฏิบัติ Creative Accounting Academy
สารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานที่ปรึกษา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
งานที่ปรึกษาในฐานะโค้ช กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
การยื่นลดหย่อนภาษี 200% ตาม พรบ.พัฒนาฝีมือแรงงาน” ไม่รู้ไม่ได้” บริษัท สมาร์ทเทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
Certify HRM for non HR สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
CERTIFY LABOR LAWS FOR EXECUTIVE AND HR สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)
TRAIN THE TRAINERS บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด
ก้าวทันมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

กลุ่มหลักสูตรที่เชี่ยวชาญพิเศษ
กลยุทธ์การจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ (Modern Purchasing Strategy)
การบริหารและการจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Warehouse Management)
การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making)
เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ (Negotiation)
กลยุทธ์การบริหารต้นทุน (Strategic Cost Management)
การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อกำหนดกลยุทธ์ของธุรกิจ
การบริหารความเสี่ยง (Risk Mannagement)
การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เทคนิคการติดตามทวงหนี้และการบริหารลูกหนี้
Finance for Non-Finance
เทคนิคการจัดทำเอกสารตามข้อกำหนด ISO 9001:2015
เทคนิคการจัดทำเอกสารตามข้อกำหนด ISO 14001:2015

ประสบการณ์บรรยาย (บางส่วน)
บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท สหไพศาลอินดัสทรี จํากัด
บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด
บริษัท สยามเครื่องชั่งและวิศวกรรม จำกัด
บริษัท พี พี ออนไทม์ จำกัด
บริษัท เค-99 พลาสเทค จํากัด
บริษัท เบเคอร์ ฮิวช์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)
กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น
บริษัท Grolier International

โรงแรมมาเจสติก แกรนด์
การประปานครหลวง
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
บุคลากรศาลแขวงดอนเมือง
สำนักงานคณะกรรมการศาลยุติธรรม
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จํากัด
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การรถไฟแห่งประเทศไทย

