บทที3่
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
3.1.1 ชื่อสถานประกอบการบริษัท

บริ ษทั เซ็นทรัลพฒันา จากัด (มหาชน)
Central Pattana Public Company Limited.
บริ ษทั เซ็นทรัลพฒันา จา กัด(มหาชน) สาขาปิ่ นเกล้า
Central PattanaPublic Company Limited(Pinklao)

3.1.2 ทีต่ ้ ังสถานประกอบการ

7/222 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุ ณอมริ นทร์
เขตบางกอกน้อย 10700 Tel. 028-775-000

ภาพที่ 3.1.โลโก้บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จากัด (มหาชน)

ภาพที่ 3.2แผนทีบ่ ริษัท เซ็นทรัลพฒันา จากัด (มหาชน)
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3.2 ประวัติบริษัท
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) (ย่อมาจาก : CPN) เป็ นบริ ษทั สาหรับการพัฒนา ดูแล และ
บริ หารโครงการอสังหาริ มทรัพย์ขนาดใหญ่ท้ งั ในและต่างประเทศ ภายใต้การดูแลดาเนิ นการงานของ
กลุ่ ม เซ็ น ทรั ล กลุ่ ม เตชะไพบู ล ย์ กลุ่ ม สหยู เนี่ ย น และ กลุ่ ม บุ ค คลอื่ น ๆ ปั จ จุ บ ัน ดู แ ลโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์อยูท่ ้ งั หมด 29 แห่งและกาลังก่อสร้างเพิ่มอีก 6 แห่ง
เซ็นทรัลพัฒนาได้ก่อตั้งขึ้น จากความคิดในการทาศูนย์การค้าแบบครบวงจรในหนึ่ งเดี ยวที่รวมทั้ง
ศูนย์อาหาร สถาบันความงาม ศูนย์สุขภาพ โรงภาพยนตร์และห้างสรรพสิ นค้าเข้าไว้ดว้ ยกันของสัมฤทธิ์
จิราธิ วฒั น์ ซึ่ งได้เริ่ มก่อตั้งขึ้นในวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2523 โดยมีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท โดย
เป็ นการลงทุนร่ วมกัน ระหว่างกลุ่มเซ็นทรัล
กลุ่ ม เตชะไพบู ล ย์ กลุ่ ม สหยูเนี่ ย น และ กลุ่ ม บุ ค คลอื่ น ๆ ซึ่ งมี จุ ด มุ่ ง หมายเดี ย วกัน คื อ การพัฒ นา
ศู น ย์ก ารค้าเพื่ อการค้าปลี ก แบบครบวงจรในหนึ่ งเดี ย ว หลังจากนั้น สองปี จึ งได้เปิ ดตัว ศูน ย์ก ารค้า
เซ็นทรัล พลาซา สาขาลาดพร้ าวขึ้นเป็ นแห่ งแรกในประเทศ ท่ามกลางสภาวะธุ รกิ จที่กาลังย่าแย่อยูใ่ น
ขณะนั้น จึงได้หยุดการขยายสาขาเพิ่ มเติ ม ถึ ง 10 ปี และจึงเริ่ มกลับ มาขยายสาขาเพิ่ม เติ มตั้งแต่ปีพ.ศ.
2536 เป็ นต้นมา
ความสาเร็ จของเซ็นทรัล พัฒนาอยูท่ ี่การเลือกทาเลที่ดีที่สุด สาหรับการตั้งสาขาซึ่ งตลอด30ปี ที่ผา่ น
มา เซ็นทรัล พัฒนาสามารถเลือกสรรที่ดิน และ ทาเลที่เหมาะสมกับการพัฒนาศูนย์การค้าประสบการณ์
ในการดาเนิ นกิ จการค้าปลี ก ร่ วมกับการทาส ารวจที่ละเอียดถี่ ถ้วนนั้นท าให้เซ็ นทรัล พัฒนาสามารถ
เลือกสรรทาเลที่มีศกั ยภาพสู งสุ ดที่จะนาไปสู่ ความสาเร็ จในอนาคตยิง่ ๆ ขึ้นไป
3.2.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) ประกอบธุ รกิจหลักคือการพัฒนาศูนย์การค้าขนาดใหญ่และ
ธุ รกิ จให้เช่ าพื้นที่ และให้บ ริ การพื้ นที่ คา้ ปลี กภายในศู นย์ก ารค้า นอกจากนี้ ยงั ประกอบธุ รกิ จพัฒ นา
บริ การและให้เช่าพื้นที่อาคารสานักงานอาคารที่พกั อาศัย และ ธุ รกิจโรงแรม ซึ่ งเป็ นธุ รกิจสนับสนุ นเพื่อ
เพิ่มประโยชน์จากการใช้ที่ดิน การขยายฐานรายได้และสนับสนุ นธุ รกิจศูนย์การค้าให้มีผใู้ ช้บริ การเพิ่ม
มากขึ้น พร้อมกันนี้ยงั ประกอบธุ รกิจที่เกี่ยวเนื่ องและส่ งเสริ มกันอาทิการให้บริ การสวนน้ า สวนพักผ่อน
และ ศูนย์อาหาร ภายในศูนย์การค้าบางโครงการเพื่ออานวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การ โดย
การเปิ ดให้บริ การนั้น จะพิจารณาจากความเหมาะสมของทาเลที่ ต้ งั และความต้องการของกลุ่มลู กค้า
เป้ าหมายเป็ นสาคัญ รวมทั้งมีการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการค้าปลีกและเป็ นผูบ้ ริ หาร
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อสังหาริ มทรัพย์ให้แก่กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการค้าปลีก ซึ่ งธุ รกิจของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
แบ่งออกเป็ น 6 ประเภท คือ
(1) การพัฒนาและให้เช่าพื้นที่และให้บริ การพื้นที่คา้ ปลีกภายในศูนย์การค้า
(2) อาคารสานักงาน
(3) ธุ รกิจโรงแรม
(4) อาคารที่พกั อาศัย
(5) สวนน้ าและสวนพักผ่อน
(6) ศูนย์อาหาร
3.3 วัถตุประสงค์ (พันธกิจ)
เป็ นผูพ้ ฒั นาศูนย์การค้าที่ทุกคนชื่นชม (Most Admired Retail Developer of All Stakeholders)
“ เป็ นผูพ้ ฒั นาศูนย์การค้าที่ทุกคนชื่นชมโดยสร้างคุณค่าที่โดดเด่นแตกต่างและเหนือความคาดหมาย
ของทุกคน ”
- เป็ นศูนย์การค้าที่ นักลงทุ นเลื อก โดยมอบผลตอบแทนที่ ดีและยัง่ ยืนให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้น นักลงทุ น และ
พันธมิตร
- เป็ นศูนย์การค้าที่ลูกค้าเลือกโดยสร้างประสบการณ์แห่งความสุ ขให้กบั ลูกค้า
- เป็ นศูนย์การค้าที่ผเู้ ช่า ผูค้ า้ เลือกโดยสร้างความสาเร็ จทางธุ รกิจร่ วมกัน ควบคู่ไปกับการ
สร้างความสัมพันธ์ในระยะยาว
- เป็ นศูนย์การค้าที่พนักงานเลือก โดยให้โอกาสในการเรี ยนรู้ การพัฒนาตนเอง และการ
เติบโตทางหน้าที่การงานตลอดจนสร้างสังคมการทางานที่มีความรักความผูกพันกัน
- เป็ นศูนย์การค้าที่สังคมและชุมชนเลือกโดยพัฒนาศูนย์การค้าที่มีความโดดเด่นเป็ นที่ภูมิใจ
ของชุมชนควบคู่ไปกับการดูแลสิ่ งแวดล้อม สังคม และ ชุมชน
เป็ นผู้พฒ
ั นาศูนย์ การค้ าทีไ่ ม่ หยุดนิ่ง (Dynamic Retail Developer)
เป็ นผูพ้ ฒั นาศูนย์การค้าที่ไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาศูนย์การค้ารู ปแบบใหม่มีร้านค้าใหม่ที่หลากหลาย
และทันสมัยตอบสนองวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย” CPN ตระหนักดีวา่
ความไม่ ห ยุดนิ่ งของลู ก ค้าคื อความท้าทายที่ ส าคัญ ลู ก ค้ามี ความคาดหวังที่ สู งขึ้ นมี ความต้องการที่
ซับซ้อนมากขึ้นเข้าถึงสารสนเทศได้ง่ายขึ้นความไม่หยุดนิ่ งของCPN จะเป็ นสิ่ งที่ผลักดัน ให้ศูนย์การค้า
ภายใต้การบริ หารของ CPN มีความทันสมัยที่สุดและสามารถตอบสนองวิถีชีวิตที่ เปลี่ ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ วของลูกค้าได้ดี โดยการพัฒนาศูนย์การค้ารู ปแบบใหม่การสรรหาร้ านค้าใหม่ที่มีความทันสมัย
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และตรงกับความต้องการลูกค้าเข้ามาอยูใ่ นศูนย์การค้าอย่างต่อเนื่ องการนาเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาใช้ใน
การอ านวยความสะดวกแก่ ผู ้ใ ช้ บ ริ ก ารการสร้ า งกิ จ กรรมที่ มี ค วามโดดเด่ น แตกต่ า ง และสร้ า ง
ประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กบั ลูกค้าตลอดจนการผสานพลังกับบริ ษทั ในเครื อเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าควบคู่ไปกับการสร้างความประทับใจสู งสุ ดกับผูใ้ ช้บริ การ
เป็ นผู้พฒ
ั นาศูนย์ การค้ าระดับภูมิภาค (Regional Retail Developer)
“ เป็ นผูพ้ ฒั นาศูนย์การค้าที่มีศกั ยภาพในการเป็ นผูน้ าในระดับภูมิภาคและเป็ นที่จบั ตามองในตลาด
”CPN มุ่งมัน่ ที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่ องและยัง่ ยืนการเติบโตเป็ นองค์กรระดับ ภูมิภาคคือก้าวต่อไปของ
CPN ดังนั้น CPN จึงมุ่งมัน่ ที่จะเป็ นผูพ้ ฒั นาศูนย์การค้าที่เป็ นที่รู้จกั และมีโครงการที่ประสบความสาเร็ จ
อย่างรวดเร็ วในภูมิภาคนี้ CPN ได้ระบุตลาดที่จะขยายธุ รกิจไปอย่างชัดเจน บนพื้นฐานความรอบคอบ มี
กลยุ ท ธ์ แ ผนธุ ร กิ จ และแผนการสร้ า งพัน ธมิ ต รที่ ส ามารถตอบสนองกับ โอกาสทางธุ ร กิ จ ได้อ ย่า ง
ทันท่วงทีในขณะที่องค์กรและทีมงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องเพื่อให้มีศกั ยภาพ และความพร้อมที่จะ
สามารถดาเนินธุ รกิจในต่างประเทศได้ตามเป้ าหมาย
เป็ นผู้สร้ างประสบการณ์ ความสุ ขทีเ่ หนือกว่ า (World-Class Rewarding Experience)
“ เป็ นศูนย์การค้าที่ลูกค้าเลือกจะมา เพื่อสัมผัสประสบการณ์ความสุ ขในการ Shopping ที่เหนื อกว่า
คู่ แ ข่ ง ในทุ ก ตลาดที่ เปิ ดดาเนิ น การ ”CPN ตระหนั ก อยู่ เสมอว่ า CPN ไม่ ไ ด้ เป็ นเพี ย งแค่ ผู ้พ ัฒ นา
ศูนย์การค้าเท่านั้นแต่ยงั เป็ นผูส้ ร้างประสบการณ์แห่งความสุ ขให้กบั ทุกคน
ดังนั้นทุกองค์ประกอบในศูนย์การค้า CPN จะคานึ งถึ งผูใ้ ช้บริ การเสมอไม่วา่ จะเป็ นการคัดสรรร้ านค้า
ให้มีความหลากหลายและแปลกใหม่การจัดกิจกรรมที่น่าสนใจการจัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ
อย่างครบครัน CPN เชื่อว่ามาตรฐานที่สูงและเป็ นสากลจะเป็ นสิ่ งที่ทาให้องค์กรเป็ นผูพ้ ฒั นาในตลาดได้
ความเป็ นระดับสากล/ระดับโลก ( World ‟ Class ) จึงเป็ นสิ่ งที่ CPN มุ่งมัน่ มาตลอดและเชื่ อมัน่ ว่าการ
สร้างประสบการณ์ แห่ งความสุ ขในระดับสากลจะเป็ นสิ่ งที่ทาให้CPN ก้าวขึ้นเป็ นหนึ่ งในผูน้ าด้านการ
พัฒนาศูนย์การค้าระดับภูมิภาคได้ในอนาคต
วิสัยทัศน์ (Vision)
“ ผูพ้ ฒั นาศูนย์การค้าในระดับภูมิภาคที่ได้รับการชื่นชมสู งสุ ดจากทุกคน และ ไม่หยุดนิ่งในการสร้าง
ประสบการณ์แห่งความสุ ขในระดับโลก”
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ และบริการ
การประกอบธุ รกจิในแต่ละกลุ่มธุ รกิจบริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนาจากัด (มหาชน) ประกอบธุ รกิจหลักคือ
การพัฒนาศูนย์การค้า ขนาดใหญ่ และ ธุ รกิ จให้เช่ าพื้นที่และให้บริ การพื้นที่คา้ ปลี กภายในศูนย์การค้า
นอกจากนี้ยงั ประกอบธุ รกิจพัฒนาบริ หารและให้เช่าพื้นที่อาคารสานักงาน อาคารที่พกั อาศัย และธุ รกิจ
โรงแรมซึ่ งเป็ นธุ รกิ จสนับสนุ นเพื่อเพิ่มประโยชน์จากการใช้ที่ดินการขยายฐานรายได้และสนับสนุ น
ธุ รกิจศูนย์การค้าให้มีผูใ้ ช้บริ การเพิ่มมากขึ้นพร้ อมกัน นี้ ยงั ประกอบธุ รกิจที่เกี่ยวเนื่ องและส่ งเสริ มกัน
อาทิ การให้บริ การสวนน้ า สวนพักผ่อน และ ศูนย์อาหารภายในศูนย์การค้าบางโครงการเพื่ออานวย
ความสะดวกแก่ลูกค้าที่ เข้ามาใช้บริ การ โดยการเปิ ดให้บริ การนั้นจะพิจารณาจากความเหมาะสมของ
ท าเลที่ ต้ งั และความต้องการของกลุ่ ม ลู ก ค้าเป้ าหมายเป็ นส าคัญ รวมทั้ง มี ก ารลงทุ น ในกองทุ น รวม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการค้าปลีกและเป็ นผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ให้แก่กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เพื่อ
การค้าปลีกซึ่ งธุ รกิจของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยแบ่งออกเป็ น 6 ประเภท คือ
การพัฒนาและให้ เช่ าพืน้ ทีแ่ ละให้ บริการพืน้ ทีค่ ้ าปลีกภายในศูนย์ การค้ าธุรกิจ
ศูนย์การค้าเป็ นธุ รกิ จหลักซึ่ งรายได้จากธุ รกิ จศูนย์การค้านั้นประกอบไปด้วยรายได้ค่าเช่ าพื้นที่คา้ ปลี ก
รายได้จากการให้บริ การระบบสาธารณู ปโภคและระบบรักษาความปลอดภัย และรายได้จากการให้บริ การ
รักษาความสะอาดภายในศูนย์การค้าจานวน 20 โครงการนอกจากนี้ CPN ยังมีรายได้จากการเป็ นผูบ้ ริ หาร
อสังหาริ ม ทรัพ ย์ใ ห้ก ับ CPNRF จานวน 3 โครงการและรายได้ ส่ วนแบ่ งก าไรจากเงิ น ลงทุ น ใน CPNRF
ศูนย์การค้าที่อยูภ่ ายใต้การบริ หารงานของ CPN การพัฒนาโครงการศูนย์การค้าของ CPN จะเริ่ มตั้งแต่การ
จัดหาที่ดินที่เหมาะสมในการพัฒ นาโครงการศูนย์การค้า การวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ของโครงการ การ
ควบคุมการออกแบบและบริ หารงานก่อสร้างการบริ หารงานขายตลอดจนเป็ นผูบ้ ริ หารศูนย์การค้าหลังจากที่
ศูนย์การค้าเปิ ดให้บริ การแล้ว รวมถึงการให้บริ การระบบสาธารณูปโภค ระบบรักษาความปลอดภัย และการ
ให้บริ การด้านการรักษาความสะอาดภายในศูนย์การค้า
อาคารสานักงาน
ธุ ร กิ จ อาคารส านั ก งาน เป็ นการพัฒ นาอาคารส านั ก งานให้ เช่ า ในบริ เวณโครงการศู น ย์ก ารค้า
เนื่ องจากมีอุปสงค์ที่ส่งเสริ มกันกับธุ รกิจศูนย์การค้าและเป็ นการเพิ่มมูลค่าให้กบั 39โครงการจากการใช้
ประโยชน์ในที่ดินผืนเดียวกันได้อย่างคุม้ ค่ารวมถึงการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการใช้และบริ หารที่จอดรถใน

14

การตัดสิ นใจที่จะพัฒนาอาคารสานักงานในบริ เวณโครงการศูนย์การค้าใดนั้น จะพิจารณาจากความ
เหมาะสมของท าเลที่ ต้ งั อุป สงค์และอุ ป ทานของพื้ นที่ อาคารส านักงานในบริ เวณนั้นๆเป็ นส าคัญ ซึ่ ง
รายได้จากธุ รกิจอาคารสานักงานประกอบไปด้วยรายได้ค่าเช่ าพื้นที่อาคารสานักงานรายได้ค่าเช่าพื้นที่
แก่ร้านค้าปลีกภายในอาคารสานักงานและรายได้จากการให้บริ การระบบสาธารณูปโภค
การพัฒนาอาคารสานักงานของ CPN เริ่ มจากการวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ของโครงการ การควบคุ ม
ออกแบบและบริ หารงานก่อสร้ างการบริ หารงานขายและการเป็ นผูบ้ ริ หารอาคารสานักงานหลังจากที่
อาคารสานักงานเปิ ดให้บริ การแล้วรวมถึงการให้บริ การระบบสาธารณูปโภค ระบบรักษาความปลอดภัย
และ การให้บริ การด้านการรักษาความสะอาดภายในอาคารสานักงานปั จจุบนั CPN มีอาคารสานักงาน
ภายใต้การบริ หารในบริ เวณโครงการศูนย์การค้ารวมทั้งสิ้ น 7 โครงการ ได้แก่
อาคารสานักงาน ณ โครงการเซ็ นทรัล พลาซาลาดพร้าว เซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเก้ลา เซ็ นทรัลพลาซาบาง
นา เซ็นทรัลเวิลด์ (อาคารสานักงานดิออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์)
เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ และ เซ็ นทรัลพลาซา แกรนด์พระราม 9 ( โดยแบ่งเป็ นโครงการที่ CPN
เป็ นเจ้าของ 4โครงการ โครงการที่ให้เช่ากับCPNRF 2 โครงการคืออาคารสานักงานปิ่ นเกล้าทาวเวอร์ เอ
และบีในบริ เวณโครงการเซ็ นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้า และโครงการที่ ให้เช่ ากับ CPNCG 1 โครงการ คือ
อาคารสานักงาน ดิออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรั ลเวิลด์) โดยกลุ่มผูเ้ ช่าพื้นที่อาคารสานักงานที่ต้ งั อยูภ่ ายใน
โครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้า เซ็ นทรัลพลาซา บางนา เซ็นทรัลพลาซา
แจ้งวัฒนะ และ เซ็ นทรัลพลาซา แกรนด์พระราม 9 ส่ วนใหญ่จะประกอบธุ รกิ จที่ได้รับผลประโยชน์
สนับสนุ นจากธุ รกิจศูนย์การค้าอาทิ โรงเรี ยนกวดวิชา โรงเรี ยนสอนภาษา และ ดนตรี สถานเสริ มความ
งาม และ บริ ษทั หลักทรัพย์ เป็ นต้น สาหรับอาคารสานักงาน ดิ ออฟฟิ ศเศสแอทเซ็ นทรัลเวิลด์ ซึ่ งเป็ น
อาคารสานักงาน เกรด A ตั้งอยู่ในแหล่งธุ รกิ จใจกลางกรุ งเทพฯ นั้นผูเ้ ช่ าพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็ นบริ ษทั
ข้ามชาติและบริ ษทั ชั้นนาทั้งในและต่างประเทศซึ่ งมาเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็ นที่ต้ งั สานักงานใหญ่
ธุรกิจโรงแรม
ธุ รกิ จโรงแรมในบริ เวณโครงการศูนย์การค้าเป็ นธุ รกิ จที่ มีอุปสงค์ส่งเสริ มกันกับธุ รกิ จศูนย์การค้า
และเป็ นธุ รกิ จที่เพิ่มมูลค่าให้กบั โครงการด้วยการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์อย่างคุ ม้ ค่าเพื่อผลตอบแทน
จากการลงทุนสู งสุ ด หลักการในการพิจารณาลงทุนที่สาคัญ ประกอบด้ วยทาเลที่ ต้ งั ของโครงการอุ ป
สงค์อุปทาน และสภาวะแวดล้อมของบริ เวณนั้น ๆรวมถึ งศักยภาพการเติบโตของโครงการ ทั้งนี้ ธุรกิ จ
โรงแรมประกอบด้วยห้องพัก ห้องสัมมนาและศูนย์ประชุมเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ ยวและอุตสาหกรรม MICE: Meeting IncentiveConvention and Exhibition ( การจัดการประชุ ม
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เชิงธุ รกิจการค้าและจัดแสดงสิ นค้านานาชาติ) ปั จจุบนั CPN เป็ นเจ้าของธุ รกิจโรงแรมจานวน 2 แห่ งคือ
โรงแรมเซ็นทาราอุดรธานี ซ่ ึ งมีขนาด259 ห้อง ( เดิ มคือโรงแรมเจริ ญศรี แกรนด์รอยัลซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของโครงการเจริ ญศรี คอมเพล็กซ์ที่ CPN ได้เข้าซื้ อกิ จการในเดื อนเมษายน2552 ) และ โรงแรมฮิลตัน
พัทยาซึ่ งมีขนาด302 ห้อง (ตั้งอยูใ่ นบริ เวณเดียวกับโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยาบีช เริ่ ม
เปิ ดให้บริ การในเดือนพฤศจิกายน 2553 ) ทั้งนี้ CPN ได้วา่ จ้างให้บริ ษทั ที่มีความชานาญด้านการบริ หาร
โรงแรม คือบริ ษทั โรงแรมเซ็ นทรัล พลาซา จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ฮิลตันโฮเต็ล คอร์ ปอเรชัน่ เป็ น
ผูบ้ ริ หารโรงแรมเซ็ นทาราอุดรธานี และ โรงแรมฮิลตัน พัทยาตามลาดับเพื่อการบริ หารจัดการให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ด
อาคารทีพ่ กั อาศัย
ปัจจุบนั CPN มีโครงการที่พกั อาศัยภายใต้การบริ หารงาน 2 โครงการคือโครงการหลังสวนโคโลเนต
ซึ่ งให้บริ การในรู ปแบบของอพาร์ ทเมนท์พร้อมเฟอร์ นิเจอร์ ให้เช่าขนาด 50 ยูนิต นอกจากนี้ยงั ให้บริ การ
ที่พกั อาศัยประเภทห้องชุดให้เช่าจานวน 12 ยูนิต ภายใต้โครงการเซ็นทรัล ซิ ต้ ีเรสซิ เดนซ์คอนโดมิเนี ยม
ซึ่ งตั้งอยูบ่ ริ เวณเดียวกับโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา
สวนนา้ และสวนพักผ่อน
ธุ รกิจสวนน้ า และ สวนพักผ่อน จัดเป็ นธุ รกิจสนับสนุ นธุ รกิจศูนย์การค้าซึ่ งเป็ นธุ รกิจหลักของ CPN
เพื่อให้ศูนย์การค้ามีความหลากหลายขององค์ประกอบและการให้บริ การวัตถุ ประสงค์ของการสร้าง
สวนน้ า และ สวนพักผ่อนขึ้นในบริ เวณโครงการศูนย์การค้านั้น นอกจากจะเป็ นการดึงดูดให้ลูกค้าเข้า
มาใช้บริ การศูนย์การค้าเพิ่มขึ้นแล้ว ยังเป็ นการมอบความสุ ขให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริ การและตอบแทน
ชุมชนในบริ เวณใกล้เคียง ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ความเพียงพอของที่ดินและพื้นที่ภายในโครงการนั้น ๆ CPN
ได้เปิ ดให้บริ การสวนน้ าภายใต้ชื่อ “ สวนน้าลีโอแลนด์ ”บริ เวณชั้น 6 ของโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา บางนา ซึ่งปั จจุบนั สวนน้ า ลีโอแลนด์อยูร่ ะหว่างปิ ดปรับปรุ ง โดยคาดว่าจะเปิ ดให้บริ การภายใน
ปี 2557 และสวนพักผ่อนภายใต้ชื่อ“ เซ็นทรัล พาร์ ค ” ซึ่ งเป็ น สวนพักผ่อนขนาดใหญ่ที่เปิ ดให้บริ การแก่
ประชาชนทัว่ ไปในบริ เวณโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ซึ่งประกอบด้วย สวนสุ ขภาพ สนามเด็ก
เล่น ลานกิจกรรมและร้านอาหารชั้นนา
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ศูนย์ อาหาร
ธุ รกิจศูนย์อาหารภายในศูนย์การค้าเป็ นอีกองค์ประกอบหนึ่ งที่ช่วยเสริ มให้ศูนย์การค้ามีความครบครัน
วัตถุประสงค์หลักของธุ รกิจนี้ คือ เพื่อลูกค้าที่มาใช้บริ การภายในศูนย์การค้าได้รับความสะดวกในการเลือก
รั บ ประทานอาหารที่ ห ลากหลายในราคาประหยัด สะดวก และ รวดเร็ ว ในขณะที่ CPN จะได้ รั บ
ผลตอบแทนจากรายได้จากการจาหน่ายอาหารและเครื่ องดื่มในบริ เวณศูนย์อาหาร
รู ปแบบการจัดองค์กรและการบริ หารงานขององค์กร
3.4 โครงสร้ างองค์ กร

รู ปที่3.4 โครงสร้ างองค์ กรบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
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3.5 ตาแหน่ งงานและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
นักศึกษาที่ปฏิบัติงานในสหกิจ
ชื่อ: นางสาว ณัฐธิดา วรอาจ
รหัสนักศึกษา : 5604620063
คณะ/ภาควิชา : คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณา
ตาแหน่ งทีไ่ ด้ รับมอบหมาย : เจ้าหน้าที่ฝ่ายศิลป์
3.5.1 ลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
งานที่ได้รับเกี่ ยวกับการผลิ ตสื่ อโฆษณาป้ ายโฆษณาขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ป้ ายบิ วบอร์ ดดูแลสื่ อใน
ศูนย์การค้าเซ็ ทรั ลพลาซา ปิ่ นเกล้า ติดสื่ อโฆษณาตามแคมเปญหรื องานอีเว้นต์ตามที่ ได้รับ มอบ แปะสื่ อ
คลัตเอ้าท์ขนาดใหญ่ ตามจุดในศูนย์การค้าเซ็ นทรัลเพื่อให้ลูกค้าพบเห็ น กิ จกรรมและกาหนดการวัน เวลา
และ ส ถานที่ ทั้ งห มดในการจั ด กิ จกรรมเก็ บ และจั ด สื่ อที่ ห มดอายุ ห รื อส ร้ า งสื่ อที่ มาใหม่ ติ ด
สติ๊กเกอร์ คลัสเอ้าท์ แจกเอกสารตามร้านค้าภายในศูนย์การค้า และแจกเอกสารในสถาบันการสอนมี่ร่วมใน
การจัดการโปรโมทจ่างๆที่ศูนย์ฯจัดขึ้น
3.6 ชื่อตาแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา
นาย วิชา วัฒนะกุล ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ ายศิลป์
3.6.1 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ระยะเวลา 16 สัปดาห์ ระหว่างวัน ที่ 22 สิ งหาคม 2559 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
วัน เวลา ในการปฏิบตั ิงานสหกิจวันจันทร์ - ศุกร์เวลา 9.00 –18.30 น
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3.7 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ระยะเวลา

รายละเอียดปฏิบตั ิงาน

สัปดาห์ที่ 1

ทาหน้าที่เจ้าหน้าที่ประจาอยูท่ ี่จุุด Redemption

สัปดาห์ที่ 2

ทาหน้าที่เจ้าหน้าที่ประจาอยูท่ ี่จุุด Redemption

สัปดาห์ที่ 3

แจกใบ “Happy Day” จุดประชาสัมพันธ์ และ จุดแลกของ

สัปดาห์ที่ 4

เก็บป้ ายบิวบอร์ ดโฆษณา ตัดบอร์ ดที่หมดอายุ

สัปดาห์ที่ 5

ทาป้ ายองค์กรศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้า

สัปดาห์ที่ 6

แจกเอกสารรายละเอียดงาน Kids Genius.ให้กบั สถาบันภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัล
ปิ่ นเกล้า

สัปดาห์ที่ 7

เก็บสื่ อโฆษณาที่หมดอายุ ทาลายสื่ อโฆษณาทิ้ง

สัปดาห์ที่ 8

ตัดสติ๊กเกอร์ ลงบอร์ ด

สัปดาห์ที่ 9

ตัดสติ๊กเกอร์ แคมเปญ และ ทาตัวสติ๊กเกอร์ติดแคมเปญ

สัปดาห์ที่ 10

ติดแคมเปญโออิชิ

สัปดาห์ที่ 11

ติดแคมเปญ ‘‘Happy Day’’

สัปดาห์ที่ 12

ติดแคมเปญ ‘‘StuDent Day’’

สัปดาห์ที่ 13

ตัดคลัสแอ๊กขนาดใหญ่และเล็ก

สัปดาห์ที่ 14

แกะสื่ อโฆษณาเพื่ อ ติ ด คลัส เอ๊ ค น าใบแสดงความคิ ด เห็ น ไปแจกผู ้ร่ ว มงาน
Education

สัปดาห์ที่ 15

เก็บป้ ายบิวบอร์ ดโฆษณาที่หมดในการร่ วมแคมเปญ ตัดสติ๊กเกอร์ ทาสื่ อ

สัปดาห์ที่ 16

เตรี ยมการจัดงานForra
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3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือทืใ่ ช้
3.8.1 อุปกรณ์ดา้ นฮาร์ดแวร์
- คอมพิวเตอร์
- สมุดจนข้อมูล
- ปากกา
- กล้องถ่ายรู ป
- โทรศัพท์มือถือ
3.8.2อุปกรณ์ดา้ นซอฟแวร์
- โปรแกรมMicrosoft Word
- โปรแกรมMicrosoft Excel
- โปรแกรม Microsoft Power point
- โปรแกรม Adobe Illustrator
- โปรแกรม Adobe Photoshop

