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บทที3่
รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
3.1 ชื่อและที่ต้งั ของสถานประกอบการ
3.1.1 ชื่อสถานประกอบการบริ ษทั

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

3.1.2 ที่ต้ งั สถานประกอบการ

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

ภาพที่ 3.1.โลโก้บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

ภาพที่ 3.2แผนที่บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา 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 เ นี่ 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 งเดียวที่รวมทั้ง
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 สหยูเ นี่ ย น และ กลุ่ ม บุ ค คลอื่ น ๆ ซึ่ ง มี จุ ด มุ่ ง หมายเดี ย วกัน คื อ การพัฒ นา
ศูน ย์ก ารค้าเพื่อการค้าปลี ก แบบครบวงจรในหนึ่ งเดี ยว หลังจากนั้นสองปี จึ งได้เปิ ดตัว ศูน ย์ก ารค้า
เซ็นทรัล พลาซา สาขาลาดพร้าวขึ้นเป็ นแห่ งแรกในประเทศ ท่ามกลางสภาวะธุ รกิจที่กาลังย่าแย่อยู่ใน
ขณะนั้น จึงได้หยุดการขยายสาขาเพิ่มเติมถึง 10 ปี และจึงเริ่ มกลับมาขยายสาขาเพิ่มเติมตั้งแต่ปีพ.ศ.
2536 เป็ นต้นมา
ความสาเร็ จของเซ็นทรัล พัฒนาอยูท่ ี่การเลือกทาเลที่ดีที่สุด สาหรับการตั้งสาขาซึ่ งตลอด30ปี ที่ผา่ น
มา เซ็นทรัล พัฒนาสามารถเลือกสรรที่ดิน และ ทาเลที่เหมาะสมกับการพัฒนาศูนย์การค้าประสบการณ์
ในการดาเนิ นกิ จการค้าปลีกร่ วมกับการทาสารวจที่ละเอียดถี่ถว้ นนั้นทาให้ เซ็นทรัล พัฒนาสามารถ
เลือกสรรทาเลที่มีศกั ยภาพสูงสุ ดที่จะนาไปสู่ความสาเร็ จในอนาคตยิง่ ๆ ขึ้นไป
3.2.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักคือการพัฒนาศูนย์การค้าขนาดใหญ่และ
ธุ รกิ จให้เช่ าพื้นที่และให้บริ การพื้นที่คา้ ปลีกภายในศูนย์การค้า นอกจากนี้ ยงั ประกอบธุ รกิ จพัฒนา
บริ การและให้เช่าพื้นที่อาคารสานักงานอาคารที่พกั อาศัย และ ธุรกิจโรงแรม ซึ่งเป็ นธุรกิจสนับสนุนเพื่อ
เพิ่มประโยชน์จากการใช้ที่ดิน การขยายฐานรายได้และสนับสนุนธุรกิจศูนย์การค้าให้มีผใู ้ ช้บริ การเพิ่ม
มากขึ้น พร้อมกันนี้ยงั ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและส่ งเสริ มกันอาทิการให้บริ การสวนน้ า สวนพักผ่อน
และ ศูนย์อาหาร ภายในศูนย์การค้าบางโครงการเพื่ออานวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การ โดย
การเปิ ดให้บริ การนั้น จะพิจารณาจากความเหมาะสมของทาเลที่ต้ งั และความต้องการของกลุ่มลูกค้า
เป้ าหมายเป็ นสาคัญ รวมทั้งมีการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการค้าปลีกและเป็ นผูบ้ ริ หาร
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อสังหาริ มทรัพย์ให้แก่กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการค้าปลีก ซึ่ งธุรกิจของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
แบ่งออกเป็ น 6 ประเภท คือ
(1) การพัฒนาและให้เช่าพื้นที่และให้บริ การพื้นที่คา้ ปลีกภายในศูนย์การค้า
(2) อาคารสานักงาน
(3) ธุรกิจโรงแรม
(4) อาคารที่พกั อาศัย
(5) สวนน้ าและสวนพักผ่อน
(6) ศูนย์อาหาร
- วัตถุประสงค์ (พันธกิจ)
1. เป็ นผูพ้ ฒั นาศูนย์การค้าที่ทุกคนชื่นชม (Most Admired Retail Developer of All Stakeholders)
“ เป็ นผูพ้ ฒั นาศูนย์การค้าที่ทุกคนชื่นชมโดยสร้างคุณค่าที่โดดเด่นแตกต่างและเหนือความคาดหมาย
ของทุกคน ”
- เป็ นศูนย์การค้าที่นกั ลงทุนเลือก โดยมอบผลตอบแทนที่ดีและยัง่ ยืนให้กบั ผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน และ
พันธมิตร
- เป็ นศูนย์การค้าที่ลูกค้าเลือกโดยสร้างประสบการณ์แห่งความสุ ขให้กบั ลูกค้า
- เป็ นศูนย์การค้าที่ผเู ้ ช่า ผูค้ า้ เลือกโดยสร้างความสาเร็ จทางธุรกิจร่ วมกัน ควบคู่ไปกับการ
สร้างความสัมพันธ์ในระยะยาว
- เป็ นศูนย์การค้าที่พนักงานเลือก โดยให้โอกาสในการเรี ยนรู ้ การพัฒนาตนเอง และการ
เติบโตทางหน้าที่การงานตลอดจนสร้างสังคมการทางานที่มีความรักความผูกพันกัน
- เป็ นศูนย์การค้าที่สงั คมและชุมชนเลือกโดยพัฒนาศูนย์การค้าที่มีความโดดเด่นเป็ นที่ภูมิใจ
ของชุมชนควบคู่ไปกับการดูแลสิ่ งแวดล้อม สังคม และ ชุมชน
2. เป็ นผูพ้ ฒั นาศูนย์การค้าที่ไม่หยุดนิ่ง (Dynamic Retail Developer)
เป็ นผูพ้ ฒั นาศูนย์การค้าที่ไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาศูนย์การค้ารู ปแบบใหม่มีร้านค้า
ใหม่ที่หลากหลายและทันสมัยตอบสนองวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของลูกค้า
กลุ่มเป้ าหมาย” CPN ตระหนักดีวา่ ความไม่หยุดนิ่งของลูกค้าคือความท้าทายที่สาคัญ ลูกค้ามีความ
คาดหวังที่สูงขึ้นมีความต้องการที่ซบั ซ้อนมากขึ้นเข้าถึงสารสนเทศได้ง่ายขึ้นความไม่หยุดนิ่งของ
CPN จะเป็ นสิ่ งที่ผลักดัน ให้ศูนย์การค้าภายใต้การบริ หารของ CPN มีความทันสมัยที่สุดและ
สามารถตอบสนองวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของลูกค้าได้ดี โดยการพัฒนาศูนย์การค้า
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รู ปแบบใหม่การสรรหาร้านค้าใหม่ที่มีความทันสมัยและตรงกับความต้องการลูกค้าเข้ามาอยูใ่ น
ศูนย์การค้าอย่างต่อเนื่องการนาเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาใช้ในการอานวยความสะดวกแก่ผใู ้ ช้บริ การ
การสร้างกิจกรรมที่มีความโดดเด่น แตกต่าง และสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กบั ลูกค้าตลอดจนการ
ผสานพลังกับบริ ษทั

ในเครื อเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าควบคู่ไปกับการสร้างความ

ประทับใจสูงสุ ดกับผูใ้ ช้บริ การ
3. เป็ นผูพ้ ฒั นาศูนย์การค้าระดับภูมิภาค (Regional Retail Developer)
“ เป็ นผูพ้ ฒั นาศูนย์การค้าที่มีศกั ยภาพในการเป็ นผูน้ าในระดับภูมิภาคและเป็ นที่จบั
ตามองในตลาด ”CPN มุ่งมัน่ ที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืนการเติบโตเป็ นองค์กรระดับ ภูมิภาคคือ
ก้าวต่อไปของ CPN ดังนั้น CPN จึงมุ่งมัน่ ที่จะเป็ นผูพ้ ฒั นาศูนย์การค้าที่เป็ นที่รู้จกั และมีโครงการที่
ประสบความสาเร็ จอย่างรวดเร็ วในภูมิภาคนี้CPN

ได้ระบุตลาดที่จะขยายธุรกิจไปอย่างชัดเจน

บน

พื้นฐานความรอบคอบ มีกลยุทธ์แผนธุรกิจและแผนการสร้างพันธมิตรที่สามารถตอบสนองกับโอกาส
ทางธุรกิจได้อย่างทันท่วงทีในขณะที่องค์กรและทีมงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีศกั ยภาพ และ
ความพร้อมที่จะสามารถดาเนินธุรกิจในต่างประเทศได้ตามเป้ าหมาย
4. เป็ นผูส้ ร้างประสบการณ์ความสุ ขที่เหนือกว่า (World-Class Rewarding Experience)
“ เป็ นศูนย์การค้าที่ลูกค้าเลือกจะมา เพือ่ สัมผัสประสบการณ์ความสุ ขในการ Shopping ที่เหนือกว่า
คู่แข่งในทุกตลาดที่เปิ ดดาเนินการ ”CPN ตระหนักอยูเ่ สมอว่า CPN ไม่ได้เป็ นเพียงแค่ผพู ้ ฒั นา
ศูนย์การค้าเท่านั้นแต่ยงั เป็ นผูส้ ร้างประสบการณ์แห่งความสุ ขให้กบั ทุกคน
ดังนั้นทุกองค์ประกอบในศูนย์การค้า CPN จะคานึงถึงผูใ้ ช้บริ การเสมอไม่วา่ จะเป็ นการคัดสรรร้านค้า
ให้มีความหลากหลายและแปลกใหม่การจัดกิจกรรมที่น่าสนใจการจัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ
อย่างครบครัน CPN เชื่อว่ามาตรฐานที่สูงและเป็ นสากลจะเป็ นสิ่ งที่ทาให้องค์กรเป็ นผูพ้ ฒั นาในตลาดได้
ความเป็ นระดับสากล/ระดับโลก ( World ‟ Class ) จึงเป็ นสิ่ งที่ CPN มุ่งมัน่ มาตลอดและเชื่อมัน่ ว่าการ
สร้างประสบการณ์แห่งความสุ ขในระดับสากลจะเป็ นสิ่ งที่ทาให้CPN ก้าวขึ้นเป็ นหนึ่งในผูน้ าด้านการ
พัฒนาศูนย์การค้าระดับภูมิภาคได้ในอนาคต
วิสยั ทัศน์ (Vision)
“ ผูพ้ ฒั นาศูนย์การค้าในระดับภูมิภาคที่ได้รับการชื่นชมสูงสุ ดจากทุกคน และ ไม่หยุดนิ่งในการสร้าง
ประสบการณ์แห่งความสุ ขในระดับโลก”
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3.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3.3.1. ลักษณะของผลิตภัณฑ์ และบริการ
การประกอบธุรกิจในแต่ละกลุ่มธุรกิจ
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนาจากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักคือการพัฒนาศูนย์การค้า
ขนาดใหญ่ และ ธุรกิจให้เช่าพื้นที่และให้บริ การพื้นที่คา้ ปลีกภายในศูนย์การค้านอกจากนี้ยงั
ประกอบธุรกิจพัฒนาบริ หารและให้เช่าพื้นที่อาคารสานักงาน อาคารที่พกั อาศัย และธุรกิจโรงแรมซึ่ง
เป็ นธุรกิจสนับสนุนเพื่อเพิม่ ประโยชน์จากการใช้ที่ดินการขยายฐานรายได้และสนับสนุนธุรกิจ
ศูนย์การค้าให้มีผใู ้ ช้บริ การเพิ่มมากขึ้นพร้อมกัน นี้ยงั ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและส่ งเสริ มกัน อาทิ
การให้บริ การสวนน้ า สวนพักผ่อน และ ศูนย์อาหารภายในศูนย์การค้าบางโครงการเพื่ออานวยความ
สะดวกแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การ

โดยการเปิ ดให้บริ การนั้นจะพิจารณาจากความเหมาะสมของทาเล

ที่ต้ งั และความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายเป็ นสาคัญรวมทั้งมีการลงทุนในกองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการค้าปลีกและเป็ นผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ให้แก่กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เพื่อ
การค้าปลีกซึ่งธุรกิจของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยแบ่งออกเป็ น 6 ประเภท คือ
1). การพัฒนาและให้เช่าพื้นที่และให้บริ การพื้นที่คา้ ปลีกภายในศูนย์การค้าธุรกิจศูนย์ การค้าเป็ นธุรกิจหลัก
ซึ่งรายได้จากธุรกิจศูนย์การค้านั้นประกอบไปด้วยรายได้ค่าเช่าพื้นที่คา้ ปลีกรายได้จากการให้บริ การระบบ
สาธารณูปโภคและระบบรักษาความปลอดภัย

และรายได้จากการให้บริ การรักษาความสะอาดภายใน

ศูนย์การค้าจานวน 20 โครงการนอกจากนี้CPN ยังมีรายได้จากการเป็ นผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ให้กบั
CPNRF จานวน 3 โครงการ
และรายได้ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนใน CPNRF ศูนย์การค้าที่อยูภ่ ายใต้การบริ หารงานของ CPN การ
พัฒนาโครงการศูนย์การค้าของ CPN จะเริ่ มตั้งแต่การจัดหาที่ดินที่เหมาะสมในการพัฒนาโครงการ
ศูนย์การค้า การวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ของโครงการ การควบคุมการออกแบบและบริ หารงานก่อสร้าง
การบริ หารงานขายตลอดจนเป็ นผูบ้ ริ หารศูนย์การค้าหลังจากที่ศูนย์การค้าเปิ ดให้บริ การแล้ว รวมถึงการ
ให้บริ การระบบสาธารณูปโภค ระบบรักษาความปลอดภัย และการให้บริ การด้านการรักษาความสะอาด
ภายในศูนย์การค้า
(2) อาคารสานักงาน
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ธุรกิจอาคารสานักงาน เป็ นการพัฒนาอาคารสานักงานให้เช่าในบริ เวณโครงการศูนย์การค้า เนื่องจากมี
อุปสงค์ที่ส่งเสริ มกันกับธุรกิจศูนย์การค้าและเป็ นการเพิม่ มูลค่าให้กบั 39โครงการจากการใช้ประโยชน์
ในที่ดินผืนเดียวกันได้อย่างคุม้ ค่ารวมถึงการเพิ่มประสิ ทธิภาพการใช้
และบริ หารที่จอดรถ ในการตัดสิ นใจที่จะพัฒนาอาคารสานักงานในบริ เวณโครงการศูนย์การค้าใดนั้น
จะพิจารณาจากความเหมาะสมของทาเลที่ต้ งั อุปสงค์และอุปทานของพื้นที่อาคารสานักงานในบริ เวณ
นั้นๆเป็ นสาคัญซึ่งรายได้จากธุรกิจอาคารสานักงานประกอบไปด้วย รายได้ค่าเช่าพื้นที่อาคารสานักงาน
รายได้ค่าเช่าพื้นที่แก่ร้านค้าปลีกภายในอาคารสานักงาน

และ

รายได้จากการให้บริ การระบบ

สาธารณูปโภค
การพัฒนาอาคารสานักงานของ CPN เริ่ มจากการวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ของโครงการ การ
ควบคุมออกแบบและบริ หารงานก่อสร้างการบริ หารงานขายและการเป็ นผูบ้ ริ หารอาคารสานักงาน
หลังจากที่อาคารสานักงานเปิ ดให้บริ การแล้วรวมถึงการให้บริ การระบบสาธารณูปโภค

ระบบรักษา

ความปลอดภัย และ การให้บริ การด้านการรักษาความสะอาดภายในอาคารสานักงานปัจจุบนั CPN มี
อาคารสานักงานภายใต้การบริ หารในบริ เวณโครงการศูนย์การค้ารวมทั้งสิ้ น 7 โครงการ ได้แก่
อาคารสานักงาน ณ โครงการเซ็นทรัล พลาซาลาดพร้าว เซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้า เซ็นทรัลพลาซาบาง
นา เซ็นทรัลเวิลด์ (อาคารสานักงานดิออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์)
เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ และ เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์พระราม 9 ( โดยแบ่งเป็ นโครงการที่ CPN เป็ น
เจ้าของ 4โครงการ โครงการที่ให้เช่ากับCPNRF 2 โครงการคืออาคารสานักงานปิ่ นเกล้าทาวเวอร์เอและ
บีในบริ เวณโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้า และโครงการที่ให้เช่ากับ CPNCG 1 โครงการ คือ อาคาร
สานักงาน ดิออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์) โดยกลุ่มผูเ้ ช่าพื้นที่อาคารสานักงานที่ต้ งั อยูภ่ ายใน
โครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้า เซ็นทรัลพลาซา บางนา เซ็นทรัลพลาซา
แจ้งวัฒนะ และ เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์พระราม 9 ส่ วนใหญ่จะประกอบธุรกิจที่ได้รับผลประโยชน์
สนับสนุนจากธุรกิจศูนย์การค้าอาทิ โรงเรี ยนกวดวิชา โรงเรี ยนสอนภาษา และ ดนตรี สถานเสริ มความ
งาม และ บริ ษทั หลักทรัพย์ เป็ นต้น สาหรับอาคารสานักงาน ดิออฟฟิ ศเศสแอทเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งเป็ น
อาคารสานักงาน เกรด A ตั้งอยูใ่ นแหล่งธุรกิจใจกลางกรุ งเทพฯ นั้นผูเ้ ช่าพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็ นบริ ษทั
ข้ามชาติและบริ ษทั ชั้นนาทั้งในและต่างประเทศซึ่งมาเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็ นที่ต้ งั สานักงานใหญ่
(3)ธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจโรงแรมในบริ เวณโครงการศูนย์การค้าเป็ นธุรกิจที่มีอุปสงค์ส่งเสริ มกันกับธุรกิจศูนย์
การค้า และ เป็ นธุรกิจที่เพิ่มมูลค่าให้กบั โครงการด้วยการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์อย่าง
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คุม้ ค่าเพื่อผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุ ด หลักการในการพิจารณาลงทุนที่สาคัญ
ประกอบด้วย ทาเลที่ต้ งั ของโครงการอุปสงค์อุปทาน และสภาวะแวดล้อมของบริ เวณนั้น ๆรวมถึง
ศักยภาพการเติบโตของโครงการ ทั้งนี้ธุรกิจโรงแรมประกอบด้วยห้องพัก ห้องสัมมนาและศูนย์ประชุม
เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม

MICE:

Meeting

IncentiveConvention and Exhibition ( การจัดการประชุมเชิงธุรกิจการค้าและจัดแสดงสิ นค้านานาชาติ)
ปัจจุบนั CPN เป็ นเจ้าของธุรกิจโรงแรมจานวน 2 แห่งคือโรงแรมเซ็นทาราอุดรธานีซ่ ึงมีขนาด259 ห้อง (
เดิมคือโรงแรมเจริ ญศรี แกรนด์รอยัลซึ่งเป็ นส่ วนหนึ่งของโครงการเจริ ญศรี คอมเพล็กซ์ที่ CPN ได้เข้าซื้อ
กิจการในเดือนเมษายน2552 ) และ โรงแรมฮิลตันพัทยาซึ่งมีขนาด302 ห้อง (ตั้งอยูใ่ นบริ เวณเดียวกับ
โครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยาบีช เริ่ มเปิ ดให้บริ การในเดือนพฤศจิกายน 2553 ) ทั้งนี้ CPN
ได้วา่ จ้างให้บริ ษทั ที่มีความชานาญด้านการบริ หารโรงแรม คือบริ ษทั โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา จากัด
(มหาชน) และบริ ษทั ฮิลตันโฮเต็ล คอร์ปอเรชัน่ เป็ นผูบ้ ริ หารโรงแรมเซ็นทาราอุดรธานี และ โรงแรมฮิล
ตัน พัทยาตามลาดับเพื่อการบริ หารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
(4) อาคารที่พกั อาศัย
ปัจจุบนั CPN มีโครงการที่พกั อาศัยภายใต้การบริ หารงาน 2 โครงการคือโครงการ
หลังสวน โคโลเนตซึ่งให้บริ การในรู ปแบบของ อพาร์ทเมนท์พร้อมเฟอร์นิเจอร์ให้เช่าขนาด 50 ยูนิต
นอกจากนี้ยงั ให้บริ การที่พกั อาศัยประเภทห้องชุดให้เช่าจานวน 12 ยูนิต ภายใต้โครงการเซ็นทรัล ซิต้ ี
เรสซิเดนซ์คอนโดมิเนียมซึ่งตั้งอยูบ่ ริ เวณเดียวกับโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา
(5) สวนน้ าและสวนพักผ่อน
ธุรกิจสวนน้ า และ สวนพักผ่อน จัดเป็ นธุรกิจสนับสนุนธุรกิจศูนย์การค้าซึ่งเป็ นธุรกิจ
หลักของ CPN เพื่อให้ศนู ย์การค้ามีความหลากหลายขององค์ประกอบและการให้บริ การ
วัตถุประสงค์ของการสร้างสวนน้ า และ สวนพักผ่อนขึ้นในบริ เวณโครงการศูนย์การค้านั้น นอกจากจะ
เป็ นการดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริ การศูนย์การค้าเพิ่มขึ้นแล้ว ยังเป็ นการมอบความสุ ขให้แก่ลูกค้าที่มา
ใช้บริ การและตอบแทนชุมชนในบริ เวณใกล้เคียง

ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั

ความเพียงพอของที่ดินและพื้นที่

ภายในโครงการนั้น ๆ CPN ได้เปิ ดให้บริ การสวนน้ าภายใต้ชื่อ “ สวนน้าลีโอแลนด์ ”บริ เวณชั้น 6 ของ
โครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา ซึ่งปั จจุบนั สวนน้ า ลีโอแลนด์อยูร่ ะหว่างปิ ดปรับปรุ ง โดย
คาดว่าจะเปิ ดให้บริ การภายในปี 2557 และสวนพักผ่อนภายใต้ชื่อ“ เซ็นทรัลพาร์ค ” ซึ่งเป็ น สวนพักผ่อน
ขนาดใหญ่ที่เปิ ดให้บริ การแก่ประชาชนทัว่ ไปในบริ เวณโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ซึ่ง
ประกอบด้วย สวนสุ ขภาพ สนามเด็กเล่น ลานกิจกรรมและร้านอาหารชั้นนา
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(6) ศูนย์อาหาร
ธุรกิจศูนย์อาหารภายในศูนย์การค้าเป็ นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่ช่วยเสริ มให้ศูนย์การค้ามีความครบครัน
วัตถุประสงค์หลักของธุรกิจนี้คือ เพื่อลูกค้าที่มาใช้บริ การภายในศูนย์การค้าได้รับความสะดวกในการเลือก
รับประทานอาหารที่หลากหลายในราคาประหยัด สะดวก และ รวดเร็ว ในขณะที่ CPN จะได้รับ
ผลตอบแทนจากรายได้จากการจาหน่ายอาหารและเครื่ องดื่มในบริ เวณศูนย์อาหาร
รู ปแบบการจัดองค์กรและการบริ หารงานขององค์กร
โครงสร้างองค์กร

รู ปที่3.4 โครงสร้างองค์กรบริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
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3.5 ตาแหน่ งงานและลักษณะงานที่นักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.5.1 ตาแหน่งที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
นักศึกษาที่ปฏิบตั ิงาน
ชื่อ: นาย สุ คิริศวร์ บุญแต่ง
รหัสนักศึกษา : 5404600476
คณะ/ภาควิชา : คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณา
ตาแหน่งที่ได้รับมอบหมาย : เจ้าหน้าที่ฝ่ายศิลป์
3.5.2 ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
เกี่ยวกับการผลิตสื่ อโฆษณา ป้ ายโฆษณาขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ป้ ายบิวบอร์ด ติดสื่ อโฆษณาตาม
แคมเปญหรื องานอีเว้นต์ตามที่ได้รับมอบ แปะสื่ อคลัตแอ๊ก สแตนดี้ ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ตามจุดใน
ศูนย์เซ็นทรัลเพื่อให้ลูกค้าพบเห็นกิจกรรมและกาหนดการวัน เวลา และ สถานที่ท้ งั หมดในการจัดกิจกรรม
ติดสติ๊กเกอร์หรื อแจกเอกสารตามร้านค้าภายในศูนย์การค้า
3.6 ชื่อตาแหน่ งของพนักงานที่ปรึกษา
3.6.1 นาย วิชา วัฒนะกุล ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ ายศิลป์
3.7 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
3.7.1 ระยะเวลา 16 สัปดาห์ ระหว่างวัน ที่ 22 สิ งหาคม 2559 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
3.7.2 วัน เวลา ในการปฏิบตั ิงานสหกิจวันจันทร์- ศุกร์เวลา 9.00 –18.30 น
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3.8 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ระยะเวลา

รายละเอียดปฏิบตั ิงาน

สัปดาห์ที่ 1

ติดสติกเกอร์สแตนดี้ลงบอร์ด ทาป้ านลานจอกรถ รี ดสติกเกอร์ ติดตั้งงาน

สัปดาห์ที่ 2

ติดตั้งสื่ อสิ่ งพิมพ์ เก็บงาน วัดขนาดหน้างาน ผลิตป้ ายเต้นท์การ์ด

สัปดาห์ที่ 3

เก็บคัตแอ็ต ติดsthandy รี ดสติกเกอร์ เก็บสื่ อ ทาป้ ายลานจอด

สัปดาห์ที่ 4

ผลิตและติดตั้งสื่ อสิ่ งพิมพ์ วัดพื้นที่หน้างาน ทาป้ ายภายในอาคารของเซนทรัล

สัปดาห์ที่ 5

ติดตั้งสื่ อ ผลิตป้ ายสื่ อตามร้านค้า เก็บสื่ อ

สัปดาห์ที่ 6

ลงงานบูธการศึกษา ติดตั้งงานภายในบูธ ติดสื่ อผลิตสื่ อ และเก็บงานสื่ อที่หมดอายุ

สัปดาห์ที่ 7

ทาART WORK ติดสื่ อภายในอาคารวัดพื้นที่หน้างานและจัดพื้นที่หน้างาน

สัปดาห์ที่ 8

ผลิตและติดตั้งสื่ อ ตัดแต่งสติกเกอร์ ติดตั้งสื่ อวัดพื้นที่หน้า และจัดเตรี ยมของงานที่
ลงนามถวายความอาลัย

สัปดาห์ที่ 9

ติดตั้งสื่ อ ซ่อมที่ถวายความอาลัย ตรวจสื่ อภายในศูนย์การค้า

สัปดาห์ที่ 10

ผลิตสื่ อภายในศูนย์การค้า เก็บสื่ อและติดตั้งสื่ อ

สัปดาห์ที่ 11

วัดพื้นที่หน้างานวัดตูใ้ ส่ เงินของเซนทรัล ตรวจสื่ อ

สัปดาห์ที่ 12

เช็คของในstokของฝ้ ายศิลป์ วัดขนาดพื้นที่หน้างาน ผลิตสื่ อและติดตั้ง วัดพื้นที่หน้า
งาน จัดบูธและติดสื่ อของงานเพื่อฟันของพระองค์โสม

สัปดาห์ที่ 13

ติดตั้งสื่ อและเก็บสื่ อภายในศูนย์การค้าและติดตั้งสื่ อของร้านค้า

สัปดาห์ที่ 14

ติดคัตแอ็กใหญ่ เก็บสิ่ ง ทาป้ านลานจอด เตรี ยมงานทาบุญตักบาตร

สัปดาห์ที่ 15

ติดสติกเกอร์ ตักแผ่นอะคิลิกทาป้ ายฉุกเฉิน จัดงานทาบุญตักบาตร
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สัปดาห์ที่ 16

เตรี ยมงานปี ใหม่และติดตั้งสื่ อภายในศูนย์

3.9อุปกรณ์ และเครื่องมือทืใ่ ช้
1 คลัตเตอร์
2 ตลับเมตร
3 ปื นMax
4 เหล็กฟุต
5 บันได
6ไม้ฉากสไลด์
7.ฟิ วเจอร์บอร์ด ขนาด3mm และ5 mm

