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บทที่ 3
รายละเอียดการปฎิบัตงิ าน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
3.1.1 ชื่อสถานประกอบการ

:

บริ ษทั 492 Intertrade.,CO.LTD

3.2.1 ที่ต้ งั สถานประกอบการ

:

379 ถ.พุทธมณฑลสาย1 แขวงบางด้วน
เขตภาษีเจริ ญ กทม. 10160
โทรศัพท์ 0-2454-8781-3
โทรแฟกซ์ 0-2454-8784
เว็บไซต์ http://www.yg-nsb.com

รู ปที่ 3.1 ตราสัญลักษณ์ (Logo) บริ ษทั 492 Intertrade.,CO.LTD
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รู ปที่ 3.2 แผนที่บริ ษทั 492 Intertrade.,CO.LTD

รู ปที่ 3.3 บริ ษทั ที่ปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา 492 Intertrade.,CO.LTD
3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั 492Intertrade จํากัด ได้รับ ความไว้วางใจ เป็ นตัวแทนจํา หน่ า ยผลิ ตภัณฑ์ ของ
บริ ษทั กวางตุง้ ไทเกอร์ พาวเวอร์ ซอร์ ส แอนด์ เทค จํากัด ภายใต้แบรนด์ YG และ NSB แต่เพียงผู ้
เดียวในประเทศไทย โดยบริ ษทั ฯมีความเชี่ ยวชาญ ด้านการผลิตไฟฉาย,โคมไฟ LED, หลอดไฟ
LED, โคมไฟฉุกเฉิ น และไม้ตียุง ฯลฯ โดยสิ นค้าที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาการผลิต มีบริ ษทั
ใหญ่อยูใ่ นนิคมอุตสาหกรรมไทเกอร์ อําเภอ ซี เหมยจู, เมืองซัวเถา, ประเทศจีน
สิ่ งทีบ่ ริษัทภูมิใจทีส่ ุ ดคือ
การเป็ นเจ้าแรกๆในประเทศจีนที่มีการพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ แบบชาร์ ตไฟได้ใหม่ จาก
อดีตที่ผา่ นมากว่าสิ บปี , องค์กรได้เติบโตและเฟื่ องฟูดา้ นตลาดผลิตภัณฑ์พลังงานแปรรู ป และยังคง
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง บริ ษทั ฯ เป็ นเจ้าของแบรนด์ท้ งั 4 คือ: "YAGE" "JINGE" "TAIGEER” “
NSBAO" กําลังการผลิตต่อปี เกินกว่า 150 ล้านชิ้น สิ นค้าและผลิตภัณฑ์ไม่เพียงแต่ได้รับความนิยม
ในประเทศจีน – ที่มีตวั แทนจัดจําหน่ายกระจายอยูใ่ นประเทศ แต่ยงั ส่ งออกไปยัง ประเทศอินเดีย
,บังคลาเทศ, ตุรกี, มาเลเซีย, ดูไบ, เม็กซิโก, สเปน, ร่ วมถึงในประเทศไทย
บริ ษทั ฯมีศกั ยภาพในการออกแบบ จากจุดเริ่ มต้นก้าวแรก ได้สั่งสมประสบการณ์ที่ยาวนาน
จนผลิตภัณฑ์ของเรา ง่ายต่อการพกพาและง่ายต่อการใช้งาน คุณสมบัติที่โดดเด่นของผลิตภัณฑ์ กา
รันตีดว้ ย ใบรับรอง ด้านความปลอดภัยและคุณภาพ จาก องค์กร PICC และใบรับรองคุณภาพ " ISO
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9001", "2001 ระบบการจัดการมาตรฐานโลก" ,และผ่านการรับรองจากองค์กรเทคโนโลยีข้ ั
สู ง ของมณฑลกวางตุง้ และล่าสุ ด ได้ผา่ นการรับรองสํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม จากประเทศ
ไทย ซึ่ งนี้คือรากฐานที่ดีสาํ หรับการพัฒนาต่อไปและในปี 2007, แบรนด์ "Yage" ได้รับรางวัลด้าน
"แบรนด์ที่มีชื่อเสี ยงของมณฑลกวางตุง้ " และ "การผลิตที่มีชื่อเสี ยงในมณฑลกวางตุง้ " ในปี 2008
เพื่อที่จะสร้างแบรนด์ให้มีชื่อเสี ยง จึงรับเชิญดาราชื่อดังในประเทศจีน ในนาม "คุณต้าปิ ง"
เป็ นพรี เซนเตอร์ ของบริ ษทั ในขณะเดียวกันเราได้รับความร่ วมมือกับ "CCTV" "หูหนานทีว"ี เป็ น
พันธมิตรทางธุ รกิจที่มีการทําโปรโมตแบรนด์ของเราให้มีชื่อเสี ยงที่สุดในประเทศภายในประเทศ
และทัว่ โลกปั จจุบนั Taigeer ได้กลายเป็ นผูน้ าํ ตลาดด้าน "อุตสาหกรรม LED" ทําให้เราตระหนักถึง
คุณค่าของความสําเร็ จ เรายังยืนหยัดในการทําตลาดและจะสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ผลิตภัณฑ์
และเทคโนโลยี ที่มีเทคโนโลยีช้ นั สู งจากต่างประเทศ.

รู ปที่ 3.4 ตัวอย่าง สิ นค้าที่บริ ษทั 492Intertrade .,CO.LTD
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์ กรและการบริหารขององค์ กร
บริษัท 492 Intertrade.,CO.LTD
คุณเยาวลักษณ์ อริ ยะศรี
บรรณาธิการบริ หาร

คุณวรรณสุ นี กาญกิจ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการสื่ อสารการตลาด
คุณอัจชลิน บุญจิตรน้อย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการจัดการสิ นค้า

นายวัชรทัศน์ โตเลี้ยง
นักศึกษาสหกิจศึกษา
รู ปที่ 3.5 แผนภูมิการจัดองค์กรและการบริ หารงานบริ ษทั 492 Intertrade.,CO.LTD
3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตําแหน่งที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
 นายวัช รทัศ น์ โตเลี้ ยง ตํา แหน่ ง ผู ้ช่ ว ยฝ่ ายโฆษณาออนไลน์ แ ละติ ด ต่ อ
ประสานงานคุยกับลูกค้า
3.4.2 ลัก ษณะงานที่ นัก ศึ ก ษาได้รั บ มอบหมายดํา เนิ น โครงงานได้รั บ มอบหมายงาน
นอกเหนือจากโครงงาน คือ ทําหน้าที่ติดต่อประสานงานคุยกับลูกค้าและคอยตรวจเช็คสิ นค้าก่อนที่
จะส่ ง ลู ก ค้า ว่ า คุ ณ ภาพที่ พ ร้ อ มใช้ ง านรวมถึ ง การทํา หน้ า ที่ ถ่ า ยสิ น ค้า ผลิ ต ภัณ ฑ์ เ พื่ อ นํา ไปทํา
แค็ตตาล็อก เพื่อศึกษาการทํางานช่างภาพคุณภาพและถ่ายสิ นค้ายังไงให้ออกมามีจุดเด่นลูกค้าเห็ น
และเป็ นที่จาํ ได้ติดตา ได้เพิ่มทักษะของตัวเองทางด้านการถ่ายภาพเพื่อการโฆษณาให้มากขึ้นอีกด้วย
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3.5 ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
3.5.1 ชื่ อ-สกุลพนักงานที่ปรึ กษา คุณชี วธันย์ อัครวิวฒ
ั น์
3.5.2 ตําแหน่งงานของพนักงานที่ปรึ กษา เจ้าหน้าที่ฝ่ายการสื่ อสารตลาด

รู ปที่ 3.6 พนักงานที่ปรึ กษา
คุณ ชีวธันย์ อัครวิวฒั น์ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายการสื่ อสารตลาด
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฎิบัติงาน
3.6.1 ระยะเวลาในการดําเนินงาน วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 - 16 สิ งหาคม 2560
3.6.2 วันเวลาในการปฏิบตั ิสหกิจ วันจันทร์ -วันเสาร์ เวลา 8.30 น.-17.30 น.

3.7 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
3.7.1 อุปกรณ์ ด้านฮาร์ ดแวร์
เครื่ องคอมพิวเตอร์ จํานวน
กล้องสําหรับถ่ายภาพ

1
1

เครื่ อง
ตัว
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3.7.2 ซอฟต์ แวร์
โปรแกรม Adobe Photoshop
โปรแกรม Microsoft Word

