บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
3.1.1 สถานประกอบการ : บริ ษทั อมริ นทร์ พริ้ นติ้งแอนด์พบั ลิชชิ่ง จำกัด (มหำชน)
3.1.2 ทีต่ ้งั สถานประกอบการ : 378 ถนนชัยพฤกษ์ (บรมรำชชนนี ) แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน
กรุ งเทพฯ 10170
โทรศัพท์ : 0-2422-9999 ต่อ 4192 และ 4817
Fax

: 0-2422-9933

Website : http://amarin.com/corp/home.aspx

3.1 รู ปภำพ ตรำสัญลักษณ์ (Logo) บริ ษทั อมริ ทร์ พริ้ นติ้งแอนด์พบั ลิชชิ่ง จำกัด (มหำชน)

3.2 รู ปภำพแผนที่บริ ษทั อมริ นทร์ พริ้ นติง้ แอนด์พบั ลิชชิ่ง จำกัด (มหำชน)
3.2 ลักษณะการประกอบการให้ บริการขององค์ กร
3.2.1 ประวัติ บริษัทอมรินทร์ พริ้นติง้ แอนด์ พบั ลิชชิ่ง จากัด (มหาชน)
จำกกองบรรณำธิ กำรเล็กๆที่ คุ ณชู เกี ยรติ อุทกะพันธุ์ รวบรวมสมัครพรรคพวกและพนักงำน
จำนวนหนึ่ งจัดตั้ง ห้ำงหุ ้นส่ วนจำกัดวำรสำรบ้ำนและสวน เริ่ มผลิตนิ ตยสำร "บ้ำนและสวน" ฉบับแรก
ออกวำงตลำดในเดือนกันยำยน 2519 โดยอำศัยกำรพิมพ์จำกโรงพิมพ์ภำยนอก ต่อมำจึงได้มีกำรก่อตั้ง
โรงพิมพ์ในรู ปของ ห้ำงหุ ้นส่ วนจำกัด อมริ นทร์ กำรพิมพ์ เพื่อพิมพ์นิตยสำรเอง ขณะเดี ยวกันก็รับจ้ำง
งำนพิมพ์อื่นๆด้วย กิจกำรที่ขยำยตัวขึ้นทำให้บริ ษทั ฯมีควำมจำเป็ นต้องระดมทุน จึงได้แปรสภำพเป็ น
บริ ษทั มหำชน เพื่อเข้ำจด ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยในปี 2536 และเปลี่ยนชื่ อบริ ษทั
เป็ น "บริ ษทั อมริ นทร์ พริ้ นติ้ง แอนด์พบั ลิ ชชิ่ ง จำกัด(มหำชน)" ในปี เดี ยวกันนั้น บริ ษทั ฯได้ขยำย
กิจกำรด้ำนกำรจัดจำหน่ำย โดยตั้งบริ ษทั อมริ นทร์ บุค๊ เซ็นเตอร์ จำกัด และ ปั จจุบนั บริ ษทั ฯถือหุ ้นอยูร่ ้อย
ละ 19 ของทุนจดทะเบียน เพื่อทำหน้ำที่ดูแลกำรจัดจำหน่ ำยสิ่ งพิมพ์ท้ งั หมด รวมถึ งกำรจัดตั้งร้ ำนค้ำ

ปลีกขึ้นโดยให้ชื่อว่ำ "ร้ำนนำยอินทร์ "หัวใจสำคัญของกำรดำเนินธุ รกิจที่คุณชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ ผูก้ ่อตั้ง
ได้วำงรำกฐำนไว้ คือกำรทำงำนด้วยใจรัก และมุ่งเน้น กำรทำงำนให้มีคุณภำพ เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของ
ลูกค้ำ ดัง่ ปณิ ธำนที่วำ่ "เรำทำงำนเพื่อควำมสุ ข และควำมรุ่ งโรจน์ของสังคม"

3.3 รู ปภำพลักษณะควำมเป็ นมำของบริ ษทั อมริ นทร์ พริ้ นติ้งแอนด์พบั ลิชชิ่ง จำกัด (มหำชน)
จำก "นิตยสำรบ้ำนและสวน" บริ ษทั ฯได้ขยำยกิจกำรโดยกำรออกนิ ตยสำรใหม่ๆ เป็ นระยะ คือ
นิตยสำร "แพรว", "สุ ดสัปดำห์", "ชีวจิต", "Health & Cuisine", "National Geographic ฉบับภำษำไทย",
"Room" , "WE" , "Real Parenting" , "Shape" , "InStyle" และมีสำนักพิมพ์หนังสื อเล่มอีก 13
สำนักพิมพ์ ผลิตหนังสื อครอบคลุมหลำกหลำยกลุ่มนักอ่ำนทัว่ ประเทศ และได้ขยำยไปสู่ ธุรกิจทัวร์ , เท
รนนิ่ ง, งำนอีเว้นท์, รำยกำรโทรทัศน์ และ website เพื่อเป็ นกำรเชื่ อมต่อกำรนำเสนอเนื้ อหำสำระ อัน
เป็ นประโยชน์ต่อลูกค้ำ ในรู ปแบบหลำกหลำยและง่ำยต่อกำรเข้ำถึง ปั จจุบนั กิจกำรของบริ ษทั สำมำรถ
แบ่งออกได้เป็ น 3 สำยงำนคือ ธุ รกิจสำนักพิมพ์ , ธุ รกิจโรงพิมพ์ และธุ รกิจ จัดจำหน่ำย บริ ษทั อมริ นทร์
บุค๊ เซ็นเตอร์ จำกัด เพื่อศักยภำพสู งสุ ดในฐำนะผูด้ ำเนินงำน "Content Business" ที่มีคุณภำพสู่ สังคมไทย
บริ ษทั ฯเริ่ มผลิตนิ ตยสำร "บ้ำนและสวน" เป็ นฉบับแรกออกวำงตลำดในเดื อนกันยำยน 2519 และถือ
เป็ น นิตยสำรแรกเริ่ มที่ยงั ดำเนินงำนอยูต่ รำบปั จจุบนั ขณะที่กำรขยำยตัวของตลำดผูอ้ ่ำนมีกว้ำงขึ้นและ
หลำกหลำยขึ้น บริ ษทั ฯจึงเริ่ มผลิตแนวนิ ตยสำรผูห้ ญิงออกตำมมำคือ "แพรว" และ "แพรวสุ ดสัปดำห์"
ซึ่ งปั จจุบนั คือ "สุ ดสัปดำห์" ในช่ วงปี 2540 ซึ่ งเกิ ดวิกฤติเศรษฐกิ จในประเทศไทย บริ ษทั ฯเริ่ มหันมำ
ผลิ ตนิ ตยสำรเพื่อเป็ นแนวทำงกำร ดูแลสุ ขภำพร่ ำงกำยมำกขึ้น ได้แก่ นิ ตยสำร "ชี วจิต" และนิ ตยสำร
"Health & Cuisine" ต่อมำในปี 2544 บริ ษทั ฯได้รับลิ ขสิ ทธิ์ ให้เป็ นผูด้ ำเนิ นกำรจัดพิมพ์นิตยสำร
"National Geographic ฉบับภำษำไทย" ปี 2546ผลิตนิตยสำร "room"ปี 2547 ผลิตนิตยสำร "WE" และ ปี
2548 ได้รับลิขสิ ทธิ์ พิมพ์นิตยสำร "Real Parenting" ปี 2550 ได้รับลิขสิ ทธิ์ พิมพ์นิตยสำร "InStyle" ด้ำน

กิ จกำรหนังสื อเล่ มก็เติ บโตควบคู่ไ ปกับ กำรทำนิ ตยสำร จำกกำรเริ่ ม ต้นด้วย แพรวสำนักพิ มพ์ ผลิ ต
หนังสื อ เล่มประเภทวรรณกรรม, เรื่ องสั้น และบทกวีในปี 2535 ปั จจุบนั อมริ นทร์ ได้ขยำยเพิ่มเป็ น 13
สำนักพิมพ์ ผลิตหนังสื อครอบคลุมหลำกหลำยหมวดหมู่ ตั้งแต่หนังสื อสำหรับเด็กเล็ก เยำวชน วัยรุ่ น ที่
สร้ ำงเสริ ม จิ นตนำกำร ไปจนถึ ง เรื่ องรำวเกี่ ย วกับ สุ ข ภำพ อำหำร กำรตกแต่ งบ้ำนและสวน และอี ก
มำกมำย สำหรับนักอ่ำนทุกเพศทุกวัย โดยยึดหลัก "คุณภำพ" เป็ นหัวใจสำคัญของเรำ

3.4 รู ปภำพนิตยสำรภำยใต้กำรควบคุมกำรผลิตของบริ ษทั อมริ นทร์

บริ ษทั ยังเล็งเห็นกำรนำเนื้ อหำจำกสื่ อหลัก คือนิ ตยสำรและหนังสื อเล่ม ไปพัฒนำผ่ำนช่องทำง
อื่นๆ เพื่อประโยชน์ในกำรเข้ำถึ งลูกค้ำอย่ำงมีคุณภำพ และสร้ ำงสรรค์ จึ งเกิ ดธุ รกิ จต่อเนื่ องคื อ ธุ รกิ จ
ทัวี ร์ , ธุ รกิจเทรนนิ่ ง, ธุ รกิจอีเว้นท์, ธุ รกิจwebsite และ E-commerce, ธุ รกิจบริ กำรงำนพิมพ์ครบวงจร
(Amarin Publishing Service), ธุ รกิจโทรทัศน์ และยังไม่หยุดนิ่ งในกำรพัฒนำกำรนำเสนอเนื้ อหำสำระ
บันเทิง ผ่ำนหลำกหลำยช่องทำง เพื่อคุณภำพชีวติ ที่ดีข้ ึนของผูบ้ ริ โภคต่อไป

แผนกงาน อมรินทร์ ครีเอทีฟแอนด์ อเี ว้นท์ ( AmarinCreativeAndEvent )

3.5 รู ปภำพกิจกรรมพิเศษ (CreativeAndEvent) บริ ษทั อมริ นทร์
สร้ำงสรรค์กิจกรรมคุณภำพเพื่อเสริ มสร้ ำงภำพลักษณ์และควำมสัมพันธ์อนั ดี ระหว่ำงองค์กร
และกลุ่มลูกค้ำด้วยควำมเชี่ ยวชำญและเปี่ ยมประสบกำรณ์ ไม่วำ่ จะเป็ น Fair & Exhibition, Road Show,
Grand Opening ต่ำง ๆ รวมถึงกิจกรรมเพื่อสังคมและกำรกุศล เรำพร้อมนำประสบกำรณ์มืออำชีพจำก
กำรสร้ำงสรรค์งำน Event คุณภำพในเครื ออมริ นทร์ อำทิ บ้ำนและสวนแฟร์ , Amarin Baby and Kids
Fair , Good Life Fair , Lemonade Fair รวมถึงงำนเปิ ดตัวสิ นค้ำต่ำง ๆ มำสร้ำงสรรค์ จัดกำร งำน Event
ของคุณให้ประสบควำมสำเร็ จในระดับสำกล
Amarin Creative & Event เป็ นกำรดำเนิ นธุ รกิจในกำรรับจ้ำงจัดงำนอีเว้นต์และงำนแฟร์ ใน
นำม "Amarin Creative & Event" โดยรับดำเนินงำนตั้งแต่ ในส่ วนของกำรสร้ำงสรรค์งำนจนถึงขั้นตอน
ของกำรจัดงำน ทั้งนี้ นอกเหนื อจำกกำรจัดงำนอีเว้นท์และงำนแฟร์ ให้แก่หน่ วยงำน ภำยในของบริ ษทั
แล้ว ยังได้รับกำรยอมรั บจำกองค์กรภำยนอกทั้งในส่ วนของภำครัฐและหน่ วยงำนเอกชนให้เป็ นผูจ้ ดั
งำนต่ำงๆ จำกประสบกำรณ์ควำมสำเร็ จอย่ำงต่อเนื่ องในกำรสร้ำงสรรค์งำนอีเว้นต์คุณภำพที่ผำ่ นมำกว่ำ
10 ปี Amarin Creative & Event ได้พฒั นำและสร้ำงสรรค์งำนคุณภำพเพื่อสร้ำงผลตอบแทนทำง
กำรตลำดให้กบั ลู ก ค้ำ อย่ำ งมี ประสิ ทธิ ภำพ ภำยใต้แนวคิ ด สร้ ำงสรรค์และกระบวนกำรกำรจัดกำร
คุณภำพอย่ำงมืออำชีพ "เพรำะงำนคุณภำพคือควำมชำนำญของเรำ"

3.2.2 โครงสร้ างการบริหารของหน่ วยงาน
โครงสร้ างการบริหารงานขององค์ กรและการดาเนินงานของฝ่ ายต่ างๆ
สายงานนิตยสาร

3.6 รู ปภำพ นิตยสำรในเครื อ อมริ นทร์
นิตยสาร บ้ านแและสวน นิตยสารเพือ่ คนรักบ้ านทีไ่ ด้ รับความนิยมสู งสุ ดในประเทศไทย
นิตยสำรฉบับแรกของบริ ษทั โดยมุ่งนำเสนอ เรื่ องรำวเกี่ยวกับกำรตกแต่งบ้ำน กำรจัดสวน
เกร็ ดควำมรู ้เกี่ยวกับบ้ำน รวมถึง เทรนด์กำรออกแบบ สถำปัตยกรรม งำนศิลปะ ไลฟ์ สไตล์ และ
ผลิตภัณฑ์ต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีกลุ่มผูอ้ ่ำนที่ครอบคลุมช่วงวัยทำงำน ผูท้ ี่มองหำบ้ำนเพื่อสร้ำง
ครอบครัวใหม่ หรื อผูท้ ี่ตอ้ งกำรต่อเติมและตกแต่งบ้ำน วันนี้ "บ้ำน และสวน" เป็ นนิ ตยสำรเกี่ยวกับบ้ำน
และสวนที่มียอดพิมพ์ต่อฉบับสู งสุ ดในประเทศ และนับได้วำ่ เป็ นนิตยสำรหมวดตกแต่งบ้ำนที่ขำยดี
ที่สุดของประเทศไทย
นิตยสารสุ ดสั ปดาห์
People, Place

นิตยสารสาหรับผู้หญิงรุ่ นใหม่ ทโี่ ดดเด่ นในเรื่อง Update: Fashion, Beauty,

นิตยสำรรำยปักษ์ ที่มุ่งนำเสนอเนื้อหำเพื่อตอบโจทย์ของคนทันสมัย หยิบเรื่ องเด่นประเด็นฮ็อต
จำกทุกแวดวงสังคม แฟชัน่ ควำมงำม ทั้งในประเทศและนอกประเทศมำอัพเดทให้คุณรู ้ก่อนใคร
ขณะเดียวกันก็ไม่ทิ้งเรื่ องของ Social Life และ Personal Life ทั้งกำรงำน สุ ขภำพ ควำมรัก อยูค่ ู่สำวๆมำ
ทุกยุคทุกสมัย

นิตยสาร ชี วจิต ทางเลือกใหม่ เพือ่ สุ ขภาพ ป่ วยก็ต้องอ่ านไม่ ป่วยก็ต้องอ่ าน
นิตยสำรสุ ขภำพรำยปักษ์ให้ควำมรู้เรื่ องสุ ขภำพ กำรดูแลตนเอง กำรออกกำลังกำยและกำรเลือก
รับประทำนอำหำรที่เป็ นประโยชน์ เพื่อป้ องกันและฟื้ นฟูอำกำรเจ็บป่ วย ตลอดจนกำรดูแลตนเองแม้ใน
ยำมที่ไม่เจ็บป่ วย โดยยึด หลักกำรแพทย์แบบผสมผสำนองค์รวม (Holistic) ผ่ำนกำรนำเสนอข้อมูลที่
เข้ำใจง่ำย สำมำรถนำไปปฏิบตั ิได้จริ ง ในชีวติ ประจำวันบุคลิกของหนังสื อที่ดูทนั สมัย มีชีวติ -ชีวำ ตั้งอยู่
บนพื้นฐำนที่เป็ นธรรมชำติ เพื่อควำมเป็ นเลิศของ สุ ขภำพกำยและใจ นิตยสำร "ชีวจิต" เป็ นนิตยสำร
สุ ขภำพที่มียอดพิมพ์สูงสุ ดในประเทศไทยวำงตลำดทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือนรำคำหน้ำปก 55 บำท
นิตยสาร แพรว นิตยสารสาหรับผู้หญิงรุ่ นใหม่ ทโี่ ดดเด่ นในเรื่อง Update: Modern & Luxury Style
Magazine
นิตยสำร รำยปักษ์ สำหรับสำวยุคใหม่วยั ทำงำนที่ทนั สมัย ใฝ่ รู ้ และสร้ำงแรงบันดำลใจให้กบั
ผูห้ ญิงในทุกๆด้ำน มีเนื้อหำสำระและควำมบันเทิงครบครัน ตั้งแต่เรื่ องแฟชัน่ ควำมงำม สุ ขภำพ ไลฟ์
สไตล์ ข่ำวครำวควำมเคลื่อนไหวในแวดวงสังคม บทสัมภำษณ์บุคคลที่น่ำสนใจ และเรื่ องรำวต่ำงๆที่
ผูห้ ญิงควรรู้ วำงตลำดทุกวันที่ 10 และ 25 ของเดือน รำคำหน้ำปก 90 บำท
นิตยสาร Health & Cuisine นิตยสารทีส่ ร้ างแรงบันดาลใจให้ คนรักการทาอาหาร
นิตยสำรรำยเดือนที่ให้ควำมรู้เรื่ องอำหำรเพื่อสุ ขภำพ สูตรอำหำรและวัตถุดิบที่คดั สรรมำเพื่อ
ผูอ้ ่ำนโดยเฉพำะ ตลอดจนเรื่ องรำวสุ ขภำพควำมงำม เพื่อผูห้ ญิงยุคใหม่ "Inspiration for Healthy
Living" ตอบสนองวิถีชีวิตทันสมัย ที่มุ่งเน้นกำรดูแลตนเอง นับตั้งแต่เรื่ องของอำหำรกำรกินไปจนถึง
เรื่ องของสุ ขภำพ
ซึ่ งสิ่ งเหล่ำนี้สำมำรถทำได้อย่ำงเรี ยบง่ำยเป็ นอีกหนึ่งทำงเลือกสำหรับผูต้ อ้ งกำร
แสวงหำสิ่ งดีๆให้กบั ชีวติ
นิตยสาร National Geographic ฉบับภาษาไทย พาคุณท่ องโลกเปิ ดประสบการณ์ ทนี่ ่ าอัศจรรย์ ผ่านสุ ด
ยอดสารคดีและสุ ดยอดภาพถ่ าย
นิตยสำรรำยเดือนที่พำผูอ้ ่ำนก้ำวสู่ โลกกว้ำงกับกำรเรี ยนรู ้สิ่งต่ำงๆ รอบตัว ด้วยเรื่ องรำวที่
น่ำสนใจเกี่ยวกับอำรยธรรม วิถีชีวติ ธรรมชำติ และสิ่ งมีชีวติ ทัว่ ทุกมุมโลก ด้วยกำรนำเสนอเนื้ อหำแบบ

เจำะลึกในวิทยำกำรด้ำนต่ำงๆ อำทิ วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี ภูมิศำสตร์ ประวัติศำสตร์ ธรรมชำติวทิ ยำ
ศิลปวัฒนธรรม โบรำณคดี และอำรยธรรมอันทรงคุณค่ำ จึงเป็ น "นิ ตยสำรที่เปรี ยบเสมือนคลังควำมรู ้
ของทุกคนในครอบครัว
นิตยสาร room คู่มือเพือ่ ความสนุกในการตกแต่ งทุกพืน้ ที่การใช้ ชีวติ ของคุณ
นิตยสำรรำยเดือนที่เปรี ยบเสมือนดีไซเนอร์ ผรู ้ ู ้ใจเรื่ องกำรตกแต่ง นำเสนอ ข้อมูลที่เข้ำกับไลฟ์
สไตล์ของคนรุ่ นใหม่ที่ทนั สมัย มีสไตล์ โดดเด่นในเรื่ องของดีไซน์ ที่สร้ำงแรงบันดำลใจให้กบั ผูอ้ ยู่
อำศัย นำเสนอสิ่ งที่เป็ นจริ งและสัมผัสได้ พร้อมภำพประกอบสวยสดในมุมมองที่แตกต่ำง นิตยสำร
"room" จึงทำให้ผอู ้ ่ำนสนุกกับกำรใช้ชีวติ ในทุกพื้นที่ ภำยใต้คอนเซ็ปต์ Ideas for Practical Living
วำงตลำด ทุกวันที่ 1 ของเดือน
นิตยสาร WE นิตยสารสาหรับผู้ทมี่ ีความรักในหัวใจ
นิตยสำรรำยเดือนที่จะช่วยให้วนั แต่งงำนของคุณสมบูรณ์แบบและน่ำจดจำ ด้วยกำรนำเสนอ
ไอเดียงำนแต่งงำนเก๋ ๆ พร้อมทั้งวิธีเตรี ยมตัวสำหรับคุณเจ้ำสำว ให้คำแนะนำในเรื่ องเกี่ยวกับควำมรัก
และกำรดูแลควำมสัมพันธ์ให้ดำเนิ นไปอย่ำง มีควำมสุ ข ภำยใต้แนวคิด Love, Wedding & Living
Together.
นิตยสาร Baby & Kids คู่มือแท้ จริงเพือ่ ชี วติ สมดุลของพ่ อแม่ ยุคใหม่ ทมี่ ีลูกวัย 0 - 12 ปี
นิตยสำรแม่และลูกเล่มแรกในเครื ออมริ นทร์ เลือกสรรสิ่ งดีที่สุดเพื่อลูกรักวัย 0 - 12 ปี นำเสนอ
ข้อมูลควำมรู ้ที่ถูกต้องที่ได้คดั สรรมำให้เหมำะกับพ่อแม่ยุคใหม่ ทั้งเรื่ องกำรเลี้ยงลูกในแต่ละช่วงวัย
ตั้งแต่ในครรภ์ถึง 12 ปี กำรันตีโดยผูเ้ ชี่ยวชำญ และจำกประสบกำรณ์จริ งของคุณแม่ ช่วยให้ลูกเติบโต
ได้อย่ำงสมบูรณ์แบบรอบด้ำน ทั้งในเรื่ องสุ ขภำพ ควำมฉลำด พัฒนำกำร และกำรเรี ยนรู้ รวมทั้งเรื่ อง
กำรดูแลตนเองของคุณแม่

นิตยสาร InStyle Fashion, Beauty, Celebrity, Lifestyle
นิตยสำรรำยเดือนสำหรับผูห้ ญิง โดดเด่นและแตกต่ำงในกำรอัพเดทเรื่ องรำว พร้อมนำเสนอ
เนื้อหำด้ำนแฟชัน่ ควำมงำม และไลฟ์ สไตล์ของเหล่ำคนดัง นำเสนอ แบบมิกซ์แอนด์แมทช์ที่นำมำปรับ
ใช้ในชีวติ ประจำวันได้ เป็ นดัง่ สไตลิสท์ส่วนตัวอันดับ 1 ช่วยให้คุณผูห้ ญิงดูโดดเด่นอย่ำงมีสไตล์จนทุก
คนต้องเหลียวมอง
นิตยสาร Secret เคล็ดลับสู่ ความสุ ขและความสาเร็จ
นิตยสำรรำยปักษ์แนวสุ ขภำพใจที่สร้ำงแรงบันดำลใจในกำรดำเนินชีวติ
เป็ นหลักให้แก่ชีวติ
เป็ นที่พ่ ึงทำงใจ ด้วยกำรนำเสนอแง่คิดดีๆ จำกหลำกหลำยบุคคล ผ่ำนเนื้ อหำที่เข้ำใจง่ำย อ่ำนสนุก ให้แง่
คิด เคล็ดลับและแนวทำงปฏิบตั ิเพื่อนำไปสู่ ควำมสุ ขและควำมสำเร็ จในชี วติ
นิตยสาร Myhome แต่ งบ้ านสวยด้ วยตัวคุณเอง ในราคาที่คุณทาได้
นิตยสำรที่นำเสนอไอเดียเกี่ยวกับกำรออกแบบตกแต่งบ้ำนและสวน โดดเด่น ด้วยกำรนำเสนอ
เปรี ยบเทียบวัสดุและสิ นค้ำหลำกหลำยรู ปแบบ หลำยรำคำ นำนำแหล่งซื้ อ เพื่อให้ได้เลือกสรรสิ่ งที่ดี
เหมำะที่สุดในกำรตกแต่งบ้ำนให้สวยงำม มีสไตล์ และไม่เปลืองสตำงค์ในกระเป๋ ำ
นิตยสาร lemonade ทางออกเวิร์คๆ สาหรับทุกเรื่องของผู้หญิง
นิตยสำรรำยปั กษ์สำหรับผูห้ ญิงยุคใหม่ ที่ตอ้ งกำรดูแลตนเองแบบ 360 องศำ ในลักษณะ
ทำงเลือกให้เหมำะกับผูห้ ญิงยุคใหม่แบบ How to ด้วยวิธีกำรนำเสนอแบบเป็ นขั้นตอน ละเอียด เข้ำใจ
ง่ำย และคัดสรรสิ่ งที่คุม้ ค่ำ คุม้ รำคำ ให้กบั ผูอ้ ่ำนสำมำรถเลือกใช้ได้อย่ำงชำญฉลำด เพื่อเคียงข้ำงผูอ้ ่ำน
ในฐำนะเพื่อนสนิทผูร้ ู้ใจและรู้จริ ง

สายงานหนังสื อเล่ม
ด้วยกำรใส่ ใจและให้ควำมสำคัญกับกลุ่มผูอ้ ่ำน
บริ ษทั ได้จดั ตั้งสำนักพิมพ์คุณภำพในเครื อ
อมริ นทร์ ให้กิจกำรหนังสื อเล่ม เติบโตควบคู่ไปกับกำรทำนิตยสำร เริ่ มต้นด้วย "แพรวสำนักพิมพ์" ผลิต
หนังสื อเล่มประเภทวรรณกรรม เรื่ องสั้น และบทกวี ในปี 2535 ปัจจุบนั บริ ษทั ได้ขยำยกอง
บรรณำธิกำรเพื่อผลิตหนังสื อให้ครอบคลุมควำม ต้องกำรของผูอ้ ่ำนถึง 15 สำนักพิมพ์ ซึ่งผลิต หนังสื อ
ครอบคลุมหลำกหลำยหมวดหมู่
ตั้งแต่หนังสื อสร้ำงเสริ มจินตนำกำรสำหรับเด็กไปจนถึงเรื่ องรำว
เกี่ยวกับ ธรรมะ สุ ขภำพ อำหำร กำรตกแต่งบ้ำนและสวน และอีกมำกมำย เพื่อตอบรับควำมต้องกำร
ของนักอ่ำนทุกเพศทุกวัย โดยยึดหลัก "คุณภำพ" เป็ นหัวใจสำคัญ
แพรวสานักพิมพ์
สำนักพิมพ์นำเสนอหนังสื อที่มีเนื้อหำครอบคลุมทั้งวรรณกรรมไทย วรรณกรรมแปล เรื่ องสั้น
บทกวี นวนิยำย สำรคดี บทควำม และสำระบันเทิง โดยมุ่งหวังให้เกิดกำรคิด กำรเขียน และกำรอ่ำนอัน
เปรี ยบเสมือนรำกฐำนที่สำคัญ ที่จะสร้ำงจิตสำนึกให้กบั สังคม เศรษฐกิจ กำรเมือง วัฒนธรรม

สานักพิมพ์แพรวเพือ่ นเด็ก
สำนักพิมพ์ที่เน้นผลิตหนังสื อคุณภำพสำหรับเด็ก เพื่อเสริ มสร้ำงจินตนำกำร ตอบสนองต่อ
พัฒนำกำรกำรเรี ยนรู้ รวมถึงกิจกรรมเพื่อรณรงค์สร้ำงสัมพันธภำพ ภำยในครอบครัว เน้นให้พอ่ แม่อ่ำน
หนังสื อให้ลูกฟังเพื่อพัฒนำศักยภำพด้ำนสมองอำรมณ์ และศีลธรรม

สานักพิมพ์แพรวเยาวชน
สำนักพิมพ์ที่เลือกเน้นวรรณกรรมเยำวชนโดยนักเขียนชั้นนำ เพื่อเสริ มสร้ำงรำกฐำนกำรอ่ำนที่
มัน่ คง และมีคุณภำพให้แก่เยำวชนไทย

สานักพิมพ์บ้านและสวน
สำนักพิมพ์ที่เป็ นผูน้ ำตลำดด้ำนหนังสื อเกี่ยวกับบ้ำน สวน และกำรตกแต่ง โดยนำเสนอเนื้ อหำ
เกี่ยวกับกำรจัดสวน ตกแต่งบ้ำน แบบบ้ำน และเคล็ดลับเกี่ยวกับกำรก่อสร้ำง ควำมรู ้เกี่ยวกับพรรณไม้
ไทยและเทศ

สานักพิมพ์อมรินทร์ ธรรมะ
สำนักพิมพ์มุ่งเน้นในกำรนำเสนอหนังสื อธรรมะที่เข้ำใจง่ำย
จรรโลงคุณธรรมอันดีงำมแก่
สังคม รวมถึงหนังสื อธรรมะเชิงปฏิบตั ิสำหรับคนรุ่ นใหม่ โดยนักเขียนคุณภำพ

สานักพิมพ์อมรินทร์ คอมมิกส์
สำนักพิมพ์ที่ผลิตหนังสื อกำร์ ตูน ควำมรู ้ที่อ่ำนสนุกทุกเพศทุกวัย โดดเด่นด้วยภำพลำยเส้นอัน
สวยสดงดงำม ควบคู่ไปกับกำรมอบสำระ ประโยชน์ เกร็ ดควำมรู้ เหมำะอย่ำงยิง่ สำหรับกำรอ่ำนและ
กำรเรี ยนรู้ของเยำวชนไทย

สานักพิมพ์อมรินทร์ CUISINE
สำนักพิมพ์มุ่งผลิตและนำเสนอหนังสื ออำหำรเพื่อสุ ขภำพ ครอบคลุม หลำกหลำยประเภท ทั้ง
อำหำรไทย อำหำรนำนำชำติ ขนม และเครื่ องดื่ม เป็ นเมนูเพื่อสุ ขภำพ ทุกสู ตรผ่ำนกำรทดลองแล้ว โดย
ทุกสู ตรอำหำรได้ ผ่ำนกำรทดสอบเรื่ องรสชำติอย่ำงพิถีพิถนั เพื่อยืนยันควำมอร่ อยและกำรนำไปปรุ งได้
จริ งและง่ำย

สานักพิมพ์อมรินทร์ HOW-TO
สำนักพิมพ์ผลิตหนังสื อ ครอบคลุมหมวดต่ำงๆ ทั้งจิตวิทยำ กำรพัฒนำตนเอง กำรงำน กำรเงิน
และ บริ หำรธุ รกิจ ผ่ำนกำรกลัน่ กรองเนื้อหำ เพื่อควำมเข้ำใจง่ำยและนำไปปฏิบตั ิได้จริ ง
แพรวสานักพิมพ์ท่องโลก
สำนักพิมพ์ผลิตหนังสื อคู่มือท่องเที่ยวที่มีท้ งั สำระและควำมบันเทิง เพื่อเพิ่มประสบกำรณ์ใน
กำรเรี ยนรู้ เป็ นแรงบันดำลใจในกำรท่องเที่ยว รวมถึงนำเสนอเรื่ องรำวที่น่ำประทับใจ ระหว่ำงกำร
เดินทำง

สานักพิมพ์ อมรินทร์ สุขภาพ
สำนักพิมพ์มุ่งเน้นสำระควำมรู ้
ประยุกต์ใช้กบั ตัวเองได้

ด้ำนสุ ขภำพทั้งกำยและใจ

เพื่อให้ผอู ้ ่ำนสำมำรถนำไป

สานักพิมพ์ อรุ ณ อรุ ณ...อุ่นไอรัก
หมวดหนังสื อชุดนี้ เป็ นกำรเพิ่มควำมหลำกหลำยและขยำยฐำนกลุ่มเป้ ำหมำยที่ยงั คงรักษำควำม
เข้มข้นของเนื้ อเรื่ อง เอำไว้ เนื้อหำจะแทรกไปด้วยสำระ ควำมอุ่น อิ่ม และอำรมณ์ขนั
สานักพิมพ์ National Geographic
สำนักพิมพ์ที่เป็ นผูน้ ำเสนอควำมรู้อนั หลำกหลำยสำหรับทุกคนในครอบครั ว ครอบคลุมทั้งด้ำน
ภูมิศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ประวัติศำสตร์ อำรยธรรม ฯลฯ

สานักพิมพ์นิตยสารแพรว
จัดทำหนังสื อซึ่ งให้ท้ งั สำระและควำมบันเทิง ตลอดจนเรื่ องรำวควำมงำม แฟชัน่ ทันยุคสมัย
จำกเนื้อหำและบทควำมในหน้ำนิตยสำรแพรวที่ได้รับควำมนิยมจำกผูอ้ ่ำน หรื อเรื่ องรำวชีวติ ข้อคิดจำก
บุคคลที่มีชื่อเสี ยงในแวดวงต่ำงๆ ของสังคม

สานักพิมพ์อมรินทร์
สำนักพิมพ์เน้นกำรผลิตหนังสื อแนวสำระควำมรู้ดำ้ นประวัติศำสตร์ สังคม และวัฒนธรรม ที่
ให้ขอ้ มูลถูกต้องน่ำเชื่อถือสำมำรถนำไปอ้ำงอิงได้
Spring books
สำนักพิมพ์ที่จะทำให้ผอู ้ ่ำนกระโดดได้สูงขึ้น มุง่ เน้นผลิตหนังสื อที่สร้ำงแรงบันดำลใจให้แก่
คนรุ่ นใหม่ ทั้งบทควำม บทกวี กรำฟฟิ ค โนเวล สำรคดี ฯลฯ หนังสื อขำยดีได้แก่ กำลครั้งหนึ่งทุก
สถำนที่เคยมีควำมรัก ของนิ้วกลม อ่ำนนอกเวลำ ของ วิษณ์ (บอย) หนังสื อของเรำ ของชิงชิง กฤชเทียม
เมฆ และ The Invisible Boy & Other Stories ของทรงศีล ทิวสมบุญ
สายงานพัฒนาธุรกิจ
Amarin Tour
เป็ นกำรดำเนิ นธุ รกิจบริ กำรท่องเที่ยวในนำม "อมริ นทร์ ทวั ร์ " ซึ่ งจุดเริ่ มต้นของกำรดำเนินกำร
มำจำกกำรจัดโปรแกรม ท่องเที่ยวเพื่อผูอ้ ่ำนนิ ตยสำรในเครื อของบริ ษทั ปัจจุบนั กำรดำเนินกำรของ
อมริ นทร์ ทวั ร์ มีกำรจัดบริ กำรท่องเที่ยวที่มีคุณภำพ เต็มรู ปแบบทั้งในและต่ำงประเทศ โดยให้บริ กำรทั้ง
แก่ลูกค้ำองค์กรและลูกค้ำทัว่ ไป โดยมีท้ งั ในส่ วนกำรให้บริ กำรตำมโปรแกรมที่บริ ษทั คัดสรรไว้และ
ให้บริ กำรแก่ กลุ่มคณะที่มีควำมต้องกำรเส้นทำงเดินทำงในเฉพำะกลุ่ม

Amarin Training
เป็ นกำรดำเนิ นธุ รกิจอบรมสัมมนำภำยใต้แนวควำมคิด "Learning for Better Living" โดย
วิทยำกรผูเ้ ชี่ยวชำญ นักเขียนและนักวิชำกำร โดยมีหลักสู ตรที่มีควำมหลำกหลำยและครอบคลุม โดยมี
จุดประสงค์เพื่อยกระดับคุณภำพชีวติ ในทุกด้ำน ได้แก่ ด้ำนสุ ขภำพและควำมงำม ด้ำนกำรออกแบบ
ตกแต่งบ้ำนและสวน กำรทำอำหำร กิจกรรมพัฒนำกำรเด็กและเยำวชน พัฒนำทักษะกำรพูด เขียน
บุคลิกภำพ และกำรพัฒนำศักยภำพมนุษย์ในทุกมิติ นอกจำกนี้ยงั เป็ นผูจ้ ดั หำวิทยำกรและบริ กำรจัด
อบรมสัมมนำให้แก่องค์กรต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและเอกชน
Amarin Television
บริ ษทั มีกำรผลิตรำยกำรโทรทัศน์ออกอำกำศทั้งสิ้ น 2 รำยกำร ได้แก่ รำยกำรคลับสุ ขภำพ เป็ น
รำยกำรวำไรตี้ที่นำเสนอเรื่ องรำวน่ำสนใจเพื่อกำรดูแลสุ ขภำพหลำกหลำยแนว ทำง เสริ มสร้ำง สุ ขภำพ
กำยใจ ภำยใต้คอนเซ็ปต์ "รวมทุกคำตอบเพื่อสุ ขภำพส่ งตรงถึงบ้ำนคุณ" ร่ วมสนับสนุนข้อมูลดีๆ โดย
นิตยสำร ชีวจิตและ Health & Cuisine รำยกำรดังกล่ำวออกอำกำศทำงสถำนีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง
7 ทุกวันอังคำร เวลำ 16.15 - 16.30 น. โดยมีพิธีกรประจำรำยกำร ได้แก่ นำงสำวจีรนันท์ มะโนแจ่ม
และนำงผกำเส็งพำนิช
รำยกำรเรื่ องเด็กๆ เป็ นรำยกำรโทรทัศน์ที่มุง่ ส่ งเสริ มให้เยำวชนได้ทำกิจกรรมที่มีประโยชน์
สนุก สนำนอย่ำง สร้ำงสรรค์และเสริ มสร้ำงจริ ยธรรม เปิ ดโอกำสให้เด็กๆ ได้รู้จกั ช่วยเหลือตนเอง
พร้อมเรี ยนรู้โลกกว้ำง ภำยใต้แนวคิด "จริ ยธรรม ควำมรู ้ คู่สังคม" รำยกำรดังกล่ำวออกอำกำศทำง
สถำนีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ทุกวันพุธ เวลำ 16.30 - 17.00 น. โดยมีพิธีกร ประจำรำยกำร ได้แก่
เด็กชำยรจนกร อยูห่ น้ำ (น้องฟลุท) และเด็กชำยธนำภัค จงใจพระ (น้องโอม) ทั้งนี้รำยกำร ดังกล่ำวนี้
ได้รับรำงวัลเกียรติคุณเชิดชูเกียรติสื่อมวลชน รำยกำรโทรทัศน์ดีเด่นด้ำนนันทนำกำรระดับประเทศ
ประจำปี 2553

ชีวจิตโฮม
เป็ นกำรดำเนิ นธุ รกิจกำรแพทย์แบบองค์รวม เน้นกำรรักษำแบบธรรมชำติบำบัด (Naturopathy)
โดยกำรรักษำ ควบคู่กบั กำรแพทย์แผนปั จจุบนั เปิ ดดำเนิ นกำรในช่วงปลำย ไตรมำสที่ 2 ของปี 2553
แนวคิดหลักในกำรดำเนินกำรคือ "ป่ วยก็แวะมำ ไม่ป่วยก็แวะมำ" โดยแบ่งกำรดำเนินงำน ออกเป็ น
ชีวจิตโฮม คลินิกเวชกรรม เป็ นกำรให้บริ กำรรักษำ บำบัด ฟื้ นฟูผปู ้ ่ วยโรคต่ำงๆ เช่น มะเร็ ง
เบำหวำน ภูมิแพ้ ด้วยโปรแกรมรักษำจำกทีมแพทย์แผนปั จจุบนั ควบคู่กบั กำรแพทย์ทำงเลือก พร้อมทั้ง
ให้บริ กำรเสริ มสร้ำงและฟื้ นฟูแก่ผรู ้ ักสุ ขภำพทัว่ ไป และบริ กำรจำกทีมพี่เลี้ยงที่คอยให้คำปรึ กษำอย่ำง
อบอุ่น เสมือนสมำชิกในครอบครัว โดยเปิ ดดำเนินกำรทุกวัน (ยกเว้น วันศุกร์) ตั้งแต่เวลำ 9.00 - 19.00
น.
ชีวจิตโฮมช็อป เป็ นร้ำนค้ำสุ ขภำพ ที่คดั สรรสิ นค้ำสุ ขภำพนำนำชนิดที่จำเป็ นต่อกำรดำรงชีวติ
ตำมแนวทำงชีวจิต จำหน่ำยสิ นค้ำอุปโภคและบริ โภค จำกผูผ้ ลิตสิ นค้ำสุ ขภำพ มำตรฐำนสู ง และสิ นค้ำ
สุ ขภำพภำยใต้แบรนด์ "Cheewajithome" พร้อมบริ กำรจัดส่ งกระเช้ำสุ ขภำพและจัดส่ ง สิ นค้ำสุ ขภำพทัว่
ประเทศ

Amarin Creative & Event
เป็ นกำรดำเนิ นธุ รกิจในกำรรับจ้ำงจัดงำนอีเว้นต์และงำนแฟร์ ในนำม "Amarin Creative &
Event" โดยรับดำเนิ นงำนตั้งแต่ ในส่ วนของกำรสร้ำงสรรค์งำนจนถึงขั้นตอนของกำรจัดงำน ทั้งนี้
นอกเหนือจำกกำรจัดงำนอีเว้นท์และงำนแฟร์ ให้แก่หน่วยงำน ภำยในของบริ ษทั แล้ว ยังได้รับกำร
ยอมรับจำกองค์กรภำยนอกทั้งในส่ วนของภำครัฐและหน่วยงำนเอกชนให้ เป็ นผูจ้ ดั งำนต่ำงๆ
จำกประสบกำรณ์ควำมสำเร็ จอย่ำงต่อเนื่ องในกำรสร้ำงสรรค์งำนอีเว้นต์ คุณภำพที่ผำ่ นมำกว่ำ
10 ปี Amarin Creative & Event ได้พฒั นำและสร้ำงสรรค์งำนคุณภำพเพื่อสร้ำงผลตอบแทนทำง
กำรตลำดให้กบั ลูกค้ำ อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ ภำยใต้แนวคิด สร้ำงสรรค์และกระบวนกำรกำรจัดกำร
คุณภำพอย่ำงมืออำชีพ "เพรำะงำนคุณภำพคือควำมชำนำญของเรำ"

Amarin New Media
เป็ นหน่วยงำนที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรผลิตเนื้อหำในรู ปแบบดิจิตอลคอน เทนต์ โดยกำร
ผลิตงำนให้แก่นิตยสำร และหนังสื อเล่มของบริ ษทั ภำยใต้วสิ ัยทัศน์ในกำรดำเนิ นธุ รกิจที่วำ่ "เรำจะ
เติบโตไปพร้อมกับเทคโนโลยีเพื่อมอบสำระควำมรู ้ ต่อสังคม" ปัจจุบนั มีกำรดำเนินกำรจัดทำข้อมูลจำก
นิตยสำรและหนังสื อเล่ม โดยผลิตเนื้อหำในรู ปแบบดิจิตอลคอนเทนต์เอง จำนวน 20 เว็บไซต์ ได้แก่
www.amarin.co.th
www.naiin.com
www.baanlaesuan.com
www.roommag.com
www.praew.com
www.sudsapda.com
www.cheewajit.com
www.healthandcuisine.com
www.ngthai.com
www.we-mag.com
www.real-parenting.com,
www.instyle.co.th
www.secret-thai.com
www.myhome-mag.com
www.lemonade-mag.com
www.amarinpocketbook.com

นอกจำกนี้ได้มีกำรพัฒนำเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรและตอบรับควำมก้ำวหน้ำ
ของ
เทคโนโลยีที่เติบโตอย่ำง รวดเร็ ว โดยได้ทำกำรผลิตคอนเทนต์ในรู ปแบบ Mobile Content, eMagazine, e-Book โดยสำมำรถใช้ผำ่ นระบบปฎิบตั ิกำรต่ำงๆ เช่น iPhone, iPad, Blackberry, Android
เป็ นต้น "Amarin New Media Service" เพื่อตอบรับกำรสื่ อสำรกำรตลำดสมัยใหม่แบบบูรณำกำร
(Integrated Marketing Communication) โดยให้บริ กำรอย่ำงครบวงจรครอบคลุมในด้ำนเว็บไซต์
ออกแบบ ผลิต พัฒนำ ตลอดจนให้คำปรึ กษำใน
รู ปแบบของสื่ อนิวมีเดียทุกประเภท อำทิ กำรจัดทำคอนเทนต์ในรู ปแบบ e-Book, e-Magazine และกำร
ใช้สื่อผสมระหว่ำงเว็บไซต์และ กำรจัดทำกิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองควำมพึงพอใจของลูกค้ำ
สายงานธุรกิจโรงพิมพ์
ลักษณะธุรกิจ
โรงพิมพ์อมริ นทร์ ได้รับกำรยอมรับนับถือจำกลูกค้ำโดยทัว่ ไปและในแวดวงกำร พิมพ์วำ่ เป็ น
โรงพิมพ์ขนำดใหญ่ที่มีควำมทันสมัยที่สุด สำมำรถสร้ำงสรรค์ผลงำนที่มีคุณภำพสวยงำมมีคุณค่ำสู ง
ที่สุดเท่ำที่จะหำได้ใน เมืองไทย สำยธุ รกิจโรงพิมพ์ของอมริ นทร์ยงั คงรักษำ POSITIONING ของกำร
เป็ นผูน้ ำในอุตสำหกรรม
กำรพิมพ์ไว้ได้โดยสม่ำเสมอจวบจนวันนี้ครบปี ที่ 34 แล้ว ด้วยเครื่ องจักรเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
สอดประสำนด้วยควำมรู ้ควำมสำมำรถขององค์กรที่สั่งสมมำเป็ นเวลำยำวนำน ถ่ำยทอดจำกรุ่ นสู่ รุ่น ทำ
ให้เรำเป็ นมืออำชีพ เป็ นผูช้ ำนำญกำรในอุตสำหกรรมกำรพิมพ์ ที่สำมำรถสร้ำงสรรค์งำนพิมพ์ที่สวยงำม
มีคุณค่ำ เพื่อถ่ำยทอดจินตนำกำร ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และควำมต้องกำรของลูกค้ำออกมำเป็ นงำนพิมพ์
คุณภำพสู งด้วยระบบบริ หำรจัดกำรที่ มีประสิ ทธิภำพ กำรดูแลเอำใจใส่ ของทีมบุคลำกรมืออำชีพทุก
ส่ วนงำนที่ทำงำนอย่ำงมุ่งมัน่ ตั้งใจ ทำให้ผลงำน ของสำยธุ รกิจโรงพิมพ์ได้รับควำมพึงพอใจอย่ำงสู ง
จำกลูกค้ำทั้งในประเทศและ ต่ำงประเทศ และให้เกียรติมอบควำมไว้วำงใจ เลือกโรงพิมพ์อมริ นทร์ทุก
ครั้งในกำรผลิตงำนพิมพ์ระดับคุณภำพ
ผลิตภัณฑ์ และบริการต่ างๆ
โรงพิมพ์อมริ นทร์เป็ นโรงพิมพ์แห่งเดียวที่สำมำรถตอบโจทย์ลูกค้ำได้ครบ ถ้วน เป็ น One Stop
Service เสนอ บริ กำรครบวงจร ตั้งแต่กำรนำเสนอแนวควำมคิด, Conceptual Design, Content Provider

ถ่ำยภำพประกอบ แยกสี ทำแม่พิมพ์ พิมพ์งำนคุณภำพสู งด้วยเทคนิคทำงเลือกต่ำงๆ มำกมำย ตลอดจน
กำรเข้ำเล่ม ทำปกด้วยเครื่ องจักรอัตโนมัติ สื่ อสิ่ งพิมพ์ ที่โรงพิมพ์อมริ นทร์ ผลิตมีทุกชนิด ตั้งแต่นิตยสำร
วำรสำร หนังสื อเล่มทั้งปกแข็ง ปกอ่อน หนังสื อโฆษณำประชำสัมพันธ์ รำยงำนประจำปี ของบริ ษทั
และองค์กรต่ำงๆ แค็ตตำล็อก โบรชัวร์ แผ่นพับ โปสเตอร์ ปฎิทิน ฯลฯ เรำมีควำมพร้อม ที่จะให้บริ กำร
แก่ลูกค้ำ
ทุกกลุ่ม ทุกระดับ ด้วยบริ กำรที่รวดเร็ ว ประทับใจ เรำมีห้องรับรองให้ลูกค้ำใช้เป็ นห้องทำงำน
ได้ พร้อมอุปกรณ์อำนวยควำมสะดวกในกำรทำงำน ในบรรยำกำศอันรื่ นรมย์และสะดวกสบำยมี
เจ้ำหน้ำที่คอยดูแลให้บริ กำร ควำมช่วยเหลือลูกค้ำตลอดเวลำ
นอกจำกงำนพิมพ์นิตยสำรและหนังสื อเล่มของสำยงำนสำนักพิมพ์แล้ว กำลังผลิตอีกส่ วนหนึ่ง
ถูกสำรองไว้สำหรับ
ให้บริ กำรรับจ้ำงพิมพ์งำนให้ลูกค้ำทัว่ ไปทั้งในประเทศและลูกค้ำต่ำงประเทศ
ลูกค้ำกลุ่มสำคัญต่ำงๆ ได้แก่ งำนพิมพ์ใน พระรำชสำนัก หน่วยรำชกำร รัฐวิสำหกิจ ธนำคำรและ
สถำบันกำรเงินต่ำงๆ กลุ่มมูลนิธิต่ำงๆ กลุ่มบริ ษทั ชั้นนำ สถำบัน กำรศึกษำต่ำงๆ นักวิชำกำร อำจำรย์
ศิลปิ น และบุคคลทัว่ ไปฯลฯ
สำยงำนธุ รกิจโรงพิมพ์ได้จดั ให้มีหน่วยงำนพิเศษ คือ Amarin Publishing
Services (APS) เพื่อเป็ นบริ กำรพิเศษให้แก่ลูกค้ำโดยจัดบริ กำรครบวงจรตั้งแต่ Create Concept จัดคอน
เทนต์ให้เขียนเรื่ อง สร้ำงเนื้อหำสำระให้ลูกค้ำ โดยใช้นกั เขียนในสังกัด หรื อใช้ฐำนข้อมูลที่หลำกหลำย
ของธุ รกิจสำนักพิมพ์ของเรำ (ทั้ง Content Warehouse และ Photo Stock) ทีมงำนที่มีประสบกำรณ์สูง มี
มูลค่ำเพิม่ มีควำมแปลกแตกต่ำง เป็ นกำรต่อยอดทำงธุ รกิจสิ่ งพิมพ์ซ่ ึ งนับว่ำมีช่องว่ำงในกำรขยำยตลำด
ใหม่ๆออก ไปได้อีกมำกมำย

3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานองค์ บริษัทอมรินทร์

3.7 รู ปภำพรู ปแบบกำรจัดองค์กำรและกำรบริ หำรงำนองค์บริ ษทั อมริ นทร์

3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตำแหน่งและลักษณะงำนที่ได้รับมอบหมำย
- นำงสำว ประไพพรรณ ปั งยิม้ สถำน ตำแหน่งผูช้ ่วย Co-Producer Event
3.4.2 ลักษณะงำนที่ได้รับมอบหมำย
- ประสำนงำนลูกค้ำ จัดเตรี ยมอุปกรณ์และเอกสำรในกำรจัดงำน Baby & kids fair
ครั้งที่8
3.5 ชื่อ-สกุลและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
3.5.1 ชื่อ-นำมสกุลพนักงำนที่ปรึ กษำ
- นำงสำว ชลัยรัตน์ ร่ วมเจริ ญชัย ตำแหน่งงำน Producer Event
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงานสหกิจ
3.6.1 วันที่ 30 พฤษภำคม 2559 – 2 กันยำยน 2559 (รวม 14 สัปดำห์)
3.6.2 วันจันทร์ -วันศุกร์ เวลำ 9.00 – 18.00 น.

3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน

ขั้นตอนการดาเนินงาน
1

พฤษภาคม

มิถุนายน

สิ งหาคม

กันยายน

สั ปดาห์ ที่

สั ปดาห์ ที่

สั ปดาห์ ที่

สั ปดาห์ ที่

2

3

4

5

6

7

8

1. ประชุมวำงแผนกำรทำงำน
2. ติดต่อประสำนงำนลูกค้ำและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
3. จัดเตรี ยมอุปกรณ์และเอกสำร
ที่ใช้ในส่ วนของบูทกิจกรรม
4. ตรวจสอบอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ และ
นำไปจัดเตรี ยมพื้ นที่ ในสถำนที่
จริ งของกำรจัดกิจกรรม
5. พิธีเปิ ดงำน
-รับหน้ำ ที่ Staff ณ เวทีก ลำงพิ ธี
เปิ ดงำน
-ฝ่ ำยประสำนงำนดู แ ลควำม
สะดวกให้ก ับ ผูข้ ้ำ ร่ วมกิ จกรรม
baby rally ณ เวทีกลำง
-ดูแลบูธในส่ วนงำนกิจกรรม
-จัดเก็บอุปกรณ์ที่ใช้นำกลับออฟ
ฟิ ต
-มอบของรำงวัลให้กบั ผูโ้ ชคดี
6. สรุ ปผลกำรดำเนินงำน

3.8 รู ปภำพตำรำง แสดงกำรดำเนินงำน

9

10

11

12

13

14

15

3.8 อุปกรณ์และเครื่ องมือที่ใช้
3.8.1 อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด
-กล่องอุปกรณ์ ลงทะเบียน
-กล่องอุปกรณ์ ลงทะเบียน
-กล่องอุปกรณ์ Stage

3.8.2 อุปกรณ์ฮำร์ ดแวร์
- คอมพิวเตอร์ 2 เครื่ อง
- โน๊ตบุค๊ 1 ตัว
- เครื่ องปริ้ นรู ป 4 เครื่ อง

