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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและที่ต้งั ของสถานประกอบการ
3.1.1 ชื่อสถานประกอบการ

บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) สาขาเวสต์เกต
Central Pattana Public Company Limited (WestGate)

3.1.2 ที่ต้งั สถานประกอบการ

เลขที่ 199/3 หมู่ที่ 6 ถนน รัตนาธิเบศร์ ตาบล เสาธงหิ น
อาเภอ บางใหญ่ นนทบุรี 11140 Tel. 02 102 7999

ภาพประกอบที่ 3.1 โลโก้ บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

ภาพประกอบที่ 3.2 แผนที่ บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) สาขาเวสต์เกต
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3.2 ประวัติบริษัท
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) (ย่อ: CPN) เป็ นบริ ษทั สาหรับการพัฒนา ดูแล และ
บริ หารโครงการอสังหาริ มทรัพย์ขนาดใหญ่ท้ งั ในและต่างประเทศ ภายใต้การดาเนิ นการของกลุ่ม
เซ็ น ทรั ล กลุ่ ม เตชะไพบู ล ย์ กลุ่ ม สหยูเ นี่ ย น และกลุ่ ม บุ ค คลอื่ น ๆ ปั จจุ บ ัน ดู แ ลโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์อยูท่ ้งั หมด 29 แห่ง และกาลังก่อสร้างเพิม่ อีก 6 แห่ง
เซ็นทรัลพัฒนาได้ก่อตั้งขึ้น จากความคิดในการทาศูนย์การค้าแบบครบวงจรในหนึ่งเดียว ที่
รวมทั้งศูนย์อาหาร สถาบันความงาม ศูนย์สุขภาพ โรงภาพยนตร์ และห้างสรรพสิ นค้าเข้าไว้ดว้ ยกัน
ของสัมฤทธิ์ จิราธิวฒั น์ ซึ่งได้เริ่ มก่อตั้งขึ้นในวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2523 โดยมีทุนจดทะเบียน 300
ล้านบาท โดยเป็ นการลงทุนร่ วมกันระหว่าง กลุ่ มเซ็นทรัล กลุ่มเตชะไพบูลย์ กลุ่มสหยูเนี่ ยน และ
กลุ่มบุคคลอื่น ๆ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการพัฒนาศูนย์การค้าเพือ่ การค้าปลีกแบบครบวงจรใน
หนึ่ งเดียว หลังจากนั้นสองปี จึงได้เปิ ดตัว ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สาขาลาดพร้าว ขึ้นเป็ นแห่ ง
แรกในประเทศ ท่ามกลางสภาวะธุรกิจที่กาลังยา่ แย่อยูใ่ นขณะนั้น จึงได้หยุดการขยายสาขาเพิ่มเติม
ถึง 10 ปี และจึงเริ่ มกลับมาขยายสาขาเพิม่ เติมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 เป็ นต้นมา
ความสาเร็จของเซ็นทรัลพัฒนาอยูท่ ี่การเลือกทาเลที่ดีที่สุดสาหรับการตั้งสาขาซึ่ งตลอด 30
ปี ที่ผ่านมาเซ็นทรัล พัฒนาสามารถเลื อกสรรที่ดินและ ทาเลที่เหมาะสมกับการพัฒนาศูนย์การค้า
ประสบการณ์ในการดาเนิ นกิจการค้าปลีกร่ วมกับการทาสารวจที่ละเอียดถี่ถว้ นนั้นทาให้เซ็นทรัล
พัฒนาสามารถเลือกสรรทาเลที่มีศกั ยภาพสูงสุดที่จะนาไปสู่ความสาเร็จในอนาคตยิง่ ๆ ขึ้นไป
3.2.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด(มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักคือการพัฒนาศูนย์การค้าขนาด
ใหญ่และธุ รกิ จให้เช่ าพื้นที่และให้บริ การพื้นที่คา้ ปลี กภายในศูนย์การค้า นอกจากนี้ ยงั ประกอบ
ธุรกิจพัฒนาบริ การและให้เช่าพื้นที่อาคารสานักงานอาคารที่พกั อาศัย และธุรกิจโรงแรม ซึ่ งเป็ น
ธุ รกิ จสนับ สนุ น เพื่อ เพิ่ม ประโยชน์จ ากการใช้ที่ดิ น การขยายฐานรายได้แ ละสนับ สนุ นธุ รกิ จ
ศูนย์การค้าให้มีผใู ้ ช้บริ การเพิม่ มากขึ้น พร้อมกันยังประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่ องและส่ งเสริ มกัน อาทิ
การให้บริ การสวนน้าสวนพักผ่อน และศูนย์อาหาร ภายในศูนย์การค้าบางโครงการเพือ่ อานวยความ
สะดวกแก่ ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การ โดยการเปิ ดให้บริ การนั้นจะพิจารณาจากความเหมาะสมของ
ทาเลที่ต้ งั และความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายเป็ นสาคัญรวมทั้ง มีการลงทุนในกองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การค้าปลีกและเป็ นผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ให้แก่กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
เพือ่ การค้าปลีก ซึ่งธุรกิจของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยแบ่งออกเป็ น 6 ประเภท คือ
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(1) การพัฒนาและให้เช่าพื้นที่และให้บริ การพื้นที่คา้ ปลีกภายในศูนย์การค้า
(2) อาคารสานักงาน
(3) ธุรกิจโรงแรม
(4) อาคารที่พกั อาศัย
(5) สวนน้าและสวนพักผ่อน
(6) ศูนย์อาหาร
3.2.2 วัตถุประสงค์ (พันธกิจ)
1. เป็ นผูพ้ ฒ
ั นาศู นย์การค้า ที่ทุ กคนชื่ นชม (Most Admired Retail Developer of All
Stakeholders) “ เป็ นผูพ้ ฒั นาศูนย์การค้าที่ทุกคนชื่นชมโดยสร้างคุณค่าที่โดดเด่นแตกต่าง
และเหนือความคาดหมายของทุกคน ”
- เป็ นศูนย์การค้าที่นักลงทุนเลือ ก โดยมอบผลตอบแทนที่ดีและยัง่ ยืนให้กับผูถ้ ื อหุ ้น นัก
ลงทุน และพันธมิตร
- เป็ นศูนย์การค้าที่ลูกค้าเลือก โดยสร้างประสบการณ์แห่งความสุขให้กบั ลูกค้า
- เป็ นศูนย์การค้าที่ผู เ้ ช่า คู่คา้ เลือก โดยสร้างความสาเร็ จทางธุรกิจร่ วมกัน ควบคู่ไปกับการ
สร้างความสัมพันธ์ในระยะยาว
- เป็ นศูนย์การค้าที่พนักงานเลื อ ก โดยให้โอกาสในการเรี ยนรู ้ การพัฒนาตนเอง และการ
เติบโตทางหน้าที่การงานตลอดจนสร้างสังคมการทางานที่มีความรักความผูกพันกัน
- เป็ นศูนย์การค้าที่สงั คมและชุมชนเลือก โดยพัฒนาศูนย์การค้าที่มีความโดดเด่นเป็ นที่ภูมิใจ
ของชุมชนควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน
2. ที่เป็ นผูพ้ ฒั นาศูนย์การค้าไม่หยุดนิ่ง (Dynamic Retail Developer) “ เป็ นผูพ้ ฒั นาศูนย์การค้า
ที่ไม่หยุดนิ่ งในการพัฒนาศูนย์การค้ารู ปแบบใหม่มีร้านค้าใหม่ที่หลากหลายและทันสมัย
ตอบสนองวิถีชีวติ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย ” CPN ตระหนักดีว่า
ความไม่ หยุดนิ่ งของลูกค้าคือความท้าทายที่สาคัญ ลู กค้ามีความคาดหวังที่สูงขึ้นมีความ
ต้องการที่ซบั ซ้อนมากขึ้นเข้าถึงสารสนเทศได้ง่ายขึ้นความไม่หยุดนิ่ งของ CPN จะเป็ นสิ่ ง
ที่ผลักดันให้ศูนย์การค้าภายใต้การบริ หารของ CPN มี ความทันสมัยที่สุ ดและสามารถ
ตอบสนองวิถีชีวิตที่เปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของลูกค้าได้ดี โดยการพัฒนาศูนย์การค้า
รู ปแบบใหม่ การสรรหาร้านค้าใหม่ที่มีความทันสมัยและตรงกับความต้องการลูกค้าเข้ามา
อยู่ในศู นย์ก ารค้าอย่างต่อ เนื่ อ ง การนาเทคโนโลยีที่ท ัน สมัย มาใช้ใ นการอานวยความ
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สะดวกแก่ผใู ้ ช้บริ การ การสร้างกิจกรรมที่มีความโดดเด่น แตกต่าง และสร้างประสบการณ์
ใหม่ๆ ให้กบั ลูกค้า ตลอดจนการผสานพลังกับบริ ษทั ในเครื อเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าควบคู่ไปกับการสร้างความประทับใจสูงสุดกับผูใ้ ช้บริ การ
3. เป็ นผูพ้ ฒั นาศูน ย์ก ารค้า ระดับ ภูมิ ภ าค (Regional Retail Developer) “ เป็ นผูพ้ ฒั นา
ศูนย์การค้าที่มีศกั ยภาพในการเป็ นผูน้ าในระดับภูมิภาคและเป็ นที่จบั ตามองในตลาด ”CPN
มุ่งมัน่ ที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน การเติบโตเป็ นองค์กรระดับภูมิภาคคือก้าวต่อไป
ของ CPN ดังนั้น CPN จึงมุ่งมัน่ ที่จะเป็ นผูพ้ ฒั นาศูนย์การค้าที่เป็ นที่รู้จกั และมีโครงการที่
ประสบความสาเร็ จอย่างรวดเร็ วในภูมิภาคนี้ CPN ได้ระบุตลาดที่จะขยายธุ รกิจไปอย่าง
ชัด เจน บนพื้น ฐานความรอบคอบ มี ก ลยุทธ์แ ผนธุ ร กิ จ และแผนการสร้ า งพัน ธมิ ต รที่
สามารถตอบสนองกับโอกาสทางธุ รกิจได้อ ย่างทันท่วงที ในขณะที่องค์กรและทีมงานมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่ องเพื่อ ให้มีศกั ยภาพ และความพร้อมที่จะสามารถดาเนิ นธุ รกิจใน
ต่างประเทศได้ตามเป้ าหมาย
4. เป็ นผูส้ ร้างประสบการณ์ความสุ ขที่เหนื อกว่า (World-Class Rewarding Experience) “ เป็ น
ศูน ย์ก ารค้าที่ ลู ก ค้า เลื อ กจะมา เพื่อ สัม ผัสประสบการณ์ ค วามสุ ข ในการ Shopping ที่
เหนื อกว่าคู่แข่ง ในทุกตลาดที่เปิ ดดาเนิ นการ ”CPN ตระหนักอยูเ่ สมอว่า CPN ไม่ได้เป็ น
เพียงแค่ผพู ้ ฒั นาศูนย์การค้าเท่านั้นแต่ยงั เป็ นผูส้ ร้างประสบการณ์แห่งความสุ ขให้กบั ทุกคน
ดังนั้น ทุกองค์ประกอบในศูนย์การค้า CPN จะคานึ งถึงผูใ้ ช้บริ การเสมอ ไม่ว่าจะเป็ นการ
คัดสรรร้านค้าให้มีความหลากหลายและแปลกใหม่ การจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ การจัดให้มี
สิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆ อย่างครบครัน CPN เชื่อว่ามาตรฐานที่สูงและเป็ นสากลจะ
เป็ นสิ่ งที่ทาให้อ งค์กรเป็ นผูน้ าในตลาดได้ ความเป็ นระดับสากล/ระดับโลก ( World ‟
Class ) จึงเป็ นสิ่งที่ CPN มุ่งมัน่ มาตลอดและเชื่อมัน่ ว่าการสร้างประสบการณ์แห่ งความสุ ข
ในระดับสากล จะเป็ นสิ่ งที่ทาให้ CPN ก้าวขึ้นเป็ นหนึ่ งในผูน้ าด้านการพัฒนาศูนย์การค้า
ระดับภูมิภาคได้ในอนาคต
2.3.4 วิสัยทัศน์ (Vision)
“ ผูพ้ ฒั นาศูนย์การค้าในระดับภูมิภาคที่ได้รับการชื่นชมสูงสุดจากทุกคนและไม่หยุด
นิ่งในการสร้างประสบการณ์แห่งความสุขในระดับโลก ”
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3.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3.3.1. ลักษณะของผลิตภัณฑ์ และบริการ
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักคือการพัฒนาศูนย์การค้าขนาด
ใหญ่ และธุ รกิจให้เช่าพื้นที่และให้บริ การพื้นที่คา้ ปลีกภายในศูนย์การค้า นอกจากนี้ ยงั ประกอบ
ธุรกิจพัฒนา บริ หาร และให้เช่าพื้นที่อาคารสานักงาน อาคารที่พกั อาศัย และธุรกิจโรงแรม ซึ่ งเป็ น
ธุ ร กิ จ สนับ สนุ น เพื่อ เพิ่ม ประโยชน์ จ ากการใช้ที่ ดิ น การขยายฐานรายได้แ ละสนับ สนุ น ธุ ร กิ จ
ศูนย์การค้าให้มีผใู ้ ช้บริ การเพิม่ มากขึ้นพร้อมกันนี้ยงั ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและส่งเสริ มกัน อาทิ
การให้บริ การสวนน้าสวนพักผ่อน และศูนย์อาหาร ภายในศูนย์การค้าบางโครงการเพือ่ อานวยความ
สะดวกแก่ ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การ โดยการเปิ ดให้บริ การนั้นจะพิจารณาจากความเหมาะสมของ
ทาเลที่ต้งั และ ความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายเป็ นสาคัญ รวมทั้งมีการลงทุนในกองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การค้าปลีกและเป็ นผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ให้แก่กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
เพือ่ การค้าปลีก ซึ่งธุรกิจของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยแบ่งออกเป็ น 6 ประเภท คือ
(1) การพัฒนาและให้ เช่ าพื้น ที่และให้ บริการพืน้ ที่ค้าปลีกภายในศูนย์ การค้า
ธุรกิจศูนย์การค้าเป็ นธุรกิจหลักซึ่ งรายได้จากธุรกิจศูนย์การค้านั้น ประกอบไปด้วย รายได้
ค่าเช่ าพื้นที่คา้ ปลี กรายได้จากการให้บริ การระบบสาธารณู ปโภคและระบบรักษาความปลอดภัย
และรายได้จากการให้บริ การรักษาความสะอาดภายในศูนย์การค้าจานวน 20 โครงการนอกจากนี้
CPN ยังมี รายได้จากการเป็ นผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ให้กบั CPNRF จานวน 3 โครงการ และ
รายได้ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนใน CPNRFศูนย์การค้าที่อยูภ่ ายใต้การบริ หารงานของ CPN การ
พัฒนาโครงการศูนย์การค้าของ CPN จะเริ่ มตั้งแต่การจัดหาที่ดินที่เหมาะสมในการพัฒนาโครงการ
ศูนย์การค้า การวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ของโครงการ การควบคุมการออกแบบและบริ หารงาน
ก่อสร้างการบริ หารงานขาย ตลอดจนเป็ นผูบ้ ริ หารศูนย์การค้าหลังจากที่ศูนย์การค้าเปิ ดให้บริ การ
แล้ว รวมถึงการให้บริ การระบบสาธารณู ปโภค ระบบรักษาความปลอดภัย และการให้บริ การด้าน
การรักษาความสะอาดภายในศูนย์การค้า
(2) อาคารสานักงาน
ธุรกิจอาคารสานักงาน เป็ นการพัฒนาอาคารสานักงานให้เช่าในบริ เวณโครงการศูนย์การค้า
เนื่องจากมีอุปสงค์ที่ส่งเสริ มกันกับธุรกิจศูนย์การค้าและเป็ นการเพิ่มมูลค่าให้กบั โครงการจากการ
ใช้ประโยชน์ในที่ดินผืนเดียวกันได้อย่างคุม้ ค่ารวมถึงการเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้และบริ หารที่จอด
รถ ในการตัดสิ นใจที่จะพัฒนาอาคารสานักงานในบริ เวณโครงการศูนย์การค้าใดนั้น จะพิจารณา
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จากความเหมาะสมของทาเลที่ต้งั อุปสงค์และอุปทานของพื้นที่อาคารสานักงานในบริ เวณนั้นๆเป็ น
สาคัญ ซึ่ งรายได้จากธุ รกิจอาคารสานักงานประกอบไปด้วย รายได้ค่าเช่ าพื้นที่อ าคารสานักงาน
รายได้ค่า เช่ า พื้น ที่ แก่ ร้า นค้า ปลี ก ภายในอาคารสานักงาน และรายได้จากการให้บริ การระบบ
สาธารณูปโภค
(3) ธุรกิจโรงแรม
ธุ รกิ จโรงแรมในบริ เวณโครงการศูน ย์การค้าเป็ นธุ รกิ จที่มีอุ ป สงค์ส่ งเสริ มกันกับธุ รกิ จ
ศูนย์การค้า และเป็ นธุรกิจที่เพิ่มมูลค่าให้กบั โครงการด้วยการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์อย่างคุม้ ค่า
เพือ่ ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุด หลักการในการพิจารณาลงทุนที่สาคัญประกอบด้วยทาเลที่ต้ งั
ของโครงการ อุปสงค์ อุปทาน และสภาวะแวดล้อมของบริ เวณนั้นๆรวมถึงศักยภาพการเติบโตของ
โครงการ ทั้งนี้ ธุรกิ จโรงแรมประกอบด้วยห้อ งพัก ห้อ งสัมมนาและศูนย์ประชุม เพื่อรองรับการ
เติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม MICE: Meeting Incentive Convention and
Exhibition ( การจัดการประชุมเชิงธุรกิจ การค้าและจัดแสดงสิ นค้านานาชาติ)ปั จจุบนั CPN เป็ น
เจ้าของธุรกิจโรงแรมจานวน 2 แห่ ง คือ โรงแรมเซ็นทารา อุดรธานี ซึ่ งมีขนาด 259 ห้อง ( เดิมคือ
โรงแรมเจริ ญศรี แกรนด์ รอยัล ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่ งของโครงการเจริ ญศรี คอมเพล็กซ์ที่ CPN ได้เข้าซื้ อ
กิจการในเดือ นเมษายน2552 ) และโรงแรมฮิ ล ตัน พัทยา ซึ่ งมี ขนาด 302 ห้อง ( ตั้งอยู่ในบริ เวณ
เดียวกับโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยาบีช เริ่ มเปิ ดให้บริ การในเดือนพฤศจิกายน 2553
) ทั้งนี้ CPN ได้วา่ จ้างให้บริ ษทั ที่มีความชานาญด้านการบริ หารโรงแรม คือบริ ษทั โรงแรมเซ็นทรัล
พลาซา จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ฮิลตัน โฮเต็ล คอร์ ปอเรชั่น เป็ นผูบ้ ริ หารโรงแรมเซ็ นทารา
อุดรธานี และโรงแรมฮิลตัน พัทยา ตามลาดับเพือ่ การบริ หารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(4) อาคารที่พกั อาศัย
ปั จจุบนั CPN มีโครงการที่พกั อาศัยภายใต้การบริ หารงาน 2 โครงการ คือ โครงการหลัง
สวนโคโลเนตซึ่ งให้บริ การในรู ปแบบของ อพาร์ทเมนท์พร้อมเฟอร์นิเจอร์ให้เช่า ขนาด 50 ยูนิต
นอกจากนั้น ยังให้บริ การที่พกั อาศัยประเภทห้องชุดให้เช่าจานวน 12 ยูนิต ภายใต้โครงการเซ็นทรัล
ซิต้ เี รสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียมซึ่งตั้ง อยูบ่ ริ เวณเดียวกับโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา
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(5) สวนน้าและสวนพักผ่ อน
ธุรกิจสวนน้ าและสวนพักผ่อน จัดเป็ นธุรกิจสนับสนุ นธุรกิจศูนย์การค้าซึ่ งเป็ นธุรกิจหลัก
ของ CPN เพือ่ ให้ศูนย์การค้ามีความหลากหลายขององค์ประกอบและการให้บริ ก าร วัตถุประสงค์
ของการสร้างสวนน้ า และสวนพักผ่อนขึ้นในบริ เวณโครงการศูนย์การค้านั้นนอกจากจะเป็ นการ
ดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริ การศูนย์การค้าเพิ่มขึ้นแล้ว ยังเป็ นการมอบความสุ ขให้แก่ลูกค้าที่มาใช้
บริ การและตอบแทนชุ ม ชนในบริ เวณใกล้เคียง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเพียงพอของที่ดินและพื้นที่
ภายในโครงการนั้นๆ CPN ได้เปิ ดให้บริ การสวนน้าภายใต้ชื่อ “ สวนน้าลีโอแลนด์ ” บริ เวณชั้น 6
ของโครงการศูน ย์การค้าเซ็ นทรั ลพลาซา บางนา ซึ่ งปั จจุบนั สวนน้ า ลี โอแลนด์อ ยู่ระหว่างปิ ด
ปรับปรุ ง โดยคาดว่าจะเปิ ดให้บริ การภายในปี 2557 และสวนพักผ่อนภายใต้ชื่อ “ เซ็นทรัล พาร์ค ”
ซึ่ งเป็ น สวนพักผ่อนขนาดใหญ่ที่เปิ ดให้บริ การแก่ประชาชนทัว่ ไป ในบริ เวณโครงการเซ็ นทรัล
พลาซา พระราม 2 ซึ่งประกอบด้วย สวนสุขภาพ สนามเด็กเล่น ลานกิจกรรมและร้านอาหารชั้นนา
(6) ศูนย์ อาหาร
ธุรกิ จศูนย์อาหารภายในศูนย์การค้าเป็ นอี กองค์ประกอบหนึ่ งที่ช่วยเสริ มให้ศูนย์การค้ามี
ความครบครันวัตถุประสงค์หลักของธุรกิ จนี้ คือ เพื่อลูกค้าที่มาใช้บริ การภายในศูนย์การค้าได้รับ
ความสะดวกในการเลือกรับประทานอาหารที่หลากหลายในราคาประหยัด สะดวกและรวดเร็ ว
ในขณะที่ CPN จะได้รับผลตอบแทนจากรายได้จากการจาหน่ายอาหารและเครื่ องดื่มในบริ เวณศูนย์
อาหาร
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3.4 รู ปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร
3.4.1 โครงสร้ างองค์กร
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่ าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

สานักกรรมการผู้จัดการใหญ่

สานักเลขานุการบริษัท

สำนักตรวจสอบภำยใน

กรรมการผู้จัดการใหญ่
สานักกลยุทธ์ องค์ กร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายงานพัฒนาธุรกิจและบริหาร
โครงการก่ อสร้ าง

สายงานขาย

สายงานพัฒนาและ
บริหารทรัพย์ สิน

สายงานการตลาด

กลุ่ มงานพัฒนาและ
บริหารทรัพย์ สิน

กลุ่ มงานส่ งเสริมและ
กากับดูแลมาตรฐาน

สายงานบัญชีและการเงิน

สายงานบริหารทุนมนุษย์
และองค์ กร

ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ

ฝ่ ายขาย 1

ฝ่ ายกลยุทธ์ การตลาด

ฝ่ ายปฏิบัติศูนย์ การค้ าเขต 1

ฝ่ ายบัญชี

ฝ่ ายบริหารทุนมนุษย์

ฝ่ ายบริหารโครงการก่ อสร้ าง

ฝ่ ายขาย 2

ฝ่ ายการตลาดเซ็นทรัลเวิลด์

ฝ่ ายปฏิบัติศูนย์ การค้ าเขต 2

ฝ่ ายบริหารการเงิน

ฝ่ ายบริหารองค์ กร

ฝ่ ายการตลาดเซ็นทรัลพลาซา

ฝ่ ายปฏิบัติศูนย์ การค้ าเขต 3

ฝ่ ายปฏิบัติการเงิน

ฝ่ ายปฏิบัติศูนย์ การค้ าเขต 4

ฝ่ ายบัญชีธุรการ-จัดซือ้
และบริหารสานักงาน

ศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลเวิลด์

ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์ การค้ าเชียงใหม่

แผนกกฎหมาย

ภาพประกอบที่ 3.3 โครงสร้างองค์กรบริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ฯ มีโครงสร้างการจัดการประกอบด้วย คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการจัดการและมีคณะกรรมการชุดย่อย จานวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง และคณะกรรมการ
บริ ษทั ภิบาล โดยรายละเอียดของคณะกรรมการแต่ละคณะมีดงั นี้
3.4.2 คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการ 13 คน โดยมีประธานกรรมการเป็ นตัวแทน
ของผูถ้ ือหุ ้น และไม่ ได้เป็ นบุคคลเดียวกับกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ซึ่ งคณะกรรมการประกอบด้วย
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร 12 คน และกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร 1 คน รายละเอียดดังนี้
1. นายวันชัย

จิราธิวฒั น์

ประธานกรรมการ

2. นายไพฑูรย์

ทวีผล

กรรมการอิสระ

3. นายจักก์ชยั

พานิชพัฒน์

กรรมการอิสระ

4. นางสุนนั ทา

ตุลยธัญ

กรรมการอิสระ

5. นายการุ ณ

กิตติสถาพร

กรรมการอิสระ

6. นายครรชิต

บุนะจินดา 1

กรรมการ
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7. นายสุทธิชยั

จิราธิวฒั น์ 1

กรรมการ

8. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒั น์ 1

กรรมการ

9. นายสุทธิชาติ

จิราธิวฒั น์ 1

กรรมการ

10. นายสุทธิศกั ดิ์ จิราธิวฒั น์ 1

กรรมการ

11. นายสุทธิธรรม จิราธิวฒั น์ 1

กรรมการ

12. นายกอบชัย

จิราธิวฒั น์ 1, 2 กรรมการ

13. นายปริ ญญ์

จิราธิวฒั น์ 1

กรรมการ

หมายเหตุ
1 กรรมการในลาดับที่ 1 และ ลาดับที่ 6-13 เป็ นกรรมการที่เป็ นตัวแทนจากผูถ้ ือหุน้
2 กรรมการในลาดับที่ 12 เป็ นกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
กรรมการผูม้ ี อานาจลงลายมื อ ชื่ อ แทนบริ ษทั คื อ นายสุ ท ธิ ธ รรม จิร าธิ วฒั น์ นายปริ ญ ญ์ จิ
ราธิวฒั น์ นายกอบชัย จิราธิวฒั น์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตรา
สาคัญของบริ ษทั
3.4.3 หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1) ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติ
คณะกรรมการ และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต (Duty of Loyalty) ความ
ระมัดระวัง (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability) และมีจริ ยธรรม (Ethic)
โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
2) กาหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณประจาปี ของบริ ษทั โดยมีการติดตาม
ผลการดาเนินงานด้านต่างๆ ของบริ ษทั อย่างต่อเนื่อง เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการดาเนิ นงานเป็ นไป
ตามเป้ าหมายที่กาหนด และสามารถจัดการอุปสรรคปั ญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันเวลา
3) พิจ ารณาอนุ มัติ ร ายการที่ ส าคัญ ตามขอบเขตอ านาจหน้า ที่ ข องคณะกรรมการ ตามที่
กฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั กาหนด รวมถึงพิจารณาอนุ มตั ิงบประมาณรายจ่ายลงทุน
ที่มีวงเงินมากกว่า 200 ล้านบาท
4) พิจ ารณาแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการชุ ด ย่อ ยต่ า งๆ เพื่อ สนั บ สนุ น การปฏิ บ ัติ ง านตามความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตามความเหมาะสมและความจาเป็ น โดยมีการติดตามผลการ
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ดาเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยอย่างสม่าเสมอ
5) กรรมการที่เป็ นอิสระควรใช้ดุลยพินิจอย่างเป็ นอิสระในการพิจารณากาหนดกลยุทธ์ การ
บริ หารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการและการกาหนดมาตรฐานในการดาเนิ น
ธุรกิ จ รวมทั้งพร้อ มที่จะคัดค้านการกระทาของฝ่ ายจัดการหรื อกรรมการอื่น ในกรณี ที่มี
ความเห็นขัดแย้งในเรื่ องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุน้ ทุกราย
6) จัดให้มีการเปิ ดเผยข้อ มู ล ต่อ ผูถ้ ื อ หุ ้น และผูม้ ี ส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ มอย่างถู กต้อ ง ครบถ้ว น
โปร่ งใส เชื่อถือได้ และทันเวลา
7) จัดให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8) จัดให้มีกระบวนการบริ หารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ ซึ่ งสามารถประเมิน
ติดตาม และบริ หารความเสี่ยงที่สาคัญได้
9) จัด ให้มี เ ลขานุ ก ารบริ ษ ัท เพื่อ ช่ ว ยดู แ ลกิ จ กรรมต่ า งๆ ของคณะกรรมการและช่ ว ยให้
คณะกรรมการและบริ ษทั ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง
10) จัดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน เพื่อเป็ นมาตรฐานแนวทาง
ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั
11) จัดให้มี การดาเนิ นงานตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุ นให้มี การสื่ อ สาร
ไปสู่ทุกคนในบริ ษทั ให้ได้รับทราบยึดถือปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง
12) จัดให้มีกระบวนการที่ชดั เจนและโปร่ งใสเกี่ยวกับการทารายการระหว่างกัน
13) จัดให้มีกระบวนการที่ชดั เจนในการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
เมื่อพบหรื อมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับรายการหรื อการกระทา ซึ่ งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญ
ต่อฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั คณะกรรมการต้องดาเนิ นการปรับปรุ ง
แก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
14) จัดให้มีการกาหนดแผนการสืบทอดตาแหน่งผูบ้ ริ หารระดับสูงของบริ ษทั
15) จัดให้มีการทบทวนและปรับปรุ งนโยบายและแผนงานที่สาคัญต่างๆ ให้เป็ นปั จจุบนั และ
เหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่างสม่าเสมอ
16) สามารถแสวงหาความเห็ นทางวิชาชี พเกี่ ยวกับการดาเนิ นธุ รกิ จด้วยการว่าจ้างที่ปรึ กษา
ภายนอกด้วยค่าใช้จ่ายบริ ษทั
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3.4.5 คณะผู้บริหาร

ภาพประกอบที่ 3.4 คณะผูบ้ ริ หารบริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
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3.4.6 คณะกรรมการบริษัท

ภาพประกอบที่ 3.5 คณะกรรมการบริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
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ภาพประกอบที่ 3.6 ผังองค์กร (แผนกส่งเสริ มการตลาด สาขาเซ็นทรัลเวสต์เกต)
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3.5 ตาแหน่ งงานและลักษณะงานที่นักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.5.1 ตาแหน่ งที่นักศึกษาได้ รับมอบหมาย
ชื่อ : นางสาวพรรทิภา คงยิง่
รหัสนักศึกษา : 5704600066
คณะ/ภาควิชา : คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณา
ตาแหน่งที่ได้รับมอบหมาย : เจ้าหน้าที่การตลาด (ฝ่ าย Event และ ดูแลพื้นที่)
3.5.2 ลักษณะงานที่ได้ รับมอบหมาย
ได้มีการรับบรี ฟคอนเซ็ปของงาน Giant Wonderland เพื่อติดต่อประสานงานทางร้านค้าที่
ขายสินค้าประเภทช็อกโกแลตเป็ นส่ วนใหญ่ เพื่อทาการโทรศัพท์เชิญให้มาร่ วมออกบูธงาน Giant
Wonderland ที่ทางศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกตจัดขึ้นพร้อมทั้งส่งรายละเอียด ผังบูธการจัด
งานให้กบั ลูกค้ารวมถึงส่ งใบเสนอราคา สัญญาการเช่าพื้นที่และระเบียบการปฏิบตั ิให้ลูกค้าเซ็นต์
ทั้งนี้ยงั รวมไปถึงการติดต่อประสานงานเพื่อทาการประชาสัมพันธ์ภายในศูนย์การค้า เพื่อให้ลูกค้า
ที่มาทราบและได้มีการเชิญร้านค้าที่อยูภ่ ายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกตเข้าร่ วมกิจกรรม
ในครั้งนี้ โดยมีการจัดกิจกรรม Sale Promotion หรื อ อาจจะมาในบูธของ Partner Sponsor ภายใต้
งาน Giant Wonderland ซึ่ งทั้งหมดนี้ เพื่อเป็ นการกระตุน้ ยอดขายให้กบั ทางร้านค้าต่าง ๆที่มาร่ วม
ออกบู ธ แล้ว ยัง รวมไปถึ ง การดู แลความเรี ย บร้ อ ยทั้ง หมดของงาน Giant Wonderland ภายใต้
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต
3.6 ชื่อตาแหน่ งของพนักงานที่ปรึกษา
3.6.1 คุณ มนฑกานต์ เจียมวิทยานุกูล
3.6.2 ตาแหน่ง ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การส่งเสริ มการตลาด (สาขาเวสต์เกต)
3.7 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
3.7.1 ระยะเวลาในการดาเนินงาน 16 สัปดาห์
ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 – 31 สิงหาคม 2561
3.7.2 วันเวลาในการปฏิบตั ิสหกิจศึกษา วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น.
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3.8 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (ตารางที่ 3.8)
ระยะเวลา
สัปดาห์ที่ 1

สัปดาห์ที่ 2

สัปดาห์ที่ 3

สัปดาห์ที่ 4

สัปดาห์ที่ 5

สัปดาห์ที่ 6

รายละเอียดการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
- แนะนาพี่ ๆ ในแผนก
- เดินดูพ้นื ที่โปรโมชัน่ ต่าง ๆ ตามศูนย์การค้า
- ตรวจพื้นที่การจัดงาน Event
- ทาใบเสนอราคางาน โคอะลาร์มาช
- ช่วยการถ่ายทาโปรโมทคอนเท็นต์ 9 คาเฟ่ เกร๋ ไก๋ ในเวสต์เกต
- ทาใบเสนอราคาเช่าพื้นที่โปรโมชัน่ งาน รถยนต์
- ทาใบเสนอราคาเช่าพื้นที่โปรโมชัน่ งาน เก้าอี้นวดมาโกโตะ
- แจกป้ าย Tent Card ของโปรโมชัน่ The Grand Sale ตามร้านค้าภายในศูนย์
- ตรวจพื้นที่การจัดงาน Event ของ SuperSport
- ตรวจพื้นที่การจัดงาน Event ของ ชุมชนการท่องเที่ยว
- ช่วยการถ่ายทาโปรโมทคอนเท็นต์ 12 Dessert Café แสนอร่ อย
- เรี ยนรู ้การ BP ( Business Partner ) ให้กบั ลูกค้ารายใหม่
- จัดเอกสารสัญญาการเช่าพื้นที่ส่งคืนลูกค้า
- ทาใบเสนอราคาเช่าพื้นที่โปรโมชัน่ งาน เก้าอี้นวดเรสเตอร์
- นัง่ รับสมัครบัตร The 1 Card
- เดินสารวจเก็บข้อมูลและรายละเอียดมาทาคอนเท็นต์พอ่ ค้าแซ่บ
- ทาใบเสนอราคาเช่าพื้นที่โปรโมชัน่ งาน รถยนต์ MG
- นัง่ รับสมัครบัตร The 1 Card
- หา Contact ร้านช็อกโกแลต
- ดู Reference มาทาคอนเท็นต์พอ่ ค้าแซ่บ
- หา Contact ร้านช็อกโกแลต
- เดินทาแบบประเมินความพึงพอใจกับร้านค้าที่ร่วมแคมเปญ Happy Day By The
1 Card
- นัง่ รับสมัครบัตร The 1 Card
- โทรศัพท์เชิญลูกค้ามาร่ วมงาน Kids Club
- จัดเอกสารจดหมายเชิญลูกค้ามาร่ วมงาน Kids Club
- พิมพ์รายชื่อและที่อยู่ ติดหน้าซองเอกสารจดหมายงาน Kids Club
- นัง่ รับสมัครบัตร The 1 Card
- จัดเอกสารสัญญาการเช่าพื้นที่ส่งไปรษณี ยค์ ืนลูกค้า
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สัปดาห์ที่ 7

- หา Contact ร้านช็อกโกแลต
- พิมพ์หน้าซองจัดเอกสารสัญญาการเช่าพื้นที่ส่งคืนลูกค้า
- นัง่ รับสมัครบัตร The 1 Card
- โทรเชิญลูกค้ามาร่ วมออกบูธงาน Giant Wonderland
- ติดต่อขอ Contact ร้านค้าที่มาร่ วมบูธขายของภายในศูนย์การค้า
- ส่ง E-mail รายละเอียดของงาน Giant Wonderland ให้กบั ลูกค้า
- จัดเอกสารแจ้งกิจกรรมส่งเสริ มการขายของเดือนกรกฎาคมให้กบั ร้านค้าภายใน
ศูนย์การค้า
สัปดาห์ที่ 8 - เดินแจกเอกสารแบบฟอร์มตอบรับเข้าร่ วมกิจกรรมส่งเสริ มการขาย
- โทรเชิญลูกค้ามาร่ วมออกบูธงาน Giant Wonderland
- ส่ง E-mail รายละเอียดของงาน Giant Wonderland ให้กบั ลูกค้า
- ออกใบเสนอราคาเช่าพื้นที่โปรโมชัน่ งาน แจกใบปลิวโครงการบ้าน
บริ ษทั อรดา จากัด
- ทาการแจ้งขอเข้างาน Thailand Imperssive
- ทาการแจ้งขอเข้างาน แจกใบปลิวโครงการบ้าน De Lapis
- ทาการแจ้งขอเข้างาน รถยนต์ TOTOTA
- ทาใบเสนอราคางาน Giant Wonderland ของร้าน BBB Coffee House
- ทาใบเสนอราคางาน Giant Wonderland ของร้าน CoCoCha
- ทาใบเสนอราคางาน Giant Wonderland ของร้าน Super Milk
สัปดาห์ที่ 9 - ทาการออก BP ให้ลูกค้างาน Giant Wonderland ของร้าน BBB Coffee House
- โทรเชิญลูกค้ามาร่ วมออกบูธงาน Giant Wonderland
- ส่ง E-mail รายละเอียดของงาน Giant Wonderland ให้กบั ลูกค้า
- ทาการแจ้งขอเข้างาน รถยนต์ บริ ษทั พรปวีณ์ โปร
- ทาการแจ้งขอเข้างาน Dr.Life
- ทาการแจ้งขอเข้างาน แจกใบปลิว เมโทรลักซ์
- ทาการออก BP ให้ลูกค้างาน Giant Wonderland ของร้าน CoCoCha
- ทาการออก BP ให้ลูกค้างาน Giant Wonderland ของร้าน Super Milk
- โทรเชิญลูกค้ามาร่ วมออกบูธงาน Friday Night Market
สัปดาห์ที่ 10 - หา Contact ร้านช็อกโกแลต
- นัง่ รับสมัครบัตร The 1 Card
- โทรเชิญลูกค้ามาร่ วมออกบูธงาน Giant Wonderland
- ส่ง E-mail รายละเอียดของงาน Giant Wonderland ให้กบั ลูกค้า
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สัปดาห์ที่ 11

สัปดาห์ที่ 12

สัปดาห์ที่ 13

สัปดาห์ที่ 14

- ส่งใบ INVOICE การชาระเงินงาน Giant Wonderland ให้ร้าน Super Milk
- ส่งใบ INVOICE การชาระเงินงาน Giant Wonderland ให้ร้าน CoCoCha
- เดินเก็บแบบตอบรับการเข้าซ้อมอบรมดับเพลิง 23-24 กรกฎาคม ตามร้านค้า
ภายในศูนย์การค้า
- ส่งใบ INVOICE การชาระเงินงาน Giant Wonderland ให้ร้าน BBB Coffee
House
- โทรเชิญลูกค้ามาร่ วมออกบูธงาน Friday Night Market
- นัง่ รับสมัครบัตร The 1 Card
- แจกใบการปรับเปลี่ยนที่จอดรถของพนักงานตามร้านค้าภายในศูนย์การค้า
- ซ้อมอบรมดับเพลิงประจาปี 2561
- โทรเชิญลูกค้ามาร่ วมออกบูธงาน Friday Night Market
- นาเอกสารการจัดงานไปส่งให้ร้านค้าภายในศูนย์การค้า
- เขียนแบบฟอร์มการทาคืนเงินประกันให้ลูกค้า
- เก็บใบตรวจพื้นที่โปรโมชัน่ เข้าแฟ้ มตามเดือน
- นัง่ รับสมัครบัตร The 1 Card
- ทาการแจ้งขอเข้างาน Giant Wonderland ให้กบั ร้าน BBB Coffee House
- ทาการแจ้งขอเข้างาน Giant Wonderland ให้กบั ร้าน CoCoCha
- ทาการแจ้งขอเข้างาน Giant Wonderland ให้กบั ร้าน Super Milk
- ทาการแจ้งขอเข้างาน Giant Wonderland ให้กบั ร้าน Umm Milk
- ทาการแจ้งขอเข้างาน Giant Wonderland ให้กบั ร้าน Butter Brownise
- รวบรวมเอกสารงาน Giant Wonderland
- ทาการแจ้งขอเข้างาน Friday Night Market
- หา Contact ร้านขนม งาน Mini Sweet
- จัดเอกสารสัญญาเช่าส่งไปรษณี ยค์ ืนลูกค้า
- จัดเอกสารกิจกรรมส่งเสริ มการขายเดือนสิงหาคม
- จัดเอกสารใบเสร็จรับเงินส่งไปรษณี ยค์ ืนลูกค้า
- แจกเอกสารกิจกรรมส่งเสริ มการขายเดือนสิงหาคมตามร้านค้าภายในศูนย์การค้า
- หา Contact ร้านขนม งาน Mini Sweet
- นัง่ รับสมัครบัตร The 1 Card
- หา Contact ร้านขนม งาน Mini Sweet
- โทรเชิญลูกค้ามาร่ วมออกบูธงาน Mini Sweet
- จัดเอกสารสัญญาเช่าส่งไปรษณี ยค์ ืนลูกค้า
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- จัดเอกสารใบเสร็จรับเงินส่งไปรษณี ยค์ ืนลูกค้า
- ทาใบเสนอราคาเช่าพื้นที่โปรโมชัน่ งาน Botita
- ทาใบเสนอราคาเช่าพื้นที่โปรโมชัน่ งาน OTOP
สัปดาห์ที่ 15 - หา Contact ร้านขนม งาน Mini Sweet
- โทรเชิญลูกค้ามาร่ วมออกบูธงาน Mini Sweet
- ส่งเอกสารสัญญาเช่าพื้นที่ให้ลูกค้าเซ็นทาง E-mail
- ออก BP ลูกค้ารายใหม่ให้กบั บริ ษทั ธีร์.โปร จากัด
- ติดเลขบาร์โค้ดหลังบัตร The 1 Card
- นัง่ รับสมัครบัตร The 1 Card
สัปดาห์ที่ 16 - จัดเอกสารกิจกรรมส่งเสริ มการขายเดือนกันยายน
- จัดเอกสารสัญญาเช่าส่งไปรษณี ยค์ ืนลูกค้า
- จัดเอกสารใบเสร็จรับเงินส่งไปรษณี ยค์ ืนลูกค้า
- นาเอกสารสัญญาเช่าพืน้ ที่โปรโมชัน่ ไปให้ลูกค้าเซ็นที่ร้าน Runways
- แจกเอกสารกิจกรรมส่งเสริ มการขายเดือนกันยายนตามร้านค้าภายในศูนย์การค้า
- หา Contact ร้านขนม งาน Mini Sweet
- โทรเชิญลูกค้ามาร่ วมออกบูธงาน Mini Sweet
- นัง่ รับสมัครบัตร The 1 Card
- เช็คเลข BP ลูกค้ารายใหม่ของบริ ษทั ธีร์.โปร จากัด
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3.9 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้
3.9.1 อุปกรณ์ด้านฮาร์ ดแวร์
เครื่ องคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์มือถือ
เครื่ องปริ้ นเตอร์
เครื่ องสแกนเอกสาร
สมุดจดข้อมูล
โทรศัพท์
กล้องถ่ายรู ป
3.9.2 อุปกรณ์ด้านซอฟต์ แวร์
โปรแกรม Mixcrosoft Excel
โปรแกรม Mixcrosoft Word
โปรแกรม Mixcrosoft PowerPoint

