บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
3.1.1 ชื่อสถานประกอบการ

บริ ษทั คิง เพาเวอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด

3.1.2 ที่ต้ งั สถานประกอบการ

เลขที่ 8 ซอยรางน้ า ถนนรางน้ า แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี จังหวัดกรุ งเทพฯ 10400
หมายเลขโทรศัพท์ 026778888

รู ปที่ 3.1 ตราสัญลักษณ์ (Logo) บริ ษทั คิง เพาเวอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด

รู ปที่ 3.1 แผนที่บริ ษทั คิง เพาเวอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั คิงเพาเวอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด เป็ นบริ ษทั ชั้นนาด้านธุ รกิ จค้าปลี ก เติมเต็ม
ทุกความต้องการของนักเดินทาง ด้วยคุณภาพสิ นค้าจากแบรนด์ดงั ทัว่ โลก ในราคาปลอดอากร เติม
เต็มประสบการณ์ ช้อปด้วยสิ นค้าแฟชั่น บริ ษทั คิงเพาเวอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด ก่อตั้งในปี
พ.ศ. 2532 โดยวิชยั ศรี วฒั นประภา ใช้ชื่อเดิมว่า บริ ษทั ดาวน์ทาวน์ ดี.เอฟ.เอส (ไทยแลนด์) จากัด
ได้ร่วมทุนกับ ททท. เปิ ดดาเนิ นกิ จการร้ านค้าปลอดอากรในเมื องเป็ นรายแรกในประเทศไทย ณ
อาคารมหาทุนพลาซ่ า ถนนเพลินจิต ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 - 2549 ได้รับสัมปทานจากการท่าอากาศ
ยานแห่ งประเทศไทย (ปั จจุบนั คื อ บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)) เข้าบริ หารร้ านค้า
ปลอดภาษี ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง เชี ยงใหม่ ภูเก็ต และหาดใหญ่ ซึ่ งได้เปลี่ยนชื่ อเป็ น บริ ษทั คิง
เพาเวอร์ แท็กซ์ฟรี จากัด และในปี พ.ศ. 2549 ได้เข้ามาดาเนินการสิ นค้าปลอดอากร ที่ ท่าอากาศยาน
สุ วรรณภู มิ โดยในเดื อนธันวาคม พ.ศ. 2552 บริ ษทั ได้รับพระราชทานตราตั้งห้างครุ ฑ ตั้งอยู่ที่
สานักงานใหญ่ ถนนรางน้ า

รู ปที่ 3.2 King Power Duty Free Rangnam Bangkok

กลุ่มบริษัทคิงเพาเวอร์
- บริ ษทั คิง เพาเวอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
ดาเนิ นธุ รกิ จร้ านค้าปลอดอากรในเมือง จาหน่ ายสิ นค้าปลอดภาษีและปลอดอากร ณ คิง เพาเวอร์
คอมเพล็กซ์ ถนนรางน้ า, คิง เพาเวอร์ พัทยา คอมเพล็กซ์ และ คิง เพาเวอร์ ศรี วารี คอมเพล็กซ์ และ
ธุ รกิ จป้ ายไฟโฆษณา ภายในอาคารผูโ้ ดยสารในประเทศและระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยาน
สุ วรรณภูมิ, ดอนเมือง และภูเก็ต พร้ อมทั้งธุ รกิ จบริ หารโรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ , ร้านอาหาร
รามายณะ และร้านอาหารลามูน
- คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี
ด้วยการบริ หารแบบมืออาชีพ คิง เพาเวอร์ จึงได้รับสัมปทานจากการท่าอากาศยานไทย ให้ดาเนิ น
ธุ รกิ จจาหน่ ายสิ นค้าปลอดภาษีและอากร ภายในโถงผูโ้ ดยสารขาออกและขาเข้าระหว่างประเทศ
ภายในท่ า อากาศยานหลัก ทัว่ ภู มิ ภ าคของประเทศ ได้แ ก่ ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ ดอนเมื อ ง
เชี ยงใหม่ ภูเก็ต และหาดใหญ่ ทาให้ชื่อของ คิง เพาเวอร์ ติดอันดับร้านค้าดิ วตี้ ฟรี ชั้นนาของโลก
และเป็ นที่รู้จกั มาจวบจนปัจจุบนั
- บริ ษทั คิง เพาเวอร์ แท็กซ์ฟรี จากัด
ดาเนิ นธุ รกิ จร้ านค้าปลอดภาษี จาหน่ ายสิ นค้าของที่ ระลึ กและสิ นค้าไทย ในอาคารผูโ้ ดยสารใน
ประเทศ และอาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภู มิ และดอนเมื องธุ รกิ จ
จาหน่ ายสิ นค้าและของที่ระลึ ก ณ ท่าอากาศยานฯ โดยกลุ่มธุ รกิ จ “คิง เพาเวอร์ ” ประกอบกิ จการ
จาหน่ายสิ นค้าและของที่ระลึก ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
- บริ ษทั คิง เพาเวอร์ สุ วรรณภูมิ จากัด (KPS)
ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ในเครื อ คิง เพาเวอร์ กรุ๊ ป ได้รับอนุ ญาตจากท่าอากาศยานไทยในปี พ.ศ. 2547 ให้
บริ หารจัดการพื้นที่เชิ งพาณิ ชย์ท้ งั หมดในท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิแต่เพียงผูเ้ ดี ยว (ไม่รวมร้ านค้า
ปลอดภาษีและอากรซึ่งบริ หารจัดการโดย คิง เพาเวอร์ ภายใต้อีกสัมปทานที่แยกออกไป)โดยบริ ษทั
ฯ มีอานาจปล่อยเช่าและบริ หารจัดการพื้นที่เชิงพาณิ ชย์ได้โดยตรง ประกอบด้วยร้านจาหน่ายอาหาร
และเครื่ องดื่ ม จุ ดแลกเปลี่ ย นเงิ นตราต่ า งประเทศ สิ่ ง อานวยความสะดวกด้า นการดู แลสุ ข ภาพ
และสปา สิ นค้าหัตถกรรมปลอดภาษี สิ นค้าของที่ระลึกและสิ นค้าโอท็อป ร้านโครงการหลวง ร้าน
ขายยา เคาน์เตอร์ ท่องเที่ยวและโรงแรม และร้านให้บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยบริ ษทั ฯ ดูแลผูเ้ ช่า
ทุกรายให้บริ การอย่างมีความรับผิดชอบ มีมาตรฐานและคุณภาพระดับสู งสุ ดเพื่อความพึงพอใจของ
นักเดิ นทาง ขณะเดี ยวกัน บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นให้ท่าอากาศยานไทยมี ผลประกอบการดี ที่สุดผ่านการ
บริ หารจัดการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดและเชิงพาณิ ชย์ที่ไม่หยุดนิ่ง
- บริ ษทั คิง เพาเวอร์ มาเก็ตติ้ง แอนด์ เมเนจเมนท์ จากัด เป็ นบริ ษทั ฯ ในเครื อ คิงเพาเวอร์
กรุ๊ ป ที่ดาเนิ นธุ รกิ จเกี่ ยวกับการจาหน่ ายสิ นค้าปลอดอากรบนเครื่ องบิน เที่ยวบินระหว่างประเทศ
โดยได้รับความไว้วางใจ จาก บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) ให้เป็ นผูด้ าเนินการจาหน่ายสิ นค้า

ปลอดอากรบนเครื่ องบินบนสายการบินไทย ปี 2550 ซึ่ งจากผลการดาเนิ นการดังกล่ าวส่ งผลให้
ได้รับเลือกจากอีก 3 สายการบินให้เป็ นผูด้ าเนินการจาหน่ายสิ นค้าปลอดอากรบนเครื่ องบิน สายการ
บินไทย แอร์ เอเชีย ปี 2553 สายการบินไทยสมายล์ ปี 2555 และสายการบินไทย แอร์ เอเชีย เอ็กซ์ ปี
2557
- บริ ษทั คิง เพาเวอร์ โฮเทล แอนด์ เมเนจเมนท์ จากัด บริ หารจัดการโรงแรม พูลแมน คิง
เพาเวอร์ กรุ งเทพ โรงแรมสไตล์รีสอร์ ทหรู ระดับห้าดาว ตั้งอยูใ่ จกลางกรุ งเทพฯ บนถนนศรี อยุธยา
ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของพื้นที่โครงการ คิง เพาเวอร์ คอมเพล็กซ์ ควบคุมการบริ หารงานโดย แอคคอร์
กรุ๊ ป เครื อข่ายธุ รกิจโรงแรมระดับโลก
ส่ วนงานภายในบริษัท
Group Airport Commercial
งานและหน้าที่ หลักของส่ วนงาน คื อ รั บผิดชอบการจัดรายการส่ งเสริ มการขาย การจัด
กิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ โดยมีหน้าที่หลักดังนี้
1.สร้ า งสรรค์แนวความคิ ด และพัฒนารู ป แบบกิ จกรรมส่ ง เสริ ม การขายและกิ จ กรรม
ทางการตลาดให้เกิดแรงจูงใจกับลูกค้าอย่างสม่าเสมอ
2.ประสานงานกับหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องและผูป้ ระกอบการแต่ละรายเพื่อดาเนิ นกิ จกรรม
ส่ งเสริ มการขายตามแผน และกลยุทธ์ในการส่ งเสริ มการขายเพื่อผลักดันยอดขายให้เป็ นไปตาม
เป้าหมาย
3.สร้ า งและรั ก ษาความสั ม พัน ธ์ อ ัน ดี ก ับ พัน ธมิ ต ร เพื่ อ พัฒ นาและรั ก ษาผลประโยชน์
ทางการค้าร่ วมกัน ( Supplier Relation Management)
Group Merchandising
งานและหน้าที่หลักของส่ วนงาน คือจัดรายการส่ งเสริ มการขายจัดกิจกรรมแต่ละรายการใน
การสนับสนุนสิ นค้าและบริ การต่างๆภายใน ออกแบบแบนด์ที่เป็ นเอกลักษณ์ จัดสถานที่ทารายการ
Development & HRM
งานและหน้าที่หลักของส่ วนงาน คือ
1. ก าหนดเส้ นทางพัฒนาขี ดความสามารถ (Competency Development Roadmap) ตาม
สายอาชีพของพนักงาน
2.บริ หารจัดการความรู ้ขององค์กรให้พนักงานเข้าถึงความรู ้ มีการแบ่งปั น แลกเปลี่ยนและ
นาความรู ้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงาน

Group ICT
งานและหน้าที่หลักของส่ วนงาน คือ
1.คอมพิวเตอร์ เบื้องต้นเพื่อให้สามารถเรี ยนรู ้และเข้าใจในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ในส่ วน
งานของระบบงาน King Power เบื้องต้น ไม่วา่ จะเป็ นการใช้งานทั้งทางด้าน Hardware หรื อแนะนา
การใช้งาน Software ต่างๆ
2.การใช้ Microsoft Excel ชั้นสู ง โดยเน้นการนาคาสั่งต่างๆ ของ Ms Excel มาใช้งาน ให้
เกิดประโยชน์สูงสู ด โดยมีเอกสารในการอบรมในหลักสู ตร
Group Legal & General Administration
งานและหน้าที่หลักของส่ วนงาน คือการให้บริ การจัดทาเอกสารสัญญา บันทึกข้อตกลงให้
หน่ ว ยงานต่ า งๆ รวมทั้ง การตรวจสอบความถู ก ต้อ งของเอกสารที่ แ ต่ ล ะต้น สั ง กัด ท าขึ้ น เพื่ อ
ประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั นอกจากนี้ งานของฝ่ ายฯ ยังครอบคลุมถึงการขอใบอนุ ญาตต่างๆ การ
จัดหา และเก็ บ รั ก ษาเอกสารส าคัญที่ เกี่ ย วข้องกับ การดาเนิ นการของบริ ษ ทั ส่ วนงาน และฝ่ าย
กฎหมายต้องมี ก ารปรั บปรุ ง เนื้ อหาเพิ่ม เติ มในทุ กๆ ด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับการเติ บ โตอย่า ง
รวดเร็ วของบริ ษทั
Group Accounting
ฝ่ าย Cashier Department งานในความรับ ผิดชอบของฝ่ ายฯจะเกี่ ยวข้องกับการบริ ก ารรั บ
ชาระค่าสิ นค้าในรู ปแบบต่าง ๆตามข้อกาหนดของบริ ษทั ประสานงานกับฝ่ ายปฎิบตั ิการร้านค้าใน
การช่ วยเหลื อเเละให้ค าเเนะนากับลู กค้า ตลอดจนจัดเก็ บ เงิ นสดเเละตัวเเทนเงิ นสดต่ า ง ๆ จาก
ยอดขายประจาวัน เเละตรวจเช็ คความถู กต้อง ก่ อนนาส่ งรวมถึ ง ออกเอกสารใบกากับภาษี เ ต็ม
รู ปแบบเเละเอกสารการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสาหรับนักท่องเที่ยว(PP10)ตลอดจนสรุ ปยอดรายได้
ประจาวันเเละจัดทารายงานเเยกประเภทเงิ นรับเพื่อใช้ประกอบการนาส่ งเงิ นรายได้เข้าต่อให้ฝ่าย
ปฎิบตั ิการการเงิน นอกจากนั้น การจัด เตรี ยมเเลกธนบัตรย่อย เหรี ยญสกุลต่าง ๆ ให้เพียงพอต่อการ
ใช้สารองทอนในร้านค้า
Group Finance
ทาหน้าที่ในการควบคุมวงเงินให้เป็ นไปตามแผนและตามงบประมาณการสั่งซื้ อสิ นค้าจาก
ต่างประเทศประจาเดือน ที่ได้รับการอนุ มตั ิโดยการสั่งซื้ อสิ นค้าจากต่างประเทศ แบ่งออกเป็ น 2 วิธี
คือ การสั่งซื้ อแบบดาเนิ นการเปิ ดเลตเตอร์ ออฟเครดิต (Letter of Credit) และการสั่งซื้ อแบบ (Open
Account) หรื อ ธุ ร กรรมประเภทเงิ น โอนต่ า งประเทศเพื่ อ ช าระค่ า สิ น ค้า (Outward Remittance)
ให้กบั บริ ษทั เพื่อนามาใช้ในภารกิ จต่าง ๆ ของบริ ษทั ในเครื อ และการทาเช็คสั่งจ่ายเจ้าหนี้ การค้า
และค่าใช้จ่ายต่างๆ

3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร
ประธานกรรมการ

ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร

รองกรรมการผู้อานวยการสายงาน

ผู้อานวยการอาวุโสส่ วนงาน

ผู้จัดการฝ่ าย

ผู้จัดการแผนก

หัวหน้ างานอาวุโส

หัวหน้ างาน

เจ้ าหน้ าที่

3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตาแหน่งที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
นายวสุ ธร สุ ดดี นักศึกษาฝึ กงานส่ งเสริ มความสัมพันธ์พนักงาน ( Graphic Design )
3.4.2 ลักษณะงานที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมายดาเนิน
ได้รับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึ กษา คุณจิราวุฒิ บุตกตัญญู นอกเหนื อจากการ
โครงงานคือ เป็ นคนออกแบบ Add Poster artwork design ต่างๆ และตัดต่อวีดีโอ
3.5 ชื่ อ สกุลและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
3.5.1 คุณจิราวุฒิ บุตกตัญญู
3.5.2 ตาแหน่ง ผูจ้ ดั การแผนกส่ งเสริ มความสัมพันธ์พนักงาน
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงานสหกิจศึกษา
3.6.1 ระยะเวลาในการดาเนินงาน วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 – 31 สิ งหาคม 2561
รวม16 สัปดาห์
3.6.2 วันเวลาในการปฏิบตั ิสหกิจ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 น. – 18.00 น.

3.7 ขั้นตอนและวิธีดาเนินงาน
ระยะเวลา

รายละเอียดการปฏิบตั ิงานสหกิจ

สัปดาห์ที่ 1

เรี ยนรู ้งานขั้นเบื้องต้น และความรับผิดชอบของแผนก

สัปดาห์ที่ 2

ดูงานของพี่ในทีมและช่วยออกแบบ Ads

สัปดาห์ที่ 3

ตัดต่อวีดี ทา handbook employee

สัปดาห์ที่ 4

ตัดต่อวีดีโอ , ช่วยงานเอกสาร

สัปดาห์ที่ 5

ทา handbook employee , Artwork

สัปดาห์ที่ 6

ทา handbook employee , Artwork

สัปดาห์ที่ 7

ทา handbook employee , Artwork

สัปดาห์ที่ 8

ทา handbook employee , Artwork

สัปดาห์ที่ 9

ออกแบบ และผลิต Artwork , infographic และช่วยงานเอกสาร

สัปดาห์ที่ 10

ออกแบบ และผลิต Artwork , infographic และช่วยงานเอกสาร

สัปดาห์ที่ 11

ออกแบบ และผลิต Artwork , infographic

สัปดาห์ที่ 12

ออกแบบ และผลิต Artwork , infographic

สัปดาห์ที่ 13

ออกแบบ และผลิต Artwork , Ads

สัปดาห์ที่ 14

ออกแบบ และผลิต Artwork , Ads

สัปดาห์ที่ 15

ออกแบบ และผลิต Artwork , infographic

สัปดาห์ที่ 16

ออกแบบ และผลิต Artwork , infographic
ตารางที่ 3.1 ตารางรายละเอียดการปฏิบตั ิงาน

3.8. อุปกรณ์และเครื่ องมือที่ใช้
3.8.1 อุปกรณ์ดา้ นฮาร์ดแวร์
เครื่ อง HP Omen 1 เครื่ อง
3.8.2 อุปกรณ์ดา้ นซอฟต์แวร์
โปรแกรม Adobe Photoshop
โปรแกรม Adobe Illustrator
โปรแกรม Adobe Premiere pro
โปรแกรม Adobe After effects
โปรแกรม Adobe Indesign
โปรแกรม Microsoft Word

