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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
3.1.1 ชื่อสถานประกอบการบริ ษทั

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

3.1.2 ที่ต้ งั สถานประกอบการ

7/222 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุ นอมริ นทร์ เขตบางกอก
น้อย, 10700 Tel. 028-775-000

ภาพที่ 3.1. โลโก้ บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

ภาพที่ 3.2 แผนที่ บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
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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 สหยู เ นี่ ย น และกลุ่ ม บุ ค คลอื่ น ๆ ปั จ จุ บ ัน ดู แ ลโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์อยูท่ ้ งั หมด 29 แห่ง และกาลังก่อสร้างเพิ่มอีก 6 แห่ง
เซ็นทรัลพัฒนาได้ก่อตั้งขึ้น จากความคิดในการทาศูนย์การค้าแบบครบวงจรในหนึ่ งเดียว ที่
รวมทั้งศูนย์อาหาร สถาบันความงาม ศูนย์สุขภาพ โรงภาพยนตร์ และห้างสรรพสิ นค้าเข้าไว้ดว้ ยกัน
ของสัมฤทธิ์ จิราธิ วฒั น์ ซึ่ งได้เริ่ มก่อตั้งขึ้นในวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2523 โดยมีทุนจดทะเบียน 300
ล้านบาท โดยเป็ นการลงทุนร่ วมกันระหว่าง กลุ่มเซ็ นทรัล กลุ่มเตชะไพบูลย์ กลุ่มสหยูเนี่ ยน และ
กลุ่มบุคคลอื่น ๆ ซึ่ งมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการพัฒนาศูนย์การค้าเพื่อการค้าปลีกแบบครบวงจรใน
หนึ่ งเดี ยว หลังจากนั้นสองปี จึงได้เปิ ดตัว ศูนย์การค้าเซ็ นทรัลพลาซา สาขาลาดพร้ าว ขึ้นเป็ นแห่ ง
แรกในประเทศ ท่ามกลางสภาวะธุ รกิจที่กาลังย่าแย่อยูใ่ นขณะนั้น จึงได้หยุดการขยายสาขาเพิ่มเติม
ถึง 10 ปี และจึงเริ่ มกลับมาขยายสาขาเพิ่มเติมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 เป็ นต้นมา
ความสาเร็ จของเซ็นทรัลพัฒนาอยูท่ ี่การเลือกทาเลที่ดีที่สุดสาหรับการตั้งสาขาซึ่ งตลอด 30
ปี ที่ผ่านมาเซ็ นทรัลพัฒนาสามารถเลื อกสรรที่ ดินและ ทาเลที่เหมาะสมกับการพัฒนาศูนย์การค้า
ประสบการณ์ ในการดาเนิ นกิ จการค้าปลี กร่ วมกับการทาสารวจที่ละเอียดถี่ถว้ นนั้นทาให้เซ็นทรัล
พัฒนาสามารถเลือกสรรทาเลที่มีศกั ยภาพสู งสุ ดที่จะนาไปสู่ ความสาเร็ จในอนาคตยิง่ ๆ ขึ้นไป
3.2.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด(มหาชน) ประกอบธุ รกิ จหลักคือการพัฒนาศูนย์การค้าขนาด
ใหญ่และธุ รกิ จให้เช่ าพื้นที่ และให้บริ การพื้นที่ คา้ ปลี กภายในศูนย์การค้า นอกจากนี้ ยงั ประกอบ
ธุ รกิ จพัฒนาบริ การและให้เช่าพื้นที่อาคารสานักงานอาคารที่พกั อาศัย และธุ รกิ จโรงแรม ซึ่ งเป็ น
ธุ รกิ จสนับ สนุ นเพื่ อเพิ่ มประโยชน์ จากการใช้ที่ดิน การขยายฐานรายได้และสนับ สนุ นธุ รกิ จ
ศูนย์การค้าให้มีผใู ้ ช้บริ การเพิ่มมากขึ้น พร้ อมกันนี้ ยงั ประกอบธุ รกิ จที่เกี่ ยวเนื่ องและส่ งเสริ มกัน
อาทิ การให้บริ การสวนน้ า สวนพักผ่อน และศูนย์อาหาร ภายในศูนย์การค้าบางโครงการเพื่ออานวย
ความสะดวกแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การ โดยการเปิ ดให้บริ การนั้นจะพิจารณาจากความเหมาะสม
ของทาเลที่ต้ งั และความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายเป็ นสาคัญรวมทั้ง มีการลงทุนในกองทุน
รวมอสั ง หาริ มทรั พ ย์เ พื่ อ การค้า ปลี ก และเป็ นผู ้บ ริ หารอสั ง หาริ มทรั พ ย์ใ ห้ แ ก่ ก องทุ น รวม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการค้าปลีก ซึ่ งธุ รกิจของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยแบ่งออกเป็ น 6 ประเภท คือ
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(1) การพัฒนาและให้เช่าพื้นที่และให้บริ การพื้นที่คา้ ปลีกภายในศูนย์การค้า
(2) อาคารสานักงาน
(3) ธุ รกิจโรงแรม
(4) อาคารที่พกั อาศัย
(5) สวนน้ าและสวนพักผ่อน
(6) ศูนย์อาหาร
3.3 รู ปแบบการจัดองค์ กรและการบริหารงานขององค์ กร
โครงสร้ างองค์ กร

ภาพที่ 3.3 โครงสร้างองค์กรบริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
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คณะผู้บริหาร

ภาพที่ 3.4 คณะผูบ้ ริ หารบริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
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คณะกรรมการบริษัท

ภาพที่ 3.5 คณะกรรมการบริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
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ภาพที่ 3.6 ผังองค์กร (แผนกกลยุทธ์การตลาด ปิ่ นเกล้า)
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3.4 ตาแหน่ งงานและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตาแหน่งที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
นักศึกษาที่ปฏิบัติงาน
ชื่อ : นางสาวนงชนก หอมมาลา
รหัสนักศึกษา : 5804600232
คณะ/ภาควิชา : คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณา
ตาแหน่ งทีไ่ ด้ รับมอบหมาย : เจ้าหน้าที่การตลาด (ฝ่ าย Event , Sale Promotion และ ดูแลพื้นที่)
3.4.2 ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
คิดคอนเซปต์ของงาน Ice Village ติดต่อประสานงานกับทางร้ านค้าที่ขายสิ นค้าเกี่ยวกับ
ของหวานและไอศครี มต่างๆ เพื่อทาการเชิญให้เข้าร่ วมออกบูธในงาน Ice Village ที่จดั ขึ้นพร้อมทั้ง
ส่ งจดหมายเชิญต่างๆ เพื่อส่ งรายละเอียด กิจกรรมและกาหนดการ วัน เวลาและสถานที่ ทั้งหมดใน
การจัดกิ จกรรม ดูแลประสานงานกับบริ ษทั ออกาไนเซอร์ รวมทั้งติดต่อประสานงานเพื่อจัดหา
สถานที่จอดรถ VIP ในส่ วนของการประชาสัมพันธ์งานก็ได้มีหน้าที่นา Tent Card จากฝ่ ายศิลป์ เพื่อ
นาไปประชาสัมพันธ์ Sale Promotion ในงาน Ice Village ที่ร้านอาหารทุกร้านภายในศูนย์การค้า
เพื่อเชิ ญชวนร้านอาหารให้เข้าร่ วมกิจกรรม Sale Promotion ภายในงาน Ice Village ซึ่ งเป็ นการ
กระตุน้ ยอดขายของทางร้านได้อีกด้วย ตลอดจนดูแลความเรี ยบร้อยทั้งหมดภายในงาน
3.5 ชื่อตาแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา
3.5.1 คุณ พิศิษฐ์ โนรี วงศ์ ตาแหน่ง หัวหน้าแผนกการตลาด
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
3.7.1 ระยะเวลา 16 สัปดาห์ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 18 สิ งหาคม 2560
3.7.2 วันเวลาในการปฏิบตั ิสหกิจวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น
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3.7 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ( ตารางที่ 3.8 )
ระยะเวลา

รายละเอียดการปฎิบัติงานสหกิจ

สั ปดาห์ ที่ 1

จัดกิจกรรมดอกดารารัตน์ แทนใจ ถวายแด่ พ่อ และดูแลความเรียบร้ อยทั้งหมดภายในงาน

สั ปดาห์ ที่ 2

ดูแลความเรียบร้ อยของพืน้ ที่ทจี่ ัดงาน Event ทุกชั้ น ทุกงานภายในศูนย์ การค้ า , ประสานงานกับ
ลูกค้ างาน Event

สั ปดาห์ ที่ 3

เข้ าประชุ มเรื่องการจัดงานและแบ่ งหน้ าทีร่ ับผิดชอบของแต่ ละแผนกของงาน Ice Village

สั ปดาห์ ที่ 4

ติดต่ อร้ านค้ าภายในศูนย์ การค้ า และร้ านค้ าภายนอกให้ มาร่ วมเป็ น Partner หลักในการจัดงาน
Ice Village

สั ปดาห์ ที่ 5

รวบรวมรายชื่อสื่ อประชาสั มพันธ์ ต่างๆ ทีจ่ ะใช้ ในงาน Ice Village

สั ปดาห์ ที่ 6

ประสานงานกับลูกค้ าเพือ่ คอนเฟิ ร์ มการร่ วมออกบูธร้ านค้ าและแจ้ งรายละเอียดต่ างๆ ภายในงาน
Ice Village

สั ปดาห์ ที่ 7

เก็บภาพสื่ อโฆษณาทีใ่ ช้ ในการประชาสั มพันธ์ กจิ กรรมงาน Ice Village

สั ปดาห์ ที่ 8

Setup งาน Ice Village จัดเตรียมพืน้ ที่บริเวณชั้น G โซน PGE,PGF

สั ปดาห์ ที่ 9

ประชาสั มพันธ์ Sale Promotion ภายในงานและดูแลความเรียบร้ อยทั้งหมดของงาน Ice Village

สั ปดาห์ ที่ 10

ประเมินผลการจัดกิจกรรมพิเศษจาก CPD form

สั ปดาห์ ที่ 11

เข้ าประชุ มเรื่อง แคมเปญงาน The Mask Collection , งาน Big Bike

สั ปดาห์ ที่ 12

ทาหน้ าทีป่ ระชาสั มพันธ์ แคมเปญและ Sale Promotion ของแคมเปญ The Mask Collection

สั ปดาห์ ที่ 13

ประสานงานกับลูกค้ าเพือ่ เชิ ญเข้ าร่ วมออกบูธงาน Big Bike

สั ปดาห์ ที่ 14

ดูแลความเรียบร้ อยของพืน้ ที่ทจี่ ัดงาน Event ภายในศู นย์ การค้ า

สั ปดาห์ ที่ 15

ดูแลความเรียบร้ อยของพืน้ ที่ทจี่ ัดงาน Event ภายในศู นย์ การค้ า

สั ปดาห์ ที่ 16

ดูแลความเรียบร้ อยของพืน้ ที่ทจี่ ัดงาน Event ภายในศู นย์ การค้ า
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3.9 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
3.9.1 อุปกรณ์ ด้านฮาร์ ดแวร์
เครื่ องคอมพิวเตอร์
สมุดจดข้อมูล
โทรศัพท์มือถือ
กล้องถ่ายรู ป
เครื่ องปริ้ นเตอร์
3.9.2 อุปกรณ์ ด้านซอฟต์ แวร์
โปรแกรม Microsoft Word
โปรแกรม Microsoft Excel
โปรแกรม Microsoft Power point

