บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
3.1 สถานที่ต้งั
ชื่อสถานประกอบการ วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จากัด (มหาชน)
21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนวิภาวดี-รังสิ ต
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
ประเทศไทย
Tel. 0-2273 – 8884 ต่อ 224
แฟกซ์ 0-2273-8883
E-mail: webmaster@vgi.co.th

รู ปที่ 3.1 โลโก้บริ ษทั วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จากัด (มหาชน)
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ประวัติของบริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จากัด (มหาชน)

V: ทางานด้วยพลังแห่งความทุ่มเท G : เป็ นคนเก่ง คนดี มีความสุข I : สร้ างสรรค์ผลงาน ให้เป็ นเลิศ
บริ ษทั วี จี ไอ เป็ นบริ ษทั ที่มีวตั ถุประสงศ์ในการประกอบธุรกิจในด้านการตลาด การโฆษณา การ
ให้บริ การพื้นที่สื่อในเชิงพาณิ ชย์ในระบบรถไฟฟ้ าบีทีเอส สื่ อโฆษณาในสานักงานอาคาร ไม่ว่าจะโฆษณา
ภาพนิ่ งตาแหน่ งต่างๆ ในและนอกตัวรถไฟฟ้ าบีทีเอส และภาพเคลื่อนไหวในจอแอลอีดี และธุ รกิ จอื่นๆ
ได้แก่ เป็ นตัวแทนขายสื่ อโฆษณาจอ LED การให้บริ การสื่ อโฆษณาบนรถโดยสารด่วนพิเศษบีอาร์ ที และ
ยังมี สื่ อโฆษณาในระบบรถโดยสารในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริ ษทั วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จากัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. 2541 โดยใช้ชื่อว่า
โกลบอล เทคโนโลยีส์ แอนด์ เทเลคอม จากัด ต่อมาก็เปลี่ยนเป็ น วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จากัด จดทะเบียน
แปรสภาพเป็ น บริ ษทั มหาชน และยังจดทะเบียนในการเพิ่มทุน จาก 10 ล้านบาท เป็ น 400 ล้านบาท
โดยบริ ษทั วี จี ไอ โกลบอล มีเดี ย จากัด (มหาชน) หรื อ บริ ษทั ในเครื อ ได้ลงนามในสัญญากับ
บริ ษทั BTSC โดยได้รับสิ ทธิ ในการบริ หารพื้นที่สื่อโฆษณา และ พื้นที่เชิงพาณิ ชย์ บนสถานี 23 สถานี และ
ทุกขบวนรถไฟฟ้ า บี ที เอส และยังได้รับสิ ทธิ ในการโฆษณากับ บริ ษทั เซ็นทรัล วัดสัน จากัด โดยได้รับ
สิ ทธิในการบริ หารพื้นที่สื่อโฆษณาใน Watsons ทุกสาขาในประเทศไทย
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บริ ษทั วี จี ไอ โกลบอล มี เดี ย จากัด (มหาชน)ยังได้รับสิ ทธิ ในการบริ หารพื้นที่ สื่อโฆษณากับ
บริ ษทั เอกชัย ดีสทริ บิวชัน่ ซิสเทม จากัด ในพื้นที่ Non – Sales Floor ใน Tesco Lotus ทุกสาขาทัว่ ประเทศ
ไทย และยังมี Tesco Lotus Express จานวน 250 สาขา
และในส่ วน ของ Big C บริ ษทั วี จี ไอโกลบอล มีเดีย จากัด (มหาชน) ก็ยงั ได้รับสิ ทธิในการบริ หารพื้นที่สื่อ
โฆษณาทุกสาขาทัว่ ประเทศ โดยลงนามในสิ ทธิ บริ หารพื้นที่สื่อโฆษณากับ บริ ษทั บิกซี ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์
จากัด (มหาชน) และสิ ทธิบริ หารพื้นที่สื่ออีกมากมาย
ทั้งนี้ บริ ษทั วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จากัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นบนพื้นฐาน วิสยั ทัศในด้านธุระกิจสื่ อโฆษณาที่
มีอยู่ในวีถีการดาเนิ ดชี วิตของเราทุกๆคน ให้โดดเด่ น ด้วยเทคโนโลยีอนั ทันสมัยและตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าหรื อกลุ่มเป้ าหมาย โดยจะตั้งมัน่ อยูบ่ นพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และ
สิ่ งแวดล้อมและบริ ษทั วี จี ไอ โกลบอล มี เดี ย จากัด(มหาชน) ยังมุ่งมัน่ ที่ จะให้คาปรึ กษา คัดสรร และ
นาเสนอเครื อข่ายสื่ อโฆษณาที่มีอยูใ่ นวีถีการดาเนินชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกลับกลุ่มเป้ าหมาย กลุ่ม
ผูบ้ ริ โภค และคุม้ ค่าต่อการลงทุนของผูล้ งทุน
ตลอดระยะเวลา 13 ปี ที่ ผ่านมา บริ ษทั ประสบความสาเร็ จอย่างสู งในการพัฒนาธุ รกิ จด้านการ
ให้ บ ริ การเครื อข่ า ยสื่ อ โฆษณา โดยมี ก ารเติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ งทั้ง ในด้า นผลประกอบการ และขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน ซึ่ งผลสาเร็ จที่เกิดขึ้นดังกล่าว เป็ นผลมาจากการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งของบริ ษทั
และจะยังคงพัฒนาด้านความสามารถของบริ ษทั ต่อไปเรื่ อย ๆ

รู ปที่ 3.2 แผนที่บริ ษทั วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จากัด (มหาชน
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3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั บริ หารพื้นที่สื่อและให้บริ การพื้นที่สื่อ
โฆษณาในสานักงาน อาคาร ห้างสรรพสิ นค้า บนสถานี รถไฟฟ้ าโดยสาร บีทีเอส โดยมีท้ งั ภาพนิ่ ง และ
ภาพเคลื่อนไหว ในจอ LED เป็ นต้น

ตาแหน่ง Whole in train

ตัวอย่างผลงานของ บริ ษทั วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จากัด(มหาชน)
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ตาแหน่ง Train body

ตาแหน่ง Station signage

รู ปที่3.3 ตัวอย่างผลงาน ของบริ ษทั วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จากัด (มหาชน)
ตาแหน่ง Overhad boa
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3.3 รูปแบบการจัดองค์ กรและการบริหารงานองศ์ กร
คุณแล็พ ชน เนลสัน เหลียง รองประธานบริ ษทั
3.4 ตาแหน่ งงานและลักษณะงานที่นักศึกษาได้ รับมอบหมาย
นักศึกษาสหกิจปฎิบตั ิงานเป็ นฝ่ าย Sale support
ชื่อ : นางสาวปลายตะวัน ชิณวงศ์พรหม
รหัสนักศึกษา 5704600181
คณะ: นิเทศศาสตร์ ภาควิชาการโฆษณา
ลักษณะงานที่ได้ รับมอบหมาย
ได้รับมอบหมายในการจัดทาเกี่ยวกับ การทาสรุ ป Media จัดทาขึ้นเพื่อเป็ นข้อมูลสาหรับลูกค้าเป็ น
ข้อมูลในด้านคู่แข่งทางการตลาด
ได้รับมอบหมายในการจัดทา Memo การขออนุญาตแบบ ในการติดตั้งสื่ อโฆษณาบน บีทีเอส และ
บนสถานีต่างๆ ในส่ วนทั้งสถานีสายปกติและส่ วนต่อขยาย
ได้รับมอบหมายให้จดั ทาReport เป็ นการจัดทาขึ้นเพื่อวางบิลในการเก็บค่าใช้จ่ายจากลูกค้า และให้
ลูกค้าดูวา่ บริ ษทั ได้ทาการติดตั้งสื่ อโฆษณาตามที่ทาสัญญากับลูกค้าไว้
คุณ วิรัญชนา นาคประเสริ ฐ ตาแหน่ง CustomerService Supervisor – Mass Transit
(Support Sales AD)
ตาแหน่ งงานและลักษณะงานที่นักศึกษาได้ รับมอบหมาย
นักศึกษาสหกิจปฎิบตั ิงานเป็ นฝ่ าย Prpduction
ชื่อ : นางสาว มลฤดี สิ งหรา
รหัสนักศึกษา : 5704600200
คณะ: นิเทศศาสตร์ ภาควิชาการโฆษณา
ลักษณะงานที่ได้ รับมอบหมาย
เป็ นงานติดต่อสื่ อสารกับฝ่ าย Supplier กับฝ่ าย Sale support ในการตรวจสอบว่างานไปถึงขั้นไหน
แล้วบ้างเพื่อจะเป็ นคนกลางในการดาเนิดงานให้เสร็ จสิ้ นทันเวลาที่ตารางงานกาหนดเอาไว้
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3.5 ชื่อและตาแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา
คุณ วิรัญชนา นาคประเสริ ฐ ตาแหน่ง CustomerService Supervisor – Mass Transit
(Support Sales AD)
คุณ พิชญ์ แหวนกรณ์ ตาแหน่ง Sentor sales & marketing manager – mass transit
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
3.6.1 ระยะเวลา 15 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 – 25 สิ งหาคม 2560
3.6.2 วันเวลาในการปฏิบตั ิสหกิจ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 น. – 18.00 น.
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
การปฏิบตั ิงานกระบวนการผลิตและติดตั้งสื่ อโฆษณาบน BTS บริ ษทั วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จากัด
(มหาชน) มีตารางแสดงการทางานระยะเวลาจัดทาโครงงานสหกิจดังนี้
ตารางรายละเอียดการปฏิบัติงานสหกิจ
ขันตอนการท
้
างาน
เรี ยนรู้การทางาน ขันตอนการท
้
างาน
คิดชื่อโครงงาน และ ส่งชื่อโครงงาน
เขียนบทคัดย่อ ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤกษ
จัดทาบท ที่ 1 บทนา
บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง
จัดทา บทที่ 3 – 4 และ 5
สรุปขันตอนการท
้
าโครงงาน และ
ตรวจสอบความถูกต้ อง

พฤษภาคม

3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
 คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุต๊ 1เครื่ อง
 โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010
 โปรแกรม Microsoft Excel 2010
 โปรแกรม Microsoft Word 2010

มิถนุ ายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

