บทที่ 1
บทนำ
1.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถำนประกอบกำร
บริษัท ซำบีน่ำ ฟำร์ อสี ท์ จำกัด
12 ถนนอรุ ณอมริ นทร์ แขวงอรุ ณอมริ นทร์ เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
10700

รู ปที่ 1.1 แผนที่ต้ งั บริ ษทั
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1.2 ลักษณะกำรประกอบกำร ผลิตภัณฑ์ และกำรให้ บริกำรหลักขององค์ กร
บริ ษทั ซาบีน่า ฟาร์ อีสท์ จากัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2520 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้าน
บาท แบ่งเป็ นหุ ้น สามัญ 1,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท ปั จจุบนั มีทุนจดทะเบียน 145 ล้าน
บาทแบ่งเป็ นหุ น้ สามัญ 1,450,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท บริ ษทั ดาเนิ นธุ รกิจออกแบบผลิต
และจาหน่ายชุดชั้นใน โดยแบ่งลักษณะธุ รกิจออกได้เป็ น 2 ลักษณะดังนี้ คือ
 ธุ รกิจการออกแบบ ผลิต และจาหน่ายชุ ดชั้นในภายใต้เครื่ องหมายการค้า คือ “Sabina” ซึ่ ง
มีกลุ่มสิ นค้าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกช่วงอายุ และในทุกรู ปทรง ตั้งแต่
สิ นค้าสาหรับเด็ก, วัยรุ่ น, วัยสาว, วัยผูใ้ หญ่ สาหรับชุ ดชั้นในสตรี โดยทางบริ ษทั ได้แบ่ง
Collection ตามกลุ่ ม สิ นค้า หลาย Collection เช่ น Sabinie Cool Teen, Pretty
Perfect, Moldern Curve by Sabina Moldern V by Sabina, Soft Doomm, Viora, Gossip
Bra by Sabina ” และ อีกหลายๆ Collection เป็ นต้น เพื่อจาหน่าย ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
 ธุ รกิ จการออกแบบ ผลิต และจาหน่ายชุ ดชั้นในตามคาสั่งของลูกค้าซึ่ งเป็ นผูจ้ าหน่ายชุ ด
ชั้นในต่างประเทศ (OEM) เช่น สหรัฐอเมริ กา ยุโรป และสแกนดิเนเวีย เป็ นต้น
โดยรายได้หลักมาจากการจาหน่ายชุดชั้นในภายใต้เครื่ องหมายการค้าของตนเอง ซึ่ งนอกจากมี
การจัดจาหน่ายภายในประเทศผ่านห้างสรรพสิ นค้าทั้งในกรุ งเทพฯ และต่างจังหวัดแล้ว บริ ษทั ย่อยยังมี
การจาหน่ายชุ ดชั้นในภายใต้เครื่ องหมายการค้า SABINA, SABINIE และ SBN ที่จดทะเบียนเรี ยบร้อย
แล้วในต่างประเทศเช่นกัน การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรี ภายใต้เครื่ องหมายการค้าของตนเองใน
ต่างประเทศนั้น เป็ นการขายขาดให้แก่ตวั แทนจาหน่ายซึ่ งจะนาสิ นค้าไปวางจาหน่ายในห้างสรรพสิ นค้า
เป็ นส่ วนใหญ่ เช่นในประเทศสิ งคโปร์ และยังมีการขายขาดให้กบั ผูน้ าเข้าในต่างประเทศซึ่ งซื้ อสิ นค้า
จากบริ ษทั ย่อยแล้วนาไปขายต่อ เช่นในพม่า, บรู ไนและตุรกี
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1.3 รู ปแบบกำรจัดกำรองค์ กร และกำรบริหำรงำนขององค์ กร
1.3.1 โครงสร้างขององค์กร

รู ปที่ 1.2 โครงสร้างองค์กรของบริ ษทั ซาบีน่า ฟาร์ อีสท์ จากัด
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1.3.2 คณะผูบ้ ริ หารบริ ษทั

นำย วิโรจน์ ธนำลงกรณ์
ประธานกรรมการ

นำย บุญชั ย ปั ณฑุรอัมพร
นำย อภิสิทธิ์ จงกิตติพงศ์
นำงสำว สมศรี ศรีปทุมรัก
กรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานบัญชี ผูอ้ านวยการสายงานขายในประเทศ

นำย อมรเทพ อสี ปัญญำ
ผูอ้ านวยการสายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุ รกิจ

นำงสำววชิรวรรณ แย้มศรี
ผูอ้ านวยการสายงานทรัพยากรมนุษย์
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รู ปที่ 1.3 คณะผูบ้ ริ หารบริ ษทั ของบริ ษทั ซาบีน่า ฟาร์ อีสท์ จากัด
1.4 ตำแหน่ ง และลักษณะงำนทีน่ ักศึกษำได้ รับมอบหมำย
นักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้ไปปฏิบตั ิงาน
สหกิ จศึ กษาระหว่างวันที่ 17 มิ ถุนายน พ.ศ.2556 ถึ งวันที่ 11 ตุ ลาคม พ.ศ.2556 ในตาแหน่ ง
โปรแกรมเมอร์ (Programmer) ณ บริ ษ ทั ซาบี น่า ฟาร์ อีส ท์ จากัด โดยได้รับ มอบหมายให้พ ฒ
ั นา
โปรแกรมแจ้งปัญหาทางด้าน Software ของผูใ้ ช้งานในบริ ษทั โดยใช้เครื่ องมือ Microsoft Visual Studio
2010 ภาษา C# ในการพัฒนาโปรแกรม และจัดเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2008
โดยระบบจะประกอบไปด้วยส่ วนสาคัญ ดังนี้
 ระบบแจ้งปั ญหาส่ วนของผูใ้ ช้ (พนักงาน)
เป็ นส่ วนที่ผใู ้ ช้งานสามารถแจ้งปั ญหาทางด้านซอฟต์แวร์ เพื่อให้ผดู้ ูแลระบบ
แจ้งวิธีการแก้ไขกลับมา
 ระบบแจ้งวิธีแก้ไขส่ วนของผูด้ ูแลระบบ (IT)
เป็ นส่ วนที่สามารถเรี ยกดูเอกสารทั้งหมดของผูใ้ ช้งานที่แจ้งปั ญหามาทั้งหมด
ได้ และทาการแจ้งวิธีการแก้ปัญหาให้กบั ทางผูใ้ ช้งาน
และยังได้รับมอบหมายให้ช่วยงานในส่ วนของแผนก Technical Support เช่น
 การเข้าสาย LAN
 การดึงข้อมูลสิ นค้า
 การอัพเดทโปรโมชัน่ สิ นค้า
 การแก้ปัญหา LAN ขาดการเชื่อมต่อ
 การเก็บสายคอมพิวเตอร์ ให้เป็ นระเบียบ
 การทาความสะอาดเครื่ องคอมพิวเตอร์
 การลง Windows XP และ Windows 7
 การ Ghost เครื่ องคอมพิวเตอร์
 เป็ นผูช้ ่วยในการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ ให้กบั พนักงานขาย
 การทากิจกรรม 5 ส. กิจกรรมเย็บเต้านมเทียมสู ้ภยั มะเร็ งเต้านม
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1.5 ชื่อและตำแหน่ งงำนของพนักงำนทีป่ รึกษำ
นายศรัญยู ทรงประกอบ

ตาแหน่ง: Programmer

นายประเสริ ฐศักดิ์ กิตติธรรม ตาแหน่ง: Technical Support
1.6 ระยะเวลำทีป่ ฏิบัติงำน
เริ่ มเข้ามาปฏิบตั ิงานที่บริ ษทั ซาบีน่า ฟาร์ อีสท์ จากัด ตั้งแต่วนั ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2556 ถึงวันที่
11 ตุลาคม พ.ศ.2556

