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สารจากกรรมการผู้จัดการ

ในระยะเวลากวา 25 ปที่ผานมา บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น

จำ�กัด (มห�ชน) ได้ครองตำ�แหน่งผู้บุกเบิกและนำ�เข้�ส�ยสัญญ�ณร�ยแรกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดย

ได้นำ�ปรัชญ�ในก�รดำ�เนินธุรกิจม�สร้�งเป็นปฏิญญ�ขององค์กรเพื่อยึดถือเป็นแนวท�งในก�รดำ�เนิน
ธุรกิจ ได้แก่ สินค้�คุณภ�พ ร�ค�ที่ถูกกว่� บริก�รที่ดีกว่� อันส่งผลให้ธุรกิจของบริษัทเติบโตม�
อย่�งต่อเนื่อง ภ�ยใต้วิสัยทัศน์ ก้�วสู่เป็นที่ 1 (INTERLINK No.1) จนส�ม�รถเข้�จดทะเบียนใน
ตล�ดหลักทรัพย์ MAI ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 ทั้งยังส�ม�รถแสดงให้เห็นถึงศักยภ�พของผลประกอบก�ร
ที่มีกำ�ไรทุกไตรม�สต่อเนื่องกันจนม�ถึงปัจจุบัน
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทในเครือ ในฐ�นะที่เป็นส่วน
หนึ่งของสังคม จึงมีคว�มตระหนักอยู่เสมอว่�คว�มรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหนึ่งในหัวใจหลักของก�ร
ดำ�เนินธุรกิจ โดยกำ�หนดแนวท�งก�รดำ�เนินธุรกิจให้เติบโตบนพื้นฐ�นของคว�มยั่งยืนไปกับก�รมุ่ง
มั่นพัฒน�สังคม ทั้งในด้�นเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และก�รตอบแทนสังคม ภ�ยใต้ปฏิญญ� “เติบโต ต่อ
เนื่อง และยั่งยืน” ด้วยมองว่�ก�รดำ�เนินธุรกิจไปพร้อมกับก�รพัฒน�สังคมเป็นสิ่งที่มีคว�มเกี่ยวข้อง
และมีคว�มจำ�เป็นที่จะต้องพึ่งพ�อ�ศัยกันอย่�งไม่ส�ม�รถหลีกเลี่ยงได้ ท�งบริษัทฯจึงมียุทธศ�สตร์
ก�รทำ� CSR ที่เริ่มต้นจ�กก�รขับเคลื่อนภ�ยในองค์กร ผ่�นก�รปลูกฝังจิตสำ�นึกและกระบวนก�รใน
ก�รทำ�ง�นของผู้บริห�รและพนักง�นทุกคนให้เกิดก�รซึมซับและนำ�ไปปฏิบัติจนเป็นนิสัย สร้�งคนดี
คนเก่ง ที่เป็นคนคุณภ�พของสังคม อันจะเป็นพลังในก�รขับเคลื่อนคว�มรับผิดชอบต่อสังคมภ�ยนอก
องค์กร โดยผ่�นโครงก�รต่�งๆที่มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่�ย
กระทั่งส�ม�รถพัฒน�สังคมให้เกิดคว�มยั่งยืนสูงสุด
จ�กจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ได้พย�ย�มสืบส�นแนวนโยบ�ยในก�ร
เป็นองค์กรที่มีคว�มรับผิดชอบต่อสังคมม�โดยตลอด ส่งผลให้ในปี 2555 กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ได้
รับร�งวัล CSRI Recognition 2013 ต่อเนื่องม�จนถึงปี 2556 จ�กสถ�บันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI)
ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นับเป็นคว�มภ�คภูมิใจและเป็นแรงผลักดันสำ�คัญที่ทำ�ให้บริษัทฯ
มีคว�มตั้งใจที่จะดำ�เนินนโยบ�ยก�รดำ�เนินธุรกิจควบคู่ไปกับคว�มรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้ธุรกิจ
ส�ม�รถก้�วต่อไปอย่�งต่อเนื่อง พร้อมกับสังคมที่ยั่งยืนสืบไปในอน�คต
น�งชลิด� อนันตรัมพร
กรรมก�รผู้จัดก�ร
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วิสัยทัศน์และกลยุทธ์
Vision and Strategy

วิสัยทัศน์และกลยุทธ์
(Vision and Strategy)
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำ�กัด (มห�ชน) จด
ทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 มีน�คม 2538 โดยก่อนหน้�นี้มีชื่อว่� บริษัท
อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น (ประเทศไทย) (จำ�กัด) หลังจ�กทำ�ก�รจด
ทะเบียนแล้ว บริษัทฯได้มีก�รโอนย้�ยธุรกิจและพนักง�นทั้งหมดจ�ก
แผนกเครือข่�ยคอมพิวเตอร์ (Network System) พร้อมสิทธิ์ในก�ร
เป็นตัวแทนจำ�หน่�ย (Distributor) ส�ยสัญญ�ณยี่ห้อ AMP (USA)
รวมทั้งโอนสินค้�คงคลังทั้งหมดม�จ�ก บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล
(1987) จำ�กัด ซึ่งในเวล�ต่อม�บริษัทดังกล่�วได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท
อินเตอร์ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จำ�กัด และกล�ยม�เป็นผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ของ
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำ�กัด (มห�ชน) โดยบริษัทฯได้
ประกอบธุรกิจท�งด้�นนำ�เข้�และจัดจำ�หน่�ยส�ยสัญญ�ณ ทั้งยังเป็น
บริษัทแรกที่นำ�เทคโนโลยีส�ยสัญญ�ณชนิด UTP (ปัจจุบันเรียกส�ย
LAN) ม�เผยแพร่ในประเทศไทยจนกล�ยเป็นที่แพร่หล�ยกันโดยทั่วไป
8
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บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำ�กัด (มห�ชน) ดำ�เนินธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร (Informtion and
Communication Technology : ICT) โดยมุ่งเน้นธุรกิจหลักไปที่
อุ ป กรณ์ ข่ � ยส�ยสั ญ ญ�ณคอมพิว เตอร์ แ ละสื ่อ ส�รโทรคมน�คม
(Cabling Business) ซึ่งได้รับก�รแต่งตั้งจ�กผู้ผลิตส�ยสัญญ�ณและ
อุปกรณ์เครือข่�ยจ�กต่�งประเทศให้เป็นตัวแทนจำ�หน่�ย(Distributor)
สินค้�ในประเทศไทย ได้แก่ สินค้�ยี่ห้อ LINK และ AMP นอกจ�กนี้
บริษัทฯยังเป็นผูบ้ ุกเบิกและพัฒน�ผลิตภัณฑ์ทเี่ กี่ยวข้องกับระบบข่�ย
ส�ยสัญญ�ณคอมพิวเตอร์และสื่อส�รโทรคมน�คม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
ตู้ใส่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อส�รประเภท 19” Rack ภ�ยใต้ยี่ห้อ
สินค้� 19” GERMANY EXPORT RACK ซึ่งบริษัทฯ ได้มีก�รจด
ทะเบียนเครื่องหม�ยก�รค้� ต�มพระร�ชบัญญัติลิขสิทธิ์ รวมถึงได้
มีก�รว่�จ้�งให้ บริษัท อี เอส อินเตอร์เนชั่นแนล (1991) จำ�กัด ซึ่ง
บริษัทฯได้ร่วมถือหุ้นร้อยละ 10 เป็นผู้ผลิตสินค้�ให้กับบริษัทฯ

ผลิต ภั ณฑ์ ท บี ่ ริ ษ ัท ฯนำ � ม�จัด จำ� หน่ � ยเป็น สิ นค้� ท�งด้� น
วิศวกรรม รวมทั้งมีโครงก�รก่อสร้�งขน�ดใหญ่ที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวช�ญ
ในก�รติดตั้งส�ยสัญญ�ณ บริษัทฯจึงได้มีก�รฝึกอบรมวิศวกรไว้เพื่อ
ดูแล พัฒน� ตรวจสอบคุณภ�พของผลิตภัณฑ์ รวมถึงมีส่วนช่วย
ในก�รสนับสนุนก�รข�ยสินค้�หรือบริก�ร นอกจ�กนั้นยังให้คว�ม
สำ�คัญกับก�รใช้เครื่องมือทดสอบทีท่ รงประสิทธิภ�พในก�รตรวจสอบ
คุณภ�พของสินค้� เพื่อสร้�งคว�มเชื่อมั่นในม�ตรฐ�นแก่ผู้บริโภคหรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่เสมอ ด้วยคว�มใส่ใจต่อคุณภ�พผลิตภัณฑ์และ
บริก�ร ส่งผลให้บริษัทฯได้รับคว�มไว้ว�งใจให้เป็นผู้ตรวจสอบระบบ
ส�ยสัญญ�ณและออกใบรับรองให้แก่ผู้รับเหม�ทั่วไป ทำ�ให้ในปี 2547
บริษัทฯได้มีก�รปรับเปลี่ยนโครงสร้�งแผนกวิศวกรรม จ�กเดิมที่เป็น
แผนกสนับสนุนก�รข�ยม�เป็นธุรกิจวิศวกรรม (Engineering) เพื่อดู
แลโครงก�รก่อสร้�งโดยเฉพ�ะ ได้แก่ ก�รว�งระบบข่�ยส�ยสัญญ�ณ
ไฟเบอร์ออฟติก และก่อสร้�งส�ยเคเบิล เช่น ส�ยเคเบิลใต้ทะเล
(Submarine Cable) ส�ยส่งไฟฟ้�แรงสูง (Transmission Line) และ
ส�ยเคเบิลใต้ดิน (Underground Cable) ฯลฯ เพื่อรองรับก�รพัฒน�
และก�รเติบโตที่สูงขึ้นของระบบโทรคมน�คมของประเทศไทย
สำ�หรับธุรกิจจัดจำ�หน่�ยนั้น ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีตัวแทน
จัดจำ�หน่�ย (Dealer) ผู้รับเหม�ติดตั้งส�ยสัญญ�ณ ผู้รับเหม�ติดตั้ง
ระบบไฟฟ้�และสื่อส�ร ผู้รวบรวมระบบ ICT (System Integrator)
ผู้ค้�คอมพิวเตอร์ ร้�นค้�ไฟฟ้�และสื่อส�ร IT Modern Trade ซึ่ง
เป็นผู้นำ�สินค้�ของบริษัทฯ ไปจำ�หน่�ยต่อหรือเพื่อติดตั้งให้กับลูกค้�
ม�กกว่� 12,000 บริษัททั่วประเทศ อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีลูกค้�ภ�ครัฐอีก
จำ�นวนม�กกว่� 100 องค์กรทั่วประเทศ ส่งผลให้ในปี 2548 บริษัทฯ
ได้ขย�ยส�ข�ไปยังตล�ดภูมิภ�คเพื่อขย�ยช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ย เริ่ม
ต้นที่ก�รเปิดส�ข�เชียงใหม่ เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ของภ�คเหนือตอน
บน ต่อม�ในปี 2549 บริษัทฯ ได้เปิดส�ข�ห�ดใหญ่เพื่อครอบคลุม
พื้นที่ของภ�คใต้ทั้งหมด ปี 2551 เปิดส�ข�ขอนแก่นเพื่อครอบคลุม
พื้นที่ของภ�คตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด และในปี 2555 บริษัทฯ
ได้เปิดส�ข�ระยองเพื่อครอบคลุมภูมิภ�คตะวันออกทั้งหมด นอกจ�ก
นั้น ยังได้มีก�รก่อสร้�งศูนย์กระจ�ยสินค้�แห่งใหม่ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอย
กว่� 6,500 ต�ร�งเมตร บริเวณถนนก�ญจน�ภิเษก เขตบ�งเขน เพื่อ
รองรับก�รขย�ยตัวของยอดข�ยในอน�คต

ท�งด้�นธุรกิจวิศวกรรมนั้น บริษัทฯ ได้รับคว�มไว้ว�งใจจ�ก
หน่วยง�นภ�ครัฐและเอกชนในก�รว่�จ้�งให้ดำ�เนินโครงก�รขน�ด
ใหญ่ม�กม�ย เช่น โครงก�ร Fiber Optic ทั่วประเทศของบริษัท ทีโอที
จำ�กัด (มห�ชน) ก�รไฟฟ้�นครหลวง ก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�ค โครงก�ร
Submarine Cable (เก�ะล้�น และเก�ะสีชัง จังหวัดชลบุรี) โครงก�ร
Submarine Cable (เก�ะปูยู และเก�ะย�ว จังหวัดสตูล) โครงก�ร
Submarine Cable (เก�ะมุกด์ เก�ะสุกร และเก�ะลิบง จังหวัด
ตรัง) โครงก�รส�ยส่งไฟฟ้�แรงสูง 115 KV ที่อำ�เภอป�ย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน และสถ�นีไฟฟ้�ย่อย (Substation) ที่จังหวัดลำ�พูน ฯลฯ
นอกจ�กนั้น บริษัทฯยังได้มีก�รว�งร�กฐ�นเพื่อคว�มต่อเนื่องและ
ยั่งยืนของธุรกิจ ก่อให้เกิดก�รขย�ยธุรกิจท�งด้�นก�รให้บริก�รวงจร
สื่อส�รคว�มเร็วสูงไฟเบอร์ออฟติก โดยในวันที่ 8 พฤษภ�คม 2555
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์เทเลคอม จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท อิน
เตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำ�กัด (มห�ชน) ได้รับใบอนุญ�ตประกอบ
กิจก�รโทรคมน�คมแบบที่ 3 ประเภทมีโครงข่�ยเป็นของตนเอง จ�ก
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์และกิจก�ร
โทรคมน�คมแห่งช�ติ (กสทช.) เพื่อทำ�ธุรกิจเป็นผู้ให้บริก�รวงจร
สื่อส�รคว�มเร็วสูงไฟเบอร์ออฟติกผ่�นโครงข่�ย Interlink Fiber
Optic Network ทั่วไทย โดยได้ก่อสร้�งโครงข่�ยเคเบิลใยแก้วนำ�แสง
ต�มเส้นท�งของก�รรถไฟแห่งประเทศไทย ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล
และขย�ยไปทั่วทุกภูมิภ�ค ด้วยก�รติดตั้งบนเส�ไฟฟ้�ของก�รไฟฟ้�
นครหลวงและก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�ค ทั้งยังได้เริ่มโครงก�ร Interlink
Data Center เพื่อเป็นธุรกิจใหม่ในก�รให้บริก�รพื้นที่เซิร์ฟเวอร์ และ
พื้นที่ว�งเซิร์ฟเวอร์ ณ อ�ค�รอินเตอร์ลิ้งค์เทเลคอม ซึ่งอยู่ในพื้นที่
เดียวกันกับศูนย์กระจ�ยสินค้� ถนนก�ญจน�ภิเษก
อย่�งไรก็ต�ม กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ยังคงมีคว�มมุ่งมั่นและตั้งใจ
ในก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์และบริก�รให้มีประสิทธิภ�พ ส�ม�รถตอบ
สนองคว�มต้องก�รแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมทั้งมียุทธศ�สตร์ใน
ก�รบริห�รจัดก�รองค์กรให้ทันต่อกระแสก�รเปลีย่ นแปลงแห่งยุค
โลก�ภิวัตน์อยู่เสมอ เพื่อเป็นก�รรักษ�ระดับคุณภ�พม�ตรฐ�นของ
ผลิตภัณฑ์และบริก�ร สร้�งคว�มไว้ว�งใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
ฝ่�ย แสดงให้เห็นถึงคว�มมีศักยภ�พในก�รดำ�เนินธุรกิจให้เติบโตอย่�ง
ต่อเนื่องและยั่งยืน และแคว�มส�ม�รถในก�รรักษ�ม�ตรฐ�นก�รเป็น
ผู้นำ�ด้�นส�ยสัญญ�ณอันดับ 1 ของประเทศไทย
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2556
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ ภ�ยใต้ก�รบริห�รง�น
ของ บริษัท อินเตอร์ลิ้ง คอมมิวนิเคชั่น จำ�กัด (มห�ชน) โดยใช้ชื่อ
เรียกว่� “กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ (Interlink Group) ดังนี้

1. ธุรกิจจัดจำาหน่าย
(DISTRIBUTION BUSINESS)
ธุรกิจจัดจำ�หน่�ยนับเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ
เป็นผูน้ ำ�เข้�(Importer)และผูจ้ ัดจำ�หน่�ย(Distributor)ส�ยสัญญ�ณ
สื ่อ ส�รคอมพิว เตอร์ แ ละโทรคมน�คม(Cabling)ทีใ่ หญ่ ท ีส่ ุ ด ใน
ประเทศไทย โดยจัดจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ชั้นนำ�ที่เป็นอันดับต้นๆ ของ
โลก ได้แก่ LINK และ AMP รวมทั้งมีสินค้�ภ�ยใต้เครื่องหม�ยก�รค้�
ของบริษัทฯ ได้แก่ 19” GERMANY EXPORT RACK ทั้งยังมีสินค้�
ที่หล�กหล�ย และครอบคลุมทุกก�รใช้ง�น ได้แก่ ส�ย LAN ส�ย
ไฟเบอร์ออฟติก ส�ยโทรศัพท์ ส�ยโคแอกเชียลกล้องวงจรปิด (CCTV)
เครื่องมือเข้�หัวและทดสอบ อุปกรณ์แปลงสัญญ�ณแสงเป็นสัญญ�ณ
ไฟฟ้� (Media Converter) ขั้วต่อส�ยทุกชนิดและอุปกรณ์ก�รติดตั้งที่
เกี่ยวข้องกับส�ยสัญญ�ณทุกชนิด ฯลฯ ส่งผลให้ปัจจุบัน บริษัทฯกล�ย
เป็นผู้นำ�อันดับ 1 ในธุรกิจอุปกรณ์ข่�ยส�ยสัญญ�ณคอมพิวเตอร์และ
สื่อส�รโทรคมน�คม (Cabling Business) โดยมีส่วนแบ่งท�งก�ร
ตล�ดม�กที่สุดในประเทศไทย

2. ธุรกิจวิศวกรรม
(ENGINEERING BUSINESS)
ดำาเนินธุรกิจออกแบบก่อสร้างและ/หรือติดตั้งระบบสื่อสารสาย
สัญญาณทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นสายเคเบิลใยแก้วนำาแสง (Fiber
Optic Cable) สายเคเบิลใต้ทะเล (Submarine Cable) สาย
เคเบิลใต้ดิน (Underground Cable) และงานวิศวกรรมอื่นๆ
ในระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯได้มุ่งเน้นเฉพาะโครงการ
ขนาดใหญ่ที่ต้องการความเชี่ยวชาญในการติดตั้งเท่านั้น ภายใต้
จุดมุง่ หมายทีจ่ ะไม่รับงานทับซ้อนกับงานของลูกค้าของธุรกิจจัด
จำาหน่าย อีกทั้งบริษัทฯยังได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้วางระบบ
สายเคเบิลใยแก้วนำาแสง (Fiber Optic Cable) และสายสัญญาณ
สื่อสารคอมพิวเตอร์ให้แก่โครงการขนาดใหญ่ของทัง้ ภาครัฐและ
องค์กรเอกชนมากมาย เช่น สนามบินสุวรรณภูมิ การไฟฟ้าฝาย
ผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บริษัท ทีโอที จำากัด (มหาชน) บริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ฯลฯ
นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้
ก่อสร้างและติดตั้งในโครงการวางสายเคเบิลใต้ทะเล(Submarine
Cable) และวางสายเคเบิลใต้ดิน (Underground Cable) โดย
มีผลงานก่อสร้างสายไฟฟ้าแรงสูงใต้ทะเล (Submarine Cable) ชนิดสื่อผสมไฟฟ้าแรงสูงและสื่อสาร เพื่อจ่ายระบบไฟฟ้า
และสื่อสารให้แก่ เกาะสีชัง เกาะล้าน จ.ชลบุรี เกาะปูยู เกาะยาว
จ.สตูล และเกาะมุกด์ เกาะสุกร เกาะลิบง จ.ตรัง ทั้งนี้ ในป 2556
ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีโครงการดำาเนินการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า
ย่อยที่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน และสถานีไฟฟ้าลำาพูน 2 และอยู่ใน
ระหว่างการดำาเนินการก่อสร้างในโครงการจ้างเหมาก่อสร้างเคเบิล
ใต้น้ำาระบบ 22 KV ไปยังเกาะกูด เกาะหมาก จังหวัดตราด ซึ่งมี
มูลค่างาน 1,150 ล้านบาท และงานจ้างเหมาก่อสร้างเคเบิลใต้น้ำา
ระบบ 115 KV ไปยังเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีมูลค่า
งาน 800 ล้านบาท สิ่งเหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นว่าธุรกิจวิศวกรรมไม่
เคยหยุดพัฒนาขีดความสามารถ และพร้อมที่จะเดินหน้าไปสู่ความ
สำาเร็จอย่างสูงสุดในอนาคต
อย่างไรก็ตาม ในปจจุบัน บริษัทฯ ได้มีกาารกำาหนด
ยุทธศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนถ่ายธุรกิจดังกล่าวข้างต้นไปยัง บริษัท
อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำากัด เพื่อให้ภาพการ
ดำาเนินงานในแต่ละกลุ่มธุรกิจมีความชัดเจนมากขึ้น
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3.ธุรกิจเทเลคอม
(TELECOM BUSINESS)
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์เทเลคอม จำ�กัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท
อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำ�กัด (มห�ชน) ก่อตั้งขึ้นเพื่อต่อยอดจ�ก
ก�รทีบ่ ริษัทฯมีคว�มเชีย่ วช�ญท�งด้�นเทคโนโลยีเคเบิลใยแก้วนำ�แสง
ม�ม�กว่� 25 ปี และมีประสบก�รณ์เป็นผู้รับเหม�ก่อสร้�งโครงก�ร
เคเบิลใยแก้วนำ�แสงขน�ดใหญ่ให้กับหน่วยง�นภ�ครัฐและเอกชน โดย
บริษัทฯ มีคว�มประสงค์ที่จะขย�ยธุรกิจไปสู่ธุรกิจโทรคมน�คมที่กำ�ลัง
มีก�รขย�ยตัวอย่�งรวดเร็วในปัจจุบัน
จ�กก�รต่อยอดท�งธุรกิจดังกล่�ว จึงทำ�ให้เมื่อวันที่ 8 พฤษภ�คม
2555 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำ�กัด ได้รับใบอนุญ�ตประกอบ
กิจก�รโทรคมน�คมแบบที่ 3 ประเภทมีโครงข่�ยเป็นของตนเอง เลข
ที่ 3ก/55/001 จ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รกระจ�ยเสียง กิจก�ร
โทรทัศน์และกิจก�รโทรคมน�คมแห่งช�ติ (กสทช.) ทั้งยังได้ทำ�ก�ร
ก่อสร้�งโครงข่�ย Interlink Fiber Optic Network ไปยังทุกเขตใน
กรุงเทพมห�นครและทั่วประเทศไทย โดยตั้งเป้�หม�ยที่จะเป็นผู้ให้
บริก�รวงจรสื่อส�รคว�มเร็วสูงไฟเบอร์ออฟติกผ่�นโครงข่�ยเคเบิลใย
แก้วนำ�แสงของ Interlink ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ มีคว�มปลอดภัย
สูงสุดและทรงประสิทธิภ�พที่สุด โดยมีเส้นท�งหลักผ่�นต�มเส้นท�ง
ของก�รรถไฟแห่งประเทศไทย

โครงการ Interlink Data Center
โครงก�ร Interlink Data Center คือ บริก�รให้เช่�พื้นที่
เซิร์ฟเวอร์ พื้นที่ว�งเซิร์ฟเวอร์ ศูนย์ก�รให้บริก�รคล�วคอมพิวติ้งค์
(Cloud Computing) และศูนย์สำ�รองข้อมูล (Disaster Recovery)
แก่องค์กรต่�งๆ เพื่อให้บริก�รต�มคว�มต้องก�รและวัตถุประสงค์ของ
ลูกค้�ที่แตกต่�งกัน เช่น ก�รย้�ยเซิร์ฟเวอร์ของลูกค้�ม�ยังศูนย์ข้อมูล
ของบริษัทฯ เพื่อลดค่�ใช้จ่�ยในด้�นก�รลงทุนเพิ่มและก�รดูแลรักษ�
หรือเพื่อเป็นศูนย์สำ�รอง (Back Up Site) หรือเพื่อป้องกันผลกระทบ
จ�กภัยพิบัติท�งธรรมช�ติหรือเหตุก�รณ์ร้�ยแรงต่�งๆ อันอ�จจะเกิด
ได้โดยไม่ค�ดคิด ฯลฯ ดังนั้น Interlink Data Center จึงถูกสร้�งขึ้น
เพื่อให้เป็นศูนย์ข้อมูลโดยเฉพ�ะ โดยได้ดำ�เนินก�รสร้�งต�มข้อกำ�หนด
ของ Data Center ประเภท TIER 3 ซึ่งเปิดให้บริก�รตลอด 24
ชั่วโมง ทุกวันไม่มีวันหยุด ทั้งนี้ ศูนย์ข้อมูลของบริษัทฯ มีขน�ด 1,800
ต�ร�งเมตร ตั้งอยู่ที่ 9/2 ซ.01 ก�ญจน�ภิเษก5/5 ถ.ก�ญจน�ภิเษก
แขวงท่�แร้ง เขตบ�งเขน กรุงเทพฯ 10220
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กลยุทธ์ในการบริหารจัดการ
วิสัยทัศน์

ก้�วสู่คว�มเป็นที่ 1 (INTERLINK No.1)

เป้าหมาย

เติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน

ปฏิญญาองค์กร

สินค้�คุณภ�พ ร�ค�ที่ถูกกว่� บริก�รที่ดีกว่�

วัฒนธรรมองค์กร

คนดี คนเก่ง INTERLINK No.1
Improve ourselves
Network and Communication
Teamwork
Excellent Service
Responsibility & Accountability
Link (Knowledge)
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ก�รพัฒน�ตนเองอย่�งต่อเนื่องสม่ำ�เสมอ
ก�รเป็นเครือข่�ยที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ก�รทำ�ง�นเป็นทีม
ก�รมีจิตมุ่งเน้นก�รบริก�ร (ที่เป็นเลิศ) อย่�งมีคุณภ�พ
คว�มรับผิดชอบต่อผลสำ�เร็จของง�นและต่อส�ธ�รณะ
ก�รแลกเปลี่ยน แบ่งปัน สู่ก�รสร้�งสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒน�องค์กร
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การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
การกำากับดูแลกิจการที่ดี
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คณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงคุณค่�ในก�รกำ�กับดูแล
กิจก�รที่ดี
โดยให้คว�มสำ�คัญกับกระบวนก�รดำ�เนินกิจก�รในทุก
ขั้นตอน ยึดหลักบริห�รง�นภ�ยใต้คว�มโปร่งใส เพื่อเพิ่มขีดคว�ม
ส�ม�รถในก�รแข่งขันของบริษัทฯ และเพิ่มคว�มเชื่อมั่นให้แกผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกฝ่�ย อันเป็นพื้นฐ�นสำ�คัญของก�รเจริญเติบโตที่ยั่งยืน
ต่อไปในอน�คต ดังนั้นคณะกรรมก�รบริษัทฯจึงได้สนับสนุนและส่ง
เสริมให้มีก�รปฏิบัติต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีต�มแนวท�งที่
ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำ�หนด โดยได้นำ�ม�ปรับใช้ให้เหม�ะ
สมกับธุรกิจของบริษัทฯ มีก�รคำ�นึงถึงผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกฝ่�ย พร้อมทั้งดำ�เนินธุรกิจให้อยู่ในกรอบของก�รมีจริยธรรมที่
ดี อีกทั้งบริษัทฯยังมีคว�มเชื่อมั่นว่�ระบบก�รบริห�รจัดก�รที่ดี ก�รมี
คณะกรรมก�รบริษัทและผูบ้ ริห�รทีม่ ีวิสัยทัศน์และมีคว�มรับผิดชอบ
ต่อหน้�ที่ มีกลไกก�รควบคุมและก�รถ่วงดุลอำ�น�จ จะส่งเสริมให้ก�ร
บริห�รง�นเป็นไปอย่�งโปร่งใส เป็นระบบ และส�ม�รถตรวจสอบได้
CSR REPORT 2013

SUSTAINABLE MANAGEMENT

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์
ตลอดระยะเวล�กว่� 25 ปีที่ผ่�นม� กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์
ได้ยึดหลักก�รดำ�เนินธุรกิจบนคว�มยั่งยืนด้วยคว�มเป็นธรรม และ
คำ�นึงถึงผู้เมีส่วนได้ส่วนเสียบนหลักก�รของคว�มเท่�เทียม ผ่�นก�ร
สร้�งคุณค่�ร่วมกันระหว่�งบริษัทฯและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่�ย
เพื่อก่อให้เกิดคุณค่�สูงสุดร่วมกัน โดยมีก�รประชุมแลกเปลี่ยนรับฟัง
และปรับปรุงช่องท�งในก�รเสนอคว�มคิดเห็นของผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสียอยู่เสมอ
เพื่อนำ�ข้อเสนอแนะส่งต่อไปยังส่วนง�นที่เกี่ยวข้อง
ให้ ท ำ� ก�รพัฒ น�ระบบก�รทำ� ง�นที่ ส �ม�รถสร้ � งคุ ณ ค่ � ร่ ว มกั น
นอกจ�กนั้นยังมีก�รดำ�เนินง�นผ่�นโครงก�รและกระบวนก�รทำ�ง�น
ที่ส�ม�รถสร้�งคว�มมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อตอบสนอง
คว�มต้องก�รและพัฒน�ก�รทำ�ง�นให้ยืนอยู่บนคว�มยั่งยืนอย่�ง
แท้จริง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นหนึ่งในหัวใจสำ�คัญที่สุดในกระบวน
ก�รดำ�เนินธุรกิจบนพื้นฐ�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ก�ร
คำ�นึงถึงผลกระทบและก�รปฏิบัติต่อผูผ้ มู้ ีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่�ยอย่�ง
เป็นธรรม นับเป็นหนึ่งในปัจจัยที่บริษัทฯใช้ในก�รกำ�หนดยุทธศ�สตร์
เพื่อให้เกิดก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี
ส�ม�รถพัฒน�นวัตกรรมก�ร
จัดก�รได้อย่�งมีประสิทธิภ�พสูงสุด โดยบริษัทฯได้ยึดถือก�รคำ�นึงถึง
คว�มต้องก�รของทุกฝ่�ยเป็นเณฑ์ในก�รหนดประเด็นทีต่ ้องพัฒน�
ภ�ยใต้หลักก�รคว�มสมดุลของดุลยภ�พ ซึ่งมีเป้�หม�ยในก�รพัฒน�
ธุรกิจแบบองค์รวม มุ่งเน้นคว�มโปร่งใส ก�รมีส่วนร่วม ภ�ยใต้วิธีก�ร
ที่หล�กหล�ย ได้แก่ ก�รจัดประชุมผู้ถือหุ้น สัมน�ให้คว�มรู้และแลก
เปลี่ยนคว�มเห็น ก�รจัดโครงก�รหรือกิจกรรมเพื่อพัฒน�ศักยภ�พ
และสร้�งเสริมคว�มสัมพันธ์อันดี ฯลฯ

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2556
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บรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณ
จริยธรรมในการประกอบธุรกิจและจริยธรรมสำาหรับพนักงาน

เพื่อให้ก�รดำ�เนินธุรกิจก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมก�รบริษัทมีนโยบ�ยที่จะให้คว�มสำ�คัญเท่�เทียมและควบคู่กัน
ไประหว่�งคว�มสำ�เร็จต�มเป้�หม�ยและวิธีก�รที่ใช้เพื่อให้ได้ม�ซึ่งคว�มสำ�เร็จนั้นๆ ดังนั้น บริษัทฯ ได้กำ�หนดให้กรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�น
ของบริษัทฯ ทุกระดับ ต้องไม่ใช้ข้อมูลภ�ยในของบริษัทฯ ที่มีส�ระสำ�คัญ และไม่ได้เปิดเผยต่อส�ธ�รณชน เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น
นอกจ�กนั้น เพื่อให้เป็นไปต�มม�ตร� 59 แห่ง พรบ. หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ ได้กำ�หนด
ให้กรรมก�ร และผู้บริห�รของบริษัทฯ ซึ่งหม�ยรวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะของบุคคลดังกล่�วด้วย ต้องจัดทำ�ร�ยง�นก�รถือหลัก
ทรัพย์และร�ยง�นก�รเปลี่ยนแปลงก�รถือหลักทรัพย์ของตนต�มแบบและภ�ยในระยะเวล�ที่กำ�หนด ในข้อบังคับว่�ด้วยก�รร�ยง�นก�รถือหลัก
ทรัพย์

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ให้คว�มสำ�คัญกับก�รเปิดเผยข้อมูลส�รสนเทศเป็นอย่�งยิ่ง เนื่องจ�กเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อก�รตัดสินใจของผู้
ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงมีคว�มจำ�เป็นที่ต้องมีก�รควบคุมและกำ�หนดม�ตรก�รในก�รเปิดเผยข้อมูล ทั้งที่เป็นข้อมูลท�งก�รเงินและข้อมูล
ที่ไม่ใช่ท�งก�รเงินให้ถูกต้องต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด โดยมีส�ระสำ�คัญครบถ้วน เพียงพอ ส�ม�รถเชื่อถือได้ และทันต�มเวล�ที่กำ�หนด ซึ่งมีก�รเผย
แพร่ทั้งภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษผ่�นระบบ SET Community Portal ของตล�ดหลักทรัพย์ฯ ร�ยง�นประจำ�ปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจ�ก
นั้นยังจัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ซึ่งทำ�หน้�ที่ติดต่อสื่อส�รกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคร�ะห์และหน่วยง�นภ�ครัฐที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ท�งคณะกรรมก�รบริษัทฯมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับก�รเปิดเผยข้อมูลและคว�ม
โปร่งใสอย่�งเคร่งครัด โดยห�กมีผู้ที่สนใจและต้องก�รข้อมูลเพิ่มเติม ส�ม�รถติดต่อโดยตรงได้ที่ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำ�กัด (มห�ชน)
เลขที่ 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชด�ภิเษก แขวงส�มเสนนอก เขตห้วยขว�ง กรุงเทพฯ เบอร์โทรศัพท์ 0-2693-1222 ต่อ 261

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯได้ให้ความสำาคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน จึงได้กำาหนดภาระหน้าที่อำานาจการอนุมัติ
และดำาเนินการของผู้ปฏิบัติงาน และผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์
และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกันเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะ
สม ซึ่งระบบการควบคุมภายในดังกล่าว จะถูกประเมินโดยส่วนตรวจสอบภายใน ซึ่งทำาหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลัก
และกิจกรรมทางการเงินที่สำาคัญของบริษัทฯ ได้ดำาเนินการตามแนวทางที่กำาหนดเอาไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตาม
กฎหมาย และข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รวมทั้งมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับ
ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ครอบคลุม
เรื่องเกี่ยวกับการควบคุมภายในตั้งแต่ระดับปฏิบัติการถึงระดับผู้บริหาร ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่เหมาะสม เป็นไป
ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อป้องกันความเสียหายจากการนำาทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้โดย มิชอบหรือโดยไม่มีอำานาจ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมก�รตรวจสอบของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำ�กัด (มห�ชน) ประกอบด้วยกรรมก�รอิสระจำ�นวน 3 ท่�นซึ่งเป็นผู้ทรง
คุณวุฒิ ประกอบด้วย น�ยชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย เป็นประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ พลเอก ภ�นุม�ต สีวะร� และน�งเส�วนีย์ กมลบุตร เป็นกรรมก�ร
ตรวจสอบ โดยคณะกรรมก�รตรวจสอบทุกท่�นมีคุณสมบัติครบถ้วนต�มประก�ศสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
คณะกรรมก�รตรวจสอบได้ปฏิบัติง�นอย่�งเป็นอิสระ และครบถ้วนต�มที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัทฯ โดยได้ประชุมร่วม
กับผู้บริห�ร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภ�ยใน เพื่อร่วมเสนอข้อมูล ห�รือ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในว�ระที่เกี่ยวข้อง โดยมีก�รจัดก�รประชุม
ตลอดปี 2556 จำ�นวนทั้งสิ้น 6 ครั้ง รวมทั้งมีก�รประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่�ยจัดก�รร่วมด้วย สรุปส�ระสำ�คัญในก�รปฏิบัติหน้�ที่ในปี
2556 ดังนี้
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1. สอบท�นงบก�รเงินและงบก�รเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำ�ไตรม�สและประจำ�ปี 2556 ซึ่งผ่�นก�รสอบท�นและตรวจ
สอบจ�กผู้สอบบัญชีแล้ว และนำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัทฯ เพื่อพิจ�รณ�อนุมัติ โดยได้เชิญผู้บริห�รและผู้สอบบัญชีเข้�ร่วมประชุมก่อนที่จะ
เห็นชอบงบก�รเงิน เพื่อสอบท�นคว�มถูกต้องครบถ้วนของงบก�รเงิน ร�ยก�รปรับปรุงบัญชีที่มีผลกระทบต่องบก�รเงินอย่�งมีนัยสำ�คัญ และ
คว�มเพียงพอในก�รเปิดเผยข้อมูล คณะกรรมก�รตรวจสอบมีคว�มเห็นว่� งบก�รเงินของบริษัทฯ มีคว�มถูกต้องต�มที่ควรในส�ระสำ�คัญต�ม
ม�ตรฐ�นก�รบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีก�รเปิดเผยข้อมูลในงบก�รเงินอย่�งเพียงพอและทันเวล� เพื่อประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ใช้งบ
ก�รเงินในก�รตัดสินใจลงทุน
2. สอบท�นระบบก�รควบคุมภ�ยในเพื่อประเมินคว�มเพียงพอ เหม�ะสม และประสิทธิผลของระบบก�รควบคุมภ�ยใน โดยได้ประเมิน
คว�มเพียงพอของระบบก�รควบคุมภ�ยในปี 2556 ต�มแนวท�งที่กำ�หนดของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ ซึ่ง
คณะกรรมก�รตรวจสอบมีคว�มเห็นว่�บริษัทฯ มีระบบก�รควบคุมภ�ยในที่เพียงพอและเหม�ะสม และมีก�รติดต�มผลอย่�งต่อเนื่อง
3. กำ�กับดูแลง�นตรวจสอบภ�ยใน เพื่อให้มั่นใจว่�ก�รดำ�เนินกิจกรรมตรวจสอบภ�ยในเป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พและมีประสิทธิผล เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยได้สอบท�นภ�รกิจ ขอบเขตก�รปฏิบัติง�น และภ�ระหน้�ที่คว�มรับผิดชอบของหน่วยง�นตรวจสอบ
ภ�ยใน รวมถึงคว�มเพียงพอของบุคล�กร และเครื่องมือที่ใช้ในก�รตรวจสอบ เพื่อให้ก�รปฏิบัติง�นตรวจสอบมีคุณภ�พต�มม�ตรฐ�นส�กล โดย
ได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อก�รพัฒน�วิธีก�รตรวจสอบในเชิงป้องกัน รวมทั้งได้พิจ�รณ�และอนุมัติแผนง�นตรวจสอบภ�ยในประจำ�ปี
2556 คณะกรรมก�รตรวจสอบมีคว�มเห็นว่� ระบบก�รตรวจสอบภ�ยในของบริษัทฯ เป็นไปอย่�งอิสระ เพียงพอ และมีประสิทธิผล แผนง�น
ตรวจสอบประจำ�ปีสอดคล้องกับเป้�หม�ยและคว�มเสี่ยงของบริษัทฯ รวมทั้งมีก�รพัฒน�คุณภ�พก�รตรวจสอบทั้งในด้�นบุคล�กร และก�รปฏิบัติ
ง�นตรวจสอบให้สอดคล้องกับม�ตรฐ�นส�กลของก�รปฏิบัติง�นวิช�ชีพก�รตรวจสอบภ�ยในอย่�งต่อเนื่อง
4. สอบท�นก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหม�ย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมก�รตรวจสอบมีคว�มเห็นว่� บริษัทฯ มีก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์
ข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
5. สอบท�นร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกัน หรือร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ให้เป็นไปต�มกฎหม�ยและข้อกำ�หนดของหน่วยง�น
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งก�รเปิดเผยข้อมูลของร�ยก�รดังกล่�ว เพื่อให้มั่นใจว่�ร�ยก�รดังกล่�วสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะ
กรรมก�รตรวจสอบมีคว�มเห็นว่�ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกันที่ได้พิจ�รณ� มีก�รทำ�ร�ยก�รด้วยคว�มโปร่งใส ไม่ก่อให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์
และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นด้วยเงื่อนไขและร�ค�ที่สมเหตุสมผล และมีก�รเปิดเผยและแสดงร�ยก�รในงบก�รเงินและ
หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินแล้ว
6. พิจ�รณ�คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่�ตอบแทนของผู้สอบบัญชีปี 2557 โดยมีคว�มเห็นชอบเสนอแต่งตั้งและพิจ�รณ�ค่�สอบ
บัญชีของบริษัทฯ โดยเสนอกับคณะกรรมก�รบริษัทฯ พร้อมเห็นควรนำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจ�รณ�แต่งตั้ง น�ยพิชัย ดัชณ�ภิรมย์ ผู้
สอบบัญชีรับอนุญ�ตเลขทะเบียน 2421 และ/หรือ น�ยพจน์ อัศวสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเลขทะเบียน 4891 และ/หรือ น�งส�ววันนิส�
ง�มบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเลขทะเบียน 6838 และ/หรือ น�งส�วสุลลิต อ�ดสว่�ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเลขทะเบียน 7517 ซึ่งเป็นผู้สอบ
บัญชีของ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2557
คณะกรรมก�รตรวจสอบมีคว�มเห็นว่� ในรอบปี 2556 บริษัทฯ มีระบบก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและมีก�รควบคุมภ�ยในที่เหม�ะสม ก�รจัด
ทำ�ร�ยง�นท�งก�รเงินแสดงข้อเท็จจริงในส่วนที่เป็นส�ระสำ�คัญครบถ้วน ถูกต้องตรงต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีที่รองรับทั่วไป และก�รเปิดเผยข้อมูล
เป็นไปต�มกฎหม�ยและข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้อง มีก�รบริห�รคว�มเสี่ยงที่เพียงพอและเหม�ะสม มีก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ย ข้อกำ�หนดและข้อผูกพัน
ต่�งๆ และมีก�รเปิดเผยร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกันอย่�งถูกต้องและมีก�รปฏิบัติง�นที่สอดคล้องกับระบบก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีอย่�งเพียงพอ ไม่พบ
ร�ยก�รผิดพล�ดที่มีส�ระสำ�คัญที่จะกระทบฐ�นะก�รเงินของบริษัทฯ รวมทั้งมีก�รพัฒน�ปรับปรุงระบบก�รปฏิบัติง�นให้มีคุณภ�พและเหม�ะสม
กับสภ�พแวดล้อมท�งธุรกิจอย่�งต่อเนื่อง
ในน�มคณะกรรมก�รตรวจสอบ

(น�ยชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย)
ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2556
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การบริหารจัดการความเสี่ยง
RISK MANAGEMENT

การบริหารจัดการความเสี่ยง
คว�มเสี่ยงในก�รดำ�เนินกิจก�รเป็นหนึ่งในคว�มสำ�คัญที่
บริษัทฯไม่เคยมองข้�ม ซึ่งก�รประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีและ
ก�รสื่อส�รนั้น ย่อมมีคว�มเสี่ยงม�กม�ยที่อ�จเกิดขึ้นได้ตลอดเวล�
บวกกับสภ�วะที่สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมเปลี่ยนแปลงอย่�ง
รวดเร็วต่อเนื่อง ย่อมเป็นผลต่อคว�มเสี่ยงม�กม�ยที่อ�จเกิดขึ้นได้กับ
บริษัทฯ ก�รวิเคร�ะห์และบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยงจึงเป็นสิ่งที่บริษัทฯ
ต้องทบทวนและปรับกระบวนก�รในก�รรับมือกับคว�มเสี่ยงอยู่เสมอ
เพื่ อ ก้ � วให้ ท ันกระแสก�รเปลีย่ นแปลงในยุ ค โลก�ภิ วั ต น์ แ ละเพื ่อ
ดำ�เนินธุรกิจให้มีก�รเติบโตอย่�งยั่งยืนสืบไป โดยแนวท�งก�รบริห�ร
จัดก�รคว�มเสี่ยงของบริษัทฯ ส�ม�รถแจงร�ยละเอียดได้ดังต่อไปนี้
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1 ความเสี่ยงด้านการดำาเนินธุรกิจ
1.1กรณีการถูกยกเลิกสัญญาการเป็นตัวแทนจัดจำาหน่าย
สิ น ค้ า หรื อ เมือ่ บริ ษั ท ผู ้ผ ลิต สิ น ค้ า แต่ ง ตั ้ง ตั ว แทนจัด จำ า หน่ า ยใน
ประเทศไทยเพิ่มเติม
บริษัทฯ เป็นตัวแทนจัดจำ�หน่�ย (Distributor) ส�ยสัญญ�ณ
(Cabling) อยู่สองยี่ห้อหลัก ได้แก่ LINK และ AMP ซึ่งเป็นสินค้�ของ
บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ข่�ยส�ยสัญญ�ณของประเทศสหรัฐอเมริก� โดย
สัดส่วนก�รข�ยสินค้�ยี่ห้อ LINK คิดเป็นสัดส่วนกว่�ร้อยละ 60 ของ
ร�ยได้จ�กก�รจัดจำ�หน่�ยของบริษัทฯ ในก�รนี้บริษัทฯได้รับก�รแต่ง
ตัง้ เป็นผูจ้ ัดจำ�หน่�ยสินค้�ในประเทศไทยแต่เพียงผูเ้ ดียว(Exclusive
Distributor) ให้แก่สินค้�ยี่ห้อ LINK และเป็นผู้จัดจำ�หน่�ยสินค้�ใน
ประเทศไทย (Authorized Distributor) ให้แก่สินค้�ยี่ห้อ AMP ซึ่ง
สินค้�ทั้งสองยี่ห้อ ได้แก่ LINK และ AMP นี้ เป็นสินค้�อุปกรณ์ข่�ย
ส�ยสัญญ�ณและสื่อส�รโทรคมน�คมที่มีผลิตภัณฑ์หล�กหล�ย และมี

คว�มคล้�ยคลึงกันในก�รใช้ง�น ส�ม�รถใช้ทดแทนกันได้ ซึ่งแต่ละ
ยี่ห้อมีคว�มโดดเด่นไม่เหมือนกัน ทำ�ให้ลูกค้�มีท�งเลือกสินค้�ให้ตรง
ต�มคว�มต้องก�รกับก�รใช้ง�นได้ ทั้งนี้ห�กผู้ผลิตสินค้�เหล่�นี้ไม่
ต่อสัญญ�ก�รเป็นตัวแทนจัดจำ�หน่�ยให้กับบริษัทฯ อ�จส่งผลกระทบ
ต่อโครงสร้�งยอดข�ยและกำ�ไรของบริษัทฯ ได้ โดยผลกระทบที่อ�จจะ
เกิดขึ้นคือบริษัทฯ อ�จต้องห�ผู้ผลิตสินค้�ร�ยใหม่ในกรณีที่ถูกยกเลิก
สัญญ�ก�รเป็นผู้จัดจำ�หน่�ยดังกล่�ว รวมถึงสินค้�ที่ม�จ�กผู้ผลิตร�ย
ใหม่อ�จมีคุณภ�พไม่ทัดเทียมกับสินค้�เดิมที่มีอยู่ ซึ่งเป็นที่ยอมรับท�ง
ด้�นคุณภ�พโดยม�ตรฐ�นส�กล โดยอ�จส่งผลกระทบให้ลูกค้�เสีย
คว�มเชื่อมั่นในคุณภ�พสินค้�ของบริษัทฯ และลดปริม�ณก�รสั่งซื้อ
ลง อันอ�จส่งผลให้ยอดข�ยและกำ�ไรของบริษัทฯ ลดลง

1.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในระบบ เทคโนโลยี
อย่�งไรก็ต�ม เนื่องจ�กบริษัทฯ เป็นผู้บุกเบิกและมีส่วนสำ�คัญ สารสนเทศ
ในก�รทำ� ก�รตล�ดให้ กั บ อุ ป กรณ์ ข่ � ยส�ยสั ญ ญ�ณทัง้ สองยี ่ห้ อ ใน
ธุรกิจของบริษัทฯ เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศที่มี
ประเทศไทย อีกทั้งบริษัทฯ เป็นตัวแทนจัดจำ�หน่�ยที่มีคุณภ�พ โดย
ส�ม�รถรักษ�และเพิม่ ยอดข�ยและส่วนแบ่งก�รตล�ดให้แก่อุปกรณ์ ก�รเปลี่ยนแปลงอย่�งรวดเร็ว ห�กบริษัทฯ ไม่ส�ม�รถติดต�มคว�ม
ข่�ยส�ยสัญญ�ณทัง้ สองยี่ห้อในประเทศไทยนับตัง้ แต่ได้รับก�รแต่ง ก้�วหน้�และพัฒน�ก�รท�งเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับคว�มต้องก�ร
ตั้งให้เป็นตัวแทนจัดจำ�หน่�ยได้ดีม�โดยตลอด บริษัทฯ จึงนับเป็นคู่ค้� ของตล�ด อ�จทำ�ให้บริษัทฯ ไม่ส�ม�รถรักษ�ลูกค้�ที่มีอยู่และเสีย
ที่สำ�คัญกับบริษัทผู้ผลิตเหล่�นั้น ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำ�ให้บริษัทฯ มั่นใจ โอก�สท�งธุรกิจได้
อย่�งไรก็ต�ม บริษัทฯ ได้จัดให้มีก�รพัฒน�ทั้งสินค้�และ
ว่�คว�มเสี่ยงทีจ่ ะถูกยกเลิกสัญญ�ก�รเป็นตัวแทนจำ�หน่�ยนั้นมีน้อย
ในระดับที่บริษัทฯ ส�ม�รถบริห�รจัดก�รได้ และห�กบริษัทผู้ผลิต คว�มรู้ของพนักง�นอยู่เสมอ ทำ�ให้บริษัทฯ ส�ม�รถตอบสนองคว�ม
เหล่�นั้นยกเลิกสัญญ�ก�รเป็นตัวแทนจำ�หน่�ยของบริษัทฯ บริษัทฯ ก็ ต้องก�รของลูกค้�ได้อย่�งทันท่วงที นอกจ�กนั้นยังจัดให้มีก�รสำ�รวจ
ส�ม�รถที่จะห�คู่ค้�อื่นๆ ที่ยินดีให้ บริษัทฯ เป็นตัวแทนจัดจำ�หน่�ย คว�มต้องก�รของลูกค้�ในปัจจุบัน รวมถึงก�รสำ�รวจคว�มเคลื่อนไหว
และทำ�ก�รขย�ยตล�ดในประเทศไทยให้ได้ โดยมีคว�มสำ�เร็จในก�ร และก�รเปลีย่ นแปลงท�งเทคโนโลยีในตล�ดโลกผ่�นก�รดูง�นแสดง
ทำ�ก�รตล�ดให้แก่ผลิตภัณฑ์ทั้งสองยี่ห้อดังกล่�วที่บริษัทฯ ได้ทำ�สำ�เร็จ สินค้�ในต่�งประเทศเสมอ เพื่อให้สินค้�และบริก�รของบริษัทฯ มีก�ร
ม�แล้วเป็นเครื่องรับประกัน นอกจ�กนี้ บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็น พัฒน�และก้�วทันต่อก�รเปลี่ยนแปลง รวมทั้งบริษัทฯยังได้จัดให้มี
เจ้�ของเครื่องหม�ยก�รค้� “LINK” ภ�ยในประเทศไทยแต่เพียงผู้ ก�รฝึกอบรมให้แก่พนักง�นและผูท้ สี่ นใจเพือ่ สร้�งคว�มเข้�ใจก�รใช้
เดียว ทำ�ให้บริษัทฯ ส�ม�รถที่จะจัดห�ผู้ผลิตร�ยอื่นในก�รผลิตสินค้� ง�นผลิตภัณฑ์อย่�งถูกต้อง
ภ�ยใต้เครื่องหม�ยก�รค้� “LINK” เพื่อจัดจำ�หน่�ยภ�ยในประเทศไทย
อนึ่ง บริษัทฯ ได้นำ�คว�มเสี่ยงจ�กก�รเปลี่ยนแปลงท�ง
แทนผู้ผลิตร�ยเดิมได้
เทคโนโลยีม�เป็นโอก�สในก�รต่อยอดท�งธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้สร้�ง
วัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรวิศวกรรมทีม่ ีนวัตกรรมสินค้�ใหม่ๆ
สำ � หรั บ ตล�ดใหม่ อ ยู ่เ สมอเพือ่ ตอบสนองคว�มต้อ งก�รและคว�ม
ก้�วหน้�ท�งเทคโนโลยีที่มีก�รพัฒน�อย่�งไม่มีขีดจำ�กัด
1.3 ความเสี่ยงด้านกฎหมายและนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับ
กิจการโทรคมนาคม
ก�รดำ� เนิ น ธุร กิ จ ของบริ ษ ัท ฯมี ค ว�มเกี ่ย วข้ อ งกั บ ธุ ร กิ จ
วิศวกรรมและธุรกิจโทรคมน�คม ซึ่งในปัจจุบันก�รประกอบกิจก�ร
โทรคมน�คมอยู ่ภ �ยใต้ก �รกำ � กั บ ดูแ ลขององค์ก รอิ ส ระที ่ท ำ� หน้ � ที ่
กำ�กับดูแลกิจก�รโทรคมน�คม คือ คณะกรรมก�รกิจก�รกระจ�ยเสียง
กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คมแห่งช�ติ (กสทช.) ซึ่งก�ร
ออกนโยบ�ยและกฎระเบียบต่�งๆ โดย กสทช. อ�จส่งผลกระทบ
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2556
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อย่�งมีนัยสำ�คัญต่อกิจก�รโทรคมน�คม เช่น นโยบ�ยด้�นก�รแข่งขัน
เสรี นโยบ�ยด้�นค่�ธรรมเนียมและค่�บริก�ร และนโยบ�ยคุ้มครอง
ผู้ใช้บริก�ร ทั้งนี้ ก�รเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่�งๆ เหล่�นี้อ�จทำ�ให้
บริษัทฯเผชิญกับคว�มเสี่ยงห�กก�รเปลีย่ นแปลงนั้นส่งผลกระทบใน
เชิงลบต่อก�รประกอบธุรกิจ
อย่�งไรก็ดี เนื่องจ�กบริษัทฯ เป็นผู้ได้รับอนุญ�ตประกอบกิจก�ร
โทรคมน�คมจ�ก กสทช. อย่�งถูกต้องต�มกฎหม�ย ดังนั้นก่อนที่จะมี
ก�รเปลี่ยนแปลงนโยบ�ยหรือกฎหม�ยใดๆ ในท�งปฏิบัติแล้ว กสทช.
จะมีก�รแจ้งให้ผู้ประกอบก�รทร�บล่วงหน้� รวมทั้งมีก�รรับฟังคว�ม
คิดเห็นและประชุมห�รือกันถึงนโยบ�ยที่เหม�ะสม ทำ�ให้บริษัทฯ มี
ระยะเวล�ในก�รเตรี ย มคว�มพร้ อ มและมี สิ ท ธิค ัด ค้� นได้ก่ อ นก�ร
บังคับใช้กฎระเบียบใหม่

1.4 ความเสี่ยงจากการทำางานของอุปกรณ์โครง
ข่าย ระบบการทำางานและระบบคอมพิวเตอร์
ธุรกิจโทรคมน�คมซึ่งดำ�เนินก�รโดยบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม
จำ�กัด เป็นธุรกิจให้บริก�รที่ต้องพึ่งพ�ก�รทำ�ง�นของอุปกรณ์โครงข่�ย
ระบบก�รทำ�ง�นและระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งระบบทั้งหมดนี้จะต้อง
ส�ม�รถทำ�ง�นได้อย่�งมีเสถียรภ�พตลอดเวล�
เพื่อตอบสนอง
คว�มต้องก�รใช้ง�นของผู้บริโภค ดังนั้น ห�กส่วนใดส่วนหนึ่งของ
ระบบเหล่�นี้เกิดก�รขัดข้อง ทั้งจ�กคว�มผิดพล�ดของระบบ คว�ม
ขัดข้องของอุปกรณ์ ภัยธรรมช�ติ หรืออุบัติเหตุต่�งๆ ก็ย่อมจะส่ง
ผลกระทบต่อก�รให้บริก�ร รวมถึงอ�จส่งผลลบต่อผลก�รดำ�เนินง�น
และฐ�นะท�งก�รเงินอย่�งมีนัยสำ�คัญได้ ทั้งจ�กร�ยได้ที่ข�ดห�ยไป
และค่�ใช้จ่�ยทีเ่ พิม่ ขึ้นจ�กก�รซ่อมบำ�รุงรักษ�ระบบให้กลับม�ใช้ง�น
ได้อย่�งมีเสถียรภ�พ

ก�รออกแบบต�มหลักม�ตรฐ�นทีม่ ีก�รนำ�ม�ใช้กันอย่�งแพร่หล�ยใน
ต่�งประเทศ วิธีก�รดังกล่�วจะส�ม�รถป้องกันปัญห�อันอ�จเกิดจ�ก
ก�รที่เส้นท�งใดเส้นท�งหนึ่งเกิดก�รชำ�รุด และได้จัดตั้งทีมง�นคอย
เฝ้�ระวังและพร้อมแก้ไขปัญห�ตลอด 24 ชั่วโมง (Network Operation Center) นอกจ�กนี้ ในก�รคัดเลือกเครื่องมืออุปกรณ์ที่นำ�ม�
ปฏิบัติง�นนั้น ได้ใช้ประสบก�รณ์จ�กก�รประกอบธุรกิจจัดจำ�หน่�ย
และธุรกิจวิศวกรรมม�ใช้ในก�รเลือกอุปกรณ์ที่มีคุณภ�พสูง เช่น ส�ย
เคเบิ้ลใยแก้วนำ�แสงที่มีคุณภ�พสูงต�มม�ตรฐ�นส�กล พร้อมก�ร
ออกแบบเพิม่ เติมพิเศษและอุปกรณ์หลักทีส่ ำ�คัญของโครงข่�ยหลัก
(Core Network) และโครงข่�ยย่อย (Access Network) รวมถึง
ระบบไฟฟ้�ทีถ่ ูกคัดสรรให้ส�ม�รถใช้ได้เต็มประสิทธิภ�พสูงสุดพร้อม
ทั้งก�รติดตั้งชุดอุปกรณ์สำ�รองเพื่อใช้ง�นในกรณีมีเหตุขัดข้องอีกด้วย
นอกจ�กนี้ ในกระบวนก�รติดตั้งอุปกรณ์ต่�งๆ นั้น บริษัทฯ
ได้ให้คว�มสำ�คัญกับก�รคัดเลือกอุปกรณ์และกระบวนก�รติดตั้ง เพื่อ
ให้มั่นใจได้ว่�ระบบทีต่ ิดตัง้ ขึ้นจะส�ม�รถทำ�ง�นได้อย่�งมีเสถียรภ�พ
โดยบริ ษ ัท ฯได้ใช้ป ระสบก�รณ์ ท ไี ่ ด้รั บ จ�กธุร กิ จ จัด จำ� หน่ � ยสิ นค้ �
และธุรกิจวิศวกรรม ม�ใช้ในก�รเลือกสรรอุปกรณ์และวิธีก�รติดตั้ง
อุปกรณ์อย่�งเหม�ะสม ในกรณีที่มีปัญห�ที่ไม่ค�ดคิดก็ได้มีก�รเตรียม
คว�มพร้อมโดยทีมซ่อมบำ�รุงทีส่ �ม�รถเข้�ถึงและซ่อมแซมให้แล้ว
เสร็จได้ภ�ยในระยะเวล�ทีก่ ำ�หนดต�มม�ตรฐ�นก�รให้บริก�รแต่ละ
ประเภทอีกด้วย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้ป้องกันคว�มเสี่ยงโดยก�รเน้นคว�มสำ�คัญในก�ร
ซ่อมบำ�รุงต�มระยะเวล�โดยให้ทีมวิศวกรทำ�ก�รวิจัยและวิเคร�ะห์
ถึงคว�มเป็นไปได้ของเหตุเสียหรือข้อผิดพล�ดต่�งๆ อันพึงจะเกิดใน
ระบบง�น (Engineering Failure Simulation) และทำ�ก�รเข้�แก้ไข
ซ่อมแซมก่อนที่จะมีเหตุก�รณ์จริงเกิดขึ้น (Preventive Maintenance)
เช่น ก�รซ่อมบำ�รุงเคเบิ้ลใยแก้วนำ�แสงต�มระยะเวล� ก�รอัพเดต
เฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์และซอร์ฟแวร์ รวมทั้งก�รบำ�รุงรักษ�อุปกรณ์ที่
อย่�งไรก็ดี บริษัทฯ ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รให้บริก�รเป็น
เกี่ยวข้องทั้งหมดของโครงก�รต�มระยะเวล�ที่แนะนำ�จ�กผู้ผลิต ฯลฯ
อย่�งดี โดยว�งแผนที่จะก่อสร้�งเส้นท�งสำ�รองของโครงข่�ยใยแก้ว
นำ�แสงในรูปแบบ Ring Topology แบบไม่ทับซ้อนกันท�งก�ยภ�พ
ซึ่งประกอบไปด้วย เส้นท�งท�งถนนและเส้นท�งท�งรถไฟ ซึ่งเป็นวิธี
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1.5 ความเสี่ยงจากพึ่งพาผู้บริหารและบุคคลากร
ธุรกิจของบริษัทฯ ก่อตั้งโดยกลุ่มอนันตรัมพร ซึ่งปัจจุบัน
เป็น กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยเป็นผู้มีอำ�น�จควบคุมและผู้
บริห�รหลักของบริษัทฯในตำ�แหน่งสำ�คัญ นอกจ�กนี้ ด้วยลักษณะของ
ธุรกิจทีเ่ กี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและกฎเกณฑ์ในก�รประกอบธุรกิจทีซ่ ับ
ซ้อน ทำ�ให้บริษัทฯ ต้องอ�ศัยคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ คว�มชำ�น�ญ
และประสบก�รณ์ของบุคคล�กรในส�ข�ต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก
ห�กสูญเสียผู้บริห�รและบุคคล�กรเหล่�นี้ ก็อ�จส่งผลกระทบต่อผล
ดำ�เนินง�นและฐ�นะท�งก�รเงินในอน�คตของบริษัทฯ ได้
อย่�งไรก็ต�ม ผู้บริห�รหลักส่วนใหญ่อยู่กับบริษัทฯ ม�เป็น
เวล�ม�กกว่� 10 ปี และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งก�รที่ผู้บริห�รมี
ส่วนร่วมในผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯโดยก�รเป็นผูถ้ ือหุ้นนั้นจะ
ช่วยส่งเสริมให้ผบู้ ริห�รมีคว�มตัง้ ใจและพย�ย�มทีจ่ ะผลักดันก�ร
เจริญเติบโตท�งธุรกิจให้เป็นไปอย่�งต่อเนื่อง นอกจ�กนี้ ก�รจัดก�ร
บริห�รอย่�งมีระบบ ส่งผลให้ก�รบริห�รง�นไม่พึ่งพิงผู้บริห�รระดับสูง
บ�งร�ยม�กจนเกินไป ซึ่งที่ผ่�นม�บริษัทฯได้มุ่งพัฒน�ก�รบริห�รง�น
อย่�งมืออ�ชีพ และพัฒน�ผู้บริห�รรุ่นใหม่ขึ้นม�รองรับก�รขย�ยง�น
อย่�งเป็นระบบ (Succession Plan) อีกทั้งยังเปิดโอก�สให้ผู้บริห�ร มี
ส่วนร่วมออกคว�มคิดเห็นในก�รว�งนโยบ�ยและแผนธุรกิจ ตลอดจน
ให้อำ�น�จก�รตัดสินใจในด้�นต่�งๆต�มคว�มเหม�ะสม เพื่อส่งเสริม
คว�มเข้�ใจและคว�มเชี่ยวช�ญในก�รบริห�รธุรกิจของบริษัทฯ ด้วย

1.6 ความเสี่ยงจากการลงทุนในโครงการ Interlink
Fiber Optic Network และ Interlink Data Center
โครงก�ร Interlink Fiber Optic Network และ โครงก�ร Interlink Data Center เป็นธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ ซึ่งผลก�รตอบแทนจ�ก
โครงก�รเหล่�นี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่�งๆ เช่น ประสิทธิภ�พของอุปกรณ์
และระบบต่�งๆ ที่เกี่ยวข้อง คว�มต้องก�รของตล�ด ก�รแข่งขันใน
อุตส�หกรรม และคว�มเสี่ยงจ�กก�รเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ
กฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ซึ่งอ�จส่งผลให้บริษัทฯไม่ได้รับผลตอบแทน
จ�กก�รลงทุนในโครงกล่�วดังกล่�วได้อย่�งที่ค�ดหวังไว้
โครงก�ร Interlink Fiber Optic Network และ Interlink
Data Center มีมูลค่�โครงก�รและเงินทุนหมุนเวียนรวมประม�ณ
1,750 ล้�นบ�ท ในช่วงปี 2555 - 2557 ซึ่งประกอบไปด้วย ค่�ส�ย
สัญญ�ณ ค่�ติดตั้งส�ยสัญญ�ณ และค่�อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่
เกี่ยวข้อง นอกจ�กนี้ยังรวมถึงค่�ใช้จ่�ยต่�งๆ อันประกอบไปด้วยค่�
ซ่อมบำ�รุง ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินง�น เงินทุนหมุนเวียน และอื่นๆ ทั้ง
นี้ นับว่�มูลค่�เงินลงทุนดังกล่�วค่อนข้�งสูงเมื่อเปรียบเทียบกับขน�ด
ของบริษัทฯ นอกจ�กนี้ บริษัทฯได้ทำ�สัญญ�เช่�เส�โทรเลขเพื่อพ�ด
ส�ยเคเบิลใยแก้วนำ�แสงที่บอกเลิกไม่ได้ เป็นระยะเวล� 30 ปี ซึ่งจะ
สิ้นสุดในวันที่ 18 ตุล�คม 2585 ดังนั้นจะทำ�ให้บริษัทฯมีภ�ระผูกพันที่
จะต้องจ่�ยค่�เช่�ดังกล่�วตลอดอ�ยุสัญญ�
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2556
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ปัจจุบันสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รกระจ�ยเสียง กิจก�ร
โทรทัศน์และกิจก�รโทรคมน�คมแห่งช�ติ (กสทช.) มีอำ�น�จในก�ร
ออกใบอนุญ�ตประกอบกิจก�รโทรคมน�คมแบบที่ 3 ประเภทมีโครง
ข่�ยเป็นของตนเองให้แก่ผู้ประกอบก�รร�ยใหม ่ภ�ยใต้หลักก�รแข่ง
ขันแบบเสรี ในอน�คตจึงอ�จมีผู้ประกอบก�รร�ยใหม่เข้�ม�ดำ�เนิน
ธุรกิจให้บริก�รวงจรสื่อส�รคว�มเร็วสูงโดยใช้โครงข่�ยเคเบิล้ ใยแก้ว
นำ�แสงเป็นโครงข่�ยหลักแข่งขันกับบริษัทฯ ทำ�ให้ก�รแข่งขันอ�จจะมี
คว�มรุนแรงม�กขึ้น รวมทั้งอ�จจะส่งผลกระทบต่อผลก�รดำ�เนินง�น
และฐ�นะท�งก�รเงินของบริษัทฯ ในอน�คตได้
อย่�งไรก็ต�ม ผู้บริห�รของบริษัทฯ ได้ทำ�ก�รศึกษ�โครงก�ร
เหล่�นี้อย่�งรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน และมีข้อได้เปรียบผู้ประกอบ
ก�รร�ยอื่นจ�กก�รทีม่ ีคว�มเชีย่ วช�ญในก�รดำ�เนินธุรกิจจัดจำ�หน่�ย
และธุรกิจวิศวกรรม ทำ�ให้บริษัทฯมีต้นทุนดำ�เนินง�นสำ�หรับโครงก�ร
Interlink Fiber Optic Network ในต้นทุนที่น้อยกว่�ผู้ประกอบก�ร
ร�ยอื่น ซึ่งมูลค่�ส�ยสัญญ�ณและอุปกรณ์สำ�หรับโครงก�ร Interlink Fiber Optic คิดเป็นมูลค่�ม�กกว่�ร้อยละ 50 ของมูลค่�โดย
รวมทั้งโครงก�ร นอกจ�กนี้ บริษัทฯ มีทีมง�นช่�งและวิศวกรของ
ธุร กิ จ วิ ศ วกรรมซึ ่ง มี ค ว�มเชีย่ วช�ญในก�รออกแบบและก่ อ สร้ � ง
ระบบสื่อส�รส�ยสัญญ�ณเคเบิ้ลใยแก้วนำ�แสงม�ก่อน ส่งผลให้ส�ม�
รถพัฒน�และออกแบบส�ยสัญญ�ณเพือ่ ป้องกันปัญห�ทีอ่ �จจะเกิด
ขึ้นในอน�คต (อันพึงจะป้องกันได้) เช่น ส�ยสัญญ�ณของโครงก�ร
Interlink Fiber Optic Network เป็นชนิดที่มีปลอกเหล็กเพื่อป้องกัน
สัตว์กัดแทะทำ�ล�ยส�ยสัญญ�ณ โดยก�รออกแบบให้มีเปลือกหุ้ม 2
ชั้น (Double Jacket) ซึ่งจะช่วยป้องกันปัญห�อ�จจะเกิดม�จ�กก�ร
ติดตั้ง และยังนำ�เอ�เทคโนโลยีด้�นวัสดุศ�สตร์ม�ประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่ม
คว�มส�ม�รถในก�รป้องกันและเพิม่ ขีดคว�มส�ม�รถในก�รทนคว�ม
ร้อนห�กเกิดเพลิงไหม้ในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งจะทำ�ให้โครงข่�ยส�ย
สัญญ�ณมีเสถียรภ�พสูง นอกจ�กนี้ จ�กก�รที่บริษัทฯ ใช้ทีมง�นช่�ง
และวิศวกรของบริษัทฯ ในก�รก่อสร้�งและติดตั้งโครงข่�ยเคเบิ้ลใย
แก้วนำ�แสง ทำ�ให้ต้นทุนในก�รก่อสร้�งและติดตั้งอยู่ในระดับที่น้อย
กว่�ผู้ประกอบก�รร�ยอื่น ทั้งนี้ พบว่�มูลค่�ค่�ใช้จ่�ยในก�รก่อสร้�ง
และติดตั้งโครงข่�ยเคเบิ้ลใยแก้วนำ�แสงนั้น คิดเป็นมูลค่�ม�กกว่�ร้อย
ละ 30 ของมูลค่�โครงก�ร

เป็นเงินตร�ต่�งประเทศนี้ทำ�ให้บริษัทฯ
เกิดคว�มเสี่ยงด้�นอัตร�
แลกเปลี่ยน ซึ่งห�กเงินบ�ทไทยมีก�รอ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับสกุลเงิน
ต่�งประเทศก็อ�จทำ�ให้ต้นทุนสินค้�ในรูปเงินบ�ทไทยสูงขึ้น สำ�หรับ
แนวท�งก�รป้องกันคว�มเสี่ยงจ�กคว�มผันผวนด้�นอัตร�แลกเปลี่ยน
นี้ บริษัทฯ มีก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยงโดยก�รทำ�สัญญ�ซื้อข�ย
อัตร�แลกเปลี่ยนล่วงหน้� (Currency Forward) เต็มจำ�นวนก�รซื้อ
สินค้�ทีต่ ้องชำ�ระเป็นเงินตร�ต่�งประเทศกับธน�ค�รพ�ณิชย์ม�โดย
ตลอด ไปสู่ก�รกำ�หนดร�ค�ข�ยสินค้�ที่เหม�ะสมที่ไม่ส่งผลกระทบใน
เชิงลบกับผลกำ�ไรของบริษัทฯ ก�รป้องกันคว�มเสี่ยงด้�นอัตร�แลก
เปลีย่ นโดยก�รทำ�สัญญ�ซื้อข�ยอัตร�แลกเปลีย่ นล่วงหน้�กับธน�ค�ร
พ�ณิชย์ เป็นแนวท�งบริห�รและจัดก�รคว�มเสี่ยงที่มีส่วนสำ�คัญที่ทำ�
ให้บริษัทฯ ส�ม�รถผ่�นพ้นวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี พ.ศ.
2540 ได้ ดังนั้น ก�รป้องกันคว�มเสี่ยงด้�นอัตร�แลกเปลี่ยนจึงถือ
เป็นหนึ่งในนโยบ�ยสำ�คัญที่บริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติม�โดยตลอดเพื่อ
ให้ก�รดำ�เนินธุรกิจร�บรื่นและลดคว�มเสี่ยงจ�กปัจจัยภ�ยนอกลง

3 ความเสี่ยงจากเหตุภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ
3.1 ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ

บริษัทฯดำ�เนินธุรกิจโดยมีนโยบ�ยก�รจัดเก็บสินค้�เพื่อเตรียม
คว�มพร้อมในก�รให้บริก�รโดยมีอัตร�ส่วนสินค้�คงคลังต่อยอดข�ย
อยู่ที่ร้อยละ 9.33 11.24 และ 11.89 ในปี 2554 2555 และ 2556
ต�มลำ�ดับ ดังนั้นแล้วห�กเกิดภัยพิบัติท�งธรรมช�ติอันจะส่งผลกระ
ทบต่อสินค้�คงคลัง บริษัทฯ มีแนวโน้มที่จะสูญเสียร�ยได้ในส่วนนั้นๆ
2.1 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ไป อย่�งไรก็ต�ม บริษัทฯมีแนวท�งก�รบริห�รคว�มเสี่ยงต่อภัยพิบัติ
ท�งธรรมช�ติโดยก�รทำ�ประกันภัยเต็มจำ�นวน ซึ่งครอบคลุมถึงสินค้�
ด้วยลักษณะท�งธุรกิจของบริษัทฯ ที่ต้องสั่งซื้อสินค้�จ�กคู่ค้�
คงคลังและค่�เสียโอก�สท�งธุรกิจที่อ�จผลกระทบต่อก�รดำ�เนินธุรกิจ
ในต่�งประเทศ จึงต้องชำ�ระเงินค่�สินค้�เหล่�นั้นเป็นสกุลเงินตร�
ของบริษัทฯ ในกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติเหล่�นั้น
ต่�งประเทศเช่น สกุลเงินดอลล่�ร์สหรัฐ เป็นต้น ก�รชำ�ระค่�สินค้�

2 ความเสี่ยงด้านการเงิน
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4 ความเสี่ยงด้านการบริหารและผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่
4.1 ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากบริษัทมีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50

สิทธิ

5.1ความเสี่ยงจากการใช้สิทธิในใบสำาคัญแสดง

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 บริษัทฯ มีใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
ILINK-W1 ที่ออกไปทั้งสิ้นจำ�นวน 14,997,238 หน่วย ซึ่งก�รใช้สิทธิ
ของใบสำ�คัญแสดงสิทธิ ILINK-W1 ดังกล่�วอ�จจะส่งผลผู้ถือหลัก
ทรัพย์ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้
ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
ห�กผู้ถือใบสำ�คัญแสดงสิทธิ ILINK-W1 ทั้งหมดใช้สิทธิต�มใบสำ�คัญ
แสดงสิทธิ จะทำ�ให้สัดส่วนก�รถือหุ้นของผู้ถือหุ้น ณ ปัจจุบันลดต่ำ�ลง
ร้อยละ 10.34
ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำาไรต่อหุ้น (EPS Dilution)
ส่ ว นแบ่ง กำ � ไรต่อ หุ ้น อ�จจะลดลงห�กมี ก �รใช้ สิ ท ธิ ในใบ
สำ � คัญ แสดงสิ ท ธิเนื ่อ งจ�กจำ� นวนหุ ้น ส�มั ญ ทีเ่ พิม่ ขึ ้นจ�กจำ � นวน
129,994,541 หุ้น ก่อนก�รใช้สิทธิ เป็น 144,991,779 หุ้น หลังก�รใช้
สิทธิ เนื่องจ�กหุ้นส�มัญจำ�นวน 14,997,238 หุ้นที่เกิดจ�กก�รใช้สิทธิ
ของใบสำ�คัญแสดงสิทธิ ILINK-W1 หรือคิดเป็นส่วนแบ่งกำ�ไรที่ลดลง
(ESP Dilution) ร้อยละ 10.34
ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)
ร�ค�หุ้นอ�จจะลดลงห�กมีก�รใช้สิทธิในใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
เนื่องจ�กร�ค�ใช้สิทธิ คือ 20 บ�ทต่อก�รแปลงสภ�พเป็นหุ้นส�มัญ
1 หุ้น ซึ่งร�ค�ดังกล่�วไม่เท่�กับร�ค�ตล�ดของหุ้น ณ ช่วงเวล�ก�ร
ใช้สิทธิ โดยร�ค�หุ้นที่เปลี่ยนแปลงคิดเป็นก�รลดลงร้อยละ 1.48
(คำ�นวณโดยเทียบกับร�ค�ปิดหุ้นย้อนหลัง 7 วันระหว่�งวันที่ 5-13
มีน�คม 2557)

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 กลุ่มอนันตรัมพร (ซึ่งประกอบด้วย
น�ยสมบัติ อนันตรัมพร น�งชลิด� อนันตรัมพร น�ยณัฐนัย อนันตรัม
พร และบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จำ�กัด) ถือหุ้นของบริษัทฯ รวม
กันทั้งสิ้น 73,136,619 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.26 ของจำ�นวนหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งทำ�ให้กลุ่มอนันตรัมพรส�ม�รถ
ควบคุมมติทปี่ ระชุมผูถ้ ือหุ้นได้เกือบทัง้ หมดไม่ว่�จะเป็นเรื่องก�รแต่ง
ตัง้ กรรมก�รหรือก�รขอมติในเรื่องอื่นๆทีต่ ้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ยกเว้นเรื่องที่กฎหม�ยหรือข้อบังคับของบริษัทฯ
กำ�หนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงอ�จเกิด
คว�มเสี่ยงแก่ผูถ้ ือหุ้นร�ยอื่นจ�กก�รทีผ่ ถู้ ือหุ้นร�ยอื่นอ�จไม่ส�ม�รถ
รวบรวมคะแนนเสียงเพือ่ ตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องทีก่ ลุม่ ผูถ้ ือหุ้นร�ย
ใหญ่เสนอได้
อย่�งไรก็ต�ม เพื่อให้ก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่�ง
โปร่งใส และมีก�รถ่วงดุลอำ�น�จในก�รบริห�รง�นของบริษัทฯ จึงได้
จัดโครงสร้�งก�รจัดก�รซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมก�รบริษัทและ
คณะกรรมก�รตรวจสอบ ซึ่งเป็นบุคล�กรที่มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถ และ
มี ก �รกำ � หนดขอบเขตก�รดำ� เนิ น ง�นและก�รมอบอำ � น�จให้ แ ก่
กรรมก�รและผู้บริห�รอย่�งชัดเจน มีก�รกำ�หนดม�ตรก�รก�รทำ�
ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกับกรรมก�ร ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ ผู้มีอำ�น�จควบคุม
กิจก�ร และบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง อีกทั้งยังมีก�รแต่งตั้งบุคคล
ภ�ยนอกที่เป็นอิสระเข้�ร่วมในคณะกรรมก�รบริษัทจำ�นวน 3 ท่�น
5.2 ความเสี่ยงจากการปรับราคาใช้สิทธิและ
โดยทุกท่�นรับหน้�ที่เป็นคณะกรรมก�รตรวจสอบของบริษัทฯ เพื่อทำ�
หน้�ที่ตรวจสอบ ถ่วงดุลก�รตัดสินใจ และพิจ�รณ�อนุมัติร�ยก�ร อัตราการใช้สิทธิของใบสำาคัญแสดงสิทธิ ILINK-W1
ต่�งๆก่อนนำ�เสนอต่อผู้ถือหุ้น นอกจ�กนี้ บริษัทฯยังจัดให้มีหน่วยง�น
ห�กมีก�รปรับร�ค�ใช้สิทธิ และ/หรือ อัตร�ก�รใช้สิทธิของ
ตรวจสอบภ�ยในของ โดยมีหน้�ที่หลักในก�รดูแลระบบควบคุมภ�ยใน
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ ILINK-W1 ต�มเงื่อนไขก�รปรับสิทธิที่ระบุไว้ใน
เพื่อให้เป็นไปต�มระบบง�นที่ได้กำ�หนดไว้
ข้อกำ�หนดสิทธิว่�ด้วยสิทธิและหน้�ทีข่ องผูอ้ อกใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
และผู้ถือใบสำ�คัญแสดงสิทธิ ILINK-W1 วิธีก�รปรับสิทธิดังกล่�วอ�จ
ไม่ส�ม�รถชดเชยสิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือใบสำ�คัญแสดงสิทธิได้อย่�ง
สมบูรณ์ เนื่องจ�กสูตรก�รคำ�นวณที่ใช้ในก�รปรับสิทธิคำ�นึงถึงเพียง
แค่ร�ค�หลักทรัพย์ ณ วันปรับสิทธิเท่�นั้น มิได้คำ�นึงถึงมูลค่�ต�ม
เวล�ของหลักทรัพย์แต่อย่�งใด

5 ความเสี่ยงอื่นๆ

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2556
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คําชี้แจงรายงานฯและขอบเขตรายงาน
คำาชี้แจงรายงานฯ

กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ ได้เริ่มจัดทำ�และเผยแพร่ร�ยง�นคว�ม
รับผิดชอบต่อสังคม (Sustainability Report) ปี 2556 ขึ้นเป็นฉบับแรก
เนื่องจ�กทีผ่ ่�นม�ได้มีก�รแจกแจงร�ยละเอียดเรื่องคว�มรับผิดชอบต่อ
สังคมของกิจก�รในร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัทฯ (ILINK Annual Report)
ซึ่งในร�ยง�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคม 2556 ที่ได้แยกต่�งออกม�นั้นเพื่อ
ทีจ่ ะส�ม�รถแจกแจงร�ยละเอียดก�รดำ�เนินง�นให้ละเอียดและมีคว�ม
ครอบคลุมเนื้อห�ในส่วนที่จำ�เป็นม�กขึ้น
จึงได้มีก�รรวบรวมข้อมูลก�ร
ดำ�เนินคว�มรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจทั้งในด้�นเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
และสังคม โดยใช้ตัวชี้วัดต�มแนวท�งของ Global Reporting Initiatives
(GRI G 3.1) ม�เป็นกรอบในก�รเขียนร�ยง�นฉบับนี้

ขอบเขตรายงาน

ร�ยง�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคม (Sustainability Report) ปี
2556 ครอบคลุมเนื้อห�เฉพ�ะก�รดำ�เนินง�นในปี 2556 ของบริษัทฯ โดย
รวบรวมและเปิดเผยข้อมูลก�รดำ�เนินกิจกรรมเพือ่ สังคมของกลุม่ บริษัทอิน
เตอร์ลิ้งค์ เพื่อเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่�ย ทั้ง
ยังเป็นสิ่งทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงกระบวนก�รในก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯที่
มียุทธศ�สตร์ในก�รพัฒน�ธุรกิจของตนเองให้เติบโตอย่�งต่อเนื่องควบคู่ไป
กับก�รตอบแทนสังคม อันจะส่งผลให้ธุรกิจส�ม�รถก้�วไปข้�งหน้�พร้อม
กับก�รพัฒน�สังคมอย่�งยั่งยืนในอน�คตต�มเป้�หม�ยที่ว�งไว้
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทในเครือ ได้ให้คว�มสำ�คัญและพร้อมส่งเสริม
ก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งมีคว�มรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อสร้�งคว�มยั่งยืนอย่�งต่อเนื่อง โดยได้มีก�รกำ�หนดนโยบ�ยในก�รดำ�เนิน
ธุรกิจอย่�งมีคว�มรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) เพื่อเป็นแนวท�งในก�รบริห�รจัดก�รองค์กร
อย่�งมีคว�มรับผิดชอบ โดยคำ�นึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินธุรกิจทั้งในด้�นของเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม ในระยะเวล�ที่ผ่�นม�บริษัทฯได้สร้�งจิตสำ�นึกในคว�มรับผิดชอบท�งสังคมผ่�นวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
นโยบ�ยของบริษัทฯ จนกล�ยม�เป็นค่�นิยมและวัฒนธรรมขององค์กรในที่สุด
บริษัทฯ ได้ประกอบกิจก�รอย่�งมีคว�มรับผิดชอบ ด้วยก�รปฏิบัติง�นและตัดสินใจอย่�งเป็นระบบ (System)
เริ่มตั้งแต่ก�รป้องกัน (Prevent) รักษ� (Maintain) ปรับปรุง (Improve) และพัฒน� (Development) เพื่อส่งเสริมให้เกิด
นวัตกรรมใหม่ (Innovation) อยู่เสมอ หลักก�รดังกล่�วได้ถูกนำ�ม�ใช้เป็นหลักปฏิบัติที่สำ�คัญซึ่งทำ�ให้องค์กรส�ม�รถปฏิบัติ
ง�นได้เป็นไปต�มเป้�หม�ยที่ว�งไว้ ส�ม�รถเผยแพร่และสร้�งคว�มเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่�ย พร้อมกันนี้ก�ร
ดำ�เนินง�นของบริษัทฯที่ยึดหลักคว�มรับผิดชอบต่อสังคม(Social Responsibility)) ให้คว�มสำ�คัญกับคุณธรรมและจริยธรรม
ในก�รดำ�เนินกิจก�ร ยังส่งผลให้บริษัทฯส�ม�รถสร้�งคุณค่�และภ�พลักษณ์องค์กรที่ดี จนเป็นที่ประจักษ์แก่ส�ยต�ของสังคม
ตลอดระยะเวล�ที่ดำ�เนินกิจก�รกว่� 25 ปีที่ผ่�นม� ซึ่งก�รดำ�เนินง�นด้�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ส�ม�รถแบ่ง
ออกเป็น 3 ด้�น ต�มหลักก�ร Triple Bottom Line ได้แก่ ด้�นเศรษฐกิจ ด้�นสังคม และด้�นสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้ก�ร
ให้คว�มสำ�คัญกับคุณธรรมและจริยธรรมในก�รดำ�เนินกิจก�ร ยังส่งผลให้บริษัทฯส�ม�รถสร้�งคุณค่�และภ�พลักษณ์องค์กรที่
ดีจนเป็นที่ประจักษ์แก่ส�ยต�ของสังคมตลอดระยะเวล�ที่ดำ�เนินกิจก�รกว่� 25 ปีที่ผ่�นม� ซึ่งก�รดำ�เนินง�นด้�นคว�มรับผิด
ชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ส�ม�รถแบ่งออกเป็น 3 ด้�น ต�มหลักก�ร Triple Bottom Line ได้แก่ ด้�นเศรษฐกิจ ด้�นสังคม
และด้�นสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2556
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การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
ECONOMIC

การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
ก�รพัฒน�ธุรกิจด้วยคว�มยั่งยืน เป็นนโยบ�ยของกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ที่มีเป้�หม�ยในก�รขับเคลื่อน
ให้ธุรกิจส�ม�รถเติบโตบนร�กฐ�นที่มั่นคง โดยจ�กผลก�รดำ�เนินง�นที่ผ่�นม�พบว่� นโยบ�ยดังกล่�วได้รับแรง
สนับสนุนจ�กทุกฝ่�ย ตั้งแต่คณะกรรมก�รบริษัท ประธ�นกรรมก�ร กรรมก�รผู้จัดก�ร ผู้บริห�รระดับสูง และ
พนักง�นทุกคน
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การบริหารห่วงโซ่คุณค่า

กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของกระบวนก�ร
พัฒน�ด้�นเศรษฐกิจอย่�งยั่งยืน โดยมุ่งเน้นให้มีก�รบริห�รจัดก�รห่วง
โซ่คุณค่� (Value Chain) ที่มีประสิทธิภ�พ เพื่อป้องกันและลดคว�ม
เสี่ยงทั้งในด้�นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่อ�จส่งผลกระทบต่อ
คว�มไว้ว�งใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อก�รดำ�เนินง�นขององค์กร ทั้ง
ยังเป็นก�รบริห�รจัดก�รที่คำ�นึงถึงคุณค่�ของห่วงโซ่อุปท�น (Supply
Chain) ตั้งแต่ต้นน้ำ� (ผู้ค้� คู่ธุรกิจ) ถึงปล�ยน้ำ� (ลูกค้� คู่ค้�) ให้เกิด
ก�รส่งผ่�นคุณค่�ไปจนตลอดส�ยธ�ร โดยมิได้คำ�นึงถึงเพียงแค่ผล
กำ�ไรหรือผลประโยชน์ที่ธุรกิจได้รับ แต่ยังคำ�นึงคุณค่�และก�รอยู่ร่วม
กันบนพื้นฐ�นคว�มยั่งยืนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่�ย
ในก�รบริห�รจัดก�รห่วงโซ่คุณค่� (Value Chain Management)
กลุม่ บริษัทอินเตอร์ลิง้ ค์ได้บูรณ�ก�รแนวท�งก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน
ม�ปรับใช้ในกระบวนก�รทำ�ง�นของทุกฝ่�ย เริ่มตั้งแต่ก�รใส่ใจในร�ย
ละเอียดของคุณภ�พก�รบริห�รจัดก�ร ซึ่งได้รับรองม�ตรฐ�นคุณภ�พ
ISO 9001:2008 ผลิตภัณฑ์และบริก�รที่ได้รับรองคุณภ�พม�ตรฐ�น
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคลโดยก�รมุ่ง
มั่นพัฒน�บุคล�กรให้มีศักยภ�พและประสิทธิภ�พในก�รทำ�ง�น เพื่อ
นำ�ม�ใช้ในก�รพัฒน�องค์กรอย่�งยั่งยืนสืบไปในอน�คต รวมทั้งมีก�ร
พัฒน�ด้�นนวัตกรรมโดยมุ่งเน้นก�รสร้�งสภ�พแวดล้อมก�รทำ�ง�น
ที่ดีให้กับบุคล�กร ให้คว�มสำ�คัญด้�นก�รติดต่อสื่อส�ร ทำ�กิจกรรม
ท�งด้�นก�รตล�ดเพือ่ สร้�งคว�มรู้และคว�มเข้�ใจในก�รใช้ผลิตภัณฑ์
อย่�งคุ้มค่�และรู้คุณค่�ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่�ย

อย่�งไรก็ต�มกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ยังคงมีคว�มมุ่งมั่นในก�ร
สร้ � งสรรค์ผ ลิต ภั ณฑ์ แ ละบริ ก �รทีม่ ี ค ุณ ภ�พเพือ่ ตอบสนองคว�ม
ต้องก�รของผู้บริโภค โดยมีก�รคิดค้น พัฒน� ปรับปรุงสินค้� และ
บริก�รอย่�งต่อเนื่อง
เพื่อให้ส�ม�รถตอบรับกับคว�มต้องก�รของ
ลูก ค้� และตอบสนองกั บ กระแสเทคโนโลยี ท มี ่ ี ก �รเปลี ่ย นแปลงอยู ่
เสมอ รวมทั้งมุ่งมั่นตั้งใจพัฒน�หลักสูตรในก�รอบรมให้คว�มรู้กับผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่สนใจ เพื่อสร้�งคว�มเข้�ใจในก�รเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์อย่�งถูกต้องและเหม�ะสม รวมไปถึงก�รให้คว�มสำ�คัญกับ
บริก�รหลังก�รข�ย โดยก�รให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นธรรม
มีก�รประเมินผลคว�มพึงพอใจในสินค้�และบริก�ร รับฟังคว�มเห็น
และข้ อ ร้ อ งเรี ย นจ�กผูบ้ ริ โ ภคเพือ่ นำ � ม�ใช้ม �ปรั บ ปรุ ง สิ นค้ � และ
บริก�รให้มีคุณภ�พดีขึ้นอย่�งต่อเนื่องต�มม�ตรฐ�น ISO 9001 รวม
ไปถึ ง ก�รส่ ง มอบสิ นค้� และบริ ก �รทีม่ ี ค ุณ ภ�พม�ตรฐ�นต�มหลั ก
ส�กล ให้กับลูกค้�ผ่�นก�รบริก�รที่ดีที่สุดในร�ค�ที่ยุติธรรม
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นอกจ�กนั้น กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ยังได้มีก�รบริห�รห่วง
โซ่คุณค่�ผ่�นก�รทำ�โครงก�รสนับสนุนอื่นๆเพือ่ ตอบแทนคุณค่�คืนสู่
สังคมผ่�นก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ เช่น ก�รบริห�รจัดก�รที่มี
ประสิทธิภ�พ โครงก�รอบรมพนักง�นภ�ยในและภ�ยนอก โครงก�ร
รักษ์สิ่งแวดล้อม โครงก�รพี่สอนน้อง ปลูกปัญญ� พร้อมมอบคว�ม
อบอุ่น ในน�มของมูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ ฯลฯ ซึ่งจ�กก�รบริห�ร
จัดก�รทีไ่ ด้กล่�วม�ทำ�ให้เห็นภ�พได้ว่�กลุม่ บริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ได้เล็ง
เห็นถึงคว�มสำ�คัญของทุกกิจกรรมทีส่ �ม�รถสร้�งประโยชน์ให้กับผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่� ซึ่งเป็นแนวท�งที่เชื่อว่�จะ
ส�ม�รถนำ�พ�ธุรกิจให้เติบโตอย่�งยั่งยืนควบคูไ่ ปกับก�รพัฒน�สังคม
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จ�กกระบวนก�รดำ�เนินง�นที่ผ่�นม� ส่งผลให้ก�รดำ�เนินง�นด้�น
เศรษฐกิจของกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์มีพัฒน�ก�รที่ดีม�โดยตลอด นับ
ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯม� จะเห็นได้จ�กข้อมูลท�งด้�นก�รเงินของบริษัทฯ
ดังต่อไปนี้

ผลการดําเนินงานด้านเศรษฐกิจ

กลุม่ บริ ษ ัท อิ น เตอร์ ล งิ ้ ค์มี ร �ยได้จ �กธุ ร กิ จ จัด
จำ�หน่�ย (Distribution) เป็นหลัก นอกจ�กนั้นยังมีร�ยได้จ�กธุรกิจ
วิศวกรรม ธุรกิจเทเลคอม และร�ยได้อื่นๆ โดยมีร�ยละเอียดดังนี้

จ�กผลก�รดำ�เนินง�นด้�นเศรษฐกิจที่แสดงให้เห็นในรูปแบบของร�ยได้ของกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ ส่งผลให้เกิดคว�มน่�
เชื่อถือต่อก�รเติบโตของบริษัทฯที่มีพัฒน�ก�รขึ้นอย่�งต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จ�กปริม�ณส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (Total Equities) ที่
เพิ่มจำ�นวนม�กขึ้นทุกปี
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การดําเนินธุรกิจอย่างใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENT

ห นึ ่ง ใ น แ น ว ท � ง สำ � ค ัญ ท ี ่ก ล ุ ่ม บ ริ ษ ัท อิ น เต อ ร์ ลิ ้ง ค์
นำ � ม � ใ ช ้ใ น ก � ร ด ำ� เ นิ น ธุร กิ จ อ ย่ � ง ใ ส่ ใ จ ต ่อ สิ ่ง แ ว ด ล้ อ ม
คือก�รบริห�รจัดก�รสิ่งแวดล้อมโดยบูรณ�ก�รเข้�กับก�รดำ�เนินธุรกิจ
ซึ่งนับเป็นก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งยั่งยืน ภ�ยใต้คว�มพย�ย�มให้เกิด
ผลกระทบน้อยที่สุดต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปรับกระบวนทัศน์ใน
ก�รดำ�เนินธุรกิจ ให้มีก�รดำ�เนินธุรกิจภ�ยใต้นโยบ�ย “เติบโต ต่อเนื่อง
ก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งในแนวคิด และยั่งยืน” ที่ได้ยึดถือเป็นแนวท�งก�รประกอบกิจก�รให้มีก�รเติบโต
สำ�คัญที่กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ใช้ในก�รดำ�เนินธุรกิจ โดยได้มีก�ร ของธุรกิจควบคู่ไปกับก�รพัฒน�เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ว�งกลยุทธ์และแนวท�งในก�รดำ�เนินก�รผ่�นส่วนง�นต่�งๆ โดยมีผู้
บริห�รซึ่งเป็นกำ�ลังสำ�คัญในก�รขับเคลื่อนแนวคิดดังกล่�ว ก่อให้เกิด
ก�รดำ�เนินง�นทีเ่ ป็นระบบและโครงก�รต่�งๆม�กม�ยเพือ่ รณรงค์
และปลูกฝังจิตสำ�นึกให้แก่บุคล�กรในทุกส่วนง�นมองเห็นถึงคุณค่�
ของทรัพย�กรธรรมช�ติ พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในก�รทำ�กิจกรรมที่สร้�ง
คุณค่�ให้กับสิ่งแวดล้อมอย่�งยั่งยืน

การดําเนินธุรกิจ
อย่างใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม
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นอกจ�กนั้น ในฐ�นะที่กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์เป็นหนึ่งในผู้
ประกอบก�รทีม่ ีคว�มจำ�เป็นจะต้องใช้ทรัพย�กรธรรมช�ติเป็นวัตถุ
ดิบในดำ�เนินธุรกิจให้ส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�รของตล�ดอย่�ง
ต่อเนื่อง จึงเป็นอีกเหตุผลสำ�คัญที่ทำ�ให้กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์เลือกที่
จะดำ�เนินธุรกิจต�มแนวท�งของก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน โดยให้
คว�มสำ � คัญ ในเรื ่อ งของสิ ่ง แวดล้อ ม(Green)และก�รเติบ โต
(Growth) ให้มีก�รเติบโตไปในทิศท�งเดียวกัน โดยมีก�รพัฒน�ใน
เรื่องของผลิตภัณฑ์และก�รดำ�เนินง�นให้สอดรับกับสิ่งแวดล้อมและ
คว�มเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สร้�งแรงจูงใจในก�รดำ�เนินธุรกิจเพื่อสิ่ง
แวดล้อมผ่�นวิธีก�รต่�งๆ กล่�วคือ มีก�รปรับกระบวนก�รในก�ร
ทำ�ง�น ก�รว�งแผน ก�รปลูกฝังทัศนคติที่ดีในก�รรักและหวงแหน
ทรัพย�กรธรรมช�ติให้แก่บุคล�กรในทุกส่วนง�น ก�รคัดเลือกผลิต
ภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมม�จัดจำ�หน่�ย ก�รดำ�เนินง�นอย่�งใส่
ใจต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น ก�รขนส่งสินค้�ที่คำ�นึง
ถึงคว�มคุ้มค่�และผลกระทบท�งด้�นสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม
โดยมีก�รกำ�หนดเส้นท�งทีเ่ หม�ะสมเพือ่ ให้เกิดประสิทธิภ�พสูงสุด
รวมไปถึงก�รกำ�จัดเศษซ�กของเสียจ�กก�รปฏิบัติง�นผ่�นก�รใช้
หลัก 3Rs ซึ่งในก�รดำ�เนินง�นแต่ละส่วนจะมีก�รควบคุม ติดต�ม
และประเมินผลทั้งในด้�นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อนำ�
ผลทีไ่ ด้ไปปรับปรุงก�รปฏิบัติง�นให้มีคุณภ�พม�ตรฐ�นต�มเป้�หม�ย
ที่ได้กำ�หนดไว้

ผลการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
ก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม เป็นแนวท�งใน
ก�รดำ�เนินธุรกิจของกลุม่ บริษัทอินเตอร์ลงิ้ ค์เพือ่ สร้�งคว�มมั่นใจและ
ไว้ว�งใจในสินค้�และบริก�รให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่�ย โดยมี
ขั้นตอนก�รดำ�เนินง�นแบ่งออกเป็น 2 ระดับด้วยกัน ได้แก่ ระดับที่
1 ปจเจกบุคคล ซึ่งเป็นระดับที่ต้องก�รสร้�งจิตสำ�นึกให้แก่บุคล�กร
ภ�ยในองค์กร เพื่อเป็นกำ�ลังสำ�คัญในก�รขับเคลื่อนโยบ�ยให้เกิดประ
สิทธิผลต�มที่ได้ว�งไว้ ระดับที่ 2 ชุมชนและสังคม คือ ก�รปฏิบัติง�น
ที่คำ�นึงถึงผลกระทบต่อชุมชนรอบข้�งของพื้ืนที่ปฏิบัติง�น เพื่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนน้อยที่สุด รวมถึงคำ�นึงถึงผลกระ
ทบในระดับสังคมวงกว้�ง มีก�รประเมินคว�มเสี่ยงและม�ตรก�รใน
ก�รผลกระทบที่อ�จเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะย�ว

ระดับที่ 1 ปจเจกบุคคล
ก�รสร้�งทัศนคติที่ดีให้เกิดแก่บุคล�กร ถือเป็นขั้นตอนแรก
ในก�รจุดประก�ยคว�มมุ่งมั่นตัง้ ใจในก�รสร้�งคว�มรับผิดชอบต่อ
สั่งคมให้แก่บุคล�กรภ�ยในองค์กรตั้งแต่ระดับผู้บริห�ร หัวหน้�ง�น
และพนักง�นในส่วนง�นต่�งๆ
กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์เชื่อว่�ก�ร
จะสร้�งจิตสำ�นึกของบุคล�กรในองค์กรให้มีคว�มรักและหวงแหน
ทรัพย�กรธรรมช�ติได้นั้น จะต้องเริ่มต้นจ�กก�รว�งร�กฐ�นในระดับ
ปัจเจกบุคคลเป็นอันดับแรก เพร�ะเมื่อพนักง�นถูกปลูกฝังให้เข้�ใจ
คว�มสำ�คัญของสิ่งแวดล้อมแล้ว พนักง�นก็จะมีแนวท�งในก�รปฏิ
บัติในชีวิตประจำ�วัน รวมถึงมีวิธีก�รทำ�ง�นที่คำ�นึงถึงผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ โดยในเบื้องต้นนั้นบริษัทฯได้พย�ย�ม
ขับเคลื่อนแนวท�งดังกล่�วผ่�นโครงก�ร CSR ต่�งๆภ�ยในองค์กร ที่
จัดขึ้นอย่�งต่อเนื่องตลอดทัง้ ปีเพือ่ เป็นก�รกระตุน้ ให้พนักง�นเข้�ม�มี
ส่วนร่วม ในก�รปฏิบัติจนกล�ยเป็นคุณลักษณะนิสัยที่ติดตัว และก่อ
ให้เกิดทัศนคติที่ดีในก�รปฏิบัติง�นในที่สุด
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2556
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ระดับที่ 2 ชุมชนและสังคม
ก�รประกอบกิจก�รด้วยคว�มใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมในระดับ
ชุมชน คือ ก�รตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของสิ่งแวดล้อมทั้งชุมชน
ภ�ยในองค์กรและชุมชนรอบข้�งของสถ�นประกอบก�รหรือสถ�น
ที่ปฏิบัติง�น มีก�รดำ�เนินธุรกิจที่คำ�นึงถึงผลดีและผลเสียต่อชุมชน
เหล่� นั ้น บนฐ�นคิด แห่ ง คว�มมุ ่ง มั ่น ในก�รพัฒ น�ธุร กิ จ ไปสู ่ค ว�ม
ยั่งยืนอย่�งแท้จริง มีก�รทบทวนก�รดำ�เนินง�นอย่�งต่อเนื่องตลอด
เวล� คำ�นึงถึงคว�มสำ�คัญของคนในองค์กร ชุมชน หรือสังคมรอบ
ข้�ง ตลอดจนทรัพย�กรธรรมช�ติ และสิ่งแวดล้อม นอกเหนือไปจ�ก
ก�รคำ�นึงถึงผลกำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจเป็นสำ�คัญ อันจะส�ม�รถ
นำ�พ�สังคมให้มีคว�มสุขภ�ยใต้ก�รดำ�เนินธุรกิจทีไ่ ม่ก่อให้เกิดผลกระ
ทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และส�ม�รถสร้�งสรรค์นวัตกรรมเพื่อ
อน�คตที่ยั่งยืนของโลกในอน�คต
สิ่งเหล่�นี้นับเป็นก�รยกระดับก�รดำ�เนินง�นจ�กก�รรณรงค์
ให้พนักง�นมีคว�มตระหนักในคว�มสำ�คัญของสิ่งแวดล้อม ไปสู่ก�ร
มีโครงก�รหรือม�ตรก�รในก�รปฏิบัติง�นอย่�งใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม
ที่ขย�ยวงกว้�งม�กขึ้น รวมทั้งก�รให้คว�มสำ�คัญกับผลิตภัณฑ์และ
บริก�รที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีร�ยละเอียดก�รดำ�เนินง�นดัง
ต่อไปนี้

โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม
โครงก�รที่จัดขึ้นภ�ยในบริษัทฯเพื่อให้ทุกส่วนง�นได้มีส่วน
ร่วมในก�รรณรงค์พร้อมทัง้ ใช้คว�มคิดสร้�งสรรค์ในก�รคิดค้นวิธี
ก�รอนุรักษ์พลังง�น ลดปัญห�โลกร้อน ปลูกฝังจิตสำ�นึกในก�ร
หวงแหน ป้องกัน และแก้ไขปัญห�สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
โดยก�รร่วมกันคิดวิธีประหยัดก�รใช้พลังง�นในสำ�นักง�นและชีวิต
ประจำ�วัน ซึ่งก�รดำ�เนินที่ผ่�นม�พบว่�พนักง�นให้คว�มร่วมมือเป็น
อย่�งดีม�โดยตลอด ทั้งยังทำ�ให้พนักง�นมีคว�มรู้สึกภ�คภูมิใจที่ตน
เองได้มีส่วนร่วมในก�รช่วยคิดวิธีก�รทีจ่ ะช่วยประหยัดพลังง�นและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย
พร้อมกันนี้ยังนับเป็นช่องท�งหนึ่งในก�รรณรงค์ให้ผู้บริห�ร
และพนักง�นได้ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของสิ่งแวดล้อม
รวมถึง
เข้�ใจวิธีก�รปฏิบัติตนอย่�งถูกต้องในก�รที่จะช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ให้คงอยู่อย่�งยั่งยืนสืบไปในอน�คต ซึ่งผลก�รดำ�เนินง�นจ�กก�ร
จัดโครงก�รรักษ์สิ่งแวดล้อมพบว่�ก่อให้เกิดผลดีต่อทัง้ ตัวบุคล�กร
และต่อองค์กร โดยเป็นก�รกระตุ้นให้เกิดคว�มตื่นตัวในก�รให้คว�ม
สำ�คัญกับก�รใช้ทรัพย�กรธรรมช�ติอย่�งรู้คุณค่� ทั้งยังเป็นแรงผลัก
ดันสำ�คัญที่ทำ�ให้เกิดคว�มเป็น องค์กรสีเขียว (Green Ofﬁce) ที่มี
ก�รรู้จักใช้ รักษ� ทรัพย�กรธรรมช�ติอย่�งรู้คุณค่�ม�กที่สุด
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องค์กรสีเขียว (Green Organization)
“องค์กรสีเขียว (Green Organization)” เป็นแนวท�งกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติม�ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ โดยมีก�รก่อ
ร่�งเป็นรูปธรรมอย่�งสูงสุดผ่�น “โครงก�รรักษ์สิ่งแวดล้อม” ที่ได้จัดขึ้นเมื่อกล�งปีที่ผ่�นม� เนื่องจ�กเป็นครั้งแรกที่ได้เปิดโอก�สให้พนักง�น
กับผู้บริห�รมีโอก�สได้ช่วยกันคิดห�วิธีลดผลกระทบที่ทำ�ให้เกิดภ�วะโลกร้อนอย่�งจริงจัง หลังจ�กที่ได้มีก�รปลูกฝังจิตสำ�นึกในก�รอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมผ่�นบริษัทฯเพียงฝ่�ยเดียว ซึ่งจ�กผลก�รดำ�เนินพบว่� พนักง�นต่�งกระตือรือร้นให้คว�มสนใจ จึงถือเป็นก้�วย่�งที่ดีที่จะทำ�ให้
ส�ม�รถพัฒน�ก�รดำ�เนินง�นด้�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคมต่อไปได้ในอน�คต ทั้งยังช่วยให้เกิดแรงผลักดันให้กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ก้�วไปสู่
เป้�หม�ยคว�มเป็น “องค์กรสีเขียว (Green Organization)”ต�มที่ตั้งใจไว้ อย่�งเป็นรูปธรรมม�กขึ้น
องค์กรสีเขียว (Green Organization) เป็นแนวคิดที่กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์นำ�ม�ประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดก�รบูรณ�ก�ร CSR เข้�ม�
ใช้พัฒน�องค์กรทั้งระบบ (Integrated CSR) โดยมีหัวใจหลักอยู่ที่ก�รดูแลสถ�นที่ปฏิบัติง�นและก�รดำ�เนินง�นให้เป็นมิตรต่อผู้อ�ศัย สิ่ง
แวดล้อม ชุมชน และสังคม รวมถึงก�รให้คว�มสำ�คัญกับผลิตภัณฑ์และบริก�รที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มต้นจ�กก�รกระตุ้นให้ผู้บริห�ร
และพนักง�นตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับจิตสำ�นึกและระดับปฏิบัติก�ร
จ�กคว�มตั้งใจอันแน่วแน่และวิสัยทัศน์อันกว้�งไกลของผู้บริห�ร จึงก่อให้เกิดโครงก�รและกิจกรรมต่�งๆต�มม�ม�ยเพื่อยกระดับ
วิสัยทัศน์ให้กล�ยเป็นรูปธรรม เช่น ก�รรณรงค์ให้เกิดก�รประหยัดพลังง�นในสำ�นักง�น ก�รลดปริม�ณขยะ ก�รนำ�เข้�และจัดจำ�หน่�ย
ผลิตภัณฑ์ที่มีม�ตรฐ�นท�งด้�นก�รผลิตและด้�นสิ่งแวดล้อม ก�รดำ�เนินง�นท�งด้�นวิศวกรรมที่คำ�นึงถึงสิ่งแวดล้อมโดยยึดถือหลักม�ตรฐ�น
ส�กลในก�รปฏิบัติง�นเพื่อให้เกิดผลกระทบที่น้อยที่สุด ก�รลดก�รปล่อยของเสีย ก�รขนส่งสินค้�ที่คำ�นึงถึงผลกระทบท�งด้�นต้นทุน ค่�ใช้
จ่�ย เส้นท�ง ก�รบำ�รุงรักษ�ย�นพ�หนะในก�รขนส่ง และลดผลกระทบในก�รปล่อยก�ซค�ร์บอนไดออกไซด์ ฯลฯ โดยมีขั้นตอนก�รปฏิบัติแบ่ง
เป็น 3 ด้�น ดังนี้

ด้านที่ 1
การใช้ทรัพยากรให้เกิดคุณภาพสูงสุด
กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์มีคว�มเชื่อมั่นว่� ก�รใช้คว�มคิด
สร้�งสรรค์เพื่อผลักดันให้เกิดองค์กรสีเขียวนั้น ส�ม�รถเริ่มต้นง่�ยๆ
ได้จ�กบุคล�กรของอินเตอร์ลิ้งค์ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่ส�ม�รถ
ผนึกกำ�ลังในก�รขับเคลื่อน CSR ให้เกิดขึ้นได้อย่�งเป็นรูปธรรม ก�ร
รณรงค์ในขั้นแรกจึงเริ่มต้นจ�กก�รปลูกฝังคุณลักษณะนิสัยของนัก
CSR ที่ดีเข้�ไปในจิตวิญญ�ณของผู้บริห�รและพนักง�นทุกคน ผ่�น
ก�รปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในด้�นก�รใช้ทรัพย�กรในสำ�นักง�นอย่�ง
รู้คุณค่� คิดใหม่ ทำ�ใหม่ ร่วมคิด ร่วมสร้�ง เพื่อก่อให้เกิดพฤติกรรม
ในก�รทำ�ง�นที่ดี จนกล�ยเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เกิดจ�กก�รร่วมมือ
ของทุกฝ่�ย

ช่วยกันคนละเล็ก คนละน้อย
หลักก�รปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิดระบบก�รทำ�ง�นที่เป็นมิตรแก่
สิ่งแวดล้อม โดยก�รใช้ทรัพย�กรในก�รทำ�ง�นอย่�งรู้คุณค่�สูงสุด
เช่น ปฏิบัติก�รลด ละ เลิก ก�รบริโภคพลังง�นอย่�งสิ้นเปลือง ดูแล
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครื่องใช้ภ�ยในสำ�นักง�นให้ประหยัด
ม�กที่สุด ให้พนักง�นตั้งระบบพักหน้�จอหรือปิดหน้�จอขณะไม่ใช้
ง�น จัดให้มีก�รตรวจเช็คอุปกรณ์สำ�นักง�นเป็นประจำ�ทุกปี เปิด-ปิด
เครื่องปรับอ�ก�ศต�มเวล�ที่กำ�หนด (ปิดในช่วงพักกล�งวัน 12.00 น.
-13.00 น.) รวมทั้งยังมีก�รรณรงค์ก�รประหยัดพลังง�นไฟฟ้�ของ
อุปกรณ์สำ�นักง�นอย่�งจริงจังและต่อเนื่อง ผ่�นก�รประช�สัมพันธ์
หรือจัดบอร์ดนิทรรศก�ร เพื่อเป็นก�รกระตุ้นจิตสำ�นึกของพนักง�น
เก่� ปลูกฝังค่�นิยมที่ดีให้แก่พนักง�นที่เข้�ม�ใหม่ สร้�งคว�มเป็นอัน
หนึ่งอันเดียวกันจนกล�ยเป็นคุณลักษณะนิสัยที่ดีของช�วอินเตอร์ลิ้งค์
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การกําจัดเศษซากของเสียโดยใช้ “หลัก 3Rs”
หลัก 3Rs เป็นหลักม�ตรฐ�นส�กลที่เป็นแนวปฏิบัติที่ใช้ในก�รกำ�จัดเศษซ�กของเสีย ซึ่งเป็นแนวท�งที่กลุ่มบริษัทอินเตอร์
ลิ้งค์นำ�ม�ใช้เป็นนโยบ�ยในก�รดำ�เนินง�นเพื่อลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมจ�กก�รปฏิบัติง�นในกระบวนก�รทำ�ง�นต่�งๆ ถือเป็นกลไก
ในก�รพัฒน�องค์กรอย่�งยั่งยืนด้วยก�รใช้หลักก�รจัดสรรทรัพย�กรบุคคลผ่�นก�รปลูกฝังแนวคิดพืน้ ฐ�นท�งด้�นก�รทำ�ง�นอย่�งใส่ใจต่อ
สิ่งแวดล้อม ด้วยมีคว�มเชื่อว่�ห�กผู้บริห�รหรือพนักง�นถูกปลูกฝังก�รมองเห็นคุณค่�ของทรัพย�กรผ่�นก�รปฏิบัติง�น จะส�ม�รถทำ�ให้เกิด
เป็นคุณลักษณะนิสัยที่ดีซึ่งยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจำ�วันได้ โดยนับว่�เป็นก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนและส�ม�รถก่อให้เกิดประโยชน์ได้
อย่�งแท้จริง

Reduce

คือ ลดก�รใช้สิ่งของฟุ่มเฟอย ประหยัด พอเพียง และเลือกใช้ให้เหม�ะสมกับคว�มต้องก�ร ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่
ส�ม�รถนำ�ม�ใช้ในกระบวนก�รทำ�ง�นของแต่ละบุคคลได้ เช่น ก�รปิดแอร์-ปิดไฟในช่วงเวล�พักกล�งวัน ปิดหน้�จอคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ได้
ใช้ง�น ปิดสวิตซ์ไฟทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้ ก�รรณรงค์ให้ใช้บันได้แทนก�รใช้ลิฟต์ ก�รมุ่งมั่นพัฒน�ผลิตภัณฑ์หรือบริก�รที่มีฟังก์ชั่นก�รทำ�ง�น
ที่มีประสิทธิภ�พม�กที่สุดและลดก�รเผ�ผล�ญพลังง�น เป็นต้น สิ่งเหล่�นี้แม้จะเป็นเพียงก�รกระทำ�เล็กๆน้อยๆ แต่เมื่อมีก�รรณรงค์และ
ประช�สัมพันธ์ให้บุคล�กรของอินเตอร์ลิ้งค์ช่วยกันอยู่เสมอ ปลูกฝังจนกล�ยเป็นจิตสำ�นึกและเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ทุกคนร่วมกันปฏิบัติ ก็จะ
ส�ม�รถทำ�ให้เกิดคุณลักษณะนิสัยและวัฒนธรรมองค์กรที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมอย่�งแท้จริง

Reuse

คือ ก�รนำ�สิ่งของที่ใช้ง�นแล้วกลับม�ใช้ง�นอีก เพื่อให้เกิดก�รใช้ทรัพย�กรอย่�งรู้คุณค่� ไม่ทิ้งขว้�งโดยไม่จำ�เป็น ซึ่ง
เป็นหลักก�รที่ส�ม�รถนำ�ม�ประยุกต์ใช้ในก�รปฏิบัติง�นได้เช่นกัน เช่น ก�รใช้ซองเอกส�ร ก�รใช้กระด�ษสองหน้� โครงก�รนำ�ปฏิทินเก่�ไป
บริจ�คเพื่อทำ�หนังสืออักษรเบลล์ให้กับผู้พิก�รท�งส�ยต� ฯลฯ

Recycle

คือ ก�รนำ�เศษขยะต่�งๆม�ผ่�นกรรมวิธีก�รผลิตเพื่อนำ�กลับม�ใช้ใหม่ เช่น ก�รคัดแยกขยะ ก�รนำ�แกนส�ยไฟเบอร์
ออฟติคม�ทำ�เป็นถังขยะ ฯลฯ
ก�รนำ�หลัก 3Rs ม�ใช้ในก�รปฏิง�น นอกจ�กจะเป็นก�รรณรงค์ให้เกิดก�รอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกฝังก�รบริโภคอย่�งพอเพียง และ
ลดก�รใช้ทรัพย�กรธรรมช�ติอย่�งสิ้นเปลือง ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวท�งที่บริห�รจัดก�รและใช้ทรัพย�กรอย่�งช�ญฉล�ดแล้ว ยังนับว่�เป็นก�ร
ช่วยลดค่�ใช้จ่�ยให้กับบริษัทฯท�งหนึ่งด้วย ซึ่งในก�รปฏิบัติง�นที่ผ่�นม�พบว่�พนักง�นทุกส่วนได้ให้คว�มร่วมมือเป็นอย่�งดีม�โดยตลอด
อย่�งไรก็ต�ม ก�รสร้�งจิตสำ�นึกที่เริ่มต้นจ�กตัวบุคคลนับเป็นหนึ่งในวิธีก�รที่จะช่วยผลักดันก�รตระหนักในคุณค่�ของสิ่งแวดล้อม
ผ่�นแนวท�งก�รปฏิบัติในชีวิตประจำ�วัน นับว่�เป็นก้�วที่สำ�คัญในก�รสร้�งวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ส�ม�รถสร้�งให้ก�รปฏิบัติง�นในทุกระดับ
และทุกกระบวนก�รของบริษัทฯมีก�รคำ�นึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่�จะเป็นสิ่งแวดล้อมของชุมชนรอบข้�ง หรือสิ่งแวดล้อมในระดับง
สังคมโดยรวม ซึ่งถือเป็นกระบวนก�รในก�รขับเคลื่อนจิตสำ�นึกใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมจ�กภ�ยในสู่ภ�ยนอกองค์กร

“การปลูกฝงจิตวิญญาณของนัก CSR ให้แก่บุคลากร
คือ หนทางซึ่งนําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง”
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ด้านที่ 2
อาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
อ�ค�รอินเตอร์ลิ้งค์ (Interlink Building) เป็นอ�ค�รสำ�นัก
ง�นใหญ่ ข องกลุม่ บริ ษ ัท อิ น เตอร์ ล งิ ้ ค์ซึ ่ง ได้รั บ ก�รออกแบบภ�ยใต้
แนวคิดของอ�ค�รที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีก�รว�งรูปแบบโครง
สร้�งด้วยก�รคำ�นึงถึงอรรถประโยชน์ คว�มปลอดภัย สภ�พแวด
ล้อมที่ดี และก�รประหยัดพลังง�นสูงสุด โดยใช้หลักทดแทน บำ�บัด
และอนุรักษ์
ม�เป็นแนวคิดในก�รสร้�งอ�ค�รและเลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ภ�ยในสำ�นักง�น ดังนี้
เน้นก�รใช้แสงจ�กธรรมช�ติควบคูก่ ับก�รใช้พลังง�นไฟฟ้�
โดยก�รออกแบบให้ตัวอ�ค�รมีกระจกล้อมรอบเพือ่ ประหยัดก�รใช้
พลังง�นไฟฟ้�
ติดหน้�ต่�งประเภท Triple Glazed ฟิล์มกันแสง และ
ฉนวนกันร้อน (Insulation) ที่กระจก เพื่อช่วยลดคว�มร้อนและ
อุณหภูมิที่เกิดขึ้นกับอ�ค�ร ทำ�ใหเครื่องปรับอ�ก�ศใช้พลังง�นในก�ร
ทำ�ง�นน้อยลง
ใช้หลอดไฟประหยัดพลังง�น ควบคู่ไปกับก�รใช้แสงสว่�ง
จ�กธรรมช�ติ โดยระบบแสงสว่�งที่ประหยัดพลังง�นนั้นจะส�ม�รถ
ลดก�รผลิตคว�มร้อนและลดคว�มต้องก�รใช้คว�มเย็นจ�กเครื่อง
ปรับอ�ก�ศด้วยท�งหนึ่ง
ก�รติดตัง้ ถังบำ�บัดน้ำ�เสียเพือ่ บำ�บัดน้ำ�เสียทีถ่ ูกปล่อยออก
จ�กอ�ค�รก่อนปล่อยสู่ระบบส�ธ�รณะ

ก�รดูแลรักษ�คว�มปลอดภัยและก�รป้องกันจ�กก�รเกิด
อัคคีภัยโดยก�รติดตั้งตัวจับควัน (Smoke Detector) พร้อมถังดับ
เพลิงและส�ยดับเพลิง
ก�รดูแลรักษ� เลือกใช้อุปกรณ์สำ�นักง�นที่เน้นก�รประหยัด
พลังง�น เช่น หลอดไฟประหยัดพลังง�น ติดเครื่องปรับอ�ก�ศที่
ประหยัดไฟ ฯลฯ
ก�รออกแบบอ�ค�รทีเ่ น้นคว�มสวยง�มและสบ�ยต�เพือ่
สร้�งสภ�พแวดล้อมที่ดีในก�รทำ�ง�นให้กับพนักง�น
นอกจ�กนั้น ในปี 2556 ยังได้มีก�รเปิดทำ�ก�ร ศูนย์ศึกษ�
และกระจ�ยสินค้� (R&D Center) เพื่อเป็นคลังสินค้� ศูนย์บริก�ร
DATA CENTER ศูนย์วิจัยและพัฒน�ผลิตภัณฑ์ ซึ่งประกอบไปด้วย
1.อ�ค�รสำ�นักง�น LOGISTIC 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 720 ตร.ม.
2.อ�ค�ร INTERLINK TELECOM และ DATA CENTER 3 ชั้น
พื้นที่ใช้สอย 1,800 ตร.ม.
3.อ�ค�รคลังสินค้�พร้อมชั้นลอย พื้นที่ใช้สอย 4, 824 ตร.ม.

ทั้งนี้

ก�รออกแบบศูนย์ศึกษ�และกระจ�ยสินค้� (R&D
Center)
ยังคงใช้หลักก�รออกแบบอ�ค�รอย่�งคำ�นึงถึงสภ�วะ
แวดล้อมที่ดีในก�รทำ�ง�น คว�มปลอดภัย และรูปแบบของอ�ค�รที่
ประหยัดพลังง�น เพื่อเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงวิสัยทัศน์ในก�รดำ�
เนินง�นด้�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคมของกลุม่ บริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ที่
ต้องก�รว�งร�กฐ�นคว�มมั่นคงในก�รดำ�เนินธุรกิจให้ส�ม�รถเติบโต
อย่�งยั่งยืนไปพร้อมกับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่�งสมดุลสืบเนื่องต่อ
ไปในอน�คต
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ด้านที่ 3 ผลิตภัณฑ์และบริการที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม
กลุม่ บริ ษ ัท อิ น เตอร์ ล งิ ้ ค์ให้ ค ว�มสำ � คัญ กั บ ผลิต ภั ณฑ์ แ ละ
บริก�รด้วยคว�มใส่ใจในทุกกระบวนก�รท�งธุรกิจ ไม่ว่�จะเป็นในแง่
ของคุณภ�พของผลิตภัณฑ์ กระบวนก�ร และก�รบริก�ร โดยเฉพ�ะ
อย่�งยิ่งในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและทรัพย�กรธรรมช�ติ ด้วยมองว่�
ในปัจจุบัน ปัญห�สิ่งแวดล้อมได้เกิดขึ้นโดยทวีคว�มรุนแรงขึ้นอย่�ง
ต่อเนื่อง กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์จึงตระหนักถึงก�รให้คว�มสำ�คัญ
กับผลิตภัณฑ์และบริก�รที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ทั้งในเรื่องของ
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภ�พ หรือโครงก�รก่อสร้�งโครงข่�ยคำ�นึงถึงผลกระ
ทบต่อสิ่งแวดล้อมในแต่ละชุมชน

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อส่งแวดล้อม
กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์เป็นผู้นำ�เข้�และจัดจำ�หน่�ยส�ย
สัญญ�ณที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยเน้นสินค้�ที่เกี่ยวข้องด้�นข่�ย
ส�ยสัญญ�ณครบวงจร เช่น ส�ยแลน (LAN) ส�ยใยแก้วนำ�แสง
(Fiber Optic) ส�ยCCTV (Coaxial) ตัวต่อส�ยและอุปกรณ์ (Connector) เครื่องแปลงสัญญ�ณจ�กไฟฟ้�เป็นแสง (Media Converter) ตู้ใส่อุปกรณ์เครือข่�ยคอมพิวเตอร์และสื่อส�รโทรคมน�คม (Rack
Cabinet) ฯลฯ โดย เป็นบริษัทแรกที่นำ�เทคโนโลยีส�ย LAN หรือ
ส�ย UTP (Unshielded Twisted Pair) ม�เผยแพร่ในประเทศไทย
และได้ริเริ่มก�รผลิตตู้ 19” RACK ใส่อุปกรณ์เครือข่�ย รวมทั้งได้
นำ�เทคโนโลยีของ MEDIA CONVERTER ม�เผยแพร่เพื่อเชื่อมโยง
ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยส�ยใยแก้วนำ�แสงให้ไกลและเร็วยิ่งขึ้น ฯลฯ
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กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์มุ่งมั่นพัฒน�ผลิตภัณฑ์ด้วยคว�ม
ใส่ใจต่อผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยคว�มใส่ใจในตลอดวงจร
ชีวิตของผลิตภัณฑ์ภ�ยใต้นโยบ�ยทีต่ ้องก�รสร้�งคว�มยั่งยืนให้กับ
สังคม โดยผลิภัณฑ์ของบริษัทฯที่นำ�ม�จัดจำ�หน่�ยนั้นมีกระบวนก�ร
ผลิตที่เป็นไปต�มข้อปฏิบัติต�มม�ตรฐ�น RoSH (Restriction
of Hazardous Substances) ซึ่งเป็นระเบียบของสหภ�พยุโรป
(Directive 2002/95/EC) ที่กำ�หนดไว้เพื่อเป็นม�ตรฐ�นท�งด้�น
สิ่งแวดล้อม
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจำ�กัดก�รใช้ส�รที่เป็นพิษต่อ
มนุษย์และสิ่งแวดล้อมในผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ อันจะเป็นผล
ให้ส�ม�รถจัดก�รกับเศษซ�กขยะของผลิตภัณฑ์ได้อย่�งปลอดภัย
ต้นทุนก�รกำ�จัดซ�กของเสียลดลงลง ส�ม�รถนำ�ไปรีไซเคิลได้ง่�ย
ขึ้น รวมทั้งช่วยให้ชิ้นส่วนหรือวัสดุรีไซเคิลมีส�รพิษน้อยลง โดย
ผลิตภัณฑ์ทบี่ ริษัทฯได้นำ�เข้�และจัดจำ�หน่�ยนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ทีอ่ ยู่
ภ�ยใต้ก�รรับรองคุณภ�พตรงต�มข้อกำ�หนดท�งด้�นส�รเคมีต�มที่
ม�ตรฐ�น RoSH กำ�หนดไว้ ได้แก่

1. ตะกั่ว (Pb)
2. ปรอท (Hg)
3. แคดเมี่ยม (Cd)
4. เฮกซะว�เลนท์ (Cr-VI)
5. โพลีโบรมิเนต ไบเฟนนิลส์ (PBB)
6. โพลีโบรมิเนต ไดเฟนนิล อีเธอร์ (PBDE)

ไม่เกิน
ไม่เกิน
ไม่เกิน
ไม่เกิน
ไม่เกิน
ไม่เกิน

0.1%
0.1%
0.01%
0.1%
0.1%
0.1%

โดยน้ำ�หนัก
โดยน้ำ�หนัก
โดยน้ำ�หนัก
โดยน้ำ�หนัก
โดยน้ำ�หนัก
โดยน้ำ�หนัก

ก�รทีร่ ะบบก�รบริห�รง�นของกลุม่ บริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ได้
รับก�รรับรองต�มม�ตรฐ�นคุณภ�พระหว่�งประเทศ ISO 9001:
2008 ซึ่งครอบคลุมถึงก�รออกแบบ ก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ ก�รผลิต
ก�รนำ�เข้� ก�รข�ย ก�รบริก�ร ก�รซ่อมบำ�รุง ตลอดจนกรรมวิธี
ก�รผลิตทั้งหมด ยังเป็นอีกหนึ่งเครื่องหม�ยที่รับรองในประสิทธิภ�พ
ของผลิตภัณฑ รวมถึงสร้�งคว�มมั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ใน
คุณ ภ�พขององค์ก รทีจ่ ะต้อ งดำ� เนิ นก�รต�มระเบีย บขั ้นตอนก�ร
บริห�รจัดก�รอย่�งมีคุณภ�พตลอดส�ยธ�รแห่งก�รบริห�รจัดก�ร
ทั้งหมด
ก�รทีผ่ ลิตภัณฑ์ของบริษัทฯได้รับก�รผลิตภ�ยใต้ม�ตรฐ�น
RoSH และม�ตรฐ�นคุณภ�พ ISO 9001:2008 นั้น นอกจ�กจะส่งผล
ให้เกิดคว�มไว้ว�งใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่�ยแล้ว ยังเป็นอีก
หนึ่งเครื่องหม�ยทีก่ �รันตีให้เห็นถึงวิสัยทัศน์อันกว้�งไกลของผู้บริห�ร
ทีม่ ีคว�มตัง้ ใจจริงในก�รทีจ่ ะนำ�ผลิตภัณฑ์ทเี่ ต็มเปีย มไปด้วยคุณภ�พ
และคว�มปลอดภัยเข้�ม�สู่มือของผู้บริโภค
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2556
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INTERLINK FIBER OPTIC
โครงข่ายที่เปนมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ในยุคแห่งก�รติดต่อสื่อส�ร เทคโนโลยีกล�ยเป็นพลังสำ�คัญ
ในก�รสร้�งสิ่งใหม่ๆให้กับโลกมนุษย์ ก�รใช้เทคโนโลยีอย่�งสร้�งสรรค์
และรู้คุณค่� จึงกล�ยเป็นตัวช่วยสำ�คัญที่จะพลักดันให้โลกส�ม�รถก้�ว
ไปข้�งหน้�ได้อย่�งยั่งยืน โครงข่�ย Interlink Fiber Optic Network
จึงได้ถือกำ�เนิดขึ้นภ�ยใต้ก�รดูแลของ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม
จำ�กัด โครงข่�ยดังกล่�วเปรียบเสมือนเป็นถนนท�ง ICT คว�มเร็วสูง
ที่ส�ม�รถส่งผ่�นข้อมูลท�งก�รสื่อส�รขน�ดใหญ่ ก่อให้เกิดประโยชน์
ท�งด้�นก�รสื่อส�รแก่หน่วยง�น องค์กร และชุมชนม�กม�ย โดย
ข้อดีของ Fiber Optic นั้นนอกจ�กจะส�ม�รถรับส่งข้อมูลที่มีปริม�ณ
ม�กได้อย่�งรวดเร็วแล้ว ยังพบว่�มีคว�มปลอดภัยทั้งในด้�นก�รเก็บ
รักษ�ข้อมูลและมีคว�มปลอดภัยต่อสภ�พแวดล้อมของชุมชนทีอ่ ยู่ใกล้
เคียงกับจุดที่มีก�รว�งโครงข่�ย
โครงก�ร Interlink Fiber Optic Network ได้ยึดถือหลักใน
ก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งยั่งยืนต�มแนวท�งของกลุม่ บริษัทอินเตอร์ลงิ้ ค์
โดยได้นำ�แนวคิดดังกล่�วม�ใช้เป็นม�ตรฐ�นในก�รปฏิบัติง�น ก่อให้
เกิดกระบวนก�รทำ�ง�นอย่�งคำ�นึงถึงผลกระทบต่อด้�นต่�งๆในทุกขั้น
ตอนก�รทำ�ง�น โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม เนื่อง
จ�กเป็นโครงก�รที่ต้องไปทำ�ก�รติดตั้งโครงข่�ยในพื้นที่ชุมชน ทำ�ให้
ก�รดำ� เนิ นง�นต้อ งมี ก �รคำ� นึ ง ถึ ง ผลดีแ ละผลเสี ย ทีต่ �มม�อย่ � ง
รอบคอบม�กที่สุด โดยบริษัทฯได้ให้คว�มสำ�คัญกับเทคโนโลยีที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ก�รคัดเลือกผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ และ
อุปกรณ์ที่ได้รับคุณภ�พม�ตรฐ�น และให้คว�มสำ�คัญในทุกขั้นตอน
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ตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ โดยอุปกรณ์ที่ทำ�ก�รติดตั้งส่วนหนึ่ง
เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำ�เข้�โดยบริษัทแม่ คือ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิว
นิเคชั่น จำ�กัด (มห�ชน) ได้แก่ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภ�ยใต้แบรนด์ LINK ซึ่ง
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภ�ยใต้ม�ตรฐ�นสิ่งแวดล้อม RoSH (Restriction
of Hazardous Substances) อีกทั้งอุปกรณ์ส่วนอื่นที่นำ�ม�ใช้เพิ่ม
เติม ก็ เป็น อุ ป กรณ์ ท ไี ่ ด้รั บ รองม�ตรฐ�นและเป็นทีย่ อมรั บ ในระดั บ
ส�กลเช่นกัน
นอกจ�กก�รให้ ค ว�มสำ � คัญ กั บ อุ ป กรณ์ โ ครงข่ � ยแล้ ว
บริ ษ ัท ฯยั ง มี ก ระบวนก�รสำ � รวจเส้ นท�งและจุด ติด ตัง้ เพื ่อ ให้ เ กิ ด
ผลกระทบน้อยที่สุดต่อชุมชนใกล้เคียง ทั้งในเรื่องของเสียงและก�รรบ
กวนขณะที่ทำ�ก�รก่อสร้�ง โดยได้เลือกใช้แนวรถไฟเป็นเส้นท�งหลักใน
ก�รว�งโครงข่�ย และพ�ดส�ยไปต�มเส�โทรเลขต�มแนวรถไฟ โดย
พบว่�เป็นวิธีก�รทีม่ ีคว�มปลอดภัยสูงกว่�เส�ไฟฟ้�บนถนนส�ธ�รณะ
กล่�วคือ เส�ไฟฟ้�ต�มถนนส�ธ�รณะมีโอก�สหักโค่นจ�กอุบัติเหตุบน
ท้องถนนได้ม�กกว่�เส�โทรเลขต�มแนวรถไฟ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วย
ให้โครงข่�ยส�ยสัญญ�ณของ Interlink Fiber Optic Network มี
เสถียรภ�พสูง
นอกจ�กนั้นบริษัทฯยังมีทีมง�นวิศวกรผู้เชี่ยวช�ญ พร้อมด้วย
ระบบก�รทำ�ง�นที่กำ�หนดเป็นขั้นตอนม�ตรฐ�น ก�รเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
ที่มีคุณภ�พและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้มีคว�มปลอดภัย และ
สร้�งคว�มน่�เชื่อถือให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่�ย

INTERLINK DATA CENTER
อย่�งไรก็ต�ม ยังพบว่�โครงก�ร Interlink Fiber Optic
Network มีข้อดีต่อชุมชนที่ทำ�ก�รติดตั้งอีกประก�รหนึ่ง คือ เป็นโครง
ข่�ยที่ไม่ได้รับผลกระทบจ�กคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้� แม้จะเป็นบริเวณที่
มีไฟฟ้�แรงสูง หรือเกิดฟ้�ผ่�ขึ้นบ่อยครั้ง เพร�ะมีลักษณะเป็นฉนวน
ทั้งหมด จึงไม่มีคว�มส�ม�รถในก�รนำ�ไฟฟ้� ไม่ก่อให้เกิดอันตร�ย
จ�กก�รที่ไฟฟ้�ลัดวงจร หรืออันตร�ยจ�กกระแสไฟฟ้�ต่อชุมชน ส่ง
ผลให้เกิดคว�มปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และคว�มปลอดภัยต่อสิ่ง
แวดล้อมในพื้นที่ก่อสร้�งโครงข่�ย นอกจ�กนั้นยังมีก�รป้องกันผลกระ
ทบที่อ�จต�มม�จ�กก�รเกิดข้อขังข้องของอุปกรณ์ โดยใช้หลักก�ร
ป้องกัน (Prevention) เท่�ที่จะส�ม�รถทำ�ได้เพื่อป้องกันปัญห�ที่อ�จ
จะเกิดขึ้นในอน�คต เช่น ส�ยสัญญ�ณของโครงก�ร Interlink Fiber
Optic Network เป็นชนิดที่มีปลอกเหล็กเพื่อป้องกันสัตว์กัดแทะ
ทำ�ล�ยส�ยสัญญ�ณ ก�รออกแบบให้มีเปลือกหุ้ม 2 ชั้น (Double
Jacket) ซึ่งจะช่วยป้องกันปัญห�อันพึงจะเกิดม�จ�กก�รติดตั้ง และ
ยังนำ�เอ�เทคโนโลยีด้�นวัสดุศ�สตร์ม�ประยุกต์ใช้เพือ่ ป้องกันและ
เพิม่ ขีดคว�มส�ม�รถก�รทนคว�มร้อนห�กเกิดเพลิงไหม้ในบริเวณใกล้
เคียง ฯลฯ สิ่งเหล่�นี้ส่งผลให้ส�ยสัญญ�ณของ Interlink Fiber Optic
Network เป็นหนึ่งในโครงข่�ยที่ได้รับก�รยอมรับว่�มีประสิทธิภ�พ
เสถียรภ�พ มีคว�มปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ทำ�ก�รติดตั้ง
ในกระบวนก�รติดตั้ง ดูแล และรักษ�โครงข่�ย บริษัทฯมี
ทีมง�นช่�งและวิศวกรของธุรกิจวิศวกรรมซึ่งมีคว�มเชีย่ วช�ญในก�ร
ออกแบบก่อสร้�ง และติดตั้งระบบสื่อส�รส�ยสัญญ�ณเคเบิลใยแก้ว
นำ�แสง
โดยมีก�รว�งแผนก�รบำ�รุงรักษ�ระบบโครงข่�ยให้อยู่ใน
สภ�พที่พร้อมใช้ง�นได้ตลอดเวล� ซึ่งก�รบำ�รุงรักษ�ระบบโครงข่�ย
แบ่งเป็น 2 ลักษณะสำ�คัญคือ ก�รบำ�รุงรักษ�ต�มกำ�หนด (Schedule
Maintenance) โดยจะมีก�รแจ้งเตือนหรือประส�นง�นเตรียมคว�ม
พร้อมให้กับผู้ใช้บริก�รก่อนเข้�ซ่อมบำ�รุง และก�รซ่อมแซมกรณีเกิด
เหตุขัดข้องโดยทีมในพื้นที่ของบริษัทฯ ซึ่งจะได้รับก�รประส�นจ�ก
ศูนย์ปฏิบัติก�รโครงข่�ย (NMC) ที่มีก�รเฝ้�ระวังตลอด 24 ชั่วโมง

โครงก�ร Interlink Data Center เป็นบริก�รให้เช่�พื้นที่
เซิร์ฟเวอร์ พื้นที่ว�งเซิร์ฟเวอร์ ศูนย์ก�รให้บริก�รคล�วด์คอมพิวติ้งค์
(Cloud Computing) และศูนย์สำ�รองข้อมูล (Disaster Recovery)
แก่องค์กรต่�งๆ เพื่อให้บริก�รต�มจุดประสงค์ต่�งๆ และต�มคว�ม
ต้องก�รของลูกค้�ที่แตกต่�งกัน เช่น ก�รย้�ยเซิร์ฟเวอร์ของลูกค้�
ม�ยังศูนย์ข้อมูลของบริษัทฯเพือ่ ลดค่�ใช้จ่�ยในด้�นก�รลงทุนเพิ่มและ
ก�รดูแลรักษ� หรือเพื่อเป็นศูนย์สำ�รอง (Back Up Site) หรือเพื่อป้อง
กันผลกระทบจ�กภัยพิบัติท�งธรรมช�ติหรือเหตุก�รณ์ร้�ยแรงต่�งๆ
อันอ�จจะเกิดได้โดยไม่ค�ดคิดโดยศูนย์ข้อมูล (Data Center) ของ
บริษัทฯ ถูกสร้�งขึ้นเพื่อให้เป็น Data Center โดยเฉพ�ะ ซึ่งก่อสร้�ง
ต�มข้อกำ�หนดของ Data Center ประเภท TIER 3 และให้บริก�ร
ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่มีวันหยุด ทั้งนี้ ศูนย์ข้อมูลของบริษัทฯ
มีขน�ด 1,800 ต�ร�งเมตร ตั้งอยู่ที่ 9/2 ซ.01 ก�ญจน�ภิเษก 5/5
ถ.ก�ญจน�ภิเษก แขวงท่�แร้ง เขตบ�งเขน กรุงเทพฯ 10220
การออกแบบ Data Center
สร้�งต�มข้อกำ�หนด TIER 3 และส�ม�รถขย�ยไปเป็น TIER
4 ได้ในอน�คต ซึ่ง Data Center ของบริษัทฯ ออกแบบให้มีระบบ
ส�ธ�รณูปโภคสำ�รอง (Redundant Infrastructure) เพื่อลดโอก�ส
ก�รเกิดคว�มผิดพล�ดของระบบ รวมทั้งมีระบบจ่�ยไฟฟ้�สำ�รอง และ
ได้ก�รออกแบบให้ใช้พลังง�นอย่�งประหยัดและมีประสิทธิภ�พ รวม
ทั้งรองรับก�รเกิดเหตุร้�ย เช่น ภัยธรรมช�ติ และอัคคีภัย เป็นต้น
ระบบทำาความเย็นที่มีประสิทธิภาพ
มีระบบทำ�คว�มเย็นทีม่ ีประสิทธิภ�พซึ่งคอยวัดและควบคุม
ให้อุณหภูมิอยู่ทรี่ ะดับทีเ่ หม�ะสมทีส่ ุดสำ�หรับอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์
คือ ประม�ณ 21-26 องศ�เซลเซียส + 2 องศ�เซลเซียส และให้มี
คว�มชื้นประม�ณร้อยละ 50 + ร้อยละ 5 รวมทั้งบริษัทฯ ออกแบบ
ให้มีก�รติดตั้งระบบทำ�คว�มเย็นสำ�รอง เพื่อใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
ทั้งนี้ ก�รติดตั้งระบบทำ�คว�มเย็นที่มีประสิทธิภ�พจะทำ�ให้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ทำ�ง�นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ และมีอ�ยุก�รใช้ง�นที่
ย�วน�นขึ้น
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ระบบความรักษาปลอดภัยที่เชื่อถือได้
ก�รติดตั้งระบบรักษ�คว�มปลอดภัยที่เชื่อถือได้ โดยมีระบบ
รักษ�คว�มปลอดภัยตั้งแต่ก�รเข้�สู่ตัวอ�ค�รและห้องเซิร์ฟเวอร์ ก�ร
ติดตั้งกล้องวงจรปิดทั้งภ�ยนอกและภ�ยในห้องเซิร์ฟเวอร์ รวมทั้งติด
ตั้งระบบตรวจจับควันไฟและระบบตรวจจับน้ำ�รั่ว เพื่อรักษ�คว�ม
ปลอดภัยให้แก่อุปกรณ์ต่�งๆของบริษัทฯและข้อมูลของลูกค้� ตลอด
จนสร้�งคว�มมั่นใจให้แก่ลูกค้�โดยอ้�งอิงต�มม�ตร�ฐ�น ISO 27001
ระบบการติดต่อสื่อสาร
ศูนย์รวมของโครงข่�ย Interlink Fiber Optic Network
จ�กทั่วทุกภูมิภ�คของประเทศไทย ส�ม�รถให้บริก�รเชื่อมต่อข้อมูล
จ�กสำ�นักง�นของลูกค้�เข้�ม�ยังศูนย์ข้อมูลแห่งนี้ได้อย่�งสะดวก
และรวดเร็ว ทั้งยังส�ม�รถให้บริก�รส่งผ่�นระบบอินเตอร์เน็ทที่ท�ง
บริษัทฯ ส�ม�รถให้บริก�รในประเทศได้ 40G และ ต่�งประเทศ 10G
และยังส�ม�รถขย�ยได้อีกในอน�คต
ระบบการประหยัดพลังงาน
หลักก�รออกแบบ Data Center นั้นได้มีก�รคำ�นึงถึงก�รใช้
พลังง�นเป็นหลัก เพร�ะกว่� 70% ของต้นทุนในก�รบริห�รง�นนั้น
ส่วนม�กม�จ�กค่�ไฟฟ้�ทั้งสิ้น Interlink Data Center จึงออกแบบ
ให้ผนังของห้อง Data Center ส�ม�รถเก็บคว�มเย็นและจำ�กัด
คว�มชื้น อันจะเกิดขึ้นภ�ยใน Data Center ได้ โดยเลือกใช้ผนังชนิด
ไอโซวอลล์ (Isowall) ที่ได้รับม�ตรฐ�น GMP ซึ่งจะช่วยในก�รป้องกัน
คว�มร้อน เก็บคว�มเย็น และจำ�กัดคว�มชื้น ส�ม�รถควบคุมอุณหภูมิ
ได้ต�มต้องก�ร ส่งผลให้เกิดก�รประหยัดพลังง�น นอกจ�กนั้นในก�ร

INTERLINK DATA CENTER
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ออกแบบยังคำ�นึงถึงค่� Power Usage Effectiveness (PUE) ที่
เป็นม�ตรฐ�นก�รชี้วัดคว�มคุ้มค่�ของก�รใช้พลังง�นไฟฟ้�ใน Data
Center โดยใน Interlink Data Center นั้นมีก�รควบคุมให้ไม่เกิน
ค่� 2 เนื่องจ�กพบว่�ศูนย์ข้อมูลโดยส่วนใหญ่นั้นจะให้อัตร�ของ PUE
ตั้งแต่ 2 ขึ้นไป อีกทั้งมีก�รศึกษ�แล้วว่� อัตร� PUE นั้นมีค่�ได้ตั้งแต่
1 ขึ้นไป โดยก�รที่ศูนย์ Interlink Data Center ให้ค่� PUE เข้�ใกล้
1 ม�กเท่�ไหร่ ยิ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงศักยภ�พในก�รใช้พลังง�น
ไฟฟ้�คุ้มค่�กับก�รให้บริก�รระบบส�รสนเทศม�กยิ่งขึ้นเท่�นั้น
การใช้สารเคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ในส่วนของก�รใช้ส�รเคมีใน Interlink Data Center นั้น
ท�งบริษัทฯได้ให้คว�มสำ�คัญกับประเด็นของภ�วะโลกร้อน (Global
Warming) เป็นอย่�งม�ก อันจะเห็นได้จ�กก�รเลือกใช้ส�รกันไฟที่
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เรียกว่�ส�ร NOVEC ซึ่งเป็นส�รดับเพลิงประ
เภท Clean Agent มีคว�มปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสูง
เมื่อฉีดออกม�จะกล�ยเป็นไอและไม่เหลือสิ่งตกค้�งหลังก�รใช้ง�น ไม่
เป็นอันตร�ยต่อชีวิต ทรัพย์สิน หรืออุปกรณ์ของ Data Center โดยมี
ค่�ศักยภ�พในก�รทำ�ล�ยโอโซนเป็น ศูนย์ (Ozone Depletion Potential, ODP = 0) ค่�ศักยภ�พในก�รทำ�ให้โลกร้อนเป็น หนึ่ง (Global
Warming Potential, GWP = 1) ช่วงเวล�ที่ส�รตกค้�งในบรรย�ก�ศ
เพียง 5 วัน (Atmospheric lifetime 5 days) รวมทั้งช่วงค่�คว�ม
ปลอดภัยต่อมนุษย์ (Safety Margin) สูงกว่�ส�รเคมีประเภทอื่นๆ

ธุรกิจวิศวกรรม
ที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม
ในปัจจุบันเทคโนโลยีท�งด้�นก�รสื่อส�รได้มีคว�มสำ�คัญ
และกล�ยเป็นที่ต้องก�รม�กขึ้น เนื่องจ�กเป็นช่องท�งที่ส�ม�รถส่ง
ผ่�นข้อมูลข่�วส�รและคว�มเจริญไปยังพื้นที่ต่�งๆ กลุ่มบริษัทอินเตอร์
ลิง้ ค์ซึ ่ง เป็น หนึ ่ง ในผูน้ ำ � ท�งด้ � นเทคโนโลยี ก �รสื ่อ ส�รจึง ได้ มี ก �ร
ค้นคว้�และพัฒน�ระบบส�ยสัญญ�ณเพื่อให้มีคว�มทันสมัย มีประสิท
ธิภ�พ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และตรงต่อคว�มต้องก�รของผู้
บริโภค ธุรกิจวิศกรรมจึงได้ถือกำ�เนิดขึ้นม�ภ�ยใต้ก�รดูแลของ บริษัท
อินเตอร์ลิ้งค์ เพ�เวอร์ แอน เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวช�ญ
ง�น Submarine Cable และ Transmission Line โดยเป็นผู้รับจ้�ง
แบบ Turnkey ในก�รออกแบบ จัดห� และก่อสร้�งระบบจำ�หน่�ย
และระบบส�ยส่งไฟฟ้�แรงสูง ควบคู่กับง�นระบบสื่อส�รโทรคมน�คม
ที่ได้มีก�รพัฒน�และสร้�งขึ้นเพือ่ รองรับคว�มต้องก�รในก�รใช้ง�น
เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รติดต่อสื่อส�ร ทั้งนี้ในก�รดำ�เนินธุรกิจ
ท�งด้�นวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับก�รก่อสร้�งดังกล่�ว ย่อมมีประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับด้�นสิ่งแวดล้อมโดยตรง บริษัทฯจึงได้มีก�รว�งแผนก�ร
ดำ�เนินง�นอย่�งเป็นขึ้นตอน เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวด
ล้อมที่อ�จเกิดขึ้นระหว่�งระยะเวล�ก่อสร้�ง ให้น้อยที่สุดและในระยะ
เวล�อันสั้นที่สุด

SUBMARINE CABLE
ก�รว�งส�ยเคเบิลใต้ทะเล หรือ Submarine Cable ชนิด
สื่อผสมไฟฟ้�แรงสูงและสื่อส�รนั้นมีคว�มเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
ท�งทะเลอย่�งไม่ส�ม�รถหลีกเลี่ยงได้ แม้ว่�ก�รดำ�เนินธุรกิจจะเป็น
ไปในลัก ษณะของผูร้ ั บ เหม�ก่ อ สร้ � งโครงก�รซึ ่ง ไม่ ได้เป็ น เจ้� ของ
โครงก�ร แต่ด้วยนโยบ�ยของบริษัทฯที่มุ่งเน้นให้ตระหนักถึงคว�มสำ�
คัญของก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งมีคว�มรับผิดชอบต่อสังคม ทำ�ให้ในก�ร
ดำ�เนินง�นทุกครั้งท�งบริษัทฯจะต้องมีก�รว�งแผนก�รดำ�เนินง�น
และก�รกำ�หนดม�ตรก�รป้องกันเพือ่ ให้เกิดผลกระทบน้อยทีส่ ุดต่อ
สภ�พแวดล้อมของสถ�นที่ปฏิบัติง�น
ในส่วนของก�รออกแบบและก่อสร้�งระบบเคเบิลใต้ทะเล
หรือที่นิยมเรียกว่� Submarine Cable นั้น บริษัทฯได้ทำ�คว�มร่วม
มือกับผูผ้ ลิตเคเบิลใต้ทะเลร�ยใหญ่ของโลกซึ่งมีประสบก�รณ์ระดับ
World Class เพื่อร่วมประมูลโครงก�รในรูปแบบของ กิจก�รค้�ร่วม
(Consortium) ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยีและสร้�ง
คว�มมั่นใจให้กับองค์กรที่ว่�จ้�งบริษัทฯให้เกิดคว�มมั่นใจว่� บริษัทฯ
ส�ม�รถทำ�ง�นได้สำ�เร็จและส�ม�รถรับประกันผลง�นระดับ World
Class ได้ โดยปัจจุบันบริษัทฯมีผลง�นก่อสร้�งส�ยเคเบิลใต้ทะเล
ไฟฟ้�แรงสูง 22 KV และ 33 KV เพื่อจ่�ยกระแสไฟฟ้�และระบบ
สื่อส�รไปยังเก�ะล้�น - เก�ะสีชัง จังหวัดชลบุรี เก�ะปูยู-เก�ะย�ว
จังหวัดสตูล เก�ะมุกด์ เก�ะสุกร และเก�ะลิบง จังหวัดตรัง นอกจ�ก
นั้น ยังอยู่ในช่วงดำ�เนินก�รก่อสร้�งเคเบิลใต้ทะเลไฟฟ้�แรงสูง 115
KV ไปยังเก�ะพงัน จังหวัดสุร�ษฎ์ธ�นี และ เก�ะหม�ก จังหวัดตร�ด
ซึ่งบริษัทฯได้รับก�รรับรองระบบง�นบริห�รคุณภ�พต�มม�ตรฐ�น
อุตส�หกรรม (มอก.) ISO 9001:2008 เลขที่ QMS 03093/6971 จ�ก
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2556

41

สถ�บัน Management System Certiﬁcation Institute (Thailand)
(MASCI) ทั้งนี้ บริษัทฯได้ทำ�ก�รว�งแผนก�รดำ�เนินง�นอย่�งเป็น
ระบบต�มม�ตรฐ�นส�กล โดยคำ�นึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่�ยและ
ผลกระทบต่อสภ�พแวดล้อมของสถ�นที่ปฏิบัติง�น

การปฏิบัติงานด้วยความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอนเบื้องต้นในก�รเริ่มก่อสร้�ง Submarine Cable ไป
ยังเก�ะต่�งๆ คือ ขั้นตอนก�รสำ�รวจเส้นท�งก�รฝังส�ย Submarine
Cable ตั้งแต่ช�ยฝังแผ่นดินใหญ่ ตลอดแนวพื้นท้องทะเล (Seabed) ไปยังฝังเก�ะต่�งๆ ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อเลือกเส้นท�งก�รฝัง
ส�ย Submarine Cable ที่เหม�ะสมที่สุด โดยทำ�ก�รฝังส�ยเคเบิล
ใต้น้ำ�ได้คว�มลึกต�มข้อกำ�หนด และหลีกเลี่ยงจุดเสี่ยงอันตร�ยต่�งๆ
เช่น แนวโขดหินใต้ทะเล แนวซ�กปรักหักพังต่�งๆ ปะก�รัง และหญ้�
ทะเล ฯลฯ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบหรือเกิดผลกระทบน้อยที่สุดต่อสิ่ง 4.Topographic Survey คือ วิธีก�รสำ�รวจและร�ยง�นผลก�รตรวจ
สภ�พชั้นดินบริเวณช�ยฝังเพื่อเป็นแนวท�งสำ�หรับฝังส�ยSubmarine
แวดล้อมใต้ท้องทะเล พร้อมทั้งห�วิธีหลีกเลี่ยงและป้องกันผลกระทบ
Cable บนช�ยฝัง (On Land) ไปยังจุดขึ้นจุดลง ทั้งฝังแผ่นดินใหญ่
ที่อ�จเกิดขึ้น
และฝังเก�ะ

การสำารวจสภาพสิ่งแวดล้อมใต้ท้องทะเลก่อนดำาเนิน
การก่อสร้าง (Method of Survey)
การลดผลกระทบด้ า นสมุท รศาสตร์ แ ละสภาพ
1. Bathymetric Survey คือ วิธีก�รสำ�รวจและร�ยง�นผลคว�มลึก
ของระดับน้ำ�ทะเล (Corridor) ที่กำ�หนดไว้ ตั้งแต่ฝังแผ่นดินใหญ่ ภูมิประเทศ
ถึงเก�ะ
2. Sub Bottom Proﬁling Survey คือ ก�รสำ�รวจและร�ยง�นผล
สภ�พชั้นดินใต้ทะเลเพื่อศึกษ�สภ�พชั้นดิน ชั้นหิน และชั้นทร�ยใต้
พื้นท้องทะเล
3. Side Scan Sonar คือ วิธีก�รสำ�รวจและร�ยง�นผลก�ร Scan
ตรวจสภ�พใต้ท้องทะเล เพื่อหลีกเลี่ยงจุดเสี่ยงอันตร�ยต่�งๆ เช่น
แนวโขดหิน แนวซ�กปรักหักพัง แนวปะก�รัง และหญ้�ทะเล
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ก�รว�งส�ยเคเบิลใต้น้ำ�มีคว�มเป็นไปได้อย่�งสูงที่จะส่งผลก
ระทบต่อสภ�พภูมิประเทศบริเวณช�ยฝัง ทะเลช่วงระหว่�งก�รติด
ตั้ง เริ่มตั้งแต่บริเวณจุดขึ้นบก (Landing Point) เพร�ะต้องมีก�รเปิด
หน้�ดินบริเวณจุดนี้เพือ่ ว�งส�ยเคเบิลจ�กทะเลเข้�สู่บ่อพักส�ยเคเบิล
(Beach Manhole) รวมทั้งอ�จก่อให้เกิดน้ำ�ขุ่น ตะกอนแขวนลอย ฝุ่น
ละออง และเสียงดังรบกวน ซึ่งบริษัทฯได้ว�งม�ตรก�รในก�รลดผลก
ระทบโดยมีก�รประส�นง�นกับเจ้�ของโครงก�รเพือ่ ป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบที่อ�จเกิดขึ้น เช่น
- ก�รประช�สัมพันธ์ให้ช�วบ้�น ชุมชน และหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง
รับรู้ขั้นตอนก�รดำ�เนินง�น
- ก�รควบคุมก�รปฏิบัติง�นอย่�งเข้มงวด เช่น หยุดปฏิบัติง�นเมื่อ
มีคลื่นน้ำ�หรือกระแสลมแรง และงดใช้เครื่องจักรที่มีแหล่งกำ�เนิด
เสียงดังในช่วงเวล�กล�งคืนฯลฯ
- ตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้มีคว�มพร้อมในก�รใช้ง�น
อยู่เสมอ
- ก�รบันทึกพิกัดตำ�แหน่งก�รว�งเคเบิลใต้น้ำ� โดยมีก�รว�งส�ย
เคเบิลไปต�มเส้นท�งที่ได้กำ�หนด
- แสดงทุ่นเครื่องหม�ยในช่วงบริเวณที่ว�งส�ยเคเบิล
- ใช้ทีมผู้เชี่ยวช�ญที่มีคว�มรู้และคว�มส�ม�รถในก�รปฏิบัติง�น
- หลีกเลี่ยงพื้นที่อ่อนไหว และเส้นท�งที่อ�จกีดขว�งก�รคมน�คม
ท�งทะเล
ทั้งนี้ บริษัทฯได้มีก�รว�งแผนก�รปฏิบัติง�นอย่�งรัดกุมและ

มีก�รดำ�เนินง�นให้เสร็จต�มขั้นตอนต�มที่กำ�หนดไว้ เพื่อให้สภ�พภูมิ
ประเทศบริเวณทีด่ ำ�เนินโครงก�รส�ม�รถกลับคืนสู่สภ�พดัง้ เดิมได้
อย่�งสมบูรณ์ม�กที่สุดในเวล�อันรวดเร็ว รวมทั้งมีก�รใช้อุปกรณ์และ
ผลิตภัณฑ์ทมี่ ีคุณภ�พต�มม�ตรฐ�นส�กลเพือ่ สร้�งคว�มปลอดภัยต่อ
ชุมชน สภ�พแวดล้อมใต้ทะเล และสร้�งคว�มเชื่อมั่นในคุณภ�พของ
SUBMARINE CABLE ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่�ย

การลดผลกระทบด้ า นนิเวศวิ ท ยาทางน้าำ และการ
ประมง

บริษัทฯมีกระบวนก�รดำ�เนินง�นอย่�งมีคว�มใส่ใจต่อก�ร
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเริ่มตั้งแต่ว�งแผนก�รดำ�เนินง�นต�มข้อมูล

ที่ได้จ�กก�รศึกษ�ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ก�รตรวจสอบข้อมูลใน
เบื้องต้น (Desk Top Study) จ�กหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องเพื่อกำ�หนด
แผนก�รดำ�เนินง�นท�งด้�นวิศวกรรมทีเ่ กิดผลกระทบน้อยทีส่ ุดแก่
ระบบนิเวศวิทย� รวมทั้งประเด็นเรื่องผลกระทบที่มีต่อก�รเพ�ะเลี้ยง
สัตว์ของช�วประมง โดยได้มีก�รเจรจ�ตกลงกับช�วบ้�นที่อยู่ในพื้นที่
เพื่อขออนุญ�ตให้บริษัทฯเข้�ไปดำ�เนินโครงก�ร พร้อมทั้งชดเชยค่�
เสียห�ยที่เกิดขึ้น โดยจ�กผลก�รดำ�เนินง�นที่ผ่�นม�พบว่� ช�วบ้�น
ในชุมชนรอบข้�งมีคว�มเข้�ใจและให้คว�มร่วมมือเป็นอย่�งดีม�โดย
ตลอด
จ�กผลก�รดำ�เนินง�นด้�นสิ่งแวดล้อมในตลอดระยะเวล�
นั บ ตัง้ แต่ท ำ� ก�รก่ อ ตัง้ บริ ษ ัท ฯพบว่ � ได้รั บ คว�มร่ ว มมื อ เป็ น อย่ � งดี
เสมอม�จ�กทั้งผู้บริห�ร พนักง�น และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่�ย จ�ก
คว�มตั้งใจจริงที่จะสร้�งคว�มยั่งยืนให้เกิดขึ้นในสังคม ได้ก่อให้เกิด
กระบวนก�รดำ�เนินธุรกิจที่ไม่ได้มองเพียงแต่ผลประโยชน์ส่วนตน แต่
กลับคำ�นึงถึงประเด็นท�งด้�นสิ่งแวดล้อมและทรัพย�กรธรรมช�ติ
ด้วย ก่อให้เกิดโครงก�รต่�งๆต�มม�ม�กม�ยเพื่อตอบแทนคุณค่�ให้
กับสังคมและคืนกำ�ไรให้แก่ผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่
กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ให้คว�มสำ�คัญม�เป็นอย่�งยิ่ง
อย่�งไรก็ต�ม กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ยังคงมีคว�มตั้งใจ
ในก�รมุ ่ง มั ่น พัฒ น�นวั ต กรรมทัง้ ด้� นกระบวนก�รดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ
ผลิตภัณฑ์ วิศวกรรม และบริก�รในด้�นต่�งๆ เพื่อตอบสนองคว�ม
ต้องก�รของผู้บริโภค ภ�ยใต้กรอบก�รดำ�เนินง�นที่คำ�นึงถึงคุณค่�ใน
มิติท�งด้�นสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งห�แนวท�งในก�รป้องกันและลด
ผลกระทบทีอ่ �จส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทัง้ ในระดับชุมชนและ
สังคมในภ�ยภ�คหน้� เพื่อพัฒน�ให้เกิดเป็นม�ตฐ�นอย่�งมีคุณภ�พ
อันจะส�ม�รถเป็นสิ่งทีจ่ ะช่วยตอบแทนและคืนคุณค่�สูส่ ังคมได้อย่�ง
แท้จริงสืบไป
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การตอบแทนคุณค่าสู่สังคม
การตอบแทนคุณค่าสู่สังคม

SOCIAL

กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ยึดนโยบ�ย “เติบโต ต่อเนื่อง และ
ยั่งยืน” พร้อมทั้งก�รสร้�งคุณค่�เพิ่มให้กับองค์รและสังคม ในก�ร
ดำ�เนินธุรกิจ จึงก่อให้เกิด นโยบ�ย 6H3C (คนดี คนเก่ง) ขึ้นม�เพื่อ
พัฒน�คุณภ�พชีวิตของบุคล�กรให้มีคว�มเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีทัศนคติที่
ก�รดำ�เนินธุรกิจด้วยคว�มรับผิดชอบต่อสังคม ถือเป็นพื้น
ดีต่อก�รทำ�ง�นและก�รดำ�รงชีวิต รวมถึงเป็นก�รปลูกฝังจิตสำ�นึกใน
ฐ�นคว�มคิดทีก่ ลุม่ บริษัทอินเตอร์ลงิ้ ค์ใช้เป็นแนวท�งในก�รดำ�เนิน
คว�มรับผิดชอบต่อสังคมให้กับพนักง�น เพื่อให้ส�ม�รถปฏิบัติหน้�ที่
นโยบ�ยม�ตลอดระยะเวล�กว่� 25 ปี เพื่อให้ธุรกิจส�ม�รถเติบโตไป
อย่�งมีคว�มรับผิดชอบต่อตนเองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่�ย
พร้อมกับสังคมที่ยั่งยืน ด้วยคว�มเชื่อมั่นว่�ธุรกิจกับสังคม จะต้องอยู่
ร่วมกันอย่�งช่วยเหลือเกื้อกูลเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน ทำ�ให้นับตั้ง
แต่ก่อตัง้ กลุม่ บริษัทอินเตอร์ลงิ้ ค์ขึ้นม�จึงได้มีก�รดำ�เนินกิจก�รด้วย
คว�มรับผิดชอบต่อสังคมม�อย่�งต่อเนื่อง โดยก�รคำ�นึงถึงผลกระทบ
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่เสมอด้วยตระหนักถึงก�รคืนคุณค่�และคว�ม
รับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม เพื่อสร้�งคว�มยั่งยืนสืบเนื่องต่อไป
นอกจ�กนั้นยังยึดมั่นในหลักก�รดำ�เนินกิจก�รทีด่ ีและก�รบริห�รง�น
ภ�ยใต้หลักธรรม�ภิบ�ล เพื่อก่อให้เกิดคว�มโปร่งใส เป็นธรรม และ
ตรวจสอบได้ ควบคู่ไปกับตอบแทนคุณค่�สู่สังคมไทย

44

CSR REPORT 2013

นโยบาย 6H3C (คนดีคนเก่ง)
6H

3C

H1 : Head
H2 : Heart
H3 : Health
H4 : Human
H5 : Harmony
H6 : Home

=
=
=
=
=
=

มีคว�มคิด คว�มรอบรู้ในง�นที่ทำ� และใฝ่ศึกษ�พัฒน�คว�มรู้อย่�งต่อเนื่อง
มีใจรักง�นของตนและทุ่มเทให้กับง�นที่ทำ�อยู่ มุ่งมั่นจนง�นสำ�เร็จได้
ดูแลสุขภ�พของตนเองให้แข็งแรงพร้อมจะปฏิบัติง�น
ก�รมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี จิตใจงดง�ม และเข้มแข็ง
มีคว�มกลมกลืน ส�ม�รถปรับตัวเข้�กับสภ�พแวดล้อมที่ปรับเปลี่ยนได้
รักและดูแลองค์กรเปรียบเสมือนบ้�นของตนเอง

C1 : Common
C2 : Communication
C3 : Consistency

=
=
=

รู้จักก�รเป็นอยู่แบบธรรมด� มีคว�มพอเพียงสมกับฐ�นะที่ดำ�รงอยู่
รู้จักก�รสื่อส�รก�รถ่�ยทอดสิ่งที่ดีไปสู่สังคม
มีคว�มสมบูรณ์พร้อม

นโยบ�ย 6H3C (คนดีคนเก่ง) เป็นแผนแม่บทในก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์ของกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ภ�ยใต้ก�รบริห�รจัดก�ร
อย่�งยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒน� “คน” ให้เป็นคนดีและคนเก่ง ส�ม�รถสร้�งคนที่มีคุณภ�พกลับคืนสู่สังคม โดยได้ปฏิบัติก�รผ่�น
โครงก�รต่�งๆทั้งภ�ยนอกและภ�ยในองค์กร มีก�รติดต�ม ประเมินผลอย่�งต่อเนื่อง เพื่อนำ�ข้อมูลที่ได้ม�ปรับปรุงกระบวนก�รทำ�ง�นให้ดี
ขึ้นในอน�คต ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนก�รทำ�ง�นที่จะส�ม�รถตอบแทนคุณค่�อย่�งยั่งยืนให้กับสังคมได้อย่�งแท้จริง
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ด้วยคว�มเชือ่ มั่นว่�ก�รจะคืนคุณค่�ให้กับสังคมอย่�งยั่งยืน
นั้นจะต้องเริ่มต้นจ�กก�รพัฒน� “คน” ซึ่งเป็นทรัพย�กรที่มีค่�ที่สุด
และเป็นกำ�ลังสำ�คัญทีจ่ ะส�ม�รถถ่�ยทอดคุณค่�สู่ชุมชนและสังคมไป
ได้อย่�งไม่สิ้นสุด ดังนั้นจึงได้มีนโยบ�ยในก�รปลูกฝังทัศนคติที่ดีในก�ร
ดำ�เนินชีวิต มอบคว�มรู้ พัฒน�ศักยภ�พ ควบคู่ไปกับก�รพัฒน�ด้�น
คุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคล�กรของอินเตอร์ลิ้งค์ฯ ด้วยคว�ม
ตระหนักว่� ก�รเริ่มต้นพัฒน� คน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ชุมชน และ
สังคม นั้น จะต้องเริ่มพัฒน�ที่บุคล�กรในองค์กรซึ่งถือเป็นทรัพย�กร
อันมีคุณค่�สูงสุดขององค์กรให้เป็นคนดีและมีคว�มเป็นอยู่ที่ดีก่อนที่
จะไปพัฒน�คนที่อยู่ภ�ยนอกองค์กร ที่สำ�คัญไปกว่�นั้นคือก�รพัฒน�
บุคล�กรในองค์กรตั้งแต่ระดับผู้บริห�ร หัวหน้� และพนักง�นนั้น ยัง
นับเป็นก�รสร้�งคนให้เป็นคนทีม่ ีคุณภ�พทีจ่ ะกล�ยเป็นพลังในก�ร
สร้�งสรรค์คุณประโยชน์ในสังคมต่อไป ให้สมกับวัฒนธรรมองค์กรที่
ว่� “คนดี คนเก่ง INTERLINK No.1”
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แผนภ�พแสดงโมเดล วัฒนธรรมองค์กร
“คนดี คนเก่ง INTERLINK No.1”
จ�กหลักก�รและแนวคิดด้�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคมที่
ได้กล่�วม� บริษัทฯได้มีก�รนำ�ม�สร้�งสรรค์ให้เกิดก�รดำ�เนินง�น
ในรูปแบบของโครงก�รต่�งๆภ�ยใต้ “โครงการคนคุณภาพ” ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ในก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รบุคล�กรภ�ยในองค์กร
ให้เป็น “คนดี คนเก่ง” เพื่อให้มีประสิทธิภ�พในก�รทำ�ง�นอยู่เสมอ
พร้อมทัง้ มุ่งส่งเสริมและตอบแทนผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียภ�ยนอกองค์กร
โดยผ่�นกิจกรรมต่�งๆ เพื่อคืนคุณค่�สู่สังคม เสริมสร้�งคว�มไว้ว�งใจ
และคว�มมั่นใจให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่�ย โดยโครงก�รคนคุณภ�พ
แบ่งออกเป็น 2 มิติ คือ ภ�ยในองค์กรและภ�ยนอกองค์กร ดังต่อไปนี้

คนคุณภาพ
มิติที่ 1
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ภายในองค์กร
1.การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติ
ต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
กลุม่ บริษัทอินเตอร์ลิง้ ค์ยึดหลักในก�รเค�รพสิทธิมนุษย
ชนเป็นพื้นฐ�นในก�รบริห�รและพัฒน�ทรัพย�กรบุคคล พร้อม
ทัง้ ให้คว�มเค�รพในศักดิศ์ รีคว�มเป็นมนุษย์ผ่�นท�งก�รสร้�งแนว
ปฏิบัติ กฎระเบียบ และนโยบ�ยที่เป็นธรรมกับบุคล�กรทุกคน โดย
มีก�รดำ�เนินง�นเป็นไปต�มข้อกำ�หนดของม�ตรฐ�นส�กล ผ่�น
กลไกก�รบริห�รง�นท�งด้�นทรัพย�กรบุคคล ด้วยคว�มตระหนัก
ในคว�มสำ�คัญว่�ทรัพย�กรมนุษย์ทมี่ ีคุณภ�พคือปัจจัยสำ�คัญของ
กิจก�รที่นำ�ม�ใช้สร้�งมูลค่�เพิ่ม ผลผลิต รวมทั้งคว�มส�ม�รถใน
ก�รแข่งขันและคว�มเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้�น
ขอบเขตในก�รเค�รพสิทธิมนุษยชนและก�รปฏิบัติต่อ
แรงง�นอย่�งเป็นธรรม แบ่งออกเป็น 3 ด้�น ดังนี้
1) การรับพนักงาน
กลุม่ บริษัทอินเตอร์ลงิ้ ค์เชือ่ มั่นว่�ก�รรับพนักง�นต�ม
คว�มรู้คว�มส�ม�รถของแต่ละบุคคล โดยดูคว�มเหม�ะสมกับ
ตำ�แหน่งง�น รวมทั้งให้คว�มเสมอภ�คท�งโอก�สแก่ผู้สมัครง�น
อย่�งไม่มีก�รเลือกปฏิบัติ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของประสิทธิภ�พใน
ก�รปฎิบัติง�นและก�รนำ�พ�บริษัทฯให้มีคว�มเจริญก้�วหน้� โดย
กลุม่ บริษัทอินเตอร์ลิง้ ค์ได้ถือนโยบ�ยในก�รปฎิบัติต�มกฎหม�ย
ที่เกี่ยวข้องอย่�งเคร่งครัดในด้�นก�รปฏิบัติต่อแรงง�น นอกจ�ก
นั้นยังมีนโยบ�ยในก�รฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภ�พ โดยเปิด
โอก�สให้พนักง�นมีก�รเรียนรู้ ได้รับก�รฝึกอบรม และมีคว�ม
ก้�วหน้�ในส�ยง�นที่สังกัดอยู่

2) การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม
ก�รให้คว�มคุ้มครอง ดูแล และจัดสรรสวัสดิก�รอย่�ง
เหม�ะสมให้กับบุคล�กรทุกคน รวมทั้งก�รคุ้มครองสถ�นภ�พก�ร
ทำ�ง�นของบุคล�กรทุกส่วนง�น โดยจัดให้มีก�รจ่�ยค่�ตอบแทนที่ต�ม
คว�มเหม�ะสม ก�รจัดสวัสดิก�รต่�งๆ เช่น ก�รบริก�รท�งก�รแพทย์
โบนัส ชุดฟอร์ม ท่องเที่ยวประจำ�ปี ฯลฯ
3) การเคารพในสิทธิเสรีภาพตามหลักสิทธิมนุษยชน
ปลูกฝังจิตสำ�นึกให้บุคล�กรยึดถือและปฏิบัติต�มหลักสิทธิ
มนุษยชน กำ�กับดูแลให้กิจก�รไม่ให้สร้�งปัญห�ที่อ�จมีส่วนให้เกิด
ก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงมีกลไกก�รคุ้มครอง เยียวย� ร้อง
ทุกข์ และให้คว�มสำ�คัญกับก�รมีส่วนร่วมของพนักง�นในก�รดำ�เนิน
กิจกรรมต่�งๆที่เกี่ยวข้อง

2. การดูแลและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

ก�รทีจ่ ะพัฒน�องค์กรไปสู่คว�มเป็นเลิศนั้นมีคว�มจำ�เป็น
อย่�งยิ่งทีจ่ ะต้องมีก�รว�งร�กฐ�นก�รบริห�รและพัฒน�ทรัพย�กร
บุคคลอย่�งเป็นระบบ เค�รพในสิทธิมนุษยชน ชีวิต และศักดิ์ศรี
คว�มเป็นมนุษย์ของพนักง�นทุกคน รวมถึงมีก�รจัดสรรสวัสดิก�รให้
ครอบคลุมในทุกด้�น เนื่องจ�กทรัพย�กรบุคคลนับว่�เป็นทรัพย�กรที่
มีคว�มสำ�คัญที่สุดขององค์กร บริษัทฯจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒน�ศักยภ�พ
และจัดสวัสดิก�รที่เหม�ะสม เพื่อสร้�งขวัญกำ�ลังใจแก่บุคล�กรใน
องค์กรให้ทำ�ง�นอย่�งมีคว�มสุข มีคุณภ�พชีวิตที่ดี ช่วยให้ก�รปฏิบัติ
ง�นเกิดประสิทธิภ�พและประสิทธิผลสูงสุด ทั้งนี้ บริษัทฯยังได้จัดห�
สวัสดิก�รเพิม่ เติมเพือ่ ให้พนักง�นมีคุณภ�พชีวิตทีด่ ีขึ้นและทำ�ง�นได้
อย่�งมีคว�มสุข พร้อมกันนี้ยังได้มีก�รพัฒน�สวัสดิก�รให้มีคุณภ�พ
และปริ ม �ณทีเ่ พิม่ ขึ ้น อย่ � งเสมอเพือ่ ให้ ส อดรั บ กั บ สภ�พสั ง คมที ่
เปลี่ยนแปลงไป เช่น คอมมิชชั่น โบนัสประจำ�ปี เบี้ยขยัน ค่�พ�หนะ
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ ก�รตรวจสุขภ�พประจำ�ปี สิทธิในก�รประกัน
สุขภ�พ-อุบัติเหตุ เงินช่วยเหลือง�นอุปสมบท มงคลสมรส ฌ�ปนกิจ
ก�รกู้ยืมเพื่อที่อยู่อ�ศัย ชุดฟอร์ม ก�รอบรม/สัมน� ทุนก�รศึกษ�
ระดับปริญญ�โท-ปริญญ�เอก ฯลฯ
อย่�งไรก็ต�ม นับตั้งแต่ก่อตั้งกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ม�เมื่อ
ปี 2538 บริษัทฯไม่เคยมีนโยบ�ยปลดพนักง�น แม้ว่�จะเกิดเหตุก�รณ์
วิกฤติเศรษฐกิจรุนแรงแค่ไหน ยกตัวอย่�งเช่น เมื่อครั้งที่เกิดวิกฤติ
เศรษฐกิจไทยเมื่อปี 2540 บริษัทฯก็ได้มีก�รปรับตัวเพื่อรองรับ
เศรษฐกิจ ภ�ยใต้นโยบ�ย “เผชิญอุปสรรคร่วมกันและไม่ทิ้งกัน” โดย
มีก�รว�งกลยุทธ์เพื่อรักษ�ตำ�แหน่งท�งก�รตล�ด แสวงห�ผลิตภัณฑ์
ใหม่เพิ่มเติมเพื่อทดแทนผลิตภัณฑ์เดิมที่มีคว�มเสี่ยง
หลังจ�กนั้น
ในปี 2550 ก็ได้มีก�รปรับองค์กรและเสริมสร้�งบุคล�กรให้สอดรับ
กับปรัชญ� “เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อสร้�งภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งให้กับ
บริษัทฯและบุคล�กรให้พร้อมรับมือกับทุกสถ�นก�รณ์ทีอ่ �จเกิดขึ้นได้
ในอน�คต
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2556
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การตรวจสุขภาพประจำาป
ส่ งเสริ ม ก�รตรวจสุ ข ภ�พและสุ ข อน�มั ย ทีเ่ หม�ะสมของ
กลุม่ บริษัทอินเตอร์ลงิ้ ค์ได้มีกลยุทธ์ในก�รบริห�รง�นบุคคล นักง�น สร้�งเสริมศักยภ�พที่ดีของร่�งก�ยให้พร้อมที่จะปฏิบัติง�นอยู่
และพัฒน�องค์กรเพื่อรองรับก�รขย�ยตัวของธุรกิจในอน�คต
ให้ เสมอ
พร้อมรับมือกับก�รขย�ยตัวไปสู่ภูมิภ�คอ�เซียน โดยได้มีก�รยึดมั่น
ในหลักก�รปฏิบัติที่เป็นส�กลในเรื่องของสิทธิมนุษยชน แรงง�น ก�ร
กำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี และก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอรัปชั่น เพื่อแสดงให้
เห็นถึงคว�มตัง้ ใจจริงในคว�มต้องก�รทีจ่ ะดูแลพนักง�นด้วยคว�มมุ่ง
มั่นในก�รสร้�งคุณภ�พชีวิตทีด่ ีของพนักง�นควบคูไ่ ปกับก�รพัฒน�
ธุรกิจ โดยนอกจ�กจะมีก�รจัดสรรสวัสดิก�รเพื่อดูแลชีวิตคว�มเป็น
อยู ่ท ดี ่ ีแ ละมี ก �รพัฒ น�ศัก ยภ�พของพนัก ง�นอย่�งสม่ำ�เสมอแล้ว
บริษัทฯยังได้มีก�รจัดกิจกรรมต่�งๆเพื่อพัฒน�ศักยภ�พ คว�มรู้ ยกระ
ดับคุณภ�พชีวิต และขัดเกล�จิตใจของพนักง�น ภ�ยใต้จุดประสงค์
ในก�รสร้ � งคุณ ภ�พชิวิ ต ทีด่ ีแ ละผลัก ดัน ให้ เ กิ ด คว�มสั ม พันธ์อั นดี โครงการอารบิคเพื่อสุขภาพ
กิจกรรมก�รออกกำ�ลังก�ยโดยก�รเต้นอ�รบิคในช่วงเย็น
ระหว่�งบุคล�กรของกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์
อันจะนำ�พ�ไปสู่เป้�
หลังเลิกง�นโดยครูฝึกมืออ�ชีพ
เพื่อส่งเสริมให้พนักง�นมีสุขภ�พ
หม�ยของคว�มเป็น “คนดี คนเก่ง INTERLINK No.1”
ร่�งก�ยแข็งแรง ใช้เวล�ว่�งให้เกิดประโยชน์ รวมถึงเป็นก�รเสริม
สร้�งคว�มสัมพันธ์อันดีให้แก่พนักง�น
2.1 การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
คุณภ�พชีวิตทีด่ ีของบุคล�กรย่อมนำ�ม�ซึ่งศักยภ�พในก�ร
ทำ�ง�นที่มีประสิทธิภ�พสูงสุด
กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ได้ให้คว�ม
ตระหนั ก กั บ ก�รพัฒ น�ทรั พ ย�กรบุค คลซึ ่ง เป็น หั ว ใจสำ � คัญ ของ
องค์กร จึงได้จัดให้้มีก�รดำ�เนินโครงก�รผ่�นกิจกรรมต่�งๆต�มคว�ม
เหม�ะสมกับสภ�พแวดล้อมและวัฒนธรรมเพือ่ ส่งเสริมให้พนักง�นมี
คุณภ�พชีวิตที่ดี
โครงการใจสบาย...กายเป็นสุข
กิจกรรมเพื่อขัดเกล�จิตใจและพัฒน�คุณภ�พชีวิต โดยจะ
สหกรณ์อินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ
เน้นก�รบรรย�ยให้คว�มรู้เกี่ยวกับก�รดำ�เนินชีวิตให้กับพนักง�นใน
ก่อตัง้ และดำ�เนินง�นโดยมีวัตถุประสงค์สำ�คัญเพื่อปลูกฝัง
องค์กร ปรับเปลี่ยนทัศนคติในด้�นบวก สอนปฏิบัติธรรม และเจริญ
วิปัสสน�กรรมฐ�น ซึ่งจะมีก�รดำ�เนินกิจกรรมทั้งภ�ยในและภ�ยนอก ให้บุคล�กรรู้จักประหยัด อดออม และช่วยเหลือบุคล�กรผู้ที่มีปัญห�
ท�งก�รเงินจ�กหนี้นอกระบบ เพื่อส่งเสริมให้บุคล�กรมีวินัยท�งก�ร
สถ�นที่ต�มคว�มเหม�ะสม
เงินที่ดี

2.2 กิจกรรมสานสัมพันธ์ภายในองค์กร
ท่องเที่ยวประจำาป
กิ จ กรรมทีจ่ ัด ขึ ้น เพือ่ ให้ บ ุค ล�กรในองค์ก รได้ ผ่ อ นคล�ย
คว�มเครียดจ�กก�รปฏิบัติง�น เสริมสร้�งคว�มสัมพันธ์ คว�มส�มัคคี
ระหว่�งพนักง�นและผู้บริห�รผ่�นกิจกรรมสันทน�ก�ร เช่น กีฬ�สี
กิจกรรมแรลลี่ ฯลฯ นอกเหนือไปจ�กนั้นยังถือเป็นโอก�สอันดีในก�รที่
จะนำ�บุคล�กรทั้งองค์กรไปร่วมกันทำ�กิจกรรม CSR นอกสถ�นที่ เช่น
ปล่อยเต่�ทะเล ปลูกป่�ช�ยเลน ฯลฯ
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สัมมนาประจำาป
เป็นกิจกรรมแรกทีจ่ ัดขึ้นทุกต้นปีเพือ่ ต้องก�รให้พนักง�น
และผูบ้ ริห�รได้เรียนรู้และสร้�งคว�มเข้�ในในก�รปฏิบัติง�นของ
แต่ละส่วนง�น โดยได้รับคว�มรู้พร้อมเสนอแนะแนวท�งก�รทำ�ง�น
จ�กผูม้ ี ป ระสบก�รณ์ ส่ ง ผลให้ บ ุค ล�กรทีป่ ฏิ บ ัต ิง �นส�ม�รถดึ ง
ศักยภ�พก�รทำ�ง�นออกม�ได้อย่�งเต็มที่ และมีประสิทธิภ�พในก�ร
ปฏิบัติง�นอย่�งสูงสุด ซึ่งเป็นสิ่งสำ�คัญที่ทำ�ให้บริษัทฯส�ม�รถดำ�เนิน
ธุรกิจได้ต�มนโยบ�ยและเป้�หม�ยที่กำ�หนดไว้

งานสานสัมพันธ์สังสรรค์ประจำาป
กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้พนักง�นได้พักผ่อน สังสรรค์ และ
ทำ�กิจกรรมร่วมกัน ซึ่งนอกจ�กเป็นก�รผ่อนคล�ยคว�มเครียดจ�ก
ก�รปฏิบัติง�นแล้ว ยังถือเป็นก�รช่วยให้พนักง�นได้ทำ�คว�มรู้จัก
กันและสร้�งคว�มส�มัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะอีกด้วย
Interlink Training Course
กลุม่ บริษัทอินเตอร์ลงิ้ ค์ได้มีนโยบ�ยในก�รพัฒน�บุคล�กร
อย่�งต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้บุคล�กรมีคว�มรู้และคว�มส�ม�รถใน
ก�รทำ�ง�นให้เกิดประสิทธิผลอย่�งสูงสุด จึงได้จัดให้มีก�รอบรมให้
คว�มรู้บุคล�กรภ�ยในบริษัทฯ อยู่เสมอ ซึ่งเป็นก�รส่งเสริม แนะนำ�
ข้อมูลก�รทำ�ง�นและวิธีทีเ่ หม�ะสมของผลิตภัณฑ์ทุกประเภทของอิน
เตอร์ลิ้งค์ เพื่อให้บุคล�กรทุกคนมีคว�มรู้และคว�มเข้�ใจพื้นฐ�นใน
สินค้�และบริก�รของบริษัทฯ

2.3 การสร้างความรู้

นอกจ�กก�รพัฒน�ด้�นชีวิตคว�มเป็นอยู่แล้ว บริษัทฯ
ยังได้มีก�รพัฒน�บุคล�กรในด้�นคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ เพื่อสร้�ง
พนักง�นและผู้บริห�รที่มีศักยภ�พ ส�ม�รถปฏิบัติง�นได้อย่�งมี
ประสิทธิภ�พและประสิทธิผล ในขณะเดียวกันก็ได้มีก�รส่งพนัก
ง�นไปร่ ว มอบรมภ�ยนอกองค์ก รเพือ่ สร้ � งคว�มก้ � วหน้ � และ
พัฒน�ง�นได้อย่�งเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยคำ�นึงถึงคว�มเหม�ะ
สมกับหน้�ทีค่ ว�มรับผิดชอบทีม่ ีอยู่ในปัจจุบันและหน้�ทีอ่ ันทีจ่ ะ
เกิดขึ้นในอน�คต ก�รว�งแผนพัฒน�ทรัพย�ก�รบุคคลดังกล่�ว
Morning Talk
นอกจ�กจะเป็นก�รเสริมสร้�งคว�มรู้คว�มส�ม�รถของพนักง�น
อินเตอร์ลิง้ ค์ฯได้มีก�รพัฒน�นวัตกรรมท�งด้�นคุณภ�พของ
แล้ว ยังเป็นก�รส่งเสริมให้พนักง�นส�ม�รถพัฒน�ศักยภ�พก�ร ผลิตภัณฑ์และบริก�รอยู่เสมอ เพื่อเป็นก�รตอบสนองคว�มต้องก�ร
ทำ�ง�นของตนเองให้เกิดคว�มก้�วหน้�ต่อตนเองและส่วนง�นให้ ของผูบ้ ริโภค ซึ่งนอกจ�กงบประม�ณในก�รวิจัยและพัฒน�ที่มีอย่�ง
เติบโตอย่�งต่อเนื่องอีกด้วย
ต่อเนื่องแล้ว ยังได้มีก�รพัฒน�บุคล�กรเพื่อให้มีศักยภ�พที่จะส�ม�รถ
สนองตอบคว�มต้องก�รของลูกค้�ได้แบบ One stop service
โครงก�ร Morning Talk จึงได้ถือกำ�เนิดม�เพื่อเป็นกิจกรรมที่ช่วยใน
ก�รส�นสัมพันธ์ วิเคร�ะห์ก�รทำ�ง�นของพนักง�นในแต่ละสัปด�ห์
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2556
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ที่ผ่�นม� โดยมีก�รเสนอแนะ แก้ไขปัญห�ที่เกิดขึ้นในก�รปฏิบัติง�น
และทำ�คว�มเข้�ใจกับผลิตภัณฑ์ต่�งๆ เพื่อให้เกิดคว�มเข้�ใจตรงกัน
อันจะส่งผลให้ส�ม�รถให้คำ�แนะนำ�แก่ผู้บริโภคได้อย่�งถูกต้อง

โครงการเปลี่ยนหัวหน้าและผู้จัดการ
ให้เป็นผู้นำาและ COACH
โครงก�รพัฒน�ผู้บริห�รและหัวหน้�ง�นให้เป็นผู้นำ�ที่ดี รู้จัก
ก�รใช้ทักษะคว�มเป็นผูน้ ำ�ในก�รบริห�รจัดก�รทีมง�นของตนเองให้
ส�ม�รถทำ�ง�นได้อย่�งเกิดประสิทธิภ�พและประสิทธิผลอย่�งสูงสุด
ด้วยก�รปรับทัศนคติในก�รทำ�ง�น ก�รใช้ยุทธวิธีท�งก�รสื่อส�รที่ดี
ปรับบรรย�ก�ศในก�รทำ�ง�น ดึงจุดแข็งและแก้ไขจุดอ่อนเพื่อสร้�ง
ทีมง�นที่เข้มแข็ง หล่อหลอมให้เกิดทีมง�นที่มีคว�มส�ม�รถ กระตุ้น
ให้เกิดแรงบันด�ลใจในก�รปฏิบัติง�น มีก�รยอมรับและศรัทธ�ในง�น
ที่ทำ� เพื่อพัฒน�ทีมง�นแต่ละส่วนให้เกิดศักยภ�พในก�รปฏิบัติง�นที่
จำ�นำ�พ�องค์กรไปสู้เป้�หม�ยที่ว�งไว้

2.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อ�ชีวอน�มัยและคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�นของบุคล�กร
ถือเป็นประเด็นสำ�คัญทีอ่ งค์กรต้องอ�ศัยก�รมีส่วนร่วมจ�กทุกฝ่�ยใน
ก�รป้องกันและแก้ไข บริษัทฯจึงได้มีโครงก�รและกิจกรรมเพื่อส่ง
เสริมให้เกิดกระบวนก�รทำ�ง�นที่ปลอดภัย และมีก�รจัดสถ�นที่ในก�ร
ทำ�ง�นให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันคว�มเสี่ยงท�งด้�นอ�ชีวอน�มัย
และคว�มปลอดภัยที่อ�จเกิดขึ้นในอน�คต
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โครงการ 5 ส.
โครงก�ร 5 ส. มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒน�และปรับปรุงก�ร
ปฏิบัติง�นของบุคล�กรให้มีประสิทธิภ�พ ส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมใน
ก�รพัฒน�คุณภ�พในก�รทำ�ง�นให้แก่บุคล�กรทุกระดับ ทั้งยังเป็น
ก�รปลูกฝังก�รสร้�งวินัย คุณลักษณะนิสัยที่ดีในก�รปฏิบัติง�น และ
สร้�งคว�มส�มัคคีในหมู่คณะ

อบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการฝกซ้อมอพยพหนีไฟ
ก�รอบรมเพื่อให้คว�มรู้วิธีก�รดับเพลิงขั้นต้น และนำ�ไป
ปฏิบัติได้จริงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น คว�มรู้เกี่ยวกับก�รเกิดอัคคีภัย
ก�รใช้อุปกรณ์ดับเพลิง ก�รปฐมพย�บ�ล ฯลฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ว�งแผนและเตรียมคว�มพร้อมในก�รอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย โดยให้
บุคล�กรเข้�ไปอยู่ในสถ�นก�รณ์จำ�ลองเพือ่ ทีจ่ ะส�ม�รถเตรียมพร้อม
ไม่ตื่นตระหนก และไม่ประม�ทเมื่อเกิดสถ�นก�รณ์จริง

มิติที่ 2
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ภายนอกองค์กร
1. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีตัวแทนจำ�หน่�ย (Dealer) อยู่กว่�
12,000 ร�ย ทั้งในเขตกรุงเทพมห�นคร ปริมณฑล และต่�งจังหวัด
ดังนั้นเพื่อช่วยให้บริษัทฯส�ม�รถกระจ�ยสินค้�และให้บริก�รได้อย่�ง
รวดเร็วม�กยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อเป็นก�รสนับสนุนก�รขย�ยตล�ดใน
ภูมิภ�ค บริษัทฯจึงได้ทำ�ห�รเปิดส�ข�ต�มจุดต่�งๆทั่วภูมิภ�คของประ
เทศไทย ได้แก่ ส�ข�ภ�คเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ ส�ข�ภ�คใต้ที่อำ�เภอ
ห�ดใหญ่ จังหวัดสงขล� ส�ข�ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัด
ขอนแก่น และส�ข�ภ�คตะวันออกที่จังหวัดระยอง ทั้งนี้ บริษัทฯ
ยังจัดให้มีโครงก�ร “ส่งฟรีทั่วไทย” เพื่อให้ตัวแทนจำ�หน่�ยในต่�ง
จังหวัดส�ม�รถซื้อสินค้�จ�กบริษัทฯ ไปจำ�หน่�ยได้ในร�ค�เดียวกับ
ร�ค�ในกรุงเทพฯ
ปัจจุบันบริษัทฯได้จัดจำ�หน่�ยสินค้�ไปยังประเทศเพื่อนบ้�นผ่�น
ตัวแทนจำ�หน่�ย โดยมีตัวแทนจำ�หน่�ยในประเทศล�ว 2 ร�ย ประเทศ
กัมพูช� 2 ร�ย ประเทศพม่� 2 ร�ย ประเทศม�เลเซีย 1 ร�ย ประเทศ
เวียดน�ม 1 ร�ย และประเทศสิงคโปร์ 2 ร�ย นอกจ�กนั้นยังมี
แผนก�รตั้งส�ข�ในประเทศเพื่อนบ้�นแถบอินโดจีน เพื่อส่งเสริมก�ร
ข�ย และขย�ยสู่ตล�ด AEC อีกด้วย
ด้วยคว�มตระหนักในคว�มสำ�คัญของผู้บริโภค บริษัทฯจึงได้
ให้คว�มสำ�คัญกับก�รบริก�รทั้งทุกระดับ โดยมุ่งเน้นและปลูกฝังคว�ม
มี Service Mind ให้กับพนักง�นทุกคน เพื่อเป็นก�รดูแล สร้�งคว�ม
เชื่อมั่น แสดงให้เห็นคว�มจริงใจและใส่ใจผลิตภัณฑ์ก�รบริก�ร

นวัตกรรมการจัดการ (Innovation Management)
บริษัทฯ ได้นำ�นวัตกรรมก�รจัดก�ร (Innovation Management) “One Stop Service โดยทีมเลขาฝ่ายขาย” ซึ่งประกอบ
ด้วยทีมข�ยที่มีหัวใจบริก�ร ที่ผ่�นก�รอบรมทั้งด้�นเทคนิคและก�ร
บริก�ร เพื่อจะส�ม�รถให้บริก�รได้อย่�งรวดเร็วในเรื่องต่�งๆ เช่น
ก�รสอบถ�มร�ค� ก�รทำ�ใบเสนอร�ค� ก�รให้คำ�ตอบเกี่ยวกับข้อมูล
ท�งเทคนิค ก�รตอบรับก�รสั่งซื้อ ก�รประส�นง�นก�รจัดส่งสินค้�
และก�รจัดส่งสินค้�ถึงมือผู้ลูกค้� รวมทั้งยังเป็นศูนย์กล�งในก�รรับ
ข้อคว�มและติดต�มง�นแทนพนักง�นข�ย เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวก
ให้แก่ลูกค้�อย่�งดีที่สุดเท่�ที่จะส�ม�รถทำ�ได้
นอกจ�กนั้น กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ยังได้ให้คว�มสำ�คัญกับ
ลูกค้�โดยมีก�รติดต�มและประเมินผลคว�มพึงพอใจหลังจ�กก�รใช้
บริก�รอยู่เสมอผ่�นช่องท�งต่�งๆ ทั้งก�รส่งแบบสอบถ�มคว�มพึงพอ
ใจในสินค้�และบริก�ร เพื่อประเมินและรับฟังคว�มคิดเห็นจ�กท�งผู้
รับบริก�ร ก�รเปิดช่องท�งในก�รให้ขอ้ มูลหรือติดต่อสื่อส�รกับบริษัทฯ
ผ่�นท�งโซเชียลเน็ตเวิร์ค เช่น www.interlink.co.th Face book
Line ฯลฯ เพื่อที่จะส�ม�รถให้บริก�รลูกค้�ได้อย่�งรวดเร็ว รวมทั้งมี
ก�รรวบรวมข้อมูลทีไ่ ด้จ�กช่อท�งต่�งๆม�เป็นประโยชน์ในก�รพัฒน�
คุณภ�พสินค้�และบริก�รให้ดียิ่งขึ้นอย่�งต่อเนื่องต�มม�ตรฐ�น ISO
9001
ด้วยคว�มพร้อมของทีมข�ยทีป่ ระกอบไปด้วยบุคล�กรที่มี
คว�มเชี่ยวช�ญและประสบก�รณ์ ทีมง�นวิศวกรสนับสนุนที่ผ่�นก�ร
ฝึกอบรมม�เป็นอย่�งดี และมีคว�มเชี่ยวช�ญจ�กประสบก�รณ์ในก�ร
ให้บริก�รที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทีมก�รตล�ดที่ให้ก�รสนับสนุนอย่�งต่อ
เนื่อง บริษัทฯ จึงได้รับคว�มไว้ว�งใจจ�กผู้ใช้บริก�รทั้งในภ�ครัฐและ
เอกชนทั่วประเทศในก�รเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นผู้จัดจำ�หน่�ย
และยังว่�จ้�งให้ทีมวิศวกรของบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริก�รเข้�ส�ยและ
ทดสอบระบบ เพื่อออกเอกส�รก�รรับประกัน นอกจ�กนั้นบริษัทฯ ยัง
ได้แสดงเจตน�รมณ์ในคว�มรับผิดชอบต่อผู้บริโภค โดยก�รรับประกัน
สินค้�น�นสูงสุดถึง 30 ปี
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2. ความตั้งใจในการตอบแทนสังคม

การดูแลสังคมอย่างยั่งยืน

กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์มีคว�มเชื่อมั่นว่� ห�กบริษัทฯ
ส�ม�รถพัฒน�บุคล�กรภ�ยในให้เป็นคนคุณภ�พ ควบคู่ไปกับก�รมุ่ง
มั่นพัฒน�ชุมชนและสังคมให้ส�ม�รถเติบโตไปพร้อมกันได้ ก็จะช่วย
พัฒน�คุณภ�พชีวิตและศักยภ�พของมนุษย์ได้อย่�งแท้จริง ถือเป็น
ก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์ให้เป็นคนที่มีคุณภ�พ และนับเป็นก�รว�ง
ร�กฐ�นสำ � คัญ ในก�รจุด ประก�ยให้ เ กิ ด ก�รพัฒ น�อย่ � งยั ่ง ยื น
ส�ม�รถขย�ยผลต่อยอดไปสู่ก�รพัฒน�ด้�นอื่นๆได้ในอน�คต
ก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รตอบแทนสังคม กลุ่มบริษัทอินเตอร์
ลิง้ ค์ได้มี ส่ ว นช่ว ยในก�รพัฒ น�สัง คมให้เกิดประสิทธิภ �พอย่ � งยื น
โดยมุ่งเป้�ไปที่ก�รพัฒน�คว�มรู้ คว�มส�ม�รถ เพื่อว�งร�กฐ�นสำ�
คัญที่ส�ม�รถนำ�ไปต่อยอดก�รพัฒน�ในแต่ละบุคคล รวมทั้งมีกิจกรรม
ที่มุ่งหวังจะตอบแทนคุณค่�คืนสู่สังคม ด้วยคว�มเชื่อมั่นว่�บริษัทฯจะ
ไม่ส�ม�รถเติบโตได้ ห�กปร�ศจ�กก�รช่วยเหลือเกื้อกูลจ�กสังคมและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่�ย จึงก่อให้เกิดโครงก�รเพื่อตอบแทนสังคม
ต�มม�ม�กม�ยภ�ยใต้คว�มมุ่งมั่นตัง้ ใจทีจ่ ะพัฒน�สังคมให้เติบโต
อย่�งยั่งยืน
ดังที่ได้กล่�วม�แล้วในตอนต้นว่� กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ให้
คว�มสำ�คัญกับก�รพัฒน� “คน” ด้วยคว�มตระหนักว่�เป็นทรัพย�กร
ที่เป็นกำ�ลังสำ�คัญในก�รพัฒน�ประเทศช�ติ ดังนั้นเป้�หม�ยหลักใน
ก�รตอบแทนคุณค่�คืนสู่สังคมของอินเตอร์ลงิ้ ค์จึงมุ่งเป้�หม�ยไปที่
ก�รพัฒน�คว�มรู้และทักษะวิช�ชีพให้กับเด็ก เย�วชน และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียผ่�นโครงก�รต่�งๆ ภ�ยใต้ก�รดูแลของบริษัทฯและก�ร
ดำ�เนินง�นของมูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ

อินเตอร์ลิ้งค์ฯ เป็นผู้นำ�เข้�และจัดจำ�หน่�ยส�ยสัญญ�ณที่
ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยเป็นบริษัทแรกที่ได้นำ�เทคโนโลยีส�ย
LAN หรือส�ย UTP (Unshield Twisted Pair) ม�เผยแพร่ใน
ประเทศไทยเป็นร�ยแรก และได้ริเริ่มก�รผลิตตู้ RACK สำ�หรับ
อุปกรณ์เครือข่�ย อีกทั้งยังได้นำ�เทคโนโลยีของ MEDIA CONVERTER
ม�เผยแพร่เพื่อเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ด้วย Fiber Optic ให้
ส�ม�รถถ่�ยทอดข้อมูลได้เร็วและไกลยิ่งขึ้น
ด้วยคว�มตระหนักในสิทธิของผู้บริโภค ส่งผลให้อินเตอร์
ลิ้งค์ให้คว�มสำ�คัญต่อก�รบริห�รจัดก�รคว�มสัมพันธ์อันดีกับลูกค้�
ทั้งก่อนและหลังก�รข�ย ก�รให้ข้อมูลในเรื่องผลิตภัณฑ์และบริก�ร
แก่ลูกค้�ที่ตรงต่อคว�มเป็นจริงและเพียงพอต่อคว�มต้องก�ร ก�รมุ่ง
มั่นพัฒน�เพื่อสร้�งนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และบริก�รอย่�งต่อเนื่อง
รวมไปถึงก�รให้คว�มรู้เพือ่ ใช้ประกอบก�รตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
และบริก�ร โดยให้คว�มสำ�คัญกับกระบวนก�รและกิจกรรมที่ก่อให้
เกิดประโยชน์แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำ�ไปสู่ก�รบริโภคอย่�ง
ยั่งยืนและก�รเจริญเติบโตอย่�งต่อเนื่องท�งด้�นเศรษฐกิจ
ดังนั้น เพื่อเป็นก�รตอบสนองต่อเจตน�รมณ์ที่มีต่อผู้บริโภค
และเพื่อเป็นก�รคืนคุณค่�สู่สังคมอย่�งยั่งยืน อินเตอร์ลิ้งค์ฯจึงได้จัด
โครงก�รต่�งๆขึ้นม�ม�กม�ยภ�ยใต้คว�มมุ่งมั่นตัง้ ใจในก�รสรรค์
สร้�งคุณประโยชน์ให้กับลูกค้�และผู้ที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นก�รให้คว�มรู้ทถี่ ูกต้องในก�รใช้ผลิตภัณฑ์และบริก�รของอินเตอร์
ลิ้งค์ เพื่อเป็นก�รพัฒน�คว�มรู้ ทักษะก�รใช้ง�น ให้มีคว�มเข้�ใจที่
ถูกต้อง ส�ม�รถใช้ง�นได้อย่�งคุ้มค่� และตรงต�มคว�มต้องก�ร และ
เพื่อให้สอดคล้องกับคว�มเปลี่ยนแปลงท�งเทคโนโลยีที่ไม่หยุดนิ่ง ซึ่งมี
ร�ยละเอียดดังต่อไปนี้
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Interlink Training Course

โครงก�รที่จัดขึ้น เพื่อเป็นก�รให้คว�มรู้ที่ถูกต้องและอบรมผู้
บริโภคให้เกิดทักษะอันจำ�เป็นต่อก�รตัดสินใจในก�รเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
และบริก�ร โดยมีก�รให้ข้อมูลอย่�งครบถ้วน ตรงต่อคว�มเป็นจริง ทั้ง
ในด้�นคุณภ�พ วิธีก�รเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อย่�งคุ้มค่� ร�ค�ที่เหม�ะสม
ก�รใช้ง�นและบำ�รุงรักษ� อันจะก่อให้เกิดประสิทธิภ�พในก�รใช้ง�น
อย่�งสูงสุด และส�ม�รถทำ�ให้ผู้บริโภคมีคว�มรู้ในผลิตภัณฑ์ที่ต้องก�ร
ส�ม�รถนำ�ข้อมูลทีไ่ ด้ไปประกอบก�รตัดสินใจเพือ่ ให้เกิดคว�มคุม่ ค่�
และยั่งยืนสูงสุดแก่ผู้บริโภค รวมทั้งส�ม�รถนำ�ทักษะที่ได้จ�กก�ร
อบรมไปใช้ง �นได้จ ริ ง ในก�รดูแ ลรั ก ษ�ผลิต ภั ณ ฑ์ ให้ มี ว งจรชีวิ ต
ย�วน�นเท่�ที่ส�ม�รถจะทำ�ได้ ซึ่งจ�กผลก�รดำ�เนินที่ผ่�นม�พบว่�
มีผู้ให้คว�มสนใจเข้�อบรมอย่�งสม่ำ�เสมอ ทั้งในกลุ่มบริษัทเอกชน
รัฐบ�ล รัฐวิส�หกิจ ผู้ค้�คอมพิวเตอร์ ผู้รับเหม�ติดตั้ง ผู้ออกแบบ หรือ
บุคคลทั่วไป ซึ่งคอร์สดังกล่�วได้แบ่งออกเป็น 3 คอร์ส ต�มคว�มเข้ม
ข้นของเนื้อห�ที่นำ�เสนอ ได้แก่
1) Basic : Course 1
(Network Cabling System)
2) Advance : Course 2
(Installation and Testing Cabling System)
3) Professional : Course 3
(Design and Analysis Cabling System)

Road Show

Special Group Seminar

กิจกรรมสัมน� ให้คว�มรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และก�รใช้ง�น
อย่�งถูกต้อง รวมทั้งยังเป็นเวทีในก�รแลกเปลี่ยนคว�มเห็น ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยง�น 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่ม
ข้�ร�ชก�ร (Government) กลุ่มรัฐวิส�หกิจ (State Enterprise) กลุ่ม
มห�วิทย�ลัย (University) กลุ่มผู้ให้คำ�ปรึกษ�และออกแบบระบบ
สื่อส�ร (Consultants and Designers) และกลุ่มสื่อส�รโทรคมน�คม
(ICT) โดยผลจ�กก�รดำ�เนินง�นพบว่� ได้มีหน่วยง�นต่�งๆสนใจเข้�
ร่วมโครงก�รเป็นจำ�นวนม�ก ในระยะเวล�ที่ผ่�นม�มีผู้เข้�ร่วมแล้ว
กว่� 12,000 หน่วยง�น

Product Seminar

โครงก�รสั ม น�และก�รจัด แสดงผลิต ภั ณฑ์ เพื ่อ นำ � เสนอ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริก�รอย่�งเจ�ะลึกในทุกระดับ ทั้งจุดเด่น-จุด
ด้อย วิธีก�รใช้ง�น ก�รแก้ไขปัญห� และวิธีก�รบำ�รุงรักษ�ตลอดวง
จรชีวิตของผลิตภัณฑ์ อันจะเป็นประโยชน์ในก�รสร้�งคว�มเข้�ใจ
ในผลิตภัณฑ์ต่�งๆอย่�งครบถ้วน โดยแบ่งก�รจัดกิจกรรมออกต�ม
กลุ่มผลิตภัณฑ์ต่�งๆ เช่น UTP Coaxial Rack Fiber optic ฯลฯ
นอกจ�กนั้นยังมีก�รให้คว�มรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนอกจ�กจะเป็นก�รให้คว�มรู้ท�งด้�นผลิตภัณฑ์แล้ว
ยังถือเป็นก�รพัฒน�ศักยภ�พให้กับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียควบคู่ไปกับก�ร
ดำ�เนินง�นของบริษัทฯ ส่งเสริมให้เกิดก�รมอบคืนค่�คืนสู่สังคมอย่�ง
ยั่งยืนร่วมกันทุกฝ่�ย

โครงก�รเดินส�ยอบรมให้คว�มรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ มีวัตถุ
ประสงค์เพื่ออบรมให้คว�มรู้ ส่งเสริม แนะนำ�ข้อมูลก�รใช้ง�น และ
วิธีก�รใช้ง�นผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่�และยั่งยืน
ทั้งในกลุ่มบริษัทเอกชน
รัฐบ�ล รัฐวิส�หกิจ ผู้ค้�คอมพิวเตอร์ ผู้รับเหม�ติดตั้ง ผู้ออกแบบ
หรือบุคคลทั่วไป โดยดำ�เนินก�รจัดโครงก�รต�มจังหวัดต่�งๆอย่�ง
ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภ�คในประเทศไทย เพื่อให้คว�มรู้และตอบแทนผู้
บริโภคที่ไม่สะดวกเดินท�งเข้�ม�อบรมที่สำ�นักง�นใหญ่ในกรุงเทพฯ

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2556
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Thank you Party

นอกจ�กก�รมุ่งมั่นคืนคุณค่�ให้กับสังคม
ผ่�นกิจกรรมที่
พัฒน�คว�มรู้ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว อินเตอร์ลิ้งค์ฯ ยังมีคว�ม
ตั้งใจในก�รคืนกำ�ไรให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่�นก�รจัดง�นThank
you Party เพื่อเป็นก�รแสดงคว�มขอบคุณ และตอบแทนที่ได้ให้
คว�มไว้ว�งใจในผลิตภัณฑ์และบริก�รของอินเตอร์ลิ้งค์ฯ นอกจ�กนั้น
ยังถือเป็นก�รส�นสัมพันธ์และสร้�งสัมพันธภ�พอันดีระหว่�งผูม้ ีส่วน
ได้ส่วนเสียอีกด้วย
ด้วยความตระหนักในความสําคัญของการศึกษา และความ
มุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพแรงงานของไทย บริษัทฯจึงได้มีคว�ม
ตั้งใจที่จะพัฒน�ก�รศึกษ� ทักษะฝีมือแรงง�น และสร้�งม�ตรฐ�น
เทคโนโลยีส�ยสัญญ�ณให้มีคุณภ�พม�ตรฐ�นในระดับส�กล ส่งผล
ให้ในเวล�ต่อม�อินเตอร์ลิ้งค์ฯจึงได้มีส่วนร่วมในก�รก่อตั้ง “สมาคม
เคเบิ้ลลิ่งไทย (Thailand Cabling Association)” ซึ่งเป็นสม�คม
ที่รวมตัวกันเพื่อก�รพัฒน� และเผยแพร่คว�มรู้ท�งวิช�ก�ร ส่งเสริม
ก�รค้นคว้�วิจัยและยกระดับคว�มรู้คว�มส�ม�รถ ท�งด้�นเครือข่�ย
ส�ยสัญญ�ณ ในก�รประยุกต์ส�ยสัญญ�ณและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงส่งเสริมและรับรองม�ตรฐ�นวิช�ชีพท�งด้�นเครือข่�ยส�ย
สัญญ�ณและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องให้กว้�งขว�ง ควบคุมม�ตรฐ�น
ผลิตภัณฑ์และร�ยละเอียดต่�งๆในด้�นก�รบริก�ร ให้คว�มเป็นธรรม
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่�ยอย่�งเท่�เทียมกัน ทั้งในระดับแรงง�น ผู้
บริโภค ผู้ถือหุ้น ภ�คธุรกิจ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
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หนึ่งในคว�มตั้งใจของอินเตอร์ลิ้งค์ฯ ที่ต้องก�รจะตอบแทน
คุณค่�สู่สังคม คือ คว�มตั้งใจในก�รที่จะยกระดับฝีมือแรงง�นของ
ไทยให้มีคุณภ�พม�ตรฐ�นทัดเทียมกับเวทีโลก พร้อมทั้งพัฒน�ก�ร
ศึกษ�และทักษะของเย�วชนไทยในขอบเขตทีอ่ ินเตอร์ลิ้งค์มีคว�ม
เชี่ยวช�ญ เพื่อต่อยอดทักษะและคว�มรู้ในวิช�ชีพ ด้วยมองเห็นถึง
คว�มสำ�คัญในก�รพัฒน�ศักยภ�พสำ�หรับนักเรียน นักศึกษ� ส�ม�รถ
นำ�ไปต่อยอดทักษะและคว�มรู้ในเวทีระดับโลก
บริษัทฯจึงได้มีส่วนร่วมในก�รสนับสนุนก�รแข่งขันทักษะ
ฝีมือแรงง�นระดับอ�เซียน หรือ Asian World Skill ซึ่งถูกจัดขึ้น
จ�กก�รทีส่ ำ�นักง�นโครงก�รพัฒน�ฝีมือแรงง�นแห่งภ�คพื้นเอเชีย
แปซิฟิค (ILO/APSDEP) เข้�ประชุมประเทศสม�ชิก ณ เมืองชิบะ
ประเทศญี่ปุ่น และตกลงที่จะจัดให้มีก�รแข่งขันฝีมือแรงง�นอ�เซียน
ในทุกๆ 2 ปี ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของประเทศสม�ชิกอ�เซียน โดย
กำ�หนดให้เป็นว�ระแห่งช�ติของทุกประเทศในอ�เซียน
ดังนั้น เพื่อเป็นก�รยกระดับคุณภ�พสถ�นศึกษ�สู่ม�ตรฐ�น
ก�รศึกษ�เพื่อรองรับก�รจัดตั้งขึ้นของ AEC หรือประช�คมอ�เซียน
ในปี 2558 และเป็นก�รเปิดโอก�สให้นักเรียน นักศึกษ� ได้มีโอก�ส
พัฒน�คว�มรู้ที่มีอยู่ โครงก�รแข่งขันทักษะฝีมือท�งด้�นส�ยสัญญ�ณ
จึงได้ก่อกำ�เนิดขึ้น สำ�หรับเย�วชนทั้งในระรับปริญญ�ตรีและในระดับ
อ�ชีวะศึกษ� ด้วยตระหนักว่�ก�รเรียนรู้ยุคใหม่จำ�เป็นต้องมีก�รปรับ
กระบวนก�รเรียนรู้ พัฒน�ทักษะ ให้สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์ท�ง
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวล� พร้อมทั้งสร้�งทักษะในก�ร
ทำ�ง�นร่วมกับผูค้ นทีต่ ่�งวัฒนธรรมและมีคว�มแตกต่�งหล�กหล�ย
ถือเป็นก�รเตรียมคว�มพร้อมให้กับเย�วชนก่อนทีจ่ ะเข้�สู่โลกแห่งก�ร
ทำ�ง�น
บริษัทฯได้เป็นส่วนหนึ่งในก�รสนับสนุนว�ระแห่งช�ติฉบับ
ดังกล่�ว โดยร่วมมือกับ กระทรวงศึกษ�ธิก�ร กระทรวงเทคโนโลยี
ส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร กระทรวงแรงง�น และสำ�นักน�ยก
รัฐมนตรี ในก�รจัดก�รแข่งขัน สุดยอดฝีมือส�ยสัญญ�ณ (Cabling
Contest) ขึ้นครั้งแรกในปี 2555 และดำ�เนินก�รจัดอย่�งต่อเนื่องม�
เป็นปีที่ 2 เพื่อยกระดับก�รพัฒน�ทักษะของนักศึกษ�ไทย และเปิด
โอก�สให้เย�วชนทีม่ ีคว�มส�ม�รถได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยใน
ก�รแข่งขันเวทีระดับโลกต่อไป

Interlink Campus Tour

สุดยอดฝมือสายสัญญาณ (Cabling Contest)

ด้วยคว�มตระหนักในคว�มสำ�คัญของระบบก�รศึกษ�
และเพื่อเป็นก�รต่อยอดจ�กก�รแข่งขัน “สุดยอดฝีมือส�ยสัญญ�ณ”
(Cabling Contest) ให้เกิดประสิทธิผลอย่�งสูงสุดแก่เย�วชน บริษัทฯ
จึงได้มีก�รจัดกิจกรรมเพื่อมอบคว�มรู้ให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษ�
ต�มสถ�บันก�รศึกษ�ต่�งๆทั่วประเทศ เพื่อเป็นก�รตอบแทนคุณค่�
คืนสู่สังคม ซึ่งกิจกรรม Interlink Campus Tour มีวัตถุประสงค์
เพือ่ ให้เย�วชนได้รับคว�มรู้ด้�นระบบส�ยสัญญ�ณคอมพิวเตอร์และ
ระบบโทรคมน�คม ส�ม�รถนำ�คว�มรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในก�รเรียน
และก�รทำ�ง�นในอน�คต โดยมอบคว�มรู้ผ่�นก�รอบรม พร้อมทั้งจัด
กิจกรรม Work Shop เพื่อให้ผู้เข้�ร่วมกิจกรรมส�ม�รถเรียนรู้ก�ร
ปฏิบัติง�นจริง

บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในก�รจัดก�รแข่งขัน Cabling
Contest เพื่อยกระดับก�รพัฒน�ทักษะของนักศึกษ�ของประเทศไทย
ในก�รทีจ่ ะต่อยอดไปเป็นตัวแทนของประเทศไทยในก�รแข่งขันเวที
ระดับโลก
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้�งคุณประโยชน์ให้กับให้กับ
เย�วชนท�งด้�นก�รศึกษ�
พร้อมทั้งสร้�งโอก�สให้กับเย�วชนใน
ระดับ อุ ด มศึก ษ�และอ�ชีว ศึก ษ�ทีม่ ี ท ัก ษะคว�มส�ม�รถท�งด้� น
เทคนิคเกี่ยวกับระบบเครือข่�ยและเทคโนโลยีส�ยสัญญ�ณ ให้ได้รับ
ก�รเพิ่มพูนคว�มรู้และสัมผัสประสบก�รณ์จริง ส�ม�รถพัฒน�ตนเอง
ให้เป็นผู้เชี่ยวช�ญที่ประสบคว�มสำ�เร็จได้ในอน�คต ถือเป็นก�รสนับ
สนุนให้นักศึกษ�ได้ทดลองใช้คว�มรู้ทเี่ รียนม�สร้�งสรรค์ผลง�นผ่�น
ก�รปฏิบัติก�รจริง ส่งผลให้ผู้ที่มีพื้นฐ�นคว�มรู้ท�งด้�นวิศวกรรมและ
ส � ย สั ญ ญ � ณ มี ค ว � ม เ ข้ � ใ จ อ ย่ � ง ถู ก ต ้อ ง แ ล ะ ส � ม � ร ถ
ต ่อ ย อ ด ก � ร ใ ช ้ง � น ส � ย สั ญ ญ � ณ ใ น แ น ว ท � ง ใ ห ม่ ๆ
อย่�งมีประสิทธิภ�พ รวมทั้งทำ�ให้สถ�บันก�รศึกษ�มีก�รพัฒน�และ
ผลิตผูเ้ ชีย่ วช�ญเฉพ�ะท�งม�รองรับคว�มต้องก�รท่เี่ พิม่ ม�กขึ้นใน
อน�คต
นอกเหนือจ�กโครงก�ร CSR ที่ได้กล่�วม�ในข้�งต้นแล้ว เพื่อเป็นก�รสร้�งคว�มยั่งยืนคืนสู่สังคม บริษัทฯจึงได้มีก�รดำ�เนินโครงก�ร
ภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแลของ “มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ” องค์กรที่ไม่แสวงห�ผลกำ�ไร เพื่อต้องก�รส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กและเย�วชนในสังคม
ไทยได้รับก�รอบรม พัฒน�จิตใจ ปลูกฝังจิตสำ�นึกในคว�มรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน และสังคม ถือเป็นก�รว�งร�กฐ�นที่ยั่งยืนให้แก่สังคม
ไทยผ่�นก�รให้ก�รศึกษ� ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีก�รที่จะส�ม�รถสร้�งเย�วชนที่มีคุณภ�พเพื่อที่จะนำ�ไปพัฒน�สังคมให้ส�ม�รถเติบโตบนร�กฐ�นที่
ยั่งยืนอย่�งแท้จริง

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2556
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มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ

เป็นรูปธรรม เมื่อวันที่ 2 มีน�คม พ.ศ.2555 พร้อมด้วยทีม “คุณครู
ผูบ้ ริห�รองกลุม่ อินเตอร์ลงิ้ ค์ฯตระหนักและมีคว�มตัง้ ใจจริง จิตอาสา” ซึ่งเป็นพนักง�นของกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ ได้ออกเดินท�ง
ในคว�มสำ�คัญของก�รทำ� CSR และได้พัฒน�ไปสู่ก�รจัดตั้งหน่วย ไปทั่วทุกภูมิภ�คของประเทศไทยพร้อมกับภ�รกิจ “ปลูกปญญา พร้อม
ง�นทีท่ ำ�หน้�ทีอ่ ย่�งเป็นรูปธรรมในก�รดำ�เนินกิจกรรมท�งด้�นคว�ม มอบความอบอุ่น” ให้กับน้องๆนักเรียนโรงเรียนในถิ่นทุรกันด�ร
รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้ส�ม�รถทำ�กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสัง
วัตถุประสงค์ของมูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ มีดังต่อไปนี้
คมได้ม�กยิ่งขึ้น
ด้วยคว�มตระหนักว่�ก�รตอบแทนและรับผิด
1) เพื่อพัฒน� ส่งเสริม และสนับสนุน ง�นหรือกิจกรรมในขอบข่�ย
ชอบต่อสังคมเป็นภ�รกิจทีต่ ้องเดินหน้�ต่อไปโดยไม่ส�ม�รถหยุดพัก
โครงก�รอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจให้มีม�ตร�ฐ�นเป็นระบบเกิดประสิทธิ
ได้ บริษัทฯจึงได้จัดตั้งมูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจขึ้นม�ภ�ยใต้ก�รบริห�ร
ผลอย่�งแน่วแน่และยั่งยืน
ง�นของคณะกรรมก�รมูลนิธิฯซึ่งประกอบไปด้วยผูบ้ ริห�รของอินเตอร์
2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมได้รับก�รอบรม พัฒน�
ลิ้งค์ฯ เพื่อปรับปรุงกระบวนก�รทำ� CSR ให้เป็นรูปเป็นร่�งม�กขึ้น
จิตใจให้เกิดปัญญ� อบรมบ่มเพ�ะคว�มรู้ และปลูกจิตสำ�นึก
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯทีต่ ้องก�รให้เกิดคว�มยั่งยืนของ
คว�มรับผิดชอบต่อสังคมและต่อตนเองเพื่อเป็นคนที่มีคุณภ�พ
ก�รดำ�เนินธุรกิจควบคู่ไปกับสังคมที่มีคุณภ�พ อันเป็นสิ่งที่สะท้อนให้
ในสังคม รวมทั้งส่งเสริมให้คนในสังคมประพฤติปฏิบัติตนต�ม
เห็ น ถึ ง อุ ด มก�รณ์ ท แี ่ น่ ว แน่ ข องกลุม่ บริ ษ ัท อิ น เตอร์ ล งิ ้ ค์ใ นก�ร
แนวพระร�ชดำ�รัสที่พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวพระร�ชท�น
ตอบแทนคุณค่�คืนสู่สังคมอย่�งต่อเนื่อง
แก่ประช�ชนช�วไทย
แรงบันด�ลใจในก�รก่อตั้ง “มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ” เกิดจ�ก
3) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ก�รศึกษ� รวมทั้งก�รฝึกอบรมในทุก
ก�รเดินต�มรอยพระร�ชกรณียกิจของพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว
ระดับ ดำ�เนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อก�รศึกษ�แก่เด็กและ
ด้วยคว�มตั้งใจในก�รสร้�งคว�มยั่งยืนให้กับสังคม ก่อให้เกิดโครงก�ร
เย�วชนในถิ่นทุรกันด�ร
ภ�ยใต้มูลนิธิฯม�กม�ย โดยเฉพ�ะ “โครงการพี่สอนน้อง” ซึ่งเน้น
4) ให้คว�มช่วยเหลือและสนับสนุนในก�รพัฒน�สังคมไทยให้
ก�รมอบคว�มรู้ คู้คุณธรรม ให้กับเด็กและเย�วชน เป็นก�รปลูก
ยั่งยืน
ปัญญ�พร้อมมอบคว�มอบอุ่น ด้วยก�รจัดกิจกรรมนันทน�ก�รที่สอด
5) ปลูกจิตสำ�นึกในก�รอนุรักษ์ธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม เสริม
แทรกเนื้อห�ท�งด้�นคุณธรรมและจริยธรรม มอบคว�มรู้โดยก�รจัด
สร้�งจิตอ�ส�แห่งก�รหวงแหนและพิทักษ์ซึ่งทรัพย�กรธรรมช�ติ
ฐ�นก�รสอน 4 วิช� ได้แก่ วิทย�ศ�สตร์ คณิตศ�สตร์ ภ�ษ�อังกฤษ
กล่อมเกล�จิตใจของคนในสังคมด้วยวิถีแห่งธรรมช�ติ ต�มกล
และศิลปะ โดยทั้ง 4 วิช�ล้วนแล้วแต่เป็นวิช�พื้นฐ�นในก�รใช้ปัญญ�
ยุทธป่�ล้อมเมือง
ให้เกิดคว�มสมดุล ทั้งด้�น IQ และ EQ เพื่อให้เด็กเหล่�นี้ได้เติบโตเป็น
เย�วชนที่มีคุณภ�พ พร้อมทั้งมอบหนังสือเข้�ห้องสมุด อุปกรณ์ก�ร
6) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ก�รเผยแผ่และทำ�นุบำ�รุงพระพุทธเรียน และอุปกรณ์กีฬ� รวมถึงก�รจัดเลี้ยงอ�ห�รกล�งวันให้กับเด็กๆ
ศ�สน�
ที่เข้�ร่วมกิจกรรม
7) ดำ�เนินก�รหรือร่วมกับองค์ก�รก�รกุศลเพื่อก�รกุศล
ดังนั้น ด้วยเจตน�รมณ์ที่แน่วแน่ในก�รทำ�คว�มดีเพื่อสังคม
และองค์ก�รส�ธ�รณประโยชน์เพื่อส�ธ�รณประโยชน์
และประเทศช�ติ มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ จึงได้ถือกำ�เนิดขึ้นม�อย่�ง
8) ไม่ดำ�เนินก�รเกี่ยวข้องกับก�รเมืองแต่ประก�รใด
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พนักงานจิตอาสา
(Workforce Volunteering)

“โครงการพี่สอนน้อง”
ปลูกปญญา พร้อมมอบความอบอุ่น
การจะสรางความยั่งยืนไดอยางแทจริงนั้น

ทรัพย�กรมนุษย์ถือเป็นสิ่งสำ�คัญทีค่ วรให้คว�มสำ�คัญเป็นอันดับแรก
โดยกลุม่ บริษัทอินเตอร์ลงิ้ ค์ตระหนักว่�ก�รพัฒน�คนนั้นจะต้องเริ่ม
ต้นจ�กก�รพัฒน�ก�รศึกษ� เนื่องจ�กก�รศึกษ�มีคว�มสำ�คัญต่อ
ก�รพัฒน�ประเทศ
ในฐ�นะที่เป็นกระบวนก�รหนึ่งที่มีบทบ�ท
โดยตรงต่อก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์ให้เป็นทรัพย�กรทีม่ ีคุณภ�พ
ก�รศึกษ�จึงนับเป็นกระบวนก�รพัฒน�คนให้มีคว�มเจริญงอกง�มใน
ทุกด้�น ได้แก่ ด้�นสติปัญญ� อ�รมณ์ และสังคม ดังนั้นห�กประเทศ
ใดมีก�รให้ก�รศึกษ�ที่ดีกว่� ทำ�ให้ประช�กรมีก�รศึกษ�สูงกว่� ประ
เทศนั้นก็จะมีกำ�ลังคนที่มีประสิทธิภ�พม�กกว่�
จึงกล่�วได้ว่�ก�รตอบแทนคุณค่�สู่สังคมโดยก�รให้ก�รศึกษ�
นั้น นับเป็นก�รปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญ�ให้เจริญเติบโตอย่�งงอกง�ม
ในคน ซึ่งจะกล�ยเป็นกำ�ลังสำ�คัญในก�รพัฒน�ประเทศให้เกิดคว�ม
ยั่งยืนอย่�งไม่มีที่สิ้นสุด
ด้วยเหตุนี้ “โครงก�รพี่สอนน้อง” ปลูกปัญญ� พร้อมมอบ
คว�มอบอุ่น จึงได้ถือกำ�เนิดขึ้นม�เมื่อปี 2553 (ในปัจจุบันอยู่ภ�ยใต้
ก�รดูแลของมูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ) ดำ�เนินก�รจัดกิจกรรม มอบ
คว�มรู้ ปลูกฝังก�รดำ�เนินชีวิตต�มหลักเศรษฐกิจพอเพียง และสร้�ง
คว�มสุขให้กับน้องๆนักเรียนโรงเรียนในถิ่นทุรกันด�รทัว่ ทุกภูมิภ�ค
ในประเทศไทย โดยที่ผ่�นม�ได้มีคุณครูจิตอ�ส�ซึ่งเป็นพนักง�นของ
บริษัทฯ ได้เสียสละเวล�ส่วนตัว เข้�ร่วมกิจกรรมด้วยคว�มสมัครใจ
กว่� 60 ท่�น ซึ่งตลอดระยะเวล�ที่ดำ�เนินโครงก�รนั้นทีมจิตอ�ส�
ส�ม�รถปฏิบัติภ�รกิจได้แล้วทั้งสิ้น 25 โรงเรียน ใน 13 จังหวัด

มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ
มีเป้าหมายในการดำาเนินโครงการพี่สอนน้อง
ให้ครบ 84 โรงเรียน
เพื่อเทอดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ก�รสร้�งพนักง�นจิตอ�ส� เป็นวิธีก�รหนึ่งที่อินเตอร์ลิ้งค์ใช้
เป็นเส้นท�งในก�รสร้�งวัฒนธรรมองค์กรทีต่ ้องก�รปลูกฝังคว�มเป็น
นักกิจกรรมเพื่อสังคมให้กับบุคล�กรในองค์กรทุกระดับ โดยมีคว�มมุ่ง
หวังจะสร้�งคนที่มีคุณภ�พให้รู้จักถึงก�รให้โดยไม่หวังผลตอบแทน ซึ่ง
นอกจ�กจะเป็นก�รส่งเสริมก�รทำ�คว�มดีต่อผู้อื่นแล้ว ยังนับเป็นก�ร
กระตุ้นให้พนักง�นมีจิตส�ธ�รณะ อย�กจะทำ�คว�มดีเพื่อตนเอง ผู้อื่น
และสังคม
ผลก�รดำ�เนินง�นที่ผ่�นม�พบว่� ในก�รดำ�เนินกิจกรรมภ�ย
ใต้ “โครงก�รพี่สอนน้อง” ทุกครั้ง บริษัทฯจะได้รับคว�มร่วมมือเป็น
อย่�งดีม�โดยตลอดจ�กพนักง�นที่คอยทำ�หน้�ที่เป็น “คุณครูจิตอ�ส�”
เพือ่ ไปร่วมทำ�กิจกรรมและสอนหนังสือให้กับเด็กๆในถิ่นทุรกันด�ร
พนักง�นจิตอ�ส�เหล่�นี้ล้วนแล้วแต่ได้ทุ่มกำ�ลัง แรงก�ย และแรงใจ
ในก�รอุทิศตนเข้�ร่วมโครงก�รเพื่อตอบแทนคุณค่�คืนสู่สังคม โดย
มิได้หวังผลตอบแทนใดๆ ซึ่งนอกจ�กพนักง�นที่เป็นครูจิตอ�ส�แล้ว
ยังพบว่�พนักง�นและผูบ้ ริห�รท่�นอื่นทีต่ ิดภ�รกิจไม่ส�ม�รถเข้�ร่วม
โครงก�รได้ ยังได้ให้คว�มสนใจและให้ก�รสนับสนุนโครงก�รพี่สอน
น้อง ด้วยก�รร่วมบริจ�คสิ่งของ เช่น หนังสือ อุปกรณ์ก�รเรียนก�ร
สอน ของเล่น ฯลฯ เพื่อนำ�ไปมอบให้กับโรงเรียนที่ร่วมกิจกรรม หรือ
ร่วมบริจ�คทุนทรัพย์เพื่อสมทบทุนในโครงก�รพี่สอนน้องของมูลนิธิอิน
เตอร์ลิ้ง์ให้ใจ
ด้วยคว�มเชื่อของอินเตอร์ลิ้งค์ที่ต้องก�รสร้�งคนเก่งที่พร้อม
ไปด้วยคว�มดี อันจะเป็นแนวท�งที่ส�ม�รถสร้�งคว�มยั่งยืนร่วมกัน
ระหว่�งองค์กร พนักง�น และประเทศช�ติ อินเตอร์ลิ้งค์จึงได้มุ่งมั่น
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคล�กรในทุกส่วนง�นมีส่วนร่วมในก�รทำ�
ประโยชน์เพื่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมม�โดยตลอด จนกล�ย
เป็นวัฒนธรรมองค์กรของคนดีและคนเก่ง ซึ่งนับเป็นหนึ่งในคว�มภ�ค
ภูมิใจของอินเตอร์ลิ้งค์ที่ส�ม�รถกระตุ้นให้บุคล�กรได้เข้�ม�มีส่วนร่วม
ในก�รทำ�กิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
อย่�งต่อเนื่อง
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ก�รจะทำ�ให้องค์กรเดินหน้�อย่�งมั่นคงและยั่งยืน
ต้องอ�ศัยสิ่งที่เรียกว่� “พลังพนักงาน”
อันดับแรกเร�จะต้องสร้�งแรงบันด�ลใจในก�รทำ�ง�นให้พวกเข�ก่อน
ซึ่งอ�จเป็นเรื่องที่ไม่ง่�ย แต่ก็ไม่ย�กถ้�คิดจะทำ�อย่�งจริงจัง
สิ่งสำ�คัญคือเร�ต้องใช้คว�มจริงใจ คว�มรัก คว�มทุ่มเท และคว�มเมตต�
ให้กับพนักง�นทุกคน พย�ย�มแสดงพลังของเร�ให้เข�ตระหนัก
ในก�รเป็น “ผู้ให้มากกว่าผู้รับ” โดยเริ่มต้นจ�กตัวเร�ก่อน
และพย�ย�มถ่�ยทอดไปสู่ผู้บริห�รและพนักง�นทุกคน
คุณชลิด� อนันตรัมพร
กรรมก�รผู้จัดก�ร
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พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

รางวัล “บริษัทดีเด่นด้านจรรยาบรรณ (Good Governance)”
จากสภาหอการค้า แห่งประเทศไทย
รางวัล SET AWARDS 2005 “MAI Growth Star” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รับรางวัล SET AWARDS 2006 “MAI Growth Star” 2 ปซ้อน
รางวัลเกียรติยศ สําหรับผู้ประกอบการไทย ใบโพธิ์บิสสิเนส อวอร์ด (Bai Pho Business Award)
จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ (Sasin Graduate Institute of Business Administration)
ได้รับการคัดเลือกให้เข้าชิงรางวัล SET AWARDS 2009 “IR Excellence Award”
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ได้รับการคัดเลือกให้เข้าชิงรางวัล SET AWARDS 2010 สาขา “IR Excellence Award”
และสาขา “Good Governance”
รางวัลดีเด่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย “SET AWARDS 2011”
สาขารางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนอนุพันธ์ “IR Excellence Awards”
รางวัลรางวัลซีเอสอาร์ เรคคอกนิชั่น 2012 (CSRI Recognition 2012)
ประเภทบริษัทที่มีการพัฒนาด้านซีเอสอาร์มากที่สุด (Most Improved CSR)
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รางวัลโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเปนเลิศในหัวข้อ สายเคเบิ้ลใยแก้วนําแสง (Fiber Optic)
จากคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
รางวัลยอดเยี่ยมจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย “SET AWARDS 2013”
สาขารางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนอนุพันธ์ “IR Excellence Awards”

รางวัลรางวัลซีเอสอาร์ เรคคอกนิชั่น (CSRI Recognition) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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