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สารจากกรรมการผู้จัดการ
ตลอดระยะเวลากว่า 29 ปีที่ผ่านมา บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำากัด (มหาชน) มุ่งสร้างองค์กรให้
เติบโต ต่อเนื่อง ยั่งยืน มุ่งเน้นการดูแลกำากับกิจการที่ดี ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ มีการบริหารความเสี่ยงใน
การดำาเนินธุรกิจ..และยกระดับการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนให้แก่คู่ค้า มีกระบวนการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม
ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง..และการดำาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม..คำานึงถึงผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม..เพื่อสังคมที่ยั่งยืนโดยได้นำาปรัชญาในการดำ า เนิ น ธุ ร กิ จ มาสร้ า งเป็ น ปฏิ ญ ญาขององค์ ก รเพื่ อ
ยึดถือเป็ น แนวทางในการดำ า เนิ น ธุ ร กิ จ โดยกำ า หนดนโยบายของการดำ า เนิ น ธุ ร กิ จ ภายใต้ เ ป้ า หมาย
“เติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน”
เพื่อเป็นแนวทางการดำาเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนจึงมีการ
กำาหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ..ที่เริ่มต้นจากการขับเคลื่อนภายในองค์กรผ่านการปลูกฝัง
จิตสำานึกและกระบวนการในการทำางานของผู้บริหารและพนักงานทุกคน..ไปสู่ภายนอกองค์กรผ่านโครงการต่างๆ
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องและพัฒนาสังคมให้เกิดความยั่งยืนสูงสุด อาทิ มีการพัฒนา
บุคลากรเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่ง “คนดี คนเก่ง” ซึ่งเป็นกำาลังสำาคัญในการขับเคลื่อนแนวคิดความรับผิด
ชอบต่อสังคมไปสู่ภายนอกองค์กร..มีการมุ่งมั่นพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย..การพัฒนานวัตกรรมด้าน
ผลิตภัณฑ์ด้านการปฏิบัติงาน และการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่การป้องกัน รักษา ปรับปรุง และพัฒนา
เพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่อยู่เสมอและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยให้ความสำาคัญใน
ด้านการพัฒนาการศึกษา..วัฒนธรรม สังคม..และมีส่วนในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น พร้อมทั้ง
ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีจิตอาสา ผ่านทางกิจกรรมต่างๆของบริษัทฯ
จากจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ ได้สืบสานแนวนโยบายในการเป็นองค์กรที่มีความรับ
ผิดชอบต่อสังคมมาโดยตลอด ส่งผลให้ในปี 2554 ได้รับรางวัล Corporate Social Responsibility Award
Company listed on mai จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจและเป็นแรงผลักดัน
สำาคัญที่ทำาให้บริษัทฯมีความตั้งใจที่จะดำาเนินนโยบายการพัฒนาธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมให้
ก้าวไปพร้อมกันอย่างยั่งยืนตลอดไป

(นางชลิดา อนันตรัมพร)
กรรมการผู้จัดการ
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ข้อมูลองค์กร
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำ�กัด (มหาชน) เดิมชื่อบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น (ประเทศไทย)
(จำ�กัด) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2538 โดยรับโอนธุรกิจและพนักงานทั้งหมดของแผนกเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Network..System)..พร้ อ มสิ ท ธิ์ ก ารเป็ น ตั ว แทนจั ด จำ � หน่ า ย(Distributor)สิ น ค้ า ข่ า ยสายสั ญ ญาณยี่ ห้ อ AMP
(USA)และสิ น ค้ า คงคลั ง ทั้ ง หมดมาจาก.บริ ษั ท .อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล.(1987).จำ � กั ด .ปั จ จุ บั น เปลี่ ย นชื่ อ เป็ น
บริษัท..อินเตอร์ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จำ�กัด) ทำ�ให้บริษัทฯสามารถดำ�เนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องทันที โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้น
ธุรกิจข่ายสายสัญญาณคอมพิวเตอร์.(Cabling..System).เพื่อสามารถรุกตลาดที่มีอัตราการเจริญเติบโตที่สูงขึ้นได้อย่าง
รวดเร็วโดยเป็นบริษัทแรกที่นำ�เทคโนโลยีสายสัญญาณชนิด UTP (ปัจจุบันเรียกสาย LAN) มาเผยแพร่ในประเทศไทยจน
ปัจจุบันเป็นที่แพร่หลายกันโดยทั่วไปส่วน.บริษัท..อินเตอร์ลิ้งค์..โฮลดิ้ง..จำ�กัด..ในปัจจุบันเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
บริษัท..อินเตอร์ลิ้งค์..คอมมิวนิเคชั่น..จำ�กัด..(มหาชน)..ดำ�เนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (Information and Communication Technology: ICT) โดยมุ่งเน้นธุรกิจหลักไปที่อุปกรณ์ข่ายสายสัญญาณ
คอมพิวเตอร์และสื่อสารโทรคมนาคม(Cabling..Business)ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือ
ข่ายจากต่างประเทศให้เป็นตัวแทนจัดจำ�หน่าย(Distributor)สินค้าในประเทศไทยซึ่งได้แก่ สินค้ายี่ห้อ LINK และ AMP
นอกจากนี้ บ ริ ษั ท ฯยั ง เป็ น ผู้ บุ ก เบิ ก และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ระบบข่ า ยสายสั ญ ญาณคอมพิ ว เตอร์ แ ละสื่ อ สาร
โทรคมนาคม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ตู้ใส่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อสารประเภท 19” Rack ภายใต้ยี่ห้อสินค้า 19” GERMANY EXPORT RACK ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ รวมถึงได้มีการว่า
จ้างให้ บริษัท อี เอส อินเตอร์เนชั่นแนล (1991) จำ�กัด ซึ่งบริษัทฯได้ร่วมถือหุ้นร้อยละ 10 เป็นผู้ผลิตสินค้าให้กับบริษัทฯ
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เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯนำ�มาจัดจำ�หน่ายนั้นเป็นสินค้าทางด้านวิศวกรรมต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการดูแลและ
ให้ข้อมูล จึงจำ�เป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้งสายสัญญาณและก่อสร้างระบบสื่อสาร บริษัทฯได้มีการจัดฝึกอบรมวิศวกร
ไว้เพื่อดูแล พัฒนา และตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำ�เสมอรวมถึงมีส่วนช่วยในการสนับสนุนการขายสินค้าหรือ
บริการ..นอกจากนั้นยังต้องมีการใช้เครื่องมือทดสอบที่ทรงประสิทธิภาพในการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าเพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นในมาตรฐานแก่ผู้บริโภคหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่เสมอ..ด้วยเหตุนี้จึงทำ�ให้บริษัทฯได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ตรวจ
สอบระบบสายสัญญาณและออกใบรับรองให้แก่ผู้รับเหมาทั่วไป ทำ�ให้ธุรกิจสามารถดำ�เนินรุดหน้าไป โดยในปี 2547 บริษัทฯ
ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างแผนกวิศวกรรม จากเดิมที่เป็นแผนกสนับสนุนการขายให้เป็นธุรกิจที่มีโอกาสสร้างรายได้ให้แก่
องค์กร โดยเพิ่ม ธุรกิจวิศวกรรม (Engineering) ที่รับงานการวางระบบข่ายสายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก และก่อสร้างสาย
เคเบิล เช่น สายเคเบิลใต้ทะเล (Submarine Cable) สายส่งไฟฟ้าแรงสูง (Transmission Line) และสายเคเบิลใต้ดิน
(Underground.Cable).ทั้งนี้ยังรวมถึงระบบวิศวกรรมอื่นๆ..ที่มีความเกี่ยวข้องกับงานสายเคเบิ้ลต่างๆอีกด้วยเพื่อรองรับ
การพัฒนาและการเติบโตที่สูงขึ้นของระบบโทรคมนาคมของประเทศไทย

ตราสินค้าที่บริษัทเป็นผู้นำ�เข้าและจัดจำ�หน่าย
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท

Distribution Business
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)
ธุรกิจจัดจำาหน่ายนับเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯโดยบริษัทฯเป็ น
ผู ้ น ำ า เข้ า (Importer)และผู ้ จ ั ด จำ า หน่ า ย(Distributor)
สายสัญญาณสื่อสารคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม(Cabling)
ที่ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย..โดยจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ชั้นนำาที่
เป็นอันดับต้นๆของโลกได้แก่..LINK..และ..AMP..และสินค้า
ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯได้แก่..19”GERMANYEXPORT..RACK.รวมถึ ง สิ น ค้ า ที่ ห ลากหลายครอบคลุ ม
ทุ ก การใช้ ง านได้ แ ก่่ . .สายสั ญ ญาณคอมพิ ว เตอร์ แ ละคอนเนค
เตอร์ของระบบ LAN, ระบบ FIBER OPTIC,ระบบโทรศัพท์,
ระบบสายโคแอกเชี ย ลของกล้ อ งวงจรปิ ด (CCTV),.สาย
คอนโทรลMulticoreและ,สาย.Fire.Alarm,..เครื่ อ งมื อ เข้ า
หั ว และทดสอบอุ ป กรณ์ แ ปลงสั ญ ญาณแสงเป็ น สั ญ ญาณ
ไฟฟ้ า (Media.Converter),ขั้วต่อสายทุกชนิดและอุปกรณ์กา
รติดตั้งที่เกี่ยวข้องกับสายสัญญาณทุกชนิดฯลฯ..ส่งผลให้ปัจจุบัน
บริษัทฯกลายเป็นผู้นำาอันดับ1ในธุรกิจอุปกรณ์ข่ายสายสัญญาณ
คอมพิวเตอร์และสื่อสารโทรคมนาคม (CablingBusiness)โดยมี
ส่วนแบ่งทางการตลาดมากที่สุดในประเทศไทย
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Engineering Business
บริ ษั ท ..อิ น เตอร์ ล้ิ ง ค์ . .เพาเวอร์ แ อนด์ เ อ็ น เนอร์ ย่ี . .จำ า กั ด

ดำ า เนิ น ธุ ร กิ จ ออกแบบก่ อ สร้ า งและติ ด ตั้ ง ระบบสื่ อ สาร
สายสั ญ ญาณทุ ก ประเภทไม่ ว ่ า จะเป็ น สายเคเบิ ล ใยแก้ ว
นำาแสง(Fiber.Optic.Cable)สายเคเบิลใต้ทะเล(Submarine..
Cable).สายเคเบิ ล ใต้ ด ิ น (Underground.Cable)และงาน
วิศวกรรมอื่นๆ..อีกทั้งบริษัทฯ.ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้วาง
ระบบสายเคเบิลใยแก้วนำาแสง(Fiber.Optic.Cable)โครงการ
วางสายเคเบิลใต้ทะเล(Submarine.Cable)และวางสายเคเบิล
ใต้ดิน(Underground..Cable)..โดยมีผลงานก่อสร้างสายไฟฟ้า
แรงสูงใต้ทะเล(SubmarineCable)ชนิดสื่อผสมไฟฟ้าแรงสูง
และสื่อสาร..เพื่อจ่ายระบบไฟฟ้าและสื่อสารให้แก่่..เกาะสีชัง..เกาะ
ล้าน จ.ชลบุรี เกาะปูยู เกาะยาว จ.สตูล และเกาะมุกด์ เกาะสุกร
เกาะลิบง จ.ตรัง วางระบบสายเคเบิลใยแก้วนำาแสงสายสัญญาณ
สื่อสารคอมพิวเตอร์ให้แก่โครงการขนาดใหญ่ของทั้งภาครัฐและ
องค์กรภาคเอกชนมากมายเช่น..สนามบินสุวรรณภูมิ..การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย..การไฟฟ้านครหลวง..การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค บริษัท ทีโอที จำากัด (มหาชน) บริษัท การบินไทย จำากัด
(มหาชน) ธนาคารกรุงไทย..ธนาคารกสิกรไทย..และโรงพยาบาล
บำารุงราษฎร์ เป็นต้น

Telecom Business
บริษัท..อินเตอร์ลิ้งค์..เทเลคอม..จำ�กัด..ดำ�เนินธุรกิจ
เป็นผู้ให้บริการการสื่อสารทั่วไทยผ่านโครงข่าย Interlink Fiber
Optic Network. ด้วยอุปกรณ์ IP network equipment ที่
ทันสมัยที่สุด ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบ
ที่.3.ประเภทมีโครงข่ายเป็นของตนเอง เลขที่ 3ก/55/001 จาก
สำ�นักงานคณะกรรมการการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม
2555..ให้บริการด้านสื่อสารโทรคมนาคมที่ครอบคลุมในทุก
ด้านทั้งการบริการด้านข้อมูล..data..service,บริการกระจาย
ข้อมูลด้านมัลติมีเดีย.(Multimedia),Broadcast..Service,
Managed Service ,รวมถึงการให้บริการโครงข่าย Fiber
Optic ขั้นสูง MPLS , SDH , DWDM โดยตั้งเป้าหมายที่จะ
เป็นผู้ให้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงไฟเบอร์ออฟติกผ่าน
โครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำ�แสงของ.ที่มีความปลอดภัยสูงสุดและ
ทรงประสิทธิภาพมากที่สุด.โดยมีเส้นทางการเดินสายโครงข่าย
ตามแนวทางรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นหลัก

Interlink Data Center
Interlink..Data..Center.บริ ก ารให้ เ ช่ า พื้ น ที่
เซิร์ฟเวอร์..พื้นที่วางเซิร์ฟเวอร์..ศูนย์การให้บริการคลาวคอมพิว
ติ้งค์..(Cloud..Computing)..และศูนย์สำ�รองข้อมูล(Disaster.
Recovery)แก่องค์กรต่างๆดำ�เนินการให้บริการตามจุดประ
สงคและตามความต้ อ งการของลู ก ค้ า ที่ แ ตกต่ า งกั น เช่ น การ
ย้ายเซิร์ฟเวอร์ของลูกค้ามายังศูนย์ข้อมูลของบริษัทฯเพื่อลด
ค่ า ใช้ จ่ า ยในด้ า นการลงทุ น เพิ่ ม และการดู แ ลรั ก ษาหรื อ เพื ่ อ
เป็ น ศู น ย์ สำ � รอง(Back.Up.Site)หรื อ เพื ่ อ ป้ อ งกั น ผลก
ระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือเหตุการณ์ร้ายแรงต่างๆ
อันอาจจะเกิดได้โดยไม่คาดคิดซึ่ง..Interlink..Data..Center
ของบริษัทฯถูกสร้า งขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์ข้อมูลโดยเฉพาะโดย
ดำ�เนินการสร้างตามข้อกำ�หนดของ..Data..Center..ประเภท
TIER 3 และให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่มีวันหยุด ทั้งนี้
ศูนย์ข้อมูลของบริษัทฯ มีขนาด 1,800 ตารางเมตร ตั้งอยู่ที่
9/2 .ซ.01 กาญจนาภิเษก5/5 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
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กลยุทธ์ ในการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ (STRATEGY)

“เติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน”

การแบ่งกลุ่มธุรกิจ 		
					
					

1. ธุรกิจจัดจำ�หน่าย (Distribution Business)
2. ธุรกิจวิศวกรรม (Engineering Business)
3. ธุรกิจเทเลคอม (Telecom Business)

พันธกิจ (MISSION) 		
					
					
			
					
				
					
			

1. บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำ�กัด (มหาชน)
“บริษัทนำ�เข้าและจัดจำ�หน่ายสายสัญญาณ ที่ใหญ่ที่สุดใประเทศไทย”
2. บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำ�กัด
“ผู้ให้บริการโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติกทั่วไทย”
3. บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด
“ผู้เชี่ยวชาญโครงการ Submarine Cable , TransmissionLine”
4. บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ ดาต้าเซ็นเตอร์ จำ�กัด
“ศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ที่ปลอดภัยและทันสมัยที่สุด”

เป้าหมาย (OBJECTIVE)

“ก้าวสู่ความเป็นที่ 1 ในธุรกิจที่ทำ�” (INTERLINK No.1)

ปฏิญญา (COMMITMENT)		
					
					

1. คุณภาพสูงกว่า
2. ราคาถูกกว่า
3. บริการที่ดีกว่า
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รางวัลแห่งความสำ�เร็จ
พ.ศ. 2546

รางวัล “บริษัทดีเด่นด้านจรรยาบรรณ ( Good Governance )”จากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2548

รางวัล SET AWARDS 2005 “ MAI Growth Star “ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2549

รางวัล SET AWARDS 2006 “ MAI Growth Star “ 2 ปีซ้อน

พ.ศ. 2551

รางวัลเกียรติยศสำ�หรับผู้ประกอบการไทยใบโพธิ์บิสสิเนสอวอร์ด  BaiPho Business Award
จากสถาบั น บั ณ ฑิ ต บริ ห ารธุ ร กิ จ ศศริ น ทร์ ( SasinGraduateInstituteofBusinessAdministration)

พ.ศ. 2552

ได้รับคัดเลือกให้เข้าชิงรางวัล  SET AWARDS 2009 สาขา “ IR Excellence Award “
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2553

ได้รับคัดเลือกให้เข้าชิงรางวัล  SET AWARDS 2010 สาขา “ IR Excellence Award “
และสาขา “Good Governance “ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2554

รางวัลดีเด่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   SET AWARDS 2011 สาขารางวัลบริษัทจดทะเบียน
ด้านนักลงทุนอนุพันธ์  “ IR Excellence Award “

พ.ศ.2555

รางวั ล (CSRI Recognition 2012)ประเภทบริ ษ ั ท ที ่ ม ี ก ารพั ฒ นาด้ า น
ซี เ อ ส อ า ร์ ม า ก ที่ สุ ด ( M o s t . . I m p r o v e d . . C S R ) จ า ก ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
รางวัลโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศในหัวข้อ “สายเคเบิ้ลใยแก้วนำ�แสง( Fiber Optic )”
จากคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและ โทรคมนาคม วุฒิสภา

พ.ศ. 2556

รางวัลยอดเยี่ยมจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  SET AWARDS 2013
รางวัลบริษัทจดทะเบียน ด้านนักลงทุนอนุพันธ์  “IR Excellence Award “
รางวัลโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศมูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ ให้ ใจ โครงการพี่สอนน้อง  
“ปลูกปัญญา พร้อมมอบความอบอุ่น “
รางวัล ( CSRI Recognition 2013 ) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รางวัล ( CSRI Recognition 2014 ) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ความสำ�เร็จตลอดระยะเวลา 29 ปีและแผนธุรกิจ
1. สร้างอินเตอร์ลิ้งค์ ให้เป็นกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ (“กลุ่มบริษัทฯ”) ประกอบด้วย..บริษัท..อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น
จำ�กัด (มหาชน) บริษัท..อินเตอร์ลิ้งค์..เทเลคอม จำ�กัด บริษัท..อินเตอร์ลิ้งค์ ดาต้าเซ็นเตอร์ จำ�กัดและ บริษัท..อินเตอร์ลิ้งค์
เพาเวอร์แอนด์เอ็นเนอร์ยี่จำ�กัด
2.  สร้างความมั่นคงในการเติบโตของกลุ่มบริษัทโดย บริษัท..อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น..จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งใน 3 ปีที่
ผ่านมามีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละมากกว่า 12%
3. สร้างงานโครงการที่มีกำ�ไรให้ธุรกิจวิศวกรรมเพื่อให้กลุ่มบริษัทมีรายได้เติบโตแบบก้าวกระโดดโดยในปี 2556 กลุ่ม
บริษัทฯได้งานโครงการ..Submarine..Cable..เกาะกูด..เกาะหมาก..จังหวัดตราด..มูลค่า..1,150..ล้านบาทและเกาะพงันจังหวัด
สุราษฎร์ธานี มูลค่า 800 ล้านบาทจะทำ�ให้สามารถรับรู้รายได้ต่อเนื่องในปี 2556 2557 และ 2558 ด้วย
4...วางรากฐานการเติบโตแบบต่อเนื่องและยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯโดยให้..บริษัท..อินเตอร์ลิ้งค์..เทเลคอม..จำ�กัด..ขอใบ
อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภท.3.และลงทุนก่อสร้างโครงข่ายตามเส้นทางรถไฟที่ปลอดภัยและมีต้นทุนที่ตำ�่อันจะ
ทำ�ให้สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างสมบูรณ์..โดยคาดว่าจะเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ต่อเนื่องให้แก่กลุ่มบริษัทฯในอนาคตได้อย่าง
มั่นคงและยั่งยืน
5.  ลงทุนสร้างศูนย์กระจายสินค้าและศูนย์วิจัย (R&D Center) บนพื้นที่ดิน 6 ไร่พร้อมสิ่งอำ�นวยความสะดวกครบวงจร
เพื่อเสริมบริการของธุรกิจจัดจำ�หน่าย
6...เตรียมแผนการเติบโตต่อเนื่องในภูมิภาคและต่างประเทศโดยยกระดับผู้จัดการสาขาเป็นผู้จัดการภาคและขยาย
สำ�นักงานเพื่อรองรับการขยายตัวของตลาด AEC พร้อมทั้งยังให้ความสำ�คัญการบุกตลาดอินโดจีนอย่างจริงจัง
7. ลงทุนก่อสร้าง Data Center เพื่อรองรับเทคโนโลยีการสื่อสารที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งบริหารงานโดย บริษัท
อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำ�กัด..และได้จัดตั้ง..บริษัท..อินเตอร์ลิ้งค์..ดาต้าเซ็นเตอร์ จำ�กัด..ในต้นปี 2557 เพื่อรองรับการเติบโต
ของธุรกิจนี้ ในอนาคต
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เหตุการณ์สำ�คัญที่เกิดขึ้นในปี 2557
• ได้รับรางวัล (CSRI Recognition 2014) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็น 289,983,558 บาท โดยมีทุนจดทะเบียนและชำ�ระแล้วทั้งสิ้น 261,048,952 บาทจากการจ่ายปันผลเป็น
หุ้นจำ�นวน 129,994,841 บาทและจากการใช้สิทธิของใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น
จำ�กัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ILINK-W1”) ในระหว่างปี
• ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเพื่อความชัดเจนและเหมาะสมในการดำ�เนินธุรกิจโดยได้โอนย้ายธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ไปอยู่ภายใต้ บริษัท
อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำ�กัด
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
บริ ษ ั ท อิ น เตอร์ ล ิ ้ ง ค์ คอมมิ ว นิ เ คชั ่ น จำ า กั ด (มหาชน) ได้ จ ั ด ทำ า และเผยแพร่ ร ายงานแห่ ง ความยั ่ ง ยื น
(Sustainability Report).ปี.2557.ตามแนวทางการจัดทำารายงานแห่งความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อ
เปิดเผยข้อมูลภาพรวมการดำาเนินธุรกิจ.ตลอดจนการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯในรอบปีบัญชี
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2557 – 31 ธันวาคม 2557 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งกิจการ เพื่อแจกแจงรายละเอียดเรื่อง
ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการในรายงานประจำาปีของบริษัทฯ.(ILINK..Annual..Report).ซึ่งในรายงานความรับ
ผิดชอบต่อสังคม.2557..ที่ ได้แยกต่างออกมานั้นเพื่อที่จะสามารถแจกแจงรายละเอียดการดำาเนินงานให้ละเอียดและมีความ
ครอบคลุมเนื้อหาในส่วนที่จำาเป็นมากขึ้นมีการรวบรวมข้อมูลการดำาเนินความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม โดยใช้ตัวชี้วัดตามแนวทางของ Global Reporting Initiatives (GRI) ฉบับG3.1
มาเป็นกรอบในการเขียนรายงานฉบับนี้เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯที่มียุทธศาสตร์ใน
การพัฒนาธุรกิจของตนเองให้เติบโตอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการพัฒนาที่ยั่งยืน..อันจะส่งผลให้ธุรกิจสามารถก้าวไปข้างหน้า
พร้อมกับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนในอนาคตตามเป้าหมายที่วางไว้ซึ่งนอกจากจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มแล้ว บริษัทฯยังได้เผย
แพร่รายงานฉบับนี้ในเว็บไซด์อีกด้วย

การเปดเผยข้อมูลการดำาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทฯได้เปิดเผยรายละเอียดการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในรายงานความยั่งยืนประจำาปี2557
(CSR Report 2014) โดยคัดเลือกเฉพาะการดำาเนินงานที่มีนัยสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจตามแนวทางของการจัดทำารายงาน
ความยั่งยืนที่จัดทำาโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย..ภายใต้กรอบการจัดทำารายงานขององค์กรแห่งความริเริ่มว่าด้วยการ
รายงานสากล ข้อมูลการดำาเนินความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจทั้งในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม โดยใช้ตัวชี้วัด
ตามแนวทางของ Global Reporting Initiatives (GRI) ฉบับG3.1 มาเป็นกรอบในการเขียนรายงานฉบับนี้

ตารางแสดงจำานวนพนักงาน
บริษัท

จำานวนพนักงาน (คน)
31 มีนาคม 2558

31 ธันวาคม 2557

31 ธันวาคม 2556

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

310

288

283

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำากัด

256

238

105

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำากัด

14

14

8

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์..ดาต้าเซ็นเตอร์ จำากัด

1

11

-

รวม

581

551

396

ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล
การเปิดเผยข้อมูลรายงานแห่งความยั่งยืนนั้น บริษัทฯยังได้เผยแพร่รายงานฉบับนี้ในเว็บไซต์ www.interlink.co.th
เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลรวมถึงการเผยแพร่ในลักษณะรูปเล่มรายงานแห่งความยั่งยืน..ที่สามารถติดต่อขอรับได้ที่
สำ า นั ก กรรมการผู ้ จ ั ด การ สำ า นั ก งานใหญ่ บริ ษ ั ท อิ น เตอร์ ล ิ ้ ง ค์ คอมมิ ว นิ เ คชั ่ น จำ า กั ด (มหาชน) เลขที ่ 48 อาคาร
อินเตอร์ลิ้งค์ ซอย รุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
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การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำ�กัด (มหาชน) ยึดมั่นในหลักการการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีมีความโปร่งใสทำ�งานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต ครอบคลุมการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงานลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนสังคมส่วนรวม โดย คณะ
กรรมการบริษัทฯได้นำ�หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.).และข้อ
กำ�หนดของคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(กลต.)มาเป็นแนวทางในการกำ�หนดนโยบายของบ
ริษัทฯเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายพร้อมให้อยู่ในกรอบของการมี
จริยธรรมที่ดี..เห็นได้จากการที่บริษัทฯได้รับคัดเลือกจากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทยให้เป็นบริษัทจรรยาบรรณดีเด่นประจำ�
ปี พ.ศ. 2546 โดยแนวปฏิบัติครอบคลุมถึงสิทธิและผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียพึงได้รับอย่างทั่วถึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจมี
การดำ�เนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมคำ�นึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน การต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่น การบริหารความเสี่ยงจากการดำ�เนินธุรกิจ

นโยบายการกำ�กับดูแลกิจกการ
คณะกรรมการบริษัทฯได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี..จึงได้จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดีมีจรรยาบรรณด้านการปฏิบัติงานและธุรกิจ..เพื่อเป็นแนวทางในการดำ�เนินธุรกิจที่ดี..โดยยึดถือแนวปฏิบัติใน
การทำ�งานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีมาตรฐาน คุณภาพ และเป็นธรรม ครอบคลุมการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มซึ่งได้แก่ ผู้ถือหุ้น
พนักงานลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนสังคมส่วนรวม การปฏิบัติที่ครอบคลุมถึงสิทธิและผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียพึงได้รับอย่างทั่วถึง
และการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องในด้านความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม การพัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษรทั้งภาษาไทยและอังกฤษ..รวมทั้งได้เผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯเพื่อให้พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับ
ทราบถึงนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ.
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การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษัทฯยึดหลักการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นพื้นฐานในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล..การสร้างแนวปฏิบัติ..
กฎระเบียบ..และนโยบายที่เป็นธรรมกับบุคลากรทุกคน.โดยมีการดำ�เนินงานเป็นไปตามข้อกำ�หนดของมาตรฐานสากลผ่านกลไกการ
บริหารงานทางด้านทรัพยากรบุคคล..ขอบเขตในการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมแบ่งออกเป็น3ด้าน
ดังนี้
1)..การรับพนักงาน:..บริษัทอินเตอร์ลิ้งค์เชื่อมั่นว่าการรับพนักงานตามความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล.โดยดูความ
เหมาะสมกับตำ�แหน่งงาน..รวมทั้งให้ความเสมอภาคทางโอกาสแก่ผู้สมัครงานอย่างไม่มีการเลือกปฏิบัติ..ปฎิบัติตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดในด้านการปฏิบัติต่อแรงงาน..นอกจากนั้นยังมีนโยบายในการฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ..โดยเปิด
โอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้ ได้รับการฝึกอบรม และมีความก้าวหน้าในสายงานที่สังกัดอยู่

2)..การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม:.การให้ความคุ้มครองดูแลและจัดสรรสวัสดิการอย่างเหมาะสมให้กับ
บุคลากรทุกคนรวมทั้งการคุ้มครองสถานภาพการทำ�งานของบุคลากรทุกส่วนงาน โดยจัดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่ตามความ
เหมาะสมการจัดสวัสดิการต่างๆ เช่น การบริการทางการแพทย์ โบนัส ชุดฟอร์ม ท่องเที่ยวประจำ�ปี ฯลฯ
3)..การเคารพในสิทธิเสรีภาพตามหลักสิทธิมนุษยชน: ปลูกฝังจิตสำ�นึกให้บคุ ลากรยึดถือและปฏิบตั ติ ามหลักสิทธิมนุษยชน
กำ�กับดูแลให้กิจการไม่ให้สร้างปัญหาที่อาจมีส่วนให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงมีกลไกการคุ้มครอง เยียวยา ร้องทุกข์
และให้ความสำ�คัญกับการมีส่วนร่วมของพนักงานในการดำ�เนินกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน

จริยธรรมในการประกอบธุรกิจและจริยธรรมสำ�หรับพนักงาน
เพื่ อ ให้ ก ารดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลประโยชน์ สู ง สุ ด แก่ ผู้ ถื อ หุ้ น ..บริ ษั ท ฯได้ กำ � หนดให้ ก รรมการผู้ บ ริ ห ารและ
พนักงานของบริษัทฯทุกระดับต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำ�คัญเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น..การไม่เปิดเผยข้อมูล
ภายในของบริษัทฯต่อสาธารณชน..บริษัทฯได้กำ�หนดให้ดำ�เนินการได้เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือได้รับมอบหมาย
เป็นการเฉพาะและการให้ข้อมูลต้องอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่เป็นจริงถูกต้อง

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษทั ฯมีนโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รปั ชัน่ มุง่ มัน่ ทีจ่ ะดำ�เนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลและการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ .ี .
โดยให้ความสำ�คัญในการต่อต้านคอร์รปั ชัน่ รวมทัง้ ยึดมัน่ ในหลักคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และ ธรรมาภิบาล
บริหารงานด้วยความโปร่งใสและรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่ายทัง้ นีบ้ ริษทั ฯจึงได้ก�ำ หนดจริยธรรมทางธุรกิจและจรรญา
บรรณพนักงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบรรษัทภิบาล..บริษัทฯมีนโยบายกำ�หนดแนวปฏิบัติข้อกำ�หนดและช่องทางในการร้องเรียน
เพือ่ ป้องกันการคอร์รปั ชัน่ 		
ในปี 2557 บริษทั ฯ ได้มกี ารจัดทำ�นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ โดยนโยบายดังกล่าว ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการตรวจสอบและได้รบั อนุมตั คิ ณะกรรมการบริษทั ฯ เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้วเมือ่ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557..โดยได้สอ่ื สารไปยัง
พนักงานทุกคนผ่านบอร์ดติดประกาศ และเว็ปไซต์ของบริษทั ฯ เพือ่ เผยแพร่แก่บคุ คลทัว่ ไปทีส่ นใจ ดังมีเนือ้ หาต่อไปนี้
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นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
• บริษัทฯ จะยึดถือหลักการของคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล ในการดำ�เนินการ

• บริษัทฯ จะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชั่น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
• บริษัทฯ จะไม่รับหรือมอบสินบนใดๆ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของเงินสดหรือทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อหวังผลตอบแทนทางธุรกิจ
ที่ขัดต่อหลักการของคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล
• การรับหรือมอบของกำ�นัล การเลีย้ งรับรองไม่ถอื เป็นการคอร์รปั ชัน่ หากการรับหรือมอบนัน้ เป็นไปตามเทศกาลประเพณีนยิ ม
หรือเพือ่ รักษาและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร และไม่ขดั ต่อหลักการของคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
และธรรมาภิบาล

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders Engagement)
การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละฝ่ายนั้น..บริษัทฯได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การให้ความสำ�คัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทั้งด้าน สังคม ชุมชน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในปี 2557 เช่น การเปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายสามารถรายงาน ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือความพึงพอใจ..
การเสนอความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำ�เนินกิจการของบริษัทฯ..ในด้านต่างๆ..ผ่านช่องทางการร้องเรียน..การประชุมผู้
ถือหุ้น..การประชุมผู้บริหาร..การสำ�รวจความพึงพอใจลูกค้า..การจัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทการส่งเสริม
พัฒนาแรงงานสัมพันธ์ ยึดหลักการดำ�เนินธุรกิจบนความยั่งยืนด้วยความเป็นธรรม
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การบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทฯมีนโยบายให้บริษัทฯมีการประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
อย่างสม่ำ�เสมอ..โดยครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ..วิสัยทัศน์..เป้าหมาย..กลยุทธ์ทางธุรกิจ..การเงินและการปฏิบัติการด้าน
อื่นๆพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดและการระงับความรุนแรงของผลกระทบพร้อมกำ�หนดมาตรการในการป้องกันแก้ไขรวมทั้งมาตรการ
ในการรายงานและการติดตามประเมินผลโดยการดำ�เนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นหนึ่งในความสำ�คัญที่บริษัทฯไม่เคยมอง
ข้าม..ซึ่งการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีและการสื่อสารนั้นย่อมมีความเสี่ยงมากมายที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา.บวกกับ
สภาวะ..สิ่งแวดล้อม..เศรษฐกิจ..และสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่องก็ย่อมเป็นผลต่อความเสี่ยงมากมายที่อาจเกิดขึ้นได้กับ
บริษัทฯ..การวิเคราะห์และบริหารจัดการความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งที่บริษัทฯต้องทบทวนและปรับกระบวนการในการรับมือกับความเสี่ยงอยู่
เสมอ เพื่อก้าวให้ทันกระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ และเพื่อดำ�เนินธุรกิจให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนสืบไป
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1.1...ความเสี่ยงด้านการดำ�เนินธุรกิจกรณีการถูกยกเลิกสัญญาการเป็นตัวแทนจัดจำ�หน่ายสินค้าหรือเมื่อบริษัทผู้ผลิตสินค้า
แต่งตั้งตัวแทนจัดจำ�หน่ายในประเทศไทยเพิ่มเติม
บริษัทฯ เป็นตัวแทนจัดจำ�หน่าย (Distributor) สายสัญญาณ (Cabling) อยู่สองยี่ห้อหลัก ได้แก่ LINK และ AMP ซึ่งเป็น
สินค้าของบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ข่ายสายสัญญาณของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสัดส่วนการขายสินค้ายี่ห้อ LINK กว่าร้อยละ 70 ของ
รายได้จากการจัดจำ�หน่ายของบริษัทฯ ในการนี้บริษัทฯได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดจำ�หน่ายสินค้าในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว
(Exclusive Distributor) ให้แก่สินค้ายี่ห้อ LINK และเป็นผู้จัดจำ�หน่ายสินค้าในประเทศไทย (Authorized Distributor) ให้แก่สินค้า
ยี่ห้อ AMP ซึ่งสินค้าทั้งสองยี่ห้อ ได้แก่ LINK และ AMP นี้ เป็นสินค้าอุปกรณ์ข่ายสายสัญญาณและสื่อสารโทรคมนาคมที่มีผลิตภัณฑ์
หลากหลาย และมีความคล้ายคลึงกันในการใช้งาน สามารถใช้ทดแทนกันได้ ซึ่งแต่ละยี่ห้อมีความโดดเด่นไม่เหมือนกัน ทำ�ให้ลูกค้ามีทาง
เลือกสินค้าให้ตรงตามความต้องการกับการใช้งานได้ ทั้งนี้หากผู้ผลิตสินค้าเหล่านี้ไม่ต่อสัญญาการเป็นตัวแทนจัดจำ�หน่ายให้กับบริษัทฯ
อาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างยอดขายและกำ�ไของบริษัทฯได้..บริษัทฯอาจต้องหาผู้ผลิตสินค้ารายใหม่ในกรณีที่ถูกยกเลิกสัญญาการ
เป็นผู้จัดจำ�หน่ายดังกล่าว..รวมถึงสินค้าที่มาจากผู้ผลิตรายใหม่อาจมีคุณภาพไม่ทัดเทียมกับสินค้าเดิมที่มีอยู่ ..โดยอาจส่งผลกระทบให้
ลูกค้าเสียความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าของบริษัทฯ และลดปริมาณการสั่งซื้อลง อันอาจส่งผลให้ยอดขายและกำ�ไรของบริษัทฯ ลดลง
อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริษัทฯ..เป็นผู้บุกเบิกและมีส่วนสำ�คัญในการทำ�การตลาดให้กับอุปกรณ์ข่ายสายสัญญาณทั้งสองยี่ห้อ
ในประเทศไทยอีกทั้งสามารถรักษาและเพิ่มยอดขายและส่วนแบ่งการตลาดให้แก่อุปกรณ์ข่ายสายสัญญาณทั้งสองยี่ห้อในประเทศไทย
บริษัทฯ..จึงนับเป็นคู่ค้าที่สำ�คัญกับบริษัทผู้ผลิตเหล่านั้น..และมั่นใจว่าความเสี่ยงที่จะถูกยกเลิกสัญญาการเป็นตัวแทนจำ�หน่ายนั้นมี
น้อยในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้้..และหากบริษัทผู้ผลิตเหล่านั้นยกเลิกสัญญาการเป็นตัวแทนจำ�หน่ายของบริษัทฯ..บริษัทฯก็
สามารถที่จะหาคู่ค้าอื่นๆที่ยินดีให้บริษัทฯเป็นตัวแทนจัดจำ�หน่ายและทำ�การขยายตลาดในประเทศไทยให้ได้..โดยมีความสำ�เร็จในการ
ทำ�การตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์ทั้งสองยี่ห้อดังกล่าวที่บริษัทฯได้ทำ�สำ�เร็จมาแล้วเป็นเครื่องรับประกัน..นอกจากนี้บริษัทฯได้จดทะเบียนเป็น
เจ้าของเครื่องหมายการค้า “LINK” ภายในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว ทำ�ให้บริษัทฯ สามารถที่จะจัดหาผู้ผลิตรายอื่นในการผลิตสินค้า
ภายใต้เครื่องหมายการค้า “LINK” เพื่อจัดจำ�หน่ายภายในประเทศไทยแทนผู้ผลิตรายเดิมได้
1.2...ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธุรกิจของบริษัทฯเกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหากบริษัทฯไม่สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าและพัฒนาการทางเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดอาจทำ�ให้บริษัทฯ..ไม่สามารถรักษาลูกค้าที่มีอยู่
และเสียโอกาสทางธุรกิจได้ ทั้งนี้บริษัทฯได้จัดให้มีการพัฒนาทั้งสินค้าและความรู้ของพนักงานอยู่เสมอ..ทำ�ให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที และมีการสำ�รวจความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน ทั้งด้านความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี ในตลาดโลกผ่านการดูงานแสดงสินค้าในต่างประเทศอยู่อย่างสม่ำ �เสมอเพื่อให้สินค้าและบริการของบริษัทฯมีการ
พัฒนาและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอีกทั้งมีการฝึกอบรมให้แก่ทั้งพนักงานภายในและให้แก่ลูกค้าทั่วไปที่สนใจพร้อมทั้งได้สร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรวิศวกรรมที่มีนวัตกรรมสินค้าใหม่ๆ สำ�หรับตลาดใหม่มาโดยตลอด

1.3 ความเสี่ยงด้านกฎหมายและนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคม
การดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ..มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจวิศวกรรมและธุรกิจโทรคมนาคมซึ่งในปัจจุบันการประกอบกิจการ
อยู่ภายใต้การกำากับดูแลขององค์กรอิสระที่ทำาหน้าที่กำากับดูแลกิจการโทรคมนาคม.คือ.คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติิ.(กสทช.).ซึ่งการออกนโยบายและกฎระเบียบต่างๆ.โดย..กสทช.อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัย
สำาคัญต่อกิจการโทรคมนาคมเช่น.นโยบายด้านการแข่งขันเสรี..นโยบายด้านค่าธรรมเนียมและค่าบริการและนโยบายคุ้มครองผู้ใช้
บริการ ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆเหล่านี้อาจทำาให้บริษัทฯเผชิญกับความเสี่ยงหากการเปลี่ยนแปลงนั้นส่งผลกระทบในเชิง
ลบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
อย่างไรก็ดีเนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช. อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้น
ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือกฎหมายใดๆในทางปฏิบัติแล้ว..กสทช..จะมีการแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบล่วงหน้ารวมทั้งมี
การรับฟังความคิดเห็นและประชุมหารือกันถึงนโยบายที่เหมาะสมทำาให้บริษัทฯ มีระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมและมีสิทธิคัดค้าน
ได้ก่อนการบังคับใช้กฎระเบียบใหม่
1.4 ความเสี่ยงจากการทำางานของอุปกรณ์ โครงข่าย ระบบการทำางานและระบบคอมพิวเตอร์
ธุรกิจโทรคมนาคมซึ่งดำาเนินการโดย..บริษัท..อินเตอร์ลิ้งค์..เทเลคอม..จำากัด..เป็นธุรกิจให้บริการที่ต้องพึ่งพาการทำางานของ
อุปกรณ์โครงข่ายระบบการทำางานและระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งระบบทั้งหมดนี้จะต้องสามารถทำางานได้อย่างมีเสถียรภาพตลอดเวลา เพื่อ
ตอบสนองความต้องการใช้งานของลูกค้า..ดังนั้นหากส่วนใดส่วนหนึ่งเกิดการขัดข้องทั้งจากความผิดพลาดของระบบ..ความขัดข้อง
ของอุปกรณ์..ภัยธรรมชาติ..หรืออุบัติเหตุต่างๆย่อมส่งผลกระทบต่อการให้บริการลูกค้าและอาจส่งผลลบต่อผลการดำาเนินงานและ
ฐานะทางการเงินอย่างมีนัยสำาคัญได้.ทั้งจากรายได้ที่ขาดหายไปและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการซ่อมบำารุงรักษาระบบให้กลับมาใช้งาน
ได้อย่างมีเสถียรภาพ
อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำาคัญของการให้บริการเป็นอย่างดี โดยมีแผนที่จะก่อสร้างเส้นทางสำารองของโครงข่าย
ใยแก้วนำาแสงในรูปแบบ Ring Topology แบบไม่ทับซ้อนกันทางกายภาพ ซึ่งประกอบไปด้วย เส้นทางทางถนนและเส้นทางทางรถไฟ
ซึ่งเป็นวิธีการออกแบบตามหลักมาตรฐานที่มีการนำามาใช้กันอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ..วิธีการดังกล่าวจะสามารถป้องกันปัญหา
อันอาจเกิดจากการที่เส้นทางใดเส้นทางหนึ่งเกิดการชำารุดและได้จัดตั้งทีมงานคอยเฝ้าระวังและพร้อมแก้ไขปัญหาตลอด24 ชั่วโมง การ
ซ่อมบำารุงเคเบิ้ลใยแก้วนำาแสงตามระยะเวลาการอัพเดตเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์และซอร์ฟแวร์และการบำารุงรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดของโครงการตามระยะเวลาที่แนะนำาจากผู้ผลิต..นอกจากนี้ในการคัดเลือกเครื่องมืออุปกรณ์ที่นำามาปฏิบัติงานนั้นบริษัทฯได้
ใช้ประสบการณ์จากการประกอบธุรกิจจัดจำาหน่ายและธุรกิจวิศวกรรมมาใช้ในการเลือกอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูง เช่น สายเคเบิ้ลใยแก้ว
นำาแสงที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล พร้อมการออกแบบเพิ่มเติมพิเศษและอุปกรณ์หลักที่สำาคัญของโครงข่ายหลัก (Core Network) และโครงข่ายย่อย (Access Network) รวมถึงระบบไฟฟ้าที่ถูกคัดสรรให้สามารถใช้ได้เต็มประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมทั้งการ
ติดตั้งชุดอุปกรณ์สำารองเพื่อใช้งานในกรณีมีเหตุขัดข้องอีกด้วย

25

1.5...ความเสี่ยงจากพึ่งพาผู้บริหารและบุคคลากร
ธุรกิจของบริษัทฯ..ก่อตั้งโดยกลุ่มอนันตรัมพร..ซึ่งปัจจุบันเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ..โดยเป็นผู้มีอำ�นาจควบคุมและ
ผู้บริหารหลักของบริษัทฯในตำ�แหน่งสำ�คัญ นอกจากนี้ด้วยลักษณะของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและกฎเกณฑ์ในการประกอบ
ธุรกิจที่ซับซ้อน ทำ�ให้ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ ความชำ�นาญ และประสบการณ์ของบุคคลากรในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นหลักหากบริษัทฯสูญเสียผู้บริหารและบุคคลากรเหล่านี้ก็อาจส่งผลกระทบต่อผลดำ�เนินงานและฐานะทางการเงินในอนาคตของบ
ริษัทฯ ได้
อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารหลักส่วนใหญ่อยู่กับบริษัทฯ มาเป็นเวลามากกว่า 10 ปี และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งการที่ผู้บริหารมี
ส่วนร่วมในผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ..โดยการเป็นผู้ถือหุ้นนั้นจะช่วยส่งเสริมให้ผู้บริหารมีความตั้งใจและพยายามที่จะผลักดันการ
เจริญเติบโตทางธุรกิจให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง.มีการจัดการบริหารอย่างมีระบบส่งผลให้การบริหารงานไม่พึ่งพิงผู้บริหารระดับสูงบาง
รายมากจนเกินไปซึ่งที่ผ่านมาได้มุ่งพัฒนาการบริหารงานอย่างมืออาชีพและพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ขึ้นมารองรับการขยายงานอย่าง
เป็นระบบ (Succession Plan) อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้บริหารมีส่วนร่วมออกความคิดเห็นในการวางนโยบายและแผนธุรกิจของบ
ริษัทฯ ตลอดจนให้อำ�นาจการตัดสินใจในด้านต่างๆตามความเหมาะสมเพื่อส่งเสริมความเข้าใจและความเชี่ยวชาญในการบริหารธุรกิจ
ของบริษัทฯอีกด้วย
1.6 ความเสี่ยงจากการลงทุนในโครงการ Interlink Fiber Optic Network และ Interlink Data Center
โครงการ Interlink Fiber Optic Network และ โครงการ Interlink Data Center เป็นธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ ซึ่ง
ผลการตอบแทนจากโครงการเหล่านี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่น..ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ความต้องการของตลาด การแข่งขันใน
อุตสาหกรรม และความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ซึ่งความเสี่ยงจากปัจจัยดังกล่าว
อาจส่งผลให้ไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการดังกล่าวได้อย่างที่คาดหวังไว้..โครงการ Interlink Fiber Optic มีมูลค่า
โครงการและเงินทุนหมุนเวียนรวมประมาณ 1,750 ล้านบาท ในช่วงปี 2555 - 2557 ซึ่งประกอบไปด้วย ค่าสายสัญญาณ ค่าติดตั้ง
สายสัญญาณ และค่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ อันประกอบไปด้วยค่าซ่อมบำ�รุง ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนิน
งาน เงินทุนหมุนเวียน และอื่นๆมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ...อีกทั้งบริษัทฯได้ทำ�สัญญา
เช่าเสาโทรเลขเพื่อพาดสายเคเบิลใยแก้วนำ�แสงที่บอกเลิกไม่ได้ เป็นระยะเวลา 30 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 18 ตุลาคม 2585..ดังนั้นจะทำ�
ให้บริษัทฯมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าดังกล่าวตลอดอายุสัญญาความเสี่ยงจากปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลให้บริษัทฯอาจจะไม่ได้รับ
ผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการดังกล่าวได้อย่างที่นักลงทุนคาดหวังไว้และในปัจจุบันทางสำ�นักงานคณะกรรมการการกระจาย
เสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ..(กสทช.)..มีอำ�นาจในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่.
3.ประเภทมีโครงข่ายเป็นของตนเองให้แก่ผู้ประกอบการรายใหม่ ภายใต้หลักการแข่งขันแบบเสรี ดังนั้นในอนาคตอาจมีผู้ประกอบการ
รายใหม่เข้ามาดำ�เนินธุรกิจให้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงโดยใช้โครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนำ�แสงเป็นโครงข่ายหลักแข่งขันกับบริษัทฯ
มากขึ้น..และอาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดำ�เนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯในอนาคตได้
อย่ า งไรก็ ต ามผู้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท ฯได้ ทำ � การศึ ก ษาโครงการเหล่ า นี้ อ ย่ า งรอบคอบก่ อ นตั ด สิ น ใจลงทุ น และ..มี ข้ อ ได้
เปรี ย บผู้ประกอบการรายอื่นจากการที่บริษัทฯ.มีความเชี่ยวชาญในการดำ�เนินธุรกิจจัดจำ�หน่ายและธุรกิจวิศวกรรมทำ�ให้บริษัทฯมี
ต้นทุนดำ�เนินงานสำ�หรับโครงการ Interlink Fiber Optic Network ในต้นทุนที่ต่ำ�กว่าผู้ประกอบการรายอื่น ซึ่งมูลค่าสายสัญญาณ
และอุปกรณ์สำ�หรับโครงการ Interlink Fiber Optic..Network คิดเป็นมูลค่ามากกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าโดยรวมทั้งโครงการ
อีกทั้งบริษัทฯมีทีมงานช่างและวิศวกรของธุรกิจวิศวกรรมซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและก่อสร้างระบบสื่อสารสายสัญญาณ
เคเบิ้ลใยแก้วนำ�แสงมาก่อนส่งผลให้บริษัทฯ พัฒนาและออกแบบสายสัญญาณเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น สาย
สัญญาณของโครงการ Interlink Fiber Optic Network เป็นชนิดที่มีปลอกเหล็กเพื่อป้องกันสัตว์กัดแทะทำ�ลายสายสัญญาณ โดย
การออกแบบให้มีเปลือกหุ้ม 2 ชั้น (Double Jacket) ซึ่งจะช่วยป้องกันปัญหาอาจจะเกิดมาจากการติดตั้ง และยังนำ�เอาเทคโนโลยี
ด้านวัสดุศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มความสามารถในการป้องกันและเพิ่มขีดความสามารถในการทนความร้อนหากเกิดเพลิงไหม้ใน
บริเวณใกล้เคียงซึ่งจะทำ�ให้โครงข่ายสายสัญญาณของบริษัทฯมีเสถียรภาพสูง..
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นอกจากนี้จากการที่มีทีมงานช่างและวิศวกรของบริษัทฯในการก่อสร้างและติดตั้งโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนำ�แสงทำ�ให้ต้นทุน
ในการก่อสร้างและติดตั้งของบริษัทฯอยู่ในระดับที่ต่ำ�กว่าผู้ประกอบการรายอื่นทั้งนี้มูลค่าค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและติดตั้งโครงข่าย
เคเบิ้ลใยแก้วนำ�แสงคิดเป็นมูลค่ามากกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าโครงการ

2. ความเสี่ยงด้านการเงิน
2.1 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ด้วยลักษณะทางธุรกิจของบริษัทฯที่ต้องสั่งซื้อสินค้าจากคู่ค้าในต่างประเทศบริษัทฯจึงต้องชำ�ระเงินค่าสินค้าเหล่านั้นเป็นสกุล
เงินตราต่างประเทศ..การชำ�ระค่าสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศนี้ทำ�ให้เกิดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งหากเงินบาทไทยมีการ
อ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินต่างประเทศก็อาจทำ�ให้ต้นทุนสินค้าในรูปเงินบาทไทยสูงขึ้นสำ�หรับแนวทางการป้องกันความเสี่ยงจาก
ความผันผวนด้านอัตราแลกเปลี่ยนนี้ บริษัทฯมีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยการทำ�สัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
(CurrencyForward)..เต็มจำ�นวนการซื้อสินค้าที่ต้องชำ�ระเป็นเงินตราต่างประเทศกับธนาคารพาณิชย์มาโดยตลอดทำ�ให้บริษัทฯ
สามารถประมาณการต้นทุนสินค้าได้อย่างถูกต้องแม่นยำ�และนำ�ไปสู่การกำ�หนดราคาขายสินค้าที่เหมาะสมที่ ไม่ส่งผลกระทบในเชิง
ลบกับผลกำ�ไรของบริษัทฯ.การป้องกันความเสี่ยงด้านนี้ โดยการทำ�สัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้ากับธนาคารพาณิชย์เป็น
แนวทางบริหารและจัดการความเสี่ยงที่มีส่วนสำ�คัญที่ทำ�ให้บริษัทฯ สามารถผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี พ.ศ.2540 ได้
ดังนั้น..การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจึงถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำ�คัญที่บริษัทฯยึดถือและปฏิบัติมาโดยตลอดเพื่อให้การ
ดำ�เนินธุรกิจราบรื่นและลดความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกลง

3. ความเสี่ยงจากเหตุภัยภิบัติทางธรรมชาติ อันเนื่องมาจากเหตุภัยภิบัติทางธรรมชาติ
บริษัทฯดำ�เนินธุรกิจโดยมีนโยบายการจัดเก็บสินค้าเพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการโดยมีอัตราส่วนสินค้าคงคลังต่อ
ยอดขายอยู่ที่ร้อยละ 11.24, 11.89และ 12.99 ในปี 2555, 2556 และ 2557 ตามลำ�ดับดังนั้นแล้วหากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติและ
บริษัทฯ มีแนวโน้มที่จะสูญเสียรายได้ในส่วนนั้นๆไปบริษัทฯก็จะมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงนี้โดยการทำ�ประกันภัยเต็มจำ�นวน ซึ่ง
ครอบคลุมถึงสินค้าคงคลังและค่าเสียโอกาสทางธุรกิจซึ่งอาจผลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯในกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติเหล่า
นั้น ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

4. ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50
ณ วั น ที ่ 31 ธั น วาคม 2557 กลุ ่ ม อนั น ตรั ม พร (ซึ ่ ง ประกอบด้ ว ยนายสมบั ต ิ อนั น ตรั ม พร นางชลิ ด า อนั น ตรั ม พร
นายณัฐนัย อนันตรัมพร และบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จำ�กัด) ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมกันทั้งสิ้น 146,273,238หุ้น คิดเป็นร้อย
ละ 56.03 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ซึ่งทำ�ให้กลุ่มอนันตรัมพรสามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมดไม่ว่า
จะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการหรือการขอมติในเรื่องอื่นๆที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อ
บังคับของบริษัทฯ กำ�หนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นจึงอาจเกิดความเสี่ยงแก่ผู้ถือหุ้นรายอื่นจากการที่ผู้ถือ
หุ้นรายอื่นอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบ และถ่วงดุลเรื่องที่กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้
อย่างไรก็ตามเพื่อให้การดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯเป็นไปอย่างโปร่งใสและมีการถ่วงดุลอำ�นาจในการบริหารงานบริษัทฯจึง
ได้จัดโครงสร้างการจัดการซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ..ซึ่งประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีความ
รู้ความสามารถ.และมีการกำ�หนดขอบเขตการดำ�เนินงานและการมอบอำ�นาจให้แก่กรรมการและผู้บริหารอย่างชัดเจน..มีการกำ�หนด
มาตรการการทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกับกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำ�นาจควบคุมกิจการ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อีกทั้งยัง
มีการแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัทจำ�นวน 3 ท่าน โดยทุกท่านรับหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจ
สอบของบริษัทฯ เพื่อทำ�หน้าที่ตรวจสอบ ถ่วงดุลการตัดสินใจ และพิจารณาอนุมัติรายการต่างๆ ก่อนนำ�เสนอต่อผู้ถือหุ้น นอกจากนี้
บริษัทฯยังจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยมีหน้าที่หลักในการดูแลระบบควบคุมภายในเพื่อให้เป็นไปตามระบบงาน
ที่ได้กำ�หนดไว้
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5 ความเสี่ยงอื่นๆ
5.1 ความเสี่ยงจากการใช้สิทธิในใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
ณ . วั น ที ่ ี .่ 3 1 . ธั น ว า ค ม . 2 5 5 7 . บ ริ ษั ท ฯ มี ใ บ สำ � คั ญ แ ส ด ง สิ ท ธิ . I L I N K - W 1 . ที่ ค ง เ ห ลื อ ทั้ ง สิ้ น จำ � น ว น
14,467,303หน่วย ซึ่งการใช้สิทธิของใบสำ�คัญแสดงสิทธิ ILINK-W1 ดังกล่าวอาจจะส่งผลผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้
1. ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)หากผู้ถือใบสำ�คัญแสดงสิทธิ ILINK-W1 ทั้งหมดใช้สิทธิตามใบ
สำ�คัญแสดงสิทธิจะทำ�ให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น ณ ปัจจุบันลดต่ำ�ร้อยละ 9.98
2. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำ�ไรต่อหุ้น (EPS Dilution)ส่วนแบ่งกำ�ไรต่อหุ้นอาจจะลดลงหากมีการใช้สิทธิในใบสำ�คัญแสดง
สิทธิ เนื่องจากจำ�นวนหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้นจากจำ�นวน 261,048,952 หุ้นก่อนการใช้สิทธิ เป็น 289,983,558 หุ้น หลังการใช้สิทธิ เนื่องจาก
หุ้นสามัญจำ�นวน 28,934,606 หุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำ�คัญแสดงสิทธิ ILINK-W1 หรือคิดเป็นส่วนแบ่งกำ�ไรที่
ลดลง (ESP Dilution) ร้อยละ 9.98
3. ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) ราคาหุ้นอาจจะลดลงหากมีการใช้สิทธิในใบสำ�คัญแสดงสิทธิ เนื่องจากราคาใช้
สิทธิ คือ 10 บาทต่อการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ 1 หุ้น ซึ่งราคาดังกล่าวไม่เท่ากับราคาตลาดของหุ้น ณ ช่วงเวลาการใช้สิทธิ โดย
ราคาหุ้นที่เปลี่ยนแปลงคิดเป็นการลดลงร้อยละ 4.92 (คำ�นวณโดยเทียบกับราคาปิดหุ้นย้อนหลัง 5 วันระหว่างวันที่ 16-20มีนาคม 2558
เท่ากับ 19.72 บาท)
5.2 ความเสี่ยงจากการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำ�คัญแสดงสิทธิ ILINK-W1
หากมีการปรับราคาใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำ�คัญแสดงสิทธิ ILINK-W1 ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่ระบุ
ไว้ในข้อกำ�หนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำ�คัญแสดงสิทธิ ILINK-W1 วิธีการปรับสิทธิดัง
กล่าวอาจไม่สามารถชดเชยสิทธิประโยชน์ของผู้ถือใบสำ �คัญแสดงสิทธิ ได้อย่างสมบูรณ์...เนื่องจากสูตรการคำ�นวณที่ ใช้ในการปรับ
สิทธิคำ�นึงถึงเพียงแค่ราคาหลักทรัพย์ ณ วันปรับสิทธิเท่านั้น มิได้คำ�นึงถึงมูลค่าตามเวลาของหลักทรัพย์แต่อย่างใด
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การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
บริษัทฯให้ความสำ�คัญต่อความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์..เพื่อรักษาความเชื่อมั่นและความพึง
พอใจของลูกค้า.บริษัทฯได้มีการรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อที่จะได้นำ�มาปรับปรุงสินค้าและบริการให้มีคุณภาพดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยสรุปข้อร้องเรียนและความพึงพอใจของลูกค้าในปี2557.เพื่อประเมินและรับฟังความคิดเห็นจากทางลูกค้า..เพื่อที่
จะได้นำ�มาปรับปรุงสินค้าและบริการให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐาน ISO 9001 โดยมีการประมวลผลจากกลุ่มตัวอย่าง
จำ�นวน 262 บริษัท สำ�หรับปี2557จากผลสำ�รวจความพึงพอใจลูกค้าในสินค้าและบริการของบริษัทฯ.สามารถสรุปผลได้ดังต่อไปนี้

ความพึงพอใจด้านการบริการของพนักงานขายและเลขาฝ่ายขาย
ความกระตือรือร้นของ Sales

จำ�นวน(ราย)

เปอร์เซ็นต์

ไม่กรอกข้อมูล

2

0.76

พอใจมากที่สุด

128

48.86

พอใจมาก

102

38.93

พอใจ

30

11.45

Total

262

100

จากผลสำ�รวจความพึงพอใจต่อความกระตือรือร้นและเอาใจใส่ของพนักงานขายและเลขาฝ่ายขายพบว่าลูกค้าที่ตอบ
แบบสอบถามในหั ว ข้ อ นี้ จำ�นวน 260 คนโดยไม่ก รอกข้อมูล 2 คน หรือคิดเป็น 0.76% มีความพอใจทั้งสิ้น 260 คน หรื อ
คิดเป็น 99.24%
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งานแผนกคลังสินค้าและจัดส่งสินค้า
ความพึงพอใจด้านการจัดส่งสินค้าได้ตรงตามเวลาที่กำ�หนด

ส่งสินค้าตรงเวลา

จำ�นวน(ราย)

เปอร์เซ็นต์

ไม่กรอกข้อมูล
พอใจมากที่สุด

2
97

0.76
37.02

พอใจมาก
พอใจ
ไม่พอใจ

100
60
3

38.17
22.90
1.15

Total

262

100

จากผลสำ�รวจความพึงพอใจต่อการจัดส่งสินค้าได้ตรงตามเวลาที่กำ�หนดพบว่าลูกค้าที่ตอบแบบสอบถามในหัวข้อนี้ จำ�นวน 260 คน
โดยไม่กรอกข้อมูล 2 คน หรือคิดเป็น 0.76% มีความพอใจทั้งสิ้น 257 คน หรือคิดเป็น 98.09%และไม่พึงพอใจทั้งสิ้น 3 คน คิดเป็น 1.15%

งานแผนกวิศวกรรมและช่างเทคนิค
ความพึงพอใจด้านการให้คำ�แนะนำ� ปรึกษา ของวิศวกรด้าน เทคนิค ออกแบบ ติดตั้ง

การให้คำ�ปรึกษาของวิศวกร

จำ�นวน(ราย)

เปอร์เซ็นต์

ไม่กรอกข้อมูล

23

8.78

พอใจมากที่สุด

101

38.55

พอใจมาก

73

27.86

พอใจ

64

24.43

ไม่พอใจ

1

0.38

Total

262

100

จากผลสำ�รวจความพึงพอใจต่อการให้คำ�แนะนำ� ปรึกษา ของวิศวกรด้าน เทคนิค ออกแบบ ติดตั้งพบว่าลูกค้าที่ตอบแบบสอบถามใน
หัวข้อนี้ จำ�นวน 239 คนโดยไม่กรอกข้อมูล 23 คน หรือคิดเป็น 8.78% มีความพอใจทั้งสิ้น 238 คน หรือคิดเป็น 90.84%และไม่พึงพอใจทั้งสิ้น
1 คน คิดเป็น 0.38%
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นวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม
การเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำ�เนินความรับผิดชอบต่อสังคมบริษัทฯได้ให้ความสำ�คัญต่อนโยบายที่ส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมทางธุรกิจและสังคมอย่างต่อเนื่องโดยมีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำ�งาน การพัฒนานวัตกรรมสินค้าและการบริการ
เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนพันธกิจในการเป็น “ผู้นำ�เข้าและจัดจำ�หน่ายสายสัญญาณที่ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย” โดยมีเป้าหมายเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของตลาดและผู้บริโภค

นวัตกรรมด้านการบริการ
การนำ�นวัตกรรมการจัดการ“One Stop Service”โดยทีมเลขาฝ่ายขายที่ผ่านการอบรมทั้งด้านเทคนิคและการบริการ การให้
ข้อมูลทางเทคนิค การตอบรับการสั่งซื้อ การประสานงานการจัดส่งสินค้า และการจัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้า พร้อมทั้งยังเป็นศูนย์กลาง
ในการรับข้อความและติดตามงานแทนพนักงานขายเพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว..รวมถึงการบริการที่ทั่วถึงและครอบคลุม
บริษัทฯได้จัดให้มีโครงการ “ส่งฟรีทั่วไทย” ให้กับลูกค้าและตัวแทนจำ�หน่ายในต่างจังหวัดซึ่งสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ในราคาเดียวกัน
กับลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าไปยังส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ

นวัตกรรมด้านการบริหารคลังสินค้า
บริษัทฯได้นำ�เทคโนโลยี บาร์โค้ดมาตรฐาน GS1 System มาใช้ในระบบโลจิสติกส์อย่างเป็นระบบเพื่อการลดต้นทุนในการ
ดำ�เนินการ มีการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การนับสินค้าด้วยระบบบาร์โค้ด ซึ่งมีส่วนช่วยในการลดต้นทุน ช่วยให้การ
ดำ�เนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว ลดข้อผิดพลาดในการดำ�เนินการ และนำ�มาใช้ในการกำ�หนดเลขหมายประจำ�ตัวสินค้าแต่ละชนิดสินค้า
ที่จัดจำ�หน่ายในท้องตลาด

นวัตกรรมการจัดจำ�หน่าย
ในด้านการขาย..บริษัทฯได้เปิดช่องทางการสั่งซื้อสินค้าโดยลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบออนไลน์ ได้ทันที
ผ่านทางเว็บไซต์ www.interlink.co.th และการชำ�ระเงินสินค้าผ่านระบบออนไลน์ มีแคตตาล็อกสินค้าพร้อมราคา ซึ่งมีการปรับ
เปลี่ยนทุกๆ 6 เดือน หรือผ่านทางหน้าเว็ปไซด์ของบริษัทฯ หรือทำ�การเสนอราคาให้ลูกค้าพิจารณาก่อนการตัดสินใจ และหากมีการสั่ง
ซื้อก็สามารถจะจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 วัน
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นวัตกรรมด้านการบริการหลังการขาย
ทางบริษัทฯรับประกันสินค้าทุกชนิดที่มีตราสินค้าของบริษัทฯหากสินค้ามีปัญหาหลังจากที่ลูกค้าซื้อสินค้าจากร้านค้าหรือ
ตัวแทนจำ�หน่าย.ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าได้กับทางร้านค้าหรือตัวแทนจำ�หน่ายที่ท่านซื้อสินค้าโดยสินค้าทุกชนิดของบริษัทฯมีการรับ
ประกันสินค้านานสูงสุด 30 ปี

นวัตกรรมสินค้า

ผลิตภัณฑ์สายสัญญาณที่บริษัทฯนำ�เข้าและจัดจำ�หน่ายเป็นชนิดที่มีคุณสมบัติพิเศษโดยออกแบบให้มีเปลือกหุ้มปลอกเหล็ก 2
ชั้นเพื่อป้องกันสัตว์กัดแทะ Double Jacket และเติมสารป้องกันลามไฟ (FR) และสาร Low Smoke Zero Halogen (LSZH) ตาม
มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยของสากล เมื่อ Jacket ถูกไฟเผาจะมีควันน้อยไม่มีสารพิษในควันไฟและไม่ลามไฟ

นวัตกรรม การสร้างสรรค์ธุรกิจในรูปแบบใหม

Interlink Telecom บริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำ�กัด เป็นผู้ให้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงไฟเบอร์ออฟติกผ่าน
โครงข่าย Interlink Fiber Optic Network ทั่วไทย ด้วยอุปกรณ์ IP network equipment ที่ทันสมัยที่สุด รวมถึงการให้บริการโครง
ข่าย Fiber Optic ขั้นสูง, MPLS, SDH และ DWDM ซึ่งเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 บริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำ�กัด ได้รับใบ
อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่3 ประเภทมีโครงข่ายเป็นของตนเองจากสำ�นักงานคณะกรรมการการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อทำ�ธุรกิจเป็นผู้ให้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงไฟเบอร์ออฟติกผ่านโครงข่าย
Interlink Fiber Optic Network ทั่วไทย โดยได้ก่อสร้างโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำ�แสงตามเส้นทางของการรถไฟแห่งประเทศไทย ใน
เขตกรุงเทพฯปริมณฑล และขยายไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ รวมถึงให้บริการ Interlink Data Center บริการให้เช่าพื้นที่เซิร์ฟเวอร์
พื้นที่วางเซิร์ฟเวอร์ ศูนย์การให้บริการคลาวคอมพิวติ้งค์ (Cloud Computing) และศูนย์สำ�รองข้อมูล (Disaster Recovery) ให้
บริการตามความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน เช่น การย้ายเซิร์ฟเวอร์ของลูกค้ามายังศูนย์ข้อมูลของบริษัทฯ เพื่อลดค่าใช้จ่ายใน
ด้านการลงทุนเพิ่มและการดูแลรักษา หรือเพื่อเป็นศูนย์สำ�รอง (Back Up Site) หรือเพื่อป้องกันผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
หรือเหตุการณ์ร้ายแรงต่างๆ อันอาจจะเกิดได้โดยไม่คาดคิด ซึ่ง Interlink Data Center ของบริษัทฯ ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์ข้อมูล
โดยเฉพาะ โดยดำ�เนินการสร้างตามข้อกำ�หนดของ Data Center ประเภท TIER 3 และให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่มีวันหยุด
ทั้งนี้ ศูนย์ข้อมูลของบริษัทฯ มีขนาด 1,800 ตารางเมตร ตั้งอยู่ที่ 9/2 ซ.01 กาญจนาภิเษก5/5 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงท่าแร้ง เขต
บางเขน กรุงเทพฯ 10220

Interlink Power & Energy ธุรกิจวิศวกรรมวางระบบสายไฟเบอร์ออฟติกและสายเคเบิ้ล ดำ�เนินธุรกิจออกแบบก่อสร้างและ
ติดตั้งระบบสื่อสารสายสัญญาณทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นสายเคเบิลใยแก้วนำ�แสง (Fiber Optic Cable) สายเคเบิลใต้ทะเล (Submarine Cable) สายเคเบิลใต้ดิน (Underground Cable) และงานวิศวกรรมอื่นๆ โครงการวางสายเคเบิลใต้ทะเล (Submarine Cable)
และวางสายเคเบิลใต้ดิน (Underground Cable) โดยมีผลงานก่อสร้างสายไฟฟ้าแรงสูงใต้ทะเล (Submarine Cable) ชนิดสื่อผสม
ไฟฟ้าแรงสูงและสื่อสาร เพื่อจ่ายระบบไฟฟ้าและสื่อสารให้แก่ เกาะสีชัง เกาะล้าน จ.ชลบุรี เกาะปูยู เกาะยาว จ.สตูล และเกาะมุกด์ เกาะ
สุกร เกาะลิบง จ.ตรัง รวมถึงวางระบบสายเคเบิลใยแก้วนำ�แสงสายสัญญาณสื่อสารคอมพิวเตอร์ให้แก่โครงการขนาดใหญ่ของทั้งภาค
รัฐและองค์กรภาคเอกชนมากมาย เช่น สนามบินสุวรรณภูมิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และโรงพยาบาล
บำ�รุงราษฎร์ เป็นต้น
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ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ
บริษัท..อินเตอร์ลิ้งค์..คอมมิวนิเคชั่น..จำ�กัด..(มหาชน).ตระหนักถึงความสำ�คัญของกระบวนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจอย่าง
ยั่งยืน. มุ่งเน้นการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ครอบคลุมความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (Environmental Social and Governance: ESG) คำ�นึงถึงคุณภาพของการส่งมอบของสินค้าและบริการ เริ่มตั้งแต่การใส่ใจในรายละเอียด
ของการบริหารจัดการด้านต่างๆการบริหารคุณภาพตามหลัก..ISO.9001:2008.การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลที่มุ่งมั่นพัฒนา
บุคลากรให้มีศักยภาพในการทำ�งานเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน การสร้างสภาพแวดล้อมการทำ�งานที่ดีให้กับบุคลากรรวมทั้งการ
ให้ความสำ�คัญด้านการติดต่อสื่อสารกิจกรรมทางด้านการตลาดเพื่อสร้างความเข้าใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องและเหมาะ
สมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคคลภายนอกที่สนใจ.
บริษัทฯยังคงมีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าการให้
ความสำ�คัญกับบริการหลังการขายการคิดค้นพัฒนาและปรับปรุงสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องตอบสนองกับกระแสเทคโนโลยีที่มีการ
เปลี่ยนแปลง การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นธรรม มีการประเมินผลความพึงพอใจในสินค้าและบริการ..รับฟังความเห็นและ
ข้อร้องเรียนจากทางลูกค้าเพื่อนำ�มาใช้มาปรับปรุงสินค้าและบริการให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐาน ISO 9001 รวมไปถึง
การส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานตามหลักสากล มุ่งสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย..โดยมีเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่
เพียงแค่กำ�ไรจากการดำ�เนินธุรกิจแต่เป็นประโยชน์ส่วนรวมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
34

ผลการดำ�เนินงานเชิงเศรษฐกิจ (Economic Performance)
ในปี 2557 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์) ประกอบธุรกิจ 3
ธุรกิจด้วยกัน ได้แก่ ธุรกิจจัดจำ�หน่าย (DISTRIBUTION BUSINESS) ธุรกิจวิศวกรรม (ENGINEERING BUSINESS) และธุรกิจ
เทเลคอม (TELECOM BUSINESS) ซึ่งการวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงานมีดังต่อไปนี้
รายได้หลักของบริษัทฯ ในปี 2555 ถึงปี 2557 มาจากรายได้จากธุรกิจจัดจำ�หน่ายและธุรกิจวิศวกรรม โดยสำ�หรับปีบัญชีสิ้น
สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 บริษัทฯ มีรายได้ทั้งสิ้น 1,456.86 ล้านบาท 1,985.08 ล้านบาท และ 2,682.80 ล้านบาท ตาม
ลำ�ดับ หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.26 และร้อยละ 35.15 สำ�หรับปี 2556 และปี 2557 ตามลำ�ดับ โดยในปี 2557 สัดส่วนรายได้
จากธุรกิจจัดจำ�หน่ายคิดเป็นประมาณร้อยละ 60 ของรายได้รวม รายได้จากธุรกิจวิศวกรรมคิดเป็นประมาณร้อยละ 30 ของรายได้รวม
และรายได้จากธุรกิจเทเลเคอมคิดเป็นประมาณร้อยละ10..ของรายได้รวมซึ่งถึงแม้ว่าสัดส่วนรายได้จากธุรกิจจัดจำ�หน่ายในปี..2557
แต่มูลค่ารายได้จากธุรกิจจัดจำ�หน่ายนั้นแท้จริงแล้วเพิ่มสูงขึ้นซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนรายได้ดังกล่าวมีสาเหตุมาจากการเพิ่ม
ขึ้นของรายได้จากธุรกิจวิศวกรรมและธุรกิจเทเลคอมนั่นเอง..โดยธุรกิจวิศวกรรมการได้มีการรับรู้รายได้ของโครงการทางวิศวกรรม
โครงการใหม่ 2 โครงการซึ่งเป็นโครงการที่มีมูลค่างานสูงที่สุดตั้งแต่เริ่มดำ�เนินงานในธุรกิจวิศวกรรมและธุรกิจเทเลคอมที่มีการรับรู้
รายได้เต็มปีในปี 2557

ตารางแสดงโครงสร้างรายได้ของบริษัท

35

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

บริษัท..อินเตอร์ลิ้งค์..คอมมิวนิเคชั่น..จำ�กัด..(มหาชน).ตระหนักถึงความสำ�คัญของกระบวนการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นให้มีการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกัน
และลดความเสี่ยงทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่อาจส่งผลกระทบต่อความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียต่อการดำ�เนินงานขององค์กรทั้งยังเป็นการบริหารจัดการที่คำ�นึงถึงคุณค่าของห่วงโซ่อุปทาน..(SupplyChain)
ตั้งแต่ต้นน้ำ� (ผู้ค้า คู่ธุรกิจ) ถึงปลายน้ำ�..(ลูกค้า..คู่ค้า)..ให้เกิดการส่งผ่านคุณค่าไปจนตลอดสายธาร โดยมิได้คำ�นึง
ถึงเพียงแค่ผลกำ�ไรหรือผลประโยชน์ที่ธุรกิจได้รับ แต่ยังคำ�นึงคุณค่าและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความยั่งยืนของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain Management) กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์
ได้บูรณาการแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาปรับใช้ในกระบวนการทำ�งานของทุกฝ่าย
อย่างไรก็ตาม.กลุ่มบริษัท..อินเตอร์ลิ้งค์..ยังได้มีการบริหารห่วงคุณค่าการสนับสนุนช่วยเหลือสังคมผ่านการ
ดำ�เนินงานของบริษัทฯเช่น การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โครงการอบรมพนักงานภายในและภายนอก การดูแล
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน กิจกรรมสานสัมพันธ์ กิจกรรมจิตอาสา ฯลฯ ซึ่งจากการบริหารจัดการที่ได้กล่าว
มาทำ�ให้เห็นภาพได้ว่า..กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ ได้เล็งเห็นถึงความสำ�คัญของทุกกิจกรรมที่สามารถสร้างประโยชน์ให้
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า ซึ่งเป็นแนวทางที่เชื่อว่าจะสามารถนำ�พาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่
ไปกับการพัฒนาสังคมอย่างแท้จริง

แผนภาพ การผสมผสานความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจกับการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าอย่างยั่งยืน

เติบโต ต่อเนื่อง ยั่งยืน
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การดำ�เนินธุรกิจอย่างใส่ ใจสิ่งแวดล้อม
การดำ�เนินธุรกิจอย่างใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งในแนวคิดสำ�คัญที่กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ใช้ในการดำ�เนินธุรกิจ โดยได้มี
การวางกลยุทธ์และแนวทางในการดำ�เนินการผ่านส่วนงานต่างๆ ผ่านผู้บริหารซึ่งเป็นกำ�ลังสำ�คัญในการขับเคลื่อนแนวคิดดังกล่าว
ก่อให้เกิดการดำ�เนินงานที่เป็นระบบและโครงการต่างๆมากมายเพื่อรณรงค์และปลูกฝังจิตสำ�นึกให้แก่บุคลากรในทุกส่วนงานมองเห็น
ถึงคุณค่าของการทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการทำ�กิจกรรมที่สร้างคุณค่าให้กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดย
บูรณาการเข้ากับการดำ�เนินธุรกิจ นับเป็นการดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืนมีการปรับกระบวนการในการทำ�งาน การวางแผน การปลูกฝัง
ทัศนคติที่ดีในการรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติให้แก่บุคลากรการขนส่งสินค้าที่คำ�นึงถึงความคุ้มค่าและผลกระทบทางด้านสิ่ง
แวดล้อม ชุมชน และสังคม โดยมีการกำ�หนดเส้นทางที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด..รวมไปถึงการกำ�จัดเศษซากของเสีย
จากการปฏิบัติงานผ่านการใช้หลัก 3Rs ซึ่งในการดำ�เนินงานแต่ละส่วนจะมีการควบคุม ติดตาม และประเมินผลทั้งในด้านเศรษฐกิจ
สังคม..และสิ่งแวดล้อม..เพื่อนำ�ผลที่ ได้ไปปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพมาตรฐานตามเป้าหมายที่ ได้กำ�หนดไว้..บริษัทฯมุ่งมั่น
พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยความใส่ใจต่อผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่นำ�เข้ามาจัดจำ�หน่ายจึงอยู่ภายใต้มาตรฐานทางด้าน
สิ่งแวดล้อมของ..RoHS (Restriction of Hazardous Substances) ซึ่งเป็นระเบียบของสหภาพยุโรป (Directive 2002/95/EC)
นอกจากนั้นในการออกแบบศูนย์ Data Center ยังเน้นให้เกิดการประหยัดพลังงานสูงสุด รวมทั้งการมีระเบียบปฏิบัติในการทำ�งาน
อย่างชัดเจน เพื่อลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่าง
รู้คุณค่า การใช้ทรัพยากร ทั้งในรูปวัตถุดิบ เงินทุน บุคลากรและพลังงาน ฯลฯ
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การส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่องมีนโยบายเพื่อการ
ส่งเสริมให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมเพื่อปลูกฝังให้ทุกคนคำ�นึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติ
หน้าที่อยู่เสมอ..อีกทั้งรณรงค์สร้างจิตสำ�นึกด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติผ่านกิจกรรมที่พนักงานมีส่วนร่วมเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อต่างๆเช่นการติดบอร์ดประชาสัมพันธ์เว็บไซต์รวมถึงการเผยแพร่ข่าวสารในวารสารประจำ�เดือนขอ
งบริษัทฯการปลูกฝังทัศนคติที่ดี ในการรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติให้แก่บุคลากรในทุกส่วนงานการสร้างจิตสำ�นึกขบุคลากร
ในบริษัทฯได้พยายามขับเคลื่อนแนวทางดังกล่าวผ่านโครงการ CSR ต่างๆภายในองค์กร ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีเพื่อเป็นการ
กระตุ้นให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วม ในการปฏิบัติจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กร

อาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
อาคารอินเตอร์ ล ิ ้ ง ค์ ( InterlinkBuilding)
เป็ น อาคารสำ � นั ก งานใหญ่ ข องกลุ ่ ม บริ ษ ั ท
อินเตอร์ลิ้งค์ซึ่งได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิดของ
อาคารยั่งยืน (Sustainable Building) มีการวางรูป
แบบโครงสร้างด้วยการคำ�นึงถึงอรรถประโยชน์..ความ
ปลอดภัย..สภาพแวดล้อมที่ดี.และการประหยัดพลังงาน
สูงสุด..โดยใช้หลักทดแทน..บำ�บัดและอนุรักษ์มาเป็น
แนวคิ ด ในการสร้ า งอาคารและเลื อ กใช้ วั ส ดุ อุ ป กรณ์
ภายในสำ�นักงาน..ดังนี้เน้นการใช้แสงจากธรรมชาติ
ควบคู่กับการใช้พลังงานไฟฟ้า..โดยการออกแบบให้ตัว
อาคารมีกระจกล้อมรอบเพื่อประหยัดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าติดหน้าต่างประเภท Triple Glazed ฟิล์ม
กันแสง และฉนวนกันร้อน (Insulation) ที่กระจก
เพื่อช่วยลดความร้อนและอุณหภูมิที่เกิดขึ้นกับอาคาร ทำ�ใหเครื่องปรับอากาศใช้พลังงานในการทำ�งานน้อยลง ใช้หลอดไฟประหยัด
พลังงาน ควบคู่ไปกับการใช้แสงสว่างจากธรรมชาติ โดยระบบแสงสว่างที่ประหยัดพลังงานนั้นจะสามารถลดการผลิตความร้อนและลด
ความต้องการใช้ความเย็นจากเครื่องปรับอากาศด้วยทางหนึ่งการติดตั้งถังบำ�บัดน้ำ�เสียเพื่อบำ�บัดน้ำ�เสียที่ถูกปล่อยออกจากอาคารก่อน
ปล่อยสู่ระบบสาธารณะ การดูแลรักษาความปลอดภัยและการป้องกันจากการเกิด
อัคคีภัยโดยการติดตั้งตัวจับควัน (Smoke Detector)
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ผลิตภัณฑ์และบริการที่ ใส่ ใจต่อสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อส่งแวดล้อม

บริษัทฯให้ความสำ�คัญกับการดำ�เนินธุรกิจบนพื้นฐาน
ของความยั่งยืน..เพื่อเป็นการรักษาศักยภาพความเป็นผู้นำ�ทาง
ด้ า นสายสั ญ ญาณของประเทศไทยและสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ใน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก าร..โดยเฉพาะในเรื่ อ งของผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยเล็งเห็นว่าความยั่งยืนจะเกิด
ขึ้นได้ภายใต้การให้ความสำ�คัญอย่างจริงจังของทุกกระบวนการ
ของธุรกิจ โดยหนึ่งในแนวทางการสร้างกลไกแห่งความยั่งยืนนั้น
สามารถสร้างผ่านผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯได้ดังนี้

กลุ่ ม บริ ษั ท อิ น เตอร์ ลิ้ ง ค์ เ ป็ น ผู้ นำ � เข้ า และจั ด จำ � หน่ า ยสาย
สัญญาณที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย..โดยเน้นสินค้าที่เกี่ยวข้อง
ด้านโครงข่ายสายสัญญาณครบวงจรเช่น..สายแลน..(LAN)
สายใยแก้วนำ�แสง (Fiber Optic) สาย CCTV (Coaxial) ตัว
ต่อสายและอุปกรณ์(Connector)เครื่องแปลงสัญญาณจาก
ไฟฟ้ า เป็นแสง(Media..Converter)ตู้ใส่อุปกรณ์เครือข่าย
คอมพิวเตอร์และสื่อสารโทรคมนาคม (Rack Cabinet) ฯลฯ
โดย เป็นบริษัทแรกที่นำ�เทคโนโลยีสาย LAN หรือสาย UTP
(Unshielded Twisted Pair) มาเผยแพร่ในประเทศไทย และ
ได้ริเริ่มการผลิตตู้ 19” RACK ใส่อุปกรณ์เครือข่าย รวมทั้งได้
นำ�เทคโนโลยีของ MEDIA CONVERTER มาเผยแพร่เพื่อ
เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ด้วยสายใยแก้วนำ�แสงให้ไกลและ
เร็วยิ่งขึ้น ฯลฯ
บริษัทฯมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยความใส่ใจต่อผล
กระทบที่ มี ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม..ด้ ว ยความใส่ ใ จตลอดวงจรชี วิ ต
ของผลิตภัณฑ์์.ภายใต้นโยบายที่ต้องการสร้างความยั่งยืนให้
กับสังคม..โดยผลิภัณฑ์ของบริษัทฯที่นำ�มาจัดจำ�หน่ ายนั้ น มี
กระบวนการผลิตที่เป็นไปตามข้อปฏิบัติตามมาตรฐาน..RoSH
(Restriction of Hazardous Substances) ซึ่งเป็นระเบียบ
ของสหภาพยุโรป (Directive 2002/95/EC) ที่กำ�หนดไว้

มาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจำากัดการใช้สาร
ที่เป็นพิษต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อันจะเป็นผลให้
สามารถจัดการกับเศษซากขยะของผลิตภัณฑ์ ได้อย่างปลอดภัยต้นทุนการกำาจัด
ซากต่ำาลงและสามารถนำาไปรี ไซเคิลได้ง่ายขึ้นรวมทั้งช่วยให้ชิ้นส่วนหรือวัสดุ
รีไซเคิลมีสารพิษน้อยลงโดยผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯได้นำาเข้าและจัดจำาหน่ายนั้นเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ ได้รับรองคุณภาพและผ่านการทดสอบแล้วว่าตรงตามข้อกำาหนด
ทางด้านสารเคมีตามที่มาตรฐาน RoSH กำาหนดไว้ ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ตะกั่ว (Pb)
ปรอท (hg)
แคดเมี่ยม (Cd)
เฮกซะวาเลนท์ (Cr-VI)
โพลีโบรมิเนต ไบเฟนนิลส์ (PBB)
โพลีโบรมิเนต ไดเฟนนิล อีเธอร์ (PBDE)

ไม่เกิน 0.1%
ไม่เกิน 0.1%
ไม่เกิน 0.01%
ไม่เกิน 0.1%
ไม่เกิน 0.1%
ไม่เกิน 0.1%

โดยนำา้หนัก
โดยนำา้หนัก
โดยนำา้หนัก
โดยนำา้หนัก
โดยนำา้หนัก
โดยนำา้หนัก

ข้อกำาหนดทางด้านสารเคมีตามที่มาตรฐาน RoSH กำาหนดไว้

ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯนำาเข้ามาจัดจำาหน่ายผ่านการรับรองคุณภาพและผ่านมาตรฐานจากองค์กรณ์ต่างๆอีกมากมาย
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INTERLINK FIBER OPTIC
โครงข่ายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
โครงข่าย Interlink Fiber Optic Network..ถือ
กำ�เนิดขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์ของการเติบโต..ต่อเนื่อง..และยั่งยืน
โดยโครงข่ายดังกล่าวเปรียบเสมือนเป็นถนนทาง ICT ความเร็ว
สูงที่สามารถส่งผ่านข้อมูลทางการสื่อสารขนาดใหญ่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ทางด้านการสื่อสารแก่หน่วยงาน..องค์กรและชุมชน
มากมาย โดยข้อดีของ Fiber Optic นั้นนอกจากจะสามารถรับ
ส่งข้อมูลที่มีปริมาณมากได้อย่างรวดเร็วแล้ว..ยังพบว่ามีความ
ปลอดภัยทั้งในด้านการเก็บรักษาข้อมูล..และมีความปลอดภัยต่อ
สภาพแวดล้อมของชุมชนที่อยู่ ใกล้เคียงกับจุดที่มีการวางโครง
ข่าย..คำ�นึงถึงผลกระทบต่อด้านต่างๆในทุกขั้นตอนการทำ�งาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม..เนื่องจากเป็น
โครงการที่ต้องไปทำ�การติดตั้งโครงข่ายในพื้นที่ชุมชน..ทำ�ให้
การดำ�เนินงานต้องมีการคำ�นึงถึงผลดีและผลเสียที่ตามมาอย่าง
รอบคอบมากที่สุด..โดยบริษัทฯได้ให้ความสำ�คัญกับเทคโนโลยีที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่การคัดเลือกผลิตภัณฑ์..เครื่องมือ..
และอุปกรณ์ที่ได้รับคุณภาพมาตรฐาน

Interlink Fiber Optic Network .มีปลอกเหล็กเพื่อป้องกัน
สัตว์กัดแทะทำ�ลายสายสัญญาณ..การออกแบบให้มีเปลือกหุ้ม
2 ชั้น (Double Jacket) ซึ่งจะช่วยป้องกันปัญหาอันพึงจะเกิด
มาจากการติดตั้ง..และยังนำ�เอาเทคโนโลยีด้านวัสดุศาสตร์มา
ประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มป้องกันและเพิ่มขีดความสามารถการทนความ
ร้อนหากเกิดเพลิงไหม้ในบริเวณใกล้เคียงซึ่งจะทำ�ให้โครงข่าย
สายสัญญาณของบริษัทฯ มีเสถียรภาพสูง
นวัตกรรม Low Smoke Zero Halogen เป็นชนิดของ
วัสดุทางวิทยาศาสตร์ที่นํามาผสมกับวัสดุอื่น ทําให้มีประสิทธิภาพ
เมื่อ..Jacket ถูกไฟเผาจะมีควันน้อย และไม่มีสารพิษในควันไฟ
Polyethelyne เป็นชนิดของวัสดุที่นํามาทํา Jacket ซึ่งมีความ
ทนทานต่อดินฟ้าอากาศอย่างมาก และ Flame Retadantเป็นชนิด
ของวัสดุทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้วัสดุที่นํามาทําJacket ไม่ลามไฟ

....... นอกจากการให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ อุ ป กรณ์ โ ครงข่ า ยแล้ ว

....... อย่ า งไรก็ ต ามยั ง พบว่ า โครงการ.Interlink.Fiber-

บริษัทฯยังมีกระบวนการสำ�รวจเส้นทางและจุดติดตั้งเพื่อให้เกิด
ผลกระทบน้อยที่สุดต่อชุมชนใกล้เคียง..ทั้งในเรื่องของเสียงและ
การรบกวนขณะที่ทำ�การก่อสร้าง..โดยได้เลือกเดินสายโครงข่าย
บนเส้นทางของการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นเส้นทางหลักใน
การวางโครงข่าย.และพาดสายไปตามเสาโทรเลขตามแนวรถไฟ.
โดยพบว่าเป็นวิธีการที่มีความปลอดภัยสูงกว่าเสาไฟฟ้าบนถนน
สาธารณะ.กล่าวคือเสาไฟฟ้าตามถนนสาธารณะมีโอกาสหักโค่น
จากอุบัติเหตุบนท้องถนนได้มากกว่าเสาโทรเลขตามแนวรถไฟ
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้โครงข่ายสายสัญญาณของ..Interlink
Fiber Optic Network มีเสถียรภาพสูง นอกจากนั้นบริษัทฯยัง
มีทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญระบบการทำ�งานที่กำ�หนดเป็นขั้นตอน
มาตรฐาน..มีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล้อมเพื่อให้มีความปลอดภัยและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

Optic..Network..มี ข้ อ ดี ต่ อ ชุ ม ชนที่ ทำ � การติ ด ตั้ ง อี ก ประการ
หนึ่งคือเป็นโครงข่ายที่ ไม่ ได้รับผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
แม้ จ ะเป็ น บริ เ วณที่ มี ไ ฟฟ้ า แรงสู ง หรื อ เกิ ด ฟ้ า ผ่ า ขึ้ น บ่ อ ยครั้ ง ..
เพราะมีลักษณะเป็นฉนวนทั้งหมดจึงไม่มีความสามารถในการนำ�
ไฟฟ้าไม่ก่อให้เกิดอันตรายจากการที่ ไฟฟ้าลัดวงจรหรืออันตราย
จากกระแสไฟฟ้าต่อชุมชน..ส่งผลให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สินและความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมในพื้น ที ่ ก ่ อ สร้ าง
โครงข่าย..นอกจากนั้นยังมีการป้องกันผลกระทบที่อาจตามมา
จากการขั ด ข้ อ งของอุ ป กรณ์ ในกระบวนการติ ด ตั ้ ง การ
ดู แ ลและรั ก ษาโครงข่ า ย.บริ ษั ท ฯมี ที ม งานช่ า งและวิ ศ วกรของ
ธุ ร กิ จ วิ ศ วกรรมซึ่ ง มี ค วามเชี่ ย วชาญในการออกแบบก่ อ สร้ า ง
และติดตั้งระบบสื่อสารสายสัญญาณเคเบิลใยแก้วนำ�แสง..โดย
มี ก ารวางแผนการบำ � รุ ง รั ก ษาระบบโครงข่ า ยให้ อ ยู่ ใ นสภาพ
ที่ พ ร้ อ มใช้ ง านได้ ต ลอดเวลาซึ่ ง การบำ � รุ ง รั ก ษาระบบโครง
ข่ า ยแบ่ ง เป็ น 2.ลั ก ษณะสำ � คั ญ คื อ การบำ � รุ ง รั ก ษาตามกำ � หนด
(ScheduleMaintenance)..ซึ่งเป็นการซ่อมบำ�รุงก่อนจะมีเหตุ
ขัดข้องเกิดขึ้น..โดยจะมีการแจ้งเตือนหรือประสานงานเตรียม
ความพร้อมให้กับผู้ใช้บริการก่อนเข้าซ่อมบำ�รุง.และการซ่อมแซม
กรณีเกิดเหตุขัดข้องโดยทีมในพื้นที่ของบริษัทฯซึ่งจะได้รับการ
ประสานจากศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารโครงข่ า ย(NOC)ที่ มี ก ารเฝ้ า ระวั ง
ตลอด 24 ชั่วโมง
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INTERLINK DATA CENTER

ระบบความรักษาปลอดภัยที่เชื่อถือได้

โครงการ Interlink Data Centerเป็นบริการให้เช่าพื้นที่
เซิ ร ์ ฟ เวอร์ พ ื ้ น ที ่ ว างเซิ ร ์ ฟ เวอร์ . ศู น ย์ ก ารให้ บ ริ ก ารคลาว
ค อ ม พิ ว ติ้ ง ค์ ( C l o u d C o m p u t i n g ) แ ล ะ ศู น ย์ สำ � ร อ ง
ข้ อ มู ล ( D i s a s t e r . R e c o v e r y ) แ ก่ อ ง ค์ ก ร ต่ า ง ๆ ก า ร
ออกแบบData.Centerสร้างตามข้อกำ�หนด.TIER3.และ
สามารถขยายไปเป็น.TIER.4ได้ในอนาคตซึ่ง.Data.Center.ขอ
งบริษัทฯออกแบบให้มีระบบสาธารณูปโภคสำ�รอง(Redundant
Infrastructure)เพื่อลดโอกาสการเกิดความผิดพลาดของระบบ..
รวมทั้งมีระบบจ่ายไฟฟ้าสำ�รองและได้การออกแบบให้ใช้พลังงาน
อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพรวมทั้งรองรับการเกิดเหตุร้าย
เช่น ภัยธรรมชาติ และอัคคีภัย เป็นต้น
ระบบทำ�ความเย็นที่มีประสิทธิภาพ
มีระบบทำ�ความเย็นที่มีประสิทธิภาพซึ่งคอยวัดและควบคุม
ให้อุณหภูมิอยู่ที่ระดับที่เหมาะสมที่สุดสำ�หรับอุปกรณ์อิเล็คทรอ
นิคส์ คือ ประมาณ 21-26 องศาเซลเซียส + 2 องศาเซลเซียส
และให้มีความชื้นประมาณร้อยละ 50 + ร้อยละ 5 รวมทั้งบริษัทฯ
ออกแบบให้มีการติดตั้งระบบทำ�ความเย็นสำ�รอง..เพื่อใช้ในกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉิน ทั้งนี้ การติดตั้งระบบทำ�ความเย็นที่มีประสิทธิภาพ
จะทำ�ให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำ�งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

มีการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ กล่าวคือ
มีระบบรักษาความปลอดภัยตั้งแต่การเข้าสู่ตัวอาคารและห้อง
เซิร์ฟเวอร์.มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดทั้งภายนอกและภายในห้อง
เซิร์ฟเวอร์..รวมทั้งติดตั้งระบบตรวจจับควันไฟและระบบตรวจ
จั บ น้ำ � รั่ ว .เพื่ อ รั ก ษาความปลอดภั ย ให้ แ ก่ อุ ป กรณ์ ข องบริ ษั ท ฯ
และข้อมูลของลูกค้าตลอดจนสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าโดย
อ้างอิงตามมาตราฐาน ISO 27001

ระบบการติดต่อสื่อสาร
ศูนย์รวมของโครงข่าย Interlink Fiber Optic Network
จากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยซึ่งสามารถให้บริการเชื่อมต่อ
ข้อมูลจากสำ�นักงานของลูกค้าเข้ามายังศูนย์ข้อมูลแห่งนี้ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็วอีกทั้งยังสามารถให้บริการส่งผ่ านระบบ
อินเตอร์เน็ตที่ทางบริษัทฯ สามารถให้บริการในประเทศได้ 40G
และ ต่างประเทศ 10G และยังสามารถขยายได้อีกในอนาคต

ระบบการประหยัดพลังงาน

การใช้สารเคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

หลักการออกแบบ Data Center นั้นได้มีการคำ�นึงถึงการ
ใช้พลังงานเป็นหลักเพราะกว่า 70% ของต้นทุนในการบริหารงาน
นั้นส่วนมากมาจากค่าไฟฟ้าทั้งสิ้น Interlink Data Center จึง
ออกแบบให้ผนังของห้อง Data Center สามารถเก็บกักความ
เย็นและจำ�กัดความชื้นอันจะเกิดขึ้นภายใน Data Center ได้
โดยเลือกใช้ผนังชนิดไอโซวอลล์..(Isowall)..ที่ ได้รับมาตรฐาน
GMP ซึ่งจะช่วยในการป้องกันความร้อนเก็บความเย็น และจำ�กัด
ความชื้น..สามารถควบคุมอุณหภูมิ ได้ตามต้องการส่งผลให้เกิด
การประหยัดพลังงาน นอกจากนั้นในการออกแบบยังคำ�นึงถึงค่า
Power Usage Effectiveness (PUE) ที่เป็นมาตรฐานการชี้วัด
ความคุ้มค่าของการใช้พลังงานไฟฟ้าใน Data Center โดยใน
Interlink..Data..Center..นั้ น มี ก ารควบคุ ม ให้ ไ ม่ เ กิ น ค่ า 2
เนื่องจากพบว่าศูนย์ข้อมูลโดยส่วนใหญ่นั้นจะให้อัตราของ.PUE
ตั้งแต่ 2 ขึ้นไป อีกทั้งมีการศึกษาแล้วว่า อัตรา PUE นั้นมีค่าได้
ตั้งแต่ 1 ขึ้นไป โดยหากศูนย์ Data Center ให้ค่า PUE เข้าใกล้ 1
มากเท่าไหร่ ยิ่งหมายถึงว่าศูนย์ข้อมูลแห่งนั้นใช้พลังงานไฟฟ้าคุ้ม
ค่ากับการให้บริการระบบสารสนเทศมากยิ่งขึ้นเท่านั้น

ในส่วนของการใช้สารเคมีในInterlinkDataCenter นั้นทาง
บริ ษ ั ท ฯ ได้ ใ ห้ ค วามสำ � คั ญ กั บ ประเด็ น ของภาวะโลกร้ อ น
(Global..Warming).เป็นอย่างมากอันจะเห็นได้จากการเลือกใช้
สารกันไฟที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เรียกว่าสาร..NOVEC..ซึ่งเป็น
สารดับเพลิงประเภท Clean Agent มีความปลอดภัยและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมสูง เมื่อฉีดออกมาจะกลายเป็นไอและไม่เหลือ
สิ่งตกค้างหลังการใช้งานไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตทรัพย์สินหรือ
อุปกรณ์ของ Data Center มีค่าศักยภาพในการทำ�ลายโอโซน
เป็น ศูนย์ (Ozone Depletion Potential, ODP = 0) ค่าศักยภาพ
ในการทำ�ให้โลกร้อนเป็นหนึ่ง.(Global.Warming.Potential,
GWP = 1) ช่วงเวลาที่สารตกค้างในบรรยากาศเพียง 5 วัน
(Atmospheric lifetime 5 days) รวมทั้งช่วงค่าความปลอดภัย
ต่อมนุษย์(Safety..Margin)สูงกว่าสารเคมีประเภทอื่นๆ
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ธุรกิจวิศวกรรมที่ ใส่ ใจต่อสิ่งแวดล้อม
ในปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารได้มีความสำ�คัญและกลายเป็นที่ต้องการมากขึ้นเนื่องจากเป็นช่องทางที่สามารถส่ง
ผ่านข้อมูลข่าวสารและความเจริญไปยังพื้นที่ต่างๆ..กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำ�ทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารจึงได้มี
การค้นคว้าและพัฒนาระบบสายสัญญาณเพื่อให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และตรงต่อความต้องการ
ของผู้บริโภค ธุรกิจวิศกรรมจึงได้ถือกำ�เนิดขึ้นมาภายใต้การดูแลของ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอน เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด ซึ่ง
เป็นผู้เชี่ยวชาญงาน Submarine Cable และ Transmission Line โดยเป็นผู้รับจ้างแบบ Turnkey ในการออกแบบ จัดหา และ
ก่อสร้างระบบจำ�หน่ายและระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงควบคู่กับงานระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ได้มีการพัฒนาและสร้างขึ้นเพื่อรองรับ
ความต้องการในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร..ทั้งนี้ในการดำ�เนินธุรกิจทางด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ก่อสร้างดังกล่าวย่อมมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรงบริษัทฯจึงได้มีการวางแผนการดำ�เนินงานอย่างเป็นขึ้นตอน
เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาก่อสร้างให้น้อยที่สุดและในระยะเวลาอันสั้นที่สุด ดังนี้

SUBMARINE CABLE
การวางสายเคเบิลใต้ทะเล หรือ Submarine Cable ชนิดสื่อผสมไฟฟ้าแรงสูงและสื่อสารนั้นมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
ทางทะเลอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้..แม้ว่าการดำ�เนินธุรกิจจะเป็นไปในลักษณะของผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการซึ่งไม่ได้เป็นเจ้าของ
โครงการแต่ด้วยนโยบายของบริษัทฯที่มุ่งเน้นให้ตระหนักถึงความสำ�คัญของการดำ�เนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม..ทำ�ให้
ในการดำ�เนินงานทุกครั้งทางบริษัทฯจะต้องมีการวางแผนการดำ�เนินงาน..และการกำ�หนดมาตรการป้องกันเพื่อให้เกิดผลกระทบน้อย
ที่สุดต่อสภาพแวดล้อมของสถานที่ปฏิบัติงาน
ในส่วนของการออกแบบและก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ทะเลหรือที่นิยมเรียกว่า Submarine Cable นั้น บริษัทฯได้ทำ�ความร่วม
มือกับผู้ผลิตเคเบิลใต้ทะเลรายใหญ่ของโลกซึ่งมีประสบการณ์ระดับ World Class เพื่อร่วมประมูลโครงการในรูปแบบของ กิจการค้า
ร่วม (Consortium) ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างความมั่นใจให้กับองค์กรที่ว่าจ้างบริษัทฯให้เกิดความมั่นใจว่า
บริษัทฯสามารถทำ�งานได้สำ�เร็จและสามารถรับประกันผลงานระดับ World Class ได้
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โดยปัจจุบันบริษัทฯมีผลงานก่อสร้างสายเคเบิลใต้ทะเล ไฟฟ้าแรงสูง 22 KV และ 33 KV เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าและระบบสื่อสาร
ไปยังเกาะล้าน - เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรีเกาะปูยู-เกาะยาว จังหวัดสตูล เกาะมุกด์ เกาะสุกร และเกาะลิบง จังหวัดตรัง นอกจากนั้น ยัง
อยู่ในช่วงดำ�เนินการก่อสร้างเคเบิลใต้ทะเลไฟฟ้าแรงสูง 115 KV ไปยังเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎ์ธานี และ เกาะหมาก จังหวัดตราด
ซึ ่ ง บริ ษ ั ท ฯได้ ร ั บ การรั บ รองระบบงานบริ ห ารคุ ณ ภาพตามมาตรฐานอุ ต สาหกรรม (มอก.) ISO 9001:2008
เลขที่ QMS 03093/6971 จากสถาบัน Management System Certification Institute (Thailand) (MASCI) ทั้งนี้ บริษัทฯได้
ทำ�การวางแผนการดำ�เนินงานอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากล..โดยคำ�นึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายและผลกระทบต่อสภาพ
แวดล้อมของสถานที่ปฏิบัติงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การปฏิบัติงานด้วยความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม
ขั้นตอนเบื้องต้นในการเริ่มก่อสร้าง Submarine Cable ไปยังเกาะต่างๆ คือ ขั้นตอนการสำ�รวจเส้นทางการฝังสาย
Submarine Cable ตั้งแต่ชายฝั่งแผ่นดินใหญ่ ตลอดแนวพื้นท้องทะเล (Seabed) ไปยังฝั่งเกาะต่างๆ ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อเลือกเส้น
ทางการฝังสาย Submarine Cable ที่เหมาะสมที่สุด โดยทำ�การฝังสายเคเบิลใต้น้ำ�ได้ความลึกตามข้อกำ�หนด และหลีกเลี่ยงจุดเสี่ยง
อันตรายต่างๆ เช่น แนวโขดหินใต้ทะเล แนวซากปรักหักพังต่างๆ ปะการัง และหญ้าทะเล ฯลฯ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบหรือเกิดผลกระ
ทบน้อยที่สุดต่อสิ่งแวดล้อมใต้ท้องทะเลพร้อมทั้งหาวิธีหลีกเลี่ยงและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

การสำ�รวจสภาพสิ่งแวดล้อมใต้ท้องทะเลก่อนดำ�เนินการก่อสร้าง (Method of Survey)
1. Bathymetric Survey คือ วิธีการสำ�รวจและรายงานผลความลึกของระดับน้ำ�ทะเลของแนวร่องน้ำ� (Corridor) ที่
กำ�หนดไว้ ตั้งแต่ฝั่งแผ่นดินใหญ่ถึงเกาะ
2. Sub Bottom Profiling Survey คือ การสำ�รวจและรายงานผล สภาพชั้นดินใต้ทะเลเพื่อศึกษาสภาพชั้นดิน ชั้น
หิน และชั้นทรายใต้พื้นท้องทะเล
3. Side Scan Sonar คือ วิธีการสำ�รวจและรายงานผลการ Scan ตรวจสภาพใต้ท้องทะเล เพื่อหลีกเลี่ยงจุดเสี่ยง
อันตรายต่างๆ เช่น แนวโขดหิน แนวซากปรักหักพัง แนวปะการัง และหญ้าทะเล
4. Topographic Survey คือ วิธีการสำ�รวจและรายงานผลการตรวจสภาพชั้นดินบริเวณชายฝั่งเพื่อเป็นแนวทาง
สำ�หรับฝังสาย Submarine Cable บนชายฝั่ง (On Land) ไปยังจุดขึ้นจุดลง ทั้งฝั่งแผ่นดินใหญ่และฝั่งเกาะ
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การลดผลกระทบด้านสมุทรศาสตร์และสภาพภูมิประเทศ
การวางสายเคเบิลใต้น้ำ�มีความเป็นไปได้อย่างสูงที่จะส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิประเทศบริเวณชายฝั่งทะเลช่วงระหว่างการติด
ตั้ง เริ่มตั้งแต่บริเวณจุดขึ้นบก (Landing Point) เพราะต้องมีการเปิดหน้าดินบริเวณจุดนี้เพื่อวางสายเคเบิลจากทะเลเข้าสู่บ่อพักสาย
เคเบิล (Beach Manhole) รวมทั้งอาจก่อให้เกิดน้ำ�ขุ่น ตะกอนแขวนลอย ฝุ่นละออง และเสียงดังรบกวน ซึ่งบริษัทฯได้วางมาตรการใน
การลดผลกระทบโดยมีการประสานงานกับเจ้าของโครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เช่น
-.....การประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้าน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรู้ขั้นตอนการดำ�เนินงาน
-.....การควบคุมการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด เช่น หยุดปฏิบัติงานเมื่อมีคลื่นน้ำ�หรือกระแสลมแรง และงดใช้เครื่องจักรที่มี		
แหล่งกำ�เนิดเสียงดังในช่วงเวลากลางคืนฯลฯ
-.....ตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้มีความพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ
-.....การบันทึกพิกัดตำ�แหน่งการวางเคเบิลใต้น้ำ� โดยมีการวางสายเคเบิลไปตามเส้นทางที่ได้กำ�หนด
-.....แสดงทุ่นเครื่องหมายในช่วงบริเวณที่วางสายเคเบิล
-.....ใช้ทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงาน
-.....หลีกเลี่ยงพื้นที่อ่อนไหว และเส้นทางที่อาจกีดขวางการคมนาคมทางทะเล
ทั้งนี้บริษัทฯได้มีการวางแผนการปฏิบัติงานอย่างรัดกุมและมีการดำ�เนินงานให้เสร็จตามขั้นตอนตามที่กำ�หนดไว้ เพื่อให้สภาพ
ภูมิประเทศบริเวณที่ดำ�เนินโครงการสามารถกลับคืนสู่สภาพดั้งเดิมได้อย่างสมบูรณ์มากที่สุดในเวลาอันรวดเร็วรวมทั้งมีการใช้อุปกรณ์
และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพื่อสร้างความปลอดภัยต่อชุมชน สภาพแวดล้อมใต้ทะเล และสร้างความเชื่อมั่นใน
คุณภาพของ SUBMARINE CABLE ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

การลดผลกระทบด้านนิเวศวิทยาทางน้ำ�และการประมง
บริษัทฯมีกระบวนการดำ�เนินงานอย่างมีความใส่ใจต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเริ่มตั้งแต่วางแผนการดำ�เนินงานตามข้อมูล
ที่ได้จากการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้น (Desk Top Study) จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำ�หนด
แผนการดำ�เนินงานทางด้านวิศวกรรมที่เกิดผลกระทบน้อยที่สุดแก่ระบบนิเวศวิทยารวมทั้งประเด็นเรื่องผลกระทบที่มีต่อการเพาะเลี้ยง
สัตว์ของชาวประมงโดยได้มีการเจรจาตกลงกับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เพื่อขออนุญาตให้บริษัทฯเข้าไปดำ�เนินโครงการ พร้อมทั้งชดเชยค่า
เสียหายที่เกิดขึ้นโดยจากผลการดำ�เนินงานที่ผ่านมาพบว่าชาวบ้านในชุมชนรอบข้างมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
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องค์กรสีเขียว (Green Organization)

“องค์กรสีเขียว(Green Organization)”เป็นแนวทางที่บริษัทฯยึดถือเป็นแนวปฏิบัติมาตั้งแต่ก่อตั้ง โดยมีการก่อร่างเป็นรูป
ธรรมอย่างสูงสุดผ่าน“โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม” ที่ได้จัดขึ้นเมื่อกลางปีที่ผ่านมาเนื่องจากเป็นครั้งแรกที่ได้เปิดโอกาสให้พนักงานกับผู้
บริหารมีโอกาสได้ช่วยกันคิดหาวิธีลดผลกระทบที่ทำ�ให้เกิดภาวะโลกร้อนอย่างจริงจัง..หลังจากที่ได้มีการปลูกฝังจิตสำ�นึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมผ่านบริษัทฯเพียงฝ่ายเดียว ซึ่งจากผลการดำ�เนินพบว่าพนักงานต่างกระตือรือร้นให้ความสนใจถือเป็นก้าวย่างที่ดีที่จะทำ�ให้
สามารถพัฒนาการดำ�เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมต่อไปได้ในอนาคตทั้งยังช่วยให้เกิดแรงผลักดันให้บริษัทฯก้าวไปสู่เป้า
หมายความเป็น “องค์กรสีเขียว (Green Organization)”ตามที่ตั้งใจไว้ อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น
รวมถึงการที่บริษัทฯได้นำ�แนวคิดองค์กรสีเขียวนี้นำ�มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการบูรณาการ CSR เข้ามาใช้พัฒนาองค์กร
ทั้งระบบ..(Integrated..CSR)..โดยมีหัวใจหลักอยู่ที่การดูแลสถานที่ปฏิบัติงานและการดำ�เนินงานให้เป็นมิตรต่อผู้อาศัยสิ่งแวดล้อม
ชุมชน และสังคมรวมถึงการให้ความสำ�คัญกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยเริ่มต้นจากการกระตุ้นให้ผู้บริหารและ
พนักงานตระหนักถึงความสำ�คัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับจิตสำ�นึกและระดับปฏิบัติการจากความตั้งใจอัน
แน่วแน่และวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของผู้บริหารจึงก่อให้เกิดโครงการและกิจกรรมต่างๆตามมามายเพื่อยกระดับวิสัยทัศน์ให้กลายเป็นรูป
ธรรมเช่น..การรณรงค์ให้เกิดการประหยัดพลังงานในสำ�นักงาน..การลดปริมาณขยะ..การนำ�เข้าและจัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน
ทางด้านการผลิตและด้านสิ่งแวดล้อม..การดำ�เนินงานทางด้านวิศวกรรมที่คำ�นึงถึงสิ่งแวดล้อมโดยยึดถือหลักมาตรฐานสากลในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลกระทบที่น้อยที่สุด การลดการปล่อยของเสีย การขนส่งสินค้าที่คำ�นึงถึงผลกระทบทางด้านต้นทุน ค่าใช้จ่าย
เส้นทางการบำ�รุงรักษายานพาหนะในการขนส่งและลดผลกระทบในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ฯลฯ โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติแบ่ง
ได้ดังนี้
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การใช้ทรัพยากรให้เกิดคุณภาพสูงสุด
กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์มีความเชื่อมั่นว่าการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อผลักดันให้เกิดองค์กรสีเขียวนั้น.สามารถเริ่มต้นง่ายๆ
ได้จากบุคลากรของอินเตอร์ลิ้งค์..ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่สามารถผนึกกำ�ลังในการขับเคลื่อน CSR ให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม
การรณรงค์ในขั้นแรกจึงเริ่มต้นจากการปลูกฝังคุณลักษณะนิสัยของนัก CSR ที่ดีเข้าไปในจิตวิญญาณของผู้บริหารและพนักงานทุก
คน ผ่านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในด้านการใช้ทรัพยากรในสำ�นักงานอย่างรู้คุณค่า คิดใหม่ ทำ�ใหม่ ร่วมคิด ร่วมสร้าง เพื่อก่อให้เกิด
พฤติกรรมในการทำ�งานที่ดีจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เกิดจากการร่วมมือของทุกฝ่าย

ช่วยกันคนละเล็ก คนละน้อย
หลักการปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิดระบบการทำ�งานที่เป็นมิตรแก่สิ่งแวดล้อม..โดยการใช้ทรัพยากรในการทำ�งานอย่างรู้คุณค่า
สูงสุด เช่น ปฏิบัติการลด ละ เลิก การบริโภคพลังงานอย่างสิ้นเปลือง ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในสำ�นักงาน
ให้ประหยัดมากที่สุด..ให้พนักงานตั้งระบบพักหน้าจอหรือปิดหน้าจอขณะไม่ใช้งานจัดให้มีการตรวจเช็คอุปกรณ์สำ�นักงานเป็นประจำ�
ทุกปี การเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศตามเวลาที่กำ�หนด (ปิดในช่วงพักกลางวัน 12.00 น.-13.00 น.) รวมทั้งมีการรณรงค์การประหยัด
พลังงานไฟฟ้าของอุปกรณ์สำ�นักงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ผ่านการประชาสัมพันธ์ หรือจัดบอร์ดนิทรรศการ เพื่อเป็นการกระตุ้น
จิตสำ�นึกของพนักงานเก่า ปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้แก่พนักงานที่เข้ามาใหม่ สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจนกลายเป็นคุณลักษณะ
นิสัยที่ดีของพนักงาน

การกำ�จัดเศษซากของเสียโดยใช้ “หลัก 3Rs”
หลัก 3Rs เป็นหลักมาตรฐานสากลที่เป็นแนวปฏิบัติที่ใช้ในการกำ�จัดเศษซากของเสีย ซึ่งเป็นแนวทางที่บริษัทฯนำ�มาใช้เป็น
นโยบายในการดำ�เนินงานเพื่อลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมจากการปฏิบัติงานในกระบวนการทำ�งานต่างๆถือเป็นกลไกในการ
พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนด้วยการใช้หลักการจัดสรรทรัพยากรบุคคลผ่านการปลูกฝังแนวคิดพื้นฐานทางด้านการทำ�งานอย่างใส่ใจต่อ
สิ่งแวดล้อม
Reduce (ลดการใช้) คือ ลดการใช้สิ่งของฟุ่มเฟือย ประหยัด พอเพียง และเลือกใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการ ซึ่ง
เป็นแนวปฏิบัติที่สามารถนำ�มาใช้ในกระบวนการทำ�งานของแต่ละบุคคลได้ เช่น การปิดแอร์-ปิดไฟในช่วงเวลาพักกลางวัน ปิดหน้าจอ
คอมพิวเตอร์เมื่อไม่ได้ใช้งาน ปิดสวิตซ์ไฟทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้ การรณรงค์ให้ใช้บันได้แทนการใช้ลิฟต์ การมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือ
บริการที่มีฟังก์ชั่นการทำ�งานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดและลดการเผาผลาญพลังงานมากที่สุด เป็นต้น
Reuse (ใช้ซ้ำ�) คือ การนำ�สิ่งของที่ใช้งานแล้วกลับมาใช้งานอีก เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ไม่ทิ้งขว้าง
โดยไม่จำ�เป็น ซึ่งเป็นหลักการที่สามารถนำ�มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้เช่นกัน เช่น การใช้ซ้ำ�ซองเอกสาร การใช้กระดาษสอง
หน้า โครงการนำ�ปฏิทินเก่าไปบริจาคเพื่อทำ�หนังสืออักษรเบลล์ให้กับผู้พิการทางสายตา ฯลฯ
Recycle (รีไซเคิล) คือ การนำ�เศษขยะต่างๆมาผ่านกรรมวิธีการผลิตเพื่อนำ�กลับมาใช้ใหม่ เช่น การคัดแยกขยะ
การนำ�แกนสายไฟเบอร์ออฟติคมาทำ�เป็นถังขยะ ฯลฯ
การนำ�หลัก 3Rsมาใช้ในการปฏิงาน นอกจากจะเป็นการรณรงค์ให้เกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกฝังการบริโภคอย่างพอ
เพียงและลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลืองซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางที่บริหารจัดการและใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดแล้ว
ยังนับว่าเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทฯทางหนึ่งด้วยซึ่งในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาพบว่าพนักงานทุกส่วนได้ให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดีมาโดยตลอด
อย่างไรก็ตามการสร้างจิตสำ�นึกที่เริ่มต้นจากตัวบุคคลนับเป็นหนึ่งในวิธีการที่จะช่วยผลักดันการตระหนักในคุณค่าของสิ่ง
แวดล้อมผ่านแนวทางการปฏิบัติในชีวิตประจำ�วัน นับว่าเป็นก้าวที่สำ�คัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี สามารถสร้างให้การปฏิบัติ
งานในทุกระดับและทุกกระบวนการของบริษัทฯมีการคำ�นึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมของชุมชนรอบข้างหรือ
สิ่งแวดล้อมของสังคมโดยรวมซึ่งถือเป็นกระบวนการในการขับเคลื่อนจิตสำ�นึกใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมจากภายในสู่ภายนอกองค์กร ส่งเส
ริมจิตวัญญาณของนัก CSR ให้แก่บุคลากร อันจะนำ�ไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง
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การดำ�เนินธุรกิจด้วยความยั่งยืน
บริษัทฯมีการดำ�เนินนโยบายความยั่งยืนและแนวทางการดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืนให้สอดคล้องกับกรอบการบริหารจัดการ

ความยั่งยืนของกลุ่ม บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ ครอบคลุมมิติด้านการ กำ�กับดูแลกิจการที่ดี การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม
ภายใต้เป้าหมาย “เติบโต ต่อเนื่อง และ ยั่งยืน” เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนมีราย
ละเอียดดังต่อไปนี้
ด้านที่ 1 การบริหารจัดการภายใต้หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามหลักการ		
กำ�กับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำ�หนด
ด้านที่ 2 .การดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งเป็ น ธรรมมี จ ริ ย ธรรมและความโปร่ ง ใสสามารถตรวจสอบได้ พ ร้ อ มทั้ ง ปฎิ บั ติ ต าม
		
กฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสังคม และเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางการเมือง
ด้านที่ 3 .การพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่ง “คนดี คนเก่ง”ซึ่งเป็นกำ�ลังสำ�คัญในการขับเคลื่อน		
แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมไปสู่ภายนอกองค์กร ผ่านกระบวนการให้ความสำ�คัญในทุกระดับของการ		
ดำ�เนินงาน (CSR in process)
ด้านที่ 4 .การมุ่ ง มั่ น พั ฒ นาความสั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ผ่ า นการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ยความสุ จ ริ ต สามารถตรวจสอบได้
		
มุ่งเน้นการเจริญเติบโตของบริษัทฯควบคู่ไปกับการดูแลผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ด้านที่ 5 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม ภายใต้หลักความเชื่อว่าบริษัทฯจะไม่สามารถเติบโตได้ หากปราศจาก
		.การช่วยเหลือเกื้อกูลจากชุมชนและสังคม โดยให้ความสำ�คัญในด้านการพัฒนาการศึกษา วัฒนธรรม สังคม และ
		.มีส่วนในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีจิตอาสาผ่านทาง
.กิจกรรมต่างๆของบริษัทฯ
ด้านที่ 6 .การพัฒนานวัตกรรม (Innovation) เน้นการปฏิบัติงานและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ (System) เริ่มตั้งแต่การ		
.ป้องกัน (Prevent) รักษา (Maintain) ปรับปรุง (Improve) และพัฒนา (Development)
		.เพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ (Innovation)
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

การดำ�เนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมถือเป็น
พื้นฐานความคิดที่กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ใช้เป็นแนวทางในการ
ดำ�เนินนโยบายมาตลอดระยะเวลา 29 ปี เพื่อให้ธุรกิจสามารถ
เติบโตไปพร้อมกับสังคมที่ยั่งยืนด้วยความเชื่อมั่นว่าธุรกิจกับ
สังคมจะต้องอยู่ร่วมกันอย่างช่วยเหลือเกื้อกูลเอื้อประโยชน์ซึ่ง
กันและกัน..นับตั้งแต่ก่อตั้งกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ขึ้นมาจึงได้มี
การดำ�เนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่องโดยคำ�นึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่เสมอมุ่งเป้าไปที่การ
พัฒนาความรู้ ความสามารถ เพื่อวางรากฐานสำ�คัญที่สามารถนำ�ไปต่อยอดการพัฒนาในแต่ละบุคคล มีการดำ�เนินกิจกรรมทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร พัฒนาสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน มีการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพให้กับเด็ก เยาวชน และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ทั้งภายในและภายนอก ผ่านโครงการต่างๆภายใต้การดูแลของบริษัทฯและการดำ�เนินงานของมูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ ซึ่งเป็น
มูลนิธิที่บริษัทฯได้จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในเรื่องของการศึกษาและการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบริษัทฯจัดให้
มีโครงการ “ส่งฟรีทั่วไทย”เพื่อให้ตัวแทนจำ�หน่ายในต่างจังหวัดสามารถซื้อสินค้าจากบริษัทฯ ไปจำ�หน่ายได้ในราคาเดียวกับราคาใน
กรุงเทพฯ

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

เพื่อเป็นการตอบสนองต่อเจตนารมณ์ที่มีต่อผู้บริโภคและเพื่อเป็นการคืนคุณค่าสู่สังคมอย่างยั่งยืนบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯจึงได้
จัดโครงการต่างๆขึ้นมามากมายภายใต้ความมุ่งมั่นตั้งใจในการสรรค์สร้างคุณประโยชน์ให้กับลูกค้าและผู้ที่สนใจโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการให้ความรู้ที่ถูกต้องในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของอินเตอร์ลิ้งค์ เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ ทักษะการใช้งาน ให้มีความ
เข้าใจที่ถูกต้อง สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่า และตรงตามความต้องการ และเพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่
ไม่หยุดนิ่ง ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Interlink Training Course
โครงการที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการให้ความรู้ที่ถูกต้องและอบรมผู้บริโภคให้เกิดทักษะอันจำ�เป็นต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์และบริการโดยมีการให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ทั้งในด้านคุณภาพ วิธีการเลือกผลิตภัณฑ์อย่างคุ้มค่า
ราคาที่เหมาะสม การใช้งานและบำ�รุงรักษา อันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานอย่างสูงสุดและสามารถทำ�ให้ผู้บริโภคมีความรู้
ในผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ..รวมทั้งสามารถนำ�ทักษะที่ได้จากการอบรมไปใช้งานได้จริงในการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ให้มีวงจรชีวิตยาวนาน
เท่าที่สามารถจะทำ�ได้ โดยคอร์สดังกล่าวได้เปิดอบรมมากว่า 18 ปีแล้ว ซึ่งจากผลการดำ�เนินที่ผ่านมาพบว่า มีผู้ให้ความสนใจเข้าอบรม
อย่างสม่ำ�เสมอ ทั้งในกลุ่มบริษัทเอกชน รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ
ผู้ค้าคอมพิวเตอร์ ผู้รับเหมาติดตั้ง ผู้ออกแบบ หรือบุคคลทั่วไปซึ่งคอร์ส
ดังกล่าวได้แบ่งออกเป็น3 คอร์ส ตามความเข้มข้นของเนื้อหาที่นำ�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 )
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Road Show
โครงการเดินสายอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โดยเริ่มจัดโครงการมาตั้งแต่ปี 2546 มีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้
ส่งเสริม แนะนำ�ข้อมูลการใช้งาน และวิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่าและยั่งยืนแก่ผู้บริโภค ทั้งในกลุ่มบริษัทเอกชน รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ
ผู้ค้าคอมพิวเตอร์..ผู้รับเหมาติดตั้ง..ผู้ออกแบบ..หรือบุคคลทั่วไปโดยดำ�เนินการจัดโครงการตามจังหวัดต่างๆอย่างครอบคลุมทั่วทุก
ภูมิภาคในประเทศไทย เพื่อให้ความรู้และตอบแทนผู้บริโภคที่ไม่สะดวกเดินทางเข้ามาอบรมที่สำ�นักงานใหญ่ในกรุงเทพฯ

Special Group Seminar
กิ จ กรรมสั ม มนาให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละการใช้
งานอย่ า งถู ก ต้ อ งรวมทั้ ง ยั ง เป็ น เวที ใ นการแลกเปลี่ ย นความเห็ น
ของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ยหน่ ว ยงาน5กลุ่ ม หลั ก
ได้ แ ก่ ก ลุ่ ม ข้ า ราชการ(Government)กลุ่ ม รั ฐ วิ ส าหกิ จ .(State..
Enterprise)กลุ่ ม มหาวิ ท ยาลั ย (University)กลุ่ ม ผู้ ใ ห้ คำ � ปรึ ก ษา
และออกแบบระบบสื่ อ สาร(Consultants..and..Designers)
และกลุ่มสื่อสารโทรคมนาคม(ICT)โดยผลจากการดำ�เนินงานพบว่าได้มี
หน่วยงานต่างๆสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำ�นวนมากในระยะเวลาที่ผ่าน
มามีผู้เข้าร่วมแล้วกว่า12,000หน่วยงาน

Product Seminar
โครงการสั ม มนาและการจั ด แสดงผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ นำ � เสนอ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการอย่างเจาะลึกในทุกระดับทั้งจุดเด่น-จุดด้อย..
วิธีการใช้งาน..การแก้ไขปัญหา..และวิธีการบำ�รุงรักษาตลอดวงจรของ
ผลิ ตภั ณฑ์ อั น จะเป็ น ประโยชน์ ใ นการสร้างความเข้าใจในผลิตภัณฑ์
ต่างๆอย่างครบถ้วน..โดยแบ่งการจัดกิจกรรมออกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์
ต่างๆเช่น..UTP...CoaxialRack..Fiber..opticฯลฯ..นอกจากนั้นยัง
มีการให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยี ใหม่ๆที่เกี่ยวข้อง..
ซึ่งนอกจากจะเป็นการให้ความรู้ทางด้านผลิตภัณฑ์แล้วยังถือเป็นการ
พัฒนาศักยภาพให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควบคู่ไปกับการดำ�เนินงานขอ
งบริษัทฯ..ส่งเสริมให้เกิดการมอบคืนค่าคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืนร่วมกัน
ทุกฝ่าย

Interlink Campus Tour
ด้วยความตระหนักในความสำ�คัญของระบบการศึกษาบริษัทฯ
จึงได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อมอบความรู้ให้กับนักเรียน .นิสิต นักศึกษา.
ตามสถาบันการศึกษาต่างๆทั่วประเทศเพื่อเป็นการตอแทนคุณค่าคืน
สู่สังคมซึ่งกิจกรรม Interlink Campus Tour มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
เยาวชนได้ รั บ ความรู้ ด้ า นระบบสายสั ญ ญาณคอมพิ ว เตอร์ แ ละระบบ
โทรคมนาคม..โดยมอบความรู้ผ่านการอบรมพร้อมทั้งจัดกิจกรรม Work
Shopเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเรียนรู้การปฏิบัติงานจริงและสาม
ารถนำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและประกอบวิชาชีพต่อไปได้
ในอนาคต
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THANK YOU PARTY
นอกจากการมุ่งมั่นคืนคุณค่าให้กับสังคมผ่านกิจกรรมที่พัฒนาความรู้ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว..บริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯยังมี
ความตั้งใจในการคืนกำ�ไรให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านการจัดงาน Thank you Party เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ และตอบแทน
ที่ ได้ให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์และบริการของอินเตอร์ลิ้งค์ฯ..นอกจากนั้นยังถือเป็นการสานสัมพันธ์และสร้างสัมพันธภาพอันดี
ระหว่าง ลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า และบริษัทฯ อีกด้วย

สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ(Cabling Contest)
บริษัทฯได้จัดการแข่งขัน..Cabling..Contest..เพื่อยกระดับการพัฒนาทักษะของนักศึกษาในการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มี
ความสามารถไปเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการแข่งขันเวทีระดับโลกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้กับให้กับเยาวชน
ทางด้านการศึกษา..สร้างโอกาสให้กับเยาวชนระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาที่มีทักษะความสามารถด้านเทคนิคเกี่ยวกับระบบเครือข่าย
และเทคโนโลยีทางด้านสายสัญญาณในการเพิ่มพูนความรู้และสัมผัสประสบการณ์จริง..เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ประสบ
ความสำ�เร็จได้ในอนาคต รวมทั้งสร้างการรับรู้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์สนับสนุนให้นักศึกษาได้ทดลองใช้ความรู้ที่เรียนมาสร้างสรรค์งาน
จริงและปฏิบัติการจริงส่งผลให้ผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านวิศวกรรมและสายสัญญาณให้มีความเข้าใจอย่างถูกต้องและสามารถต่อยอด
การใช้งานสายสัญญาณในแนวทางใหม่ๆอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งทำ�ให้สถาบันการศึกษามีการพัฒนาและผลิตผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
มารองรับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

INTERLINK MID YEAR SALE
บริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำ�กัด (มหาชน) ขนผลิตภัณฑ์ทั้งหมดมาลดราคาต่ำ�กว่าทุนสูงสุดถึง 70% ซึ่งเป็นงานขน
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ INTERLINK ไว้ในงานเดียวกันทั้ง UTP, Fiber Optic, Telephone, Coaxial, Tools &Testers, Media
Converter, Video Converter, 19” Germany Export Rack

การดูแลและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เนื่องจากทรัพยากรบุคคลนับว่าเป็นทรัพยากรที่มีความสำ�คัญที่สุดขององค์กรและเป็นกลไกลสำ�คัญในการขับเคลื่อนองค์กรไป
สู่เป้าหมายที่กำ�หนดไว้บริษัทฯจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพและจัดสรรสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงาน บริษัทฯมีการจัดการฝึกอบรม
ให้แก่พนักงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรมากกว่า 50 ครั้งต่อปี อาทิ Service Mind อบรมรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง อบรมเชิงวิชาการ การ
ใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นในสำ�นักงานและโปรแกรม Navision เทคนิคในการบริหารงานขาย การบริหารจัดการสต็อก และการเช็ค
สต็อกเพื่อลดต้นทุน กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย เป็นต้น โดยคำ�นึงถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ ทั้งด้านหลักสูตร ระยะเวลา สถาน
ที่และความถี่ ในการจัดการฝึกอบรมซึ่งบริษัทฯเฉลี่ยให้มีการฝึกอบรมครอบคลุมทั้งปี ไม่ถี่จนเกินไป..เพื่อให้การฝึกอบรมนั้นเกิด
ประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดแก่พนักงาน ทั้งนี้ บริษัทฯยังได้จัดหาสวัสดิการเพิ่มขึ้นให้สอดรับกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น
คอมมิชชั่น..โบนัสประจำ�ปีเบี้ยขยันค่าพาหนะกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพการตรวจสุขภาพประจำ �ปีสิทธิ ในการประกันสุขภาพ-อุบัติเหตุ
เงินช่วยเหลืองานอุปสมบท มงคลสมรส ฌาปนกิจ การกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย ชุดฟอร์มการ อบรม/สัมนา ทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาโท-ปริญญาเอก ฯลฯ
อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่ก่อตั้งกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์มาเมื่อปี.2538.บริษัทฯไม่เคยมีนโยบายปลดพนักงานแม้ว่าจะเกิด
เหตุการณ์วิกฤติเศรษฐกิจรุนแรงแค่ ไหนยกตัวอย่างเช่นเมื่อครั้งที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจไทยเมื่อปีี.2540.บริษัทฯก็ ได้มีการปรับตัวเพื่อ
รองรับเศรษฐกิจภายใต้นโยบาย..“เผชิญอุปสรรคร่วมกันและไม่ทิ้งกัน”..โดยมีการวางกลยุทธ์เพื่อรักษาตำ�แหน่งทางการตลาด
แสวงหาผลิตภัณฑ์ ใหม่เพิ่มเติมเพื่อทดแทนผลิตภัณฑ์เดิมที่มีความเสี่ยงหลังจากนั้นในปี.2550.ก็ ได้มีการปรับองค์กรและเสริมสร้าง
บุคลากรให้สอดรับกับปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งให้กับบริษัทฯและบุคลากรให้สามารถพร้อมรับมือกับ
ทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

โครงการ Morning Talk
อินเตอร์ลิ้งค์ฯ ได้มีการพัฒนานวัตกรรมทางด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการอยู่เสมอ เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภค ซึ่งนอกจากงบประมาณในการวิจัยและพัฒนาที่มีอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังได้มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีศักยภาพที่จะสามารถ
สนองตอบความต้องการของลูกค้าได้แบบ One stop service โครงการMorning Talkจึงได้ถือกำ�เนิดมาเพื่อเป็นกิจกรรมที่ช่วยใน
การสานสัมพันธ์ วิเคราะห์การทำ�งานของพนักงานในแต่ละสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีการเสนอแนะ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
และทำ�ความเข้าใจกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน อันจะส่งผลให้สามารถให้คำ�แนะนำ�แก่ผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง

โครงการเปลี่ยนหัวหน้าและผู้จัดการให้เป็นผู้นำ�และ COACH
โครงการพัฒนาผู้บริหารและหัวหน้างานให้เป็นผู้นำ�ที่ดีรู้จักการใช้ทักษะความเป็นผู้นำ�ในการบริหารจัดการทีมงานของตนเองให้
สามารถทำ�งานได้อย่างเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด ด้วยการปรับทัศนคติในการทำ�งาน การใช้ยุทธวิธีทางการสื่อสาร
ที่ดี ปรับบรรยากาศในการทำ�งาน ดึงจุดแข็งและแก้ไขจุดอ่อนเพื่อสร้างทีมงานที่เข้มแข็ง หล่อหลอมให้เกิดทีมงานที่มีความสามารถ
กระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน มีการยอมรับและศรัทธาในงานที่ทำ� เพื่อพัฒนาทีมงานแต่ละส่วนให้เกิดศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานที่จำ�นำ�พาองค์กรไปสู้เป้าหมายที่วางไว้

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(Occupational Health and Safety)
อาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย ในการทำ � งานของ
บุคลากรถือเป็นประเด็นสำ�คัญที่องค์กรต้องอาศัยการมีส่วนร่วม
จากทุกฝ่ายในการป้องกันและแก้ ไขบริษัทฯจึงได้มี โครงการและ
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการทำ�งานที่ปลอดภัยและมี
การจัดสถานที่ ในการทำ�งานให้ถูกสุขลักษณะ..เพื่อป้องกันความ
เสี่ ย งทางด้ า นอาชี วอนามัยและความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต

อบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
การอบรมเพื่อให้ความรู้วิธีการดับเพลิงขั้นต้นและนำ�
ไปปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง เมื่ อ เกิ ด เหตุ ฉุ ก เฉิ น .เช่ น .ความรู้ เ กี่ ย วกั บ การ
เกิดอัคคีภัย.การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง.การปฐมพยาบาลฯลฯซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมในการอพยพ
เมื่อเกิดอัคคีภัยโดยให้บุคลากรเข้าไปอยู่ ในสถานการณ์จำ�ลอง
เพื่อที่จะสามารถเตรียมพร้อมไม่ตื่นตระหนกและไม่ประมาทเมื่อ
เกิดสถานการณ์จริง

Interlink Training Course
กลุ่ ม บริ ษั ท อิ น เตอร์ ลิ้ ง ค์ ได้ มี น โยบายในการพั ฒ นา
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง..เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้และความ
สามารถในการทำ�งานให้เกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด..จึงได้จัดให้มี
การอบรมให้ความรู้บุคลากรภายในบริษัทฯอยู่เสมอ ซึ่งเป็นการส่ง
เสริมแนะนำ�ข้อมูลการทำ�งานและวิธีที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ทุก
ประเภทของอินเตอร์ลิ้งค์เพื่อให้บุคลากรทุกคนมีความรู้และความ
เข้าใจพื้นฐานในสินค้าและบริการของบริษัทฯ

โครงการใจสบาย..กายเป็นสุข
กิจกรรมเพื่อขัดเกลาจิตใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยจะเน้นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดำ �เนินชีวิตให้กับพนักงานใน
องค์กรปรับเปลี่ยนทัศนคติในด้านบวกสอนปฏิบัติธรรม และเจริญวิปัสสนากรรมฐานซึ่งจะมีการดำ�เนินกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก
สถานที่ตามความเหมาะสม

โครงการอารบิคเพื่อสุขภาพ
กิจกรรมการออกกำ�ลังกายโดยการเต้นอารบิคในช่วงเย็นหลังเลิกงาน..เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์รวมถึงเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้แก่พนักงาน

โครงการ อบรมภาวะผู้นำ�

โครงการ ใจสบาย กายเป็นสุข				

โครงการ Aerobic dance เพื่อสุขภาพ

โครงการ CSR น่ารู้

โครงการ รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง

โครงการ ตรวจสุขภาพประจำ�ปี

โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ “ใครใส่ ใจ มากกว่ากัน” ในบริษัทฯ
โครงการที่จัดขึ้นภายในบริษัทฯเพื่อให้ทุกส่วนงานได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์พร้อมทั้งใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการคิดค้น
วิธีการอนุรักษ์พลังงาน ลดปัญหาโลกร้อน ปลูกฝังจิตสำ�นึกในการหวงแหน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบนั

ท่องเที่ยวประจำ�ปี
กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรในองค์กรได้ผ่อนคลายความเครียดจากการปฏิบัติงาน..เสริมสร้างความสัมพันธ์ความ
สามัคคีระหว่างพนักงานและผู้บริหารผ่านกิจกรรมสันทนาการต่างๆ เช่น กีฬาสี กิจกรรมแรลลี่ ฯลฯ นอกเหนือไปจากนั้นยังถือเป็น
โอกาสอันดีในการที่จะนำ�บุคลากรทั้งองค์กรไปร่วมกันทำ�กิจกรรม CSR นอกสถานที่ เช่น ปล่อยเต่าทะเล ปลูกป่าชายเลน ฯลฯ

งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำ�ปี
กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้พนักงานได้พักผ่อนสังสรรค์และทำ�กิจกรรมร่วมกันซึ่งนอกจากเป็นการผ่อนคลายความเครียดจาก
การปฏิบัติงานแล้ว ยังถือเป็นการช่วยให้พนักงานได้ทำ�ความรู้จักกันและสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะอีกด้วย

สัมมนาประจำ�ปี
กิจกรรมแรกที่จัดขึ้นในต้นปีเพื่อให้พนักงานและผู้บริหารได้เรียนรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงาน
ส่งผลให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานสามารถดึงศักยภาพการทำ�งานออกมาได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างสูงสุด ซึ่ง
เป็นสิ่งสำ�คัญที่ทำ�ให้บริษัทฯสามารถดำ�เนินธุรกิจได้ตามนโยบายและเป้าหมายที่กำ�หนดไว้

โครงการ รักษ์สิ่งแวดล้อม

งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำ�ปี

ท่องเที่ยวประจำ�ปี

สัมมนาเชิงอนุรักษ์

โครงการคนคุณภาพ นโยบาย 6H3C (คนดีคนเก่ง)
6H
H1 :Head
H2 :Heart
H3 :Health
H4 :Human
H5 :Harmony
H6 :Home

=
=
=
=
=
=

มีความคิด ความรอบรู้ในงานที่ทำ� และใฝ่ศึกษาพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง
มีใจรักงานของตนและทุ่มเทให้กับงานที่ทำ�อยู่ มุ่งมั่นจนงานสำ�เร็จได้
ดูแลสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงพร้อมจะปฏิบัติงาน
การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี จิตใจงดงาม และเข้มแข็ง
มีความกลมกลืน สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่ปรับเปลี่ยนได้
รักและดูแลองค์กรเปรียบเสมือนบ้านของตนเอง

3C
C1 :Common		
=
C2 :Communication =
C3 :Consistency
=

รู้จักการเป็นอยู่แบบธรรมดา มีความพอเพียงสมกับฐานะที่ดำ�รงอยู่
รู้จักการสื่อสารการถ่ายทอดสิ่งที่ดีไปสู่สังคม
มีความสมบูรณ์พร้อม

นโยบาย 6H3C (คนดีคนเก่ง) เป็นแผนแม่บทในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ภายใต้การบริหาร
จัดการอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา “คน” ให้เป็นคนเก่งและคนดี สามารถสร้างคนที่มีคุณภาพกลับคืนสู่สังคม โดยได้
ปฏิบัติการผ่านโครงการต่างๆทั้งภายนอกและภายในองค์กร มีการติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำ�ข้อมูลที่ได้มาปรับปรุง
กระบวนการทำ�งานให้ดีขึ้นในอนาคตซึ่งเป็นหนึ่งในแผนการทำ�งานที่จะสามารถตอบแทนคุณค่าอย่างยั่งยืนให้กับสังคมได้อย่าง
แท้จริง
ด้วยความเชื่อมั่นว่าการจะคืนคุณค่าให้กับสังคมอย่างยั่งยืนนั้นจะต้องเริ่มต้นจากการพัฒนา “คน” ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มี
ค่าที่สุดและเป็นกำ�ลังสำ�คัญที่จะสามารถถ่ายทอดคุณค่าสู่ชุมชนและสังคมไปได้อย่างไม่สิ้นสุด..ดังนั้นจึงได้มีนโยบายในการปลูกฝัง
ทัศนคติที่ดีในการดำ�เนินชีวิต มอบความรู้ พัฒนาศักยภาพ ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรของอิน
เตอร์ลิ้งค์ฯ ด้วยความตระหนักว่า การเริ่มต้นพัฒนา คน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ชุมชน และ สังคม นั้น จะต้องเริ่มพัฒนาที่บุคลากรใน
องค์กรซึ่งถือเป็นทรัพยากรอันมีคุณค่าสูงสุดขององค์กรให้เป็นคนดีและมีความเป็นอยู่ที่ดีก่อนที่จะไปพัฒนาคนที่อยู่ภายนอกองค์กร
ที่สำ�คัญไปกว่านั้นคือการพัฒนาบุคลากรในองค์กรเริ่มตั้งแต่ระดับผู้บริหาร..หัวหน้าและพนักงานส่วนงานต่างๆซึ่งนับเป็นการสร้าง
คนให้เป็นคนที่มีคุณภาพที่จะกลายเป็นพลังในการสร้างสรรค์คุณประโยชน์ในสังคมต่อไปให้สมกับวัฒนธรรมองค์กรที่ว่า“คนดี คน
เก่ง INTERLINK No.1”
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จิตอาสา

พนักงานจิตอาสา (Workforce Volunteering)
การทำ�ธุรกิจให้ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งที่ควรสร้างให้เกิดเป็นรูปธรรมก็คือการมีส่วนร่วม
และการเข้าถึง CSR ที่ทุกส่วนในองค์กรสามารถให้กับสังคมได้ การสร้างพนักงานจิตอาสานั้น เป็นวิธีการหนึ่งที่บริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ใช้
เป็นเส้นทางในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ต้องการปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสาธารณะ โดยมีความมุ่งหวังจะสร้างคนที่มีคุณภาพให้รู้จัก
ถึงการให้โดยไม่หวังผลตอบแทน อยากจะทำ�ความดีเพื่อสังคม ทั้งภายในและภายนอก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ผลการดำ�เนินงานที่ผ่านมาพบว่าในการดำ�เนินกิจกรรมภายใต้“โครงการพี่สอนน้อง”บริษัทฯจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่าง
ดีมาโดยตลอดจากพนักงานที่คอยทำ�หน้าที่เป็น“คุณครูจิตอาสา”เพื่อไปร่วมทำ�กิจกรรมและสอนหนังสือให้กับเด็กๆในถิ่นทุรกันดาร
พนักงานจิตอาสาเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ได้ทุ่มกำ�ลังแรงกายและแรงใจในการอุทิศตนเข้าร่วมโครงการเพื่อตอบแทนคุณค่าคืนสู่สังคม โดย
มิ ได้หวังผลตอบแทนใดๆซึ่งนอกจากพนักงานที่เป็นครูจิตอาสาแล้วยังพบว่าพนักงานและผู้บริหารท่านอื่นที่ติดภารกิจไม่สามารถเข้า
ร่วมโครงการได้ ยังได้ให้ความสนใจและให้การสนับสนุนโครงการพี่สอนน้องด้วยการร่วมบริจาคสิ่งของ เช่น หนังสือ อุปกรณ์การเรียน
การสอน..ของเล่นฯลฯ..เพื่อนำ�ไปมอบให้กับโรงเรียนที่ร่วมกิจกรรมหรือร่วมบริจาคทุนทรัพย์เพื่อสมทบทุนในโครงการพี่สอนน้องของ
มูลนิธิอินเตอร์ลิ้ง์ค์ให้ใจด้วยความเชื่อของอินเตอร์ลิ้งค์ที่ต้องการสร้างคนเก่งที่พร้อมไปด้วยความดีอันจะเป็นแนวทางที่สามารถสร้าง
ความยั่งยืนร่วมกันระหว่างองค์กร..พนักงาน..และประเทศชาติ..บริษัทอินเตอร์ลิ้งค์จึงได้มุ่งมั่นส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในทุก
ส่วนงานมีส่วนร่วมในการทำ�ประโยชน์เพื่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรของคนเก่งและคน
ดี ซึ่งนับเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของอินเตอร์ลิ้งค์ที่สามารถกระตุ้นให้บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำ�กิจกรรมที่เป็นประโยชน์
เพื่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง
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นอกเหนือจากที่ได้กล่าวมาในข้างต้นแล้วเพื่อเป็นการสร้างความยั่งยืนคืนสู่สังคมบริษัทฯจึงได้มีการดำ�เนินโครงการภายใต้
การกำ�กับดูแลของ “มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ” โดยต้องการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในสังคมไทยได้รับการอบรม พัฒนา
จิตใจ ปลูกฝังจิตสำ�นึกในความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน และสังคม ถือเป็นการวางรากฐานที่ยั่งยืนให้แก่สังคมไทยพัฒนาสังคมให้
สามารถเติบโตบนรากฐานที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง
ด้วยเหตุนี้“โครงการพี่สอนน้อง” ปลูกปัญญา พร้อมมอบความอบอุ่นจึงได้ถือกำ�เนิดขึ้นมาเมื่อปี 2553 (ในปัจจุบันอยู่ภายใต้
การดูแลของมูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ)ดำ�เนินการจัดกิจกรรม มอบความรู้ ปลูกฝังการดำ�เนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และสร้าง
ความสุขให้กับนักเรียนโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทยโดยที่ผ่านมาได้มีคุณครูจิตอาสาซึ่งเป็นพนักงานของ
บริษัทฯ เสียสละเวลาส่วนตัว เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจกว่า 60 ท่าน ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ดำ�เนินโครงการนั้นทีมจิตอาสา
สามารถปฏิบัติภารกิจได้แล้วทั้งสิ้น 40 โรงเรียน ใน 18 จังหวัด
ความตั้งใจจริงในการทำ� CSR ของบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ได้พัฒนาไปสู่การจัดตั้งหน่วยงานที่ทำ�หน้าที่อย่างเป็นรูปธรรมในการ
ดำ�เนินกิจกรรมทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้สามารถทำ�กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้มากยิ่งขึ้น..บริษัทฯจึงได้จัด
ตั้งมูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจขึ้นมาภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการมูลนิธิฯซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารของอินเตอร์ลิ้งค์ฯเพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการทำ� CSR ให้เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯที่ต้องการให้เกิดความยั่งยืนของการดำ�เนิน
ธุรกิจควบคู่ ไปกับสังคมที่มีคุณภาพอันเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงอุดมการณ์ที่แน่วแน่ของกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ ในการตอบแทน
คุณค่าคืนสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง
แรงบันดาลใจในการก่อตัง้ “มูลนิธอิ นิ เตอร์ลงิ้ ค์ให้ใจ”เกิดจากการเดินตามรอยพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ด้วยความตั้งใจในการสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมก่อให้เกิดโครงการภายใต้มูลนิธิฯมากมายโดยเฉพาะ“โครงการพี่สอนน้อง”ซึ่งจะ
เน้นการมอบความรู้ คู้คุณธรรม ให้กับเด็กและเยาวชน เป็นการปลูกปัญญาพร้อมมอบความอบอุ่น ด้วยการจัดกิจกรรมนันทนาการที่
สอดแทรกเนื้อหาทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมมอบความรู้โดยการจัดฐานการสอน 4 วิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา
อังกฤษ และศิลปะ พร้อมทั้งมอบหนังสือเข้าห้องสมุด อุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬารวมถึงการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับ
เด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรม ดังนั้นด้วยเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการทำ�ความดีเพื่อสังคมและประเทศชาติ มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจจึงได้
ถือกำ�เนิดขึ้นมาอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2555..พร้อมด้วยทีม “คุณครูจิตอาสา” ซึ่งเป็นพนักงานของกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์..ได้ออกเดินทางไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยพร้อมกับภารกิจ “ปลูกปัญญา พร้อมมอบความอบอุ่น” ให้กับน้องๆ
นักเรียนโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร
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วัตถุประสงค์ของมูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ มีดังต่อไปนี้
1)...เพื่อพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนงานหรือกิจกรรมในขอบข่ายโครงการอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจให้มีมาตราฐานเป็นระบบเกิด		
ประสิทธิผลอย่างแน่วแน่และยั่งยืน
2)...เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมได้รับการอบรม พัฒนาจิตใจให้เกิดปัญญาอบรมบ่มเพาะความรู้และปลูกจิตสำ�นึกความ
รับผิดชอบต่อสังคมและต่อตนเอง เพื่อเป็นคนที่มีคุณภาพในสังคมรวมทั้งส่งเสริมให้คนในสังคมประพฤติปฏิบัติตนตามแนวพระราช
ดำ�รัสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย
3)...เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การศึกษารวมทั้งการฝึกอบรมในทุกระดับดำ�เนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาแก่เด็กและ		
เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
4)...ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนในการพัฒนาสังคมไทยให้ยั่งยืน
5)...ปลูกจิตสำ�นึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างจิตอาสาแห่งการหวงแหนและพิทักษ์ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ
กล่อมเกลาจิตใจของคนในสังคมด้วยวิถีแห่งธรรมชาติ
6)...เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การเผยแผ่และทำ�นุบำ�รุงพระพุทธศาสนา
7)...ดำ�เนินการหรือร่วมกับองค์การการกุศลเพื่อการกุศลและองค์การสาธารณประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์
8)...ไม่ดำ�เนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

โครงการพี่สอนน้อง “ปลูกปัญญา พร้อมมอบความอบอุ่น”
การที่จะสร้างความยั่งยืนได้อย่างแท้จริงนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นสิ่งสำ�คัญที่ควรให้ความสำ�คัญเป็นอันดับแรก โดยกลุ่ม
บริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ตระหนักว่าการพัฒนาคนนั้นจะต้องเริ่มต้นจากการพัฒนาการศึกษา เนื่องจากการศึกษามีความสำ�คัญต่อการพัฒนาประเทศ
ในฐานะที่เป็นกระบวนการหนึ่งที่มีบทบาทโดยตรงต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพการศึกษาจึงนับเป็นกระบวนการ
พัฒนาคนให้มีความเจริญงอกงามในทุกด้าน ทั้งด้านสติปัญญา อารมณ์และสังคม ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าการตอบแทนคุณค่าสู่สังคมโดยการ
ให้การศึกษานั้นนับเป็นการปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาให้เจริญเติบโตอย่างงอกงามกลายเป็นกำ�ลังสำ�คัญในการพัฒนาประเทศให้เกิดความยั่งยืน
ต่อไป

มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ
มีเป้าหมายในการดำ�เนินโครงการพี่สอนน้องให้ครบ 84 โรงเรียน
เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

โครงการพี่สอนน้อง จ.ชัยนาท
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