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สารจากกรรมการผู้จัดการ
	 กว่ า 30 ปี ที่ บ ริษั ท อิน เตอร์ ลิ้ ง ค์  
คอมมิวนิเคชั่น จำากัด	 (มหาชน)	มุ่งสู่การ	 เติบโต	
ต่อเนื่องและยั่งยืน โดยยึดมั่นที่จะดำาเนินธุรกิจ
ภายใต้หลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี มุ่งเน้น
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เป็นองค์กรแห่ง 
การเรียนรู้	 “คนดี	 คนเก่ง” เริ่มตั้งแต่การสรรหา
บุคลากรที่ดีมีคุณภาพ การพัฒนาพนักงานใน
แต่ละส่วนงานให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น
อยู่ตลอดเวลา และ การปลูกฝังจิตสำานึกอันดีใน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับพนักงานทุก
ระดับผ่านการดำาเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อ
สังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร
	 ก้าวที่สำาคัญของ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์	
คอมมิวนิเคชั่น จำากัด (มหาชน) คือการได้เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย	์ mai	 เมื่อวันที่	 20	
สิงหาคม 2547 และได้ย้ายเข้าไปจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 (SET)	 ใน
ป	ี พ.ศ.	 2558	 ทั้งยังได้รับรางวัลเกียรติยศต่างๆ

อย่างมากมาย	อาทิ	 SET	Award	3	ปีซ้อน	Bai	
Po	Award	by	SASIN	และ	ล่าสุดในปี	2558	ที่
ผ่านมายังได้รับรางวัล	The	Region’s	Top	200	
Company	 2015	 จากนิตยสาร	 Forbes	 Asia	
ซึ่งเป็นการจัดอันดับ 200 บริษัทจดทะเบียน
ในภูมิภาคเอเชียที่มีการเติบโตสูงสุด เป็นการ
สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพในการดำาเนินธุรกิจ	
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล	ซึ่งนับเป็นความภาค
ภูมิใจและเป็นแรงผลักดันที่จะนำาพาองค์กรไปสู่
ความยั่งยืนตลอดไป	

(นางชลิดา			อนันตรัมพร)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	คอมมิวนิเคชั่น	จำากัด	(มหาชน)
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ข้อมูลองค์กร
(Organizational Profile)

	 บริษัท..อินเตอร์ลิ้งค์์..คอมมิวนิเคชั่น..จำากัด	
(มหาชน)	 เดิมชื่อบริษัท	 อินเตอร์ลิ้งค์	 คอมมิวนิเคชั่น	
(ประเทศไทย)..(จำากัด)..จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ .
9.มีนาคม..2538	 โดยรับโอนธุรกิจและพนักงานทั้งหมด
ของแผนกเครือข่ายคอมพิวเตอร์	 (Network	 System)	
พร้อมสิทธิ์การเป็นตัวแทนจัดจำาหน่าย..(Distributor)	
สินค้าข่ายสายสัญญาณยี่ห้อ	 AMP	 (USA)	 และสินค้า
คงคลังทั้งหมดมาจากบริษัท	อินเตอร์เนชั่นแนล	 (1987)	
จำากัด..(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท..อินเตอร์ลิ้งค์ 
โฮลดิ้ง	จำากัด)	โดย		บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	คอมมิวนิเคชั่น	
จำากัด..(มหาชน)..เป็นบริษัทแรกที่นำาเทคโนโลยีสาย
สัญญาณชนิด..UTP..(ปัจจุบันเรียกสาย..LAN)..มาเผย
แพร่ในประเทศไทย	 ส่วนบริษัท	 อินเตอร์ลิ้งค์	 โฮลดิ้ง	
จำากัด	ในปัจจุบันเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
	 บริษัท	 อินเตอร์ลิ้งค์	 คอมมิวนิเคชั่น	 จำากัด 
(มหาชน). .ดำาเนินธุรกิจ ท่ี เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร	 (Information	 and	 Com-
munication	Technology:	ICT)	โดยมุ่งเน้นธุรกิจหลัก
ไปที่อุปกรณ์ข่ายสายสัญญาณคอมพิวเตอร์และสื่อสาร
โทรคมนาคม	 (Cabling	 Business)	 ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
จากผู้ผลิตสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่ายจากต่าง
ประเทศให้เป็นตัวแทนจัดจำาหน่าย	(Distributor)	สินค้า
ในประเทศไทย	 ซึ่งได้แก่	 สินค้ายี่ห้อ	 LINK	 และ	 AMP	

นอกจากนี้บริษัทฯ	ยังเป็นผู้บุกเบิกและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ที่ เกี่ยวข้องกับระบบข่ายสายสัญญาณคอมพิวเตอร์
และสื่อสารโทรคมนาคม	 ได้แก่	 ผลิตภัณฑ์ตู้ใส่อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และสื่อสารประเภท	19”	Rack	ภายใต้ยี่ห้อ
สินค้า	19”	GERMANY	EXPORT	RACK	ซึ่งบริษัทฯ	ได้มี
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า	ตามพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ	์รวมถึงได้มีการว่าจ้างให	้บริษัท	อี	เอส	อินเตอร์
เนชั่นแนล	 (1991)	 จำากัด	 ซึ่งบริษัทฯได้ร่วมถือหุ้นร้อย
ละ	10	เป็นผู้ผลิตสินค้าให้กับบริษัทฯ..ซึ่งปัจจุบัน	บริษัท	
อินเตอร์ลิ้งค์	คอมมิวนิเคชั่น	จำากัด	 (มหาชน)	 	 ได้ขยาย
สาขาและศูนย์กระจายสินค้าไปยัง	4	ภูมิภาคหลัก	ได้แก่	
ภาคเหนือ	 (จ.เชียงใหม่)	ภาคใต้	 (อ.หาดใหญ่	จ.สงขลา)	
ภาคอีสาน	(จ.ขอนแก่น)	และภาคตะวันออก	(จ.ระยอง)		
ปัจจุบันบริษัทฯ	 มีคู่ค้าและตัวแทนจำาหน่าย	 (Dealer)	
ได้แก	่ บริษัทค้าคอมพิวเตอร์	 ผู้รับเหมาติดตั้ง	 และร้าน
ค้าทั้งในกรุงเทพฯ..และต่างจังหวัดมากกว่า..12,000	
บริษัท	รวมทั้งในต่างประเทศ	เช่น	สาธารณรัฐประชาชน
ลาว..ประเทศเวียดนาม..ประเทศมาเลเซีย..ประเทศ
กัมพูชา	ประเทศพม่า	และประเทศสิงคโปร์
	 เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯนำามาจัดจำาหน่าย
นั้นเป็นสินค้าทางด้านวิศวกรรมต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ
ในการดูแลและให้ข้อมูล..ในการติดตั้งสายสัญญาณ
และก่อสร้างระบบสื่อสาร..บริษัทฯได้มีการจัดฝึกอบรม
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วิศวกรไว้เพื่อดูแล..พัฒนา..และตรวจสอบคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำาเสมอการใช้เครื่องมือทดสอบท่ีทรง
ประสิทธิภาพในการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าเพ่ือ
สร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานแก่ผู้บริโภคหรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกฝ่าย..รวมถึงมีส่วนช่วยในการสนับสนุน
การขายสินค้าหรือบริการ	 ด้วยเหตุนี้จึงทำาให้บริษัทฯได้
รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ตรวจสอบระบบสายสัญญาณ
และออกใบรับรองให้แก่ผู้รับเหมาท่ัวไป..ทำาให้ธุรกิจ
สามารถดำาเนินรุดหน้าไป	 โดยในปี	 2547	 บริษัทฯได้
มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างแผนกวิศวกรรม..จากเดิม
ที่เป็นแผนกสนับสนุนการขายให้เป็นธุรกิจท่ีมีโอกาส
สร้างรายได้ให้แก่องค์กร..โดยเพิ่ม..ธุรกิจวิศวกรรม	
(Engineering)..ท่ีรับงานการวางระบบสายสัญญาณ
ไฟเบอร์ออฟติกและก่อสร้างสายเคเบิล	 เช่น	 สายเคเบิล
ใต้ทะเล..(Submarine..Cable)..สายส่งไฟฟ้าแรงสูง 
(Transmiss ion . .L ine ) . .และสายเค เ บิลใต้ดิน	 
(Underground	 Cable)	 ทั้งนี้ยังรวมถึงระบบวิศวกร
รมอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องกับงานสายเคเบิ้ลต่างๆอีก
ด้วยเพื่อรองรับการพัฒนาและการเติบโตที่สูงขึ้นของ
ระบบโทรคมนาคมของประเทศไทย..โดยมีผลงานการ
ก่อสร้างให้แก่หน่วยงานสำาคัญๆของประเทศไทยเสมอ
มา..อาทิ	 การไฟฟ้านครหลวง	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย	 บริษัท	 ทีโอท	ี จำากัด	 (มหาชน)	 บริษัท	
กสท	 โทรคมนาคม	 จำากัด	 (มหาชน)	 โครงการก่อสร้าง
ระบบสายสัญญาณและระบบเคเบิ้ลใยแก้วนำาแสง 
ทั่วทั้งสนามบินสุวรรณภูมิ..รวมถึง..การได้รับความไว้
วางใจจาก	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 ให้รับผิดชอบในงาน
ก่อสร้าง	 Submarine	 Cable	 เป็นการก่อสร้างเคเบิ้ล
ไฟฟ้าแรงสูง	 สื่อผสมเคเบิ้ลใยแก้วนำาแสงชนิดเคเบิ้ลใต้
ทะเล	 composite	 Submarine	 Cable	 จากแผ่นดิน
ใหญ่ไปยังเกาะต่างๆที่มีความต้องการพลังงานไฟฟ้า	
เช่น	เกาะล้าน	เกาะสีชัง	จังหวัดชลบุรี	เกาะปูยู	เกาะยาว	
จังหวัด	 สตูล	 เกาะมุกด์	 เกาะสุกร	 เกาะลิบง	 จังหวัด
ตรัง	เกาะกูด	เกาะหมาก	จังหวัดตราด	และ	เกาะพะงัน	
จังหวัดสุราษฎร์ธาน	ีเป็นต้น		
	 บริษัทฯได้ต่อยอดเทคโนโลยีทางด้านสาย
สัญญาณได้ครบวงจรมากข้ึนและแสดงให้เห็นถึงการ
เติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง..บริษัทฯได้เพิ่มธุรกิจ	
เทเลคอม..ซึ่งเป็นผู้ ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม
ผ่านระบบโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนำาแสงความเร็วสูง 
(Fiber	 Optic	 Network)	 ด้วยอุปกรณ์..IP	 network	
equipment	 	ที่ทันสมัยที่สุด	 	 ดำาเนินธุรกิจด้านสื่อสาร
โทรคมนาคมที่ครอบคลุมในทุกด้าน..ทั้งการบริการ

ด้านข้อมูล..data..service.,..บริการกระจายข้อมูล
ด้านมัลติมีเดีย	 (Multimedia),	 Broadcast	 Service, 
Managed	 Service,	 Data	 center	 รวมถึงการให้
บริการโครงข่าย	Fiber	Optic		ขั้นสูง		Multiprotocol 
Label	 Switching	 :	 MPLS	 ,	 Synchronous	 Digital 
Hierarchy:	 SDH,	 Dense	 Wavelength	 Division 
Multiplexing..:..DWDM..โดยมีศูนย์บริหารโครงข่าย	
(Network	Management	 Center	 -	 NMC)	 และ	ทีม	
OMCs	 ที่คอยดูแลปฏิบัติการตลอด	 24	 ชั่วโมง..และ
มีศูนย์บริการที่ครอบคลุมกระจายอยู่ทั่วประเทศไทย
กว่า	36	ศูนย์บริการ		รวมถึงมีบริการ		Interlink	Data 
Center		บริการให้เช่าพื้นที่เซิร์ฟเวอร์	พื้นที่วางเซิร์ฟเวอร์	
เป็นศูนย์การให้บริการคลาวคอมพิวต้ิงค์. .(Cloud 
Computing) . .และศูนย์สำารองข้อมูล . .Disaster 
Recovery..รวมถึงการให้บริการเชื่อมต่อข้อมูลของ
ผู้ใช้บริการผ่านทางโครงข่าย	 Interlink	 Fiber	 Optic 
Networkและการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศจากการ
ให้บริการโครงข่ายใยแก้วนำาแสง..Interlink..Data 
Center	 ของบริษัทฯ	 ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์ข้อมูล
โดยเฉพาะ..โดยดำาเนินการสร้างตามข้อกำาหนดของ	
Data	Center	ประเภท	TIER	3		และให้บริการตลอด	24	
ชั่วโมง	ทุกวันไม่มีวันหยุด	ทั้งนี้	ศูนย์ข้อมูลของบริษัทฯ	มี
ขนาด	1,800	ตารางเมตร	ตั้งอยู่ที่	9/2	ซ.01	กาญจนา
ภิเษก5/5	 ถ.กาญจนาภิเษก	 แขวงท่าแร้ง	 เขตบางเขน	
กรุงเทพฯ	10220	บริษัท	อินเตอร์ล้ิงค์	เทเลคอม	จำากัด	
(มหาชน)		ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบท่ี..3..ประเภทมีโครงข่ายเป็นของตนเอง..จาก
สำานักงานคณะกรรมการการกระจายเสียง..กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต	ิ(กสทช.)	เมื่อ
วันที่	 8	พฤษภาคม	2555	 เป็นระยะเวลา	15	ปี	สิ้นสุด
วันที่	7	พฤษภาคม	2570	ผลงานที่สร้างชื่อให้กับ	บริษัท		
อินเตอร์ลิ้งค์	 	 เทเลคอม		จำากัด	 (มหาชน)	ได้แก่การติด
ตั้งและการให้บริการวงจร		Fiber	Optic		กับองค์กรชั้น
นำาระดับประเทศมากมาย	อาทิ		TOT,	CAT,	PEA	รวม
ถึงงาน	สนามบินสุวรรณภูมิ	
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กลุ่มธุรกิจของบริษัท

ธุรกิจจัดจำาหน่ายนับเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยบริษัทฯเป็นผู้นำาเข้าและผู้จัดจำาหน่าย สาย

สัญญาณสื่อสารคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

	 โดยจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ชั้นนำาที่ เป็นอันดับต้นๆของโลกได้แก่ L INK และ AMP มีสินค้าภายใต้
เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯได้แก่ 19” GERMANYEXPORT RACK อีกทั้งยังมีสินค้าที่หลากหลายและครอบคลุม
ทุกการใช้งาน	 ได้แก่สายสัญญาณคอมพิวเตอร์และคอนเนคเตอร์ของระบบ	 LAN	 (UTP)	 Cabling,	 FIBER	 OPTIC, 
TELEPHONE	 Cabling,	 CCTV	 Cabling,	 TOOL	 &	 TESTER,	 F.O	Media	 Converter,	 VIDEO	 Converter,	 Fire	
Alarm		และอุปกรณ์การติดตั้งที่เกี่ยวข้องกับสายสัญญาณทุกชนิด ส่งผลให้ปัจจุบัน	บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	คอมมิวนิเคชั่น	
จำากัด	 (มหาชน)	 กลายเป็นผู้นำาในธุรกิจสายสัญญาณ	 และเป็นสถาบันรับรองการติดตั้งระบบสายสัญญาณ	 ซึ่งสามารถ
ออกใบรับรอง	(Certificate)	สำาหรับการติดตั้งระบบสายสัญญาณที่ได้รับมาตรฐานสากล

INTERLINK COMMUNICATION PUBLIC COMPANY LIMITED



รายงานความยั่งยืน ประจำ ปี 2558
กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำ กัด (มหาชน)
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INTERLINK POWER & ENERGY COMPANY LIMITED

ธุรกิจวิศวกรรม .ผู้ เ ชี่ ยวชาญงานวิศวกรรม โครงการ . (Submar ine .Cable ) .และ 

(Transmission Line)

	 ธุรกิจวิศกรรมภายใต้การดำาเนินงานของ	บริษัท	
อินเตอร์ลิ้งค	์ เพาเวอร์	 แอนด์	 เอ็นเนอร์ยี่	 จำากัด ซึ่งเป็น 
ผู้เชี่ยวชาญงานโครงการ Submarine Cable และ	
Transmission Line โดยเป็นผู้รับจ้างแบบ Turnkey	
ในการออกแบบ จัดหาและติดตั้งสายเคเบิลใต้ทะเล 
(Submarine Cable) สายเคเบิลใต้ดิน	 (Underground 
Cable) รวมถึง การก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูงระบบ	 
115 เควี (115kV Transmission Line)	และงานวิศวกรรม 
อื่นๆ ที่มีความเก่ียวข้องกับสายเคเบ้ิล โดยมีผลงานการ 
ก่อสร้างให้แก่หน่วยงานสำาคัญๆของประเทศไทยเสมอมา 
อาทิการไฟฟ้านครหลวง	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
บริษัท	ทีโอที	จำากัด	(มหาชน)	บริษัท	กสท	โทรคมนาคม	

จำากัด	(มหาชน)	โครงการก่อสร้างระบบสายสัญญาณและ
ระบบเคเบิลใยแก้วนำาแสง ทั่วทั้งสนามบินสุวรรณภูมิ 
นอกจากน้ียังได้รับความไว้วางใจจาก	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ให้รับผิดชอบในงานก่อสร้าง	Submarine	Cable	ระบบ	
22kV 33kV และ 115kV เพ่ือจ่ายกระแสไฟฟ้าและ
ระบบสื่อสารไปยังเกาะต่างๆมากมาย อาทิ เกาะล้าน	
เกาะสีชงั	จังหวดัชลบรีุ	เกาะปยู	ูเกาะยาว	จงัหวดั	สตลู	เกาะ
มุกด์	เกาะสุกร	เกาะลิบง	จังหวัดตรัง	เกาะกูด	เกาะหมาก 
จังหวัดตราด และ เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
เป็นต้น	และงานก่อสร้างสายส่งระบบ	115KV	ช่วงอำาเภอ 
ปาย	 -	 สถานีแม่ฮ่องสอน	 (Section	 3)	 ระยะทาง	 17	
วงจร	-	กม.	อีกด้วย

Submarine Cable
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INTERLINK TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED

	 ธุรกิจโทรคมนาคม ผู้ให้บริการวงจรส่ือสาร
ความเร็วสูงไฟเบอร์ออฟติกผ่านโครงข่าย..Interlink 
Fiber Optic Network ทั่ วไทย ด้วยอุปกรณ์ IP 
network equipment ที่ทันสมัยที่สุด โดยมีเ ส้น
ทางการวางโครงข่ายเส้นหลักตามแนวรถไฟของ
การรถไฟแห่งประเทศไทย ครอบคลุม 77 จังหวัด	
ทั่วประเทศ มีให้บริการด้านสื่อสารโทรคมนาคมที่
ครอบคลุมในทุกด้านการบริการด้านข้อมูล data
se rv i ce , บริ การกระจายข้อมู ลด้ านมัลติมี เดี ย
(Multimedia), Broadcast Service, Managed 
Service, data center รวมถึงการให้บริการโครง
ข่าย Fiber Optic ขั้นสูง Multiprotocol Label 
Sw i tch ing : MPLS , Synch ronous D i g i t a l 
Hierarchy: SDH, Dense Wavelength Division 
Multiplexing : DWDM โดยมีศูนย์บริหารโครงข่าย 
(Network Management Center - NMC) และ ทีม	
OMCs	ที่คอยดูแลปฏิบัติการตลอด	24	ชั่วโมง	
	 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำากัด (มหาชน)		
ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ี 
3 ประเภทมีโครงข่ายเป็นของตนเอง จากสำานักงาน
คณะกรรมการการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ 

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เมื่อวันที่
8 พฤษภาคม2555เป็นระยะเวลา15 ปี สิ้นสุดวันที่ 
7 พฤษภาคม 2570 ผลงานที่สร้างชื่อให้กับ บริษัท 
อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำากัด (มหาชน) ได้แก่การติด
ตั้งและการให้บริการวงจร Fiber Optic กับองค์กรช้ัน
นำาระดับประเทศมากมาย อาทิ TOT, CAT, PEA รวม
ถึงงานสนามบินสุวรรณภูมิ โดยตั้งเป้าหมายที่จะเป็นผู้
ให้บริการโครงข่าย Fiber Optic ทั่วไทย เชื่อมต่อทันใจ	
ปลอดภัยวางใจได้	100%
	 นอกจากนี้ บริษัท อินเตอร์ลิ้ งค์ เทเลคอม	
จำากัด (มหาชน) ยังมี Interlink Data Center บริการ
ให้เช่าพ้ืนท่ีวางเซิร์ฟเวอร์ ศูนย์การให้บริการ คลาวคอม
พิวติ้งค์(Cloud Computing) และ ศูนย์สำารองข้อมูล
(Disaster Recovery) ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์
ข้อมูลโดยเฉพาะ ดำาเนินการสร้างตามข้อกำาหนดของ	
Data Center ประเภท TIER 3 Standard มีโครงข่าย 
ไฟเบอร์ออพติกเป็นของตัวเอง ให้บริการตลอด 24	
ชั่วโมง ทุกวันไม่มีวันหยุด Interlink Data Center 
ของบริษัทฯ มีขนาด 1,800 ตารางเมตร ตั้งอยู่ที่ 9/2 
ซ. 01 กาญจนาภิเษก 5/5 ถ. กาญจนาภิเษก แขวง 
ท่าแร้ง	เขตบางเขน	กรุงเทพฯ	10220
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2. ธุรกิจวิศวกรรมโครงการ (Engineering Business)
“ผู้เช่ียวชาญงานวิศวกรรมโครงการ	Submarine	Cable	และ	TransmissionLine”

“นำาเทคโนโลยี มาพัฒนาประเทศไทย”

1. สินค้าคุณภาพ

3.  ราคาถูกกว่า

2. บริการที่ดีกว่า

เติบโต ไปพร้อมกัน ทั้งลูกค้าและพันธมิตรของเรา

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการ
(STRATEGIC MANAGEMENT)

“เติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน”

Business 

CATEGORY

1. ธุรกิจจัดจำาหน่ายสายสัญญาณ (Distribution Business) 
“บริษัทนำาเข้าและจัดจำาหน่ายสายสัญญาณที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย”

3. ธุรกิจโทรคมนาคม (Telecom Business)
“ผู้ให้บริการ	 โครงข่าย	 Fiber	 Optic	 ทั่วไทย	 เชื่อมต่อทันใจ	 ปลอดภัยวางใจได้	
100%	และ	ศุนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ที่ปลอดภัย	และทันสมัยที่สุด”

MISSION

STRATEGY

OBJECT

COMMITMENT
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	 เติบโต ไปพร้อมกัน ทั้งลูกค้าและพันธมิตรของเรา	

เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน เราดำาเนินธุรกิจ

ด้วยความใส่ใจและคำานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วง

โซ่คุณค่า ตั้งแต่การดำาเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบ

โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล การนำาเข้าผลิตภัณฑ์ท่ีมี

คุณภาพ บริการอย่างมืออาชีพในราคาที่เหมาะสม

Growth  Together
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รางวัล “บริษัทดีเด่นด้านจรรยาบรรณ ( Good Governance )” จากสภาหอการค้า

แห่งประเทศไทย

รางวัล SET AWARDS 2005 “ MAI Growth Star “ จากตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย

รางวัล SET AWARDS 2006 “ MAI Growth Star “ 2 ปี ซ้อน

รางวัลเกียรติยศสำาหรับผู้ประกอบการไทยใบโพธิ์บิสสิเนสอวอร์ด BaiPho

Bu s i n e s s Awa rd จ า กสถ าบั นบัณฑิ ตบ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ ศ ศิ น ท ร์ ( S a s i n 

GraduateInstitute of Business Administration)

ได้รับคัดเลือกให้เข้าชิงรางวัล SET AWARDS 2009 สาขา “ IR Excellence 

Award” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ได้รับคัดเลือกให้เข้าชิงรางวัล SET AWARDS 2010 สาขา “ IR Excellence 

Award” และสาขา “Good Governance” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รางวัลดีเด่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET AWARDS 2011 สาขา

รางวัลบริษัทจดทะเบียน ด้านนักลงทุนอนุพันธ์ “IR Excellence Award”

รางวัล (CSRI Recognition 2012) ประเภทบริษัทที่มีการพัฒนาด้านซีเอสอาร์มาก

ที่สุด (Most Improved CSR) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รางวัลโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศในหัวข้อ “สายเคเบิ้ลใยแก้วนำาแสง 

(Fiber Optic)” จากคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการสื่อสารและ 

โทรคมนาคม วุฒิสภา

รางวัลยอดเยี่ยมจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET AWARDS 2013

 รางวัลบริษัทจดทะเบียน ด้านนักลงทุนอนุพันธ์ “IR Excellence Award “

 รางวัลโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศมูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ โครงการพี่สอน

น้อง “ปลูกปัญญา พร้อมมอบความอบอุ่น”

 รางวัล ( CSRI Recognition 2013 ) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 รางวัล ( CSRI Recognition 2014 ) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2546  

พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2549

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2554

พ.ศ.2555

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

รางวัลแห่งความสำาเร็จ
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บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำากัด 

(มหาชน)

เหตุการณ์สำาคัญที่เกิดขึ้นในปี 2558

	 ได้รับรางวัล	 “Forbes	 Asia	 200	 Best	 Under	

a	 Billion”	 จาก	 นิตยสาร	 Forbes	 Asia..ซึ่งเป็นการจัด

อันดับ	200	บริษัท	ที่มีการเติบโตสูงสุดในเอเซีย	 (นับบริษัท

ที่มูลค่าสินทรัพย์ต่ำากว่า	 1,000	 ล้านเหรียญสหรัฐ)	 สะท้อน

ถึงศักยภาพในการดำาเนินธุรกิจ..และการบริหารต้นทุนท่ีมี

ประสิทธิภาพ	รวมถึงโครงสร้างฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง 

ส่งผลให้ผลการดำาเนินงานเติบโต..และสร้างผลตอบแทนให้

แก่ผู้ลงทุนในอัตราที่สูง	เป็นที่ยอมรับในระดับสากล



 14       SUSTAINABILITY REPORT 2015

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำากัด (มหาชน)

บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคช่ัน จำากัด (มหาชน) 

และบริษัทในเครือ 

บริษัท  อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคช่ัน จำากัด (มหาชน) 

ยกระดับขีดความสามารถ . โดยเข้าจดทะเบียนใน	

ตลาดหลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (mai)	เมื่อ	20	สิงหาคม	2547และ

ได้ย้ายเข้าไปซื้อขายใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

(ตลท.) หรือ SET เมื่อ	19	สิงหาคม	2558

	 บริษัท	 อินเตอร์ลิ้งค์	 เทเลคอม	 จำากัด	 (มหาชน)	 ได้รับเลือก	 เป็น	 1	

ใน	4	บริษัทฯ	ไทยในการรับรางวัล	“Asia	Best	Employer	Brand	Awards	

2015” รางวัลนี้เป็นรางวัลท่ีมอบให้กับบริษัทฯ ที่มีการเติบโตสูงและดูถึง

วิธีการบริหารจัดการพนักงาน มีการส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมในการ

ทำางาน มีความรับผิดชอบต่อสังคม	 และมีการพัฒนาพนักงานให้เติบโตอย่าง

ต่อเนื่อง

	 ผลการดำาเนินงานเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมีทุนจด

ทะเบียน	 300	 ล้านบาท	 และมีกำาไรทั้งที่เริ่มก่อสร้างโครงข่าย	 

Fiber Optic ได้เพียง 2 ปี และวางแผนจะเข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย	์เอ็ม	เอ	ไอ	(mai)	ในปี	2559	นี้

(Rev)



รายงานความยั่งยืน ประจำ ปี 2558
กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำ กัด (มหาชน)
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	 บ ริ ษั ท อิ น เ ต อ ร์ ลิ้ ง ค์  

คอมมิวนิเคช่ัน จำากัด (มหาชน)	

ได้จัดทำารายงานแห่งความยั่ งยืน 

ประจำาปี 2558 (Sustainability	

Report	 2015)	 ตามแนวทางการจัด

ทำ ารายงานแห่ งความยั่ ง ยืนของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เพื่ อ เปิด เผยข้อมูลภาพรวมการ

ดำาเนินธุรกิจ ตลอดจนการรายงาน

ผลการดำาเนินงาน และกระบวนการ

ดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ

สั งคมของบริ ษัทฯในรอบปีบัญชี

ระหว่างวันที่	1	มกราคม	2558	–	31	

ธันวาคม	2558	เป็นฉบับแรกที่อ้างอิง

แนวทางการรายงานตาม Global	

Reporting Initiatives ฉบับ G4	

และเปิดเผยในระดับ Core ซึ่งมี

ประเด็นสำาคัญเพิ่มเติมจากรายงาน

ประจำาปีของบริษัทฯ	(ILINK	Annual 

Report)	มีการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	

ตลอดจนมีการกำาหนดช่องทาง	 กลไก

ในการตอบสนอง และสร้างความ

สัมพันธ์ในระดับต่างๆ เช่น ข้อเสนอ

แนะของนักลงทุน การสำารวจภาพ

ลักษณ์	 การทบทวนความสัมพันธ์กับ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครอบคลุมทั้งใน	

มิติเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	

มีคณะกรรมการบริหารความยั่งยืน

ขอ งอ งค์ ก ร ทำ าหน้ าที่ ทบทวน

พิจารณาความเหมาะสมและให้ความ

เห็นชอบในการเปิดเผยข้อมูล

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้



รายงานความยั่งยืน ประจำ ปี 2558
กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำ กัด (มหาชน)
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	 บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในรายงานความยั่งยืนประจำาปี	

2558	(Sustainability	Report	2015)	กำาหนดขอบเขตของแต่ละประเด็นด้านความยั่งยืนตามผลกระทบจากการดำาเนิน

งานตลอดห่วงโซ่คุณค่าที่เกิดขึ้น		คัดเลือกเฉพาะประเด็นที่มีนัยสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	คอม

มิวนิเคชั่น	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทในเครือ	ให้ความสำาคัญกับนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหลัก	โดยการจัด

ทำารายงานฉบับนี้ใช้มาตรฐานตามกรอบการรายงานขององค์กรแห่งความริเริ่ม	 ว่าด้วยการรายงานสากล	 (GRI:	Global	

Reporting	Initiative)	และรายงานผลการดำาเนินงานสอดคล้องตามตัวบ่งชี้การดำาเนินงานของ	GRI	ฉบับ	G4	

ขอบเขตรายงาน

	 การเปิดเผยข้อมูลรายงานแห่งความ

ยั่งยืน บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานฉบับนี้ใน 

รู ปแบบ สื่ อ อิ เ ล็ กทรอนิ กส์ ใ น เว็ บ ไซต์  

www.interlink.co.th เพ่ือความสะดวก

ในการเข้าถึงข้อมูลรวมถึงการเผยแพร่ใน

ลักษณะรูปเล่มรายงานแห่งความยั่งยืนที่

สามารถติดต่อขอรับได้ท่ี สำานักกรรมการผู้

จัดการ สำานักงานใหญ่ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์

คอมมิวนิเคช่ัน	จำากัด	(มหาชน)	เลขท่ี	48	อาคาร

อินเตอร์ล้ิงค์ ซอย รุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก	 แขวง

สามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ	10310

ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล
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	 บรษัิทฯ				กำาหนดกระบวนการประเมนิสาระ

สำาคัญตาม	Sustainability	Reporting	Guidelines 

ของ	 Global	 Reporting	 Initiative	 Version	 4	

(GRI G4) เพื่อสะท้อนปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ดำาเนินธุรกิจขององค์กรในด้านเศรษฐกิจ สังคม		

สิ่งแวดล้อมและความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	

โดยพิจารณาจาก ผลกระทบที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องอย่างมีนัยสำาคัญ และ

ทบทวนเปลี่ยนแปลงประเด็นท่ีมีความสำาคัญที่ส่ง

ผลกระทบต่อความยั่งยืนขององค์กร	และผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย	

การประเมินสาระสำาคัญ

	 	 บริษัทฯ	 พิจารณาคัดเลือกประเด็นด้านความ

ยั่งยืนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยประเด็นที่คัด

เลือกมานั้นมีความสอดคล้องกับบริบท	กลยุทธ์และหลัก

การกำากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร อีกทั้งยังคำานึงถึง

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	

การคัดเลือกประเด็น

	 ประเด็นด้านความยั่งยืนท่ีคัดเลือกจะ

ถูกกลั่นกรองเพื่อประเมินระดับความสำาคัญโดย

พิจารณาจากความเสี่ยงองค์กร กลยุทธ์และ 

เป้าหมายการดำาเนินธุรกิจและกลยุทธ์การบริหาร

จัดการความยั่งยืนของบริษัทฯ ท้ังนี้การจัดระดับ

ความสำาคัญจะคำานึงถึงสองปัจจัย	 คือ	 ผลกระทบ

ต่อองค์กร และระดับความสนใจของผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสีย	

การประเมิน

ระดับความสำาคัญ



รายงานความยั่งยืน ประจำ ปี 2558
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	 เพื่ อพัฒนาปรับปรุ งการเปิด เผยข้อมูลใน

รายงานอย่างต่อเนื่อง	 บริษัทฯ	 พิจารณาข้อแนะนำาจาก

หน่วยงานต่างๆที่ตรวจสอบข้อมูลในรายงานความยั่งยืน

ในปีที่ผ่านมา	 รวบรวม	 ข้อคิดเห็น	 ความต้องการ	 และ

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่มผ่าน

กิจกรรมการมีส่วนร่วมต่างๆ	 เช่น	 การสัมภาษณ์	 การ

รับฟังข้อเสนอแนะของนักลงทุน	 การสำารวจภาพลักษณ์

องค์กร การทบทวนความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		

ตลอดจนข้อแนะนำาของคณะกรรมการบริหารความร่วม

มือการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนขององค์กร

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ประเด็นด้านความยั่งยืนที่มีสาระสำาคัญ ตามแนวทางของ GRI (GRI Aspect) 

	 วิ เ ค ร า ะ ห์ จั ด

ลำาดับความสำาคัญ และ 

คัดเลือกเนื้อหาข้อมูลท่ี

อยู่ในความคาดหวังและ

ความสนใจของผู้มีส่วน

ได้ส่วน เสียในรูปแบบ

แมทริกซ์ (Materiality 

Matrix) ซึ่ งครอบคลุม

ผลการดำาเนินงานด้าน

เศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม ที่เป็นสาระ

สำาคัญใน รายงานฉบับนี้

ดังตารางและภาพแสดง	

ต่อไปนี้
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นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 

การบริหารจัดการความยั่งยืน

	 แนวทางการบริหารจัดการความยั่งยืน

ของ	 กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ ให้ความสำาคัญกับ การ

ดำาเนินธุรกิจ ภายใต้หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	

ครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจ	สังคม	และ	สิ่งแวดล้อม	โดย

มอบหมายให้ คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ ทำา

หน้าที่ดูแลการดำาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน

ขององค์กร ติดตามการดำาเนินงานตามแผนการ

ดำาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร	

และรายงานต่อคณะกรรมการ		

	 จากการดำาเนินงานที่ผ่านมา ในปี 2558	

คณะกรรมการบริษัทจึงได้อนุมัติ ให้มีการกำาหนด

กรอบแนวทางการบริหารจัดการความยั่งยืนของ

กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ โดยนำากรอบการรายงาน

ความยั่งยืน Global Reporting Initiative (GRI)

และ แนวทางความรับผิ ดชอบต่ อสั งคมของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาพิจารณาร่วม

กับเป้าหมาย กลยุทธ์ ประเด็นความคาดหวังของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และผลกระทบตลอดห่วงโซ่คุณค่าที่เกิดขึ้นจากการดำาเนินธุรกิจ	 สรุปเป็นกรอบการพัฒนาความยั่งยืน

ของกลุ่มบริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	ดังนี้

	 1.	ดำาเนินธุรกิจภายใต้ภายใต้หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

	 2.	มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้	“คนดี	คนเก่ง”

	 3.	การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

	 4.	พัฒนานวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

	 5.	ผลิตภัณฑ์และบริการเป็นมิตรต่อส่งแวดล้อม

	 6.	ส่งเสริม	สนับสนุน	การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

CORPORATE GOVERNACE

	 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม	ของกลุ่มบริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	ให้ความสัมพันธ์ต่อการดำาเนินกิจการด้วยหลัก

การกำากับดูแลกิจการที่ดี	 การดำาเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม	 เคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็น

ธรรม	การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า	การบริหารความเสี่ยงและ	การต่อ

ต้านทุจริตและคอรัปชั่นทุกรูปแบบ
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	 กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ ได้

ต้ังอุดมการณ์ ท่ีจะนำาเทคโนโลยีมา

พัฒนาประเทศไทย โดยเป็นผู้ริเริ่มนำา

เทคโนโลยีสาย LAN เข้ามาเผยแพร่

ในประเทศไทย เมื่อ 30 ปี ก่อนมุ่งเน้น

การพัฒนาเทคโนโลยี	ให้การสนับสนุน

และดำาเนินงานวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี

และนวัตกรรมเพื่อนำา เทคโนโลยี

ใหม่ๆเข้ามาสร้างความสามารถในการ

แข่งขัน ยกระดับความสามารถของ

องค์กร ตลอดจนยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของคนไทย และสร้างฐานระยะ

ยาวที่นำาไปสู่ความยั่งยืน ปัจจุบัน	กลุ่ม

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ กลายเป็นบริษัท

นำาเข้าและจัดจำาหน่ายสายสัญญาณที่

ใ ห ญ่ ท่ี สุ ด ใ น

ประเทศไทย

นำาเทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศ
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การกำากับดูแลกิจการที่ดี
(CORPORATE GOVERNACE)

	 คณะกรรมการบริษัทฯ

ตระหนักถึงความสำาคัญของการ

กำากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความ

โปร่งใส เพิ่มขีดความสามารถใน

การแข่งขันของบริษัทฯ ครอบคลุม

การดูแลผู้ มีส่ วนได้ เสีย ทุกกลุ่ ม

ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงานลูกค้า 

คู่ ค้ า ตลอดจนสั งคมส่ วนรวม

โดยคณะกรรมการบริ ษั ทฯ ได้

นำาหลักการกำากับดูแลกิจการที่

ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

(ตลท.) และข้อกำาหนดของคณะ

กรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(กลต.) มาเป็นแนวทางในการ
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กำาหนดนโยบายของบริษัทฯเพื่อ

ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือ

หุ้นและคำานึงถึงผลประโยชน์ของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายพร้อมให้

อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่

ดี เห็นได้จากการท่ีบริษัทฯได้รับคัด

เลือกจากหอการค้าไทยและสภา

หอการค้าไทยให้เป็นบริษัทจรรยา

บรรณดีเด่นประจำาปี พ.ศ. 2546	

โดยแนวปฏิบัติครอบคลุมถึงสิทธิ

และผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียพึง

ได้รับอย่างทั่วถึงปฏิบัติตามจรรยา

บรรณธุรกิจ การปฏิบัติอย่างเท่า

เทียม การเปิดเผยข้อมูลและความ

โปร่งใส การดำาเนินธุรกิจอย่างมี

ความรับผิดชอบต่อสังคม	 คำานึงถึง

ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

เพื่อสังคมที่ยั่งยืน การต่อต้านการ

ทุจริตคอรัปชั่น การบริหารความ

เสี่ยงจากการดำาเนินธุรกิจ รวมถึง

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	

โดยมีการจัดทำาและเผยแพร่ ใน	

รายงานประจำาปี ที่เป็นลายลักษณ์

อักษรทั้งภาษาไทยและอังกฤษ รวม

ทั้งได้ เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของ 

บริษัทฯ	 เพื่อให้พนักงานและบุคคล

ภายนอกได้รับทราบถึงนโยบาย

การกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

มีการประชุมพิจารณาปรับปรุง

นโยบายดังกล่าวเป็นประจำาทุกปี	

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
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	 คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร	

และพนักงานทุกคนจะยึดถือและปฏิบัติตาม 

หลักเกณฑ์การกำากับดูแลกิจการท่ีดีของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประ เทศไทยและ

ระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำากับหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 มุ่งมั่นพัฒนาการ

กำากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการมาตรฐาน

สากล	 อันได้แก่	 การคำานึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น 

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	 การ

ให้ความสำาคัญกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	 ความรับ

ผิดชอบของคณะกรรมการ	 การดำาเนินการให้

มีจริยธรรมทางธุรกิจ	 การจัดทำาระบบควบคุม

ภายในต่างๆ รวมถึงการให้ความสำาคัญกับ

ผู้ถือหุ้นและการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี

ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้อง	

	 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

	 ดำาเนินงานด้วยความโปร่งใส	สามารถตรวจสอบได้	และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	

	 คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานด้วยความรอบคอบและ

ระมัดระวัง รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและมีประสิทธิภาพที่เพียงพอเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อผู้ถือหุ้น ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงรับผิดชอบต่อการกระทำาและการตัดสินใจของ

ตนเอง
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	 บริษัทฯ	ให้ความสำาคัญเกี่ยวกับสิทธิต่างๆ	ของ

ผู้ถือหุ้นและทำาหน้าที่ในการดูแลรักษาผลประโยชน์

ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามที่กำาหนดไว้	

ในข้อบังคับบริษัทฯ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ไม่ว่า

ผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นรายย่อย	 ผู้ลงทุนต่างชาติ	 นักลงทุน

สถาบันหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	โดยผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิ

ในการได้รับใบหุ้น	สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น	สิทธิใน

การได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ	 ทันเวลา	 เหมาะสมต่อ

การตัดสินใจ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง

สิทธิของผู้ถือหุ้น

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม

ลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำาคัญของบริษัทฯ สิทธิในการแต่งต้ังหรือ

ถอดถอนกรรมการบริษัท และกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดจำานวนเงินค่า

สอบบัญชี	สิทธิในส่วนแบ่งผลกำาไรของบริษัทฯ	

	 บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำาคัญกับการ

ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

ตอ่ทกุฝา่ย	ไม่วา่จะเป็น	ผูถ้อืหุน้รายยอ่ย	ผูล้งทนุตา่งชาติ

ผู้บริหาร นักลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดย

จัดส่งข้อมูลสารสนเทศท่ีครบถ้วน การให้ข้อมูลที่

สำาคัญและจำาเป็นต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจ

อย่างชัดเจน ทันต่อเหตุการณ์ และสนับสนุนให้ผู้ถือ

หุ้นเข้าร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนใน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 หรือใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน	 โดย

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ	 หรือบุคคลใดๆ	 เป็น

ผู้ออกเสียงแทนในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้		

รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น	 ขอ

คำาอธิบาย หรือตั้งคำาถามใดๆได้อย่างเท่าเทียมกันใน

การประชุมผู้ถือหุ้น	
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	 บริษัทฯ	ได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย	โดยนำาหลักเกณฑ์การกำากับดูแลกิจการที่ดี

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 มา

เป็นแนวทางในการเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ	 สร้างความโปร่งใสในการทำางาน	 การ

ดำาเนินกิจการให้มีจริยธรรมทางธุรกิจ	 การจัดทำาระบบควบคุมภายในต่างๆ	 รวมถึงการให้ความสำาคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียทุกฝ่ายทั้ง	สังคม	ชุมชน	พนักงาน	คู่ค้า	ลูกค้า	ผู้ถือหุ้น	เจ้าหนี้	คู่แข่ง	ฯลฯ	มีการเปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทุกฝ่ายสามารถรายงาน	 ข้อร้องเรียน	 แสดงข้อคิดเห็น	 หรือความพึงพอใจในการดำาเนินกิจการของบริษัทผ่านช่องทาง

ต่างๆ		เช่น	การประชุมผู้ถือหุ้น		การประชุมผู้บริหาร	การสำารวจความพึงพอใจลูกค้า	การจัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับ

การดำาเนินธุรกิจของบริษัท	การส่งเสริมพัฒนาแรงงานสัมพันธ์	โดยแบ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทได้ดังต่อไปนี้

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders Engagement)
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	 บริษัทฯ	 ให้ความสำาคัญกับ

เรื่องการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ

เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อ

การตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วน

ได้เสียทุกฝ่าย จึงต้องมีการควบคุม

และกำาหนดมาตรการในการเปิด

เผยสารสนเทศทั้งท่ีเป็นสารสนเทศ

ทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงิน

ให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำาหนด	

โดยมีสาระสำาคัญครบถ้วน เพียงพอ 

เชื่อถือได้ ทันเวลาและสามารถ

ตรวจสอบได้ ในรูปแบบภาษาไทย

และภาษาอั งกฤษ โดยเปิดเผย

ข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET 

Community Portal ของตลาด

หลักทรัพย์ฯ เว็บไซต์ของบริษัทฯ	

ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุม

นักวิเคราะห์ และในขณะเดียวกัน

ก็ได้จัดให้มีแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ 

(Investor	 Relations)	 เพื่อให้ข้อมูล

และตอบข้อซักถามของผู้ ถือหุ้น 

นักลงทุน นักวิเคราะห์ สื่อมวลชน	

รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

อย่ า ง เ ท่ า เ ที ย มและ เป็ น ธ ร รม 

ซึ่งทางคณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่

จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย

ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กับการเปิดเผยข้อมูลและความ

โปร่งใสอย่างเคร่งครัด	 หากผู้ถือหุ้น

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถ

ติดต่อโดยตรงได้ที่ นักลงทุนสัมพันธ์ 

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัท	 อินเตอร์ลิ้งค์	 คอมมิวนิเคชั่น	

จำากัด	(มหาชน)		เลขที่	48	ซอยรุ่งเรือง	

ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก 

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ เบอร์

โทรศัพท์	0-2693-1222	ต่อ	271, 

E-mail	:	ir@interlink.co.th	

	 ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัด

ให้มีกิจกรรม (Opportunity day)	

จำานวน 4 ครั้ง เพื่อส่งเสริมความ

เข้าใจอันดีต่อสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น

ในปัจจุบันและความโปร่งใสของ

ข้อมูลทางการเงินและผลการดำาเนิน

งานรายไตรมาสและรายปีที่เปิดเผย	

และเปิดเผยข้อมูลที่นอกเหนือจาก

หน้าที่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย

ด้วย	บริษัทฯ	เปิดโอกาสให้นักลงทุน 

นักวิ เ คราะห์ และสถาบันการ

เงินต่างๆ เข้าเยี่ยมชม พบปะและ

สอบถามประเด็นต่างๆ โดยตรง

กับ ผู้บ ริหารระ ดับ สูง อย่ า ง เท่ า

เทียมและทันเวลา บริษัทฯ ยังได้

จัดแถลงข่าวแก่ผู้สื่อข่าวเป็นครั้ง

คราว เพื่ อ ให้ข้อมูลทางการเงิน

และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สามารถไปถึง 

นักลงทุน	ผู้สนใจ	และประชาชนทั่วไป 

อย่างทั่วถึง
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	 คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการใช้ดุลยพินิจพิจารณาตัดสินใจในเร่ืองต่างๆ	

การชี้แนะทิศทางการดำาเนินงาน การตั้งคำาถาม แสดงความคิดเห็นหรือคัดค้านในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มี

ผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ รวมถึงมีบทบาทสำาคัญใน

การกำาหนด	วิสัยทัศน์	พันธกิจ	ทิศทาง	และกลยุทธ์การดำาเนินงาน	และติดตามดูแลการทำางานของฝ่ายจัดการ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

จรรยาบรรณทางธุรกิจและการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

	 เพื่อให้การดำาเนินธุรกิจก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯได้กำาหนด

แนวทางการปฏิบัติตนในการทำางานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ โดยใช้หลักมาตรฐาน

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของพนักงาน มาเป็นแนวทางในการกำาหนดข้อปฏิบัติในการทำางานของ

พนักงาน	ในรูปแบบ	ข้อบังคับการทำางาน	กฎระเบียบ	ข้อกำาหนด	คำาสั่ง	และประกาศของบริษัทฯ	มุ่งเน้น	การดำาเนิน

งานที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้	ตลอดจนการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน	ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำาคัญเพื่อ

ประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น	การไม่เปิดเผยข้อมูลภายในของบริษัทฯต่อสาธารณชน	การให้ข้อมูลใดๆเกี่ยวกับบริษัทฯ

นั้นได้กำาหนดให้ดำาเนินการได้โดยผู้ท่ีมีหน้าท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงหรือได้รับมอบหมายเป็นการเฉพาะและการให้ข้อมูลต้อง 

อยูบ่นพืน้ฐานขอ้มลูทีเ่ปน็จรงิถกูตอ้ง	โดยมคีณะกรรมการ				ดแูลกำากบักจิการไดก้ำากบัดแูลทบทวนเพือ่ปรบัปรงุจรยิธรรม 

และจรรยาบรรณของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีหลักการปฏิบัติที่ดีและเหมาะสมสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้ง

สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความเข้าใจและปฏิบัติตามแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
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	 กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ มีการกำาหนดเป็น

นโยบายบริหารความเสี่ยงทั่วองค์กร โดยมอบหมาย

ให้คณะกรรมการดำาเนินการรับผิดชอบการบริหาร 

ความเสี่ยง เป็นผู้กำาหนดนโยบายกลยุทธ์และดำาเนินงาน

ประเมินความเสี่ยงองค์กรทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและ

ปัจจัยภายนอก โดยประเมินความเสี่ยงจากโอกาสและ

ปัจจัยเสี่ยงที่มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจ		

พร้อมทั้งระบุแนวทางการบริหารจัดการ มาตรการใน

การป้องกัน รวมทั้งมาตรการในการรายงานและการ

ติดตามประเมินผล ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็น

หนึ่งในความสำาคัญที่บริษัทฯ ไม่เคยมองข้ามประกอบ

การบริหารจัดการความเสี่ยง   
(RISK MANAGEMENT)

กับบริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีและการ

สื่อสาร ย่อมมีความเสี่ยงมากมายที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอด

เวลา บวกกับสภาวะที่สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม

เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่องก็ย่อมเป็นผลต่อความ

เสี่ยงมากมายที่อาจเกิดขึ้น การวิเคราะห์และบริหาร

จัดการความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งที่บริษัทฯต้องทบทวนและ

ปรับกระบวนการในการรับมือกับความเสี่ยงอยู่เสมอ 

เพื่อก้าวให้ทันกระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์

และเพื่อดำาเนินธุรกิจให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนสืบไป

โดยแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ

สามารถแบ่งรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้
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การบริหารจัดการความเสี่ยงงานโครงการก่อสร้าง
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การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

	 กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ ให้
ความสำาคัญกับการต่อต้านการทุจริต
และคอร์รัปชั่น ตลอดจนสนับสนุน
และส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็น
ความสำาคัญและมีจิตสำานึกในการต่อ
ต้านทุจริตคอร์รัปชั่นโดยต้องไม่เข้าไป
เกี่ยวข้องกับการทุจริต คอร์รัปชั่น 
ทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทาง
อ้อม จัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อ
ป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น การ
ให้หรือรับสินบนทุกรูปแบบ โดยมี
คณะกรรมการบริษัทฯเป็นผู้กำาหนด
นโยบายการต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชั่น	 ในรูปแบบเป็นลายลักษณ์

อักษรข้ึน เพื่อให้ยึดเป็นแนวปฏิบัติที่
ชัดเจนในการดำาเนินธุรกิจ ตลอดจน
เพื่อให้บุคลากรทุกระดับยึดถือเป็น
บรรทัดฐานในการปฏิบั ติงานรวม
ท้ังมีกลไกการจัดการข้อร้องเรียน
อย่างเป็นระบบ โดยมีระเบียบปฏิบัติ	
ช่องทางการร้องเรียนและกำากับ
ดูแลกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนมี
กระบวนการตรวจสอบท่ีมีความยุติธรรม
มีการรักษา	ความลับ	และเคารพสิทธิ
ของผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้เบาะแส	
	 ในปี 2557 บริษัทฯ ได้มี
การจัดทำานโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น เพื่อแสดงให้เห็นถึงความ

ตั้งมั่นในการดำาเนินธุรกิจด้วยความ
เป็นธรรม สุจริต โปร่งใส มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้
เสียทุกกลุ่มตามหลักการกำากับดูแล
กิจการที่ดี โดยนโยบายดังกล่าว ได้
รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและได้รับอนุมัติคณะกรรม
การบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้วเม่ือ
วันที่	14	พฤศจิกายน	2557	 เอกสาร
เลขที่	บช.480/57/บส.	และได้สื่อสาร
ไปยังพนักงานทุกคนผ่าน บอร์ดติด
ประกาศ และ เว็บไซต์ของบริษัทฯ	
เพ่ือเผยแพร่แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจ	
ดังมีเนื้อหาต่อไปนี้

บริษัทฯ จะยึดถือหลักการของคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ	และธรรมาภิบาล	ในการดำาเนินการ

บริษัทฯ จะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชั่น	ทั้งทางตรงและทางอ้อม

บริษัทฯ จะไม่รับหรือมอบสินบนใดๆ	 ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของเงินสดหรือทรัพย์สินอื่นๆ	 เพื่อหวังผลตอบแทน

ทางธุรกิจที่ขัดต่อหลักการของคุณธรรม	ศีลธรรม	จริยธรรม	จรรยาบรรณ	และธรรมาภิบาล

การรับหรือมอบของกำานัล การเลี้ยงรับรองไม่ถือเป็นการคอร์รัปชั่น หากการรับหรือมอบนั้นเป็นไปตามเทศกาล

ประเพณีนิยม หรือเพื่อรักษาและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร และไม่ขัดต่อหลักการของคุณธรรม	 ศีลธรรม	

จริยธรรม	จรรยาบรรณ	และธรรมาภิบาล

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

สถานที่ติดต่อเพื่อแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน เลขานุการบริษัท
บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค	์คอมมิวนิเคชั่น	จำากัด	(มหาชน)
ที่อยู่	:	 48	อาคารอินเตอร์ลิ้งค	์ซอยรุ่งเรือง	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงสามเสนนอก
	 เขตห้วยขวาง	กทม.	10310	
Email	:	 company_secretary@interlink.co.th
Te	:		 02-693-1222	ต่อ	291				Fax	:	02-693-1222	ต่อ	260
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
คุณชูศักดิ์	ดิเรกวัฒนชัย	Email	:	Chusak@interlink.co.th

	 นอกจากนี้	ในปี	2558	กลุ่มบริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์		ยังได้เข้าร่วมกับ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
หอการค้าไทย	หอการค้าต่างชาติ	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	สมาคมธนาคารไทย	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	
สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วม
ปฏิบัติ(Collective	Action	Coalition	)	ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตอีกด้วย
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	 ตลอดปี 2 558 ที่ ผ่ า นมา กลุ่ ม บ ริ ษั ท 

อินเตอร์ ล้ิ ง ค์ มีการพัฒนากระบวนการบริหาร

จัดการองค์กร ให้ เ ป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ	

ISO 9001:2008 มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ

องค์กรควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม โดยวิเคราะห์พิจารณาผลกระทบตลอด

ห่วงโซ่คุณค่าที่ เกิดขึ้นจากการดำาเนินธุรกิจ มีการ

ประเมินผลความพึงพอใจในสินค้าและบริการจาก

ลูกค้า และ ประเด็นความคาดหวังของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียทุกฝ่าย นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ 

ยังให้ความสำาคัญกับการดำาเนินธุรกิจให้สอดรับกับการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งการขยายตัวของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ภายใต้

นโยบาย Thailand Digital Economy ทำาให้ความ

ต้องการด้านอุปกรณ์โครงข่าย อุปกรณ์	 Lan	 Cabling	

และ บริการสื่อสารข้อมูล มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอย่าง 

ต่อ เนื่ อง ซ่ึ งก ลุ่มบริษัท อิน เตอ ร์ ล้ิ งค์ มี บริษัท 

อินเตอร์ลิ้งค์	 เทเลคอม	 จำากัด	 (มหาชน)	 ดำาเนินธุรกิจ

เป็น ผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมผ่านระบบโครง

ข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนำาแสงความเร็วสูง (Fiber Optic 

Network) ที่มีความครอบคลุมที่สุดในประเทศ เป็น

โครงสร้างพื้นฐานหลักของธุรกิจ ICT อีกทั้งยังมี 

ธุรกิจวิศวกรรมที่มีความชำานาญใน การวางสาย

เคเบิ้ลใต้ทะเล (Submarine Cable) ระบบสายส่ง 

(Transmission Line) การวางสายเคเบิ้ลใต้ดิน 

(Underground Cable) ที่คอยรองรับกับการขยาย

ตัวในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมทั้งในปัจจุบันและใน

อนาคต

ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ
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ตารางแสดงจำานวนพนักงาน

ผลตอบแทนพนักงาน

	ได้แก่	เงินเดือน	ค่าล่วงเวลา	ประกันสังคม	เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	และสวัสดิการอื่นๆ
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โครงสร้างรายได้

 บริษัทฯ	 มีรายได้หลักจาก	 3	 ธุรกิจ	 คือ	 ธุรกิจจัดจำาหน่ายสายสัญญาณ	 ธุรกิจวิศวกรรมโครงการ	 และธุรกิจ

โทรคมนาคม	โดยมีรายได้อื่นๆ	ซึ่งประกอบด้วย	ดอกเบี้ยรับ	และ	กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	เป็นต้น	
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การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
(SUPPLY CHAIN MANAGEMENT)

	 บริษัทฯตระหนักถึงความ

สำาคัญของการบริหารห่วงโซ่อุปทาน

เพื่อการสร้างมูลค่า	 (Value	 Chain)	

ของบริษัท ตั้งแต่ต้นน้ำาจากแหล่ง

กำาเนิดวัตถุดิบ ไปจนถึงผู้บริโภค

คนสุดท้ าย โดยมีแนวทางการ

บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานภายใต้	

ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง ครอบคลุมประเด็นด้าน

จริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ สิทธิ

มนุษยชน ชีวอนามัยความปลอดภัย

ในการทำางาน และสิ่งแวดล้อม		มีการ 

ดำาเนินงานที่โปร่งใสสามารถตรวจ

สอบได้ ทั้ ง ในส่ วนของ บริษัท 

อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำากัด	

(มหาชน)	และ	บริษัทในเครือ	รวมทั้ง

สนับสนุนส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่ม	

มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลซ่ึงกันและกัน 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกับคู่ค้า	

Supplier		ทีอ่ยูใ่นหว่งโซ่อปุทาน		ทัง้ใน 

ธุ ร กิ จ โ ท ร คมน า คมแล ะ ธุ ร กิ จ

วิศวกรรม
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การบริหารห่วงโซ่คุณค่า
(VALUE CHAIN MANAGEMENT)

	 กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ฯ 

ได้นำาแนวทางการบริหารการจัดการ

ห่วงโซ่คุณค่า Value Chain มา

เป็นกลยุทธ์สำาคัญเพื่อป้องกันและ

ลดความเสี่ยงทั้งในด้าน เศรษฐกิจ	 

สังคม สิ่งแวดล้อม ท่ีอาจส่งผลก

ร ะทบต่ อ ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย ที่

เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมุ่งเน้น การนำา

เทคโนโลยี มาพัฒนาประเทศ ให้

ความสำาคัญกับกระบวนการบริหาร

จัดการกิจกรรมหลักขององค์กร การ

ใส่ใจรายละเอียดของคุณภาพสินค้า

และบริการที่ ได้ รับคุณภาพตาม

มาตรฐานสากล การบริหารจัดการ

กิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการตลาด

และการบริการ การบริหารจัดการ

ลูกค้าสัมพันธ์ การส่งเสริมกิจกรรม

ท่ีสนับสนุนการดำาเนินงานให้เกิด

ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น การสร้าง

มูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์และบริการ	

การคิดค้นพัฒนานวัตกรรมที่ เป็น

ความต้องการของสังคม การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง การมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม	

	 อย่างไรก็ตามกลุ่ม บริษัท

อินเตอร์ลิ้งค์ ได้เล็งเห็นถึงความ

สำาคัญของทุกกิจกรรมที่สามารถ

สร้างประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า ซึ่งเป็น

แนวทางที่เชื่อว่าจะสามารถนำาพา

ธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไป

กับการพัฒนาสังคมอย่างแท้จริง
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	 บริ ษัทฯ มีความมุ่ งมั่นที่

จะให้ลูกค้าหรือผู้ ใช้บริการได้รับ

ประโยชน์สูงสุด ท้ังด้านคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์และราคาที่ยุติธรรม	 ตลอด

จนมุ่งพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพ

ที่ ยั่ งยืน เพื่ อสร้ างความเช่ือมั่ น

และความมั่นใจให้กับลูกค้าหรือผู้

ใช้บริการ โดยคำานึงถึงการบริหาร

จัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ตั้งแต่

การบริการที่ดี		สะดวก		รวดเร็ว		และ

ประทับใจ เพื่อรักษาความเชื่อมั่น

และความพึงพอใจของลูกค้า	

	 รวมทั้ งจัดให้มีหน่วยงาน

ดูแลรับผิดชอบในการให้ข้อเสนอ

แนะเกี่ยวกับสินค้าและบริการ	 ให้คำา

ปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์วิธีการแก้

ปัญหา และรับข้อร้องเรียนเพื่อให้

ลูกค้าได้รับความพึงพอใจและตอบ

สนองความต้องการของลูกค้าอย่าง

สูงสุดทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และการ

บริการ โดยดำาเนินการตามจรรยา

บรรณทางธุรกิจ หลักการกำากับดูแล

กิจการที่ดี อย่างเคร่งครัด บริษัทฯ	

ให้ความสำาคัญต่อการรับประกัน

สินค้าและบริการภายใต้เงื่อนไข	เวลา

ที่เหมาะสม มีระบบการรับข้อร้อง

การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า

เรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ผ่าน

ช่องทางการรับข้อร้องเรียนหลาย

ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ของบริษัทฯ	

อีเมล์ และโทรศัพท์ พร้อมกับมีการ

ติดตามและประเมินผลการจัดการ

ข้อร้องเรียนการดำา เนินการของ

บริษัท	 การจัดให้มีการประเมินความ

พึงพอใจของลูกค้าในทุกผลิตภัณฑ์

และบริการเป็นประจำาอย่างต่อเนื่อง 

การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า	มี

การจัดประชุม/เยี่ยมเยียนกิจการของ

ลูกค้าอย่างสม่ำาเสมอเพ่ือรับฟังความ

คิดเห็นของลูกค้า เพื่อที่จะได้นำามา

วิเคราะห์ปรับปรุงสินค้าและบริการ

ให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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	 เพื่อรักษาความเชื่อมั่นและ
ความพึงพอใจของลูกค้า บริษัทฯ มี
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อร้องเรียนของลูกค้า เพื่อประเมิน
และรับฟังความคิดเห็นจากทางลูกค้า
เพื่อที่จะได้นำามาปรับปรุงสินค้าและ
บริการให้มีคุณภาพดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
โ ดยมี ก า รประมวลผลจากกลุ่ ม
ตัวอย่างจำานวน 249 บริษัท สำาหรับ
ปี 2558 จากผลสำารวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจด้านการบริการของพนักงานขายและเลขาฝ่ายขาย

ความพึงพอใจด้านการบริการหลังการขาย 

	 จ า ก ผ ล สำ า ร ว จ

ความพึงพอใจต่อความ

กระตือรือร้นและเอาใจ

ใส่ของพนักงานขายและ

เลขาฝ่ายขาย	 พบว่าลูกค้า

ที่ ตอบแบบสอบถามใน

หัวข้อนี้	จำานวน	249	คน	มี

ความพอใจทั้งสิ้น	 249	คน	

หรือคิดเป็น	100%

	 จ า ก ผ ล สำ า ร ว จ

ค ว ามพึ ง พอ ใจ ต่ อ ก า ร

บริการหลังการขายของ

พนักงานขายและเลขาฝ่าย

ขาย พบว่าลูกค้าที่ตอบ

แบบสอบถามในหัวข้อนี้

จำานวน 248 คน โดยไม่

สามารถประเมินได้ 1 คน	

หรือคิดเป็น 0.4%	 มีความ

พอใจทั้งสิ้น 247 คน หรือ

คิดเป็น 99.19% และไม่

พอใจทั้งสิ้น	1	คน	หรือคิด

เป็น	0.4%

ลูกค้าในสินค้าและบริการของบริษัทฯ
สามารถสรุปผลได้ดังต่อไปนี้
	 ด้ านการบริการของฝ่ าย
จัดจำาหน่าย ตามหัวข้อ การบริการ
ของพนักงานขายและเลขาฝ่ายขาย	
อยู่ในเกณฑ์ “พอใจมาก” ด้านการ
บริการของแผนกวิศวกรรมและช่าง
เทคนิค ตามหัวข้อ การให้คำาแนะนำา
ปรึกษา,	 ทีมวิศวกร	 ช่างติดตั้งทำางาน
ได้มีคุณภาพ เสร็จตามกำาหนด อยู่ใน

เกณฑ์ “พอใจมาก” สำาหรับด้านการ
บริการของแผนกคลังสินค้าและจัด
ส่งสินค้า การจัดส่งสินค้าได้ตรงตาม
เวลาที่กำาหนด อยู่ในเกณฑ์ “พอใจ”
ส่วนสินค้าที่ถูกจัดส่งครบถ้วนถูกต้อง
ไม่เสียหายอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์	และ
มารยาทการพูดจาของพนักงานจัดส่ง
สินค้า อยู่ในเกณฑ์	“พอใจมาก”	
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ความพึงพอใจด้านการให้คำาแนะนำา ปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง ของ วิศวกรด้าน เทคนิค

ความพึงพอใจด้านการจัดส่งสินค้าได้ตรงตามเวลาที่กำาหนด

	 จากผลสำารวจความพึงพอใจต่อการให้คำาแนะนำา	ปรึกษา	ของวิศวกรด้าน	เทคนิค	ออกแบบ	ติดตั้ง	พบว่าลูกค้า

ที่ตอบแบบสอบถามในหัวข้อนี้	จำานวน	237	คน	โดยไม่กรอกข้อมูล	2	คน	หรือคิดเป็น	0.8	%	และไม่สามารถประเมิน

ได้	10	คน	หรือคิดเป็น	4.02	%	มีความพอใจทั้งสิ้น	236	คน	หรือคิดเป็น	94.78%	และไม่พอใจทั้งสิ้น	1	คน	หรือคิดเป็น	

0.4%

	 จากผลสำารวจความพึงพอใจต่อการจัดส่งสินค้าได้ตรงตามเวลาที่กำาหนด พบว่าลูกค้าที่ตอบแบบสอบถามใน

หัวข้อนี้	จำานวน	249	คน	มีความพอใจทั้งสิ้น	246	คน	หรือคิดเป็น	98.79%	และไม่พอใจทั้งสิ้น	3	คน	หรือคิดเป็น	1.2%	
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นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการ
ดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

	 กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ มีความมุ่งมั่นใน

การนำาเทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศไทย มุ่งเน้นการ

สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการในแง่ที่ก่อให้เกิด

นวัตกรรมที่ผลต่อการขับเคลื่อนทางสังคม เศรษฐกิจ	

การเปลี่ยนแปลง	และ	การพัฒนาประเทศ	มีการดำาเนิน

การส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่นวัตกรรมจาก

การดำาเนินธุรกิจ ท้ังในระดับกระบวนการทำางาน

และ ในระดับความร่วมมือระหว่างองค์กร รวมถึงการ

พัฒนานวัตกรรมท่ีมีส่วนช่วยแก้ไข และ ตอบสนอง

ความต้องการของสังคม เพื่อรองรับการพัฒนาทางด้าน

เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
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โครงการสัมมนานวัตกรรมสินค้าและการบริการ

	 เพื่อให้ลูกค้าได้รู้จักกับเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับสายสัญญาณ และ ก้าวทันนวัตกรรมด้านการสื่อสาร

โทรคมนาคมของประเทศ บริษัทฯ	จึงจัดอบรมสัมมนา	ให้ความรู้	อัพเดตความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านสายสัญญาณ	

ทั้ง UTP, FIBER OPTIC, CCTV, LINK RACK, TELEPHONE และ MEDIA & VIDEO CONVERTER ให้แก่ลูกค้า กลุ่ม

ต่างๆ ทั้งราชการ รัฐวิสาหกิจ นักศึกษา ผู้รับเหมา และประชาชนที่สนใจ โดยมีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท 

อินเตอร์ลิ้งค์	คอมมิวนิเคชั่น	จำากัด	(มหาชน)	เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อต่างๆ	อาทิ

๐	Interlink	Training	Course		

๐	Advanced	Installation	Cabling	System

๐	Technology	of	Rack	for	Data	Center

๐	LINK	CCTV	CABLING	INNOVATION

๐	CCTV	Cable	and	Video	Convertor

๐	Special	Group	Seminar

๐	Product	Seminar	

๐	Fiber	Optic	&	Media	Converter

๐	Interlink	Road	Show	2015	Open	Cabling 

			Solution

๐	NETWORK	CABLING	FOR	THE	FUTURE

๐	Fiber	Optic	Communication	Technology	/	New			 

			Product	&	Product	Highlight

๐	LINK	CCTV	CABLING	INNOVATION	ที่สุดของสาย	 

			CCTV	คมชัดไม่สะดุด

๐	หัวข้อสัมมนา	“TELEPHONE	OPEN	CABLING”

๐	หัวข้อสัมมนา	Telephone	Solution

๐	หัวข้อสัมมนา		สายสัญญาณ...ท่ีเหนือกว่ามาตรฐานสากล

๐	หัวข้อสัมมนา		สายโทรศัพท์ตกยุคเเล้วจริงหรือ
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โครงการความร่วมมือการเผยแพร่นวัตกรรม

Campus Tour 
	 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำากัด (มหาชน) จัดให้มี
โครงการ Campus Tour ตามสถาบันระดับอุดมศึกษา	และ	อาชีวศึกษา	ทั่ว
ประเทศ	 เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านระบบสายสัญญาณคอมพิวเตอร์และระบบ
โทรคมนาคม	 โดย	 มีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์	 คอมมิ
วนิเคชั่น จำากัด	 (มหาชน)	 เดินทางไปบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
ด้านสายสัญญาณ และเปิดโอกาสผู้ร่วมงานได้ทดลองทำางานกับอุปกรณ์และ
เครื่องมือต่างๆ เช่น การทดลองเข้าหัวต่อเข้ากับสายสัญญาณ	เป็นต้น

Cabling Contest

 โครงการ	 Cabling	 Contest การแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณในเมืองไทย	ที่จัดขึ้น	 เพื่อให้นิสิต	 นักศึกษา
ทั่วประเทศ ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพและเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสายสัญญาณที่ดีที่สุดในยุคปัจจุบัน โดยได้รับความร่วม
มือจากทางกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและสำานักนายก

นวัตกรรมด้านการบริการ

๐ One Stop Service : โดยทีมเลขาฝ่ายขายที่ผ่านการอบรมทั้งด้านเทคนิคและการบริการ การให้ข้อมูลทางเทคนิค

การตอบรับการสั่งซื้อการประสานงานการจัดส่งสินค้าและการจัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้า พร้อมทั้งยังเป็นศูนย์กลางในการ

รับข้อความและติดตามงานแทนพนักงานขาย	เพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว	

๐ Lab Cabling : เพื่อการพัฒนาไปสู่การสร้างนวัตกรรม	และ	การเรียนรู้		บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	คอมมิวนิเคชั่น	จำากัด	

(มหาชน)	ได้ก่อตั้ง	Lab	Cabling	เพื่อคิดค้น		วิจัย	และพัฒนา	วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างอุปกรณ์		โดยมีการทดสอบ 

คุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องทดสอบที่มีประสิทธิภาพสูง	รวมทั้งทดสอบความมีเสถียรภาพของอุปกรณ์ต่างๆ	ให้เป็นไป

ตามมาตรฐานที่กำาหนด

๐ นวัตกรรมการจัดจำาหน่าย : ในด้านการขาย	บริษัทฯได้เปิดช่องทางการสั่งซื้อสินค้าโดยลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้า

และบริการผ่านระบบออนไลน์ได้ทันทีผ่านทางเว็บไซต	์www.interlink.co.th	และมีแคตตาล็อกสินค้าพร้อมราคา	ซึ่งมี

การปรับเปลี่ยนทุกๆ	6	เดือน	มีการเสนอราคาสินค้าให้ลูกค้าพิจารณาก่อนการตัดสินใจ	และหากมีการสั่งซื้อก็สามารถ

จะจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าภายในระยะเวลาไม่เกิน	3	วัน

รัฐมนตรี โดยมีนักเรียนในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา สมัคร
เข้าร่วมโครงการกว่า	 800	 คน	 จากทั่วประเทศ	 ในแต่ละป	ี และใน
ปี	2558 ที่ผ่านมา เราได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก	สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระองค์ทรงพระราชทานถ้วย
รางวัลสำาหรับผู้ชนะการแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณผู้ชนะเลิศ
ยังมีโอกาสไปแข่งขันในระดับเวทีโลก พร้อมกับโอกาสในการทำางาน
ร่วมกับ	กลุ่มบริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	โดยไม่มีเงื่อนไข	
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 บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ 

เทเลคอม จำากัด (มหาชน)  

 เป็นผู้ให้บริการโครงข่ายไฟ 

เ บ อ ร์ อ อ ฟ ติ ก ค ว า ม เ ร็ ว สู ง 

(Interlink Fiber Optic Network) 

ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ด้วยอุปกรณ์ 

IP network equipment ท่ีทันสมัย 

ที่สุด มีบริการที่สามารถรองรับการใช้

งาน	 โครงข่าย	 Fiber Optic	 ขั้นสูง,	 

MPLS, SDH และ DWDM รวมถึง

บริการอ่ืนๆ อาทิRedundancy, Ring 

Topologyaccess, Corporate	 data

transmissionsolutions, International

PrivateLeased CircuitServices,

Internet Protocol Transit services, 

MPLS-based	IP-VPN	service

นวัตกรรมการสร้างสรรค์ธุรกิจรูปแบบใหม่
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	 เ มื่ อ วั น ที่ 8 พฤษภาคม 

2555 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม	

จำากัด (มหาชน) ได้รับใบอนุญาต

ป ร ะกอบกิ จ ก า ร โ ท ร คมน าคม

แบบที่ 3 ประเภทมีโครงข่ายเป็น

ของตนเอง จากสำ านักงานคณะ

กรรมการการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ (กสทช.) เพื่อทำาธุรกิจเป็น

ผู้ ให้บริการวงจรสื่อสารความเร็ว

สูงไฟเบอร์ออฟติกผ่านโครงข่าย

Interlink Fiber Optic Network 

ท่ัวไทย โดยได้ก่อสร้างโครงข่าย

เคเบิลใยแก้วนำาแสงตามเส้นทาง

หลัก (Main Link) ผ่านเส้นทางของ

การรถไฟแห่งประเทศไทย รวมไป

ถึงเส้นทางสำารอง (Backup Link)	

ตามแนวเสาไฟฟ้าครอบคลุมทั่วทุก

ภูมิภาคของประเทศ

	 นอกจากน้ีบริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ 

เทเลคอม จำากัด (มหาชน) ยังให้

บริการบนโครงข่ายของตัวเอง	100%	

ซึ่งทำาให้สามารถรับรองการบริการ	

และการแก้ไขปัญหาในระยะเวลาอัน

สั้น บนพื้นฐานของการรับประกัน	เสีย 

เปลีย่น ซอ่ม (MTTR) ภายใน 4		ชัว่โมง 

ทั่ วประเทศ ซึ่ ง ให้การดูแลโครง

ข่ายต่อเนื่องด้วย NMC (Network 

Management Center) ซึ่ ง เป็น

หน่วยงานที่คอยดูแลโครงข่าย เฝ้า

ระวังโครงข่าย รวมถึงการแจ้งเหตุ

เสียของบริการตลอด 24 ชั่วโมง

อีกทั้งมีทีม OMC (Operation and	

Maintenance	Center)s	ที่คอยออก

ตรวจสอบ ซ่อมบำารุงโครงข่าย เพื่อ

ให้ทุกการเชื่อมต่อของลูกค้าไม่สะดุด	

และเพื่อเติมเต็มความพึงพอใจของ

ลูกค้าในทุกบริการ
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การวางโครงข่ายที่แตกต่าง

	 การวางโครงข่าย Interlink 

Fiber	Optic	Network	เส้นทางหลัก

ตามแนวเส้นทางรถไฟของการรถไฟ

แห่งประเทศไทย ถือเป็น นวัตกรรม

การให้บริการที่แตกต่าง และมีความ

ปลอดภัยสูง สามารถ ลดความเสี่ยง	

ได้มากกว่าการวางโครงข่ายบนเสา

ไฟฟ้าบนถนนสาธารณะ กล่าวคือ	

เสาไฟฟ้าตามถนนสาธารณะมีโอกาสหักโค่นจากอุบัติเหตุบนท้องถนนได้มากกว่าเสาโทรเลขตามแนวรถไฟ ซ่ึงจะทำาให้

โครงข่ายสายสัญญาณของ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์	 เทเลคอม	 จำากัด	 (มหาชน) มีความเสถียรและมีความเป็นนวัตกรรมที่

แตกต่างจากผู้ให้บริการรายอื่น

Interlink Fiber Optic Network

	 ก า รออกแบบ โคร ง ข่ า ย 

Interlink Fiber Optic Network 

มีการ เลื อกใช้ สายสัญญาณและ

อุปกรณ์เชื่อมต่อที่ได้รับมาตรฐาน

อ เ ม ริ ก า บ ริ ษั ท อิ น เ ต อ ร์ ลิ้ ง ค์  

คอมมิวนิ เค ช่ัน จำ ากัด (มหาชน)

ซึ่งเป็นบริษัทแม่ มีคุณสมบัติเฉพาะ

สามารถทนต่อแรงดึง และป้องกัน

สัตว์กัดแทะทำาลายสายสัญญาณ

ออกแบบให้มี เปลื อกหุ้ ม 2 ชั้ น

(Double Jacket) ซึ่งจะช่วยป้องกัน

ปัญหาอันพึ งจะ เกิ ดจากการติด

ตั้ ง และยังนำาเอาเทคโนโลยีด้าน
วัสดุศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มการป้องกันและเพิ่มขีดความสามารถในการทนความร้อนหากเกิดเพลิงไหม้รวมถึง	

นวัตกรรม Low Smoke Zero Halogen ซึ่งเป็นวัสดุทางวิทยาศาสตร์ที่นำามาผสมกับวัสดุอื่นทำาให้มีประสิทธิภาพเมื่อ	

Jacket	ถูกไฟเผา	จะมีควันน้อย	และไม่มีสารพิษในควันไฟ	(Polyethylene)	เป็นชนิดของวัสดุที่นำามาทำา Jacket ซึ่งมี

ความทนทานต่อดินฟ้าอากาศอย่างมาก	และ	Flame	Retardant	 เป็นชนิดของวัสดุทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้วัสดุที่นำา

มาทำา	Jacket	ไม่เกิดการลามไฟ
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MPLS (Multiprotocol Label Switching)

	 บริ ษัท อินเตอร์ลิ้ งค์ เทเลคอม จำากัด (มหาชน) ไ ด้ทำาการติด ต้ัง เทคโนโลยี MPLS เ พ่ือเพิ่มรูป

แบบการให้บริการ บนโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติค แก่ลูกค้า ทำาให้ลูกค้าสามารถใช้ประโยชน์จากเครือข่าย 

เดียวกันกับที่ลูกค้ามีอยู่ เดิม ในการใช้งานท่ีหลากหลายขึ้น แทนที่จะต้องลงทุนในการสร้างระบบเครือข่าย 

ที่ แ ยกจ ากกั นหลายๆระบบ บริ ก า ร MPLS (Mu l t i P r o to co l L abe l Sw i t ch i n g ) ขอ ง บริ ษั ท

อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำากัด (มหาชน) สามารถส่งข้อมูลท่ีมีความสำาคัญมากกว่าข้อมูลอื่นๆ โดยมีการรับรองคุณภาพ

ในการให้บริการ QoS (Quality of Service) ซึ่งเป็นการลำาดับความสำาคัญของแอพพลิเคชั่นที่ลูกค้าต้องการจัดสรร ให้

เกิดขึ้นระหว่างกันในเครือข่ายระบบ MPLS ทำาให้สามารถใช้เครือข่ายในการสื่อสารทั้งภาพ เสียง	และข้อมูล	ผ่านระบบ

เครือข่ายเดียวกัน	มากกว่าที่จะแยกการสื่อสารผ่านระบบเสียง	และข้อมูลที่แยกจากกันเหมือนในอดีต
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Dark Fiber

	 การให้บริการ	Dark	Fiber	

ของ	บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	เทเลคอม	

จำากัด	 (มหาชน)	 นอกจากลูกค้าจะ

สามารถบริหารจัดการข้อมูลท่ีมี

ขนาดใหญ่ของตัวเองโดยอิสระแล้ว		

ทางบริษัท	 อินเตอร์ล้ิงค์	 เทเลคอม	
จำากัด (มหาชน) ยังจะคอยเป็นผู้ดูแลโครงข่ายใยแก้วนำาแสงให้มีการใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีทีมวิศวกรที่มี	ความ

เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ	อีกทั้งยังมีศูนย์ในการเฝ้าระวัง	รับแจ้งเหตุเสียและให้คำาปรึกษา	(Network	Management	Cent-

er)	ตลอด	24	ชม.	การให้บริการ	Dark	Fiber	ของ	บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค	์เทเลคอม	จำากัด	(มหาชน)		นั้นให้ความสำาคัญ

กับการสำารวจแนวสายสัญญาณในการติดตั้งหน้างานจริงให้กับลูกค้า	มีการออกแบบทางด้าน	Physical	ให้เป็นสองเส้น

ทางในการใช้งานมีทั้งเส้นทางหลัก	(Main	Link)	และเส้นทางสำารอง	(Backup	Link)	ออกแบบให้เส้นทางทั้งสองไม่มีการ

ทับซ้อนกันของเส้นทาง ซึ่งหากเป็นแนวที่ทับซ้อนกันในกรณีที่เกิดเหตุเสีย	เช่น	สายสัญญาณขาดเนื่อง	จากเสาไฟฟ้าหัก

โค่นที่เป็นแนวเดียวกัน	จะส่งผลให้การใช้งานของลูกค้าไม่สามารถใช้งานได้ทั้งสองเส้นทาง	ด้วยเหตุนี้ทาง	บริษัท	อินเต

อร์ลิ้งค์	 เทเลคอม	 จำากัด	 (มหาชน) มีขั้นตอนของการสำารวจแนวสายหน้างานจริงโดยทีมงานวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญ

ในเรื่องของการสำารวจ	 ไม่ให้เกิดแนวสายที่ทับซ้อนกันอย่างสิ้นเชิง	 โดยหลังจากมีการสำารวจแนวเส้นทางแล้ว	 ทางทีม

วิศวกรเองจะมีการหารือร่วมกับลูกค้าเพื่อชี้แจงแนวเส้นทาง	 รวมถึงข้อควรระวังในเรื่องของแนวเส้นทางร่วมกัน	 เพื่อ

ให้การบริการ	 Dark	 Fiber	 เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางลูกค้า	 และอีกส่วนที่ทางบริษัท	 อินเตอร์ลิ้งค์	 เทเลคอม	 จำากัด	

(มหาชน)	ให้ความสำาคัญ	คือ	มาตรฐานในการส่งมอบงานโดยทางอินเตอร์ลิ้งค์	เทเลคอม	ใช้มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ

ในระดับนานาชาติ	 (BERT	TEST)	เป็นเครื่องมือสำาคัญที่สามารถทำาให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า	ผลที่ออกมาจากเครื่องมือวัดจะ

ได้มาตรฐานตามที่ลูกค้าต้องการ
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International Private Leased Circuit (IPLC)

	 บริการวงจรสื่อสารข้อมูลส่วนตัวความเร็วสูง

ระหว่างประเทศ (International Private Leased 

Circuit หรือ IPLC) ของทางบริษัท อินเตอร์ล้ิงค์	

เทเลคอม จำากัด (มหาชน) สามารถให้บริการเชื่อม

ต่อจากทุกพื้นที่ในประเทศไทยไปยังทุกประเทศทั่ว

โลกภายใต้ความร่วมมือกับผู้ให้บริการในต่างประเทศ

(Global Network Operator) ด้วยโครงข่ายท่ีมี

ความปลอดภัยสูง อีกทั้งเทคโนโลยีที่เลือกใช้ถือเป็น

เทคโนโลยีสากลที่ได้รับการยอมรับจากผู้ให้บริการ		

สำาหรับโครงข่ายท่ีทางบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม		

จำากัด (มหาชน) ให้บริการนั้น บริษัทฯ เลือกที่จะเชื่อม

ต่อกับประเทศเพื่อนบ้านโดยตรงผ่านทางผู้ให้บริการ

ในประเทศนั้นๆ ทำาให้เกิดการรับส่งข้อมูลที่รวดเร็ว	

ข้อมูลมีความปลอดภัย	และมีความเสถียรสูงสุด

Cloud Service

	 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำากัด (มหาชน) ได้มีการนำาจุดแข็งในส่วนของ การให้บริการโครงข่าย 

Fiber	Optic	ที่มีความเสถียรสูงสุดเข้ามารวมในการสร้างบริการ	Cloud	Service	โดยมองว่าจะเป็น	Private	Cloud	ที่

สมบูรณ์ที่สุด	การให้บริการ	Cloud	Service	ของ	บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	เทเลคอม	จำากัด	(มหาชน)	มีการออกแบบร่วมกัน 

ให้มีทั้งอุปกรณ์หลักและสำารองเพื่อให้การให้บริการมีการทำางานได้ตลอดเวลา	โดยที่ไม่ติดขัด		อีกทั้งการให้บริการยังให้

ความสำาคัญกับเรื่องของ	Software	as	a	service	(SaaS)	ที่ช่วยให้ผู้ใช้บริการมีทางเลือกในการใช้งาน	สามารถประหยัด

ต้นทุนในการใช้งานได้โดยไม่ต้องมีการลงทุนเองทั้งหมด	 มุ่งเน้นการให้	 บริการรูปแบบของไฮบริดคลาวด์	 (Hybrid	

Cloud)	ซึ่งให้ประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้บริการ	เพราะสามารถใช้ทั้ง	Private	Cloud	และ	Public	Cloud	ได้พร้อมๆกัน
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Wavelength

	 บริการ Wavelength	ของ	บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์ 

เทเลคอม จำากัด (มหาชน) มีการนำาเทคโนโลยีของ

อุปกรณ์ DWDM (Dense Wavelength Division 

Multiplexing) ซึ่งเป็นการเพิ่มประโยชน์จากโครงข่าย

ใยแก้วนำาแสง โดยการเป็นผู้ให้บริการ Wavelength	

ของ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำากัด (มหาชน)	

ทำาให้ลูกค้าสามารถใช้งานข้อมูลขนาดใหญ่ได้ โดยไม่

จำากัดเรื่องของ	 protocol	 ต่างๆ	 ทำาให้ลูกค้าสามารถใช ้

Multimedia และ Broadband โดยไม่ต้องลงทุนอุปกรณ์

ปลายทาง (Terminal Equipment) ซึ่งจะประหยัดการลงทุนและเวลาในการดำาเนินธุรกิจ สำาหรับ Wavelength

ที่ทาง อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอมให้บริการนั้นมีขนาดความกว้างของสัญญาณ	(Bandwidth)	2.5	Gbps.	ถึง	10	Gbps.	และ

ให้ความสำาคัญกับการวางระบบที่เป็นการทำางานทดแทนได้พร้อมกันในกรณีเกิดเหตุเสีย Redundancy ทั้งหมด เพื่อ

ให้การใช้งานมีระบบการทำางานแบบคู่ขนานกันไป	มีการใช้งานที่เป็น	Main	และ	Backup	สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา	

ถึงแม้ว่าเส้นทางใยแก้วนำาแสงเส้นใดเส้นหนึ่งมีปัญหาก็จะมีอีกเส้นทางสามารถทำางานได้ทันทีโดยที่ไม่กระทบกับการใช้

งานของลูกค้า	ซึ่งตรงตาม	วัตถุประสงค์ของการให้บริการของทางบริษัท	อินเตอร์ลิ้งค	์เทเลคอม	จำากัด	(มหาชน)	ที่เน้น

ธุรกิจของลูกค้าสำาคัญที่สุด	
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	 บริการวงจรสื่อสารข้อมูล

ส่วนตัวความเร็วสู ง Broadcast 

Serv ice เป็นหนึ่ ง ในบริการของ

บริ ษัท อิน เตอร์ ลิ้ งค์ เท เลคอม

จำากัด (มหาชน) ปัจจุบันกลุ่มธุรกิจ

บรอดแคสต์ (Broadcast) ได้มีระบบ

การออกอากาศที่เป็นรูปแบบของทีวี

ดิจิตอลที่ให้คุณภาพของสัญญาณ ที่มี 

ความละเอียดสูง	ส่งผลให้การส่งข้อมูล 

ไปยังสถานีการออกอากาศต้องมี

ความคมชัด จึงเป็นตัวแปรของการใช้ 

ความกว้างของสัญญาณในการ	ส่งที่สูง 

ตามไปดว้ย			สำาหรบั	บรษิทั		อนิเตอรล์ิง้ค ์

เทเลคอม จำากัด (มหาชน) เราเป็น

โครงข่ ายที่ รองรับการให้บริการ

ในรูปแบบของธุ รกิจบรอดแคสต์  

อย่าง เต็มประสิทธิภาพ มีการนำา

เ สนอ โซลู ช่ั น ในการส่ ง สัญญาณ

และออกอากาศที่หลากหลาย โดยทีม

งาน วิศวกรรมที่มีประสบการณ์ ของ

แต่ละสถานีฐานท่ีเป็นต้นทางในการ

ออกอากาศ เรามีการนำาอุปกรณ์ที่มี

ความพร้อมในการใช้งานไปติดตั้งยัง

สถานีฐานต้นทาง เพื่อรองรับการใช้

บริการของลูกค้านอกจากนี้การวาง

ระบบให้กับ ลูกค้าในกลุ่มธุรกิจบร

อดแคสต์ทุกราย บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ 

เทเลคอม จำากัด (มหาชน) ให้ความ

สำาคัญกับการออกแบบ ทั้งในแง่ของ

เส้นทางของสายสัญญาณในการออก

อากาศ หรืออุปกรณ์ต่างๆที่มีความ

จำาเป็นในการใช้งาน เป็นรูปแบบของ 

Redundancy ทั้งหมด เช่น สาย

สัญญาณ Fiber Optic ท่ีใช้สำาหรับ

การออกอากาศต้องมีอย่างน้อยสอง

เส้นทางในการส่งสัญญาณเพื่อเป็น

เส้นทางหลัก (Main Link) และเส้น

ทางสำารอง (Backup Link) รวมถึง

ออกแบบให้ Fiber Optic มีการ

เดินสายมาจากชุมสายที่แตกต่างกัน

(Node) เพื่อไม่ให้เกิดเหตุ Single 

Point of Failure และที่สำาคัญตัว

อุปกรณ์ที่ใช้สำาหรับการส่งสัญญาณ	

(Encoder)	และรับสัญญาณ	 (Decoder) 

มีการเลือกใช้อุปกรณ์ที่ ได้รับการ

ยอมรับในระดับนานาชาติ

บริการที่แตกต่าง
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Network Management Center (NMC)

	 ศูนย์บริการโครงข่าย Network Management Center (NMC) ของ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำากัด	

(มหาชน) มกีารดำาเนนิงาน ตดิตาม ดแูล เฝา้ระวงั พร้อมแกไ้ขปญัหาการเชือ่มต่อโครงขา่ย ตลอด 24 ชัว่โมง มกีาร	วเิคราะห ์

ข้อมูล และประเมินประสิทธิภาพการทำางานของระบบ วางแผน แก้ไขปัญหา กรณีระบบขัดข้องโดยทีมผู้เชี่ยวชาญของ 

บรษัิท อินเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม จำากดั (มหาชน) ตลอด 24 ชัว่โมง และ มทีมีวศิวกร OMC (Operation and		Mantenence 

Center)	ครอบคลุมทั่วประเทศกว่า	38	ศูนย์	ที่คอยปฏิบัติการในพื้นที่ต่างๆ	ตลอด	24	ชั่วโมง	Hotline	02-181-1188	

และ	02-105-4293

Miracle eyes

	 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม	

จำากัด (มหาชน) ได้เข้าร่วม โครงการ	

Miracle	 eyes	 หรือ	 โครงการระบบแจ้ง

เหตุด้วยกล้องทีวีวงจรปิด โดยโครงการ

น้ีเป็นการเช่ือมโยงโครงข่ายไฟเบอร์ออฟ

ติคของ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม	

จำากัด	 (มหาชน)	 ไปในทุกๆ	สถานีตำารวจ

ท้ังหมดของโครงการเพื่อให้กล้องทีวี

วงจรปิดสามารถเข้าถึงในทุกๆ จุดการติด

ตั้ง	ด้วยเทคโนโลยีไฟเบอร์ออฟติคถือเป็น

โครงข่ายที่เสถียรที่สุดในปัจจุบัน ถือเป็นการลดช่องโหว่ของเทคโนโลยี โครงการท่ีเกิดข้ึนนี้เพ่ือดูแลความปลอดภัยใน

ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ในเขตความดูแลของกองบัญชาการตำารวจนครบาล		

โดยใช้ระบบกล้องวงจรปิดผสานกับ	โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของ	บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	เทเลคอม	จำากัด	(มหาชน)			

เพื่อป้องกัน	และปราบปรามอาชญากรรมให้ลดน้อยลง	 	 รวมทั้งมีการพัฒนาระบบเพื่อรองรับโครงการบ้านปลอดภัยใน

ช่วงเทศกาลต่างๆที่ประชาชนไม่อยู่บ้าน	โดยทางอินเตอร์ลิ้งค์	เทเลคอม	ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาโครงการนี้ให้

มีความก้าวหน้า	และสามารถให้บริการกับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 เ พื่ อ พั ฒ น า ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร

อินเทอร์เน็ตและต่อยอดธุรกิจการให้บริการ

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง			บริษัท		อินเตอร์ล้ิงค์ 

เทเลคอม จำากัด (มหาชน) ได้ลงนามบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อร่วม

กัน พัฒนาต่ อยอดธุ รกิ จการ ให้บริ ก าร

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในโครงการอาคาร

ชุดพักอาศัยและอาคารสำานักงาน ร่วมกับ	

นวัตกรรมการพัฒนาการให้บริการอินเตอร์เน็ต

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย	จำากัด	(มหาชน)	โดย	บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	เทเลคอม	จำากัด	(มหาชน)	จะเป็นผู้

ให้บริการไฟเบอร์ออฟติคในทุกๆ	พื้นที่ของการให้บริการอินเตอร์เน็ต	เนื่องจากมีโครงข่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศ
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 ศูนย์บริการ คลาวคอมพิวต้ิงค์ 

( C l oud Compu t i n g ) และ 

ศู นย์ สำ า รองข้ อมู ล (D i sa s te r 

Recovery) ท่ีปลอดภัยและทันสมัย

ที่สุด ภายใต้การดำาเนินงานของ 

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำากัด 

(มหาชน) ถูกออกแบบและสร้าง

ขึ้นเพื่อใช้เป็นศูนย์สำารองข้อมูล

โดยเฉพาะ อ้างอิงตามมาตรฐาน

ข้อกำ าหนดของ Data Center 

ประเภทTIER 3 Standard เปิดให้

บริการตลอด 24 ชั่วโมง ศูนย์ข้อมูล 

Data Center ของบริษัทฯ มีพื้นที่

ขนาด 1,800 ตารางเมตร ตั้งอยู่ที่ 

9/1 ซ.01 กาญจนาภิ เษก 5/5 

ถ.กาญจนาภิเษก แขวงท่าแร้ง เขต

บางเขน กรุงเทพฯ 10220

Interlink Data Center
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	 ก า ร อ อ ก แบบท า ง ด้ า น
เทคนิค	Data	Center	คำานึงถึงเสถียร 
ภาพในการให้บริการโดยคำานึงถึง
ระบบไฟฟ้าเป็นสำาคัญ	 โดยออกแบบ
ให้เปน็			2N				เช่น	ระบบไฟจากการไฟฟ้า 
ดำาเนินการจัดสรรระบบไฟฟ้าโดย
แยกสายไฟฟ้า Main ออกเป็น 2	
Feeder ทำาให้ป้องกันความเสี่ยง
หรืออุบติเหตที่จะก่อให้เกิดความ
เสียหาย	 เช่น	 สายไฟฟ้า	 Main	 ขาด 
ส่ งผลให้ ระบบการให้บริ การ ไม่
สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง	
เป็นต้น	การออกแบบยังคำานึงถึงเรื่อง
ของสิ่งแวดล้อม การใช้งานพลังงาน
อย่างเหมาะสม และคำานึงถึงการ
ประหยัดพลังงานทรัพยากรไฟฟ้า	
เนื่องจาก	 Data	 Center	 ส่วนใหญ่
จะใช้ไฟฟ้าอย่างมหาศาล	 ดำาเนินการ
ป้องกันความร้อนจากภายนอกด้วย
ผนังและหลังคาที่มีการซ้อนทับกันถึง	
2	ชั้น	 (Double	 roof),	Floor	 load	
1,000kg/sqm และการออกแบบให้
มีระบบไหลเวียนอากาศภายในห้อง

คอมพิวเตอร์อย่างดี โดยการยกพื้น	
Rasied	floor	สูงถึง	75	cm	รวมถึง 
การจัดทำาห้องเก็บความเย็นแยก	
(Cold	 Containment)	 เพื่อเก็บกัก
ความเย็นไว้จ่ายให้กับอุปกรณ์ และ
แยกไอร้อนที่ออกจากอุปกรณ์ไม่ให้
เข้าไปผสมกับลมเย็นได้จากระบบ
ปรับอากาศได้ ส่งผลให้เครื่องปรับ
อากาศมีประสิทธิภาพการทำาความ
เย็นสูงสุดรวมท้ังประหยัดพลังงานอีก
ด้วย
	 นอกจากการออกแบบทาง
วิศวกรรมที่ ใส่ ใจแล้วนั้น ในส่วน
ของการให้บริการยังถือเป็นจุดเด่น
และจุดสำาคัญที่จะทำาให้เกิดความไว้
วางใจจากลูกค้า โดยรักษาคำามั่นต่อ
คุณภาพการให้บริการที่ได้ให้ไว้ตาม
มาตรฐานคือ	 99.98	 %	 รวมถึงการ
ดำาเนินงานด้าน Customization	
ทำาให้ผู้ใช้งานได้รับสิทธิและความ
เหมาะสมของการออกแบบติดตั้ง
เฉพาะตามความต้องการของลูกค้า
แต่ละราย ส่งผลให้ลูกค้าได้ Data	

center	 ที่ตรงตามความต้องการที่จะ
ใช้งานอย่างแท้จริง	 รวมไปถึงทีมงาน
ที่เฝ้าระวังคอยช่วยแก้ไขปัญหาตลอด	
24 ชั่วโมงก็ถือเป็นหัวใจหลักอันนึง
ของ	Interlink	Data	Center	เช่นกัน
	 Interlink	 Data	 Center	 มี
แผนที่จะขยายไปยังพื้นที่ให้บริการ
อื่นเพ่ือรองรับการใช้งานของลูกค้า	
ปัจจุบันได้วางโครงสร้างและแผน
งานเพื่อจัดสร้างศูนย์สำารองข้อมูล
แห่งใหม่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิม
ถึง 2 เท่า และมีกำาหนดแล้วเสร็จ
ในปี	 2016	 ซึ่งจะเข้ามาสอดรับกับ
ความต้องการท้ังภาครัฐและเอกชน
ได้เป็นอย่างพอดี “Interlink Data 
Center ยินดีที่จะให้บริการด้วย
สินค้าที่มีคุณภาพ บริการที่ดีกว่า
และราคาที่แข่งขันได้ พร้อมทั้งเป็น
พันธมิตรและผู้ช่วยในการนำาพา
ธุรกิจของลูกค้าไปสู่ความสำาเร็จร่วม
กัน”Interlink	Data	Center
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Interlink Data Center
Highest Reliability

๐	 ด้วยการออกแบบระบบไฟแบบ 2N ทำาให้มั่น 

ใจได้ว่าระบบไฟฟ้าที่ใช้งานจะเสถียร

Highest Speed Connectivity

๐	 ด้วยโครงข่ายใยแก้วนำาแสงของ Interlink	

Fiber Optic Network และการเข้ามาเชื่อมต่อเพื่อให้

บริการของผู้ให้บริการอื่นๆ (Carrie Neutral) ทำาให้

ประสิทธิภาพการเช่ือมต่อท้ังในและต่างประเทศทำาได้

อย่างไรข้อจำากัด

Environmental Friendly

๐	 ก า ร เ ลื อ ก ใช้ อุ ป ก รณ์ ส า ร เ คมี ใ นศู น ย์

ข้อมูลได้ใส่ใจและออกแบบพิเศษเพื่อรองรับด้าน 

สิ่งแวดล้อม รวมถึงการประหยัดพลังงานซึ่งจะเป็นผล

ในทางอ้อม

Global Standard

๐	 ด้วยมาตรฐาน ISO	 27001 และการออกแบบ

ตามหลักของ TIA 942 ทำาให้ศูนย์ข้อมูลของ Interlink	

สอดคล้องกับการรองรับมาตรฐานระดับโลก

Flexibility

๐	 ด้วยบริการท่ีนำาเอาลูกค้าเป็นท่ี ต้ังทำาให้

ออกแบบการให้บริการเป็นไปตามความต้องการของ

ลูกค้าเป็นหลัก

Best Location

๐	 การเดินทาง สะดวกสบาย โดยห่างจากทาง

ลงทางด่วนเพียง 5 นาที และยังห่างจากพื้นที่เสี่ยงหรือ

ออฟฟิศลูกค้าประมาณ 20-30 กิโลเมตร



รายงานความยั่งยืน ประจำ ปี 2558
กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำ กัด (มหาชน)

SUSTAINABILITY REPORT 2015     57

	 ธุรกิจวิศกรรมโครงการภายใต้การดำาเนินงานของ	บริษัท 
อินเตอร์ลิ้งค	์ เพาเวอร์	 แอนด์	 เอ็นเนอร์ยี่	 จำากัด	 ซึ่งเป็น 
ผู้ เชี่ยวชาญงานโครงการ Submarine Cable และ	
Transmission Line โดยเป็นผู้รับจ้างแบบ Turnkey	
ในการออกแบบ จัดหาและติดตั้งสายเคเบิลใต้ทะเล 
(Submarine	 Cable)	 สายเคเบิลใต้ดิน	 (Underground	
Cable) รวมถึง การก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูงระบบ	
115	เควี	 (115kV	Transmission	Line)	และงานวิศวกร
รมอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องกับสายเคเบิล	 โดยมีผลงานการ
ก่อสร้างให้แก่หน่วยงานสำาคัญๆของประเทศไทยเสมอมา 
อาทิ การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย	บริษัท	ทีโอท	ีจำากัด	 (มหาชน)	บริษัท	กสท	
โทรคมนาคม	จำากัด	(มหาชน)	โครงการก่อสร้างระบบสาย
สัญญาณและระบบเคเบ้ิลใยแก้วนำาแสง ท่ัวท้ังสนามบิน
สุวรรณภูม	ินอกจากนี้ยงัไดร้ับความไวว้างใจจาก	การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ให้รับผิดชอบในงานก่อสร้าง Submarine 
Cable	ระบบ	22kV	33kV	และ	115kV		เพื่อจ่ายกระแส
ไฟฟ้าและระบบสื่อสารไปยังเกาะต่างๆมากมายอาทิ	
เกาะล้าน	 เกาะสีชัง	 จังหวัดชลบุรี	 เกาะปูยู	 เกาะยาว	
จังหวัด	 สตูล	 เกาะมุกด์	 เกาะสุกร	 เกาะลิบง	 จังหวัดตรัง	
เกาะกูด	เกาะหมาก	จังหวัดตราด	และ	เกาะพะงัน	จังหวัด
สุราษฎร์ธาน	ีเป็นต้น

INTERLINK POWER & ENERGY COMPANY LIMITED
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การดำาเนินธุรกิจอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อม

	 กลุ่ม บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ มุ่งมั่นส่งเสริมการ

ดำาเนินธุรกิจอย่างใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและตอบสนอง

ความต้องการของผู้บริโภคในการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีปลอดภัย

และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการคิดค้นและพัฒนา

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการบริการที่ เป็นมิตรต่อ 

ส่ิงแวดล้อม ผ่านมุมมองใน 3 มิติ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์	

กระบวนการ	และ	การปลูกฝังจิตสำานึกให้พนักงานทุกคน

คำานึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม	 มีการวางกลยุทธ์

และแนวทางในการดำาเนินการผ่านส่วนงานต่างๆ ซึ่งผู้

บริหารเป็นกำาลังสำาคัญในการขับเคลื่อนแนวคิดดังกล่าว	

ก่อให้เกิดการดำาเนินงานที่เป็นระบบ โดยเฉพาะในเร่ือง

ของผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

เล็งเห็นว่าความยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ภายใต้การให้ความ

สำาคัญอย่างจริงจังของทุกกระบวนการของธุรกิจ	นอกจาก

นี้ยังส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและรณรงค์

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั้งภายในและภายนอก

องค์กรอย่างต่อเน่ือง ส่งเสริมให้ความรู้พนักงานในเร่ือง 

สิ่งแวดล้อมเพื่อปลูกฝังให้พนักงานทุกคนคำานึงถึงความรับ

ผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ	

	 บริษัทฯมุ่ งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

ด้วยความใส่ใจต่อผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น

ผลิตภัณฑ์ที่นำาเข้ามาจัดจำาหน่ายจึงอยู่ภายใต้มาตรฐาน

ทางด้านสิ่ งแวดล้อมของ RoHS (Restr ict ion of 

Hazardous Substances) ซึ่งเป็นระเบียบของสหภาพ

ยุโรป (Directive 2002/95/EC) รวมถึง Interlink 

Fiber Optic Network การออกแบบวางโครงข่ายเคเบิ้ล

ใยแก้วนำาแสงหลักตามแนวรถไฟ และการใช้ผลิตภัณฑ์

สาย Fiber Optic ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการ

ออกแบบศูนย์ Data Center ยังเน้นให้เกิดการประหยัด

พลังงานสูงสุด รวมทั้งการมีระเบียบปฏิบัติในการทำางาน

อย่างชัดเจน เพ่ือลดผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อม และ

ตระหนักถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อม

และใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า การใช้ทรัพยากร ทั้งในรูป

วัตถุดิบ	เงินทุน	บุคลากรและพลังงาน	ฯลฯ	
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ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
	 เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้วยความใส่ใจต่อผลก

ระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ	์ดังนั้นผลิตภัณฑ์

ที่นำาเข้ามาจัดจำาหน่ายจึงอยู่ภายใต้มาตรฐาน	 RoHS	 (Restriction	 of	

Hazardous	 Substances)	 ซึ่งเป็นระเบียบของสหภาพยุโรป	 (Direc-

tive	2002/95/EC)		ที่กำาหนดไว	้ มาตรฐาน	RoHS	 (Restriction	of	

Hazardous	 Substances)	 มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 จำากัดการใช้สารที่เป็น

พิษต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อันจะเป็น

ผลให้สามารถจัดการกับเศษซากขยะของผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัย

ต้นทุนการกำาจัดซากต่ำาลงและสามารถนำาไปรีไซเคิลได้ง่ายขึ้นรวมทั้งช่วยให้ชิ้นส่วนหรือวัสดุรีไซเคิลมีสารพิษน้อยลงโดย

ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯได้นำาเข้าและจัดจำาหน่ายนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองคุณภาพและผ่านการทดสอบแล้วว่าตรงตาม

ข้อกำาหนดทางด้านสารเคมีตามที่มาตรฐาน	RoSH	กำาหนดไว้	ได้แก่

1. ตะกั่ว (Pb)    ไม่เกิน  0.1%  โดยน้ำาหนัก

2. ปรอท (Hg)     ไม่เกิน  0.1%  โดยน้ำาหนัก

3. แคดเมี่ยม (Cd)     ไม่เกิน  0.01%  โดยน้ำาหนัก

4. เฮกซะวาเลนท์ (Cr-VI)    ไม่เกิน  0.1%  โดยน้ำาหนัก

5. โพลีโบรมิเนต  ไบเฟนนิลส์ (PBB) ไม่เกิน  0.1%  โดยน้ำาหนัก

6. โพลีโบรมิเนต ไดเฟนนิล อีเธอร์ (PBDE) ไม่เกิน  0.1%  โดยน้ำาหนัก



 60       SUSTAINABILITY REPORT 2015

	 โครงข่าย Interlink Fiber 

Op t i c Ne two r k ขอ ง บ ริ ษั ท 

อินเตอร์ล้ิงค์				เทเลคอม				จำากัด				(มหาชน) 

มีกระบวนการติดตั้งที่เกี่ยวข้องกับ

พื้นที่ ชุมชนอย่างหลีกเลี่ ยงไม่ ได้

ทำาให้การดำาเนินงานในทุกขั้นตอน	 

ต้องคำานึงถึงผลดีและผลเสียที่ตามมา 

อย่างรอบคอบมากที่สุด โดย บริษัท	

อินเตอร์ล้ิงค์	เทเลคอม	จำากัด	(มหาชน) 

ให้ความสำาคัญกับการนำาเทคโนโลยีที่

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเข้ามามีส่วน 

ร่วมในการดำาเนินงาน		ต้ังแต่การคัดเลือก 

ผลิตภัณฑ์ และ อุปกรณ์ที่ ได้ รับ

การรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน

สากล โดยเลือกใช้สายสัญญาณ	 

และ อุปกรณ์เช่ือมต่อที่มีคุณสมบัติ 

เฉพาะ ออกแบบสายสัญญาณให้มี

เปลือกหุ้ม	 2	 ชั้น	 (Double	 Jacket)	

INTERLINK FIBER OPTIC

ซึ่งจะช่วยป้องกันปัญหาอันพึงจะ

เกิดมาจากการติดตั้ง รวมถึงการนำา

เอาเทคโนโลยีด้านวัสดุศาสตร์ Low	

Smoke Zero Halogen ซึ่ ง เป็น

ชนิดของวัสดุทางวิทยาศาสตร์มา

ผสมกับวัสดุอื่นทำาให้มีประสิทธิภาพ

เมื่อ	 Jacket	 ถูกไฟเผาจะมีควันน้อย 

และไม่มีสารพิษในควันไฟ		Polyethylene 

เ ป็ น ช นิ ด ข อ ง วั ส ดุ ที่ นำ า ม า ทำ า 

Jacket ซ่ึงมีความทนทานต่อดิน

ฟ้าอากาศอย่างมาก และ Flame	

Retardant เป็นชนิดของวัสดุทาง

วิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้วัสดุที่นำามา

ทำา Jacket ไม่เกิดการลามไฟหาก

เกิดเพลิงไหม้	 ซึ่งบริษัท	 อินเตอร์ลิ้งค ์

คอมมิวนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)	ที่เป็น 

ผู้นำาเข้า	และจัดจำาหน่ายสายสัญญาณ 

ร า ย ใหญ่ ท่ี สุ ด ใ นอ า เ ซี ยน และ

เ ป็ น บ ริ ษั ท แ ม่ ข อ ง ก ลุ่ ม บ ริ ษั ท 

อินเตอร์ลิ้งค์

	 นอกจากการให้ความสำาคัญ

กับอุปกรณ์ โครงข่ายแล้ว บริษัท 

อิ น เ ตอ ร์ ลิ้ ง ค์ เ ท เ ลคอม จำ า กั ด	

(มหาชน) ยังมีกระบวนการสำารวจ

เส้นทางและจุดติดต้ังก่อนการดำาเนิน

งานเพ่ือให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน

ใกล้เคียงน้อยที่สุด รวมถึงใช้เส้นทาง 

ที่ระยะสั้นที่สุดเพื่อลดการใช้วัสดุ

อุปกรณ์ โดยได้ก่อสร้างโครงข่าย	

เคเบิลใยแก้วนำาแสงเส้นทางหลัก

ตามเส้นทางของการรถไฟแห่ ง

ประเทศไทย ซึ่งเป็นวิธีการที่มีความ

ปลอดภัยสูง สามารถลดความเสี่ยง

ได้มากกว่าการวางโครงข่ายตามเสา

ไฟฟ้าบนถนนสาธารณะ

โครงข่ายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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อย่างไรก็ตามยั งพบว่ า โครงการ 

Interlink Fiber Optic Network	

มีข้อดีต่อชุมชนที่ทำาการติดตั้งอีก

ประการหนึ่งคือเป็นโครงข่ายที่ไม่ได้

รับผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	

เพราะมีลักษณะเป็นฉนวนทั้งหมดจึง

ไม่มีความสามารถในการนำาไฟฟ้าไม่

ก่อให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจร

หรืออันตรายจากกระแสไฟฟ้า	 แม้จะ

เป็นบริเวณที่มีไฟฟ้าแรงสูงหรือเกิด

ฟ้าผ่าบ่อยครั้งก็ตาม	

	 นอกเหนือจากนี้ยั งมีการ

ป้องกันผลกระทบที่อาจเกินขึ้นตาม

มาจากการขัดข้องของอุปกรณ์ใน 

กระบวนการติดต้ังโครงข่าย	โดย	บริษัท 

อินเตอร์ล้ิงค์	เทเลคอม	จำากัด	(มหาชน) 

มีทีมงานช่าง และ วิศวกรที่มีความ

ชำานาญของธุรกิจวิศวกรรม ซึ่ งมี

ความเชี่ ยวชาญในการออกแบบ

ก่อสร้าง	 และติดตั้งระบบสื่อสารสาย

สัญญาณเคเบิลใยแก้วนำาแสง	มาช่วย

ดูแล	 วางแผน	 การบำารุงรักษาระบบ

โครงข่ายให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้

งานได้ตลอดเวลา ซึ่งการบำารุงรักษา

ระบบโครงข่ายแบ่งเป็น 2 ลักษณะ

สำาคัญคือ	การบำารุงรักษาตามกำาหนด 

(ScheduleMaintenance) ซึ่ ง

เป็นการซ่อมบำ ารุ งก่อนจะมี เหตุ

ขัดข้องเกิดขึ้น	 โดยจะมีการแจ้งเตือน

หรือประสานงานกับผู้ใช้บริการก่อน

เข้าซ่อมบำารุง และ การซ่อมบำารุง

กรณีเกิดเหตุขัดข้อง	 โดย	 ทีมวิศวกร	 

OMC	(Operation	and	Mantenence 

Center) ในพ้ืนท่ี	 ซ่ึงหากเกิดเหตุขัดข้อง 

ศูนย์ปฏิบัติการโครงข่าย Network	

Management	 Center	 (NMC)	 จะ

ประสานงานทีมซ่อมบำารุงเข้าแก้ไข

เหตุเสียตลอด	24	ชั่วโมง	
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Green DATA CENTER

ระบบทำาความเย็นที่มีประสิทธิภาพ

	 มีระบบทำาความเย็นซึ่งสามารถควบคุม

ท้ังอุณหภูมิและความชื้นได้อย่างเหมาะสมที่สุด 

สำาหรับอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ คือ 18	-	27	องศาเซลเซียส 

และให้มีความชื้นประมาณร้อยละร้อยละ 50 

+	ร้อยละ	10	รวมทั้งบริษัทฯ	ออกแบบให้มีการติด

ตั้งระบบทำาความเย็นสำารอง	 (N+1)	 เพื่อใช้ในกรณี

เกิดเหตุฉุกเฉิน	 ทั้งนี้	 การติดตั้งระบบทำาความเย็น

ที่มีประสิทธิภาพจะทำาให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และมีอายุการใช้งาน

ที่ยาวนานขึ้น

ระบบการประหยัดพลังงาน

	 หลักการออกแบบ Data Center นั้นได้มีการคำานึง

ถึงการใช้พลังงานเป็นหลักเพราะกว่า	 70%	 ของต้นทุนในการ

บริหารงานนั้นส่วนมากมาจากค่าไฟฟ้าทั้งสิ้น	 Interlink	 Data	

Center จึงออกแบบให้ผนังของห้อง	 Data	 Center	 สามารถ

เก็บกักความเย็นและจำากัดความชื้นอันจะเกิดขึ้นภายใน	 Data	

Center ได้ โดยเลือกใช้ผนังชนิดไอโซวอลล์ (Isowall) ที่ได้

รับมาตรฐาน GMP ซึ่งจะช่วยในการป้องกันความร้อนเก็บ

ความเย็น และจำากัดความชื้น สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตาม

ต้องการส่งผลให้เกิดการประหยัดพลังงาน นอกจากนั้นในการ

ออกแบบยังคำานึงถึงค่า	Power	Usage	Effectiveness	(PUE)	

ที่เป็นมาตรฐานการชี้วัดประสิทธิภาพของการใช้พลังงานไฟฟ้า

ใน	Data	Center	ซึ่ง	Interlink	Data	Center	นั้นมีการควบคุม

ให้มีค่า	PUE	ต่ำากว่า 2	เนื่องจากพบว่าศูนย์ข้อมูลโดยส่วนใหญ่

นั้นจะให้อัตราของ PUE	 ตั้งแต	่ 2	 ขึ้นไป	 อีกทั้งมีการศึกษา

แล้วว่า อัตรา PUE	 นั้นมีค่าได้ตั้งแต	่ 1 ขึ้นไป	 หากศูนย์	 Data	

Center	ให้ค่า	PUE	เข้าใกล้	1	มากเท่าไหร่	ยิ่งหมายถึงว่าศูนย์

ข้อมูลแห่งนั้นใช้พลังงานไฟฟ้าคุ้มค่ากับการให้บริการระบบ

สารสนเทศมากยิ่งขึ้นเท่านั้น
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การใช้สารเคมีที่ เป็นมิตรต่อสิ่ง

แวดล้อม

	 	 	 	 	 ในส่วนของการใช้สารเคมีใน 

Interlink Data Center นั้นทาง 

บริษัทฯ	ได้ให้ความสำาคัญกับประเด็น 

ของภาวะโลกร้อน	(Global	Warming) 

เป็นอย่างมากอันจะเห็นได้จากการ

เลือกใช้สารสารดับเพลิงประเภท

ที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมท่ีเรียกว่าสาร

NOVEC1230	ซ่ึงเป็นสารดับเพลิงประเภท 

Clean	 Agent มีความปลอดภัยและ 

เป็นมิ ตรต่ อสิ่ ง แวดล้ อมสู ง เมื่ อ

ฉี ดออกมาจะกลาย เป็ น ไอและ

ไ ม่ เ ห ลื อ สิ่ ง ต ก ค้ า ง ห ลั ง ก า ร ใช้

งานไม่ เป็นอันตรายต่อชีวิตและ

ทรั พ ย์ สิ น ห รื อ อุ ป ก รณ์ ภ า ย ใน	

Data Center มีค่าศักยภาพในการ

ทำาลายโอโซนเป็น ศูนย์ (Ozone 

Data Center แนวรักษ์โลก

	 การออกแบบที่เน้นเรื่องการ

ลดใช้พลังงาน ด้วยเทคโนโลยี Cold	

Containment เปรียบเสมือนการ

สร้างห้องควบคุมอุณหภูมิภายในห้อง	

Data Center อีกช้ันหน่ึง สามารถ

ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายใน

ห้อง Data Center การกักบริเวณ

ไหลเวียนของลมเย็นให้วิ่งผ่านไปยัง

อุปกรณ์ Server ต่างๆ ที่ถูกติดตั้ง

ภายในตู	้Rack	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การระบายความร้อน ไม่ก่อให้เกิด

ความร้อนสะสม ซึ่งจะช่วยยืดอายุ

การใช้งานของอุปกรณ์และประหยัด

พลังงานได้อย่างสูงสุด นอกจากนี้

การออกแบบอาคาร Data Center

ยังคำานึงถึงการป้องกันความร้อนท่ีเข้ามาจากภายนอกอาคาร ตลอดจนระบบ

ไหลเวียนอากาศภายใน	Data	Center

Depletion Potential, ODP = 0) ค่าศักยภาพในการทำาให้โลกร้อนเป็นหนึ่ง

(Global Warming Potential,	GWP = 1) ช่วงเวลาที่สารตกค้างในบรรยากาศ

เพียง 5 วัน (Atmospheric	lifetime	5	days)	รวมทั้งช่วงค่าความปลอดภัยต่อ

มนุษย์ (Safety	Margin) สูงกว่าสารเคมีประเภทอื่นๆ
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วิศวกรรมใส่ใจสิ่งแวดล้อม

	 ธุรกิจวิศกรรมภายใต้การ
ดำาเนินงานของ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์
เพาเวอร์	แอนด์	เอ็นเนอร์ย่ี	จำากัด	ซ่ึงเป็น 
ผู้เช่ียวชาญงานโครงการ Submarine 
Cable และ Transmission Line	
โดยเป็นผู้รับจ้างแบบ Turnkey ใน
การออกแบบ จัดหาและติดตั้งสาย 
เคเบิลใต้ทะเล	 (Submarine	 Cable)	
สายเคเบิลใต้ดิน (Underground	Cable) 
รวมถึง การก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 
ระบบ	115	เควี	(115kV	Transmission 
Line) มีประเด็นสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมโดยตรงอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็น
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม
จากการก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ทะเล	
Submarine Cable ซึ่งบริษัทฯได้
วางมาตรการในการลดผลกระทบ
ดังกล่าวโดยมีการประสานงานกับ
เจ้าของโครงการเพื่อป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน	มีการดำาเนินงาน 
จัดทำารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
เบ้ืองต้นก่อนการก่อสร้าง	และได้จัดทำา 

มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ 
ส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจ 
สอบคุณภาพส่ิงแวดล้อมท้ังในระหว่าง 
การก่อสร้าง และหลังการก่อสร้าง	
รวมถึง	การดำาเนินงานร่วมกับบริษัทฯ
ผู้ผลิตสายเคเบิลใต้ทะเลรายใหญ่
ของโลก	ระดับ	World	Class	ในการ
ร่วมประมูลโครงการในรูปแบบของ
กิจการค้าร่วม (Consortium) และ
มีการร่วมสำารวจพื้นที่ เส้นทางการ
ฝังสาย Submarine Cable ตั้งแต่
แนวชายฝั่งแผ่นดินใหญ่ไปยังฝั่งเกาะ
ต่างๆ ก่อนดำาเนินการก่อสร้าง ซึ่งมี
จุดประสงค์เพื่อเลือกเส้นทางการฝัง
สาย Submarine Cable ท่ีเหมาะ
สมที่สุดหลีกเลี่ยงจุดเสี่ยงอันตราย
ต่างๆ เช่น แนวโขดหินใต้ทะเล แนว
ปะการัง แนวที่มีเรือมาทอดสมอทำา
ประมง แนวซากปรักหักพัง	 แนวหญ้า 
ทะเล ฯลฯ เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบ
หรือเกิดผลกระทบน้อยที่สุดต่อสิ่ง
แวดล้อมใต้ท้องทะเลพร้อมทั้งหาวิธี
หลีกเลี่ยงและป้องกันผลกระทบท่ี

อาจเกิดขึ้น อาทิ การฝังสายเคเบิลใต้
ทะเลลึกลงไปใต้พ้ืนท้องทะเลไม่น้อย
กว่า 1.50 เมตร เพื่อป้องกันผลจาก
การทอดสมอของเรือประมง
	 ปัจจุบัน บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ 
เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำากัด	
ได้รับการรับรองระบบงานบริหาร
คุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรม	
(มอก.)	 ISO	9001:2008	เลขที่	QMS	 
09021/1215 จากสถาบันManagement 
System Certification Institute	
(Thailand) (MASCI) และ มีผลงาน
ก่อสร้างสายเคเบิลใต้ทะเลระบบ	
22kV 33kV และ 115kV เพื่อจ่าย
กระแสไฟฟ้าและระบบสื่อสารไปยัง
เกาะต่างๆมากมาย อาทิ เกาะล้าน
และเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี, เกาะปูยู
และเกาะยาว	จังหวัด	สตูล,	เกาะมุกด์	
เกาะสุกรและ เกาะลิบง จังหวัดตรัง,	
เกาะกูด เกาะหมาก จังหวัดตราด	
และ	 เกาะพะงัน	 จังหวัดสุราษฏร์ธานี	
เป็นต้น
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1. Bathymetric.Survey คือ วิธีการสำารวจและรายงานผลความลึกของระดับน้ำาทะเลของแนวร่องน้ำา (Corridor) 

ที่กำาหนดไว้	ตั้งแต่ฝั่งแผ่นดินใหญ่ถึงเกาะ

2. Sub Bottom Profiling Survey คือ	การสำารวจและรายงานผลสภาพชั้นดินใต้ทะเลเพื่อศึกษาสภาพชั้นดิน	ชั้น

หิน	และชั้นทรายใต้พื้นท้องทะเล

3. Side Scan Sonar คือ วิธีการสำารวจและรายงานผลการ Scan ตรวจสภาพใต้ท้องทะเล เพื่อหลีกเลี่ยงจุดเสี่ยง

อันตรายต่างๆ	เช่น	แนวโขดหิน	แนวซากปรักหักพัง	แนวปะการัง	และหญ้าทะเล

4. Topographic Survey	คือ	วิธีการสำารวจและรายงานผลการตรวจสภาพชั้นดินบริเวณชายฝั่งเพื่อเป็นแนวทาง

สำาหรับฝังสาย	Submarine	Cable	บนชายฝั่ง	(On	Land)	ไปยังจุดขึ้นจุดลง	ทั้งฝั่งแผ่นดินใหญ่และฝั่งเกาะ

การสำารวจสภาพสิ่งแวดล้อมใต้ท้องทะเลก่อนดำาเนินการก่อสร้าง (Method of Survey)

การลดผลกระทบด้านนิเวศวิทยาทางน้ำาและการประมง

	 บริษัทฯ	มีกระบวนการดำาเนินงานอย่างมีความใส่ใจต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	โดยเริ่มตั้งแต่วางแผนการดำาเนิน

งานตามข้อมูลที่ได้จากการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้น (Desk Top Study) จาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำาหนดแผนการดำาเนินงานทางด้านวิศวกรรมท่ีเกิดผลกระทบน้อยท่ีสุดแก่ระบบนิเวศวิทยา

รวมทั้งประเด็นเรื่องผลกระทบท่ีมีต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์ของชาวประมงโดยได้มีการเจรจาตกลงกับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่

เพื่อขออนุญาตให้บริษัทฯ เข้าไปดำาเนินโครงการ พร้อมทั้งชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยจากผลการดำาเนินงานที่ผ่านมา

พบว่าชาวบ้านในชุมชนรอบข้างมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
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การลดผลกระทบด้านสมุทรศาสตร์และสภาพภูมิประเทศ

	 การวางสายเคเบิลใต้ทะเลมีความเป็นไปได้อย่างสูง 
ที่จะส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิประเทศบริเวณชายฝ่ังทะเล 
ในช่วงระหว่างการติดต้ังเร่ิมต้ังแต่บริเวณจุดข้ึนบก (Landing
Point) เพราะต้องมีการเปิดหน้าดินบริเวณจุดนี้เพื่อวางสาย
เคเบิลจากทะเลเข้าสู่บ่อพักสายเคเบิล (Beach Manhole)
รวมทั้งอาจก่อให้เกิดน้ำาขุ่นตะกอนแขวนลอย ฝุ่นละออง
และเสียงดังรบกวน ซึ่งบริษัทฯ ได้วางมาตรการในการลด 
ผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ในช่วงดำาเนินการก่อสร้าง เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
จากกิจกรรมการก่อสร้าง รวมท้ังมาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อ 
เป็นการติดตามตรวจสอบและเปรียบเทียบคุณภาพน้ำาทะเล 
และการดำารงชีวิตของส่ิงมีชีวิตในทะเลท้ังในช่วงก่อ ระหว่าง 
และหลังการวางสายเคเบิลใต้ทะเลแล้วเสร็จ	 โดยมีการประสาน 
งานกับเจ้าของโครงการในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว
อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
อาทิ
๐	การจัดประชุมสำารวจความคิดเห็นก่อนทำาการวางสายเคเบิ้ลใต้ทะเลในพื้นที่ต่างๆ
๐	การปฏิบัติตามมาตรการ	ห้ามการขุดร่องน้ำาหรือการเปลี่ยนแปลงพื้นท้องทะเลในระยะ	1	กิโลเมตร	จากแนวปะการัง	 
			ยกเว้นการกระทำาเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ	
๐	การประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้าน	ชุมชน	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรู้ขั้นตอนการดำาเนินงาน		
๐ การควบคุมการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด	 เช่น	 หยุดปฏิบัติงานเม่ือมีคล่ืนน้ำาหรือกระแสลมแรง	 และงดใช้เคร่ืองจักรที่มีแหล่ง			 
			กำาเนิดเสียงดังในช่วงเวลากลางคืนฯลฯ
๐	ตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้มีความพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ
๐	การบันทึกพิกัดตำาแหน่งการวางเคเบิลใต้ทะเล	โดยมีการวางสายเคเบิลไปตามเส้นทางที่ได้กำาหนด
๐	แสดงทุ่นเครื่องหมายในช่วงบริเวณที่วางสายเคเบิล
๐	ใช้ทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงาน
๐	หลีกเลี่ยงพื้นที่อ่อนไหว	และเส้นทางที่อาจกีดขวางการคมนาคมทางทะเล
๐	การเจรจาตกลงกับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เพื่อขออนุญาตให้บริษัทฯเข้าไปดำาเนินโครงการ	
๐	การชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลการดำาเนินงานที่เกิดขึ้นจากผลการดำาเนินงาน
	 ทัง้น้ีบริษัทฯ	ไดม้กีารวางแผนการปฏบิตังิานอยา่งรดักมุและมกีารดำาเนนิงานใหเ้สรจ็ตามขัน้ตอนตามทีก่ำาหนดไว ้
เพือ่ใหส้ภาพภมูปิระเทศบรเิวณทีด่ำาเนนิโครงการสามารถกลบัคนืสูส่ภาพดัง้เดมิไดอ้ยา่งสมบรูณม์ากทีส่ดุในเวลาอนัรวดเรว็ 
รวมทัง้มกีารใชอ้ปุกรณแ์ละผลติภณัฑท์ีม่คีณุภาพตามาตรฐานสากลเพ่ือสร้างความปลอดภยัต่อชมุชน	สภาพแวดล้อมใตท้ะเล 
และสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของ	SUBMARINE	CABLE	ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
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	 “องค์ กรสี เขี ยว (G reen 

Organizat ion)” เป็นแนวทางที่

บริ ษัทฯยึดถือ เ ป็นแนวปฏิ บัติมา

ตั้งแต่ก่อตั้งองค์กรมุ่งเน้นการพัฒนา

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ ง

แวดล้อมทั้ งภายในและภายนอก

องค์กรตลอดห่วงโซ่อุปทาน มีการ

ดำาเนินการผ่านกิจกรรม โครงการ	

ต่างๆเกี่ยวข้องด้านความรับผิดชอบ

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งในองค์กร	

และในพื้นที่อื่นที่องค์กรเข้าไปมีส่วน

เกี่ยวข้อง โดยมีนโยบายและปฏิบัติ

ตามหลักการส่งเสริมการอนุ รักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรและพลังงาน

อย่างรู้คุณค่า การลดผลกระทบต่อสิ่ง

แวดล้อมและไม่ทำาลายระบบนิเวศน์

มีแนวทางในการจัดการของเสียอย่าง

มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการเลือกใช้

วัสดุอุปกรณ์	เครื่องใช้สำานักงานที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม	

องค์กรสีเขียว
(GREEN ORGANIZATION)

อาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

	 อ า ค า ร อิ น เ ต อ ร์ ลิ้ ง ค์

( Interlink Building) เป็นอาคาร

สำ านั ก ง าน ใหญ่ ของ กลุ่ มบริ ษั ท

อินเตอร์ลิ้งค์ ซึ่งได้รับการออกแบบ

ภายใต้แนวคิดของอาคารยั่ งยืน	

(Sustainable Building) มีการ

ว า ง รู ปแบบโคร งสร้ า งด้ ว ยการ

คำ านึ ง ถึ ง อ รรถประ โยชน์ ค ว าม

ปลอดภัย สภาพแวดล้อมท่ีดี และ

การประหยัดพลังงานสูงสุด โดย

ใช้หลักทดแทน บำาบัดและอนุรักษ์

มาเป็นแนวคิดในการสร้างอาคาร

และเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ภายใน

สำานักงาน ดังนี้เน้นการใช้แสงจากธรรมชาติควบคู่กับการใช้พลังงานไฟฟ้า

โดยการออกแบบให้ตัวอาคารมีกระจกล้อมรอบเพื่อประหยัดการใช้พลังงาน

ไฟฟ้าติดหน้าต่างประเภท Triple Glazed ฟิล์มกันแสง และฉนวนกันร้อน 

(Insulation) ที่กระจก เพื่อช่วยลดความร้อนและอุณหภูมิที่เกิดขึ้นกับอาคาร

ทำาให้เครื่องปรับอากาศใช้พลังงานในการทำางานน้อยลง
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การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน ควบคู่ไปกับการใช้แสง

สว่างจากธรรมชาติ โดยระบบแสงสว่างที่ประหยัด

พลังงานนั้นจะสามารถลดการผลิตความร้อนและลด

ความต้องการใช้ความเย็นจากเครื่องปรับอากาศด้วย

ทางหนึ่งการติดตั้งถังบำาบัดน้ำาเสียเพื่อบำาบัดน้ำาเสียท่ี

ถูกปล่อยออกจากอาคารก่อนปล่อยสู่ระบบสาธารณะ

การดูแลรักษาความปลอดภัยและการป้องกันจาก

การเกิด อัคคีภัยโดยการติดตั้งตัวจับควัน (Smoke 

Detector)

(Smoke Detector)

	 ด้วยความใส่ใจในการใช้ทรัพยากร

อย่างคุ้มค่า กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ จึงได้

กำาหนดวิธีการควบคุมและจัดการวัสดุเหลือ 

ใช้ ขยะมูลฝอย และของเสียอื่นๆ ยึดหลัก

การให้พนักงานทุกคนปฏิบัติงานและทำา

กิจกรรมทุกประเภทโดยให้เกิดขยะมูลฝอย

น้อยที่สุด มีการจัดการขยะอย่างถูกต้อง	 เริ่ม

ต้นต้ังแต่การแยกประเภทขยะ รวมทั้งการ

กำาจัดท่ีเหมาะสมและถูกวิธี สำาหรับขยะที่

อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ได้ว่าจ้างบริษัทผู้เชี่ยวชาญ	

นำาไปกำาจัดต่อไป โดยคำานึงถึงกำาจัดที่สอดคล้องกับกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องเป็นสำาคัญหลักการปฏิบัติ เริ่มต้นตั้งแต่การช่วยกัน

คนละเล็ก คนละน้อย อาทิ ปฏิบัติการลดละเลิก การบริโภค

พลังงานอย่างสิ้นเปลือง ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

เครื่องใช้ภายในสำานักงานให้ประหยัดมากที่สุด ให้พนักงาน

ตั้งระบบพักหน้าจอหรือปิดหน้าจอขณะไม่ใช้งาน จัดให้มีการ

ตรวจเช็คอุปกรณ์สำานักงานเป็นประจำาทุกป การเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศตามเวลาที่กำาหนด (ปิดในช่วงพักกลางวัน

12.00 น. - 13.00 น.) รวมท้ังมีการรณรงค์การประหยัดพลังงานไฟฟ้าของอุปกรณ์สำานักงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง	

ผ่านการประชาสัมพันธ์	หรือจัดบอร์ดนิทรรศการ เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำานึกของพนักงานเก่า ปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้แก่

พนักงานที่เข้ามาใหม่	สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจนกลายเป็นคุณลักษณะนิสัยที่ดีของพนักงาน
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 หลัก 3Rs เป็นหลักมาตรฐานสากลที่เป็นแนวปฏิบัติที่ ใช้ในการกำาจัดเศษซากของเสีย ซึ่งเป็นแนวทาง

ที่บริษัทฯนำามาใช้เป็นนโยบายในการดำาเนินงานเพื่อลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมจากการปฏิบัติงานใน

กระบวนการทำางานต่างๆถือเป็นกลไกในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนด้วยการใช้หลักการจัดสรรทรัพยากร

บุคคลผ่านการปลูกฝังแนวคิดพื้นฐานทางด้านการทำางานอย่างใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม 

3Rs”

 Reduce (ลดการใช้) คือ การลดการใช้ การบริโภค

ทรัพยากรที่ไม่จำาเป็น ลดการใช้สิ่งของฟุ่มเฟือย ประหยัด 

พอเพียง และเลือกใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการ ซึ่งเป็น

แนวปฏิบัติที่สามารถนำามาใช้ในกระบวนการทำางานของแต่ละ

บุคคลได้ เช่น ลดการใช้ถุงพลาสติก การปิดแอร์-ปิดไฟใน

ช่วงเวลาพักกลางวัน ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ได้ใช้งาน	

ปิดสวิตซ์ไฟทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้ การรณรงค์ให้ใช้บันได้แทน

การใช้ลิฟต์ การมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีฟังก์ชั่

นการทำางานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดและลดการเผาผลาญ

พลังงานมากที่สุด	เป็นต้น

 REUSE (ใช้ซ้ำา) คือ การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด		

การนำาสิ่งของที่ใช้งานแล้วกลับมาใช้งานอีก เพื่อให้เกิดการใช้

ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ไม่ทิ้งขว้างโดยไม่จำาเป็น ซึ่งเป็นหลักการ

ที่สามารถนำามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้เช่นกัน เช่น การใช้

ซ้ำาซองเอกสาร การนำากระดาษรายงานที่เขียนแล้ว 1 หน้า มาใช้

ในหน้าที่เหลือหรืออาจนำามาทำาเป็นกระดาษโน๊ต	

 RECYCLE (รีไซเคิล) คือ การนำาวัสดุท่ีไม่

ใช้แล้วมาแปรรูปโดยกรรมวิธีต่างๆ เช่น การนำาฝา

น้ำาอัดลม แผ่นซีดีท่ีเสีย หรือลูกแม็กซ์ท่ีใช้แล้ว ให้

กับ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล เพื่อ

ใช้หลอมทำาเป็นขาเทียม และไม้ค้ำาให้กับผู้พิการต่อ

ไป
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	 ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่

ผ่านมา กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ มี

ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาชุมชนและ

สังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ควบคู่ไปกับการดำาเนินธุรกิจของ

องค์กร มุ่ ง เน้น การส่ ง เสริมการ

ศึกษา การพัฒนาทักษะ การพัฒนา

ฝีมือแรงงาน รวมถึง การถ่ายทอด 

องค์ความรู้จากการดำาเนินธุรกิจ โดย

เล็งเห็นว่า การดำาเนินธุรกิจควบคู่กับ

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

และสังคมไปพร้อมกัน จะสามารถ

ด้านสังคมการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

ทำาให้ธุจกิจเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

และยั่งยืน และที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท	

อินเตอร์ลิ้งค์ ในฐานะกลุ่มธุรกิจใน

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ICT มีการดำาเนินงาน เกี่ยว

กับการส่งเสริมและสนับสนุนการ

มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

อย่างยั่งยืน ผ่านการจัดอบรมสัมมนา	

(Training Course) ต่างๆ มุ่งเน้น

การถ่ายทอดองค์ความรู้ ในรูปแบบ	

การฝึกอบรม สัมมนา ที่เกี่ยวข้องกับ

ระบบข่ายสายสัญญาณและอุปกรณ์

ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ทุกชนิด การ

เลือกใช้อุปกรณ์และการติดตั้งอย่าง

ถูกต้อง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รวมถึง	

การให้การสนับสนุนการศึกษา ผ่าน	

โครงการ Campus Tour การพัฒนา

ทักษะและฝีมือแรงงาน ผ่านโครงการ	

(Cabling Contest) และการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของคนในสังคมผ่านการ

จัดกิจกรรมเพ่ือสังคมต่างๆทั้งภายใน

และภายนอกองค์กร	
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Interlink Training Course  

	 เป็นหลักสูตรท่ีจัดข้ึนสำาหรับ	

บุคคลทั่วไป, พนักงานขายและการ

ตลาด, พนักงานจัดซื้อ, ช่างเทคนิค,	

ช่างไฟฟ้า, ช่างอาคาร, เจ้าหน้าท่ี IT	

เข้ารับการอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจ

พ้ืนฐานเบื้องต้นในการเลือกใช้สาย

สัญญาณ เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อ

ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความ

Basic of Open Cabling (Course 1) 

เข้าใจหลักการเบื้องต้นในการเลือกใช้

สายสัญญาณและอุปกรณ์ ในการเดิน

สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ ทั้งระบบ

สายLAN และระบบสายไฟเบอร์ออฟ

ติกได้ถูกต้อง รวมถึงความรู้เรื่องสาย

สัญญาณกล้องวงจรปิด (Coaxial) 

และสายสัญญาณโทรศัพท์ รวมถึง 

อุปกรณ์ท่ีต้องใช้กับระบบสายสัญญาณ 

ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงพ้ืนฐานของตู้

เก็บอุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ในระบบสาย

สัญญาณ โดยมีการให้ข้อมูลอย่าง

ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ทั้งใน

ด้านคุณภาพ วิธีการเลือกผลิตภัณฑ์

อย่างคุ้มค่า ราคาที่เหมาะสม การใช้

งานและบำารุงรักษา อันจะก่อให้เกิด

ประสิทธิภาพในการใช้งาน

	 เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อ

ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความ

เข้าใจในการเช่ือมต่อสายสัญญาณ

และสามารถติดตั้งระบบสายสัญญาณ

ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถใช้

เครื่องมือติดตั้งได้อย่างถูกต้อง รวมถึง

การทดสอบระบบสายสัญญาณตาม

มาตรฐานสากล ทั้งสาย LAN สาย	

Fiber	Optic	สายCCTV	

	 เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นสำาหรับ	 วิศวกร

มืออาชีพ วิศวกรผู้ออกแบบและ

ควบ คุม , I T Manage r , วิ ศวกร

ระบบคอมพิวเตอร์หรือวิศวกรด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	

เพื่ อ ให้ เข้ า ใจแก่นของระบบสาย

Advanced Installation Cabling Systems (Course 2)

Open Cabling Professional Design & Analysis (Course 3)

สัญญาณ โดยเฉพาะการออกแบบ

และวิ เคราะห์ระบบสายสัญญาณ	

Open Cabling สำาหรับทุกสภาพ

การใช้งานมาตรฐานของระบบสาย

สัญญาณ,โครงสร้างพื้นฐานของระบบ

สายสัญญาณ, การวิเคราะห์ลักษณะ,	

คุณสมบัติต่างๆ, การทดสอบ, การ

แก้ไขปัญหาระบบสายสัญญาณ UTP	

และระบบสายสัญญาณ	Fiber	Optic 

รวมทั้งหลักการออกแบบระบบสาย

สัญญาณ เพื่อให้การใช้งานเป็นไป

อย่างถูกต้องและตามมาตรฐานสากล
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	 โครงการเดินสายอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์	 โดยเริ่มจัดโครงการมาตั้งแต่ป	ี 2546	 มีวัตถุประสงค์เพื่อ

อบรมให้ความรู้ แนะนำาข้อมูลการใช้งานและวิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่าและอัพเดทเทรนด์ระบบสายสัญญาณที่

พัฒนามาเพื่อตอบสนองความต้องการในด้านระบบการสื่อสารแก่ผู้บริโภค	ทั้งในกลุ่มบริษัทเอกชน	รัฐบาล	รัฐวิสาหกิจ	

ผู้ค้าคอมพิวเตอร์ ผู้รับเหมาติดตั้ง ผู้ออกแบบ หรือบุคคลทั่วไป โดยดำาเนินการจัดโครงการตามจังหวัดต่างๆอย่าง

ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย	และ		CLMV	เพื่อให้ความรู้และตอบแทนผู้บริโภค

Roadshow  เปิดคอร์สอบรมตั้งแต่ปี 2546-ปัจจุบัน

Special Group Seminar เปิดคอร์สอบรมตั้งแต่ปี 2548

Product Seminar  เจาะลึกผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์

	 กิจกรรมสัมมนา ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการใช้งาน

อย่างถูกต้อง รวมทั้งยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความเห็น ของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย	ซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยงาน	5	กลุ่มหลัก	 ได้แก	่กลุ่มข้าราชการ	

(Government)	 กลุ่มรัฐวิสาหกิจ	 (State	 Enterprise)	 กลุ่มมหาวิทยาลัย 

(University)	กลุ่มผู้ให้คำาปรึกษาและออกแบบระบบสื่อสาร	(Consultants 

and Designers) และกลุ่มสื่อสารโทรคมนาคม (ICT) โดยผลจากการ

	 โครงการสัมมนาและการจัดแสดงผลิตภัณฑ์เพื่อนำาเสนอข้อมูล

ผลิ ตภัณฑ์และบริ การอย่ า ง เจาะลึ ก ใน ทุกระ ดับ ทั้ ง จุด เ ด่น - จุด ด้อย

วิธีการใช้ งาน การแก้ ไขปัญหา การให้ความรู้ เกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์หรือ

เทคโนโลยีใหม่ๆและวิธีการบำารุงรักษาตลอดวงจรของผลิตภัณฑ์ อันจะ

เป็นประโยชน์ในการสร้างความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างครบถ้วน

โดยแบ่งการจัดกิจกรรมออกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น		UTP	Coaxial Rack

Fiber optic Media Converter CCTV Video Converter ฯลฯ ซึ่งนอกจากจะเป็นการให้ความรู้ทางด้านผลิตภัณฑ์

แล้ว ยังถือเป็นการพัฒนาศักยภาพให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควบคู่ไปกับการดำาเนินงานของบริษัทฯ ส่งเสริมให้เกิดการ

คืนค่าคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน

ดำาเนินงานพบว่า	 ได้มีหน่วยงานต่างๆสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำานวนมาก	 ในระยะเวลาที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมแล้วกว่า	

12,000	หน่วยงาน	
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โครงการ สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ (Cabling Contest)

	 บริษัทฯ	มีส่วนร่วมในการก่อต้ัง 
สมาคม	เคเบิลล่ิงไทย							(Thailand	Cabling 
Association)	ซ่ึงเป็นสมาคมทางวิชาชีพ 
ด้ าน เครื อข่ ายสายสัญญาณและ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง มีการพัฒนา 
เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ และการ 
วิจัยทางด้านเครือข่ายสายสัญญาณ
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ นอกจากนี้ 
ยังได้ร่วมมือกับโครงการ สุดยอดฝีมือ 
สายสัญญาณ (Cabling Contest) 
บ ริษัท ฯ มีส่ว น ร่ว ม ใ น ก า ร ก่อ ต้ัง 
สมาคม เคเบิลลิ่งไทย (Thailand 
Cabling	Association)	ซึ่งเป็นสมาคม 
ทา ง วิ ช า ชี พ ด้ า น เ ค รื อ ข่ า ย ส า ย
สัญญาณและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง	
มีการพัฒนา เผยแพร่ความรู้ทาง
วิชาการ และ การวิจัยทางด้านเครือ
ข่ายสายสัญญาณร่วมกับหน่วยงาน
ต่างๆ นอกจากนี้ยั งได้ร่วมมือกับ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร	กระทรวงศึกษาธิการ	และ 
กระทรวงแรงงาน จัดการแข่งขัน 
Cabling Contest เพื่อเปิดโอกาสให้
นักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตร	ี และ
ระดับอาชีวศึกษา	ได้เรียนรู้เทคโนโลยี
สายสัญญาณที่ดีที่สุดในยุคปัจจุบัน
ผ่านกิจกรรมการอบรมและแข่งขัน	
ซ่ึงจะช่วยพัฒนาศักยภาพนักเรียน
นักศึกษา พร้อมต่อยอดทักษะและ

ความรู้ ในเวทีระดับโลก ยกระดับ
คุณภาพสถานศึกษาให้ทัด เทียม
ระดับนานาชาติ รองรับการเกิดขึ้น
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
หรือ AEC ซึ่งประสบการณ์ที่ผู้ร่วม
การแข่งขันจะได้รับในครั้งนี	้ นอกจาก
จะเป็นการพัฒนาทักษะฝีมือแล้ว ยัง
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ	
เพราะจะนำาไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยี
สายสัญญาณในประเทศไทยอใน
อนาคต		
	 ในส่วนของการแข่งขัน แบ่ง
เป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดย
ภาคปฏิบัติเป็นการแข่งขันเข้าหัวต่อ
กั บสายสัญญาณ LAN และการ
แข่งขันเข้าหัวต่อกับสาย COAXIAL	
โดยจะจัดรอบคัดเลือกทั่วทุกภูมิภาค
คือ ภาคเหนือที่ จั งหวัดเชียงใหม่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัด
ขอนแก่นภาคใต้ที่จังหวัดสงขลา	 ภาค
ตะวันออกที่จังหวัดระยอง และภาค
กลางที่กรุงเทพมหานคร ผู้ผ่านการ
คัดเลือก 55 คน จากทั่วประเทศ
จะได้รับสิทธิ์ เข้าไปแข่งขันรอบชิง
ชนะเลิศ ชิงรางวัลถ้วยพระราชทาน	
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี	 พร้อมเงินรางวัลมูลค่า	
100,000 บาท ส่วนรางวัลรองชนะ
เลิศอันดับ 1 จะได้รับถ้วยเกียรติยศ

จากนายกรัฐมนตรี พร้อมเงินรางวัล	
50,000	บาท	และรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 จะได้รับถ้วยเกียรติยศจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมเงิน
รางวัล	30,000	บาท	
	 อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนการแข่ งขันทักษะฝีมือ
แรงงานระดับอาเซียน หรือ Asian
Wo r l d S k i l l ซึ่ ง ถู ก จั ด ขึ้ น โ ด ย
สำ านั ก ง าน โคร งการพัฒนาฝี มื อ
แรงงานแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค	
(ILO/APSDEP) ซึ่งมีการแข่งขันใน
ทุกๆ 2 ปี โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่ ได้
รับรางวัลจากการแข่งขัน Cabling 
Contest เป็นตัวแทนของประเทศเข้า
ในการเข้าร่วมการแข่งขัน	
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	 ด้วยความตระหนักในความสำาคัญของระบบการศึกษา และ

เพื่อเป็นการต่อยอดจากการแข่งขัน	สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ	(Cabling	

Contest) ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่เยาวชน บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ 

คอมมิวนิเคช่ัน จำากัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม INTERLINK CAMPUS	

TOUR ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชน ในสถาบันระดับอุดมศึกษา	

สถาบันอาชีวศึกษา ได้รับความรู้ด้านระบบสายสัญญาณคอมพิวเตอร์

และระบบโทรคมนาคม	สามารถนำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน

และการทำางานในอนาคต โดยมีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญออกไปถ่ายทอด

ความรู	้พร้อมเทคนิคการทำา	Work	Shop	เข้าหัวสาย	UTP,	Fiber	Optic, 

Coaxial	โดยโครงการดังกล่าว	ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ	ทั้งสิ้น

Interlink Campus Tour

Thank you Party

	 นอกจากการมุ่งมั่นคืนคุณค่าให้กับสังคมผ่านกิจกรรมที่พัฒนาความรู้ ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว 

อินเตอร์ลิ้งค์ฯ ยังมีความตั้งใจในการคืนกำาไรให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านการจัดงาน Thank you Party เพื่อเป็นการ

แสดงความขอบคุณ และตอบแทนที่ได้ให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์และบริการของอินเตอร์ลิ้งค์ฯ นอกจากนั้นยังถือ

เป็นการสานสัมพันธ์และสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่าง	ลูกค้า	ผู้ถือหุ้น	คู่ค้า	และบริษัทฯ	อีกด้วย
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	 กลุ่ มบริษัท อิน เตอร์ลิ้ งค์ 	

ตระหนักดีว่า พนักงาน คือ ทรัพยากร

ที่ สำ า คัญที่ สุ ดขององค์กร เพราะ

พนักงาน เป็นกลไกสำาคัญในการขับ

เคลื่อน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์

ในการดำาเนินธุรกิจขององค์กรให้

ประสบความสำาเร็จตามเป้าหมาย	

บริษัทฯ จึงให้ความสำาคัญกับ การ

ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม	และ

การเคารพสิทธิมนุษยชน เพื่อเป็น

แนวทางอันแสดงถึงความรับผิดชอบ

ต่อพนักงานขององค์กรนอกจากนี้ 

การดูแลและพัฒนาพนักงาน

บริษัทได้กำาหนดนโยบายการสรรหา

และคัดเลือกพนักงาน ที่ เปิดกว้าง 

ไม่จำากัดเชื้อชาติ	 ศาสนา	 และสถาบัน

การศึกษา มุ่งเน้นการรับพนักงาน

ที่เป็นทั้ง คนดีและคนเก่ง เพื่อสร้าง

วัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่ง

การเรียนรู้ องค์กรแห่งการเรียนรู้	

“คนดี	คนเก่ง”	

	 รวมถึงการจัดสรรสวัสดิการ

แก่พนักงานตามกฎหมายกำาหนดและ

พัฒนาสวัสดิการให้มีคุณภาพและ

ปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างเสมอเพื่อให้

สอดรับกับสภาพสังคมที่เปล่ียนแปลง

ไป เพื่อสร้างขวัญกำาลังใจแก่บุคลากร

ในองค์กรให้ทำางานอย่างมีความ

สุข อาทิ คอมมิชชั่น โบนัสประจำาปี

เบี้ยขยัน ค่าพาหนะ กองทุนสำารอง

เล้ียงชีพ การตรวจสุขภาพประจำาปี		

สิทธิในการประกันสุขภาพ-อุบัติเหตุ	

เงินช่วยเหลืองานอุปสมบท มงคล

สมรส ฌาปนกิจ การกู้ยืมเพื่อที่อยู่

อาศัย ชุดฟอร์มการอบรม/สัมมนา	

ทุนการศึ กษาระดับปริญญาโท-

ปริญญาเอก	ฯลฯ
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	 กลุ่ม บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ยึดหลักการเคารพ

สิทธิมนุษยชนเป็นพื้นฐานในการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล	โดยมีการกำาหนด	นโยบาย	แนวปฏิบัติ	

และ ขอบเขตในการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

แบ่งออกเป็น	3	ด้าน	ดังนี้

การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  G4-HR1

 

 กลุ่มบริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์ เชื่อมั่นว่าการรับพนักงานตรงตามความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล	รวมทั้งให้

ความเสมอภาคทางโอกาสแก่ผู้สมัครงานอย่างไม่มีการเลือกปฏิบัติ	โดยดูความเหมาะสมกับตำาแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง

อย่างเคร่งครัด	ซึ่งกระบวนการรับพนักงานเป็นไปอย่างโปร่งใส	เป็นธรรม	โดยไม่คำานึงถึง	เพศ	เชื้อชาติ	ศาสนา	สถาบัน

การศึกษา	รวมถึงความสัมพันธ์ส่วนบุคคลและสิทธิพิเศษใดๆ

 

	 กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้ งค์ ให้ความ

คุ้มครองดูแลและจัดสรรสวัสดิการอย่างเหมาะ

สมให้กับบุคลากรทุกคนรวมทั้งการคุ้มครอง

สถานภาพการทำางานของบุคลากรในแต่ละ

ส่วนงาน โดยจัดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนตาม

ความเหมาะสม การจัดหาสวัสดิการต่างๆ เช่น	

การบริการทางการแพทย์ ชุดฟอร์ม วันหยุด

วันหยุดตามประเพณี วันหยุดพักผ่อนประจำาปี

การทำางานล่วงเวลา การทำางานในวันหยุด วัน

ลา วันลาป่วย วันลากิจ วันลาคลอดบุตร วัน

ลาฝึกอบรม การร้องทุกข์ กองทุนสำารองเลี้ยง

ชีพ เบิกค่ารักษาพยาบาลรายปี การตรวจ

สุขภาพประจำาปี	 ประกันสังคม โบนัสประจำา

ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ ส่งเสริมความปลอดภัย

และสุขอนามัยในการทำางาน รวมถึงการปฏิบัติ

ตามนโยบายการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้	 “คนดี	 คนเก่ง”	 โดยเริ่ม

จากการเปิดโอกาสให้พนักงานในแต่ละส่วน

งาน ได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆทั้ง

ภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง

1) การรับพนักงาน:

2) การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม:
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 3) การเคารพในสิทธิเสรีภาพตามหลักสิทธิมนุษยชน :	กลุ่มบริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	เคารพและ

ปฏิบัติตามหลักกฎหมายเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งคัด	โดยให้ความสำาคัญกับการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	สิทธิ	

เสรีภาพ	และความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองโดยพนักงานทุกคนจะได้รับการคุ้มครองตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	มีกลไกการคุ้มครอง	เยียวยา	ร้องทุกข์	ผ่านช่องทางต่างๆ	และให้ความเคารพใน

ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม	เพศ	เชื้อชาต	ิสัญชาติ	การศึกษา	ความเชื่อ	และศาสนาของพนักงานแต่ละคนรวมถึง

ปลูกฝังจิตสำานึกให้บุคลากรทุกส่วนงานปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน	กำากับดูแลไม่ให้เกิดปัญหาที่อาจมีส่วนให้เกิดการ

ละเมิดสิทธิ	เสรีภาพ	ทั้งทางความคิดและการกระทำา	คุ้มครองการล่วงละเมิดหรือเปิดเผยถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล	เช่น	

ประวัติส่วนตัว	ประวัติสุขภาพ	ประวัติการทำางาน	หรือข้อมูลส่วนตัวอื่น	ๆ	ไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องซึ่งอาจทำาให้เกิด

ความเสียหายแก่เจ้าของหรือบุคคลอื่นใด	นอกจากนี้  กลุ่ม บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์  กลไกเยียวยาร้องทุกข์สำาหรับ

พนักงาน  ผ่าน ช่องทางการติดต่อ โดยตรงไปยัง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร 02-693-1222 ต่อ 221   E-

mail : personnel@interlink.co.th เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมแสดงข้อคิดเห็น มีการสำารวจรับฟัง

ความคิดเห็นจากพนักงานอย่างสม่ำาเสมอ ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

	 เพื่ อ เส ริมสร้ า งศั กยภาพ

และพัฒนาพนักงาน ให้มีความรู้

ความสามารถเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา

บริษัทฯ ได้จั ด ใ ห้มีการฝึกอบรม

และพัฒนาพนักงานในแต่ละส่วน

งานให้มีความรู้ความสามารถเพิ่ม

มากขึ้น ส่งเสริมพนักงานที่มีความ

สามารถให้เติบโตในตำาแหน่งงาน

ที่สูงขึ้น เพื่อการรักษาพนักงานท่ีดี

และมีความสามารถ มีการฝึกอบรม

พัฒนาทักษะและความสามารถของ

พนักงานตามสายอาชีพ มีการเรียน

รู้ ผ่ านการสอนงาน (Coaching)

ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ( T r a i n i n g )

ในอั ตราส่ วนชั่ ว โม งของการฝึ ก

อบรมพนักงานมากกว่ าร้ อยละ

80 ของจำ านวนชั่ ว โมงในการฝึก

อบรม โดยแบ่งการฝึกอบรมตาม

ส่วนงานต่ างๆ เฉลี่ ย ให้มีการฝึก

อบรมครอบคลุมทั้งปี ไม่ถี่จนเกิน

ไป เพื่ อ ให้ ก ารฝึ กอบรมนั้ น เกิ ด

การพัฒนาบุคลากร

ประโยชน์ และประสิทธิภาพสูงสุด

แก่พนักงาน และเพื่อให้พนักงานได้

รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

ทำางานที่ตรงกับหน้าที่มากที่สุด ซึ่ง

บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถจะ

เป็น กำาลังสำาคัญในการขับเคลื่อน

องค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ที่ว่า Growing

Together
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พนักงานต้องเข้ารับการอบรม	อย่างน้อย		3	คอร์สอบรม	/คน/	ปี	แบ่งเป็น

	 การอบรมภายในบริษัทการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการต่างๆที่บริษัทจัดขึ้น,	 การอบรมภายในแผนกตามลักษณะ

งานที่เกี่ยวข้องและ	อบรมภายนอกตามลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง



รายงานความยั่งยืน ประจำ ปี 2558
กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำ กัด (มหาชน)
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บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำากัด (มหาชน) ประจำาปี 2558 (อบรมภายใน) 
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บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำากัด (มหาชน) ประจำาปี 2558 (อบรมภายใน) 
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	 กลุ่ มบริษัท อินเตอร์ลิ้ งค์

ให้ความสำาคัญต่ออาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัยในการทำางานของ

บุคลากร โดยนำาระบบบริหารและ

การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีว

อนามัย และสภาพแวดล้อม ในการ

ทำางานมาประยุกต์ใช้ มุ่งเน้นการมี

ส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับใน

การป้องกันและแก้ไข ส่งเสริมการ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบ, ข้อบังคับ,	

ประกาศ, คำาสั่ง และมาตรฐานเรื่อง

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการทำางาน ตาม

ที่ทางราชการกำาหนดอย่างเคร่งครัด	

ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนา

และปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการ

ทำางาน วิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย		

ตลอดจนการใช้ อุ ปกรณ์ป้ องกัน

อันตรายที่ เหมาะสม รวมถึงการ

รักษาไว้ซึ่งคุณภาพ อนามัยที่ดีของ

พนักงานทุกคนอย่างต่อเนื่องมีการ

จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน

ด้านความปลอดภัย กระตุ้นจิตสำานึก

ของพนักงาน โดยจัดฝึกอบรมให้

ความรู้ ทบทวนและฝึกซ้อม เพื่อ

สร้างจิตสำานึกด้านความปลอดภัย

ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึง

จัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยที่มีคุณภาพ	

ได้มาตรฐาน ให้พนักงานได้ใช้และ

สวมใส่ป้องกันตามความเหมาะสม

ต่อลักษณะและการปฏิบัติงานของ

พนักงาน

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(Occupational Health and Safety)
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กิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำางาน

 อบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อม

อพยพหนีไฟ	 การอบรมเพื่อให้ความรู้วิธีการดับเพลิง

ขั้นต้น	 และนำาไปปฏิบัติได้จริงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน	 เช่น	

ความรู้เกี่ยวกับการเกิดอัคคีภัย	การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง	

การปฐมพยาบาล ฯลฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผน

และเตรียมความพร้อมในการอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย	

โดยให้บุคลากรเข้าไปอยู่ในสถานการณ์จำาลองเพื่อที่จะ

สามารถเตรียมพร้อม	 ไม่ตื่นตระหนก	 และไม่ประมาท

เมื่อเกิดสถานการณ์จริง

 กิจกรรมการตรวจประเมินสุขภาพของพนักงาน

ประจำาปี การตรวจสุขภาพและสภาวะทางจิตใจของพนักงาน

ตามวิธีทางการแพทย์เพื่อให้ทราบถึงความเหมาะสม และ

ผลกระทบต่อสุขภาพของลูกจ้างอันอาจเกิดจากการทำางาน	

โดยการตรวจสุขภาพประจำาปี เป็นการตรวจการเจ็บป่วย

หรือความผิดปกติ	 อาทิ	 น้ำาหนัก	 ส่วนสูง	 ตรวจชีพจร	 ความ

ดันโลหิต	ไขมันในเลือด	มะเร็งปากมดลูก	เอ็กซเรย์ปอด	ตรวจ

สายตา ตรวจเต้านม	ตรวจปัสสาวะ	ตรวจความหนาแน่นของ

กระดูก	ตรวจคลื่นหัวใจ	เป็นต้น
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กิจกรรม/โครงการของพนักงานภายในองค์กร

	 กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ มีการปรับเปลี่ยน คิดค้น พัฒนา กระบวนการดำาเนินงานภายในอยู่ตลอดเวลา จึง

จำาเป็นต้องมีการอัพเดทข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานให้บุคลากรภายในองค์กรได้รับทราบโดยทั่ว

กัน จึงได้มีกิจกรรม Morning	 Talk ขึ้น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรที่ได้จากการปฏิบัติงานโดยมีการ

เสนอแนะระดมความคิดในการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน และทำาความเข้าใจกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพ่ือให้เกิด

ความเข้าใจตรงกัน	อันจะส่งผลให้สามารถให้คำาแนะนำาแก่ผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง

Morning Talk

	 โครงการที่ จั ดขึ้ นภายใน

บริษัทฯเพื่อให้ทุกส่วนงานได้มีส่วน

ร่วมในการรณรงค์พร้อมท้ังใช้ความ

คิดสร้างสรรค์ในการคิดค้นวิธีการ

อนุรักษ์พลังงาน ลดปัญหาโลกร้อน	

ปลูกฝั งจิตสำ า นึกในการหวงแหน	

ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยการร่วมกัน

คิดวิธีประหยัดการใช้พลังงานใน

สำานักงานและชีวิตประจำาวัน ซึ่งการ

ดำาเนินที่ผ่านมาพบว่าพนักงานให้

ความร่วมมืออย่างสม่ำาเสมอ ทั้งยัง

ทำาให้พนักงานมีความรู้สึกภาคภูมิใจ

ที่ตนเองได้มีส่วนร่วมในการช่วยคิด

วิธีการที่จะช่วยประหยัดพลังงาน

และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมกันนี้

ยังเป็นช่องทางหนึ่งในการรณรงค์ให้

ผู้บริหารและพนักงานได้ตระหนัก

ถึ ง คว ามสำ า คัญของสิ่ ง แวดล้ อม

รวมถึงเข้าใจวิธีการปฏิบัติตนอย่าง

โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม

ถูกต้องในการที่จะช่วยอนุรักษ์สิ่ ง

แวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป

ในอนาคต ซ่ึงผลการดำาเนินงานจาก

การจัดโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมพบ

ว่า ก่อให้เกิดผลดีต่อท้ังตัวบุคลากร

และต่อองค์กร โดยเป็นการกระตุ้น

ให้เกิดความตื่นตัวในการให้ความ

สำาคัญกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

อย่างรู้คุณค่า ทั้งยังเป็นแรงผลักดัน

สำาคัญที่ทำาให้เกิดความเป็น องค์กร 

สีเขียว	(Green	Office)	ที่มีการรู้จักใช้	

รักษา ปรับปรุงการใช้พลังงาน และ

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่ามาก

ที่สุด
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โครงการ 5 ส.

ท่องเที่ยวประจำาปี

งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำาปี

	 โครงการ	5	ส.	มีวัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติ

งานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น เป็นกิจกรรมส่งเสริมการ

มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพใน

การทำางานให้แก่บุคลากรทุกระดับ

ท้ังยังเป็นการปลูกฝังการสร้างวินัย

และคุณลักษณะนิสัยที่ดีในการปฏิบัติ

งานดำาเนินการตามหลักการ “สะสาง	

สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้าง

นิสัย” ในสถานท่ีทำางานของตนเอง

ทำาให้บริษัทมีพนักงานที่มีระเบียบ

วินัยจากจิตสำานึกของเขาเอง ทำาให้

สถานที่ทำางานสะอาด เป็นระเบียบ

เรียบร้อยขึ้น

	 กิ จ ก ร รม ท่ี จั ด ข้ึ น เพื่ อ ให้

บุคลากรในองค์กรได้ผ่ อนคลาย

ความเครียดจากการปฏิบัติงาน เสริม

สร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคี

ระหว่างพนักงานและผู้บริหารผ่าน

กิจกรรมสันทนาการต่างๆ เช่น กีฬา

สี กิจกรรมแรลลี่ ฯลฯ นอกเหนือไป

จากนั้นยังถือเป็นโอกาสอันดีในการ

ที่จะนำาบุคลากรท้ังองค์กรไปร่วมกัน

ทำากิจกรรม CSR นอกสถานท่ี เช่น	

ปล่อยเต่าทะเล ปลูกป่าชายเลน ฯลฯ

	 กิ จ ก ร ร ม ที่ จั ด ขึ้ น		

เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศ

ผ่ อ น ค ล า ย แ ล ะ ค ว า ม

สนุกสนานให้กับพนักงานใน

บริษัท หลังจากได้ทุ่มเทแรง

กายแรงใจให้กับการทำางาน

มาอย่างเต็มที่ตลอดทั้งป	ี ซึ่ง

นอกจากเป็นการผ่อนคลาย

ความเครียดจากการปฏิบัติ

งานแล้ว	 ยังถือเป็นการช่วยให้

พนักงานได้ทำาความรู้จักกัน

และสร้างความสามัคคีให้เกิด

ขึ้นในหมู่คณะอีกด้วย
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	 กิจกรรมท่ีจัดข้ึนในต้นปีเพื่อให้พนักงานและผู้บริหารได้เรียนรู้และ

ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงาน	 มีการจัดทำาแผนแนวทางการ

ดำาเนินงานประจำาปี	 ส่งผลให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานสามารถดึงศักยภาพการ

ทำางานออกมาได้อย่างเต็มที่	 และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างสูงสุด	

ซึ่งเป็นสิ่งสำาคัญท่ีทำาให้บริษัทฯสามารถดำาเนินธุรกิจได้ตามนโยบายและเป้า

หมายที่ได้กำาหนดไว้	

	 กิจกรรมเพื่อเป็นการปลูกฝังและสร้างที่ยึดเหนี่ยวด้านจิตใจให้กับพนักงาน	 โดยจะเน้นการบรรยายให้ความรู้

เกี่ยวกับการดำาเนินชีวิตให้กับพนักงานในองค์กร	 ปรับเปลี่ยนทัศนคติในด้านบวก	 สอนปฏิบัติธรรม	 และเจริญวิปัสสนา

กรรมฐาน	ซึ่งจะมีการดำาเนินกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานที่ตามความเหมาะสม

	 ก่อตั้งและดำาเนินงานโดยมีวัตถุประสงค์สำาคัญ	 เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรรู้จักประหยัด	 อดออมและเพี่อช่วยเหลือ

บุคลากรผู้ที่มีปัญหาทางการเงิน	

	 กิจกรรม

ก า ร อ อ ก กำ า ลั ง

กายโดยการเต้น

แอ โรบิ ค ใ น ช่ ว ง

เย็นหลังเลิกงาน	

เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้

พนักงานมีสุขภาพ

ร่ างกายแข็ งแรง

ใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์รวมถึง

เป็นการเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์อันดี

ให้แก่พนักงาน

สัมมนาประจำาปี

โครงการใจสบาย...กายเป็นสุข

สหกรณ์ออมทรัพย์ อินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ

แอโรบิคเพื่อสุขภาพ
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มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ
(INTERLINKHAIJAI FOUNDATION)

 สิ่งหนึ่งที่ กลุ่ม บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำากัด (มหาชน ) มุ่งมั่นตั้งใจ

ทำามาตลอด คือ การเป็นองค์กรที่ดีของสังคมและดำาเนินกิจกรรมทุกด้านด้วยความ

ซื่อตรงและโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาล จึงเกิดเป็นมูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ ก่อตั้งขึ้น

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2553 เป็นหน่วยงานท่ีดำาเนินการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนใน

การพัฒนาสังคมไทยให้ย่ังยืน โดยไม่หวังผลกำาไร มีการดำาเนินการหรือร่วมกับองค์การ

การกุศลเพื่อการกุศลและองค์การสาธารณประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์ และ ไม่

ดำาเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด โดยมี คุณชลิดา อนันตรัมพร กรรมการ

ผู้จัดการ กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำากัด (มหาชน) เป็นประธานมูลนิธิอิน

เตอร์ลิ้งค์ให้ใจ
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	 เป็นโครงการที่ให้ความสำาคัญ

กับการพัฒนาด้านการศึกษาแก่เด็กและ

เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ทั่วประเทศมุ่ง

เน้น	การส่งเสริมและสนับสนุน	และการ

มอบโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนในการ

เข้าถึงด้านการศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น โดย

มีแนวทางการพัฒนา เพื่อให้เด็กและ

เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างมีคุณภาพ	

และสามารถนำาไปปรับใช้ในการดำารง

ชีวิตประจำาวันได้ ซ่ึงนอกจากเด็กและ

เยาวชนจะได้ความรู้ทางวิชาการแล้ว	

กิจกรรมของโครงการพี่สอนน้องได้สอด

แทรกการปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม	

ในการดำารงชีวิตแก่เด็กและเยาวชน	

และส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตนตาม

แนวทางพระราชดำารัสเศรษฐกิจพอเพียง

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 โดยมี

เป้าหมาย	การดำาเนินโครงการพี่สอนน้อง

“ปลูกปัญญา พร้อมมอบความอบอุ่น”	

ทั้ งสิ้ น 84 โรง เรียน เพื่ อถวายเป็น

พระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว

โครงหลักของมูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ

โ ค ร ง ก า ร พี่ ส อ น น้ อ ง 

“ปลูกปัญญา พร้อมมอบ

ความอบอุ่น”
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	 ปั จจุ บั น ปัญหาด้ านสิ่ ง แวดล้ อมและการ ใช้

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือยกำาลังเป็นที่ให้ความ

สนใจของหลายฝ่ าย การใช้พลั งงานมากเกินความ

จำ า เป็นซึ่ ง มีผลกระทบต่อระบบนิ เวศของธรรมชาติ

จนเกิดสภาวะโลกร้อนท่ี เ ป็นปัญหาใหญ่ของโลกอยู่

ใ นปั จ จุบั น การแก้ ปัญหา ท่ีถู กต้ อ ง ใน ปัจจุบั นและ

อนาคตก็ คื อการปรั บ เปลี่ ยนวิ ถี ชี วิ ต ให้ สอดคล้ อ ง

กับธรรมชาติมากที่ สุดและใช้พลั งงานอย่าง รู้คุณค่า 

ประหยัด และมีประสิทธิภาพสูงสุด ทางมูลนิธิอินเตอร์

ล้ิงค์ให้ใจ จึงจัดโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมขึ้น เพื่อปลูกฝัง

จิตสำานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงความสำาคัญ

ของสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแล

รักษาสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังเด็กและเยาวชน

ทั่วประเทศ มุ่งหวังท่ีจะส่งเสริมพัฒนาเยาวชน โดยเริ่มจาก

การสร้างรากฐานที่ดีแก่เยาวชนในเรื่องของการรักษาสิ่ง

แวดล้อม ปลูกฝังแนวคิดในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นตัว

ช่วยเสริมสร้างให้เยาวชน รู้จักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมทั้ง

ในชุมชนของตนเองและสังคมภายนอก	เพื่อเป็นกำาลังสำาคัญ

ในการพัฒนาสังคม	และประเทศชาติในอนาคตต่อไป

โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม
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