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รายงานความยั่งยืนประจำปี 2560

บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคช่ัน จำกัด (มหาชน)



 กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) 
ได้จัดทำรายงานความยั่งยืนประจำปี 2560 นี้ขึ้นเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะ
พัฒนาและดำเนินกิจการด้วยความรู้ ความรับผิดชอบต่อสังคมและนำหลัก
ธรรมาภิบาลมาร่วมกำกับดูแลกิจการ  ซึ ่งเนื ้อหาของรายงานฉบับนี ้ได้นำ
แนวทางการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลของ Global Reporting Initiatives 
Guideline (GRI) มาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เน้ือหาของรายงานสอดคล้องกับมาตรฐาน
และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลโดยเนื้อหาจะครอบคลุม  ถึงข้อมูลภาพรวม
การดำเนินธุรกิจรายงานผลการดำเนินงานในปี 2560 แผนงานและข้อมูล
การปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆ ตลอดจนกระบวนการดำเนินงานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อแสดงถึงการให้ความสำคัญ
กับผู้ที่มีส่วนได้เสียรวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเนื้อหาและความสมบูรณ์
ของรายงานได้ผ่านการทบทวนจากคณะกรรมการบริหารความเสี ่ยงและ
กำกับดูแลกิจการ  เพื่อให้เกิดการตรวจทานความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล
และแสดงถึงความโปร่งใสในการจัดทำรายงาน
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กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2530
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     โดยเริ่มต้นในชื่อบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล (1987) จำกัด
และเริ่มประกอบธุรกิจครั้งแรกด้วยการเป็นผู้แทนจำหน่าย
สินค้าประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์สำนักงาน เช่น แผ่นDiskette, ตลับผ้าหมึก Ribbon
และอุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติ เป็นต้น      
 ต่อมาได้เกิดการพัฒนาของคอมพิวเตอร์ด้วยการนำ
สายไฟฟ้า, สวิตซ์ปลั๊กไฟฟ้า, คอมพิวเตอร์ มาเชื่อมต่อ
เป็นระบบ network ทำให้ คุณสมบัติ อนันตรัมพร  ซึ่งจบ
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและมีประสบการณ์โครงการติดต้ังระบบไฟฟ้า
และสื ่อสาร  ได้เล ็งเห็นโอกาสของธุรก ิจสายสัญญาณ
เพื ่อการเชื ่อมต่อ ระบบคอมพิวเตอร์จึงได้ศึกษาค้นคว้า
เทคโนโลยีระบบสายสัญญาณและได้ไปนำเทคโนโลยีสาย UTP 
หรือปัจจุบันเรียกว่าสาย LAN (Local Area Network) เข้ามา
เผยแพร่ในประเทศไทยเป็นรายแรกอีกด้วย

   และด้วยอุดมการณ์ในการที่จะนำเทคโนโลยีมาพัฒนา
ประเทศไทยและต้องการเห็นธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื ่อง 
และยั ่งยืน เป็นที ่ร ู ้จ ักของประชาชนคนไทยโดยทั ่วไป 
คุณสมบัติ อนันตรัมพร ในฐานะผู้ก่อตั้งบริษัทฯ จึงได้โอนย้าย
ธุรกิจทั้งหมดจากบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล  (1987) จำกัด 
ไปจดทะเบียนบริษัทใหม่ช่ือว่า บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคช่ัน 
จำกัด ในปี พ.ศ 2538 โดยตั้งวิสัยทัศน์ต้องการให้เป็นองค์กร
ที ่ม ีการเติบโต ต่อเนื ่อง และมีความยั ่งย ืน อีกทั ้งม ี
ความตั้งใจที่จะขับเคลื่อนธุรกิจด้วยปฏิญญา สินค้าคุณภาพ  
ราคาถูกกว่า และบริการที่ดีกว่า และต้องการนำบริษัทเข้าไป
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื ่อเป็นบริษัทชั ้นนำของ
คนไทยต่อไป 
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            ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ  ประกอบด้วย

3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจจัดจำหน่ายสายสัญญาณ (Distribution)

ธุรกิจโทรคมนาคม (Telecom) และธุรกิจวิศวกรรมและโครงการพิเศษ

(Engineering) ภายใต้การบริหารงานโดย 3 บริษัท ได้แก่ ธุรกิจจัดจำหน่าย

สายสัญญาณ โดยบริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคช่ัน จำกัด (มหาชน) 

ธุรกิจโทรคมนาคม โดยบริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) 

และธุรกิจวิศวกรรมและโครงการพิเศษ โดยบริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ 

เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัท

อินเตอร์ลิ้งค์ฯ ยังคงใช้กลยุทธที่จะ Synergy บริษัทย่อยให้

สามารถสนับสนุนธุรกิจหลักทั ้งสามธุรกิจให้มีการเติบโต

ต่อเน่ืองและสร้างความย่ังยืนให้กลุ่มบริษัทอินเตอร์ล้ิงค์ฯ ตลอดไป

           บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เริ่มต้น

ด้วยธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายสายสัญญาณ โดยในเวลาต่อ

มาได้ต่อยอดธุรกิจจำหน่ายสายสัญญาณโดยการเพิ่มมูลค่าให้

สายสัญญาณ ด้วยการเป็นผู้รับเหมาติดตั้งระบบสายสัญญาณ

โดยเน้นโครงการขนาดใหญ่เช่น โครงการสนามบินสุวรรณภูมิ

โครงการติดตั้งสาย Fiber Optic ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ท่ัวประเทศจากความชำนาญและประสบการณ ์ของงานรับเหมา

ติดตั้ง โครงการระบบ Fiber Optic และโครงข่ายสายสัญญาณ

ทำให้บริษัทฯ  มีความชำนาญและเป็นผู ้เชี ่ยวชาญในงาน

โทรคมนาคมโดยมีทีมงานวิศวกรท่ีมีประสบการณ์ ทำให้ในเวลา

ต่อมาได้นำความชำนาญและประสบการณ์มาต่อยอดให้เกิดธุรกิจ

เพิ่มเติมได้แก่ ธุรกิจโทรคมนาคม และธุรกิจวิศวกรรมและ

โครงการพิเศษจนถึงปัจจุบัน

           เพื่อสร้างการเติบโต อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนของ

บริษัทฯ จึงได้ก่อตั้งบริษัทลูกมารองรับธุรกิจที่เพิ่มเติม ได้แก่ 

บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) (ก่อต้ังเม่ือปี 2550)

เพื ่อรองร ับธ ุรก ิจโทรคมนาคมและดาต้าเซ ็นเตอร ์และ

บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ เพาเวอร์ แอนด์เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด (พ.ศ 2551)

เพื่อรองรับธุรกิจวิศวกรรมและโครงการพิเศษ และบริษัท 

อินเตอร์ล้ิงค์ ดาต้าเซ็นเตอร์ จำกัด (พ. ศ. 2556) เพ่ือเตรียมการรองรับ

โลก Digital ทำให้บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคช่ัน จำกัด (มหาชน)

ซ่ึงเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai เม่ือปี พ.ศ. 2547

และมีบริษัทลูกหรือบริษัทย่อย อีก 3 บริษัท  จึงรวมเรียกว่า

กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

หรือเรียกย่อๆ ว่า “กลุ่มบริษัทอินเตอร์ล้ิงค์ฯ”
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     ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท
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     การจัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ เน้นการขายส่ง
ให้ผู้แทนจำหน่าย  (Dealer)  ผู้รับเหมาระบบสายสัญญาณ
ผู้รับเหมางานระบบวิศวกรรม (Contractor) บริษัทผู้ค้าระบบ IT 
และบริษัทห้างร้านท่ีจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และ IT หรือกล้องวงจรปิด ซึ่งมีทั ้งในรูปแบบการติดต่อ
เข้าหาลูกค้าที ่มีศักยภาพโดยตรงด้วยทีมขายของบริษัทฯ 
และการท่ีลูกค้าติดต่อเข้ามาท่ีบริษัทฯ โดยตรงรวมถึงการได้รับ
การแนะนำต่อกันมา หรือจากการโฆษณาในส่ือนิตยสาร คอมพิวเตอร์ 
ส่ือหนังสือพิมพ์ส่ือวิทยุ ส่ือโทรทัศน์ และส่ือ Social Internet ต่างๆ 
ซ่ึงบริษัทฯ จะมีแคตตาล็อกสินค้า และส่ืออิเลคทรอนิกส์ online 
พร้อมราคาซึ่งมีการปรับเปลี่ยนทุกๆ 6 - 12 เดือน หรือ shop 
ผ่านทางหน้าเว็ปไซด์ของบริษัทฯ หรือลูกค้าสามารถร้องขอ
เพื่อให้ทำการเสนอราคาให้ลูกค้าพิจารณาก่อนการตัดสินใจ
และหากมีการสั่งซื้อก็สามารถจะจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 3 วัน โดยบริษัทฯ มีสต็อคสินค้าสายสัญญาณ
ที่มีความหลากหลายและมากที่สุดในประเทศไทย   
           

       บริษัทฯ ยังได้มีการบันทึกรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า
ของลูกค้าทุกรายที ่บริษัทฯ มีการติดต่อทำใบเสนอราคา 
เพื ่อใช้เป็นฐานข้อมูลลูกค้าในการประมวลผลและจัดทำ
แผนการตลาดต่อเนื่องอีกด้วยเพื่อเป็นการรุกตลาดภูมิภาค
โดยครอบคลุมทั่วประเทศ  บริษัทฯ ได้เปิดสำนักงานสาขาใน 
4 ภูมิภาคหลัก ได้แก่ ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่  ภาคใต้
ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่จังหวัดขอนแก่น และภาคตะวันออกที่จังหวัดระยอง เพื่อให้
ลูกค้าสามารถติดต่อกับบริษัทฯ ได้สะดวกยิ่งขึ้นและเป็นการ
กระจายสินค้าไปสู่จังหวัดหลักๆ ในส่วนภูมิภาคได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และบริษัทฯ ยังได้จัดให้มีโครงการ “ส่งฟรีท่ัวไทย” 
กล่าวคือ ลูกค้าตัวแทนจำหน่ายในต่างจังหวัด สามารถสั่งซื้อ
สินค้าได้ในราคาเดียวกันกับลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
สินค้าไปยังส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อทำให้บริษัทฯ สามารถ
ให้บริการท่ีท่ัวถึงและครอบคลุมทุกส่วนภูมิภาคของประเทศไทย
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         โครงข่าย Interlink Fiber Optic ของบริษัทฯ 
เป็นโครงข่ายซึ่งผสมผสานระหว่างโครงข่ายหลักตามเส้นทาง
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย รวมทั้งเส้นทางหลัก เส้นทาง
สำรอง และเส้นทางย่อยตามเส้นทางถนนผ่านเสาไฟฟ้า 
เพ่ือเช่ือมต่อเข้าถึงลูกค้า ทำให้การเช่ือมต่อข้อมูลด้วยโครงข่าย
ของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพสามารถ
ให้บริการครอบคลุม ต้ังแต่ Interlink MPLS IP-VPN, Interlink
Wavelength และ Interlink Dark Fiber  ซึ่งเหมาะสำหรับใช้ 
ในก ิจการเพื ่อการส ื ่อสารและโทรคมนาคมทุกร ูปแบบ
โดยสามารถส่ือสารสัญญาณข้อมูล (Data) ภาพ (Video) เสียง 
(Voice) และการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ท (Internet) โดยมีทีมวิศวกร
ดูแลตลอด 24 ช่ัวโมง และตลอด 365 วัน ดังน้ันจึงม่ันใจได้ว่า
บริการของบริษัทฯ สามารถตอบสนองการส่งผ่านข้อมูลและ
การสื ่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความปลอดภัยสูงสุด 
และสามารถตรวจสอบสถานะของโครงข่ายผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 
เพื ่อให้สามารถป้องกันหรือแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที 
จึงทำให้โครงข่าย Interlink Fiber Optic สามารถให้บริการ
ได้ด้วยมาตรฐานและคุณภาพบริการ (Service Level Agreement) 
ท่ีระดับไม่ต่ำกว่า 99.9% โดยโครงข่ายของปริมณฑลและจังหวัด
ต่างๆ ทั่วประเทศไทย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ 
ได้วางโครงข่าย ครอบคลุมแล้วทั้งสิ้น 75 จังหวัด โดยสามารถ
ให้บริการได้  77 จังหวัดท่ัวประเทศ)  

       นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังได้รับอนุญาตจากสำนักงาน  
กสทช. ในการให้บริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมไปยัง
ต ่างประเทศ เพิ ่มเต ิมเม ื ่อว ันที ่  26 เมษายน 2557 
ส่งผลทำให้บริษัทฯสามารถเชื ่อมต่อโครงข่ายต่อไปยัง
พันธมิตรในแถบอาเซียน เช่น ประเทศ สิงคโปร์ มาเลเซีย
กัมพูชา เวียดนาม พม่าและลาวได้

            บริษัทฯ ยังได้ต่อยอดธุรกิจ โดยให้บริการพื้นที่
ดาต้าเซ็นเตอร์ (Data Center) เพื่อนำเอาประโยชน์ของการ
มีโครงข่าย ใยแก้วนำแสงทั่วประเทศมาเป็นจุดขายซึ่ง
ครอบคลุมการให้บริการเช่าพ้ืนท่ีวางเซิร์ฟเวอร์ พ้ืนท่ีเซิร์ฟเวอร์
เสมือน และศูนย์สำรองข้อมูลฉุกเฉิน (Disaster Recovery) 
แก่องค์กรต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน 
โดยดาต้าเซ็นเตอร์ของบริษัทฯ  ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นดาต้า
เซ็นเตอร์โดยเฉพาะ และได้ออกแบบก่อสร้างตามข้อกำหนด
ของ Data Center ประเภท TIER 3 โดยให้บริการตลอด 24 ช่ัวโมง 
ทุกวัน ไม่มีวันหยุด 
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3. โครงการระบบสถานีไฟฟ้า (Power Substation) 

         การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยมีประสบการณ์ได้แก่ท่ีจังหวัดลำพูน ลำปาง นครปฐม ฯลฯ

4. โครงการระบบบริหารจัดการ Smart City และ IOT  
        ได้แก่ ระบบบริหารจัดการไฟฟ้า Smart Grid AMI System และ Smart Electronic Meter 

5. โครงการพิเศษขนาดใหญ่ 

       อาทิ ระบบขนส่งรถไฟโดยสาร และระบบอาณัติสัญญาณ เป็นต้น ท้ังน้ีบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ก่อสร้างโครงการ
วิศวกรรมขนาดใหญ่ของทั้งภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนมากมาย โดยในปี 2560 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างต่างๆ 
และยังไม่แล้วเสร็จ ดังนี้ 
           - โครงการก่อสร้างพร้อมติดต้ังอุปกรณ์สายส่งแรงสูง 115 KV อำเภอฮอด-แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน มูลค่า 310 ล้านบาท 
           - โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าภาคเหนือ 3 สถานี มูลค่า 567 ล้านบาท
           - โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า นครปฐม-บ้านเลน 2 มูลค่า 275 ล้านบาท
           - โครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคของสนามบินสุวรรณภูมิ เฟส 2 มูลค่า 1,980 ล้านบาท  
           - โครงการระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ APM  มูลค่า 2,099 ล้านบาท 
            (หมายเหตุ: ราคาดังกล่าวข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
        ซึ่งแสดงให้เห็นว่าธุรกิจวิศวกรรมและโครงการพิเศษ จะเติบโตแบบยั่งยืนและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง  และยังมีโอกาส
ท่ีจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มของการบริการด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่  สู่ความสำเร็จในอนาคตได้ต่อไป
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สาย UTP (สาย LAN) สายไฟเบอร์ออฟติก สายโทรศัพท์ 

สายโคแอกเชียล สายกล้องวงจรปิด (CCTV) สาย Control and

Security เครื่องมือเข้าหัวและทดสอบ อุปกรณ์ส่งสัญญาณ 

(PoE Switch) อุปกรณ์แปลงสัญญาณ (Media Converter)

 ข้ัวต่อสายทุกชนิด และอุปกรณ์การติดต้ังท่ีเก่ียวข้องกับโครงข่าย

สายสัญญาณทุกชนิด รวมถึงเครื ่องมือและเครื ่องทดสอบ

โครงข่ายสายสัญญาณ  โดยได้ร ับการยอมรับให้บริษัทฯ

เป็นผู้นำอันดับ 1 ในธุรกิจโครงข่ายสายสัญญาณในประเทศไทย

และยังมีส่วนแบ่งทางการตลาดมากที ่สุดในประเทศไทย

อีกด้วย

1. ธุรกิจจัดจำหน่ายสายสัญญาณ (DISTRIBUTION)

 ธุรกิจจัดจำหน่ายสายสัญญาณเป็นธุรกิจหลักของ

บริษัทฯ โดยบริษัทฯ เป็นผู้นำเข้า (Importer) และผู้จัดจำหน่าย

(Distributor) สายสัญญาณส่ือสารคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม

(Network Cabling) ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย โดยจัดจำหน่าย

สินค้าโครงข่ายสายสัญญาณและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ยี่ห้อชั้นนำ

ของโลก ได้แก่ LINK และ COMMSCOPE (เดิมชื่อ AMP)

จากสหรัฐอเมริกา และตู้ 19” RACK สำหรับใส่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

และ Server  ยี่ห้อ19” GERMANY EXPORT RACK โดยมี

ส ินค ้าท ี ่หลากหลาย ครอบคลุมโครงข ่ายสายสัญญาณ

และครบวงจร ได้แก่ 
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2. ธุรกิจโทรคมนาคม (TELECOM)
    บร ิษ ัท อ ิน เตอร ์ล ิ ้ งค ์  เทเลคอม จำก ัด (มหาชน) 
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2550  โดยจัดตั้งขึ้นตามนโยบาย
การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ (Reorganization) ของบริษัท 
อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (ILINK) เพื่อ
ต่อยอดจากธุรกิจจัดจำหน่ายอุปกรณ์สายสัญญาณ และอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ ILINK มีความเชี่ยวชาญ ผสมผสานกับ
ธุรกิจวิศวกรรมที่มีประสบการณ์จากการดำเนินกิจการรับเหมา
ติดตั้งอุปกรณ์สายสัญญาณ ให้กับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการด้านการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง
ออฟฟิศสำนักงานของผู้ใช้งาน และรองรับการพัฒนาและเติบโต
ของระบบโทรคมนาคมของประเทศไทย ซึ่งมีความต้องการระบบ
เครือข่ายเพื ่อเชื ่อมต่อข้อมูลที ่มีเสถียรภาพสูงและสามารถ
รองรับการรับ-ส่งข้อมูลขนาดใหญ่
     
     

      โดยบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) 
ได้จดทะเบียนเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ (mai) เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา
          อ ีกท ั ้ ง เม ื ่ อว ันท ี ่  8 พฤษภาคม 2555 บร ิษ ัทฯ 
ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 3 ประเภท
มีโครงข่ายเป็นของตนเอง จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.) เพื่อทำธุรกิจเป็นผู้ให้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงซึ่ง
มีระยะเวลา 15 ปี และเมื ่อวันที ่ 19 ตุลาคม 2555 บริษัทฯ 
ได้รับอนุญาตจากการทางรถไฟแห่งประเทศไทยให้มีสิทธิที่จะ
ติดตั้งโครงข่ายใยแก้วนำแสงไปตามเส้นทางรถไฟเป็นระยะเวลา 
30 ปี ซึ่งเป็นเส้นทางที่แตกต่างจากโครงข่ายใยแก้วนำแสงที่
มีอยู ่เดิมของผู ้ให้บริการรายอื ่นๆ โดยภายหลังจากได้ร ับ
ใบอนุญาตแล้ว บริษัทฯ ได้เริ ่มดำเนินการก่อสร้างโครงข่าย
ใยแก้วนำแสง (Interlink Fiber Optic Network) โดยมี
จุดมุ่งหมายที่จะเป็นโครงข่ายภาคเอกชนที่มีความปลอดภัยและ
ประสิทธิภาพสูงสุด และเริ่มเปิดดำเนินการให้บริการโครงข่าย
ใยแก้วนำแสงภายใต้ช่ือโครงข่าย Interlink Fiber Optic ในเดือน
มิถุนายน 2556

INTERLINK TELECOM 
PUBLIC COMPANY LIMITED
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3. ธุรกิจวิศวกรรมและโครงการพิเศษ (ENGINEERING)

      ธุรกิจวิศวกรรมและโครงการพิเศษ ให้บริการออกแบบ 
ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง และบำรุงรักษา ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และระบบขนส่ง  โดยมุ่งเน้น 
การให้บริการแบบครบวงจร (Total Solution) โดยบริษัทฯ 
มุ่งเน้นเฉพาะงานวิศวกรรมโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องการ
ความเช ี ่ ยวชาญพ ิ เศษและใช ้ เทคโนโลย ี ระด ับส ู ง  
เพื่อสร้างรายได้และบริการต่อเนื่องระยะยาวเพื่อการเติบโต
ที่ยั่งยืนรวมทั้งการรับเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า อุปกรณ์
ด ้านระบบไฟฟ้าและส ื ่อสารเพ ิ ่มเต ิม  โดยจ ัดกล ุ ่ม
รูปแบบธุรกิจ ดังนี้ 
      

      3.1. โครงการระบบสื่อสารขนาดใหญ่ ได้แก่ ระบบสาย
สัญญาณคอมพิวเตอร์และสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง โดยมี
ประสบการณ์ ได้แก่ โครงการสนามบินสุวรรณภูมิการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท การบินไทย 
จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย 
ธนาคารทหารไทย และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฯลฯ
       3.2. โครงการระบบสายส่งไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้าใต้ทะเล 
สายส่งไฟฟ้าใต้ดิน ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมี
ประสบการณ์ ได้แก่ สายส่งไฟฟ้าแรงสูง 115 KV ท่ีอำเภอปาย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน สายไฟฟ้าใต้ทะเล ของเกาะล้าน เกาะสีชัง 
จังหวัดชลบุรี, เกาะปูยู เกาะยาว จังหวัดสตูล, เกาะมุกด์  
เกาะสุกร เกาะลิบง จังหวัดตรัง, เกาะกูด เกาะหมาก จังหวัดตราด,
เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฯลฯ
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14. การกำกับดูแลกิจการ 
           คณะกรรมการ บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคช่ัน จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ
ท่ีดีบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) เพ่ือให้บริษัทฯ มีระบบการปฏิบัติงาน
ท่ีมีประสิทธิภาพ และเป็นพ้ืนฐานของการเติบโตอย่างย่ังยืนโดย ยึดม่ันดำเนินธุรกิจด้วยคุณธรรมและจริยธรรมธรรมด้วยนโยบาย
การเป็นหุ้นส่วน และพันธมิตรกับลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และสังคม ให้มีพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ
และเติบโตควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ   
       คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณา และทบทวนปรับปรุงนโยบายตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัท 
จดทะเบียนปี 2560 ที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานกลต. และตลท. ซึ่งอ้างอิงตามนิยาม 
“Corporate Governance” ของ G20/OECD ประกอบด้วย สาระสำคัญ 8 หมวด ดังนี้ 
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หมวดท่ี 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่า

ให้กิจการอย่างย่ังยืน

        คณะกรรมการมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎมาย วัตถุประสงค์ และ
ข้อบังคับของบริษัท  ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัทอีกทั ้งกำหนดเป้าหมายแนวทาง 
นโยบายแผนงานการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท 
ควบคุมกำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหาร
และการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายแผนงาน
และงบประมาณที ่กำหนดกฎหมายว ่าด ้วยหล ักทร ัพย ์ 
และตลาดหลักทรัพย์ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย     

อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและได้มาหรือจำหน่าย
ไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื่นไว้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งจัดให้มีระบบ 
การควบคุมภายใน และรายการตรวจสอบในที่เพียงพอและ 
เหมาะสม พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงานมีอำนาจใน
การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
คณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม ได้แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นต้น    
รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริหาร  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ 
ที่แต่งตั้ง เพื่อพิจารณา และกำกับในเรื่องดังต่อไปนี้ 
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1.  

1. จกิรุธบอกะรปรากนใยามหา้ปเ ค์งสะรปุถตัวดนหากํ  1. ปีาจํะรปนางนผแ ยามหา้ปเ ธ์ทุยลกนวทบทะลแดนหากํ  

2.  2. 
นใยาภมุคบวครากะลแ  

3. 
งา่ยอจกิรุธบอกะรปรากนใกัลหยามหา้ปเะลแค์งสะรปุถตัวุลรรบ

พาภธิทิสะรปีม  

3. งอขบอชดผิบรัมาวคบักมสะา
รากดัจยาฝ่  

4. งอขนางลผนิมเะรปะลแนทแบอตา่คดนหากํ านฒัพ าหรรส
ญ่หใรากดัจ้ ูผรากมรรก  

4. กําหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร  การพัฒนา  และ
งบประมาณ 

5. 
กัลหยามหา้ปเ ค์งสะรปุถตัวบักงอล้คดอสห้ในางิตับฏิป ของ

องค์กร 

5. นางนินเาํดรากลผนิมเะรปะลแมาตดิตราก  

 6. 
 

 

2.  

 

1. 

 

2.  

 

 
 

เร่ืองท่ีต้องพิจารณาและกำกับดูแลให้มีการดำเนินการและไม่ควรดำเนินการ

เร่ืองท่ีคณะกรรมการกำกับดูแลให้ดำเนินการ เร่ืองท่ีดำเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ

เรื่องที่ต้องพิจารณาและกำกับดูแลให้มีการดำเนินการและไม่ควรดำเนินการ

1. เรื่องที่พิจารณาและกำกับดูแลให้มีการดำเนินการ
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หมวดที่ 2
กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

 คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการบริหาร กำหนด วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ 
(Objectives) เป็นไปเพื่อความเติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่า
ให้กิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม ดังนี้

  1. วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก (Objectives) ที่ชัดเจนเหมาะสมสามารถใช้เป็นแนวคิดหลักในการกำหนด 
รูปแบบ ธุรกิจ (Business model) และสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน โดยจัดทำเป็น คำขวัญ วิสัยทัศน์ 
ปรัชญา นโยบาย เป้าหมาย ปฏิญญา และความมุ่งมั่น ดังนี้ 
 

Intention (ความมุ่งมั่น)
 บริษัท  อินเตอร์ลิ้งค์  คอมมิวนิเคชั่น  จำกัด  (มหาชน) (Interlink Communication Public Company Limited)
นำเข้าและจัดจำหน่ายสายสัญญาณที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีบริษัทย่อย 3 บริษัท ได้แก่ 
 1) บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
      - เป็นผู้ให้บริการโครงข่าย Fiber Optic ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วไทย 
      - เป็นศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ที่ปลอดภัย และทันสมัยที่สุด
 2) บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ พาวเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
      - เป็นผู้เชี่ยวชาญงานวิศวกรรมโครงการระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
 3) บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ ดาต้าเซ็นเตอร์ จำกัด 
      - (ยังไม่ได้ดำเนินธุรกิจ จดทะเบียนไว้เพื่อรักษาสถานภาพของชื่อ) 
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3. คณะกรรมการส่งเสริมการส่ือสารและเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์

และเป้าหมายหลักขององค์กร   

    สะท้อนอยู่ในการตัดสินใจ และการดำเนินงานของบุคลากร
ในทุกระดับ จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร

4. คณะกรรมการจัดทำกลยุทธ์และแผนงานประจำปีีสอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ     

   โดยคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมของกิจการ ณ ขณะนั ้น 
ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้และควรสนับสนุน
ให้มีการจัดทำหรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์
สำหรับระยะปานกลาง 3-5 ปีด้วย เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์และ 
แผนงานประจำปีได้คำนึงถึงผลกระทบในระยะเวลาที่ยาวขึ้น
และยังพอจะคาดการณ์ได้ตามสมควร

หมวดที่ 3
เสริมสร้างคณะกรรมการที่เอื้อต่อการบรรลุผล
     คณะกรรมการรับผิดชอบในการกำหนด และทบทวน 
โครงสร้างคณะกรรมการ ทั ้งในเรื ่องขนาด องค์ประกอบ 
สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสม และจำเป็นต่อการ 
นำพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้ 
โดยคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคุณสมบัติหลากหลาย 
ทั้งด้านทักษะประสบการณ์ ความสามารถ และคุณลักษณะ
เฉพาะด้าน ตลอดจนเพศและอายุที ่จำเป็นต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร โดยมีรายละเอียด
ดังนี้

        2. ค่านิยมขององค์กร (Core Value) คือ แนวปฏิบัติที่เหมาะสมซึ่งกำหนดเป็นนโยบาย เพื่อมุ่งเน้นให้พนักงานทุกคน
ปฏิบัติอันจะทำให้เกิดความเป็นระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติงาน และส่งผลให้ภาพรวมการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ค่านิยมขององค์กร : คือคำว่า “ คนดี คนเก่ง” ซึ่งมีโดยมีแนวปฏิบัติที่เหมาะสม ดังนี้ 
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   3.1 คณะกรรมการบริษัท
องค์ประกอบ

  1. คณะกรรมการบริษัทไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
  2. คณะกรรมการบริษัทให้มีจำนวนตามท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด 
แต่ต้องมีจำนวนอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน และกรรมการ
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ ทั้งหมดนั้นต้องมี
ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
   3.  คณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วย  กรรมการอิสระ          
อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด  แต่ต้องไม่
น้อยกว่า 3 คน 
 
   ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่ง 
เป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ 
และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
1.   เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมีความซื่อสัตย์สุจริต  
     มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอท่ี  
     จะอุทิศความรู้ความสามารถ และปฏิบัติหน้าท่ีแก่บริษัทได้
2.   มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่
     เกี่ยวข้องรวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความ
     เหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการ
     ที่มีีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ
     กำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการ
     กำกับหลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพย์
3.   ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน
     และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วน
     หร ือกรรมการในนิต ิบ ุคคลอื ่นซ ึ ่งประกอบกิจการ
     อันมีสภาพอย่างเดียวกัน และแข่งขันกับกิจกรรมของ
     บริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือผู้อื่นเว้นแต่่จะได้
     แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

4.    กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติที่เกี่ยวกับความเป็นอิสระ
      ตามท่ีบริษัทกำหนด และเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับ
      กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ
      อิสระ และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุก
      รายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทาง
      ผลประโยชน์ นอกจากนั้นยังสามารถเข้าร่วมประชุม   
      คณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ

ค่าตอบแทน
      คณะกรรมการมอบหมายให้คณะอนุกรรมการสรรหา
และกำหนดค ่าตอบแทน พิจารณากล ั ่นกรองนโยบาย
และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาอัตรา 
ให้มีความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้ง 
เปรียบเทียบได้กับอุตสาหกรรมในประเภทและขนาดใกล้เคียง
กันให้สอดคล้องกับผลประกอบการ และความสำเร็จของ 
เป้าหมาย และนำเสนอคณะกรรมการก่อนนำเสนอต่อ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการบริษัท
1.    คณะกรรมการการมีอำนาจและหน้าท่ี และความรับผิดชอบ
      ในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎมาย  วัตถุประสงค์
      และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
      ที ่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื ่อสัตย์ สุจร ิตและ 
      ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2.    จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน 
      นับตั้งแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
3.    จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 6 ครั้ง/ปี
4.    จัดทำและรับผิดชอบต่อการจัดทำ  และการเปิดเผยงบ
      การเงิน เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลดำเนินงานใน
      รอบปีที่ผ่านมา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ
      พิจารณาและอนุมัติ
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5.    กำหนดเป้าหมายแนวทางนโยบาย แผนงาน การดำเนิน
      ธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแล 
      (Monitoring and Supervision) การบริหาร และการ
      จัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน
      และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
      ประสิทธิผล
6.    การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk
      Management Policy) และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหาร
      ปฏิบัติตามนโยบาย และรายงานผลให้คณะกรรมการทราบ
      รวมถึงจัดให้มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิภาพ
      ของการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
7.    พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติแผนการขยาย
      ธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วม
      ลงทุนที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร
8.    จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และ
      รับผิดชอบต่อการจัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
      การบริษัทและการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงฐานะ 
      การเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที ่ผ่านมาใน
      รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวและ
      นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
9.    กำกับและดูแลการบริหารจัดการ และการดำเนินงาน 
      ต่างๆ ของบริษัท และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบาย
      ท่ีกำหนด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
      ประกาศคณะกรรมการกำก ับตลาดทุนข ้อกำหนด
      ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิเช่น การทำ
      รายการที ่เกี ่ยวโยงกัน และได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง
      ทรัพย์สินที่สำคัญ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื่น
      รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และรายการ
      ตรวจสอบในที่เพียงพอและเหมาะสม
10.  พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจใน
      การแต่งตั ้งคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที ่
      บริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
      ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
      และกำหนดค่าตอบแทน เป็นต้น รวมถึงการกำหนด
      ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารประธาน
      เจ้าหน้าท่ี บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ท่ีแต่งต้ัง   

   ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนด 
นั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการ
บริหารประธานเจ้าหน้าที ่บร ิหาร และคณะอนุกรรมการ 
ชุดต่างๆดังกล่าวสามารถพิจารณา และอนุมัติรายการที่อาจ
มีความขัดแย้งมีส ่วนได้เส ียหรือมีความขัดแย้งทางผล 
ประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้น 
เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติ

11.   คณะกรรมการมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือ
      หลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด
      แทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของ
      คณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว
      มีอำนาจหน้าตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร และภายใน
      ระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการ
      อาจยกเลิก เพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข การมอบ
      อำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

   ทั ้งนี ้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการ 
มอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณา และอนุมัติ
รายการที ่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย 
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะ
ทำขึ้นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) (ตามที่นิยามไว้ใน 
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและ/หรือตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและ/หรือประกาศอื ่นใด ของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง) เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปรายการ 
ธุรกิจปกติ และเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าโดยท่ัวไปหรือเป็นไป 
ตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและ 
อนุมัติไว้แล้ว โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ 
ตามที่กำหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการได้มา 
หรือจำหน่ายไป ซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียน 
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและ/หรือตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง
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การประเมินผลคณะกรรมการบริษัท
      จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
เป็นรายบุคคล และรายคณะ

1.    ประเมินตนเองรายบุคคลเลขานุการ จะส่งแบบประเมิน
      ให้คณะกรรมการ  ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
      ตนเองและกำหนดระยะเวลาในการจัดส่ง  เพื ่อให้
      เลขานุการ รวบรวมประมวลผลข้อมูลและนำเสนอต่อคณะ
      กรรมการสรรหา  และพิจารณาค่าตอบแทน และคณะ
      กรรมการบริษัทเพื่อทราบในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป
2.    ประเมินผลคณะกรรมการรายคณะโดยเลขานุการบริษัท
      ส่งแบบประเมินให้คณะกรรมการบริษัท ประเมินผล
      ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานร่วมกันในที่ประชุมทั้งคณะ
      เพื่อพิจารณาและทบทวนผลการปฏิบัติงานร่วมกันใน
      ช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี

การประชุม
1.    ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทมากกว่า 6 ครั้ง/ปี
      โดยกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมี
      การประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น
2.    ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธาน
      กรรมการ หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัด
      ประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการ
      ประชุมให้กรรมการทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน
      ก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูล
      อย่างเพียงพอ เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิ
      ประโยชน์ของบริษัทให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธี
      อื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
3.    กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลง
      คะแนนในเรื่องนั้น  และให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียออก
      จากที่ประชุมระหว่างพิจารณาเรื่องนั้นๆ เพื่อเปิดโอกาส
      ให้ที่ประชุมได้อภิปรายแสดงความคิดอย่างเป็นอิสระ
 

3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
องค์ประกอบ

1.    คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทซึ่ง
      เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน
2.    คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วย กรรมการ
      ตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ที่มีความรู้ด้านการเงินและ
      บัญชี และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการ
      สอบทานงบการเงินได้

คุณสมบัติ

      คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตาม
หลักเกณฑ์ ข้อกำหนดที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาด
หลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ กำหนดขึ้นโดย 
กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.    ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
      ทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
      หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมการถือหุ้น
      ของผู้เกี่ยวข้องด้วย
2.    ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
      ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มี
      อำนาจควบคุมบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
      บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง
      เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า  2  ปี
      ก่อนได้รับแต่งตั้ง
3.    ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
      บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือ
      นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจขัดขวาง
      การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท้ังไม่เป็นหรือเคย
      เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
      บร ิษ ัทย่อยลำดับเดียวกัน หร ือนิต ิบ ุคคลที ่อาจมี
      ความข ัดแย ้งเว ้นแต ่ได ้พ ้นจากล ักษณะด ังกล ่าว
      ไม่น้อยกว่า  2  ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
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4.    ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  บริษัทใหญ่
      บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน หรือ 
      นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้น
      รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือ
      หุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีสอบบัญชี
      ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ
      บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่ได้พ้นจาก
      ลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งต้ัง
5.    ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวม
      ถึงการให้บริการที่เป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษา
      ทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี
      จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
      นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการ
      ทางวิชาชีพ เป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้น
      รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร
      หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
      เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า  2  ปี
      ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6.    ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส
      พี ่น้อง และบุตร รวมทั ้งคู ่สมรสของบุตร ผู ้บริหาร
      ผู้ถือหุ้นใหญ่  ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับ
      การเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ
      บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
7.    ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง เพื่อเป็นตัวแทน
      กรรมการของบริษัทฯ  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่
      เป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
8.    ไม่มีลักษณะอื่นใด  ที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่าง
      เป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
9.    ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการ
      บริษัทให้ตัดสินใจเร่ืองการดำเนินงานกิจการของ บริษัทใหญ่
      บริษัทย่อย  บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน
      หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

10.   ไม่เป็นกรรมการของบริษัทในกลุ่ม (เฉพาะที่เป็นบริษัท
       จดทะเบียน)
11.   มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอที ่จะสามารถทำ
       หน้าที่ ฐานะกรรมการตรวจสอบโดยมีการตรวจสอบ
       อย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ
       เพื่อทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
1.    สอบทานให้มีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน
      เชื่อถือได้และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2.    สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในระบบ
      การบริหาร ความเสี่ยง และระบบการตรวจสอบภายใน
      ที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3.    สอบทานให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแล
      กิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ อย่างเหมาะสม และ
      มีประสิทธิผล
4.    สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
      และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์์       
      หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
5.    พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั ้งผู ้สอบบัญชีของ
      บริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
6.    พิจารณารายการที่เกี่ยวโยง ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ
      ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้
      มั่นใจว่าสมเหตุผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
7.    กำกับดูแลการปฏิบัติงานของแผนกตรวจสอบภายใน
      โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตร ความเป็นอิสระ
      รวมทั ้ง ขอบเขตและแผนการตรวจสอบของแผนก
      ตรวจสอบภายใน
8.    พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าตรวจสอบ
      ภายใน รวมถึงร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า
      ตรวจสอบภายใน
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9.   พิจารณาและสอบทานผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะ
     ของทั้งผู้สอบบัญชี และแผนกตรวจสอบภายใน รวมทั้ง
     ติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายบริหารมีการดำเนินการต่อ
     ข้อเสนอแนะดังกล่าวอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ และ
     ภายในเวลาที่เหมาะสม
10.  คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญผู ้บริหาร หรือ
     พนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมารายงาน หรือนำเสนอ
     ข้อมูล ร่วมประชุม หรือจัดส่งเอกสารตามท่ีเห็นว่าเก่ียวข้อง
     และจำเป็น
11.  ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตาม
     ความจำเป็นเพื ่อให้ทันสมัย และเหมาะสมกับสภาพ
     แวดล้อมขององค์กร และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
     พิจารณาอนุมัติ
12.  จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบ
      ด้วยข้อมูล และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
      ในด้านต่างๆ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของ
      บริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะ
      กรรมการตรวจสอบ
13.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
     ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้
     ฝ่ายบริหารมีหน้าที่ที่จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูล
     และเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ
     สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้
     บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

3.3. คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
องค์ประกอบ

1.   คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย
     กรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 ท่าน ซึ ่งกรรมการ
     กึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
     สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ
2.   คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
     และกำหนดค่าตอบแทน โดยคัดเลือกจากคณะกรรมการ
     บริษัท
3.   หากจำเป็นต้องมีคณะกรรมการที่ทำหน้าที่บริหารจะต้อง
     ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 ใน 3 และ    
     ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็น
     กรรมการอิสระ

คุณสมบัติ

1.   เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนมี
     ความรู้ ความเข้าใจถึงคุณสมบัติหน้าท่ี และความรับผิดชอบ
     ในฐานะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนตลอดจน
     ความรู้ด้านบรรษัทภิบาล
2.   ประธานและกรรมการของคณะกรรมการสรรหา และ
     กำหนดค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ เพื่อช่วยเป็น
     แกนหลักในการผลักดันในการปฏิบัติหน้าที ่ของคณะ
     กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนอย่างเป็นอิสระ
3.   กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนต้องไม่มีรายใดได้รับการ
     จัดสรรหลักทรัพย์ใดๆ เกินกว่าร้อยละ 5 หรือหากมีการ
     ได้รับการจัดสรรเกินร้อยละ 5 ไม่มีสิทธิให้ความเห็นชอบ
     ในการจัดสรรครั้งนั้นๆ

ค่าตอบแทน

      คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณา
กลั ่นกรองนโยบาย และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการ โดยพิจารณาอัตราให้มีความเหมาะสมกับหน้าท่ี และ
ความรับผิดชอบ รวมทั้งเปรียบเทียบได้กับอุตสาหกรรมใน
ประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน ให้สอดคล้องกับผลประกอบการ
และความสำเร็จของเป้าหมาย และนำเสนอคณะกรรมการ
ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
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ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1.  กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาคณะกรรมการ
    คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการใหญ่่         
    และกรรมการผู้จัดการ
2.  พิจารณาสรรหากรรมการ และกรรมการชุดย่อย กรรมการ
    ผู้จัดการใหญ่ และกรรมการผู้จัดการบริษัทโดยพิจารณา
    บุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการเพื่อเสนอ
    คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ และหรือเสนอขอ
    อนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
3.  กำหนดค่าตอบแทนท่ีจำเป็นและเหมาะสม ท้ังท่ีเป็นตัวเงิน
    และมิใช่ตัวเงินของกรรมการ กรรมการชุดย่อย กรรมการ
    ผู้จัดการใหญ่่ และกรรมการผู้จัดการของบริษัทแต่ละปี
    เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัท
4.  จัดทำหลักเกณฑ์ และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน
    ของคณะกรรมการบริษัทฯ  กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ
    กรรมการผู้จัดการบริษัท เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
    พิจารณาอนุมัติและ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
    อนุมัติตามแต่กรณี
5.  รายงานกรอบด้านค่าตอบแทนกรรมการ หลักการ/เหตุผล 
    และวัตถุประสงค์ของนโยบายเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
6.  ร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ประเมินและกำหนดผู้สืบทอด
    ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทรวมท้ัง ผู้บริหาร
    ระดับสูง ซึ่งรายงานตรงต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ดังกล่าว
    และรายงานแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง
    ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบเป็นประจำทุกปี
7.  ร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ จัดทำนโยบาย แผนการ
    สืบทอดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่
    รวมทั ้งผู ้บริหารระดับสูงซึ ่งรายงานตรงต่อกรรมการ
    ผู้จัดการใหญ่ดังกล่าว
8.  พิจารณาทบทวน และประเมินความเพียงพอของกฎบัตร
    และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
    เปลี่ยนแปลง
9.  ดำเนินการอื่นๆ ใดหรือตามอำนาจและความรับผิดชอบ 
    ตามที ่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายหน้าที ่ให้เป็น
    คราวๆ ไป

การประชุม

1.  คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนมีการ
    ประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
2.  ในการประชุมคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
    ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของ
    จำนวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม
3.  ในกรณีท่ีประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
    ไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ให้กรรมการ
    สรรหาเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
4.  กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนที ่มีส่วนได้
    ส่วนเสียในเร่ืองท่ีพิจารณาเร่ืองใด มิให้ออกเสียงลงคะแนน
    ในเรื่องนั้นๆ ยกเว้นกรณีพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้
    แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ
5.  การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนน
    เสียงเท่ากันให้ประธานในที ่ประชุมออกเสียงเพิ ่มอีก
    เสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
6.  การรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหา
    และกำหนดค่าตอบแทนที่มีการประชุมต่อคณะกรรมการ
    บริษัท จัดทำเสร็จภายใน 30 วัน และลงนามรับรองความ
    ถูกต้อง  โดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่า
    ตอบแทน
7.  รายงานผลการประเมินตนเอง กรรมการทั ้งคณะ และ
    รายบุคคล ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี และ
    แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปีตามความเหมาะสม

3.4 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและกำกับดูแลกิจการ
องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ
    ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยกำกับ
    ดูแลงาน ด้านการบริหารความเสี่ยงในระดับต่างๆ ภายใน
    องค์กรเพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายบริหารซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงาน
    ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงได้นำระบบบริหารความ
    เสี่ยงไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมความเสี่ยง
    ประเภทต่างๆ อย่างครบถ้วน และช่วยกำกับการปฏิบัติตาม
    แนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของ
    องค์กรเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
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2.   คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการ
     และผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน และคณะกรรมการบริหาร
     ความเสี ่ยงอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ
     
ค่าตอบแทน 

     คณะกรรมการมอบหมายให้้คณะอนุกรรมการสรรหา และ
กำหนดค่าตอบแทนพิจารณากล่ันกรองนโยบาย และหลักเกณฑ์
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาอัตราให้มีความ
เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบรวมทั้งเปรียบเทียบ
ได้ก ับอ ุตสาหกรรมในประเภท และขนาดใกล้เค ียงกัน 
ให้สอดคล้องกับผลประกอบการ และความสำเร็จของเป้าหมาย
และนำเสนอคณะกรรมการก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

บริหารความเสี่ยง

1.   พิจารณาและนำเสนอนโยบาย และกรอบการบริหารความ
     เสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2.   พิจารณาสอบทาน และให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่
     ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนำเสนอต่อคณะกรรมการ
     บริษัทเพื่อรับทราบ
3.   กำกับดูแลการพัฒนา และปฏิบัติตามนโยบาย และกรอบ
     การบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ
     มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร
     และมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
4.   สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความ
     เส่ียงท่ีมีสาระสำคัญและดำเนินการเพ่ือให้ม่ันใจว่า องค์กร
     มีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
5.  ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความ
    เสี่ยงที่สำคัญ และมีผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อ
    ให้ม่ันใจว่า  บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม
    ต่อการจัดการความเสี่ยง  รวมทั้งการนำระบบการบริหาร
    ความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตาม
    ทั้งองค์กร

6.  รายงานคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับความเส่ียง และการจัด
    การความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
7.  ให้คำแนะนำ และคำปรึกษาคณะทำงานบริหารความเสี่ยง
    รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูล
    ต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง
8.  พ ิจารณาแต่งต ั ้งบ ุคลากรเพ ิ ่มเต ิมหร ือทดแทนใน
    คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงตามความเหมาะสม รวมถึง
    การกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อประโยชน์
    ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์
9.  ปฏิบัติการอื ่นใดเกี ่ยวกับการบริหารความเสี ่ยงที ่คณะ
    กรรมการบริษัทมอบหมาย
10. ประชุมเพื่อการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานงาน
    เกี ่ยวกับความเสี ่ยงและการควบคุมภายในกับคณะ
    กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

     ทั ้งนี ้ผ ู ้บริหาร/คณะอนุกรรมการบริหารความเสี ่ยง/
ผู้ตรวจสอบภายใน/ผู้สอบบัญชี จะต้องรายงานหรือนำเสนอ
ข้อมูล และเอกสารท่ีเก่ียวข้องต่อคณะกรรมการ เพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้บรรลุ
ตามหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมาย

การกำกับดูแลกิจการ

1.   กำหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแล
     กิจการท่ีดี และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและ
     อนุมัติ
2.   ให้คำแนะนำหลักการกำกับดูแลกิจการที ่ด ีแก่คณะ
     กรรมการบริษัท
3.   จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทบทวน แนวปฏิบัติ
     ด้านการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท  โดยเปรียบเทียบ
     กับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของมาตรฐานสากล และ
     ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอต่อ
     คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติ ปรับปรุง
     ให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ 

24



2017

4.   แต่งตั ้งคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานตาม
     ความเหมาะสม และกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
     ที่ดีให้คณะทำงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บริษัทฯ
     โดยรายงานผลการกำกับดูแลกิจการให้ทราบเป็นระยะ
5.   รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษ ัท
     เพื่อทราบ
6.   ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
     บริษัท

การประชุม

1.   ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ
     จัดการประชุมเป็นประจำ ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง โดย
     คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ
     สามารถเชิญบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมได้
2.   ในการประชุมแต่ละครั้งต้องมีกรรมการบริหารเข้าร่วม
     ประชุม และในการประชุมมีจำนวนกรรมการไม่น้อยกว่า
     กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ในขณะนั้นจึงจะถือ
     เป็นองค์ประชุม
3.   ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกำกับ
     ดูแลกิจการไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้มีการแต่งตั้ง
     รักษาการประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับ
     ดูแลกิจการ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้นจะเลือก
     กรรมการท่านใดท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
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4.   ประธานกรรมการบริหารความเสี ่ยงและกำกับดูแล
     กิจการ อาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
     และกำกับดูแลกิจการได้เป็นกรณีพิเศษ หากมีการร้องขอ
     พิจารณาประเด็นสำคัญจำเป็นต้องหารือร่วมกัน
5.   หากกรรมการท่านใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียในเร่ืองท่ีพิจารณา
     ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
     ในเรื่องนั้นๆ 
6.   เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล
     กิจการมีหน้าที ่นัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระ
     การประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึก
     รายงานการประชุมทั้งนี้ หนังสือเชิญประชุม และเอกสาร
     ประกอบการประชุมให้นำส่งล่วงหน้าก่อนการประชุม
7.  ในการลงมติของคณะกรรมการบริหารความเสี ่ยงและ
    กำกับดูแลกิจการ ให้ประธานกรรมการ และกรรมการ
    บริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ มีเสียงคนละหนึ่ง
    เสียงให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ กรณีที ่มี
    คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานฯ มีสิทธิลงคะแนนอีก
    เสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดและเลขานุการไม่มีสิทธิออกเสียง
8.  นำเสนอรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในส่วน
    ที ่เกี ่ยวข้องกับการบริหารความเสี ่ยงองค์กรเมื ่อมีการ
    เปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท
    รับทราบและตระหนักถึงความเส่ียงสำคัญท่ีองค์กรเผชิญอยู่
    และปัจจัย ที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานะความเสี่ยงของ
    องค์กรในอนาคต 
   
    รายงานในส่วนที ่เก ี ่ยวข้องกับกำกับดูแลกิจการต่อ
ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทภายในเวลาที่เหมาะสม เพื่อ
ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ในกรณีที่มีีการกระทำ ที่อาจมีผล
กระทบอย่างมีน ัยสำค ัญต่อการดำเนินงานของบร ิษ ัท 
และไม่เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ
และจริยธรรมทางธุรกิจ
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3.5 .คณะกรรมการบริหาร
องค์ประกอบ

1.   คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหาร
     ไม่น้อยกว่า 3 คน
2.   คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่ง
     เป็นประธานกรรมการบริหาร ในกรณีที่คณะกรรมการ
     บริษัทพิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริหาร
     คนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธาน
3.   ประธานกรรมการบริหารอาจเป็นบุคคลเดียวกันกับ
     กรรมการผู้จัดการใหญ่
คุณสมบัติ

1.   คณะกรรมการบริหารต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความ
     สามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนิน
     ธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีความซื ่อสัตย์ สุจริต 
     มีจริยธรรม ในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอ
     ที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่
     บริษัทอย่างเต็มที่
2.   คณะกรรมการบริหารต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
     ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกฎหมาย
     ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย
     อื่นใดที่เกี่ยวข้อง
ค่าตอบแทน

    บริษัทฯ มีเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารโดย พิจารณา
จากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมา 
รวมถึงพิจารณาเทียบเคียงกับบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกันด้วย 
สำหรับค่าตอบแทนของผู้บริหาร ได้แก่ เงินเดือน โบนัส 
และผลประโยชน์อื่นๆ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1.   คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ในการบริหารกิจการของ
     บริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของ
     บริษัท ท้ังน้ี ในการบริหารกิจการของบริษัทดังกล่าวจะต้อง
     เป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งใด ๆ ที่คณะ
     กรรมการบริษัทกำหนด นอกจากนี้ให้คณะกรรมการ
     บริหาร มีหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่จะ
     นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือ
     ให้ความเห็นชอบ

 3.   มีอำนาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือการดำเนินการ
     ใดๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัทภายใต้วงเงินหรือ
     งบประมาณประจำปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
     บริษัทและมีอำนาจดำเนินการตามที่กำหนดไว้
4.   แต่งตั้ง ถอดถอน เลิกจ้าง ต่ออายุการทำงานพนักงาน
     หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหารของบริษัทในตำแหน่งที่ต่ำกว่า
     ตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร รวมถึงพิจารณาจ้าง หรือ
     เลิกจ้างบุคลากรที่มีอายุครบ หรือเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่
     กำหนดให้เกษียณอายุตามข้อบังคับการทำงานของ
     บริษัท และพิจารณาค่าตอบแทนเป็นไปตามโครงสร้าง
     เงินเดือนขององค์กร
5.   รายงานผลการดำเนินงานในเรื ่อง และภายในกำหนด
     เวลาดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการบริษัททราบ
     •   รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทรายไตรมาส
         ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์
     •   รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของ
         บริษัท ซึ่งรวมถึงงบการเงินประจำปีและงบการเงิน
         รายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที ่กำหนดโดย
         ตลาดหลักทรัพย์
     •   รายงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณา
         เห็นสมควร
6.   พิจารณาและอนุมัติการเข้าร่วมประมูลงานต่างๆ ตลอดจน     
     เข้าดำเนินงานโครงการต่างๆ ตามที่เห็นสมควร รวมถึง
     การทำนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการ
7.   พิจารณาสอบทาน และอนุมัติรายการเกี่ยวกับการลงทุน
     และจำหน่ายทรัพย์ส ิน การบริหารทรัพยากรบุคคล
     การเงิน และการบริหารเงิน การบริหารงานทั่วไป และ
     รายการอื่นใดที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ภายในขอบเขต
     อำนาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
8.   ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และประเมินความ
     เพียงพอของกฎบัตร และนำเสนอต่อคณะกรรมการ
     บริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลง
9.   ดำเนินการอื่นๆ ใดหรือตามอำนาจและความรับผิดชอบ
     ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายหน้าที่ให้เป็น
     คราวๆ ไป
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การประชุม

     คณะกรรมการบริหารมีการกำหนดการประชุมเป็นประจำ
ทุกเดือน หากมีการยกเลิกหรือประชุมมี E-mail แจ้งให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้าทุกครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ 
ตามอำนาจหน้าที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
และพิจารณากลั่นกรองเรื่องที่นำเสนอคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติ 
1.   รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย
    เปร ียบเท ียบก ับแผนงบประมาณรายไตรมาสต ่อ
     คณะกรรมการบริษัท
2.   รายงานกิจกรรมข้อมูลที่สำคัญ เปิดเผยไว้ในรายงาน
     ประจำปีของบริษัท
3.   เอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุม
     •   เลขานุการที่ประชุมแจ้งกำหนดการประชุม และส่ง
         หนังสือนัดประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อน
         วันประชุม
     •   เลขานุการที่ประชุมจดบันทึกการประชุม  และจัดทำ
         ร่างรายงานการประชุมส่งให้คณะผู้บริหารพิจารณา
         ก่อนจัดพิมพ์ฉบับจริงภายใน 14 วัน หลังจากการ
         วันประชุม

2.   เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ
     หรือผู้บริหาร
3.   จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ และ
     ผู้บริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องให้ประธานกรรมการ
     และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วัน ทำการ
     นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น  
4.   จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
     ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
5.   ดูแล ตรวจสอบ และให้คำแนะนำในการดำเนินงานของ
     บริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหนังสือ
     บริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัทฯ พระราชบัญญัติ
     หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัท
     มหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
6.   เป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่าง
     กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น
7.   ประสานงาน และติดตามการดำเนินงานตามมติของ
     กรรมการ และผู้ถือหุ้น
8.   ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศในส่วน
     ที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลตามระเบียบ และ
     ข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
9.   ดำเนินการอื ่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
     ประกาศกำหนด หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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หมวดที่ 4
สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

     หลักสูตรตามข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ ่งจัดโดยสมาคม 
ส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) เช่น หลักสูตร 
Directors Accreditation Program (DAP) หลักสูตร Directors 
Certification Program (DCP) หลักสูตร Audit Committee 
Program (ACP) เป็นต้น ซึ่งกรรมการส่วนใหญ่ของบริษัทฯ 
ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวมาแล้ว รวมท้ังมีการส่งเสริม
ให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่กรรมการ กรรมการตรวจสอบ 
ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทาง
เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ช่วยแจ้งหลักสูตรการอบรมท่ีน่าสนใจ
ให้กับกรรมการทุกท่านทราบ หากมีกรรมการใหม่เข้ามาดำรง
ตำแหน่ง กรรมการท่านนั้นก็จะได้รับการสรุปลักษณะและ
แนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จากประธานกรรมการ
เพ่ือเป็นข้อมูลต่อไป นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังส่งเสริมให้เลขานุการ
บริษัท และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเข้าอบรม
หลักสูตรต่างๆ และรับฟัง/เสวนาในเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง/สอดคล้อง
กับสถานการณ์ และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานที่จัดโดย 
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคม 
บริษัทจดทะเบียนไทยและหน่วยงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องอย่าง
สม่ำเสมอ

หมวดที่ 5
ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมี

ความรับผิดชอบการดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืน

     เป็นเวลากว่า 30 ปี ที่กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ได้ดำเนิน
ธุรกิจเคียงคู่อยู ่กับสังคมไทย ได้มีความตระหนักในความ
สำคัญของการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social Responsibility) จึงมีการกำหนดนโยบาย
ความรับผิดชอบต่อสังคมให้สอดคล้องไปกับนโยบายของการ
ดำเนินธุรกิจภายใต้เป้าหมาย “เติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน” 
เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม
อย่างยั่งยืนสูงสุด ดังต่อไปนี้

ด้านที่ 1 การบริหารจัดการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดี สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับ
ดูแลกิจการท่ีดีตามแนวทางท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กำหนด โดยยึดมั่นในอุดมการณ์ ซึ่งได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกัน
มาภายใต้หลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณบนพื้นฐานแห่ง
ประโยชน์สุขอย่างสมดุลและยั่งยืน พร้อมทั้งมีการตระหนักถึง
พันธกิจสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ 
โดยมีระบบบริหารจัดการที่ดีโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ดังนั้น สิ่งที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นไว้วางใจ 
และมั่นใจในการลงทุนกับธุรกิจขององค์กร คือ การมีนโยบาย
และการดำเนินงานที่รักษาสิทธิพื้นฐานที่ผู ้ถือหุ้นพึงได้รับ
อย่างเป็นธรรมตามที ่กฎหมายกำหนด หรือมากกว่านั ้น 
รวมถึงมีการจัดการที ่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลท่ีดีท่ีสุด เป็นท่ียอมรับจากผู้ลงทุนและผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
ทุกฝ่ายเสมอ
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ด้านที ่ 2 การดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม มีจริยธรรม 
และความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  พร้อมทั้งปฏิบัติตาม
กฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสังคม และเป็นองค์กรที่มี
ความเป็นกลางทางการเมือง ยึดถือการปฏิบัติตามเง่ือนไขทาง
การค้าและสัญญาที่กำหนด จรรยาบรรณ และคำมั่นที่ให้ไว้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเคร่งครัด มีการกำหนดระเบียบในการ 
จัดหาและการดำเนินการต่างๆ ที่ชัดเจนสนับสนุนการจัดหา 
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม หลีกเล่ียงส่ิงท่ีจะก่อให้เกิดการละเมิด
สิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญารวมท้ังจะไม่ทำ 
ธุรกิจกับคู่ค้าที่มีพฤติกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ด้านที่ 3 การพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่ง 
“คนดี คนเก่ง” ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนแนวคิด
ความรับผิดชอบต่อสังคมจากภายในไปสู ่ภายนอกองค์กร 
ผ่านกระบวนการ CSR โดยให้ความสำคัญในทุกระดับของการ
ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมให้เกิดโครงการ
คนคุณภาพขึ้นภายในองค์กร  ซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญในการ
สร้างความยั่งยืนให้กับสังคมไทย ตามแนวคิดที่สำคัญว่า 
“พนักงาน” ถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กร และการ
เจริญเติบโตขององค์กรขึ ้นอยู ่ก ับพนักงานที ่ม ีค ุณภาพ  
บริษัทฯ จึงมีนโยบายมุ ่งเน้นที ่จะปรับปรุงระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  เสริมสร้างวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
ทางธุรกิจอย่างต่อเน่ือง  สร้างความผูกพันท่ีดีระหว่างพนักงาน
ที่มีต่อองค์กร มุ่งมั่นในการดูแลรักษาพนักงาน โดยจัดให้มี
สวัสดิการที่มีความเหมาะสม เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีแก่
พนักงาน รวมทั้งการเชื่อมั่นในคุณค่าของคน มุ่งมั่น ส่งเสริม
ให้เกิดความเป็นเลิศ ด้วยแนววิธีการมอบประสบการณ์ในการ
เรียนรู้ อบรมเพิ่มเติมทักษะพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่แล้วให้เกิด
ความสามารถที่โดดเด่นขึ้นมา ทำให้สามารถเติบโตในหน้าที่
ในสายงาน 

ด้านที่ 4 การมุ่งมั่นพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย 
ผ่านการดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต  สามารถตรวจสอบได้  
มุ ่งเน้นการเจริญเติบโตของบริษัทฯควบคู ่ไปกับการดูแล
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางเก่ียวกับบทบาทของ
บริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

ไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งบริษัทฯ มีการปฏิบัติ 
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลท. กับกลุ่มผู้มีส่วน
ได้เสีย  ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งขัน ผู้ถือหุ้น 
หรือผู้ลงทุน รวมทั้งเพื่อนบ้าน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม 
ซ่ึงบริษัทฯได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิ รวมถึงการท่ีจะไม่กระทำการใดๆ
อันเป็นการละเมิดสิทธิ รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญา อาทิเช่น
   -   บริษัทฯ จะเคารพสิทธิของผู้ร่วมทุนและปฏิบัติต่อผู้ร่วม
       ทุนทุกรายอย่างเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบผู้ร่วมทุน อีกท้ัง
       ยังให้ความร่วมมืออย่างดีกับผู้ร่วมลงทุน เพื่อเป็นการ
       ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานของกิจการให้มี 
       ความแข็งแกร่ง สนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น
       ข้อเสนอแนะ  ก่อให้เกิดความโปร่งใส และผลักดันให้การ
       ดำเนินงานเป็นไป ตามกรอบของกฎหมายและแนวทาง
       การพัฒนาอย่างยั่งยืน   
   -   บริษัทฯ มีความคำนึงถึงความเสมอภาคของทุกฝ่ายที่
       เกี่ยวข้อง ซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ ยึดมั่นในการ
       ดำเนินงาน เพื่อก่อให้เกิดความเชื่อถือ และเป็นธรรม
       ให้กับเจ้าหนี้ ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขต่างๆ ที่
       ตกลงกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งมุ่งมั่นในการรักษา
       สัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหนี้

ด้านที่ 5 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม ภายใต้
หลักความเช่ือว่าบริษัทฯ จะไม่สามารถเติบโตได้ หากปราศจาก
การช่วยเหลือเกื้อกูลจากชุมชนและสังคม โดยให้ความสำคัญ
ในด้านการพัฒนาการศึกษา วัฒนธรรม สังคม และมีส่วน 
ในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ ้น พร้อมทั้ง
ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีจิตอาสา ผ่านทางกิจกรรม
ต่างๆของบริษัทฯ เพราะการที่ธุรกิจจะอยู่ร่วมกับชุมชนได้
อย่างยั่งยืนนั้นผู้ประกอบการทุกรายต้องมี การดำเนินการ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนที่ได้มาตรฐานเดียวกัน 
ผลักดันแนวคิด และแนวปฏิบัติที ่ดีในการดูแลชุมชนร่วม
กันอย่างจริงจังดังนั ้นบริษัทฯ จึงได้มุ ่งมั ่นและพยายาม
ทุกวิถีทางในการปลูกฝังจิตสำนึกที ่ดี 
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และส่งเสริมให้พนักงาน และผู้ท่ีเก่ียวข้อง ปฏิบัติตนเป็นพลเมือง
ท่ีดี มีหน้าท่ีรับผิดชอบ และทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม
ทั้งยังเปิดโอกาสให้ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม หรือโครงการต่างๆ รวมทั้งเสนอความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน เพื ่อนำไปปรับปรุง แก้ไข 
ทำให้ผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ สัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย
และยังมุ่งหวังให้องค์กร และชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่าง
ยั่งยืนเพราะบริษัทฯเชื่อว่า “สังคมที่เข้มแข็ง” จะเป็นรากฐาน
ในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า 

ด้านที่ 6 การพัฒนานวัตกรรม (Innovation) ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านการปฏิบัติงาน และการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ (System) 
เริ่มตั้งแต่การป้องกัน (Prevent) รักษา (Maintain) ปรับปรุง 
(Improve) และพัฒนา (Development) เพื่อส่งเสริมให้เกิด
นวัตกรรมใหม่ (Innovation) อยู่เสมอ

การเปิดเผยข้อมูลการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

ต่อสังคม

     บริษัทฯได้เปิดเผยรายละเอียดการดำเนินงานด้านความ
ร ับผิดชอบต่อส ังคมไว ้ในรายงานความยั ่งย ืนประจำป ี 
โดยคัดเลือกเฉพาะการดำเนินงานที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนิน
ธุรกิจ ตามแนวทางของการจัดทำรายงานความยั่งยืนที่จัดทำ
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้กรอบการจัดทำ
รายงานขององค์กร แห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล 
(Global Repor t ing Ini t ia t ive : GRI) ฉบ ับ G4 
ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลด้านการรายงาน และผลการดำเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ ฉบับล่าสุดโดยแยกย่อย 
ออกได้เป็น 9 หัวข้อหลัก ดังนี้

     1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
   คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงคุณค่าในการกำกับ 
ดูแลกิจการที่ดี โดยให้ความสำคัญกับกระบวนการดำเนิน
กิจการในทุกขั้นตอน ยึดหลักบริหารงานภายใต้ความโปร่งใส 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มความเชื่อมั่น
ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยได้ยึดแนวปฏิบัติตาม
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยกำหนด
     2. การต่อต้านคอร์รัปชั่น
    บริษัทมีนโยบายในการดำเนินการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 
โดยได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ใน
จรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติโดยที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 5/2552 เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2557 
เอกสารเลขที่ บช. 480/57/บส. โดยได้สื่อสารไปยังพนักงาน 
ทุกคน โดยมีการกำหนดให้มีการอบรมนโยบายต่อต้าน
ทุจร ิตคอร์ร ัปชั ่นแก่พนักงานทุกคนในการปฐมนิเทศน์
พนักงานใหม่และติดประกาศผ่านบอร์ดภายในบริษ ัทฯ 
อีกท้ังบนเวปไซต์์ของบริษัทฯ เพ่ือเผยแพร่่แก่บุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ
เพื ่อส่งเสริมให้พนักงานมีความรู ้ความเข้าใจที ่ถ ูกต้อง
และนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม
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     3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

        บริษัทฯ ยึดหลักในการเคารพสิทธิ มนุษยชน ผู้บริหาร
และพนักงานทุกคนต้องเคารพกฎหมาย ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรมท่ีแตกต่างกันในแต่ละพ้ืนท่ี และเคารพหลัก 
สิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัด ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล และเพ่ือความม่ันใจ บริษัทฯ มีความมุ่งม่ันใน 
การป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยมีนโยบายที่ชัดเจน 
และแนวระเบียบปฏิบัติท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร ซ่ึงเป็นธรรมกับ
บุคลากรทุกคนในการดำเน ินการที ่ เหมาะสมเพื ่อเป ็น 
การป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรมทางธุรกิจ 
ของบริษัท ซึ่งมีการดำเนินงานเป็นไปตามข้อกำหนดของ 
มาตรฐานสากลผ่านกลไกการบริหารงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
      4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
    บริษัทฯ ให้ความคุ้มครอง ดูแล และจัดสรรสวัสดิการอย่าง 
เหมาะสมให้กับบุคลากรทุกคน รวมทั้งการคุ้มครองสถานภาพ 
การทำงานของบุคลากรทุกส่วนงาน รวมทั้งให้ความเสมอภาค 
ทางโอกาสในการเข ้าทำงานอย่างไม่ม ีการเล ือกปฏิบ ัต ิ
เพราะบริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความ 
ก้าวหน้าจึงได้สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้
ความสามารถสูง โดยมีแผนการพัฒนารายบุคคลประจำป ี 
นอกจากน้ี บริษัทฯ มีการดูแลพนักงานด้วยการให้ผลตอบแทน
ท่ีเหมาะสมเป็นธรรม และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของ
บริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว มีการทบทวนอัตราผล 
ผลตอบแทนให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม สามารถแข่งขันได้กับตลาด
และอุตสาหกรรมเดียวกันได้ รวมถึงมีการประเมินผลการปฏิบัติ
งาน ซ่ึงพนักงานทุกคนทุกระดับจะมีตัวช้ีวัด (KPI) และรวมท้ัง
มีการทบทวนสวัสดิการในระดับท่ีสูงกว่ากฎหมายกำหนดไว้ เช่น 
กองทุนสำรองเล้ียงชีพ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลด้านสุขภาพ 
ค่ารักษาพยาบาลด้านอุบัติเหตุ โครงการสะสมหุ้น(EJIB) เป็นต้น

     5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

        บริษัทฯมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและ
ความมั่นใจให้กับผู้บริโภค เพื่อให้ได้รับผลิตภัณฑ์และบริการ
ที ่ดี มีคุณภาพ ตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 
ในระดับราคาที่เหมาะสม ให้ข้อมูลโดยไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
และไม่เปิดเผยข้อมูลลูกค้าหรือผู้บริโภคโดยไม่ได้รับอนุญาต 
อีกทั้งยังมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบ
สินค้าและบริการที่ตอบสนองตามความต้องการที่แท้จริงของ
ผู ้บริโภคทั ้งด้านคุณภาพและราคาที ่เป็นธรรม ซึ ่งสินค้า 
และบริการจะต้องมีความปลอดภัยในระดับมาตรฐานสากล 
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
โดยการนำกลยุทธ์ความเป็นเลิศมาใช้ในการดำเนินงาน 
เพื ่อให ้เก ิดความมั ่นใจและได้ร ับความพึงพอใจสูงส ุด 
พร้อมทั้งจัดให้มีส่วนงานที่รับผิดชอบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 
โดยจะได้นำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้า และบริการรวมถึง
การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งาน การแก้ไขปัญหารวมทั้ง
มีการบริการหลังการขายรวมทั้งรับข้อร้องเรียน เพื ่อนำ 
ข ้อเสนอแนะไปจ ัดทำเป ็นแผนงานสำหร ับปร ับปร ุ ง 
ประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ดีขึ้น
     6. การดูแลความปลอดภัยในชีวิต สุขอนามัยในสถานที่
ทำงาน และรักษาสิ่งแวดล้อม

   บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยความใส่ใจต่อ 
ผลกระทบ ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยความใส่ใจตลอดวงจรชีวิต
ของผลิตภัณฑ์ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ามาจัดจำหน่ายจึงอยู่
ภายใต้มาตรฐาน RoHS (Restriction of Hazardous Substances) 
ซึ่งเป็นระเบียบของสหภาพยุโรป (Directive 2002/95/EC) 
ที่กำหนดไว้เป็นมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้น 
ในการออกแบบศูนย์ Data Center ยังเน้นให้เกิดการประหยัด
พลังงานสูงส ุด รวมทั ้งม ีระเบ ียบปฏิบ ัต ิในการทำงาน
อย่างชัดเจน เพื่อลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม 
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         ส่วนในด้านความปลอดภัยในชีวิตและสุขอนามัยของ
พนักงานน้ัน บริษัทฯตระหนักและให้ความสำคัญเสมอมา ทำให้มี
การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง มีการกำหนด
นโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อม
การทำงาน เพ่ือให้ทุกหน่วยงานมีระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยท่ีดี โดยท่ีมุ่งหวังท่ีจะให้สร้างเป็นวัฒนธรรม
ความปลอดภัยภายในองค์ พนักงานจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
อีกท้ังยังมีการฝึกอบรม เพ่ือสร้างการตระหนักถึงความปลอดภัย
ในการทำงาน เรียนรู้ถึงหลักการประเมินความเส่ียง การป้องกัน 
การควบคุม และการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
     7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

    บริษัทฯ ตอบแทนชุมชนผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ 
โดยมีจุดประสงค์เพื ่อพัฒนาสังคมให้เติบโตอย่างยั ่งยืน  
รวมทั้งดำเนินกิจการโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนรอบข้าง 
รับฟังข้อเสนอแนะเพ่ือนำมาปรับปรุงให้เกิดคุณค่าร่วมกันทุกฝ่าย  
        8. การมีนวัตกรรมหรือเผยแพร่นวัตกรรม
        บริษัทฯ ได้ประกอบกิจการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
ด้วยการปฏิบัติ และตัดสินใจอย่างเป็นระบบ (System) เร่ิมต้ังแต่
การป้องกัน (Prevent) รักษา (Maintain) ปรับปรุง (Improve) 
และพัฒนา (Development) เพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ 
(Innovation) อยู่เสมอโดยจัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของ 
ลูกค้าในแต่ละกลุ ่มธุรกิจเพื ่อการวัดระดับความคาดหวัง 
ความพึงพอใจของลูกค้า และนำเอาความต้องการของลูกค้ามา
พัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ 
       9. นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ
        บริษัทฯ มีนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในองค์กร โดยได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร 
ตามเอกสารเลขท่ี IT.005/14/BS ซ่ึงมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 6 
มกราคม 2557 ในการปฏิบัติเก่ียวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ โดยบริษัทมีแนวทางในการดำเนินการเก่ียว
กับเรื่องราวต่างๆ อาทิ พนักงานทุกคนต้องลงนามในบันทึก 
ข้อตกลงการไม่กระทำผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ และการไม่ละเมิด

ทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทมีการกำหนดนโยบายการใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัท และได้มีการตรวจสอบการ
ใช้ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์การทำงานของพนักงานเพื่อ 
ป้องกันการใช้ซอฟแวร์ท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิ หรือไม่เก่ียวข้องกับการ
ทำงาน โดยถือเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบโดยตรงของผู้บริหาร 
พนักงานทุกคน บริษัทในเครือตลอดจนผู้รับเหมาท่ีทำงานในนาม
ของบริษัทฯ 

หมวดท่ี 6
ดูแลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน

ท่ีเหมาะสม

 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และกำกับดูแลกิจการเพ่ือ
กำกับดูแลระบบการบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายในท่ีจะ
ทำให ้บรรล ุว ัตถ ุประสงค์อย ่างม ีประส ิทธ ิผลและมีการ 
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องรวม 
ถึงนโยบายต่างๆ ซึ่งมีการจัดให้มีแผนกตรวจสอบภายในที่ม ี
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนา
และสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหารความเส่ียง และการ
ควบคุมภายใน พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ 
ให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในไว้ในรายงานประจำปี ทั้งนี้ได้กำหนด 
นโยบายเพ่ือดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ท่ีอาจ
เกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
อาทิ ฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ ้นรวมไปถึง 
การป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สินข้อมูล 
และโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ 
เก่ียวโยงกับบริษัทในลักษณะท่ีไม่สมควร โดยมีรายละเอียด และ 
นโยบายต่างๆ ดังน้ี 
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การบริหารความเสี่ยง

         บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) 
(“บริษัท”) จัดให้มีการบริหารความเสี ่ยงเชิงบูรณาการที ่
ครอบคลุม การบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรที่มีประสิทธิผล 
โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง และกำกับดูแลกิจการเพ่ือรับผิดชอบในการกำหนด 
นโยบาย และกรอบการบริหารความเส่ียงและแต่งต้ังคณะทำงาน
เพ่ือบริหารความเส่ียงซ่ึงประกอบด้วยผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญ
และประสบการณ์ในการบริหารความเสี่ยงในการให้ความเห็น
และข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจ ัดการ คณะทำงานและคณะ 
คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าการบริหารความเสี่ยง
ของบริษัทฯ ดำเนินการได้อย่างเหมาะสมเป็นไปตามนโยบาย 
ที่กำหนด และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล (โดยบริหารความ
เสี่ยงตามแนวปฏิบัติมาตรฐานสากล COSO) รวมถึงมั่นใจ
ได้ว่าประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กรได้อย่างครบถ้วน
มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญซึ่งแบ่งได้ตาม
ประเภทความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ ขณะนี้ดังนี้

     1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
     2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
     3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)
     4.  ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)
     5. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (Information Technology)
     6. ความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่น (Corruption Risk)
  
     ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อการสร้างความพึงพอใจของลูกค้า และ
ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมี
การบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี ทางคณะกรรม
การบริหารความเสี่ยงของบริษัท กำหนดนโยบายแนวทางการ
ดำเนินการต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้บริษัทตัดสินใจที่ดีที่สุดและ
ช่วยให้มองเห็นโอกาส ตลอดจนสามารถบรรเทาผลกระทบจาก
เหตุการณ์สำคัญที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวปฏิบัติ
     1. บริษัทฯจะจัดวางระบบและกระบวน การบริหาร
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งบริษัทในกลุ่ม ให้สอดรับกับ
กลย ุทธ ์ และเป ้าหมายทางธ ุรก ิจตามมาตรฐานสากล 
โดยประเมินความเสี ่ยงให้ครอบคลุมความเสี ่ยง ทุกด้าน
ที่กำหนด
     2. ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทเป็นเจ้าของ
ความเสี่ยงซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการระบุ และประเมิน 
ความเสี่ยงของหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ รวมทั้งกำหนด 
มาตรการที่เหมาะสม เพื่อจัดการความเสี ่ยงและบริษัทจะ
บริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) 
หรือเบ่ียงเบนไม่เกินกว่าระดับท่ีบริษัทฯยอมรับได้ (Risk Tolerance)
     3. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
บริษัททั้งหมดต้องได้รับการดำเนินการ ดังนี้
     1) ระบุความเสี่ยงอย่างทันเวลา
     2) ประเมินโอกาสของการเกิดความเสี่ยงและผลกระทบ
        หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
     3) การจัดการความเส่ียงให้สอดคล้อง ตามหลัก เกณฑ์การ
        บริหารความเสี่ยงที่กำหนดได้  โดยคำนึงถึงค่าใช้จ่าย
       ที่เกี่ยวข้อง และผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดการ
        ความเสี่ยงดังกล่าว
     4) ติดตามผลและทบทวนการบริหารความเสี่ยงอย่าง
        สม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่า ความเสี่ยงของบริษัทได้รับ
        การจัดการอย่างเหมาะสม
     4. ความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อแผนธุรกิจและกลยุทธ์
ของบริษัท ซึ่งมีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงและสูงมากทั้งหมด 
ต้องรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรม
การบริษัทรับทราบ
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     ทั้งนี ้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล
กิจการต้องได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วย
กำกับดูแลงานด้านการบริหารความเสี ่ยงในระดับต่างๆ 
ภายในองค์กรเพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายบริหารซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ 
งานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงได้นำระบบบริหารความ
ความเส่ียงไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมความเส่ียง 
ประเภทต่างๆ อย่างครบถ้วน และช่วยกำกับการปฏิบัติตาม
แนวทางกำกับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือให้การดำเนินธุรกิจขององค์กร
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยคณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการและ
ผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
อย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ

การควบคุมภายใน
     คณะกรรมการได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่
สามารถปฏิบัต ิหน้าที ่ได ้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

แผนกตรวจสอบภายใน

ภารกิจของการตรวจสอบภายใน

     ภารกิจของแผนกตรวจสอบภายใน คือ การปฏิบัติงานให้
คำแนะนำ ปรึกษา และตรวจสอบด้วยความเป็นอิสระ และ
เที่ยงธรรมเพื่อให้ความมั่นใจ เพื่อเพิ่มมูลค่าและปรับปรุง
การดำเนินงาน และช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด 
โดยจัดให้ม ีแนวทางที ่ เป ็นระเบียบ และแบบแผนที ่ด ี 
มาใช้ในการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุมและการกำกับดูแล 

ขอบเขตของการตรวจสอบภายใน

     แผนกตรวจสอบภายในมีขอบเขตความรับผิดชอบงานด้าน
การตรวจสอบภายในของ บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์  คอมมิวนิเคช่ัน จำกัด 
(มหาชน) โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหาร
ความเสี ่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแลกิจการ 
โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 1. กำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายขอบเขตความรับผิดชอบ 
และแนวทางการปฏิบัติงานของแผนกตรวจสอบภายในพร้อม 
ทั้งจัดทำแผนอัตรากำลัง และแผนงบประมาณประจำปี

    2. ตรวจสอบ ประเมินผล และติดตาม การดำเนินงาน 
ว่าได้ปฏิบัติสอดคล้องกับนโยบาย แผนงาน ระเบียบปฏิบัติ
ที ่วางไว้ รวมทั ้งกฎหมายที ่เกี ่ยวข้อง สามารถบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กรที ่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และประหยัด ดังนี้
          1) ประเมินการควบคุมภายในของบริษัท อินเตอร์ล้ิงค์  
คอมมิวน ิเคช ั ่น จำก ัด (มหาชน) เพ ื ่อให ้ความมั ่นใจ
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคช่ัน 
จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารว่ากิจกรรมต่างๆ ได้มีการควบคุม
ภายในอย่างเพียงพอที ่จะบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
ท่ีควบคุมได้ และเป็นไปตามกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี
          2)   ประเมินความเสี ่ยงและการควบคุมภายใน
เก่ียวกับทางการเงิน และการข้อมูลรายงานต่างๆ
          3) ตรวจสอบประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความ
เพียงพอ ของกิจกรรมการควบคุมภายใน 
          4) ตรวจสอบประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของระบบ
การปฏิบัติงานการดูแลรักษาทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากร
ทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด
และมิให้เกิดการสูญเสีย หรือเสียหายใดๆ
          5) สอบทานและรายงานความเช่ือถือได้ และความ
ครบถ้วนของข้อมูลทางการเง ิน และมิใช ่ทางการเง ิน 
(Finance & Non Finance) ตลอดจนวิธีการที ่ใช้วินิจฉัย
และวัดผลตรวจสอบหลักฐาน หากมีข้อสงสัยเกี ่ยวกับ
การดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของ
บริษัทอย่างมีนัยสำคัญ เช่น ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ที ่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงาน หรือการทุจริตหรือ
สิ่งผิดปกติหรือความบกพร่องที่สำคัญ ในระบบการควบคุม
ภายใน
          6)   ตรวจสอบการปฏิบัต ิตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
นโยบาย วิธีปฏิบัติงาน กฎระเบียบข้อบังคับ และกฎหมาย
ท่ีเก่ียวข้อง
         7) ตรวจสอบตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์์  คอมมิวนิเคช่ัน
จำกัด (มหาชน)
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       3. สอบทานเก่ียวกับหลักจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณ
สำหรับพนักงานและผู้บริหาร
        4. การตรวจสอบเพ่ือให้ความเช่ือม่ัน (Assurance  Service)  
แผนกตรวจสอบภายในปฏิบ ัต ิงานช ่วยฝ ่ายบร ิหารใน 
การปร ับปร ุงการบร ิหารความเส ี ่ยงการควบคุมภายใน 
และการกำกับดูแลกิจการ โดยการประยุกต์ทักษะทางวิชาชีพ 
ของการตรวจสอบภายใน ในการประเมินระบบและระเบียบ
ในการปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีขึ้น เพื่อให้เกิดความ 
มั่นใจว่าวัตถุประสงค์ของ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น 
จำกัด (มหาชน) บรรลุผลตามที ่กำหนดไว้และนำเสนอ 
ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงให้มีระบบและระเบียบในการ 
ปฏิบัติงานที่ดีขึ้น
        5. การบริการให้ความเห็นทางวิชาชีพในเร่ือง ต่างๆ ท่ี
ได้รับมอบหมาย อาทิเช่น การตรวจสอบกรณีที่มีการทุจริต 
หรือการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย หรือกรณีที่มี
เหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการกระทำที ่ส ่อไปในทางทุจริต 
การตรวจสอบภายในจะดำเนินการตรวจสอบเพื่อค้นหาสาเหตุ
ข้อเท็จจริงรวมถึงผลเสียหายที่เกิดขึ้น หรือจะเกิดขึ้นและ 
ผู้รับผิดชอบพร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการป้องกัน
         6. การให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการ บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ 
คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารและหน่วยรับตรวจ 
เก่ียวกับการบริหารความเส่ียงการควบคุมภายใน และการกำกับ
ดูแลกิจการ
         7. พิจารณาให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการ บริษัท 
อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และฝ่ายบริหาร 
ในการจัดให้มีการควบคุมด้วยตนเองที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ผู ้ตรวจสอบภายในควรตรวจสอบความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธ ิผลของกระบวนการประเม ิน
การควบคุมด้วยตนเอง (Self-Assessment)
         8. ประสานงานกับหน่วยงานบริหารความเสี่ยงเพื่อ
นำเสนอประเด็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่อคณะกรรมการ 
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (ถ้ามี)

     
ความเป็นอิสระและความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้าตรวจสอบ

ภายในกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ 

ความเป็นอิสระ

แผนกตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระโดย
         1. ผู้ตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อหัวหน้าตรวจสอบ
ภายใน และหัวหน้าตรวจสอบภายในรายงานการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานเกี่ยวกับ
การบร ิหารต ่อประธานเจ ้าหน้าท ี ่บร ิหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
          2. หัวหน้าตรวจสอบภายในมีสถานภาพเทียบเท่า
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานสำคัญๆของ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ 
คอมมิวนิเคช่ัน จำกัด (มหาชน) เพ่ือช่วยให้การหารือและเจรจา 
ผลการตรวจสอบภายในกับผู้บริหารระดับสูงได้อย่างมีประสิทธิผล
          3. ผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระจากกิจการอ่ืน 
ท่ีไม่ใช่หน้าท่ีของงานตรวจสอบภายใน โดยผู้ตรวจสอบภายใน
มีอิสระในการแสดงความเห็นการรายงานด้วยความ เท่ียงธรรม 
ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ ตรวจสอบภายใน
         4. ผู้ตรวจสอบภายในไม่ควรได้รับมอบหมายให้ไปช่วย
ปฏิบัติงานอื่นที่ไม่ใช่งานที่เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน หรือ
กิจกรรมใดที่เห็นว่าอาจมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระและ
ความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน
         5. ในการปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ความเชื่อมั่น
การให้คำปรึกษาอย่างเป็นทางการ การตรวจสอบข้อร้องเรียน
และการตรวจสอบกรณีมีข ้อสงสัยว ่าอาจเกิดการทุจร ิต 
ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยรายละเอียดของผลกระทบที่มี
ต่อความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม และเปิดเผยความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ โดยรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
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ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้าตรวจสอบภายในกับหน่วยงาน 

และบุคคลต่างๆ

   1. ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้าตรวจสอบภายในกับ 
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น 
จำกัด (มหาชน) และฝ่ายบริหาร
          1) ห ัวหน ้าตรวจสอบภายในควรได ้หาร ือก ับ
คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท  อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคช่ัน จำกัด 
(มหาชน) เป็นการเฉพาะโดยไม่มีฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง
          2) หัวหน้าตรวจสอบภายในควรได้รับสิทธิในการเข้าพบ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ เพ่ือหารือประเด็นต่างๆ ตามความเหมาะสม
     2. ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้าตรวจสอบภายในกับ     
ฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี และองค์กรกำกับดูแลอื่น หัวหน้า 
ตรวจสอบภายในควรหารือ และวางแผนการตรวจสอบภายใน
ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารหน่วยรับตรวจ ผู้ตรวจสอบ
ภายใน  ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบขององค์กร กำกับดูแล 
อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการตรวจสอบภายใน และ 
การดำเนินการต่างๆครอบคลุมประเด็นที ่เกี ่ยวข้องอย่าง 
มีประสิทธิผล และไม่เกิดความซ้ำซ้อน
           3. ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้าตรวจสอบภายใน
กับฝ่ายบริหาร และบุคคลอื่นที่ได้รับรายงานการตรวจสอบ 
ภายใน หัวหน้าตรวจสอบภายในนำเสนอรายงานการตรวจ
สอบต่อฝ่ายบริหารและกรรมการผู ้จ ัดการใหญ่ก่อนที ่จะ
นำเสนอรายงานต่อบุคคลอื่น

นโยบายต่างๆที่สำคัญของบริษัทมีดังนี้

นโยบายรายการเกี่ยวโยงกัน

     คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายการทำรายการ 
ที่เกี ่ยวโยงกัน ระเบียบปฏิบัติกระบวนการในการพิจารณา 
และอนุมัติรายการตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการ
ของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังนี้

   “รายการที่เกี่ยวโยงกัน” หมายถึง รายการระหว่างบริษัท 
จดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
จดทะเบียน หรือรายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยว 
โยงกันของบริษัทย่อย
   "การตกลงเข้าทำรายการ" หมายความว่า การเข้าไปหรือ 
ตกลงใจเข้าทำสัญญา หรือทำความตกลงใดๆ  ไม่ว่าโดยทางตรง 
หรือทางอ้อม เพื ่อก่อให้เกิดการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ การให้เช่า หรือเช่าสินทรัพย์ การให้หรือรับบริการ 
การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน และการออก
หลักทรัพย์ใหม่ รวมทั้งเพื่อก่อให้เกิดสิทธิหรือการสละสิทธิใน
การกระทำดังกล่าว
    "บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน" หมายความว่า
    1. ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ
บุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือ ผู้มีอำนาจควบคุม
ของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อย  รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
และญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
    2. นิติบุคคลใดๆที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม
เป็นบุคคลดังต่อไปน้ีของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อย
        1) ผู้บริหาร
        2) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
        3) ผู้มีอำนาจควบคุม
        4)     บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือ
 ผู้มีอำนาจควบคุม
        5) ผู้ท่ีเก่ียวข้องและญาติสนิทของบุคคลตาม 1) ถึง 4)
     3. บุคคลใดๆ ท่ีโดยพฤติการณ์บ่งช้ีได้ว่าเป็นผู้ทำการแทน
หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลตาม 1 ถึง 2 ต่อการตัดสินใจ
การกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ
หรือบุคคลอ่ืน ท่ีตลาดหลักทรัพย์เห็นว่ามีพฤติการณ์ทำนองเดียวกัน
   "ผู้บริหาร" หมายความว่า  กรรมการผู้จัดการหรือผู้ดำรง
ตำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่ง
ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่
ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร
ในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป
หรือเทียบเท่า
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  "ผู้ถือหุ้นรายใหญ่" หมายความว่า ผู้ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรง 
หรือทางอ้อมในนิติบุคคลใดเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้น 
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น ทั้งนี้การถือหุ้น 
ดังกล่าวให้นับรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ท่ีเก่ียวข้อง และญาติสนิทด้วย
   "ผู้มีอำนาจควบคุม" หมายความว่า ผู้ถือหุ้น หรือบุคคลอ่ืน
ซึ่งโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ 
หรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญไม่ว่าอิทธิพล
ดังกล่าวจะสืบเน่ืองจากการเป็นผู้ถือหุ้น หรือได้รับมอบอำนาจ
ตามสัญญาหรือการอื่นใดก็ตาม
    "ผู้ท่ีเก่ียวข้อง" หมายความว่า บุคคลหรือห้างหุ้นส่วนตาม
มาตรา 258  (1)  ถึง  (7) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.2535
     1. คู่สมรสของบุคคลดังกล่าว
     2. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว
     3. ห้างหุ้นส่วนสามัญที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคล
        ตาม 1) หรือ 2) เป็นหุ้นส่วน
     4. ห้างหุ ้นส่วนจำกัดที ่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม
        1) หรือ 2) เป็นหุ้นส่วนจำพวก ไม่จำกัดความรับผิด
        หรือเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดท่ีมีหุ้นรวมกัน
        เกินร้อยละสามสิบของหุ้นท้ังหมดของห้างหุ้นส่วนจำกัด
     5. บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บุคคลดังกล่าว
        หรือบุคคลตาม 1) หรือ 2) หรือห้างหุ้นส่วนตาม 3) 
        หรือ 4) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละสามสิบของจำนวนหุ้น
        ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น หรือ
     6. บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บุคคลดังกล่าว
        หรือบุคคลตาม 1) หรือ 2) หรือห้างหุ้นส่วนตาม 3) 
        หรือ4) หรือบริษัทตาม 5) ถือหุ ้นรวมกันเกินกว่า     
        ร้อยละสามสิบของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมด
        ของบริษัทนั้น
     7. นิติบุคคลที่บุคคลตามมาตรา 246 และมาตรา 247
        สามารถมีอำนาจในการจัดการ ในฐานะเป็นผู้แทนของ
        นิติบุคคล

    "ญาติสนิท" หมายความว่า บุคคลที่มีความสัมพันธ์
สายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียน ตามกฎหมาย ดังนี้ บิดา 
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร
    “บริษัทใหญ่” บริษัทท่ีถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียนไม่ว่าโดย 
ทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละห้าสิบของทุนชำระแล้ว
ของบริษัทจดทะเบียน
    “บริษัทย่อย” บริษัทท่ีบริษัทจดทะเบียนถือหุ้นไม่ว่าโดย 
ทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละห้าสิบของทุนชำระแล้ว
ของบริษัทนั้น
     “บริษัทในเครือ” บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัท
ในเครือของบริษัทย่อยโดยอนุโลม
     “บริษัทร่วม” บริษัทที ่บริษัทจดทะเบียนถือหุ ้น 
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละยี่สิบแต่ไม่เกิน
ร้อยละห้าสิบของทุนชำระแล้วของบริษัทนั้น
     “ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย” ผู้ที ่ได้รับประโยชน์หรือ
เสียประโยชน์
     “เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป” หมายความว่า  เงื่อนไข
การค้าที ่มีราคาและเงื ่อนไขที ่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิด 
ให้เกิดการถ่ายเท ผลประโยชน์ ซ่ึงรวมถึงเง่ือนไขการค้าท่ีมีราคา
และเง่ือนไขดังต่อไปน้ี
     1. ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อย
        ได้รับ หรือให้กับบุคคลทั่วไป
     2. ราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันให้กับบุคคล
        ทั่วไปราคา และเงื่อนไขที่บริษัทจดทะเบียนแสดงได้ว่า
        เป็นราคา และเงื่อนไขที่ผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะ
        ทำนองเดียวกับให้บุคคลทั่วไป
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นโยบายการใช้ข้อมูลภายในบริษัท 
     บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) 
และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) มีนโยบายและวิธีการดูแล กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่ง 
ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชนไปใช้เพื ่อแสวงหาประโยชน์
ส่วนตน ดังนี้
     1. บริษัทจะให้ความรู ้แก่กรรมการ และผู ้บริหารของ
บริษัทฯ เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์
ของบริษัทฯ โดยตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ
ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ 
ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่ง 
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มา 
หรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยตนคู่สมรส และบุตร
ท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษ 
ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
     2. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท 
รวมถ ึงค ู ่สมรสและบ ุตรท ี ่ย ั งไม ่บรรล ุน ิต ิภาวะจ ัดทำ 
และเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 
และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที ่มี 
การแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัท 
ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

     3. บริษัทฯ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
ของบริษัทฯ ท่ีได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ นำข้อมูลน้ัน 
ไปใช้ประโยชน์ด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์ และบุคคลดังกล่าว 
ข้างต้น ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลอื่นที่อาจนำ
ข้อมูลน้ันไปใช้ประโยชน์เช่นเดียวกัน ซ่ึงหากเกิดกรณีดังกล่าว 
ท้ังผู้ให้ข้อมูลและผู้รับข้อมูลท่ีนำไปใช้ประโยชน ์อาจต้องมีความผิด
ตามท่ีกฎหมายกำหนดไว้ รวมท้ังบริษัทฯ ถือว่าเป็นความผิดทางวินัย
ตามข้อบังคับการทำงาน โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี 
ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ ตลอดจน
การเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก 
หรือให้ออก หรือต้องลาออกจากกรรมการแล้วแต่กรณี เป็นต้น
         4. บร ิษ ัทฯ ห ้ามมิให ้กรรมการ ผ ู ้บร ิหาร และ
พนักงานของบริษัทฯ หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ที่ลาออกแล้วเปิดเผยข้อมูลภายใน หรือความลับของบริษัทฯ 
ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัทฯ ที่ตนได้รับทราบ
จากการปฏิบัต ิหน้าที ่ให ้บ ุคคลภายนอกรับทราบ แม้ว ่า
การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่
บริษัทฯ และลูกค้าของบริษัทฯ
          
       กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หรืออดีต 
กรรมการผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่เก็บรักษาความลับ
และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ และมีหน้าท่ีในการใช้ข้อมูล
ภายในของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
เท่านั ้น โดยมิให้ข ัดต่อพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทร ัพย ์ ท ั ้งน ี ้  ห ้ามม ิให ้กรรมการ ผ ู ้บร ิหาร 
และพนักงานของบริษัทฯ นำความลับและ/หรือข้อมูลภายใน
ของบริษัทฯ ไปใช้ประโยชน์ให้แก่บริษัทอื ่นที ่ตนเองเป็น
ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง
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นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

     บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) 
และบริษัทในเครือ มุ่งมั่นที่ดำเนินธุรกิจ ตามหลักธรรมาภิบาล 
และการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยให้ความสำคัญในการต่อต้าน
การคอร์ร ัปชั ่น รวมทั ้งยึดมั ่นในหลักคุณธรรม ศีลธรรม 
จร ิยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภ ิบาลบร ิหารงาน 
ด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ 
ที่เหมาะสมของกรรมการ ที่ปรึกษาฯ อนุกรรมการผู้บริหาร 
และพนักงานของบริษ ัทฯ ในจร ิยธรรมทางธ ุรก ิจและ 
จรรยาบรรณ พนักงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบรรษัทภิบาล 
ของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า บริษัทฯ มีนโยบาย 
กำหนดแนวปฏิบัติ ข้อกำหนด และช่องทางในการร้องเรียน 
เพื่อป้องกันการคอร์รัปชั่น รวมถึงการตัดสินใจและดำเนิน
การทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้วยการคอร์รัปชั่นได้รับการ
พิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบจึงได้จัดทำ “นโยบาย
ต่อต้านคอร์รัปช่ัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นเพื่อให้ยึดป็นแนว
ปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และสามารถพัฒนาองค์กร
ให้เติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน กรรมการบริษัท ผู้บริหาร 
และพนักงานจะไม่กระทำ หรือยอมรับการคอร์ร ัปชั ่น 
ทุกรูปแบบท้ังทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจ 
ของบริษัทฯ ในทุกประเภทและทุกหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง 
โดยบริษ ัทฯได้กำหนดแนวปฏิบ ัต ิมาตรการดำเนินการ 
และบทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตลอดจนจัดให้มีการสอบทาน 
และทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่าง
สม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด

        บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ มีความโปร่งใส และปฏิบัติต่อผู้มีส่วน
ได้เสียทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียม หลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจ
นำไปสู่การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ท่ีขัดแย้งกัน 
และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
ดังนั้นจึงกำหนดนโยบายการรับ - ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือ
ประโยชน์อื่นใด (No-Gift Policy) เพื่อสร้าง มาตรฐานที่ดี
ในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ เพื่อการเติบโต
ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

หลักการ

       บุคลากรของบริษัทฯ ต้องยึดมั่นว่า จะไม่รับ – ให้สินบน 
หรือผลประโยชน์อ ื ่นใดแก่บ ุคลากรภายนอกโดยเฉพาะ 
อย่างยิ่ง เจ้าหน้าที่ของรัฐหากพิสูจน์ทราบได้ว่ามีการดำเนิน
การดังกล่าว ถือว่าบุคลากรของบริษัทฯมีความผิดทั้งตาม
ระเบียบบริษัทฯ และตามกฎหมาย

แนวทางปฏิบัติ

     1. การให้ของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด
        1.1. การให้ของขวัญหรือของที่ระลึก ตามประเพณี
นิยมสามารถกระทำได้โดยต้องไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
และจาร ีตประเพณีท ้องถ ิ ่น เช ่น สำหร ับประเทศไทย
ไม ่ เก ิน 3 ,000 บาท ต ่อคนต ่อโอกาส ตามประกาศ
คณะกรรมการป.ป.ช.และควรให้ในรูปแบบที่ช่วยส่งเสริมภาพ
ลักษณ์ของบริษัทดังต่อไปนี้
             1) ปฏิทิน ไดอารี่
             2) สินค้าที่ใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์
        3) สินค้าโครงการหลวง โครงการในพระราชดำริ 
สินค้าชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติการของบริษัทฯ หรือสินค้าเพื่อ
การกุศล หรือสาธารณประโยชน์ หรือสินค้าที ่สนับสนุน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
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        1.2. การให้ของขวัญของที่ระลึกควรดำเนินการให้
เป็นมาตรฐานเดียวกันเพ่ือไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติ
        1.3. ไม่ให้ของขวัญ ของท่ีระลึก ทรัพย์สิน หรือประโยชน์
อื่นใด แก่คู่สมรส บุตร หรือผู้ที ่เกี่ยวข้องของเจ้าหน้าที่รัฐ 
ลูกค้า คู่ค้า และบุคคลที่ติดต่อด้วย  เนื่องจากโดยพฤติการณ์
ถือว่าเป็นการรับแทน
        1.4. การให้ของที่ระลึกเนื่องในโอกาสสำคัญทางธุรกิจ
อาทิ วันสถาปนาการจัดตั ้ง การลงนามสัญญาทางธุรกิจ
สามารถกระทำได้ แต่หากมูลค่าของท่ีระลึกเกินกว่า 3,000 บาท 
ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากผู้บริหารสูงสุดของแต่ละ
บริษัท หรือตามระเบียบของบริษัทฯ กำหนด
     2. การเลี้ยงรับรอง
        การใช้จ่ายสำหรับเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ อาทิ การเลี้ยง
รับรองเป็นอาหาร และเครื่องดื่ม การเลี้ยงรับรองในรูปแบบ
การกีฬา และการใช้จ่ายอื ่นๆที ่เกี ่ยวข้องโดยตรงกับการ 
ปฏิบัติทางธุรกิจ หรือเป็นจารีตทางการค้ารวมถึง การให้ความรู้ 
ความเข้าใจทางธุรกิจสามารถกระทำได้แต่ต้องเป็นการใช้จ่าย 
อย่างสมเหตุสมผล และไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจ 
ในการปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
     3. การจัดกิจกรรม CSR ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือ
เจ้าหน้าที่รัฐ
         3.1. การจัดกิจกรรม CSR ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ
หรือเจ้าหน้าท่ีรัฐ สามารถทำได้ตามความเหมาะสม โดยต้องทำ
ในนามบริษัท และมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบาย 
CSR ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ควรมีหลักเกณฑ์ แผนงานการวัดผล
ที่ชัดเจนและดำเนินการผ่านขั้นตอน ระเบียบ ของบริษัทฯ
ที่กำหนดไว้
         3.2. การจัดกิจกรรม CSR หรือกิจกรรมใดๆ ในนาม
 บริษัทฯ ต้องยกเว้นท่ีเก่ียวข้องกับการสนับสนุนภาคการเมือง
     4. การรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด
         4.1. บุคลากรของบริษัทฯงดรับของขวัญ ของที่ระลึก
หรือประโยชน์อื ่นใดในทุกกรณี และมีหน้าที่แจ้งให้บุคคล
ภายนอกทราบถึงนโยบายงดรับของขวัญดังกล่าวอย่างท่ัวถึง

         4.2. กรณีท่ีมีความจำเป็นต้องรับของขวัญ ของท่ีระลึก
หรือประโยชน์อ ื ่นใด และไม่สามารถส่งคืนได้ให้บร ิษ ัท 
แต่งตั ้งหน่วยงานผู ้ร ับผิดชอบเพื ่อดำเนินการ รวบรวม
ส ิ ่ งของด ังกล ่าวและดำเน ินการบร ิจาคให ้บ ุคคลหร ือ
หน่วยงานภายนอกเพื ่อการกุศล หรือสาธารณประโยชน์  
หรือดำเนินการตามระเบียบของบริษัทฯ ต่อไปเว้นแต่
            1) กรณีเป็นของบริโภคซึ่งมีวันหมดอายุน้อยกว่า
1 เดือน ให้เป็นดุลยพินิจของผู ้บ ังคับบัญชา ส่วนงาน
ที่ได้รับของขวัญในการบริหารจัดการ
            2) กรณีปฏิทิน ไดอารี่ ที่ใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์
ของบริษัท พนักงานสามารถรับเป็นของขวัญส่วนตัวได้
            3) กรณีเป็นการรับของขวัญ ของที่ระลึกในนาม
องค์กรต่อองค์กร เช่น การลงนามสัญญาทางธุรกิจ สามารถ
กระทำได้ ทั้งนี้ ของขวัญ ของที่ระลึกดังกล่าวจะต้องเป็น
ทรัพย์สินของบริษัทฯ
     5. การรับข้อเสนอการประชุม อบรม สัมมนา และเย่ียมชม 
กิจการโดยใช้งบประมาณของคู่ค้า
        5.1. การรับข้อเสนอการประชุม อบรม สัมมนา และ
เย ี ่ยมชมกิจการ โดยใช ้งบประมาณของคู ่ค ้า สามารถ
กระทำได้หากเป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุในสัญญาแต่ต้อง
ไม่มีลักษณะแฝงการท่องเที่ยว
        5.2. การรับข้อเสนอการประชุม อบรม สัมมนาและ
เยี่ยมชมกิจการ โดยใช้งบประมาณของคู่ค้าในกรณีที่ไม่ได้
ระบุในข้อตกลงสัญญา สามารถกระทำได้  หากพิจารณาแล้วว่า
การรับข้อเสนอดังกล่าว มีความเหมาะสมเป็นประโยชน์
ต่อบริษัทฯ ทั้งนี้ ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 
และเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ ไม่รับข้อเสนอเกี่ยวกับ
การอบรม สัมมนาที่มีลักษณะแฝงท่องเที่ยวโดยปราศจาก
เจตนาในการถ่ายทอดความรู้อย่างแท้จริง
     6. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอ่ืน
ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
และค่าใช้จ่ายอื่นให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ สามารถดำเนินการได้
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ 
ที่เกี่ยวข้อง
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      7. การบริจาค และการให้การสนับสนุนกับหน่วยงานของรัฐ
หรือเจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงองค์กรการกุศล การบริจาค และให้
การสนับสนุนแก่องค์กรใดๆ ต้องดำเนินการภายใต้เงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
          7.1. เป็นองค์กรที่เชื่อถือได้ และ/หรือมีการจัดตั้ง
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
          7.2. การดำเนินการต้องกระทำในนามบริษัทฯอย่าง
โปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามระเบียบ
ของบริษัทฯ
           7.3.  ไม่ควรจ่ายเงินตรงไปที่เจ้าหน้าที ่ร ัฐ หรือ
บุคคลใดๆ ในนามบุคคล เว้นแต่มีรายละเอียดระบุในหนังสือ
ขอรับการสนับสนุนชัดเจน และมีหลักฐานการรับการสนับสนุน
เป็นลายลักษณ์อักษร
           7.4.  ควรมีการติดตามตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่า
การบร ิจาค และ/หร ือการสนับสนุนได้ถ ูกนำไปเพื ่อใช ้
ประโยชน์ของสาธารณะ และ/หรือตรงตามวัตถุประสงค์ของ
การบริจาค และ/หรือการสนับสนุนอย่างแท้จริง

          บุคลากรของบริษัทฯ ต้องทำความเข้าใจ และปฏิบัติตาม
นโยบายเร่ือง การรับให้ของขวัญ การเล้ียงรับรองหรือประโยชน์ 
อื่นใด หากพบข้อสงสัยประการใดให้ติดต่อเลขานุการบริษัทฯ
หรือหน่วยงาน/บุคคลที่รับผิดชอบ

มาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

          บริษัทจัดให้มีช่องทางการร้องเรียน และการแจ้ง
เบาะแสเพื่อรับเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่
จะได ้ ร ับผลกระทบจากการดำเน ินธ ุ รก ิจของบร ิษ ัท 
หรือจากการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต รวมถึงการกระทำที่
เข้าข่ายการคอร์รัปชั่นที่เกี ่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยทางตรง
หรือทางอ้อม โปรดแจ้งมาท่ีบริษัทฯ เพ่ือทำการสืบสวนข้อเท็จจริง
ต่อไป 

การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

          เมื่อพบเห็นเหตุการณ์ที่มีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณ รวมถึงการกระทำที่เข้าข่ายการคอร์รัปชั่น 
อาจส่อถึงการทุจริต หรือผิดกฎหมายสามารถสอบถามข้อสงสัย
หรือส่งข้อร้องเรียนไปยังบุคคลดังต่อไปนี้
     1. กรรมการผู้จัดการใหญ่
     2. ผู้บังคับบัญชาที่ตนเองวางใจในทุกระดับ
     3. ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
     4. คณะกรรมการบริษัท

สถานที่ติดต่อเพื่อแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

     1) เลขานุการบริษัท หรือ
     2) คุณชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย  ประธานกรรมการตรวจสอบ
        อีเมล์ chusak@interlink.co.th
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)               
48 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงสามแสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
อีเมล์  company_secretary@interlink.co.th
โทรศัพท์   0-2666-1111 ต่อ 291
โทรสาร   0-2666-1193

กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

     บริษัทมีแนวปฏิบัติในการดำเนินการเมื ่อได้รับเรื ่อง
ร้องเรียน ดังนี้
     1. เมื่อบริษัทฯ ได้รับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
ผู้รับเรื่องจะพิจารณาแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนตาม
ความเหมาะสมโดยผู้รับผิดชอบเร่ืองร้องเรียนจะเป็นผู้กล่ันกรอง 
ดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง สืบสวนข้อเท็จจริง 
และพิจารณาวินิจฉัยความผิดที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ในกรณีผู้ถูกกล่าวหาเป็นกรรมการ
ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ผู้รับผิดชอบเร่ืองร้องเรียนจะต้องย่ืนเร่ือง
ร้องเรียนเพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย
ความผิด
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     2. นำเสนอกรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้
ท ี ่ เหมาะสม และมีความเป็นธรรมเพื ่อทำการสอบสวน
ข้อเท็จจริงจากการร้องเรียน
      3. คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนที่ได้รับมาโดยอาศัยการสัมภาษณ์
และ/หรือการตรวจสอบเอกสาร
      4. คณะกรรมการสอบสวนทำการประมวลผลและตัดสิน
ข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาขั้นตอนและวิธีการจัดการที่เหมาะสม
      5. คณะกรรมการสอบสวนกำหนดมาตรการแก้ไขและ
บรร เท าคว าม เส ี ยหาย ให ้ ก ั บผ ู ้ ท ี ่ ไ ด ้ ร ั บผลกระทบ 
โดยคำน ึงถ ึงความเด ือดร ้อนเส ียหายโดยรวมทั ้งหมด 
และรายงานผลต่อกรรมการผู ้จัดการใหญ่เพื ่อรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัททราบ
       6. คณะกรรมการสอบสวนรายงานผลลัพธ์ให้ผู้ร้องเรียน
ทราบ หากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง

มาตรการคุ ้มครองการตอบโต้ และบรรเทาความเสียหาย

แก่ผู ้รายงาน ผู ้ร ้องเรียนหรือผู ้ที ่ให้ความร่วมมือในการ

รายงานการฝ่าฝืนหรือละเมิดจรรยาบรรณ

     ผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที ่ให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงจะได้รับความคุ้มครอง และความเป็นธรรม
จากการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสที่เป็นประโยชน์กับบริษัทเกี่ยว
กับการทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่
ออกโดยหน่วยงานรัฐ รวมถึงการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณของบริษัทท่ีกำหนดไว้ ดังน้ี
     1. ผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้ท่ีให้ความร่วมมือสามารถ
เลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้น
จะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือเกิดความเสียหายใดๆ 
แต่หากมีการเปิดเผยตนเองจะทำให้บริษัทสามารถรายงาน
ผลล ัพธ ์ ให ้ทราบหร ือบรรเทาความเส ียหายได ้สะดวก 
และรวดเร็วยิ่งขึ้น
     2. บริษัทถือว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ และจะ
เปิดเผยเฉพาะกรณีที ่จำเป็นแก่ผู ้ท ี ่ม ีหน้าที ่ร ับผิดชอบ
ในการแก้ไขปัญหา โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหาย
ของผู้รายงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

     3. กรณีท่ีผู้ร้องเรียนเห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย 
หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหายผู ้ร้องเรียน สามารถ
ร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ ้มครองที่เหมาะสมได ้
หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองให้แก่ผู้ร้องเรียนโดย
ไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิด
ความเดือดร้อนเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัยผู ้ที ่ได้รับ
ความเดือดร้อนเสียหาย จะได้รับการบรรเทาความเสียหาย
ด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

หมวดที่ 7
รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

     คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับเรื่องการเปิดเผย
สารสนเทศเนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจ
ของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการ
ควบคุมและกำหนดมาตรการในการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย การปฏิบัติตามจรรยาบรรณนโยบายการต่อต้าน
คอร์รัปชัน การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียซ่ึงรวมถึง
การปฏิบัต ิอย่างเป็นธรรมและการเคารพสิทธิมนุษยชน 
รวมท ั ้ งความร ับผ ิดชอบต ่อส ั งคมและส ิ ่ งแวดล ้อม 
โดยคำนึงถึงกรอบการรายงานที่ได้รับการยอมรับในประเทศ
หรือในระดับสากล ท้ังน้ีอาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงาน
ประจำปี โดยมีสาระสำคัญครบถ้วน เพียงพอ เชื ่อถือได้ 
ทันเวลา และสะท้อนการปฏิบัติที่จะนำไปสู่การสร้างคุณค่า
แก่กิจการอย่างยั ่งยืน ทั ้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดย
เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal 
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนั้น 
บริษัทฯ ได้จัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ซึ่งทำหน้าที่ติดต่อสื่อสาร
กับนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมท้ังนักวิเคราะห์และหน่วยงาน
ภาครัฐที ่เกี ่ยวข้องอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม ซึ ่งทาง 
คณะกรรมการบริษัทมุ่งม่ันท่ีจะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย
ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
และความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด 
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  โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ 
โดยตรงที่นักลงทุนสัมพันธ์

      บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) 
      เลขที่ 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก 
      แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 
      เบอร์โทรศัพท์ 0-2666-1111 ต่อ 291

     1. บริษัทฯ มีนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) 
เพื ่อเปิดโอกาสให้ซักถามข้อมูลที ่ไม่เข้าใจ โดยผู ้ที ่สนใจ
สามารถติดต่อขอข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีเบอร์โทรศัพท์ 0-2666-1111
ต่อ 291 หรือ E-mail: ir@interlink.co.th 

     2. บริษัทฯ มีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซด์ของบริษัทฯ
ท ั ้ งท ี ่ เป ็นภาษาไทยและภาษาอ ังกฤษ ผ ่าน Website
www.interlink.co.th  ขณะเดียวกันก็ได้จัดให้หน่วยงาน
สื่อสารขององค์กรทำหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารการดำเนินงาน 
ตลอดจนผลประกอบการของบริษัทฯ ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้มีส่วนเก่ียวข้องอ่ืนๆ
ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ อย่างทั่วถึงและทันเวลา 
     3. บริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรม (Opportunity day) 
เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน
และความโปร่งใสของข้อมูลทางการเงิน และผลการดำเนินงาน
รายไตรมาสและรายปีท่ีเปิดเผย และเปิดเผยข้อมูลท่ีนอกเหนือ
จากหน้าที่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายด้วย
     4. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้นักลงทุน นักวิเคราะห์ และสถาบัน
การเงินต่างๆ เข้าเยี่ยมชม พบปะ และสอบถามประเด็นต่างๆ 
โดยตรงกับผู้บริหารระดับสูงอย่างเท่าเทียมและทันเวลา บริษัทฯ 
ยังได้จัดแถลงข่าวแก่ผู้สื่อข่าวเป็นครั้งคราว เพื่อให้ข้อมูลทาง
การเงิน  และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องสามารถไปถึงนักลงทุน ผู้สนใจ
และประชาชนทั่วไปอย่างทั่วถึง

       ทั้งนี้ คณะกรรมการดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลซึ่งรวมถึง
งบการเงิน รายงานประจำปี แบบ 56-1 สามารถสะท้อนฐานะ
การเงิน และผลการดำเนินงานอย่างเพียงพอ รวมท้ังสนับสนุน
ให้บริษัทจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 
เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้เพื่อให้
นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน
กับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละ
ไตรมาสได้ดีย่ิงข้ึน นอกจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว 
อีกทั้งคณะกรรมการได้มีการติดตามดูแลความเพียงพอของ
สภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี ้
ในกรณีท่ีกิจการมีแนวโน้มท่ีจะไม่สามารถชำระหน้ีหรือมีปัญหา
ทางการเง ินคณะกรรมการม ีการต ิดตามอย ่างใกล ้ช ิด 
และดูแลให้ก ิจการประกอบธุรก ิจด้วยความระมัดระว ัง 
และปฏิบ ัต ิตามข้อกำหนดเก ี ่ยวก ับการเป ิดเผยข้อม ูล 
รวมถึงการส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผย
แพร่ข้อมูลผ่าน Website และช่องทางอื่นๆ 
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หมวดที่ 8
สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

     คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยวกับ
สิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และทำหน้าท่ีในการดูแลรักษาผลประโยชน์
ของผู ้ถ ือหุ ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามที ่กำหนดไว้ 
ในข้อบังคับบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้น
จะเป็นรายย่อยผู้ลงทุนต่างชาติ นักลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ โดยผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังน้ี
     1. สิทธิในการได้รับใบหุ้น สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น 
     2. สิทธิในการได้ร ับสารสนเทศที ่เพียงพอ ทันเวลา
เหมาะสมต่อการตัดสินใจ
     3. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ที่สำคัญของบริษัทฯ
     4. สิทธิในการแต่งตั ้งหรือถอดถอนกรรมการบริษัท
และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
     5. สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงิน
ค่าสอบบัญชี
     6. สิทธิในส่วนแบ่งผลกำไรของบริษัทฯ

การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

      1. คณะกรรมการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม
โดยคำนึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น
      2. คณะกรรมการดูแลไม่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ
ฉันทะนำเอกสารหรือหลักฐานแสดงตนเกินกว่าที ่กำหนด
ไว้ในแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
      3. ประธานกรรมการเป็นประธานที ่ประชุมผู ้ถือหุ ้น 
ดูแลให้การประชุมเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
และข้อบังคับของบริษัท จัดสรรเวลาสำหรับแต่ละวาระ
การประชุม และเปิดโอกาสให้ผู ้ถ ือหุ ้นแสดงความเห็น 
และตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องบริษัทได้

การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น

     1. การกำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถ
        เสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม
        ผู ้ถือหุ ้น โดยคณะกรรมการพิจารณาบรรจุเรื ่องที่
        ผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุม ซึ่งหากกรณีคณะ
        กรรมการปฏิเสธเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอบรรจุเป็นวาระ
        จะแจ้งเหตุผลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ
     2. คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารที ่
        เกี่ยวข้องแก่ผู้ถือหุ้น  มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและ
        เพียงพอต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยเผยแพร่บน
        Web Site ของบริษัทอย่างน้อย 28 วันก่อนวันประชุม
     3. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารที่เกี่ยวข้องมี
        การจัดทำเป็นภาษาอังกฤษท้ังฉบับ และเผยแพร่พร้อม
        กับฉบับภาษาไทย5
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      4. ผู้ถือหุ้นสามารถร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญได้ และ
กรรมการไม่สนับสนุนการเพิ ่มวาระการประชุมที ่ไม ่ได ้ 
แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญ
ที ่ผู ้ถือหุ ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
      5. คณะกรรมการสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง
ในวาระท ี ่สำค ัญ และส ่งเสร ิมให ้ม ีบ ุคคลท ี ่ เป ็นอ ิสระ
เป็นผู ้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียง ในแต่ละวาระ
ให้ท่ีประชุมทราบพร้อมท้ังบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

การเปิดเผยมติท่ีประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

     1. บริษัทเปิดเผยมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนน
        เสียงภายในวันทำการถัดไป ผ่านระบบข่าวของตลาด
        หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบน Website ของบริษัท
     2. จัดส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์
        แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น
     3. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นได้บันทึกข้อมูลดังต่อไปน้ี
        1) รายช่ือคณะกรรมการและผู้บริหารท่ีเข้าประชุม และ
สัดส่วนกรรมการท่ีเข้าร่วมการประชุมไม่เข้าร่วมการประชุม
        2) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติท่ีประชุม และผล
การลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง)ของแต่ละวาระ
        3) ประเด็นคำถามและคำตอบในที่ประชุม รวมทั้ง
ชื่อ – นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบทั้งนี้นอกเหนือจากหลัก
ปฏิบัติทั้ง 8 แล้วคณะกรรมการบริษัทยังเห็นความสำคัญใน
การกำหนดจรรยาบรรณ

จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์

     บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคช่ัน จำกัด (มหาชน) 
ได้จัดทำจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ข้ึนเพ่ือให้นักลงทุนสัมพันธ์
ยึดถือเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง 
และเหมาะสมโดยมีแนวทางท่ีจะช่วยให้นักลงทุนสัมพันธ์ปฏิบัติ
หน้าที่ได้สอดคล้องกับหลักการพื้นฐาน

   โดยแนวปฏิบัตินี้เป็นตัวอย่างเพียงส่วนหนึ่ง บริษัทฯ 
ควรพิจารณาความเหมาะสม และอาจกำหนดแนวปฏิบัติอ่ืนๆ 
เพ่ิมเติมท่ีจะช่วยให้การปฏิบัติงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นไปอย่าง
เท่าเทียมและเป็นธรรม อันจะทำให้เกิดการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
บริษัท และสร้างความม่ันใจให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน สาธารณชน 
และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ และ
จำเป็นอย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา
     1) นักลงทุนสัมพันธ์ต้องเปิดเผยข้อมูลท่ีถูกต้อง เพียงพอ 
และทันเวลา โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
เช่น สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
        2) นักลงทุนสัมพันธ์ควรใช้วิจารณญาณในการให้ข้อมูลต่างๆ
อย่างระมัดระวังและรอบคอบ โดยนักลงทุนสัมพันธ์สามารถ
ปฏิเสธท่ีจะให้ข้อมูลได้ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าข้อมูลดังกล่าว
เป็นความลับ ทางการค้าหรือเป็นข้อมูลที่อาจทำให้บริษัท
เสียความสามารถในการแข่งขันได้
        3) นักลงทุนสัมพันธ์ควรพิจารณาการให้ข้อมูลต่างๆ
ให้มีความชัดเจน และมีรายละเอียดเพียงพอต่อการทำความเข้าใจ 
เช่น การชี้แจงข้อมูลหรือเหตุผลที่ทำให้ผลการดำเนินงานของ
บริษัทเปล่ียนแปลง มากกว่าร้อยละ 20 และ/หรือ ข้อมูลใน MD&A 
ควรมีคำอธิบายท่ีชัดเจนทำให้เข้าใจถึงท่ีมาท่ีไปและเหตุผลของ
การเปล่ียนแปลงของตัวเลขต่างๆได้ 
        4) ในกรณีที่มีข่าวลือหรือข่าวรั่ว นักลงทุนสัมพันธ์
ควรรีบดำเนินการช้ีแจงข้อเท็จจริงให้แก่สาธารณะ โดยปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เก่ียวกับการเปิดเผยสารสนเทศ
ของบริษัทจดทะเบียน 
      5) นักลงทุนสัมพันธ์ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง 
ด้วยเจตนารมณ์ในการผลักดันให้มีการซ้ือหุ้นของบริษัท
        6) นักลงทุนสัมพันธ์ควรกำหนดช่องทางการเปิดเผย
ข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลให้กับผู้ใช้ข้อมูลได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน
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การเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 

        1) นักลงทุนสัมพันธ์ต้องเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย
มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ รูปแบบกิจกรรม 
ท่ีจัดให้บุคคลแต่ละกลุ่มอาจแตกต่างกันได้ตามความเหมาะสม 
แต่ข้อมูลท่ีให้ต้องเป็นข้อมูลท่ีเท่าเทียมกันและไม่ทำให้ฝ่ายหน่ึง
ฝ่ายใดเสียเปรียบ หรือเสียโอกาสในการลงทุน 
         2) นักลงทุนสัมพันธ์ควรเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียติดต่อ
และสอบถามข้อสงสัยได้ตามความเหมาะสม โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
ท่ีจะติดต่อแต่เฉพาะบุคคลกลุ่มหน่ึงกลุ่มใดเป็นพิเศษ 
         3) นักลงทุนสัมพันธ์ควรเปิดเผยข้อมูลที่นำเสนอ
ในการประชุมเฉพาะกลุ่มให้สาธารณะรับทราบโดยท่ัวกัน และทันที
ที่สามารถทำได้ เช่น ควรนำ Roadshow Presentation และ 
Analyst Presentation มาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
ภายหลังจากการประชุมเสร็จส้ินโดยเร็ว 
         4) นักลงทุนสัมพันธ์ควรใช้ความระมัดระวังในการส่ือสาร
ข้อมูลผ่านทางเครือข่ายทางสังคม (Social Network) 
โดยนักลงทุนสัมพันธ์ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร เพื่อช่วย
ให้เข้าใจมุมมองของนักลงทุนได้ แต่หากพบประเด็นท่ีก่อให้เกิด
ความเข้าใจคลาดเคล่ือน และจำเป็นต้องช้ีแจง นักลงทุนสัมพันธ์
ควรแจ้งข้อมูลผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ทุกฝ่าย
รับทราบโดยท่ัวกันเพ่ือป้องกันปัญหาการให้ข้อมูลเฉพาะกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่ง นักลงทุนสัมพันธ์ควรปฏิบัติต่อผู ้มีส่วนได้เสีย
แต่ละกลุ่ม ดังน้ี 
      1. การปฏิบัติต่อนักลงทุน
            • นักลงทุนสัมพันธ์ควรปฏิบัติต่อนักลงทุนทุกราย
อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายใหญ่หรือรายเล็ก
            • นักลงทุนสัมพันธ์ควรให้โอกาสแก่นักลงทุน
รายบุคคลได้เข้า ถึงข้อมูลในระดับที่เท่าเทียมกับนักวิเคราะห์
และนักลงทุน สถาบัน 
             • นักลงทุนสัมพันธ์ไม่ควรเลือกปฏิบัติในการรับนัด
ประชุม (One-on-One Meeting) กับนักลงทุนสถาบัน หรือกลุ่ม
น ักลงทุน หากไม่สามารถรับนัดได้ทุกกลุ่ม นักลงทุนสัมพันธ์ 
ควรกำหนดหลักเกณฑ์ในการรับนัดที่ชัดเจนและเป็นธรรมแก่
ทุกฝ่าย
  

การดูแลและรักษาข้อมูลภายใน 

      1) บริษัทจดทะเบียนควรกำหนดแนวทางในการดูแลข้อมูล
ภายใน เช่น กำหนดและจำกัดบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูล
ภายในได้ โดยนักลงทุนสัมพันธ์ที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลภายใน
ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้บุคคลอื่นทราบ จนกว่าจะมี
การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะตามกฎเกณฑ์ต่างๆ แล้ว 
       2) นักลงทุนสัมพันธ์ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที ่
เกี่ยวข้องกับการดูแลข้อมูลภายในให้ถูกต้อง เช่น ข้อมูลที่มี
นัยสำคัญต่อผลการดำเนินงานควรมีการเปิดเผยผ่านช่องทาง
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ทราบท่ัวกันก่อนมีการเปิดเผยให้กับ
ผู้ลงทุนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงโดยเฉพาะเจาะจง
       3) บริษัทจดทะเบียนควรกำหนดหลักเกณฑ์ในการซ้ือขาย
หุ้นของบริษัทให้แก่นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น กำหนดช่วงเวลา
ในการห้ามซ้ือขายหุ้น และการรายงานการซ้ือขายหุ้นให้แก่ฝ่าย 
Compliance หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย เช่น 
เลขานุการบริษัท เป็นต้น

       

4) นักลงทุนสัมพันธ์ควรกำหนดช่วงเวลางดรับนัดหรือ
ตอบคำถาม เกี่ยวกับผลประกอบการในอนาคตอันใกล้ให้แก่
นักวิเคราะห์ และนักลงทุน (Quiet Period) ทั้งนี้ เนื่องจาก
นักลงทุนสัมพันธ์ของแต่ละบริษัทจะเริ่มรับรู้ข้อมูลงบการเงิน
ในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกัน ดังน้ัน นักลงทุนสัมพันธ์จึงควรพิจารณา
กำหนดช่วงเวลา Quiet Period ให้เหมาะสมและใกล้เคียงกับ
ช่วงเวลาท่ีเร่ิมรับทราบตัวเลขให้มากท่ีสุด เช่น อย่างน้อย 2 สัปดาห์ 
ก่อนเปิดเผยงบการเงิน
       5) กรณีมีการจัดประชุมนักวิเคราะห์ก่อนประกาศงบการเงิน 
(Earnings Preview) นักลงทุนสัมพันธ์ควรดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ก่อนช่วง Quiet Period และควรระมัดระวังในการให้ข้อมูล โดยต้อง
ไม่ให้ข้อมูลใดๆ ท่ีมีข้อกำหนดห้ามเอาไว้ เช่น ตัวเลขประมาณการ
รายได้ และกำไรของงวดการเงินน้ันๆ
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              • ในการจัดกิจกรรมให้แก่นักลงทุน เช่น การเย่ียมชม
กิจการ และการพบปะนักลงทุน นักลงทุนสัมพันธ์ควรดำเนินการ 
โดยพิจารณาถึงประโยชน์ของบริษัท และความคุ้มค่าของทรัพยากร
ท่ีจะใช้เป็นท่ีต้ัง 
         2. การปฏิบัติต่อนักวิเคราะห์ 
              • ในการจัดประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) 
นักลงทุนสัมพันธ์ควรเชิญ และเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์จากทุก
บริษัทหลักทรัพย์ได้เข้าร่วมอย่างเท่าเทียมกัน
              • นักลงทุนสัมพันธ์ไม่ควรให้ส่ิงของตอบแทนหรือ
ของขวัญแก่นักวิเคราะห์เพ่ือจูงใจ หรือโน้มน้าวให้เขียนบทวิเคราะห์ 
ให้แก่บริษัท และ/หรือให้เขียนบทวิเคราะห์ในเชิงบวกเท่าน้ัน
              • นักลงทุนสัมพันธ์ควรเคารพในผลงาน และ
ความเห็นของนักวิเคราะห์ แต่สามารถช้ีแจงข้อเท็จจริงท่ีถูกต้องได้ 
หากเห็นว่ามีการใช้หรือให้ข้อมูลท่ีคลาดเคล่ือน 

          3. การปฏิบัติต่อส่ือมวลชน 
              • นักลงทุนสัมพันธ์ควรให้ข้อมูลและเปิดโอกาส
ให้ส่ือมวลชนได้รับทราบข้อมูลตามความเหมาะสม 
              • นักลงทุนสัมพันธ์ไม่ควรใช้เง่ือนไขในการทำธุรกิจ
กับสื่อมวลชน เช่น การลงโฆษณาในสื่อ เพื่อให้สื่อมวลชน
นำเสนอข่าว หรือให้ความเห็นในเชิงบวกแก่บริษัท 
              • นักลงทุนสัมพันธ์ไม่ควรให้ส่ิงของตอบแทน หรือ
ของขวัญแก่ส่ือมวลชนเพ่ือจูงใจ หรือโน้มน้าวให้ส่ือมวลชนเขียน 
บทความ หรือข่าวให้แก่บริษัทในเชิงสร้างข่าวท่ีไม่เป็นจริง 
          4. การปฏิบัติต่อหน่วยงานทางการ 
               •  นักลงทุนสัมพันธ์ควรให้ความร่วมมือในการให้
ข้อมูลแก่หน่วยงานทางการตามท่ีถูกร้องขอ
               •  นักลงทุนสัมพันธ์ไม่ควรให้ของขวัญแก่เจ้าหน้าท่ี
ของหน่วยงานทางการเพ่ือให้ความช่วยเหลือใดๆ เป็นกรณีพิเศษ 
     

 

        5. การปฏิบัติต่อบุคคลภายในองค์กร
              • นักลงทุนสัมพันธ์ควรประสานงานให้ผู้บริหารของ
บริษัท ได้พบปะกับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ตามโอกาสที่สมควร        
นักลงทุนสัมพันธ์ควรรายงานให้คณะกรรมการ และผู้บริหาร 
ได้รับทราบถึงข้อมูลต่างๆ ท่ีจะช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กร 
เช่น ผลการดำเนินกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ความเห็นจาก
นักวิเคราะห์และนักลงทุน และข้อมูลความเคล่ือนไหวในตลาดทุน 
เป็นต้น
              • นักลงทุนสัมพันธ์ควรเป็นสื่อกลางของบริษัท
ในการส่ือสารให้พนักงานในองค์กรได้รับทราบถึงจรรยาบรรณ
นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
เช่นเดียวกันกับนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น เร่ืองการดูแลและรักษา
ข้อมูลภายใน เป็นต้น
          6. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ เช่น สถาบันการเงิน
และบริษัท Credit Rating 
               • นักลงทุนสัมพันธ์ควรให้ข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ 
ในระดับท่ีเท่าเทียมกัน ยกเว้นแต่มีความจำเป็นอ่ืนใดในการดำเนิน
ธุรกิจ เช่น ต้องให้ข้อมูลภายในประกอบการขอสินเช่ือโครงการ
จากสถาบันการเงิน ในกรณีน้ีนักลงทุนสัมพันธ์ต้องดำเนินการ
ด้วยความระมัดระวังและต้องขอให้ผู้ท่ีได้รับข้อมูลภายในลงนาม
ในสัญญารักษาความลับไว้ด้วย
 

การปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต

            1) นักลงทุนสัมพันธ์ควรหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ 
อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท เช่น การใช้ทรัพย์สิน
หรือข้อมูลของบริษัทเพ่ือประโยชน์ส่วนตน
            2) นักลงทุนสัมพันธ์ไม่ควรแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตนจากความสัมพันธ์และข้อมูลที่ได้จากการทำหน้าที่
นักลงทุนสัมพันธ์ให้แก่บริษัท
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จรรยาบรรณของพนักงาน

      พนักงานมีหน้าท่ีต้องทำความเข้าใจเก่ียวกับการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ โดยเมื่อมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม ให้ปรึกษา 
กับผู้บังคับบัญชา ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือบุคคลที่บริษัท
กำหนดให้ม ีหน้าท ี ่ร ับผิดชอบเกี ่ยวก ับการติดตามการ 
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณผ่านช่องทางต่างๆ ท่ีกำหนดไว้  รวมท้ัง
แจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบเม่ือพบเห็น 
การฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และให้ความ 
ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆกับหน่วยงาน 
หรือบุคคลท่ีบริษัทได้มอบหมาย

การปฏิบัติต่อบริษัท

     พนักงานจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์
ต่างๆ รวมทั้งข้อบังคับ และคำสั่งของบริษัท และหลีกเลี่ยง 
การมีส ่วนเกี ่ยวข้องกับกิจกรรมที ่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว พนักงานทุกคนต้อง
ปฏิบัติตามหน้าท่ีตามหลักจริยธรรม ซ่ึงเราถือว่าการมีจริยธรรม
ทางธุรกิจเป็นทรัพย์สินท่ีมีค่าย่ิงของบริษัท

การปฏิบัติต่อตนเอง 

      1) ดำรงตนต้ังม่ันอยู่ในความซ่ือสัตย์สุจริต และเท่ียงธรรม
มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
      2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ทุ่มเท
กำลังกายและกำลังความคิดในการทำงานโดยถือประโยชน์
ขององค์กรเป็นสำคัญ
      3) ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความขยันหม่ันเพียร  รวมท้ังแสวงหา
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
      4) รักษาเกียรติของตนให้เป็นท่ียอมรับในสังคม
     5) เป็นผู้มีวินัย และประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
องค์กร ค่านิยมขององค์กร และประเพณีอันดีงามไม่ว่าจะระบุ

             3) นักลงทุนสัมพันธ์ต้องไม่เห็นแก่ผลประโยชน์
ส่วนตนไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดก็ตาม ในการเลือกดำเนิน
กิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก เช่น การเลือก
เข้าร่วม Roadshow กับเฉพาะบางบริษัทหลักทรัพย์ที่ให้สิทธิ
ประโยชน์พิเศษบางอย่าง เป็นต้น 
             4) นักลงทุนสัมพันธ์พึงปฏิบัติตามนโยบายและ
จรรยาบรรณพนักงานต่างๆ ที่บริษัทจดทะเบียนได้กำหนดไว้
 
เร่ืองอ่ืนๆ

             1) นักลงทุนสัมพันธ์ควรแต่งกายให้เหมาะสมกับ
สถานท่ีและกิจกรรมท่ีเข้าร่วม
             2) นักลงทุนสัมพันธ์ไม่ควรให้ข้อมูลในเชิงลบหรือ
ให้ร้ายแก่บริษัทคู่แข่งหรือผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ 
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      6) หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ อันอาจกระทบต่อชื่อเสียง
และภาพลักษณ์ขององค์กร หรือเป็นปัญหาแก่องค์กรใน
ภายหลังได้
      7) ไม่ใช้เวลาปฏิบัติงานขององค์กรไปทำงานอื่นหรือ
ใช้เพื ่อประโยชน์ส่วนตัวที ่ส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติงาน
ในเวลาทำงานขององค์กรได้อย่างเต็มที่การปฏิบัติต่อลูกค้า 
ผู้เกี่ยวข้อง และสังคม 

การปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้เกี่ยวข้อง และสังคม

      1) อำนวยความสะดวกและปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อด้วย
ความสุภาพเรียบร้อยอย่างเต็มใจ และเต็มความสามารถ 
โดยไม่ชักช้า
      2) ยินดีรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากบุคคลอ่ืน 
และพร้อมท่ีจะช้ีแจงข้อมูลท่ีถูกต้องตามสถานะแห่งตน
      3) เห็นคุณค่าของบุคคลอื่น ปฏิบัติต่อผู้อื่น ด้วยความ
เสมอภาค และให้เกียรติผู้อื่นอยู่เสมอ 
      4) มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ และพัฒนาสังคมส่วนรวม
ให้เจริญก้าวหน้า โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่องาน และ
ภาพพจน์ขององค์กร

การปฏิบัติระหว่างพนักงาน

     1) เสริมสร้างการทำงานเป็นทีมโดยให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  เพื่อประโยชน์ต่องานของ
องค์กรโดยส่วนรวม
     2) ร่วมสร้างและรักษาบรรยากาศแห่งความสามัคคี  และ
ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน
     3) ผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 
ตามค่านิยมขององค์กร
     4) ปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพนับถือ   และ
ปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความมีน้ำใจและเคารพในศักดิ์ศรี
ของผู้อื่น
    5) ไม่นำผลงานของเพื่อนพนักงานมาแอบอ้างเป็นผลงาน
ของตนเอง  

 

การปกป้องทรัพย์สินขององค์กร

     1) ใช ้ทร ัพย์ส ินขององค์กรอย่างประหยัดและเก ิด
ประโยชน์สูงสุด
     2) ช่วยกันดูแลมิให้ทรัพย์สินใดๆ ขององค์กรเสื่อมค่า
หรือสูญหายโดยมิชอบ
     3) ไม่ใช้ทรัพย์สินใดๆ ขององค์กรเพื่อประโยชน์ของ
ตนเอง หรือบุคคลอื่น

การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

     1) พนักงานจะต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติและคำสั ่ง
เก ี ่ยวก ับการใช ้อ ุปกรณ์คอมพิวเตอร ์และการส ื ่อสาร 
รวมทั ้งข ้อมูลอิเล ็กทรอนิกส์ของบริษ ัทอย่างเคร ่งคร ัด 
เพื่อประโยชน์ของบริษัท รวมทั้งจะต้องไม่กระทำการใดๆ 
ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือเป็นไปเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ
ของตนเอง
     2) พนักงานจะหลีกเล่ียงเว็บไซต์ท่ีบริษัทถือว่าผิดกฎหมาย
หรือละเมิดศีลธรรมอันดีงาม และงดเว้นที่จะเผยแพร่ข้อมูล
หรือเว็บไซต์ดังกล่าวต่อผู้อื ่น รวมทั้งจะหลีกเลี่ยงเว็บไซต์
ที่ไม่เป็นที่รู้จัก ซึ่งน่าสงสัยในความปลอดภัย
     3) พนักงานที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นที่มีสิทธิเข้าถึงแฟ้ม
ข ้อม ูลไม ่ว ่าจะเก ็บในร ูปของแฟ้มข ้อม ูลคอมพิวเตอร ์ 
หรืออื ่นๆ ห้ามพนักงานที่ไม่ได้รับมอบหมายเข้าดู ทำซ้ำ  
เผยแพร่ ลบทิ้ง ทำลายหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล เปลี่ยนรหัส
ผ่าน หรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหาย 
    4) พนักงานที่ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท จะต้อง
ใช้ซอฟท์แวร์ตามข้ออนุญาตของเจ้าของลิขสิทธิ์ และเฉพาะที่ 
และเฉพาะที ่ได ้ร ับอนุญาตให้ใช ้งานจากบริษ ัทเท่านั ้น 
เพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
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ทรัพย์สินทางปัญญา

     1) การนำผลงาน หรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอก
ที่ได้รับมา หรือที่จะนำมาใช้ภายในบริษัทจะต้องตรวจสอบ 
เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
     2) เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน จะต้องส่งมอบ
ทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงผลงานคืนให้บริษัท 
ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใดๆ

การรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด 

     1) ห้ามเรียกร้องส่ิงของ หรือผลประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคล
อื่นที่มีหน้าที่หรือธุรกิจเกี่ยวข้องกับองค์กร ทั้งนี้ไม่ว่าโดย
ตนเองหรือผู้อื่น
     2) ห้ามรับส่ิงของ หรือผลประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนท่ีมี
หน้าที่หรือธุรกิจเกี่ยวข้องกับองค์กร เว้นแต่ในโอกาสหรือ
เทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมที่คนทั่วไปพึงปฏิบัติต่อกันโดย
ส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใดน้ัน แต่ท้ังน้ีการรับดังกล่าวต้องไม่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดโดยไม่เป็นธรรมต่อ
การปฏิบัติหน้าที่
     3) การรับส่ิงของ หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ในข้อ 2) โดยความจำเป็นอย่างย่ิง เพ่ือรักษาความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบุคคลให้ผู้รับรายงานผู้บังคับบัญชาของตนทราบ
     4) การรับส่ิงของ หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีให้แก่กันในกิจกรรม
ต่างๆ ระหว่างองค์กร หรือเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่าง
องค์กรให้ผู้รับรายงานผู้บังคับบัญชาของตนทราบ 

การให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด

     1) ไม่ใช้วิธีการให้เงิน  ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์
อื ่นใดกับผู ้หนึ ่งผู ้ใดที ่ม ีเจตนาเพื ่อชักนำให้กระทำหรือ
ละเว้นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง
     2) ไม่เสนอเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด
กับผู้เก่ียวข้องทางธุรกิจ เพ่ือแลกเปล่ียนสิทธิพิเศษท่ีไม่ควรได้
     3) การใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ เป็นเรื่อง
ที่ยอมรับได้แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล

การใช้สิทธิทางการเมือง 

     1) ควรใช้สิทธิของตนเองในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
     2) ไม่เข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจ
ว่าองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้องหรือให้การสนับสนุนพรรค การเมือง
ใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือกลุ่มพลังใดกลุ่มพลังหนึ่ง
     3) ไม่ใช้ทรัพย์สินขององค์กร เพ่ือสนับสนุนพรรคการเมือง
ใดพรรคการเมืองหนึ่งหรือกลุ่มพลังใดกลุ่มพลังหนึ่งการดูแล

การดูแลให้มีการปฏิบัติตามและการทบทวน 
     1) ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและ
พนักงาน ที่จะต้องรับทราบทำความเข้าใจ และปฏิบัติตาม 
จรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด
     2) ผู ้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องดูแลรับผิดชอบให้
พน ั ก ง านภ าย ใต ้ บ ั ง ค ั บบ ัญช าของตนปฏ ิ บ ั ต ิ ต าม 
จรรยาบรรณนี้อย่างจริงจัง
     3) ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องเป็นผู้นำในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ ตลอดจนส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ให้พนักงานและบุคคลที่เกี ่ยวข้องเข้าใจว่าการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณเป็นส่ิงท่ีถูกต้องและต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและไม่
สามารถอ้างได้ว่าไม่ทราบแนวปฏิบัติท่ีกำหนดไว้ในจรรยาบรรณน้ี
     4) เม่ือมีข้อสงสัยไม่แน่ใจเก่ียวกับวิธีปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือฝ่ายกำกับกิจกรรมองค์กร หรือ 
หน่วยงานท่ีทำหน้าท่ีอย่างเดียวกันแต่เรียกช่ืออย่างอ่ืน ซ่ึงมีหน้าท่ี
รับผิดชอบในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
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การร้องเรียน 
การแจ้งข้อร้องเรียน 
    จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสเพื่อ 
รับเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผล
กระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบัติ
หน้าท่ีของผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทเก่ียวกับการกระทำ
ผิดกฎหมายหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรม
ท่ีอาจส่อถึงการทุจริต รวมถึงการกระทำท่ีเข้าข่ายการคอร์รัปช่ัน
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยบริษัทฯ 
มีมาตรการคุ้มครองการตอบโต้ และบรรเทาความเสียหายแก่
ผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงาน
การฝ่าฝืนหรือละเมิดจรรยาบรรณ

      หากพบเห็นการกระทำท่ีสงสัยว่าฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณ รวมถึงการกระทำที่เข้าข่ายการคอร์รัปชั่น 
อาจส่อถึงการทุจร ิตหร ือผิดกฎหมายสามารถสอบถาม
ข้อสงสัยหรือส่งข้อร้องเรียนไปยังบุคคลดังต่อไปนี้
     1. กรรมการผู้จัดการใหญ่
     2. ผู้บังคับบัญชาที่ตนเองวางใจในทุกระดับ
     3. ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
     4. คณะกรรมการบริษัท

สถานที่ติดต่อเพื่อแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

     1) เลขานุการบริษัท หรือ
     2) คุณชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย  ประธานกรรมการตรวจสอบ
        อีเมล์ chusak@interlink.co.th
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)               
48 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงสามแสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
อีเมล์  company_secretary@interlink.co.th
โทรศัพท์   0-2666-1111 ต่อ 291
โทรสาร    0-2666-1193

วินัย

     จรรยาบรรณถือเป็นวินัยอย่างหนึ่ง ซึ่งพนักงานทุกคน
ต้องดำรงตนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พนักงานที่ฝ่าฝืน 
หรือไม่ปฏิบัติตามจะถูกพิจารณาโทษทางวินัย พนักงานทุกคน
มีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตาม และส่งเสริมให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
การกระทำต่อไปน้ีเป็นการทำผิดจรรยาบรรณ
   1) ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
   2) แนะนำ ส่งเสริม หรือสนับสนุนให้ผู้อ่ืนไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
   3) ละเลยเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณ ในกรณีที่ตนทราบหรือควรทราบเนื่องจาก
เกี่ยวข้องกับงานภายใต้ความรับผิดชอบของตน
    4) ไมใ่ห้ความร่วมมือหรือขัดขวางการสืบสวน สอบสวนหา
ข้อเท็จจริงท่ีอ้างว่าได้มีการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
    5) การกระทำอันไม่เป็นธรรมต่อผู้อ่ืน เน่ืองจากการท่ีผู้น้ัน
รายงานการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณท้ังน้ีการกระทำท่ีเข้าข่าย
ผิดจรรยาบรรณดังกล่าวข้างต้นให้ปฏิบัติตามกระบวนการ
พิจารณาและลงโทษตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
นอกจากนี้พนักงานที่ทำผิดจรรยาบรรณ อาจได้รับโทษตาม
กฎหมายหากการกระทำน้ันเป็นความผิดตามกฎหมาย

จรรยาบรรณของกรรมการ

1. ต่อองค์กร

     1.1 ปฏิบัติหน้าที่การงานอย่างเต็มความสมารถให้เป็นไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับโดยถือหลักความถูกต้อง 
และผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์กรเป็นสำคัญ
     1.2 ยึดมั่นในจริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรมและกล้าแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ถูกต้อง
     1.3 ใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ
     1.4 วางตัวเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่พรรคการเมืองหรืออยู่ใต้ 
อิทธิพลทางการเมือง
     1.5 ไม่เปิดเผยข้อมูลบริษัทต่อบุคคลภายนอก
     1.6 อุทิศเวลาอย่างเต็มที่ในการเข้าร่วมประชุมคณะ
กรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
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2. ต่อผู้ถือหุ้น

     2.1 ปฏิบัติหน้าที ่ให้เป็นไปตามมติที ่ประชุมผู ้ถือหุ ้น
และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
     2.2 กำกับดูแลให้มีการบริหารองค์กรด้วยความรอบคอบ
และระมัดระวัง เพื ่อป้องกันความเสียหายหรือผลกระทบ
ที่มีต่อผู้ถือหุ้น
     2.3 รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เพื่อให้แน่ใจว่าสิทธิ
ของผู้ถือหุ้นได้รับการเอาใจใส่และได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกัน
    2.4 เปิดเผยข้อมูล หรือรายงานสถานภาพขององค์กรต่อ
ผู้ถือหุ้น อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อเหตุการณ์

3. ต่อลูกค้า

     3.1 มีทัศนคติท่ีดี และให้ความสำคัญต่อลูกค้า ปฏิบัติตนต่อ
ลูกค้าด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น มีน้ำใจ สุภาพอ่อนโยน
และรักษาความลับของลูกค้า โดยไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์
ของตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบรวมทั้งปฏิบัติต่อลูกค้าทุกคน
อย่างเท่าเทียมกัน 
     3.2 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มี
มูลค่าเพ่ิมอย่างต่อเน่ือง คงไว้ซ่ึงคุณภาพบริการให้ได้มาตรฐาน 
และมีคุณภาพสูง เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากที่สุด
     3.3 ส่งมอบสินค้างานที่มีคุณภาพตรงตามข้อตกลงกับ
ลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม 
     3.4 ให้ข้อมูล ข่าวสาร และคำแนะนำที่ถูกต้อง เพียงพอ
ทันต่อเหตุการณ์ต่อลูกค้า เพ่ือให้ทราบเก่ียวกับสินค้าและบริการ
     3.5 ส่งมอบงานและรับประกันผลงาน ภายใต้เงื ่อนไข
ระยะเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ
     3.6 มีระบบการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าอย่างปลอดภัย
มีมาตรการรักษาความลับของลูกค้า ไม่ส่งต่อข้อมูล โดยไม่ได้
รับความยินยอมจากลูกค้า 
     3.7 มีระบบกระบวนการท่ีลูกค้าร้องเรียนเก่ียวกับคุณภาพ
ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ รวมทั้งความรวดเร็ว
ในการตอบสนองการส่งมอบ และการดำเนินการอย่างถึงที่สุด 
เพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว

4. ต่อคู่ค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้

     4.1 ปฏิบัติต่อคู่ค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ทุกรายอย่างเสมอภาค
และเป็นธรรม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และ 
ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของการได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมท้ังสองฝ่าย
     4.2 มีการแข่งขันบนข้อมูลที่ได้รับอย่างเท่าเทียมกันไม่มี
การกีดกันไม่ให้คู่ค้ารายใดรายหน่ึงเข้าร่วมการแข่งขันทางธุรกิจ
    4.3 จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน
    4.4 จัดให้มีระบบการจัดการและติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า
มีการปฏิบัติตามสัญญาครบถ้วน มีระบบการควบคุมภายในที่
ป้องกันการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบในทุกขั ้นตอนของ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
     4.5 จ่ายเงินคู่ค้าให้ตรงเวลาตามเงื่อนไขการชำระเงิน
ที่ตกลงกัน
     4.6 ไม่กล่าวหาในทางร้ายแก่คู ่ค้าโดยปราศจากข้อมูล
แห่งความจริง
     4.7 หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธะสัญญา
     4.8 ให้ข้อมูลท่ีเป็นจริง รายงานท่ีถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหา 
และหาทางออกตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
    4.9 ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆที่ตกลงไว้กับคู่ค้าและเจ้าหนี้
อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขต้องรีบ
แจ้งล่วงหน้า เพ่ือร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข 
     4.10 ใช้สินค้าและบริการท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องและไม่สนับสนุน
สินค้าหรือการกระทำท่ีเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
5. ต่อคู่แข่งทางการค้า

     5.1 มีนโยบายเสรีทางการค้า และเช่ือว่าการมีคู่แข่งเป็นเร่ืองดี
เพราะจะทำให้เกิดการพัฒนาท้ังมาตรฐานการบริการ และนวัตกรรม
ใหม่ๆ เพื่อเสนอต่อลูกค้า
     5.2 ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบการแข่งขันที่ดี
     5.3 ไม่ทำลายช่ือเสียงของคู่แข่งขันทางการค้า ด้วยการกล่าวหา
ในทางร้ายและปราศจากข้อมูลความจริง
     5.4 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า
ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือด้วยวิธีการอื่นที่ไม่เหมาะสม
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6. ต่อสังคม จารีต ประเพณี

     6.1 ไม่กระทำการใดๆ ท่ีอาจมีผลเสียหายต่อสังคมส่วนรวม
     6.2 รับผิดชอบต่อสังคมโดยกำหนดนโยบายการดำเนิน
ธุรกิจท่ีไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และศีลธรรมอันดีงาม
     6.3 ส่งเสริมการปลูกฝังให้เกิดจิตสำนึกของความรับผิด
ชอบต่อสังคมให้กับพนักงานทุกระดับสนับสนุนให้มีการคืน
กำไรส่วนหน่ึงขององค์กรให้แก่สังคมและเพ่ือพัฒนาส่ิงแวดล้อม

จรรยาบรรณของผู้บริหาร

     ผู้บริหารของบริษัทอันประกอบด้วย คณะกรรมการและ
ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการข้ึนไป ซ่ึงได้รับความไว้วางใจ
จากผู้ถือหุ้นให้มีบทบาทหน้าท่ีในการกำหนดนโยบาย กำกับ ดูแล 
และควบคุมการดำเนินงานของบริษ ัทให้ม ีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้บรรลุผลในการดำเนินธุรกิจ ดังน้ันเพ่ือแสดงว่าผู้บริหาร
ของบริษัทมีเจตนารมณ์ และความมุ่งมั ่นจะดำเนินธุรกิจ
อย่างซื่อตรง และโปร่งใส อันจะทำให้บริษัทบรรลุผลสำเร็จ
ในการดำเนินธุรกิจ และได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย บริษัทจึง
เห็นสมควรกำหนด “จรรยาบรรณผู้บริหาร” ข้ึนไว้เป็นแนวทาง
ในการประพฤติปฏิบัติของผู้บริหาร ดังต่อไปนี้
1. ต่อองค์กร 

     1.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย
     1.2 พึงเปิดเผยสถานภาพของกลุ่มธุรกิจอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน และทันต่อเหตุการณ์

     1.3 อุทิศตน ความรู้ และความสามารถ เพ่ือประโยชน์ของ
บริษัทตลอดเวลา
     1.4 พึงวางตนให้เหมาะสมในฐานะตัวแทนขององค์กร
ต่อบุคคลภายนอก รวมทั้งช่วยส่งเสริมภาพพจน์ของบริษัท 
เม่ือมีโอกาสอันเหมาะสม
     1.5 ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย หรือข้อกำหนดเกี่ยวกับ
ขอบเขตการปฏิบัติต่อสังคมท่ีองค์กรได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
     1.6 กรณีท่ีจะให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สัมภาษณ์ต่อส่ือมวลชน 
หรือต่อสาธารณชน จะต้องได้รับมอบหมายจากบริษัท
2. ต่อพนักงาน

     2.1 มีทัศนคติที่ดีต่อพนักงาน และพึงปกครองด้วยความ
เมตตา และเป็นธรรม รวมทั้งไม่ใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ
     2.2 มีภาวะผู้นำ และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีน่าเช่ือถือ
ต่อพนักงาน
     2.3 ให้ความรู้ คำแนะนำ และคำปรึกษาแก่พนักงาน พร้อมท้ัง
รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะด้วยความเต็มใจและจริงใจ
     2.4 ส่งเสริมพนักงานให้มีความมั่นคงก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน และความเป็นอยู่ส่วนตัว
     2.5 ผู้บริหารจะให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่พนักงาน
     2.6 ผู้บริหารจะดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในสถานท่ีทำงาน
ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตของพนักงาน ตลอดจนทรัพย์สิน
ของบริษัทและของพนักงานให้ปลอดภัยอยู่เสมอ
     2.7 การแต่งต้ัง และโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัล และการ
ลงโทษพนักงาน ผู้บริหารจะกระทำด้วยความเสมอภาค สุจริตใจ 
เที่ยงธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถ 
และความเหมาะสมของพนักงานน้ันๆ
     2.8 ส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถ
อย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
     2.9 ผู้บริหารจะปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
    2.10 ผู้บริหารจะเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักด์ิศรี
ของความเป็นมนุษย์
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3. ต่อผู้ถือหุ้น

     3.1 ผู้บริหารจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และเป ็นธรรมต ่อผ ู ้ถ ือห ุ ้นท ุกรายอย ่างเท ่าเท ียมก ัน 
เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
     3.2 ผู้บริหารจะบริหารการดำเนินงานของบริษัทและ
ตัดสินใจดำเนินการใดๆด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ
     3.3 ผู้บริหารจะปฏิบัติหน้าที่โดยการประยุกต์ ความรู้
ทักษะการบริหาร และการจัดการอย่างสุดความสามารถในทุกกรณี
     3.4 ผู้บริหารจะรายงานสถานภาพของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้น
อย่างเท่าเทียมกัน โดยสม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง
     3.5 ผู้บริหารจะไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น
โดยใช้ข้อมูลใดๆของบริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
     3.6 ผู้บริหารจะไม่เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทต่อบุคคล
ภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งขัน
     3.7 ผู้บริหารจะไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

4. ต่อลูกค้า

     4.1 มุ่งมั่นในการพัฒนา และให้บริการที่มีคุณภาพเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความปลอดภัย และเป็นไป
ตามมาตรฐานที่กำหนดในราคาที่สมเหตุสมผล สามารถส่ง
มอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อสร้างความพึงพอใจ
สูงสุดให้แก่ลูกค้า
     4.2 ปฏิบัติตามเง่ือนไข และข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่งครัด
และรักษาความลับของลูกค้า ไม่นำความลับทางการค้าไปใช้ 
ในประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
     4.3 ไม่เอาเปรียบลูกค้า หรือกำไรเกินควร รวมท้ังไม่กำหนด
เงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรม
     4.4 ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าด้วยวาจาสุภาพ ด้วยการทำงาน
ท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เป็นท่ีไว้วางใจได้ของลูกค้า
     4.5 รับฟังข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะของลูกค้าเป็นประจำ
สม่ำเสมอ และนำข้อบกพร่องต่างๆมาปรับปรุงแก้ไข

5. ต่อคู่แข่งทางการค้า

     5.1 ให้การสนับสนุนการร่วมมือในการแข่งขันทางการค้า 
เพื ่อผลประโยชน์ของลูกค้า และปฏิบัติตามกรอบกติกา
ในการแข่งขันเสรีที่เป็นธรรม

     5.2 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า
ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่เปิดเผย หรือ
ละเลยให้ความลับของบริษัทตกอยู่ในมือคู่แข่ง
     5.3 ไม่โจมตี และทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า
ด้วยการกล่าวหาในทางร้ายหรือใช้วิธีอ่ืนใดท่ีไม่ถูกต้อง
     5.4 ละเว้นการกลั่นแกล้ง หรือทำให้คู ่แข่งเสียโอกาส
อย่างไม่เป็นธรรม
6. ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน

     6.1 ปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบของตน และดำรง
ด้วยจิตสำนึกที่ดีที่มีต่อสังคมสิ่งแวดล้อม และชุมชนอยู่เสมอ
     6.2 ร่วมกันสร้างสรรค์ และร่วมกิจกรรมหรือโครงการ
เพื่อพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน
     6.3 ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมการใช้ทรัพยากร
ธรรมชาติที่มีอย่างคุ้มค่า
     6.4 ดำเนินธุรกิจด้วยจิตใจที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของ
สาธารณะเสมอ

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

     บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบ
บัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีรับอนุญาตในรอบปี 2560
จำนวนท้ังส้ิน  3,340,000 บาท (สามล้านสามแสนสี่หมื่นบาท)

ค่าบริการอื่นๆ 

    -ไม่มี -
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7. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

     บริษัทได้มีการจัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความตั้งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความ
เป็นธรรม สุจริต โปร่งใส  มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วน
ได้เสียทุกกลุ่มตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยนโยบาย 
ดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ โดยนโยบาย
และต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และได้สื่อสาร 
ไปยังพนักงานทุกคน โดยมีการกำหนดให้มีการอบรมนโยบาย
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันแก่พนักงานทุกคนในการปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่ และติดประกาศผ่านบอร์ดภายในบริษัท อีกทั้ง
อีกท้ังบนเว็บไซต์ของบริษัท เพ่ือเผยแพร่แก่บุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ
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15. ความรับผิดชอบต่อสังคม
      กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) 
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2530 โดยเริ่มต้นจาก คุณสมบัติ และ 
ดร.ชลิดา อนันตรัมพร  ได้นำเงินเก็บจำนวน 250,000 บาท 
มาจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมกัน เมื่อปี พ.ศ. 2530 ในชื่อ 
“บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล (1987) จำกัด” (ต่อมาเปลี่ยนชื่อ
เป็นบริษัท  อินเตอร์ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จำกัด)  และเริ่มประกอบ
ธุรกิจครั้งแรกด้วยการเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกร
ณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำนักงาน เช่น 
แผ่น Diskette, ตลับผ้า Ribbon และโต๊ะเก้าอ้ีสำนักงาน เป็นต้น
     ต่อมา....ได้เกิดการพัฒนาการของคอมพิวเตอร์โดยการนำ
เครื่องคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อกันเป็นระบบ LAN (Local 
Area Network) ทำให้คุณสมบัติ อนันตรัมพร ซึ่งจบวิศวกรรม
ไฟฟ้าและมีประสบการณ์โครงการติดต้ังระบบไฟฟ้าและส่ือสาร 
ได้เล็งเห็นโอกาสการเติบโตของธุรกิจสายสัญญาณสำหรับ
คอมพิวเตอร์จึงได้ศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีการเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์
ด้วยสายสัญญาณและเป็นคนแรกที่ไปนำเทคโนโลยีสาย LAN 
เข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยและด้วยนโยบายที่มุ่งมั่นและ
มุ่งเน้นเฉพาะธุรกิจสายสัญญาณ ประกอบกับการนำนวัตกรรม 
การจัดการในรูปแบบของ“เลขาฯฝ่ายขาย” มาให้บริการท่ีดีกว่า 

แก่ลูกค้าของบริษัทฯ ทำให้ในปัจจุบัน...“บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ 
คอมมิวนิเคช่ันจำกัด (มหาชน)  เป็นบริษัทนำเข้าและจัดจำหน่าย
สายสัญญาณที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย”
     ในเวลาต่อมา  ด้วยอุดมการณ์  (Mission) ในการท่ีจะนำ
เทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศไทย และบนความตั้งใจที่จะเติบ
โตไปพร้อมกับลูกค้าของเรา (Growth Together) ก่อให้เกิด
วิสัยทัศน์ (Vision) ในทางธุรกิจเพ่ือการ “เติบโต  ต่อเน่ืองและ
ย่ังยืน” (Sustainable Growth) ซ่ึงในการทำธุรกิจของกลุ่มบริษัท
อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ผ่านมาโดย
ตลอดได้ยึดม่ันคำสัญญาในรูปของปฏิญญาทางธุรกิจ 3 ข้อ ได้แก่
1.สินค้าคุณภาพ 2.ราคาถูกกว่า และ3.บริการที่ดีกว่า ส่งผลให้
บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว โดยเน้น 3 ธุรกิจหลัก 
ได้แก่ 1. ธุรกิจจัดจำหน่ายสายสัญญาณ (Distribution)
       2. ธุรกิจโทรคมนาคม และดาต้าเซ็นเตอร์ (Telecom) 
       3. ธุรกิจวิศวกรรมและโครงการพิเศษ (Engineering) 
     ดำเนินงานที่รักษาสิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับอย่าง 
เป็นธรรมตามที่กฎหมายกำหนด หรือมากกว่านั ้น รวมถึง
มีการจัดการท่ีเหมาะสมมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลท่ีดีท่ีสุด
เป็นที่ยอมรับจากผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเสมอ
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และเพื่อตอบแทนสังคมกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเค
ช่ัน จำกัด (มหาชน) ยังได้ก่อต้ังมูลนิธิอินเตอร์ล้ิงค์ให้ใจข้ึนมา
เพ่ือดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)ที่ให้ความ
สำคัญกับลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น และทุกคนๆ ในสังคม
โดยทั่วไปอีกด้วย

กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) 
ประกอบด้วย บริษัทแม่ และบริษัทในเครือ ดังนี้
1. บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จำกัด  (บริษัทแม่) 
2.  บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) 
3.  บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) 
4.  บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
5.  บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ ดาต้าเซ็นเตอร์ จำกัด 

15.1 การดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืน
 เป็นเวลากว่า 30 ปี ที่กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ได้ดำเนินธุรกิจ
เคียงคู่อยู่กับสังคมไทย ได้มีความตระหนักในความสำคัญของ
การดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม(Corporate 
SocialResponsibility) จึงมีการกำหนดนโยบายความรับผิดชอบ
ต่อสังคมให้สอดคล้องไปกับนโยบายของการดำเนินธุรกิจภาย
ใต้เป้าหมาย “เติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน” เพื่อเป็นแนวทาง
การพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนสูงสุด 
ดังต่อไปนี้

�������1
 การบริหารจัดการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิ
จการที่ดีตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำห
นดโดยยึดมั่นในอุดมการณ์ ซึ่งได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาภาย
ใต้หลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณ บนพ้ืนฐานแห่งประโยชน์
สุขอย่างสมดุลและยั่งยืน พร้อมทั้งมีการตระหนักถึงพันธกิจ
สำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ โดยมีระบบ
บริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกฝ่าย ดังนั้นสิ่งที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นไว้วางใจ และมั่นใจในการ
ลงทุนกับธุรกิจขององค์กร คือ การมีนโยบายและการดำเนิน
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ด้านที่ 2 
          การดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม มีจริยธรรม และความ
โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย 
เคารพกฎระเบียบของสังคม และเป็นองค์กรท่ีมีความเป็นกลาง
ทางการเมือง ยึดถือการปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการค้าและสัญญา
ที่กำหนด จรรยาบรรณ และคำมั่นที่ให้ไว้กับผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างเคร่งครัด  มีการกำหนดระเบียบในการจัดหา และ
การดำเนินการต่างๆ ท่ีชัดเจน สนับสนุนการจัดหาท่ีเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม หลีกเล่ียงส่ิงท่ีจะก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  รวมทั้งจะไม่ทำธุรกิจกับคู่ค้า
ที่มีพฤติกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ด้านที่ 3
      การพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่ง 
“คนดี คนเก่ง” ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนแนวคิด
ความรับผิดชอบต่อสังคมจากภายในไปสู ่ภายนอกองค์กร 
ผ่านกระบวนการ CSR โดยให้ความสำคัญในทุกระดับของการ
ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมให้เกิดโครงการ
คนคุณภาพขึ้นภายในองค์กร  ซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญในการ
สร้างความยั่งยืนให้กับสังคมไทย ตามแนวคิดที่สำคัญว่า
“พนักงาน” ถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กร  และ 
การเจริญเติบโตขององค์กรขึ ้นอยู่กับพนักงานที่มีคุณภาพ   
ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีนโยบายมุ่งเน้นที่จะปรับปรุงระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างต่อเน่ือง สร้างความผูกพันที่ดีระหว่าง
พนักงานท่ีมีต่อองค์กร มุ่งม่ันในการดูแลรักษาพนักงาน โดยจัด
ให้มีสวัสดิการที่มีความเหมาะสม เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี
แก่พนักงาน รวมท้ังการเช่ือม่ันในคุณค่าของคน มุ่งมั่นส่งเสริม
ความเป็นเลิศ ด้วยแนววิธีการมอบประสบการณ์ในการเรียนรู้  
อบรมเพิ ่มเติมทักษะ  พัฒนาศักยภาพที่มีอยู ่แล้วให้เกิด
ความสามารถที่โดดเด่นขึ้นมา  ทำให้สามารถเติบโตในหน้าที่
ในสายงาน

ด้านที่ 4 
 การมุ่งมั่นพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย 
ผ่านการดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต สามารถตรวจสอบได้  
มุ่งเน้นการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการดูแล
ผลประโยชน์ของผู ้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางเกี่ยวกับบทบาท
ของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย  ไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจ
การท่ีดี ซ่ึงบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดีของ ตลท. กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย  ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน
คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งขัน ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุน รวมทั้งเพื่อนบ้าน
ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญ
ต่อสิทธิ รวมถึงการที่จะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด
สิทธิรวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญา อาทิเช่น
     บริษัทฯ จะเคารพสิทธิของผู้ร่วมทุนและปฏิบัติต่อผู้ร่วมทุน
ทุกรายอย่างเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบผู้ร่วมทุน อีกทั้งยังให้
ความร่วมมืออย่างดีกับผู้ร่วมลงทุน เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนการดำเนินงานของกิจการให้มีความแข็งแกร่ง 
สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  
ก่อให้เกิดความโปร่งใส และผลักดันให้การดำเนินงานเป็นไป
ตามกรอบของกฎหมายและแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
     บริษัทฯ มีความคำนึงถึงความเสมอภาคของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง    
ซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ   และยึดมั่นในการดำเนินงาน 
เพื่อก่อให้เกิดความเชื่อถือ และเป็นธรรมกับเจ้าหนี้ ปฏิบัติ
ตามสัญญาและเง่ือนไขต่างๆ ท่ีตกลงกันอย่างเคร่งครัด  พร้อมท้ัง
มุ่งมั่นในการักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหนี้
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ด้านที่ 5
          การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม  ภายใต้
หลักความเชื่อว่าบริษัทฯจะไม่สามารถเติบโตได้ หากปราศจาก
การช่วยเหลือเก้ือกูลจากชุมชนและสังคม โดยให้ความสำคัญใน
ด้านการพัฒนาการศึกษา วัฒนธรรม  สังคม และมีส่วนในการ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมและ
สนับสนุนให้พนักงานมีจิตอาสาผ่านทางกิจกรรมต่างๆ ของ
บริษัทฯ เพราะการท่ีธุรกิจจะอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างย่ังยืนน้ัน 
ผู้ประกอบการทุกรายต้องมีการดำเนินการและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนท่ีได้มาตรฐานเดียวกัน ผลักดันแนวคิด และแนว
ปฏิบัติท่ีดีในการดูแลชุมชนร่วมกันอย่างจริงจัง ดังน้ันบริษัทฯ 
จึงได้มุ่งมั่นและพยายามทุกวิถีทางในการปลูกฝังจิตสำนึกที่ด ี
และส่งเสริมให้พนักงานและผู้ท่ีเก่ียวข้อง ปฏิบัติตนเป็นพลเมือง
ท่ีดี มีหน้าท่ีรับผิดชอบ และทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม 
ท้ังยังเปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆรวมท้ังเสนอความคิดเห็นข้อเสนอ
แนะหรือข้อร้องเรียน เพ่ือนำไปปรับปรุง แก้ไข ทำให้ผลจากการ
ดำเนินงานของบริษัทฯ สัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย และยังมุ่งหวังให้ 
องค์กรและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างย่ังยืนเพราะบริษัทฯ 
เช่ือว่า “สังคมท่ีเข้มแข็ง” จะเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ
ให้เจริญก้าวหน้า 

ด้านที่ 6
     การพัฒนานวัตกรรม (Innovation ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านการปฏิบัติงานและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ (System) 
เริ่มตั้งแต่การป้องกัน (Prevent) รักษา (Maintain) ปรับปรุง  
(Improve) และพัฒนา (Development) เพื่อส่งเสริมให้เกิด
นวัตกรรมใหม่ (Innovation) อยู่เสมอ

15. การเปิดเผยข้อมูลการดำเนินธุรกิจอย่าง

มีความรับผิดชอบต่อสังคม
       บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและพร้อมส่งเสริมการดำเนิน
ธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างความยั่งยืน
อย่างต่อเน่ือง โดยได้มีการกำหนดนโยบายในการดำเนินธุรกิจ
อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม  (CSR :  Corporate Social 
Responsibility) เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กร
อย่างมีความรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังหมด
ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งในด้านของเศรษฐกิจสังคม 
และสิ่งแวดล้อม ในระยะเวลาท่ีผ่านมาบริษัทฯ  ได้สร้างจิตสำนึก
ในความรับผิดชอบทางสังคมผ่านวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
นโยบายของบริษัทฯจนกลายมาเป็นค่านิยมและวัฒนธรรมของ
องค์กรในท่ีสุด
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Improve ourselves 
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ

Network and Communication 
การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

Excellent Service 
การมีจิตมุ่งเน้นการบริการ (ที่เป็นเลิศ) 
อย่างมีคุณภาพ

Responsibility & Accountability
ความรับผิดชอบต่อผลสำเร็จของ
งานและต่อสาธารณะ

Link (Knowledge)
การแลกเปลี่ยนแบ่งปันสู่การสร้างสรรค์
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาองค์กร

Teamwork   
การทำงานเป็นทีม
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       บริษัทฯได้ประกอบกิจการอย่างมีความรับผิดชอบด้วยการ
ปฏิบัติงาน และตัดสินใจอย่างเป็นระบบ (System) เร่ิมต้ังแต่การ
ป้องกัน (Prevent) รักษา (Maintain) ปรับปรุง (Improve) 
และพัฒนา (Development) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ 
(Innovation) อยู่เสมอ หลักการดังกล่าวได้ถูกนำมาใช้เป็นหลัก
ปฏิบัติท่ีสำคัญ ซ่ึงทำให้องค์กรสามารถปฏิบัติงานได้เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีวางไว้  สามารถเผยแพร่และสร้างความเช่ือม่ันให้แก่ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย พร้อมกันน้ีการดำเนินงานของบริษัทฯ 
ที่ยึดหลักความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) 
ให้ความสำคัญกับคุณธรรมและจริยธรรม ในการดำเนินกิจการ
ยังส่งผลให้บริษัทฯ สามารถสร้างคุณค่าและภาพลักษณ์องค์กรท่ีดี
จนเป็นท่ีประจักษ์แก่สายตาของสังคม    ตลอดระยะเวลาท่ีดำเนิน
กิจการมากว่า 30 ปี การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ตามหลักการ 
Triple Bottom Line ได้แก่   ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  และด้าน
ส่ิงแวดล้อม

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
          คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงคุณค่าในการกำกับ
ดูแลกิจการท่ีดี  โดยให้ความสำคัญกับกระบวนการดำเนินกิจการ
ในทุกข้ันตอน ยึดหลักบริหารงานภายใต้ความโปร่งใส เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน และเพ่ิมความเช่ือม่ันให้แก่ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยได้ยึดแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจ
การท่ีดีตามแนวทางท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

2. การต่อต้านคอร์รัปชั่น
  บริษัทมีนโยบายในการดำเนินการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 
โดยบริษัทฯ ได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร
ไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท ซ่ึงได้ผ่านการอนุมัติโดยท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 5/2552 เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 
2557 เอกสารเลขท่ี บช. 480/57/บส. โดยได้ส่ือสารไปยังพนักงาน
โดยมีการกำหนดให้มีการอบรมนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน
แก ่พน ักงานท ุกคนในการปฐมน ิ เทศน ์พน ักงานใหม ่
และติดประกาศผ่านบอร์ดภายในบริษัทฯ อีกท้ังบนเวปไซต์ของ
บริษัทฯ เพื่อเผยแพร่แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจ เพื่อส่งเสริมให้
พนักงานมีความรู้  ความเข้าใจท่ีถูกต้อง และนำไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม
    

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
           บริษัทฯยึดหลักในการเคารพสิทธิมนุษยชน  ผู้บริหาร
และพนักงานทุกคนต้องเคารพกฎหมายขนบธรรมเนียม ประเพณี
วัฒนธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ และเคารพหลักสิทธิ
มนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัด  ซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และเพ่ือความม่ันใจ บริษัทฯ มีความมุ่งม่ันใน
การป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยมีนโยบายที่ชัดเจน 
และแนวระเบียบปฏิบัติท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร ซ่ึงเป็นธรรมกับ
บุคลากรทุกคนในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อเป็นการป้อง
กันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท 
ซึ่งมีการดำเนินงานเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานสากล 
ผ่านกลไกการบริหารงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
          บริษัทฯ ให้ความคุ้มครอง ดูแล และจัดสรรสวัสดิการ
อย่างเหมาะสมให้กับบุคลากรทุกคน รวมท้ังการคุ้มครองสถานภาพ
การทำงานของบุคลากรทุกส่วนงาน รวมท้ังให้ความเสมอภาคทาง
โอกาสในการเข้าทำงานอย่างไม่มีการเลือกปฏิบัติ เพราะบริษัทฯ 
ตระหน ักด ีว ่ าพน ักงานเป ็นป ัจจ ัยแห ่งความก ้าวหน ้า 
จึงได้สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถสูง 
โดยมีแผนการพัฒนารายบุคคลประจำปี  นอกจากนี้บริษัทฯ 
มีการดูแลพนักงานด้วยการให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมเป็นธรรม 
และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ท้ังในระยะส้ัน
และระยะยาว มีการทบทวนอัตราผลตอบแทนให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสม สามารถแข่งขันได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกันได้  
รวมถึงมีการประเมินผลการปฏิบัติงานซ่ึงพนักงานทุกคน ทุกระดับ
จะมีตัวช้ีวัด (KPI) และรวมท้ังมีการทบทวนสวัสดิการในระดับท่ี 
สูงกว่ากฎหมายกำหนดไว้ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ด้านสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาล
ด้านอุบัติเหตุ โครงการสะสมหุ้น (EJIB) เป็นต้น
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7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
     บริษัทฯ ตอบแทนชุมชนผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ 
โดยมีจุดประสงค์เพ่ือพัฒนาสังคมให้เติบโต อย่างย่ังยืนรวมท้ังดำเนิน
กิจการโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนรอบข้าง รับฟังข้อเสนอแนะ
เพ่ือนำมาปรับปรุงให้เกิดคุณค่าร่วมแก่กันทุกฝ่าย  

8. การมีนวัตกรรมหรือเผยแพร่นวัตกรรม
     บริษัทฯ ได้ประกอบกิจการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
ด้วยการปฏิบัติ และตัดสินใจอย่างเป็นระบบ (System) เร่ิมต้ังแต่การ
ป้องกัน(Prevent) รักษา (Maintain) ปรับปรุง (Improve) และพัฒนา 
(Development) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ (Innovation) 
อยู่เสมอ   โดยจัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม
ธุรกิจ เพ่ือการวัดระดับความคาดหวัง ความพึงพอใจของลูกค้าและ
นำเอาความต้องการของลูกค้ามาพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่  ๆ

9. นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ
        บริษัทฯ มีนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร
โดยได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร ตามเอกสารเลขท่ี
IT.005/14/BS ซ่ึงมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 6 มกราคม 2557 ในการปฏิบัติ
เก่ียวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ โดยบริษัทฯ
มีแนวทางในการดำเนินการเก่ียวกับเร่ืองราวต่าง  ๆอาทิ พนักงานทุกคน
ต้องลงนามในบันทึกข้อตกลงการไม่กระทำผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์
และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบริษัทมีการกำหนดนโยบาย
การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัท และได้มี
การตรวจสอบการใช้ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์ การทำงานของพนักงาน 
เพ่ือป้องกันการใช้ซอฟแวร์ท่ีละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่เกี่ยวข้องกับ
การทำงานโดยถือเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบ

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

    บริษัทฯ มีความมุ่งมั ่นในการสร้างความพึงพอใจและ
ความม่ันใจให้กับผู้บริโภค เพ่ือให้ได้รับผลิตภัณฑ์และบริการท่ีดี 
มีคุณภาพ ตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 ในระดับราคา
ท่ีเหมาะสม ให้ข้อมูลโดยไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง และไม่เปิดเผยข้อมูล
ลูกค้าหรือผู้บริโภคโดยไม่ได้รับอนุญาต อีกท้ังยังมีการสร้างสรรค์
นวัตกรรมอย่างต่อเน่ือง เพ่ือส่งมอบสินค้าและบริการท่ีตอบสนองตาม
ความต้องการท่ีแท้จริงของผู้บริโภคท้ังด้านคุณภาพ และราคาท่ี
เป็นธรรม ซ่ึงสินค้าและบริการจะต้องมีความปลอดภัยในระดับมาตรฐาน
สากล เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และเสริมสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน 
โดยการนำกลยุทธ์ความเป็นเลิศมาใช้ในการดำเนินงาน เพ่ือให้เกิด
ความม่ันใจ และได้รับความพึงพอใจสูงสุดพร้อมท้ังจัดให้มีส่วนงานท่ี
รับผิดชอบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ โดยจะได้นำข้อเสนอแนะเก่ียวกับ
สินค้าและบริการ รวมถึงการให้คำปรึกษาเก่ียวกับการใช้งาน การแก้ไข
ปัญหา รวมท้ังมีการบริการหลังการขาย รับข้อร้องเรียนเพ่ือนำ
ข้อเสนอแนะไปจัดทำเป็นแผนงาน สำหรับปรับปรุงประสิทธิภาพ
การดำเนินงานให้ดีขึ้น

6. การดูแลความปลอดภัยในชีวิต สุขอนามัยในสถานท่ีทำงาน 

และรักษาส่ิงแวดล้อม

       บริษัทฯ มุ่งม่ันพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยความใส่ใจต่อผลกระทบท่ีมี
ต่อส่ิงแวดล้อม  ด้วยความใส่ใจตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ดังน้ัน
ผลิตภัณฑ์ท่ีนำเข้ามาจัดจำหน่ายจึงอยู่ภายใต้มาตรฐาน RoHS 
(Restriction of Hazardous Substances) ซ่ึงเป็นระเบียบของ
สหภาพยุโรป (Directive 2002/95/EC) ท่ีกำหนดไว้เป็นมาตรฐาน
ทางด้านส่ิงแวดล้อม นอกจากน้ันในการออกแบบศูนย์ Data Center 
ยังเน้นให้เกิดการประหยัดพลังงานสูงสุด รวมท้ังการมีระเบียบปฏิบัติ
ในการทำงานอย่างชัดเจน เพ่ือลดผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อม 
ส่วนในด้านความปลอดภัยในชีวิต และสุขอนามัยของพนักงานน้ัน 
บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญเสมอมาทำให้มีการดำเนินการใน
เร่ืองดังกล่าวอย่างต่อเน่ือง มีการกำหนดนโยบายอาชีวอนามัย
ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมการทำงานเพ่ือให้ทุกหน่วยงานมี
ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยท่ีดี โดยท่ีมุ่งหวัง
ท่ีจะให้สร้างเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยภายในองค์ พนักงานจะต้อง
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อีกทั้งยังมีการฝึกอบรมเพื่อสร้าง 
การตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน เรียนรู้ถึงหลักการประเมิน
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15.3 ความรับผิดชอบต่อสังคมภายในองค์กร             
        บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืน มีการตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความก้าวหน้า 
บริษัทฯ จึงได้สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มุ่งสร้างทัศนคติที่ดีให้เกิดแก่บุคลากร 
ซึ่งถือเป็นขั้นแรกในการจุดประกายความมุ่งมั่นตั้งใจในการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่บุคลากรภายใน
องค์กรตั้งแต่ระดับผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานในส่วนงานต่างๆ พร้อมทั้งมีการดูแลให้ได้รับผลตอบแทน
ท่ีเหมาะสมเป็นธรรม  และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว มุ่งลดผลกระทบ
ด้านส่ิงแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจด้วยการปลูกฝังจิตสำนึก ความตระหนักรู้ให้กับพนักงานทุกระดับ รวมท้ังการพัฒนา
กระบวนการดำเนินงานทุกข้ันตอนอีกท้ังยังมุ่งดำเนินกิจกรรม
     เพื่อสร้างเครือข่ายให้เกิดการพัฒนาอย่างยั ่งยืน พร้อมทั้งนำไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
ตามแนวกิจกรรมและรูปแบบของโครงการต่างๆ ท่ีจัดข้ึนมา โดยแบ่งเป็น 2 ด้าน ดังน้ี

    



  ด้านบุคลากร  ด้านบุคลากร
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สัมมนาประจำปี    
        ถือเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้พนักงาน และผู้บริหาร
ได้เรียนรู ้และสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานของแต่ละ
ส่วนงาน   เปิดโอกาสให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานแสดงศักยภาพ
การทำงานออกมาอย่างเต็มท่ี เพ่ือสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานอย่างสูงสุด  ซ่ึงเป็นส่ิงสำคัญท่ีทำให้บริษัทฯ สามารถ
ดำเนินธุรกิจได้ตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้

    
ตรวจสุขภาพประจำปี     
       ส่งเสริมการตรวจสุขภาพและสุขอนามัย
ท่ีเหมาะสมให้แก่พนักงาน สร้างเสริมศักยภาพท่ีดี
ของร่างกายให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานอยู่เสมอ โดย
บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีทุกคน
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ท่องเท่ียวประจำปี    
         
         เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรในองค์กร
ได้ผ่อนคลายความเครียดจากการปฏิบัติงาน เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ ความสามัคคีระหว่างพนักงานและผู้บริหาร
ผ่านกิจกรรมสันทนาการต่างๆ เช่น กีฬาสี กิจกรรมแรลล่ี 
เป็นต้น นอกเหนือไปจากน้ัน ยังถือเป็นโอกาสอันดีในการ
ที่จะนำบุคลากรทั้งองค์กรไปร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อ
สังคม (CSR) นอกสถานที่ เช่น ปลูกป่า สร้างฝาย 
ปล่อยเต่าทะเล ปลูกป่าชายเลน ฯลฯ    

สหกรณ์อินเตอร์ล้ิงค์ให้ใจ    
       ก่อต้ังและดำเนินงานโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ  เพ่ือ
ปลูกฝังให้บุคลากรรู้จักประหยัด  อดออมและช่วยเหลือ
บุคลากรผู้ท่ีมีปัญหาทางด้านการเงิน  อีกท้ังเพ่ือส่งเสริม
ให้บุคลากรมีวินัยทางการเงินท่ีดี โดยสหกรณ์อินเตอร์ล้ิงค์
อินเตอร์ล้ิงค์ให้ใจควบคู่ไปกับโครงการรณรงค์สร้างวินัย
ทางการเงิน
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โครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน 
 จัดต้ังข้ึนเพ่ือรณรงค์ให้พนักงานตระหนักมีจิตสำนึก
พร้อมทั้งปลูกฝังนิสัยในการอดออมมีวินัยในการใช้จ่าย 
รู้จักการเก็บและการใช้เงินอย่างถูกวิธี  ปลอดหน้ีท่ีสำคัญ
ท่ีสุด พนักงานต้องรู้จักวิธีการวางแผนการใช้เงิน อีกท้ัง
ยังสร้างความรู้ความเข้าใจในการที่จะนำเงินออมที่มี
ไปขยายต่อดอกผล และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้
หรือแนะนำคนในครอบครัว คนรอบข้าง ให้มีวิธีใน
การวางแผนเรื ่องการใช้เงินจนถึงยามเกษียณอาย ุ 
Happy Money ถ ือได ้ว ่ า เป ็นห ัวข ้อหน ึ ่ ง ใน 
“ความสุข 8 ประการ” เป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของพนักงาน

โครงการเปล่ียนหัวหน้า และผู้จัดการให้เป็นผู้นำ และCOACH 
         โครงการพัฒนาผู้บริหารและหัวหน้างานให้เป็นผู้นำท่ีดี รู้จักการใช้ทักษะความเป็นผู้นำในการบริหารจัดการ
ทีมงานของตนเองให้สามารถทำงานได้อย่างเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด ด้วยการปรับทัศนคติ
การใช้ยุทธวิธีทางการสื่อสารที่ดี ปรับบรรยากาศในการทำงาน ดึงจุดแข็งและแก้ไขจุดอ่อน เพื่อสร้างทีมงานที่
เข้มแข็ง หล่อหลอมให้เกิดทีมงานท่ีมีความสามารถ กระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจ ในการปฏิบัติงานมีการยอมรับและ
ศรัทธาในงานที่ทำ เพื่อพัฒนาทีมงานแต่ละส่วนให้เกิดศักยภาพในการปฏิบัติงาน ที่จะนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย
ท่ีวางไว้
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Interlink Training Course
        บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อ
เน่ือง เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้และความสามารถ
ในการทำงานให้เกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด จึงได้จัดให้มี
การอบรมให้ความรู้บุคลากรภายในบริษัทฯ อยู่เสมอซ่ึงเป็น
การส่งเสริมแนะนำข้อมูลการทำงานและวิธีใช้งานที่
เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ทุกประเภท ทำให้บุคลากรทุกคน
มีความรู้และความเข้าใจพื้นฐานในสินค้าและบริการ
ของบริษัทฯ

โครงการ Morning Talk  
      บริษัทฯ ได้มีการพัฒนานวัตกรรมทางด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการอยู่เสมอ เพ่ือเป็นการตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภค ซ่ึงนอกจากงบประมาณในการวิจัยและพัฒนาท่ีมีอย่างต่อเน่ืองแล้ว ยังได้มีการพัฒนาบุคลากร   
เพ ื ่อให ้ม ีศ ักยภาพท ี ่จะสามารถสนองตอบความต ้องการของล ูกค ้ าได ้แบบ One Stop Service  
โครงการนี ้ถือกำเนิดมาเพื ่อเป็นกิจกรรมที ่ช่วยในการสานสัมพันธ์  วิเคราะห์การทำงานของพนักงานใน   
แต่ละสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีการเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน และทำความเข้าใจกับ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ให้คำแนะนำแก่ผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง 
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อบรมการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
        อบรมให้ความรู้บุคลากรภายในเกี่ยวกับความรู้
เบื้องต้นในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน เช่น 
การบำรุงรักษา การแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นการใช้โปรแกรม
Navision ฯลฯ

โครงการใจสบาย...กายเป็นสุข   
      เป็นกิจกรรมเพ่ือขัดเกลาจิตใจและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตโดยจะเน้นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนิน
ชีวิตให้กับพนักงานในองค์กร ปรับเปล่ียนทัศนคติในด้านบวก 
สอนปฏิบ ัต ิธรรมและเจร ิญว ิป ัสสนากรรมฐานซึ ่งจะ
มีการดำเนินกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานที่ตาม
ความเหมาะสม

โครงการออมบุญ สร้างกุศล ใจน่ิง สุขเกิด
       บริษัทจัดกิจกรรมดังกล่าวข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์
ให้พนักงานสามารถนำหลักธรรมมาปฏิบัต ิและ
ประยุกต์ใช้ในการทำงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ได้ 
ที่วางไว้ได้ อีกทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ตรงกับ
ค่านิยม คือ “คนดี คนเก่ง”
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โครงการ 5 ส.
        มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติ
งานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาคุณภาพในการทำงานให้แก่บุคลากร
ทุกระดับ ท้ังยังเป็นการปลูกฝังการสร้างวินัยและคุณลักษณะ
นิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงาน ซ่ึงการนำกิจกรรม 5 ส. มาใช้เป็น
พื้นฐานในการดำเนินงานนั้น ยังก่อให้เกิดการบริหาร
จัดการให้งานมีประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย (LEAN)

อบรมการดับเพลิงขั้นต้น
         เป็นการอบรมเพ่ือให้ความรู้วิธีการดับเพลิงข้ันต้น
และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงเมื ่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
เช่น ความรู้เกี่ยวกับการเกิดอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์
ดับเพลิง การปฐมพยาบาล ฯลฯ 

การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 
     มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดความเส่ียงต่อชีวิตพนักงาน 
โดยมีการอบรมให้รู้จักวางแผนและซ้อมการอพยพเม่ือเกิด
อัคคีภัย โดยให้บุคลากรเข้าไปอยู่ในสถานการณ์จำลอง
เพ่ือท่ีจะสามารถเตรียมพร้อมไม่ต่ืนตระหนก และไม่ประมาท
เม่ือเกิดสถานการณ์จริง
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โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ  
       เป็นกิจกรรมการออกกำลังกาย โดยการเต้นแอโรบิค
ในช่วงเย็นหลังเลิกงานโดยครูฝึกมืออาชีพ  เพ่ือส่งเสริมให้
พนักงานมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์รวมถึงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ให้แก่พนักงาน

โครงการอาหารเพื่อสุขภาพ (ไก่ตุ๋นยาจีน) 
         เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการสอนการปรุง
อาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ และมีประโยชน์ต่อสุขภาพ
ร่างกาย และสามารถต่อยอดให้เป็นอาชีพเสริมรายได้
ของพนักงาน  ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ส่งเสริม
โครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน
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โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม   
         กิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือให้ทุกหน่วยงาน ได้มีส่วนร่วม
ในการรณรงค์  ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการคิดค้นวิธีการ
อนุรักษ์พลังงาน ลดปัญหาโลกร้อน ปลูกฝังจิตสำนึกในการ
หวงแหน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม ซ่ึงในปี 2558 
จนถึงปัจจุบัน ได้จัดทำกิจกรรมข้ึนในหัวข้อ รู้แล้วรักษ์เลย 
และใครใส่ใจมากกว่ากัน โดยการร่วมกันคิดวิธีประหยัดการใช้
พลังงานในสำนักงานและชีวิตประจำวัน ทำให้พนักงาน
มีความรู้สึกภาคภูมิใจท่ีตนเองได้มีส่วนร่วมในการช่วยคิด
วิธีการที่จะประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ซ่ึงผลการดำเนินงานจากการจัดโครงการฯ ก่อให้เกิดผลดี
ต่อทั้งตัวบุคลากรและต่อองค์กร เป็นการกระตุ้นให้เกิด
ความต่ืนตัวในการให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างรู้คุณค่า ทั้งยังเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้เกิด
ความเป็นองค์กรสีเขียว (Green Organization) ท่ีมีการรู้จักใช้  
รักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่ามากท่ีสุด

  ด้านสิ่งแวดล้อม
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โครงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
        ตามหลัก 3Rs ซ่ึงเป็นหลักมาตรฐานสากลท่ีเป็น
แนวปฏิบัติท่ีใช้ในการกำจัดเศษซากของเสียบริษัทฯได้นำ
มาเป็นแนวทางใช้เป็นนโยบายในการดำเนินงานเพ่ือลด
ผลกระทบที่มีต่อสิ ่งแวดล้อมจากการปฏิบัติงานใน
กระบวนการทำงานต่างๆ ถือเป็นกลไกในการพัฒนา
องค์กรอย่างย ั ่งย ืน  ด ้วยการใช ้หล ักการจ ัดสรร
ทรัพยากรบุคคลผ่านการปลูกฝังแนวความคิดพื้นฐาน
ทางด้านการทำงานอย่างใส่ใจต่อส่ิงแวดล้อม  ตามหลัก 
3Rs  ดังน้ี

   * Reduce  คือ การลดการใช้ส่ิงของฟุ่มเฟือย ประหยัด 
พอเพียง และเลือกใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการ
   * Reuse  คือ การนำส่ิงของท่ีใช้งานแล้วกลับมาใช้งาน
อีก เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า
   * Recycle  คือ การนำเศษขยะต่างๆ มาผ่านกรรมวิธี
การผลิตเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ 
     บริษัทฯ สนับสนุนการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ 
การลดการใช้พลังงาน เช่น การใช้กระดาษสองหน้า 
การปิดเครื ่องทำความเย็น และปิดไฟในช่วงพักงาน
หรือช่วงท่ีพนักงานผู้บริหาร มิได้อยู่ในห้องทำงานเป็น
เวลานาน การเดินขึ้นลงบันไดในชั้นไม่สูง การใช้รถ
ร่วมกันในทางเดียวกัน  การเปล่ียนมาใช้หลอดไฟ 
LED ในปีท่ีผ่านมา
    การทำโครงการดังกล่าวแม้จะยังไม่ส่งผลชัดเจน  
ในเชิงตัวเลขค่าพลังงานหรือตัวเลขค่าใช้จ่ายทีลดลง 
แต่นับได้ว่าเป็นการช่วยในการปลูกฝังให้เป็นนิสัย
ส่วนตัวและนำกลับ ไปใช้ในชีวิตประจำวันของครอบครัว
เพ่ือเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม
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10.4 ความรับผิดชอบต่อสังคมภายนอกองค์กร 
          ปัจจุบัน บริษัทฯ มีตัวแทนจำหน่าย  (Dealer) 
อยู่กว่า 12,000  รายทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล 
และต่างจังหวัด ดังนั้นเพื่อช่วยให้บริษัทฯ สามารถ 
กระจายสินค้าและบริการได้อย่างรวดเร็วมากย่ิงข้ึน  รวมท้ัง
เพ่ือเป็นการสนับสนุนการขยายตลาดในภูมิภาค บริษัทฯ 
จึงได้ทำการเปิดสาขาตามจุดต่างๆ ท่ัวภูมิภาคของประเทศ
ไทย พร้อมทั้งจัดให้มีโครงการ “ส่งฟรีทั่วไทย” เพื่อให้
ตัวแทนจำหน่ายในต่างจังหวัดสามารถซื้อสินค้าจาก
บริษัทฯ ไปจำหน่ายได้ในราคาเดียวกับราคาในกรุงเทพฯ 
อีกทั้งได้จัดจำหน่ายสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านผ่าน
ตัวแทนจำหน่าย ท้ังประเทศลาว ประเทศกัมพูชา 
ประเทศพม่า ประเทศมาเลเซีย ประเทศเวียดนาม 
ประเทศสิงคโปร์  ด้วยความตระหนักในความสำคัญของ
ผู้บริโภค  บริษัทฯ  จึงได้ให้ความสำคัญกับการบริการ
ทุกระดับ โดยมุ่งเน้นและปลูกฝังความมี  Service Mind 
ให้กับพนักงานทุกคน  เพ่ือเป็นการดูแล และสร้างความ
เชื่อมั่นแสดงให้เห็นถึงความจริงใจและใส่ใจผลิตภัณฑ ์
การบริการ
     

        ด้วยความตระหนักในสิทธิของผู้บริโภค ส่งผลให้
บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความสัมพันธ์
อันดีกับลูกค้า ทั้งก่อนและหลังการขาย การให้ข้อมูลใน
เรื่องผลิตภัณฑ์และบริการแก่ลูกค้าที่ตรงต่อความเป็น
จริงและเพียงพอต่อความต้องการ การมุ่งม่ันพัฒนาเพ่ือ
สร้างนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ และบริการอย่างต่อเน่ือง 
รวมไปถึงการให้ความรู้ เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจเลือก
ซ้ือผลิตภัณฑ์และบริการ โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับ
กระบวนการและกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม
และส่ิงแวดล้อม  เพ่ือนำไปสู่การบริโภคอย่างย่ังยืนและ
การเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ืองทางด้านเศรษฐกิจ
        ดังน้ัน เพ่ือเป็นการตอบสนองต่อเจตนารมณ์ท่ีมี
ต่อผู้บริโภคและเพ่ือเป็นการคืนคุณค่าสู่สังคมอย่างย่ังยืน 
บริษัทฯ จึงได้จัดโครงการต่างๆ ขึ้นมามากมาย ภายใต้
ความมุ่งมั่นตั้งใจในการสรรค์สร้างคุณประโยชน์ให้กับ
ลูกค้าและผู้ท่ีสนใจ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการให้ความ
รู้ที่ถูกต้องในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ 
เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ ทักษะการใช้งาน ให้มีความ
เข้าใจท่ีถูกต้อง สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่า ตรงตามความ
ต้องการ  และเพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีท่ีไม่หยุดน่ิง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี
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Interlink Training Course
         ปัจจุบัน มีทั้งหมด 5 หลักสูตร โดยการอบรม
ให้ความรู้ ส่งเสริม แนะนำ ข้อมูลการใช้งาน และวิธีการ
ใช้ที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ทุกประเภทของบริษัทฯให้
แก่ผู้บริโภค เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการเลือก
ใช้งานอย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพในการใช้งาน
อย่างสูงสุด 

• LINK Basic of Open Cabling (LBC)       

      เป็นหลักสูตรท่ีจัดข้ึนเพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สาย
สัญญาณในระบบ Lan,  ระบบ  Fiber  Optic,  ระบบ  
CCTV, อุปกรณ์การแปลงสัญญาณระบบ Lan  พ้ืนฐาน
อุปกรณ์ PoE (Power over Ethernet),  ตู้เก็บอุปกรณ์
ส่ือสารท่ีใช้ในระบบสายสัญญาณต่างๆ

• LINK Advanced Copper Installation Terminate 

& Test LINK Advanced Copper Installation

Terminate & Test (LAC)

     เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีความรู้ ความเข้าใจในระบบสายสัญญาณ UTP, Coaxial, 
Telephone และระบบ PoE  อย่างถ่องแท้ เพื่อการใช้
เคร่ืองมือได้อย่างเหมาะสม  และเข้าใจในระบบทดสอบ
ที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล รวมไปถึงการได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงแบบมืออาชีพ

• LIINK Advanced Fiber Optic Installation 

Terminate & Test (LAF) 

     เป็นหลักสูตรที่จัดขื้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีความรู้ ความเข้าใจในระบบ Fiber Optic และ FTTH 
การเช่ือมต่อสายสัญญาณกับหัวต่อ โดยสามารถใช้เคร่ืองมือ
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถติดต้ังระบบสายสัญญาณ
กับอุปกรณ์พักสายได้ท้ังสาย Fiber Optic FDU, เต้ารับ
และเครื ่องมืออื ่นๆ รวมทั ้งยังได้ลงมือปฏิบัติจริง
แบบมืออาชีพ

• LINK Professional Design & Analysis Open 

Cabling (LPD) :  

      เป็นหลักสูตรท่ีจัดข้ึนสำหรับวิศวกรมืออาชีพ เพ่ือ
ให้เข้าใจแก่นของระบบสายสัญญาณ โดยเฉพาะการ
ออกแบบและวิเคราะห์ระบบสายสัญญาณ Open Cabling 
สำหรับทุกสภาพการใช้งาน  รวมทั้งเข้าใจอย่างถ่องแท้
ในมาตรฐานของระบบสายสัญญาณ, โครงสร้างของระบบ
สัญญาณในอาคารสำนักงาน, การวิเคราะห์, คุณสมบัติต่างๆ 
เทคโนโลยการออกแบบสายสัญญาณแบบ Open Cabling   
เพ่ือให้เป็นไปอย่างถูกต้องและตามมาตรฐานสากล
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• LINK Implement Solution & Installation (LIS)

        เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรมมีความรู ้ความเข้าใจในการนำสายสัญญาณไป
ติดตั้งได้อย่างถูกต้อง  อีกทั้งยังสามารถนำอุปกรณ์
มาประยุกต์ใช้  ในระบบสายสัญญาณอย่างเหมาะสม
ตรงกับมาตรฐานสากล หรือเป็นไปตามคำแนะนำของ
ผลิตภัณฑ์ได้

Road Show ทั้งในและต่างประเทศ 

        กิจกรรมการเดินสายอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการ
ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมท่ัวทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมโครงการ
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆท้ังส้ิน

Special Group Seminar

        เป็นงานสัมมนาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 5 กลุ่มหลัก 
ได้แก่ กลุ่มข้าราชการ กลุ่มรัฐวิสาหกิจ กลุ่มมหาวิทยาลัย    
กลุ่มผู้ให้คำปรึกษาและออกแบบ ระบบส่ือสาร และกลุ่ม 
ส่ือสารโทรคมนาคม  เพ่ือแนะนำและให้ความรู้เก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ์ท้ังหมดของบริษัทฯ

Product Seminar

      งานสัมมนาและการจัดแสดงสินค้า เพื่อเป็นการ
นำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ รวมทั้งมีการให้
ความรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

Interlink Campus Tour

    เป็นกิจกรรมให้ความรู้ให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา 
ให้ได้รับความรู้  ด้านระบบสายสัญญาณคอมพิวเตอร์
และระบบโทรคมนาคม พร้อมท้ังจัดกิจกรรม Work Shop 
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถ นำความรู้ไปประกอบ
วิชาชีพต่อไปได้ในอนาคต
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สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ (Cabling Contest) 
         อินเตอร์ลิ้งค์ฯ เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสาย
สัญญาณท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย โดยเป็นบริษัทแรกท่ี
ได้นำเทคโนโลยีสาย LAN หรือสาย UTP (Unshield 
Twisted Pair) มาเผยแพร่ในประเทศไทย  และเป็นผู้ริเร่ิม
การผลิตตู้ RACK ใส่อุปกรณ์เครือข่าย อีกท้ังยังได้นำ
เทคโนโลยีของ MEDIA CONVERTER มาเผยแพร่เพ่ือ
เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารด้วยสาย
ไฟเบอร์ออฟติกให้ไกลและเร็วยิ่งขึ้น เพื่อพันธกิจหลัก
ท่ีจะนำเทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศไทย จากความสำเร็จ
ดังกล่าว ทำให้อินเตอร์ลิ้งค์ฯ ต้องการแบ่งปันและ
ถ่ายทอดความรู้เพ่ือคืนสู่สังคม จึงเล็งเห็นความสำคัญ
ในการพัฒนาศักยภาพสำหรับนักเรียน นักศึกษา 
เพ่ือการส่งเสริมพัฒนาเยาวชนท่ีมีความสามารถทางด้าน
เทคโนโลยี อีกท้ังมีการต่อยอดทักษะและความรู้โดยให้
เยาวชนกลุ่มน้ีเป็นตัวแทนในการแข่งขันระดับเวทีโลก 
พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถ 
อีกทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ทัดเทียม
ระดับนานาชาติ สู่มาตรฐานสากล
       

       
       การเรียนรู้ของนักศึกษายุคใหม่ จึงจำเป็นต้องมีการ
ปรับท้ังกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาทักษะ การปรับกระบวน
ทัศน์ควรเป็นไปอย่างมีเป้าหมาย อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ 
การสร้างความสามารถ  ในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนท่ีต่าง
วัฒนธรรมได้โครงการแข่งขันทักษะฝีมือทางด้านสัญญาณ
จึงจัดขึ ้น สำหรับนักศึกษา  ทั ้งในระดับปริญญาตรี
 และระดับอาชีวะศึกษาท่ัวประเทศ  
       นอกจากบริษัทฯ เป็นผู้สนับสนุนด้านการศึกษาแล้ว 
ยังเป็นผู้สนับสนุนหลัก  ในการแข่งขันทักษะฝีมือแรงงาน
ระดับอาเซียน หรือ World  Skill  Asian ซ่ึงถูกจัดข้ึนโดย
สำนักงานโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งภาคพ้ืนเอเซีย
แปซิฟิค (ILO/APSDEP) ที่มีการจัดประชุมประเทศ 
สมาชิก ณ เมืองชิบะ ประเทศญ่ีปุ่น และตกลงท่ีจะจัดให้
มีการแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานอาเซียนข้ึน ซ่ึงเป็นอีก 
กิจกรรมหน่ึงของประเทศของกลุ่มสมาชิกอาเซียน ดังน้ัน 
การแข่งขันดังกล่าวจึงเป็นวาระแห่งชาติของทุกประเทศใน
อาเซียน โดยจะจัดแข่งขันทุกๆ 2 ปี และในปี 2561
ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ   ในการแข่งขันระดับอาเซียน
อีกคร้ัง ณ อิมแพค เมืองทองธานี
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Thank you Party 
      เป็นกิจกรรมท่ีจัดข้ึน เพ่ือเป็นการตอบแทนลูกค้าท่ีได้ให้
ความไว้วางใจในบริษัทฯ  เป็นอย่างดีมาโดยตลอด ซ่ึงกิจกรรมน้ี
จัดเป็นประจำทุกปี
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 นอกจากโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีได้กล่าวมาในข้างต้นแล้ว   เพ่ือเป็นการสร้างความย่ังยืนคืนสู่สังคม
อย่างแท้จริง บริษัทฯ จึงได้มีการดำเนินโครงการภายใต้การกำกับดูแลของ “มูลนิธิอินเตอร์ล้ิงค์ให้ใจ” ในนโยบาย ใส่ใจในสังคม 
ระดมจิตอาสา พัฒนา CSR โดยต้องการส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในสังคมไทยได้รับการอบรม พัฒนาจิตใจ ปลูกฝัง
จิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อตนเองชุมชน และสังคม ซ่ึงถือเป็นการวางรากฐานท่ีย่ังยืนให้้แก่สังคมไทย เป็นการยกระดับการ
พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนก่อให้เกิดโครงการต่างๆ ภายใต้มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ ดังนี้



2017

โครงการ “พี่สอนน้อง ปลูกปัญญา พร้อมมอบความอบอุ่น” 

           ดำเนินการจัดกิจกรรม มอบความรู้ การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างความสุขให้กับ
นักเรียนโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร รวมถึงโรงเรียนในโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย ผ่านกิจกรรมฐาน 5 ฐาน ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์   
วิชาภาษาอังกฤษ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาศิลปะ และวิชาการเกษตรโดยม ี จิตอาสาท่ีเป็นพนักงานของบริษัทฯ 
เสียสละเวลาส่วนตัวเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจมากกว่า 300 ท่าน ซึ่งมีเป้าหมายทั้งสิ้น 84 โรงเรียน
ในตลอดระยะเวลาท่ี่ดำเนินโครงการมาทีมจิตอาสา  สามารถปฏิบัติภารกิจได้แล้วท้ังส้ิน 71 โรงเรียน 25 จังหวัด
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2017

โครงการ “พัฒนาครู”   
      
       เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ระหว่าง
คุณครู และ ดร.ชลิดา อนันตรัมพร ประธานของมูลนิธิ
อินเตอร์ล้ิงค์ให้ใจ ในด้านการดูแลเด็กๆ การให้ความรู้และ
การสอนเด ็กในเร ื ่องต ่างๆ ท ั ้ งด ้านการใช ้ช ีว ิต 
การปล ูกฝ ังการเป ็นคนดีให ้ก ับเด ็กในโรงเร ียน
ปัจจุบันดำเนินการไปทั้งสิ้น 71 โรงเรียน

โครงการ “โรงเรียนต้นแบบ”
    
     เป็นโครงการท่ีจะฝึกอาชีพ หรือการมีห้องเรียนท่ีให้ 
ความรู้แนวคิด และหลักในการทำงาน  นำเอาส่ิงท่ีมีใน
ท้องถิ่นของตนมาสร้างให้เกิดประโยชน์  หรือมีมูลค่า
เพ่ิมมากข้ึนเน้นให้เด็กได้ลงมือทำด้วยตนเอง ทำให้เด็ก
เกิดความรู้ความเข้าใจมากย่ิงข้ึน  ได้เห็นถึงปัญหาท่ีอาจ
เกิดข้ึน และสามารถหาวิธีการในการจัดการกับปัญหาได้  
เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพในอนาคต

โครงการ “โรงเรียนในฝัน”   
 
  เป็นการจัดประกวดโรงเรียนท่ีเคยเข้าร่วมโครงการ 
“พ่ีสอนน้อง ปลูกปัญญา พร้อมมอบความอบอุ่น” 84 
โรงเรียน  เพื่อเป็นการประเมินว่าในแต่ละโรงเรียนที่ได้
เข้าไปจัดกิจกรรมได้มีการนำเอาความรู้หรือแนวความ
คิดไปปรับใช้กับโรงเรียนของตนเองมาน้อยเพียงใด  
โดยโรงเรียนท่ีผ่านการคัดเลือกได้รับรางวัลจะได้รับการ
ดำเนินการปรับปรุงอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
และอุปกรณ์เช่ือมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียน 
ตั ้งสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตและมอบทุนการศึกษา
ให้กับโรงเรียนดังกล่าว
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โครงการ “เพาะรักปรุงใจ”  

 เป็นโครงการท่ีเกิดข้ึนเพ่ือจะสอนให้เด็กๆ 
ได้เรียนรู้การปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ต้นเร้ดโอ๊ค และต้น
กรีนโอ๊คซ่ึงเม่ือปลูก แล้วก็สามารถนำผลผลิตมาแปรรูป
เป็นอาหารเพ่ือสุขภาพได้    นอกจากน้ีโครงการเพาะรัก
ปรุงใจยังขยายโครงการไปยังกลุ่มเด็กผู้กระทำความผิด
ของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  เพ่ือเป็นการสร้าง
อาชีพให้กับเด็กกลุ่มน้ี  ให้มีอาชีพหลังจากออกจากศาล
เยาวชนและครอบครัวกลางแล้ว  และจะไม่ให้เกิดการ
กระทำผิดซ้ำอีก

โครงการ “1 โรงเรียน 1 ต้นไม้”  
 
  เป็นโครงการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ที ่พ ัฒนาต่อยอดมาจากโครงการ  “พี ่สอนน้อง 
ปลูกปัญญา พร้อมมอบความอบอุ่น”  เพ่ือสร้างภูมิทัศน์
ท่ีสวยงามให้กับโรงเรียนให้ร่มร่ืน  และปลูกฝังให้นักเรียน
เกิดความสนใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็น
คุณประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเกิด
ความตระหนักให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้
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2017

โครงการ “รวมน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม”  

    
         ดำเนินการจัดกิจกรรมข้ึน เพ่ือสาธารณประโยชน์ 
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ และพัฒนาชุมชนให้สามารถ
ยืนหยัดได้ด้วยตนเองอย่างย่ังยืน ยกระดับคุณภาพชีวิต
ของทุกคนในสังคม อาทิ การบริจาคเงิน  เคร่ืองอุปโภค
บริโภคช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ และการสนับสนุน
กิจกรรมการกุศล

โครงการ “ให้ข้าวเท่ากับช่วย”    
     ดำเนินการจัดข้ึน เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรชาวนา 
จังหวัดพิจิตร เน่ืองจากมีความเดือดร้อนราคาข้าวตกต่ำ 
เพราะกลไกทางการตลาด จึงได้รับซื้อข้าวสารทั้งข้าว
หอมมะลิ ข้าวกล้อง มาจัดจำหน่ายทั้งเป็นกระสอบ 
และแบบบรรจุกิโล เป็นการช่วยระบายข้าวท่ีมีอยู่ในคลัง
ข้าวได้ส่วนหนึ่ง  อีกทั้งเป็นการสร้างความตระหนัก
ให้พนักงานในองค์กรได้เห็นคุณค่าในการได้ช่วยเหลือ
สังคม และสร้างความภาคภูมิใจ

โครงการ “งานถนนคนเดินตะพานหิน”    

จังหวัดพิจิตร               
      ดำเนินการจัดข้ึนเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน
และนักท่องเที่ยวสามารถไปเยี่ยมชมศิลปะ วัฒนธรรม
สนับสนุนสินค้าที่มีคุณค่าแห่งการสืบสานเป็นแนวคิด
การพัฒนาเมืองและการกำหนดพื้นที่ใช้สอยให้สอด
คล้องกับวิถีชีวิตชุมชน เป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว 
การกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ตลอดท้ังถือเป็นการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตสำหรับคนในชุมชน โดยให้พนักงานได้มี
ส่วนร่วมในการดำเนินโครงการดังกล่าว 
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พ.ศ 2546 
• รางวัล “บริษัทดีเด่นด้านจรรยาบรรณ ( Good Governance )” จากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

พ.ศ 2548 : 
• รางวัล SET AWARDS 2005 “ MAI Growth Star “ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พ.ศ 2549 : 
• รางวัล SET AWARDS 2006 “ MAI Growth Star “ 2 ปี ซ้อน

พ.ศ 2551 : 
• รางวัลเกียรติยศสำหรับผู้ประกอบการไทยใบโพธิ์บิสสิเนสอวอร์ด BaiPho Business Award 
จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ (Sasin Graduate Institute of Business Administration)

พ.ศ 2552 : 
• ได้รับคัดเลือกให้เข้าชิงรางวัล SET AWARDS 2009 สาขา “ IR Excellence Award” 
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พ.ศ 2553 : 
• ได้รับคัดเลือกให้เข้าชิงรางวัล SET AWARDS 2010 สาขา “ IR Excellence Award” 
และสาขา “Good Governance” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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พ.ศ 2554 : 
•ร างวัลดีเด่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET AWARDS 2011 สาขา
• รางวัลบริษัทจดทะเบียน ด้านนักลงทุนอนุพันธ์“IR Excellence Award”

พ.ศ.2555 : 
• รางวัล (CSRI Recognition 2012) ประเภทบริษัทที่มีการพัฒนาด้านซีเอสอาร์มากที่สุด         
(Most Improved CSR) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
•รางวัลโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศในหัวข้อ “สายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง (Fiber Optic)” 
จากคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา

พ.ศ. 2556 :
• รางวัลยอดเยี่ยมจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET AWARDS 2013
• รางวัลบริษัทจดทะเบียน ด้านนักลงทุนอนุพันธ์ “IR Excellence Award “
• รางวัลโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศมูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ 
โครงการพี่สอนน้อง “ปลูกปัญญา พร้อมมอบความอบอุ่น”
• รางวัล ( CSRI Recognition 2013 ) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

พ.ศ. 2557 :
• รางวัล ( CSRI Recognition 2014 ) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2560 :
• รางวัล “ผู้ประกอบการดีเด่น” จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
• รางวัล “THAILAND TOP COMPANY AWARD 2017” 
จากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
• รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปี 2560 จากงาน SET AWARD 2017
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