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กลุ่ มบริษัทอินเตอร์ล ิงค์ฯ ก่ อตังเมือปี พ.ศ
โดยเริมต้ น ในชือบริษัท อินเตอร์เ นชันแนล
( ) จํากัด และเริมประกอบธุรกิจ ครังแรกด้วยการ
เป็ นผู้ แ ทนจํ า หน่ าย สินค้ า ประเภทอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สํานักงาน เช่น แผ่น
Diskette, ตลับผ้าหมึก Ribbon และอุปกรณ์สํานักงาน
อั ต โนมัติ เป็ นต้ น ต่ อ มา ได้ เ กิ ด การพั ฒ นาของ
คอมพิวเตอร์ดว้ ยการนํ าสายไฟฟ้ า, สวิตซ์ปลักไฟฟ้ า,
คอมพิวเตอร์ มาเชือมต่อเป็ นระบบ network ทําให้
คุ ณสมบัติ อนันตรัมพร ซึงจบสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า
และมีประสบการณ์ โครงการติดตังระบบไฟฟ้ าและ
สือสาร ได้เล็งเห็นโอกาสของธุรกิจสายสัญญาณเพือ
การเชือมต่ อระบบคอมพิวเตอร์ จึงได้ศึกษาค้นคว้า
เทคโนโลยี ระบบสายสัญญาณ และได้ไปนําเทคโนโลยี
สาย UTP หรือปั จจุบนั เรียกว่าสาย LAN (Local Area
Network) เข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยเป็ นรายแรก
อีกด้วย และด้วยอุดมการณ์ ในการทีจะนํ าเทคโนโลยี
มาพัฒนาประเทศไทย และต้องการเห็นธุรกิจ เติบโต
อย่างต่อเนืองและยังยืน เป็ นทีรู้จกั ของประชาชนคน
ไทยโดยทัวไป
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คุณสมบัติ อนันตรัมพร ในฐานะผู้ก่อตังบริษัทฯ จึงได้
โอนย้ า ยธุ ร กิจ ทังหมดจาก บริษั ท อิน เตอร์เ นชันแนล
(
) จํ า กั ด ไปจดทะเบี ย นบริษั ท ใหม่ ชื อว่ า บริษั ท
อินเตอร์ล งค์
ิ คอมมิวนิเคชัน จํากัด ในปี พ.ศ
โดยตัง
วิสยั ทัศน์ต้องการให้เป็ นองค์กรทีมีการเติบโต ต่อเนือง และมี
ความยังยืน อีกทัง มีความตังใจทีจะขับเคลือน ธุรกิจ ด้วย
ปฏิญญา สินค้าคุ ณภาพ ราคาถู กกว่ า และบริการทีดีกว่ า
และต้องการนํ าบริษัทเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เพือเป็ นบริษทั ชันนําของคนไทยต่อไป
บริษัท อินเตอร์ล งค์
ิ คอมมิวนิเคชัน จํากัด เริมต้นด้วย
ธุรกิจนํ าเข้าและจัดจําหน่ ายสายสัญญาณ โดยในเวลาต่อมา
ได้ต่อยอดธุรกิจจําหน่ ายสายสัญญาณ โดยการเพิมมูลค่าให้
สายสัญญาณ ด้วยการเป็ นผูร้ บั เหมาติดตังระบบสายสัญญาณ
โดยเน้นโครงการขนาดใหญ่ เช่น โครงการสนามบินสุวรรณภูม ิ
โครงการติดตังสาย Fiber Optic ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ทัวประเทศ จากความชํ านาญและประสบการณ์ ของงาน
รับเหมาติดตัง โครงการระบบ Fiber Optic และโครงข่าย
สายสัญ ญาณ ทํ า ให้ บ ริษั ท ฯ มีค วามชํ า นาญ และเป็ น
ผู้เชียวชาญ ในงานโทรคมนาคม โดยมีทีมงานวิศวกรทีมี
ประสบการณ์
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ทํ า ให้ ใ นเวลาต่ อ มา ได้ นํ า ความชํ า นาญและ
ประสบการณ์มาต่อยอดให้เกิดธุรกิจเพิมเติม ได้แก่
ธุ ร กิ จ โทรคมนาคม และ ธุ ร กิ จ วิ ศ วกรรมและ
โครงการพิเศษ จนถึงปั จจุบนั
เพือสร้างการเติบโต อย่างต่อเนือง และยังยืนของ
บริษัทฯ จึงได้ก่ อตัง บริษัทลูกมารองรับธุ รกิจที
เพิมเติม ได้แก่ บริษทั อินเตอร์ลงค์
ิ เทเลคอม จํากัด
(มหาชน) (ก่ อตังเมือปี
) เพือรองรับธุ รกิจ
โทรคมนาคมและดาต้าเซ็นเตอร์ บริษทั อินเตอร์ลงค์
ิ
เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จํากัด (ในปี พ.ศ
)
เพือรองรับธุรกิจวิศวกรรมและโครงการพิเศษ และ
บริษัท อินเตอร์ล งค์
ิ ดาต้าเซ็นเตอร์ จํา กัด (ในปี
พ. ศ. ) เพือเตรียมการรองรับโลก Digital ทําให้
บริษทั อินเตอร์ลงค์
ิ คอมมิวนิเคชัน จํากัด (มหาชน)
ซึงเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai เมือปี
พ.ศ.
และมีบริษัทลูก หรือบริษัทย่อยอีก
บริษัท จึง รวมเรียกว่ า กลุ่ มบริษัทอินเตอร์ล ิงค์
คอมมิวนิเคชัน จํากัด (มหาชน) หรือเรียกย่อๆ ว่า
“กลุ่มบริษทั อินเตอร์ลงค์
ิ ฯ”
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ปั จจุบนั กลุ่มบริษทั อินเตอร์ลงค์
ิ ฯ ประกอบด้วย
ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจจัดจําหน่ ายสายสัญญาณ
(Distribution) ธุรกิจโทรคมนาคม (Telecom) และ
ธุ รกิจวิศ วกรรมและโครงการพิเ ศษ (Engineering)
ภายใต้การบริหารงานโดย บริษทั ได้แก่ ธุรกิจจัด
จํา หน่ า ยสายสัญ ญาณ โดย บริษัท อิน เตอร์ล ิงค์
คอมมิวนิเคชันจํากัด (มหาชน) ธุรกิจโทรคมนาคม
โดยบริษัท อินเตอร์ลงค์
ิ เทเลคอม จํากัด (มหาชน)
และธุรกิจวิศวกรรมและโครงการพิเศษ โดยบริษัท
อินเตอร์ล ิงค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเ นี ยริง จํากัด
แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทั อินเตอร์ลงค์
ิ ฯ ยังคงใช้
กลยุทธ์ทจะ
ี Synergy บริษทั ย่อยให้สามารถสนับสนุ น
ธุ รกิจหลักทังสามธุ รกิจให้มกี ารเติบโตต่ อเนืองและ
สร้างความยังยืนให้กลุ่มบริษทั อินเตอร์ลงค์
ิ ฯ ตลอดไป
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ยอดขายสุทธิ

5,369

730

ลานบาท

ลานบาท

กําไรสุทธิ

314

ลานบาท

กําไรสุทธิตอหุน

0.48

บาท

อัตราผลตอบแทนสวนของผูถ ือหุน (ROE) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA)

9.48%

3.79%

ภาษีเงินไดนิติบุคคลที่จายใหรัฐบาล

71.99 ลานบาท
การลงทุนดานบุคลากร

235.7 ลานบาท

ตนทุนทางการเงิน

95.51 ลานบาท

การลงทุนดานชุมชนและสังคม

5.20 ลานบาท
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บริ ษัท อิ นเตอร์ลิงค์ คอมมิ วนิ เคชัน จํากัด (มหาชน) เป็ นบริษัททีดําเนินธุรกิจมากว่า

ปี

โดยดําเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยิงยืน ตามวิส ยั ทัศน์ องค์กร ทีจะ ”เติ บโต ต่ อเนื อง และ
ยังยืน” ทีให้ความสําคัญและส่งเสริมการดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพือสร้างความ
ยังยืนอย่างต่อเนือง โดยได้มกี ารกําหนดนโยบายในการดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social Responsibility) เพือเป็ นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีความรับผิดชอบ
โดยคํา นึงถึงผู้มสี ่ ว นได้เ สีย ทังหมดทีเกียวข้อ งกับการดําเนินธุ รกิจทังในด้า นเศรษ ฐกิจ สังคม และ
สิงแวดล้อม

01

การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม คณะกรรมการ
บริษัทฯ ไดตระหนักถึงคุณคาในการกํากับ ดูแลกิจการที่
ดี โดยใหความสําคัญกับกระบวนการดําเนิน กิจการใน
ทุกขั้นตอน ยึดหลัก บริหารงานภายใตความโปรงใส
เพื่อเพิ่มขีดความ สามารถในการแขงขัน และเพิ่มความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนไดสวน
เสียทุกฝาย โดยไดยึดแนวปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางที่
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด

การตอตานคอรรัปชัน บริษัทมีนโยบายในการดําเนินการ
ตอตานการคอรรัปชัน โดย ไดจัดทําแนวทางการปฏิบัติ
เปนลายลักษณอักษรไวในจรรยาบรรณ ของบริษัท โดย
ไดสื่อสารไปยังพนักงานทุกคน โดยมีการกําหนดใหมีการ
อบรมนโยบายต อต านทุ จริ ต คอร รั ป ชั่ น แก พ นั ก งานทุ ก คนในการปฐมนิ เทศ
พนักงานใหมและติดประกาศผานบอรดภายในบริษัทฯ อีกทั้งบนเว็ ปไซต ของ
บริษัทฯ เพื่อเผยแพรแกบุคคลทั่วไปที่ สนใจ เพื่อสงเสริมใหพนักงานมีความรู
ความเขาใจที่ถูกตองและ นําไปปรับใชในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม

02
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03

การเคารพสิทธิมนุษยชน บริษัทฯยึดหลักในการเคารพสิทธิ
มนุษยชน ผูบริหารและ พนักงานทุกคนตองเคารพกฎหมาย
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมที่แตกตางกันในแตละ
พื้นที่ และเคารพหลักสิทธิมนุษยชน สากลอยางเครงครัด
ซึ่งเปนพื้นฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และเพื่อความ
มั่นใจ บริษัทฯ มีความมุงมั่นในการปองกันการ
ละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนโดยมี น โยบายที่ ชั ด เจน และแนวระเบี ย บปฏิ บั ติ ที่ เ ป น
ลายลักษณอักษร

การปฏิ บั ติ ต อ แรงงานอย างเป น ธรรม บริ ษั ท ฯให ค วาม
คุมครอง ดูแล และจัดสรรสวัสดิการอยาง เหมาะสมใหกับ
บุคลากรทุกคน รวมทั้งการคุมครองสถานภาพการ ทํางาน
ของบุคลากรทุกสวนงาน รวมทั้งใหความเสมอภาคโอกาสใน
การเขาทํางานอยางไมมีการเลือกปฏิบัติ เพราะบริษัทฯ
ตระหนักดีวาพนักงานเปนปจจัยแหงความกาวหนา จึงไดสนับสนุน การพัฒนา
บุคลากรใหมีความรูความสามารถสูง โดยมีแผนการ พัฒนารายบุคคลประจําป
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการดูแลพนักงาน ดวยการใหผลตอบแทนที่เหมาะสมเปนธรรม
และสอดคลองกับผล การดําเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

05

04

ความรับผิดชอบตอผูบริโภค บริษัทฯมีความมุงมั่นในการ
สรางความพึงพอใจและความ มั่นใจใหกับผูบริโภค เพื่อให
ไดรับผลิตภัณฑและบริการที่ดี มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน
คุณภาพ ISO 9001:2015 ในระดับราคาที่เหมาะสม ให
ขอมูลโดยไมบิดเบือนขอเท็จจริง และไม
เปดเผยขอมูลลูกคาหรือ ผูบริโภคโดยไมไดรับอนุญาต อีกทั้งยังมีการสรางสรรค
นวัตกรรม อย างต อเนื่ อง เพื่อสงมอบสิน คาและบริการที่ตอบสนองตามความ
ตองการที่แทจริงของผูบริโภคทั้งดานคุณภาพและราคาที่เปนธรรม ซึ่งสินคาและ
บริการจะตองมีความปลอดภัยในระดับมาตรฐานสากล เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
และเสริมสรางการเติบโตอยางยั่งยืน

รายงานความยั่งยืนป 2561
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บริษัท อินเตอรลงิ้ ค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

มี ก ารกํ าหนดนโยบาย อาชี วอนามั ย ความปลอดภั ย และ
สภาพแวดลอมการทํางาน เพื่อ ใหทุกหนวยงานมีระบบการ
จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ดี โดยที่มุงหวังที่จะ
ใหสรางเปนวัฒนธรรมความปลอดภัยภายในองคกร รวมถึงมุงมั่น
พัฒนาผลิตภัณฑดวยความใสใจตอกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอม
ตอผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอ ม ดวยความใสใจตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ
รวมทั้ ง มี ร ะเบี ย บปฏิ บั ติ ใ นการทํ า งานอย า งชั ด เจน เพื่ อ ลดผลกระทบที่ มี ต อ
สิ่งแวดลอม

07

การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม บริษัทฯตอบแทนชุมชนผาน
โครงการและกิจกรรมตางๆ โดย มี จุดประสงคเพื่อพั ฒนา
สังคมใหเติบโตอยางยั่งยืน รวมทั้งดําเนิน กิจการโดยคํานึงถึง
ผลกระทบต อชุม ชนรอบขาง รับ ฟงขอเสนอแนะ เพื่อนํามา
ปรับปรุงใหเกิดคุณคารวมแกกันทุกฝาย

การมีนวัตกรรมหรือเผยแพรนวัตกรรม บริษัทฯไดประกอบ
กิจการอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม ดวยการปฏิบัติ
และตัดสินใจอยางเปนระบบ (System) เริ่มตั้ งแตการ
ป องกั น (Prevent) รั ก ษา (Maintain) ปรั บ ปรุ ง
(Improve) และพัฒนา (Development) เพื่อสงเสริมให
เกิดนวัตกรรมใหม (Innovation)

09

06

06

นโยบายการไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือ ลิขสิทธิ์
บริ ษัท ฯมี นโยบายการใชง านระบบเทคโนโลยี สารสนเทศใน
องคกร โดยไดจัดทําแนวทางการปฏิบัติเปนลายลักษณอักษร
เพื่อปองกันการละเมิดลิขสิทธิ์
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บริ ษทั อิ นเตอร์ลิงค์ คอมมิ วนิ เคชัน จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับ
ดูแลกิจการทีดี บริษทั ฯ จึงได้กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)
เพือให้บริษทั ฯ มีระบบการปฏิบตั งิ านทีมีประสิทธิภาพและเป็ นพืนฐานของการเติบโตอย่างยังยืน โดยยึด
มันดําเนินธุรกิจด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้วยนโยบายการเป็ นหุ้นส่วนและพันธมิตรกับลูกค้า คู่ค้า
ผู้ถือหุ้น ผู้ล งทุนและสังคม ให้มพี ฒ
ั นาศักยภาพในการแข่งขันทางธุ รกิจและเติบโตควบคู่ไ ปกับการ
ดําเนินธุรกิจ โดยให้ความสําคัญกับ
¾
¾
¾
¾
บริ ษทั อิ นเตอร์ลิงค์ คอมมิ วนิ เคชัน จํากัด (มหาชน) มีคณะกรรมการบริหารความเสียงและ
การกํากับดูแลกิจการ เป็ นผู้กําหนดนโยบายด้านการกํากับดูแลกิจการ และมีคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็ นผู้ตรวจทานการปฏิบตั ติ ามนโยบาย ให้มกี ระบวนการตรวจสอบและประเมินอย่างครอบคลุมในทุก
ระดับ รวมทังปลูกฝั งค่านิยมองค์กร “คนดี – คนเก่ง” เพือลดความเสียงจากการกระทําผิดจรรยาบรรณ
การทุจริตทําผิดกฎหมาย ซึงอาจส่งผลกระทบต่อผู้ถอื หุน้ ผูม้ สี ่วนได้เสียทุกฝ่ าย โดยการดําเนินงานของ
บริษทั ฯสามารถสร้างผลตอบแทนและเพิมมูลค่าระยะยาวให้แก่ผู้ถอื หุน้ และสามารถสร้างความเชือมัน
ต่อผูม้ สี ่วนได้เสียทุกฝ่ าย
บริ ษัท อิ นเตอร์ลิงค์ คอมมิ วนิ เคชัน จํากัด (มหาชน) ได้พจิ ารณาและทบทวนปรับปรุง
นโยบายโดยให้ส อดคล้อ งกับ หลัก การการกํ า กับ ดูแ ลกิจการทีดีข องสํานัก งานคณะกรรมการกํ ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ซึงอ้างอิงตาม
นิยาม “Corporate Governance” ของ G20/OECD Principles of Corporate Governance โดยได้มกี าร
จัดทํานโยบายและแนวปฏิบตั ิเ ผยแพร่ในรายงานประจําปี ทีเป็ นลายลัก ษณ์อ ักษร รวมทังได้ทําการ
เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ เพือให้พนักงานและบุคคลภายนอกได้รบั ทราบถึงนโยบายการกํากับ
ดูแลกิจการทีดีของบริษทั ฯ อีกทังมีการประชุมเพือพิจารณาปรับปรุงนโยบายดังกล่าวเป็ นประจําทุกปี
เพือให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล

20

คณะกรรมการบริษัท
มีบทบาทและหน้าทีในการกําหนดเป้ าหมายทาง
นโยบาย แผนงาน การดํ า เนิ นธุ รกิ จ และ
งบประมาณของบริ ษั ท ควบคุ มกํ า กั บ ดู แ ล
(Monitoring and Supervision) การบริหาร และการ
จัด การของฝ่ ายบริห ารให้ เ ป็ นไปตามนโยบาย
แผนงานและงบประมาณที กํ า หนดไว้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทังกํ าหนด
นโยบายการบริ ห ารจั ด การความเสี ยง ( Risk
Management Policy) และกํากับดูแลให้ฝ่ายบริหาร
ปฏิบตั ติ ามนโยบาย และรายงานผลให้คณะกรรมการ
ทราบ รวมถึงจัดให้มกี ารทบทวนระบบหรือประเมิน
ประสิ ท ธิ ภ าพของการจัด การความเสี ยงอย่ า ง
สมําเสมอ
คณะกรรมการตรวจสอบ
มีบทบาทในการสอบทานกระบวนการในการ
กํากับดูแลกิจการ การบริหารความเสียง และการ
ตรวจสอบภายใน พร้อ มทังสอบทานให้ ม ีก าร
ปฏิบตั ติ ามนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดีและ
จ ริ ย ธ ร ร ม ธุ ร กิ จ อ ย่ า ง เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ กํากับดูแลการปฏิบตั งิ านของแผนก
ตรวจสอบภายในโดยพิจารณาให้ความเห็นชอบ
กฎบัต ร ความเป็ น อิส ระรวมทัง ขอบเขตและ
แผนการตรวจสอบของแผนกตรวจสอบภายใน
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คณะกรรมการกํ า กั บ ดูแ ลกิ จ การ สรรหา และ
กําหนดคาตอบแทน
มี บ ทบาทในการกํ า หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละ
นโยบายในการกํ า กั บ ดู แ ล กิ จ การ สรรหา
คณะกรรมการ การกําหนดค่าตอบแทนทีจําเป็ น
และเหมาะสม และพิจารณาทบทวนและประเมิน
ความเพี ย งพอของกฎบั ต รและนํ า เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ เพื อพิ จ ารณาอนุ ม ัติ
เปลียนแปลง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มีบ ทบาทในการกํ า กับ ดู แ ลพัฒ นาและการ
ปฏิบตั ิตามนโยบายในการบริหารความเสียงทีดี
ของบริษทั อย่างต่อเนือง เพือให้มรี ะบบบริหารทีมี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมความเสียงประเภทต่างๆ
อย่างครบถ้วน และช่วยกํากับการปฏิบตั ติ ามแนว
ทางการกํากับกิจการทีดี เพือให้การดําเนินธุรกิจ
ขององค์กรเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลทีดี
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ตลอดระยะเวลากว่า ปี ในการดําเนิน
ธุรกิจของ บริ ษัท อิ นเตอร์ลิงค์ คอมมิ วนิ เคชัน
จํา กัด (มหาชน) บนพืนฐานทีมีจ ริย ธรรมและ
คุ ณ ธรรมภายใต้ ก ารบริห ารงาน ตามหลัก การ
กํ า กั บ ดู แ ล กิ จ ก า ร ที ดี อ ย่ า ง เ ป็ น รู ป ธ ร ร ม
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท จึ ง ไ ด้ จั ด ทํ า “ คู่ มื อ
จรรยาบรรณ” ด้วยความมุ่งมันให้ความสําคัญกับ
การปฏิบตั ิอ ย่า งเป็ น ธรรมต่ อ ผู้ม ีส่ ว นได้เ สีย ทุ ก
ฝ่ าย โดยคํานึงถึงหลักคุณธรรมจริยธรรม สังคม
และสิงแวดล้อม อีกทังยังถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ
และระเบียนข้อบังคับเพือให้พนักงานยึดถือเป็ น
แนวทางปฏิบตั ริ ว่ มกัน และใช้เป็ นแนวทางการ
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ปฏิบตั ิงานอย่างเหมาะสม เพราะถือว่าเป็ นส่ว น
สํา คัญ ในการร่ว มกัน พัฒ นาองค์ก รให้ก้ า วหน้ า
อย่างเติบโต ต่อเนือง และยังยืนต่อไป
จรรยาบรรณ บริ ษทั อิ นเตอร์ลิงค์ คอม
มิ ว นิ เคชัน จํา กัด (มหาชน) จัด ทํ า ขึนเมื อปี
ŚŝŞŘ โดยมีเนือหาครอบคลุมกฎเกณฑ์นโยบาย
และแนวทางการปฏิ บ ั ติ ต่ อ ผู้ ม ี ส่ ว นได้ เ สี ย ที
กว้า งขวางขึนและสอดคล้อ งกับ สภาพปั จ จุ บ ัน
เช่น การเปิ ด เผยข้อ มูล และการรัก ษาข้อ มูล
สิทธิมนุ ษ ยชนและความเท่า เทีย ม การต่ อ ต้า น
คอร์รปั ชัน และการแข่งขันทางการค้า เป็ นต้น

22
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3
1

บริษัท อิน เตอร์ ลิงค์ คอมมิว นิ เ คชัน จํ า กัด
(มหาชน) มีการกําหนดกลยุทธ์ และนโยบายด้าน
ทรัพยากรบุคคลต่าง ๆ ทีมุ่งเน้นทางด้านการเพิม
ประสิทธิภาพการบริหาร และการพัฒนาทรัพยากร
บุ ค คลให้ เ หมาะสมกับ ธุ ร กิ จ ของบริษั ท ฯ โดย
คํานึงถึงปั จจัยหลักต่างๆ อาทิ การวิเคราะห์ความ
ต้องการอัตรากําลัง เพือรองรับการขยายธุ รกิจ
การแข่ ง ขั น และการเปลี ยนแปลงต่ า ง ๆ ให้
สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ และวัฒนธรรมของ
องค์กร โดยนําระบบการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
(KPI) ความรู้ ความสามารถของบุคลากรในทุก
ระดับชัน

2

บริษัท อิน เตอร์ ลิงค์ คอมมิว นิ เ คชัน จํ า กัด
(มหาชน) ให้ ค วามสํ า คัญ ในการต่ อ ต้ า นการ
คอร์ ร ั ป ชั น รวมทั งยึ ด มั นในหลั ก คุ ณ ธรรม
ศีล ธรรม จริย ธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิ
บาล บ ริ ห า ร งา น ด้ ว ยควา มโ ปร่ ง ใ ส แล ะ
รับผิดชอบต่อผูม้ สี ่วนได้เสียทุกฝ่ าย จึงได้จดั ทํา
“นโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน” เป็ น ลายลักษณ์
อักษรขึน เพือให้ยดึ เป็ นแนวปฏิบตั ิทชัี ดเจนใน
การดํา เนิน ธุร กิจ และสามารถพัฒนาองค์กรให้
เติ บ โต ต่ อ เนื อง และยังยืน โดยในปี
บริษทั ฯ ได้เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์ เป็ น
แนวร่วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition)
ของภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริต
ตังแต่วนั ที เมษายน

บริษทั อินเตอร์ลงค์
ิ คอมมิวนิเคชัน จํากัด (มหาชน)
มีนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
องค์กร ในการปฏิบตั เิ กียวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สนิ
ทางปั ญญาหรือลิข สิทธิ โดยบริษัทมีแนวทางในการ
ดําเนินการเกียวกับเรืองราวต่างๆ อาทิ พนักงานทุก
คนต้ อ งลงนามในบัน ทึก ข้อ ตกลงการไม่ ก ระทํ า ผิด
เกียวกับคอมพิวเตอร์และการไม่ละเมิด ทรัพย์สนิ ทาง
ปั ญญา บริษทั มีการกําหนดนโยบายการใช้งานระบบ
เทคโนโลยีส ารสนเทศของกลุ่ ม บริษัท และได้ม ีก าร
ตรวจสอบการใช้ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์การทํางาน
ของพนั ก งาน เพือป้ อ งกัน การใช้ซ อฟแวร์ทีละเมิด
ลิข สิทธิหรือไม่เ กียวข้องกับ การทํา งาน โดยถือ เป็ น
หน้าทีความรับผิดชอบโดยตรงของผูบ้ ริหาร พนักงาน
ทุกคน บริษทั ในเครือ ตลอดจนผูร้ บั เหมาทีทํางานใน
นามของบริษทั ฯ

4

บริษทั อินเตอร์ลงค์
ิ คอมมิวนิเคชัน จํากัด (มหาชน)
มีนโยบายการใช้ขอ้ มูลภายในเป็ น ประเด็น สําคัญใน
การกํา กับ ดูแ ล เพือให้การใช้ข ้อมูล ภายในไม่ส่งผล
กระทบต่อผูม้ สี ่วนได้เสีย ไม่กระทําผิดกฎหมาย และ
ไม่ใช้ขอ้ มูลภายในเพือประโยชน์สว่ นตัวหรือผูอ้ นื

5

บริ ษั ท อิ น เตอร์ ลิ งค์ คอมมิ ว นิ เ คชั น จํ า กั ด
(มหาชน) ตระหนักถึงความสําคัญในการป้ องกันความ
ขัดแย้งของผลประโยชน์ จึงได้กําหนดนโยบายเพือ
ดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ ทอาจ
ี
เกิดขึนได้ระหว่างบริษัทกับ บริษัทย่อย และผู้มสี ่ว น
เกียวข้อง อาทิ ฝ่ ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผูถ้ ือ
หุน้ รวมไปถึงการป้ องกันการใช้ประโยชน์อนั มิควรใน
ทรัพ ย์ส ิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัท และการทํา
ธุรกรรมกับผู้ทมีี ความสัมพันธ์เกียวโยงกับบริษัทใน
ลักษณะทีไม่สมควร

รายงานความยั่งยืนป 2561
บริษัท อินเตอรลงิ้ ค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

24

6

บริษัท อิน เตอร์ลิงค์ คอมมิว นิ เคชัน จํา กัด (มหาชน)
ดํ า เนิ น ธุ ร กิจ ภายใต้ ห ลัก การกํ า กับ ดู แ ลกิจ การทีดี และ
จริยธรรมธุรกิจ มีความโปร่งใส และปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุก
ภาคส่วนอย่างเท่าเทียม หลีกเลียงการกระทําอันอาจนํ าไปสู่
การเลือกปฏิบตั ิ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ ทขัี ดแย้งกัน และ
เพือให้สอดคล้องกับนโยบายต่ อต้านการทุ จริตคอร์ร ัปชัน
ดังนันจึงกําหนดนโยบายการรับ-ให้ของขวัญ การเลียง หรือ
ประโยชน์อนใด
ื (No-Gift Policy) เพือสร้างมาตรฐานทีดีใน
การปฏิบตั งิ านอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ เพือการเติบโต
ต่อเนืองอย่างยังยืน

7

บริษทั อินเตอร์ลงค์
ิ คอมมิวนิเคชัน จํากัด (มหาชน) ให้
ความสําคัญต่อการส่งเสริมและพิทกั ษ์สทิ ธิมนุ ษยชนและผูม้ ี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยสนับสนุ นและปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ข้อบังคับ ตามมาตรฐานทังในระดับ ประเทศและสากลว่ า
ด้วยสิทธิมนุ ษยชนอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิงการ
สนับ สนุ น และปฏิบ ัติตามข้อตกลง ปฏิญญาสากลว่ า ด้ว ย
สิทธิมนุ ษยชน (United Nations Universal Declaration of
Human Rights : UNDHR) และปฏิญญาว่าด้วยหลักการ
และสิท ธิข นพื
ั นฐานในการทํา งานขององค์ ก ารแรงงาน
ระหว่างประเทศ (The International Labor Organization
(ILO) Declaration on Fundamental Principles and
Rights at Work) ทําให้มนใจได้
ั
ว่าการดําเนินธุรกิจของ
บริ ษั ท ฯ ปลอดจากการละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษยชน คณะ
กรรมการฯ จึงเห็นสมควรให้กาํ หนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิ
ด้านสิทธิมนุษยชนขึน เพือป้ องกันการละเมิดสิทธิมนุ ษยชน
ในทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษทั ฯ รวมถึงห่วงโซ่อุปทาน
และคูค่ า้ ทางธุรกิจ
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ด ว ยความมุ ง มั่ น ของ บริ ษั ท อิ น เ ต อร ลิ้ ง ค
คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ในการดําเนินการ
เ พื่ อ ส ง ม อ บ คุ ณ ค าที่ ยั่ ง ยื น สู สั ง ค ม โ ด ย มี
เจตนารมณในการนํ าเปาหมายด านการพัฒนาที่
ยั่ ง ยื น ขององค ก ารสหประชาชาติ (Sustainable
Development Goals : SDGs) ในขอที่เกี่ยวของ

27

มาประยุทธเปนแนวทางในการดําเนินการโดย เปาหมาย
ดานการพัฒนาอยางยั่งยืน (SDGs) ประกอบไปดวย
17 เปาหมายหลัก และ 169 เปาหมายยอย ซึ่งสะทอน
ประเด็ น ด า นความยั่ ง ยื น ที่ ห ลากหลายโดย บริ ษั ท
อินเตอรลิ้ งค คอมมิวเนชั่น จํากัด (มหาชน) มีความ
มุ ง มั่ น ที่ จ ะสนั บ สนุ น เป าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น 5
เปาหมาย จาก 17 เปาหมาย ไดแก

สงเสริมความเทาเทียมดานการศึกษา
รวมเปนสวนหนึ่งในการสงเสริมดานความเทาเทียมทางการศึกษาในเขาถึง ผานสินคาและบริการตางๆ
ตลอดจนการสรางคุณคารวมกับ คูคา สถาบันทางการศึกษาผานกิจกรรมการใหความรูเรื่องเทคโนโลยี
สายสัญญาณ รวมถึงการพัฒนาจัดตั้งมูลนิธิอินเตอรลิ้งคใหใจ เปนหนวยงานภายใตการบริหารงาน
ของคณะกรรมการบริษัทฯ เปนองคกรที่ไมแสวงหาผลกําไร โดนมีวิสัยทัศน“ใสใจสังคม ระดมจิตอาสา
พัฒนาการศึกษาไทย”
การจางงานที่มีคุณคาและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
มุงมั่นในการสงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน โดยมีการสงเสริมการจางงานอยางเทาเทียม บน
พื้นฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชน สนับสนุนการดึงศักยภาพในการทํางานของบุคลากรอยางเต็มที่
เพื่อตอบสนองความตองการอยางเทาเทียมกันในทุกๆ กลุม
อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสรางพื้นฐาน
เปนสวนหนึ่งในการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานและนวัตกรรมซึ่งถือเปนกุญแจสําคัญในการขับเคลื่อน
การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยการเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให
มีประสิทธิภาพ ผานสินคาและบริการ รวมถึงสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมตางๆมา
ใชในการสรางสังคมแหงการเรียนรู เพื่อนําไปสูสังคมที่ยั่งยืน
แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
สงเสริมและบริหารงานโดยการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ ดวยการคิดคันและพัฒนา
นวัตกรรมผลิตภัณฑและการบริการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยนําเขาจะจัดจําหนายผลิตภัณฑที่ได
มาตรฐานทางดานสิ่งแวดลอมของ RoHs (Restriction of Hazardous Substances) ตลอดจน
สงเสริมใหมีการรีไซเคิลและลดขยะมูลฝอยภายในองคกรอยางตอเนื่อง
ความรวมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
สนับสนุนความรวมมือกับทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อนําความรู
ความชํานาญ และประสบการณ ไปพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางสมดุล เพื่อบรรลุ
เปาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมกัน
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บริษัท อินเตอรลงิ้ ค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

บริ ษัท อิ น เตอร์ลิ งค์ คอมมิ วนิ เคชัน จํา กัด
(มหาชน) มีก ารบริห ารจัด การความเสียงเชิง
บูรณาการทีครอบคลุมการบริหารความเสียงทัง
องค์กร พร้อมทังมีการเสริมสร้างความตระหนักรู้
และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสียง
เพือนําไปสู่การสร้างมูลค่าเพิมในแก่องค์กร และ
ผู้มสี ่ว นได้เ สียกลุ่มต่ างๆ โดยได้ประเมินความ
เสียงทีสํ า คัญ เป็ นประจํ า ทุ ก ปี เพือให้ อ งค์ ก ร
ปรับตัว ได้อ ย่างรวดเร็ว และให้บริษัทฯ บรรลุ
เป้ าหมายในการดําเนินธุรกิจทีกํ าหนดไว้ ทังนี
การบริหารความเสียงทีมีประสิทธิผลจะช่ว ยให้
บริษทั มีการตัดสินใจทีดีขนในเรื
ึ
องการกํากับดูแล
กลยุ ท ธ์ การกํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค์ และการ
ดําเนินงาน

บริ ษัท อิ นเตอร์ลิงค์ คอมมิ ว นิ เคชัน จํากัด
(มหาชน) มีค ณะกรรมการบริหารความเสียง
ซึงได้ ร ับ การแต่ ง ตังโดยคณะกรรมการบริษัท
ประกอบไปด้ว ยกรรมการทังสิน ท่ าน ได้แก่
กรรมการอิส ระ ท่ าน และกรรมการบริษัท
ท่ า น ทํ า หน้ า ที กํ า หนดนโยบาย กรอบการ
บริหารความเสียง หลักเกณฑ์การประเมินความ
เสียง และระดับความเสียงทียอมรับได้ เพือเสนอ
ให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุ มตั ิ รวมทัง
สอบทานความเสียงและมาตรการการจัด การ
ความเสียงทีสําคัญ ของบริษัท ซึงประเมินโดย
ห น่ ว ย ง า น เ จ้ า ข อ ง ค ว า ม เ สี ย ง แ ล ะ ใ ห้
ข้อ เสนอแนะในการปรับ ปรุง การบริห ารความ
เสียงให้ดี

บริ ษัท อิ นเตอร์ลิ งค์ คอมมิ วนิ เคชัน จํา กัด (มหาชน) ได้จดั ทํา นโยบายบริห ารความเสียง
ซึงกําหนดกรอบการปฏิบตั งิ าน และกระบวนการในการบริหารความเสียงไว้อย่างชัดเจน เพือให้
การบริหารความเสียงเป็ นไปในทิศทางเดียวกันทัวทังองค์กร ทังนีกระบวนการบริหารความเสียงได้
ถูกรวบรวมไว้ใน “คู่มือบริ หารความเสียง” โดยแบ่งตามกระบวนการหลัก 5 ขันตอน ได้แก่
1) กําหนดนโยบาย กลยุทธ์ ขอบเขต รวมถึงหลักเกณฑ์การบริหารความเสียง
2) ระบุความเสียง
3) ประเมินความเสียง
4) กําหนดแนวทางในการจัดการความเสียง โดยอาจเป็ นการยอมรับความเสียง การลด
ความเสียง การหลีกเลียงความเสียง หรือการยอมรับความเสียง
5) เฝ้ าติดตามและรายงานความเสียงต่อคณะกรรมการบริหารความเสียงก่อนทีจะรายงาน
คณะกรรมการบริษทั
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บริ ษัท อิ นเตอร์ลิงค์ คอมมิ วนิ เคชัน จํากัด (มหาชน) มุ่งมันทีจะส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหาร
ความเสียงให้มคี วามเข้มแข็งทัวทังองค์กร และมุ่งหวังให้พนักงานมีความตระหนักรูถ้ งึ ความเสียงใน
การดําเนิ น งานประจํา วันของตนเอง รวมถึง รับ ผิด ชอบในการบริห ารความเสียงดัง กล่ าวอย่า ง
เหมาะสม นอกจากนีบริษทั สนับสนุ นให้พนักงานมีทศั นคติและพฤติกรรมในการบริหารความเสียงที
เหมาะสม เพือให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสียงโดยมีแนวทางดําเนินการดังนี
1) สนับ สนุ น และให้โ อกาสพนัก งานทุ ก ระดับ ในการระบุ แ ละรายงานความเสียงต่ า งๆ ที
อาจจะเกิดขึน เพือกํ าหนดผู้รบั ผิดชอบและจัดทําแผนการจัดการความเสียงซึงจะช่ว ยลดความ
เสียหายทีอาจจะเกิดขึน รวมทังมุ่งให้มกี ารเรียนรูจ้ ากข้อผิดพลาดทีเกิดขึนเพือปรับปรุงกระบวนการ
ทํางาน
2) กําหนดให้พนักงานทุกระดับมีความรับผิดชอบในการบริหารความเสียง ทังนีผูบ
้ ริหารจะ
ประพฤติตนเป็ นต้นแบบในการบริหารความเสียง และมีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมวัฒนธรรมการ
บริหารความเสียงของบริษทั
3) กําหนดให้มกี ารบริหารความเสียงเป็ นส่วนหนึงของหลักสูตรการฝึ กอบรมคณะผู้บริหาร
และพนักงานทุกระดับ เพือเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจในการบริหารความเสียงให้กบั ผู้ บริหารอย่าง
ต่อเนือง

รายงานความยั่งยืนป 2561
บริษัท อินเตอรลงิ้ ค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)
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บริษัท อินเตอรลงิ้ ค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)
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บริษัท อินเตอรลงิ้ ค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

x

-

รายงานความยั่งยืนป 2561
บริษัท อินเตอรลงิ้ ค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

การสร้ า งคุ ณ ค่ า ร่ ว มเป็ นแนวทางการ
ดําเนินธุรกิจทีให้ค วามสําคัญ กับการสร้างคุ ณค่ า
ทางเศรษฐกิจแก่บริษทั และสังคมไปพร้อมกัน โดย
บริ ษั ท อิ น เตอร์ ล ิ งค์ คอมมิ ว นิ เ คชั น จํ า กั ด
(มหาชน) ซึ งดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ที เกี ยวข้ อ งกั บ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร มีเป้ าหมาย
ทีจะสร้า งการเจริญ เติบ โตทางธุ ร กิจอย่า งยังยืน
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ไปพร้อมกับการนําเทคโนโลยี
ทางด้านการสือสาร มาพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน
ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ใ ห้ มี เ ส ถี ย ร ภ า พ มี ร ะ บ บ
สาธารณูปโภคขันพืนฐานทีได้มาตรฐานซึงจะช่วย
ให้ ป ระชาชนมีค วามเป็ นอยู่ ทีดีข ึนและพัฒ นา
คุณภาพชีวติ ให้ดขี นึ

35

นอกจากนี บริษัท อินเตอร์ล งค์
ิ คอมมิวนิเคชัน
จํากัด (มหาชน) ได้นํ า องค์ค วามรู้ทเกี
ี ยวข้อ งกับ การ
ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ เช่ น ระบบโครงสร้ า งสายสัญ ญาณ
หลักการออกแบบระบบสายสัญญาณ มาเผยแพร่แก่
บุ ค คลทีสนใจ คู่ ค้ า สถาบัน การศึก ษา หน่ ว ยงาน
ราชการทีเกียวข้อ ง เพือสนั บ สนุ น ให้ เ กิด การการ
แลกเปลียนความรู้และการถ่ ายทอดเทคโนโลยีด้าน
โทรคมนาคม
ดัง นัน บริษัท อิน เตอร์ล ิงค์ คอมมิว นิ เ คชัน
จํ า กั ด (มหาชน) จึง มุ่ ง มันที จะดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ที ให้
ความสําคัญกับการบริหารจัดการกลุ่มผู้มสี ่วนได้เสีย
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ภายใต้แนวคิด “เติบโตไปพร้อม
กับการสร้างคุณค่าทียังยืน”

รายงานความยั่งยืนป 2561
บริษัท อินเตอรลงิ้ ค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)
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การดูแลผู้มสี ่วนได้เสียเป็ นกิจกรรมหลักและเป็ นกิจกรรมทีสําคัญของบริษทั เพือให้ได้ทราบ
ความต้อ งการ ปั ญ หา และความคาดหวัง เพือตอบสนองต่ อ ความคาดหวังเหล่ านัน ด้ว ยวิธ ีก ารที
เหมาะสม รวมทังนํามาพัฒนาการบริหารงานเพือลดผลกระทบในเชิงลบและเพิมผลกระทบในเชิงบวก
ทังนีในปี
บริ ษทั อิ นเตอร์ลิงค์ คอมมิ วนิ เคชัน จํากัด (มหาชน) ได้กําหนดกลุ่มผูม้ สี ่วน
ได้เสียออกเป็ น กลุ่ม ประกอบไปด้วย พนักงาน ผูถ้ อื หุ้น ลูกค้า คู่คา้ คู่แข่ง เจ้าหนี และชุมชน/สังคม
ซึงกลุ่มผูม้ สี ่วนได้เสียดังกล่าวบริษทั ให้ความสําคัญทีจะต้องเข้าไปศึกษา วิเคราะห์ และมีส่ วนร่วมอย่าง
ใกล้ชดิ เพือให้สามารถเข้าถึงข้อมูลความต้องการของกลุ่มผูม้ สี ่วนได้เสียเหล่านันมีความพึงพอใจและมี
ความเชือมันในการดําเนินธุรกิจอย่างยังยืน
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บริ ษัท อิ นเตอร์ลิงค์ คอมมิ วนิ เคชัน จํากัด (มหาชน) ให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการ
ประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยังยืน โดยมีกระบวนการพิจารณาประเด็นสําคัญทีได้มาจากการเชือมโยงผู้
มีส่ ว นได้เ สีย เข้า กับ ประเด็น ทีเกิด ขึน และคัด เลือ กประเด็น ทีสํ า คัญ ทีมีผ ลกระทบต่ อ บริษัท ด้ว ย
กระบวนการคัดเลือกทีเหมาะสม และจัดลําดับความสําคัญอ้างอิงตามกรอบการรายงานความยังยืนสากล
Global Reporting Initiative (GRI-G4) ทังนีบริษทั ได้ดําเนินการรวบรวมและประเมิน ประเด็นด้านการ
พัฒนาอย่างยังยืนผ่านการวิเคราะห์ประเด็นความยังยืนทีเกียวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่า ประเด็นทีผูม้ สี ่วน
ได้เสียทังภายในและภายนอกให้ความสําคัญ ประเด็นในระดับนานาชาติ ให้ความสําคัญในบริบทของ
ความยังยืนและแนวโน้มการเปลียนแปลงของโลก ประกอบกับการนําแนวทางการบริหารงานและปั จจัย
ความเสียงขององค์ก รในปั จจุบ ัน และอนาคตทีอาจส่ ง ผลกระทบหรือ โอกาสในการดํา เนิ น ธุ ร กิจ มา
ประกอบการประเมินความสําคัญของประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยังยืน

01

ก
การระบุ
ปประเด็นสําคัญ

ทบทวนประเด็ น ด า นความยั่ ง ยื น ที่ มี
สาระสํ าคั ญต อการดํ าเนิ น ธุ รกิ จของ
องค ก รและผู มี สว นได เ สี ย เพื่ อ ให มี
ความทันสมัย ครอบคลุมประเด็นใหม
ที่ อ าจ เ พิ่ ม ขึ้ น และ ปรั บ ลด ลํ าดั บ
ความสําคัญของประเด็นที่ไมเกี่ยวของ

02

การประเมินลําดับ
ความสําคัญ

จัดเรียนลําดับความสําคัญของประเด็น
โดยหน วยงานผู รับ ผิ ดชอบ โดยการ
สรางการมีสวนรวมกับกลุมผูมีสวนได
เสียในแตละดาน พิจารณาผลกระทบ
ครอบคลุมในกรอบการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ประเด็นที่ผูมีสวนไดเสียทั้ง
ภายในและภายนอกสนใจ ประเด็ น ที่
ระดับนานาชาติใหความสําคัญ

03

ต
ตรวจสอบความถู
กตอง
และพัฒนาอยางตอเนือ่ ง
แล

นํ าเสนอผลการประเมิ น ประเด็ น ด า น
ก า ร พั ฒ น า อ ย า ง ยั่ ง ยื น ต อ
คณะกรรมการบริษัท พรอมทั้งจัดใหมี
การทบทวนกระบวนการจัดทําและการ
เปดเผยข อมูลในรายงานความยั่งยื น
พรอมทั้งเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสีย
ได แสดงความคิ ดเห็ น ผ านช องทางที่
หลากหลาย

40

รายงานความยั่งยืนป 2561
บริษัท อินเตอรลงิ้ ค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืนป 2561
บริษัท อินเตอรลงิ้ ค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

41

-

-

-

-

-

การดําเนินงาน
ดานการพัฒนา
อยางยั่งยืน
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x
x
x


บริษทั อินเตอร์ลงค์
ิ คอมมิวนิเคชัน จํากัด
(มหาชน) มีคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
สรรหา และกํ าหนดค่ าตอบแทน เป็ นผู้
กําหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการ
กํากับดูแลกิจการ พร้อมทังจัดให้มชี ่องทาง
ร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสเพือรับเรือง
ร้องเรียน ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้
มีส่วนได้เสียทีได้รบั ผลกระทบ หรือความ
เสียงทีจะได้ร บั ผลกระทบจากการดําเนิ น
ธุรกิจของบริษทั ฯ พร้อมทังสร้างวัฒนธรรม
การทํางานทีโปร่งใส ยึดมันในการปฏิบตั ิ
ตามกฎเกณฑ์ขอ้ บังคับตลอดเวลา รวมทัง
ติดตามการเปลียนแปลงนโยบายภาครัฐ
กฎหมาย กฎระเบียบอย่ างใกล้ช ิด เพือ
นํามาปรับปรุงการปฏิบตั งิ านให้สอดคล้อง
อยูเ่ สมอ

ปฏิบัติอยางถูกตองตามกฎเกณฑตลอดเวลา
ไมเกิดกรณีมีการคอรรัปชันทั้งภายในหรือนอกองคกร
สงเสริมการแขงขันทางการคา


จากการผลัดดันและการสร้างค่านิยมด้าน
จริยธรรมในการประกอบกิจการในเรืองการ
ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า ทําให้ทผ่ี าน
มาบริษัท อินเตอร์ ลิงค์ คอมมิวนิ เคชัน
จํากัด (มหาชน) และพนักงานของบริษทั ไม่
มีคดีความหรือถูกร้องเรียนหรือถูกกล่าวหา
ว่ามีพฤติกรรมละเมิดกฎหมายการแข่งขัน
ทางการค้า รวมทังไม่เคยโดยลงโทษหรือ
ต้ องจ่ ายค่ าปรับอันเนื องมาจากการไม่
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า

ทําการเผยแพร่ “นโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์ร ปั ชัน” รวมถึง “นโยบายการรับ-ให้
ของขวัญ การเลียง หรือประโยชน์อนใด”
ื ให้
พนักงานรับทราบและถือปฏิบตั ิ

บริ ษั ท อิ น เตอร์ ลิ งค์ คอมมิ ว นิ เ คชั น
จํ า กัด (มหาชน) จัด ให้ ม ี ช่ อ งทางการ
ร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสเพือรับเรือง
ร้องเรียน ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจาก
ผู้ ม ี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ทุ ก กลุ่ ม ที ได้ ร ั บ
ผลกระทบ หรือมีความเสียงทีจะได้ร ับ
ผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของบริษทั
หรือจากการปฏิบ ัติหน้ าทีของผู้บริหาร
และพนั ก งานของบริ ษั ท เกี ยวกับ การ
กระทํ า ผิด กฎหมายหรือไม่ ป ฏิบ ัติต าม
จรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมทีอาจส่อ
ถึงการทุจริต รวมถึงการกระทําทีเข้าข่าย
การคอร์รปั ชันทีเกียวข้องกับบริษทั ฯ โดย
ทางตรงหรื อ ทางอ้ อ ม โปรดแจ้ ง มาที
บริษัทฯ เพือทําการสืบสวนข้อเท็จจริง
ต่อไป โดยในปี 2561 ไม่ปรากฏว่ามีข้อ
ร้องเรียนเข้ามาแต่อย่างใด
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x
x

สรรหาและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑและบริการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
รายไดจากการขายผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเปน 1 ใน 3 ของ
รายไดจากการขายรวม

บริษทั อินเตอร์ลงค์
ิ คอมมิวนิเคชัน จํากัด (มหาชน) มีความมุง่ มันทีจะดําเนินธุรกิจอย่างใส่ใจต่อสิงแวดล้อมและ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในการใช้ผลิตภัณฑ์ทปลอดภั
ี
ยและเป็ นมิตรต่อสิงแวดล้อม ด้วยการคิดค้นและ
พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการบริการทีเป็ นมิตรต่อสิงแวดล้อม ผ่านมุมมองใน 3 มิติ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ
และการปลูกฝั งจิตสํานึกให้พนักงานทุกคนคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสิงแวดล้อม มีการวางกลยุทธ์และแนวทางในการ
ดําเนินงานผ่านส่วนงานต่างๆ ซึงผู้บริหารเป็ นกําลังสําคัญในการขับเคลือนแนวคิดดังกล่าว ก่อให้เกิดการดําเนินงานที
เป็ นระบบ โดยเฉพาะในเรืองของผลิตภัณฑ์และบริการทีเป็ นมิตรต่อสิงแวดล้อมด้วยเล็งเห็นว่าความยังยืนจะเกิดขึนได้
ภายใต้การให้ความสําคัญอย่างจริงจังกับทุกกระบวนการของธุรกิจ นอกจากนียังส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติ
และรณรงค์การอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติทงภายในและภายนอกองค์
ั
กรอย่างต่อเนือง ส่งเสริมให้ความรูพ้ นักงานในเรือง
สิงแวดล้อมเพือปลูกฝั งให้พนักงานทุกคนคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสิงแวดล้อมในการปฏิบตั หิ น้าทีอยูเ่ สมอ
บริษทั ฯ มุ่งมันพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้วยความใส่ใจต่อผลกระทบทีมีต่อสิงแวดล้อม ดังนันผลิตภัณฑ์ที
นําเข้ามาจัดจําหน่ ายจึงอยู่ภายใต้มาตรฐานทางด้านสิงแวดล้อมของ RoHS (Restriction of Hazardous Substances)
ซึงเป็ นระเบียบของสหภาพยุโรป (Directive 2002/95/EC) รวมทังการมีระเบียบปฏิบตั ใิ นการทํางานอย่างชัดเจน เพือ
ลดผลกระทบทีมีต่อสิงแวดล้อม และตระหนักถึงหน้าทีและความรับผิดชอบทีมีต่อสิงแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างรู้
คุณค่า การใช้ทรัพยากร ทังในรูปวัตถุดบิ เงินทุน บุคลากรและพลังงาน ฯลฯ
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เรามุง่ มันพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้วยความใส่ใจต่อผลกระทบทีมีต่อสิงแวดล้อมตลอดวงจรชีวติ ของ
ผลิตภัณฑ์ ดังนันผลิตภัณฑ์ทนํี าเข้ามาจัดจําหน่ ายจึงอยู่ภายใต้มาตรฐาน RoHS (Restriction of
Hazardous Substances) ซึงเป็ นระเบียบของสหภาพยุโรป (Directive 2002/95/EC) ทีกําหนด
มาตรฐาน RoHS (Restriction of Hazardous Substances) มีวตั ถุประสงค์เพือ จํากัดการใช้สารทีเป็ น
พิษต่อมนุษย์และสิงแวดล้อมในผลิตภัณฑ์ อิเล็กทรอนิกส์อนั จะเป็ นผลให้สามารถจัดการกับเศษซากขยะ
ของผลิต ภัณฑ์ไ ด้ อ ย่ างปลอดภัยต้ นทุ นการกํ าจัด ซากตํ าลงและสามารถนํ าไปรีไ ซเคิล ได้ง่ ายขึน
รวมทังช่วยให้ชนส่
ิ วนหรือวัสดุร ีไซเคิลมีสารพิษน้ อยลง โดยผลิตภัณฑ์ทีบริษัทฯได้นํ าเข้าและจัด
จําหน่ ายนันเป็ นผลิตภัณฑ์ทได้
ี รบั รองคุณภาพและผ่านการทดสอบแล้วว่าตรงตามข้อกําหนดทางด้าน
สารเคมีตามทีมาตรฐาน RoSH กําหนดไว้ ได้แก่

ตะกั่ว (Pb)
ปรอท (Hg)
แคดเมี่ยม (Cd)
เฮกซะวาเลนท (Cr-VI)
โพลีโบรมิเนต ไบเฟนนิลส (PBB)
โพลีโบรมิเนต ไดเฟนนิล อีเธอร (PBDE)

ไมเกิน
ไมเกิน
ไมเกิน
ไมเกิน
ไมเกิน
ไมเกิน

0.1% โดยน้ําหนัก
0.1% โดยน้ําหนัก
0.01% โดยน้ําหนัก
0.1% โดยน้ําหนัก
0.1% โดยน้ําหนัก
0.1% โดยน้ําหนัก
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บริษัท อินเตอรลงิ้ ค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

x ภายในป 2563 บริษัทฯ มีการสํารวจความผูกพันทีพ
่ นักงานมีตอองคกร 35% จากจํานวนพนักงานทั้งหมด
x สามารถพัฒนาบุคลากรตาม Competency ได 100% โดยอบรมบุคลากรใหไดตามแผน


บริษัท อินเตอร์ล ิงค์ คอมมิวนิ เ คชัน จํากัด (มหาชน)
ตระหนักถึงความสําคัญของบุ คลากร ซึงเป็ นทรัพยากรที
สํ าคัญขององค์ ก ร และเป็ นปั จจัยหลักทีนํ าบริษัทฯ ไปสู่
ความสําเร็จ บริษทั ฯ จึงได้มกี ารกําหนดกลยุทธ์ และนโยบาย
ด้ า นทรัพ ยากรบุ ค คลต่ า ง ๆ ทีมุ่ ง เน้ น ทางด้ า นการเพิม
ประสิทธิภาพการบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้
เหมาะสมกับธุรกิจของบริษทั ฯ โดยคํานึงถึงปั จจัยหลักต่างๆ
อาทิ การวิเคราะห์ความต้องการอัตรากําลัง เพือรองรับการ
ขยายธุ รกิจ การแข่ งขันและการเปลียนแปลงต่ าง ๆ ให้
สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ และวัฒนธรรมขององค์กร โดย
นําระบบการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน (KPI) ของบุคลากรใน
ทุกระดับชัน

เพือเป็ น การตอบสนองนโยบายการบริห ารและ
พัฒ นาบุ ค ลากร บริษั ท ฯ จึง ได้ กํ า หนดแผนงานและ
ดํา เนิ นการในการพัฒนาบุ ค ลากร และนโยบายต่ า งๆ ที
เกียวข้องกับด้านบุคลากร โดยมุง่ เน้นในเรืองต่างๆ ดังนี

1

การพัฒนาความสามารถในการปฏิบตั งิ าน

2
3

การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
การรักษาบุคลากรทีม่ ีศกั ยภาพไวกับบริษัท

4

การกําหนดแผนในการทดแทนตําแหนงงาน
(Succession Plan)

5

ระบบบริหารงานคุณภาพ
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ในปี
ได้ม ีก ารสํ า รวจความความผู ก พัน ของ
พนั ก งานต่ อ องค์ ก ร โดยมีพ นั ก งานร่ ว มทํ า แบบ
ประเมิน Śš.Śş% จากพนักงานทังหมด โดยพนักงาน
ทีตอบแบบสํารวจ . % มีความพึงพอใจต่อการ
ทํางานและองค์กรในภาพรวมในระดับมาก รองลงมา
śš.ŠŜ % มีค วามพึง พอใจในระดับ ปานกลาง และ
řş.řš% มีค วามพึง พอใจในระดับ มากทีสุ ด ทังนี
บริษัทจะดําเนินการให้มกี ารสํารวจอย่างต่ อเนืองใน
ทุกๆปี เพือนําผลการสํารวจทีได้ไปปรับปรุงระบบการ
บริหารงานต่อไป

บริษัท อินเตอร์ล ิงค์ คอมมิวนิ เคชัน จํากัด (มหาชน)
ยึดมันในการทีจะปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพการ
ทํางานอย่างต่อเนือง ด้วยการรักษาคุณภาพการบริการ
ด้ ว ยมาตรฐานระบบการบริ ห ารงานคุ ณ ภาพ ISO
9001:2015 ซึงบริษัทฯ ได้ ร ับการรับรองจาก สถาบัน
รับรองมาตรฐานไอเอสโอ : สรอ. หรือ Management
System Certification Institute (Thailand) : MASCI

บริษัท อินเตอร์ล ิงค์ คอมมิวนิ เคชัน จํากัด (มหาชน)
มีนโยบายในการพัฒนาบุค ลากรอย่างต่ อ เนือง เพือ
ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้และความสามารถในการ
ทํางานให้เกิดประสิทธิภาพสู งสุ ด จึงได้จ ดั ให้ม ีการ
อบรมให้ ค วามรู้แ ก่ บุ ค ลากรภายในบริษั ท อยู่ เ สมอ
รวมถึงผลักดันและส่ งเสริมให้มกี ารอบรมจากภายใน
และภายนอกองค์กรอย่างต่อเนือง เพือพัฒนาศักยภาพ
เพิมเติมทักษะทีจําเป็ นต้องการปฏิบตั ิงาน พร้อมทัง
ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการกําหนดหลักสูตรที
มีการจัดอบรม โดยในปี
ได้มกี ารสํารวจ Training
Need ในกลุ่มพนักงาน ซึงมีพนักงาน . % จาก
จํานวนพนักงานทังหมดทีทําแบบสํารวจ

จํานวนชั่วโมงรวม
ทั้งหมดในการอบรม

5,798 ชั่วโมง

การจัดอบรมภายนอก

35 ครั้ง
การจัดอบรมภายใน

31ครั้ง
จํานวนพนักงาน
ที่เขารับการอบรม

1,244 คน
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เป็ นโครงการทีพัฒนาผูบ้ ริหารและหัวหน้างานให้เป็ นผูน้ ํา
ทีดี รู้จ ัก ใช้ท ักษะความเป็ นผู้นํ าในการบริหารจัดการ
ทีมงานของตน ให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิท ธิผ ลสู ง สุ ด ด้ า นการปรับ ทัศ นคติ ก ารใช้
ยุ ท ธวิธ ีท างการสือสารทีดี ปรับ บรรยากาศในการ
ทํ า งาน พัฒ นาจุ ด แข็ง และแก้ ไ ขจุ ด อ่ อ น เพือสร้า ง
ที ม งานที เข็ ม แข็ ง หล่ อ หลอมให้ เ กิ ด ที ม งานที มี
ความสามารถ กระตุ้ น ให้ เ กิด แรงบัน ดาลใจในการ
ปฏิบตั งิ าน เพือพัฒนาทีมงานแต่ละส่วนให้มศี กั ยภาพ
ในการปฏิบตั งิ าน ทีจะนําพาองค์กรไปสู่เป้ าหมายอย่าง
ยังยืน

บริษัท อินเตอร์ล ิงค์ คอมมิวนิ เคชัน จํากัด (มหาชน)
มีแนวทางในการสรรหาและคัดเลือกพนักงานให้เป็ นไป
ตามโครงสร้าง ทิศทางการดําเนินงานของบริษทั ฯ โดยมี
กระบวนการสรรหาทีเป็ นไปด้วยความโปร่งใส เป็ นธรรม
โดยไม่คํานึงถึง เพศ เชือชาติ ศาสนา สถาบันการศึกษา
รวมถึงความสัมพันธ์ส่วนบุคคลและสิทธิพเิ ศษใดๆ และให้
ความสําคัญกับความสามารถของตัวบุคคล ปั จจุบนั บริษทั
มีพนักงานทังหมด ŜřŠ คน และมีพนักงานลาออกคิดเป็ น
řŝ.şş% ต่อปี (ข้อมูล ณ วันที เดือนธันวาคม
)

สมาชิกสหกรณฯ

42.14%

จากจํานวนพนักงานทัง้ หมด

รายงานความยั่งยืนป 2561
บริษัท อินเตอรลงิ้ ค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

บริษัท อินเตอร์ล ิงค์ คอมมิวนิ เคชัน จํากัด (มหาชน)
ได้ตระหนักและให้ความสําคัญในการก้าวเข้าสู่ส งั คม
สูงอายุ (Aging Society) ของประเทศไทย โดยเฉพาะมิติ
ด้านแรงงานทีมีแนวโน้มจะลดลงในอนาคต จึงมีนโยบาย
ส่งเสริมการต่ออายุพนักงานทีเกษียณ เพราะบริษัทฯ
เล็งเห็นว่าพนักงานทีเกษียณหลายคนยังเป็ นผูม้ คี วามรู้
และความเชียวชาญเฉพาะด้าน ซึงยังสามารถทํางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ บริษทั ฯ จึงได้เปิ ดโอกาสให้มกี าร
จ้า งงานหลัง เกษียณอายุ โดยเริมใช้ต ังแต่ ปี
ทังนีพนักงานทีได้รบั การต่ออายุจะพิจารณาจากความ
เหมาะสมของลักษณะงาน ความสามารถ และจํานวน
พนั ก งานที เกษีย ณอายุ ใ นแต่ ล ะปี โดยในปี
มีการจ้างงานต่อกับพนักงานระดับผูบ้ ริหาร จํานวน
ท่ าน และคาดว่า ในอนาคตยังคงมีนโยบายการจ้า ง
งานพนักงานทีเกษียณอายุเพิมขึน

พนักงานหญิง (216 คน)

51.67%

พนักงานชาย (202 คน)

48.33%
เพือปลู กฝั งให้บุ คลากรรู้จ ักการประหยัด อดออมและ
ช่วยเหลือบุค ลากรผู้ทมีี ปัญ หาทางด้านการเงิน อีกทัง
ส่ ง เสริมให้บุค ลากรมีว ินัย ทางการเงินทีดี ครอบคลุ ม
ไปกับการให้ความรูเ้ รืองการออมเงินและการวางแผน
ทางการเงินอย่างถูกต้องภายใต้ “โครงการรณรงค์สร้าง
วินยั ทางการเงิน”
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จัดตังขึนเพือรณรงค์ให้พนักงานตระหนัก และปลูกฝั ง
ค่านิยม นิสยั ในการอดออม มีวนิ ัยในการใช้จ่าย รูจ้ กั เก็บ
และใช้ เ งินอย่ า งถู ก วิธ ี การวางแผนทางการเงิน เมือ
เกษียณ อีกทังยังสร้างความรูค้ วามเข้าใจในการทีจะนํ า
เงินออมทีมีไปลงทุน รวมถึงสามารถนํ าความรูท้ ได้
ี รบั ไป
ใช้หรือแนะนํ าคนในครอบครัว คนรอบข้าง ในเรืองการ
ออมได้อีกด้วย นอกจากนียังส่ งเสริมให้พนักงานมีการ
พัฒนาต่ อยอดทําอาชีพเสริมเพือเพิมรายได้ โดยอบรม
การฝึ กอาชีพด้านการทําอาหารและขนม บริษทั อินเตอร์
ลิงค์ คอมมิวนิเคชัน จํากัด (มหาชน) ให้แก่พนักงานอย่าง
ต่อเนือง
เป็ นกิจกรรมทีจัดขึนเพือให้บุ คลากรในองค์กรได้ผ่ อน
คลายความเครี ย ดจากการปฏิ บ ั ติ ง าน เสริ ม สร้ า ง
ความสัมพันธ์ ความสามัคคีระหว่างพนักงานและผูบ้ ริหาร
ผ่านกิจกรรมสันทนาการต่างๆ เช่น กีฬาสี กิจกรรมแรลลี
เป็ นต้น นอกเหนือไปจากนันยังถือเป็ นโอกาสอันดีในการ
ทีจะนํ าบุ คลากรทังองค์กรไปร่ วมกันทํากิจกรรม CSR
นอกสถานที เช่น ปล่อยเต่าทะเล ปลูกป่ าชายเลน ฯลฯ
เป็ นกิจกรรมทีจัด ขึนโดยมีว ัต ถุ ป ระสงค์ใ ห้พ นั ก งาน
เป็ นกิจกรรมเพือขัดเกลาจิตใจและพัฒนาคุ ณภาพชีว ิต สามารถนํ าหลัก ธรรมมาปฏิบตั ิและประยุก ต์ใช้ใ นการ
โดยจะเน้นการบรรยายให้ความรูเ้ กียวกับการดําเนินชีวติ ทํางาน อีกทังเป็ นการปลูกจิตสํานึกให้ตรงกับค่านิยม
ให้กบั พนักงานในองค์กร ปรับเปลียนทัศนคติในด้านบวก ของบริษทั คือ “คนดี คนเก่ง”
สอนปฏิบตั ธิ รรม และเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ซึงจะมีการ
ดําเนินกิจกรรมทังภายในและภายนอกสถานทีตามความ
เหมาะสม
บริษัท อินเตอร์ล ิงค์ คอมมิวนิ เคชัน จํากัด (มหาชน)
พนักงานที่เขารวมโครงการ เล็งเห็นความสําคัญของการสร้างคุณภาพชีวติ ทีดีของ
เงินกูเพื่อที่อยูอาศัย พนั ก งานในด้ า นที อยู่ อ าศั ย บริ ษั ท ฯ จึ ง ได้ จ ัด ทํ า
โครงการเงินกู้เ พือทีอยู่อ าศัย โดยดําเนินการร่ ว มกับ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพือส่งเสริมให้พนักงานมีที
อยู่อาศัยเป็ นของตัว เอง และสร้างโอกาสให้พ นักงาน
จากจํานวนพนักงานทัง้ หมด
สามารถเข้าถึงแหล่งสินเชือทีอยู่อาศัย ในอัตราดอกเบีย
พิเศษ

26.19%
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ความพึงพอใจประจําปโดยรวมของลูกคาตองไมนอยกวา 90 %
จัดกิจกรรมการอบรมและแลกเปลี่ยนความรูนวัตกรรมการที่เกี่ยวของ
กับเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับสถาบันการศึกษา ลูกคา และบุคคลทั่วไป
ใหสามารถเขาถึงองคความรู จํานวน 100 ครั้งตอป


บริษัท อินเตอร์ล งค์
ิ คอมมิวนิเคชัน จํากัด (มหาชน)
มีความมุ่ งมันทีจะแสวงหาสินค้าและบริการให้ตรงต่ อ
ความต้ องการของผู้บริโภคอย่ างสมําเสมอ โดยอาศัย
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นเครืองมือในการ
พัฒนาช่องทางการเข้าถึงสินค้าและบริการ เพือประโยชน์
สูงสุดของลูกค้า อีกมีการบริหารความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
เพือรักษาความเชือมันและความพึงพอใจของลูกค้า โดยมี
การจัดตังหน่ วยงานดูแลรับผิดชอบในการให้ขอ้ เสนอแนะ
เกียวกับสินค้าและบริการ ให้คาํ ปรึกษาเกียวกับผลิตภัณฑ์
วิธ ีก ารแก้ ไ ขปั ญ หา พร้อ มทังให้ ค วามสํ า คัญ ต่ อ การ
รับ ประกั น สิ น ค้ า และบริห ารภายใต้ เ งือนไข เวลาที
เหมาะสม มีระบบการรับข้อร้องเรียนเกียวกับสินค้าและ
บริการ ผ่านช่องทางการรับข้อร้องเรียนหลายช่องทาง เช่น
เว็บไซต์ของบริษทั ฯ อีเมล และโทรศัพท์ ประกอบกับจัด
ให้มกี ารประเมินความพึงพอใจของลูกค้าในทุกผลิตภัณฑ์
และบริการเป็ นประจําในทุกปี เพือทีจะได้นํามาปรับปรุง
สินค้าและบริการให้มคี ุณภาพดีขนอย่
ึ างต่อเนือง

นอกจากนี บริษัท อินเตอร์ล ิงค์ คอมมิวนิ เคชัน จํากัด
(มหาชน) มีเ ป้ าหมายในการนํ า เทคโนโลยี มาพัฒ นา
ประเทศไทย มุ่งเน้ นการสร้างมูลค่ าเพิมให้ก ับสินค้าและ
บริการ ในแง่ทก่ี อให้เกิดนวัตกรรมทีผลต่อการขับเคลือน
ทังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดล้อม ไปพร้อมกับ
การพัฒนาประเทศ มีการดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุ น
การเผยแพร่นวัตกรรมจากการดําเนินธุ รกิจ ทังในระดับ
กระบวนการทํ างาน และ ในระดับความร่ วมมือระหว่ าง
องค์กร รวมถึง มีการพัฒนานวัตกรรมทีมีส่วนช่วยแก้ไข
และสามารถตอบสนองความต้องการของสังคม เพือรองรับ
กับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี ทีมีการเปลียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา
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บริษัท อินเตอรลงิ้ ค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)


บริษัท อินเตอร์ล งค์
ิ คอมมิวนิเคชัน จํากัด (มหาชน)
ให้ความสํ าคัญกับการสร้างความพึงพอใจ และการ
ให้บริการกับลูกค้า จึง โดยจัดทําแบบสอบถาม เพือ
ประเมินและรับฟั งความคิดเห็นจากลูกค้า เพือทีจะได้
นํามาปรับปรุงสินค้า และการให้บริการให้มคี ุณภาพทีดี
ขึนอย่างต่อเนือง โดยบริษทั ฯ ได้ทําการสํารวจความพึง
พอใจเป็ นประจําทุ กปี โดยในปี
บริษัทฯ ได้
ดําเนินสํารวจความพึงพอใจลูกค้า พบว่า ลูกค้ามีความ
พึงพอใจโดยรวมเฉลียในระดับ % - šš% ซึงถือว่าอยู่
ในระดับดีเยียม

มีทมี เลขาฝ่ ายขายทีผ่านมาอบรมทังด้านเทคนิคและ
การบริการ การให้ขอ้ มูลทางเทคนิค การตอบรับการ
สังซือการประสานงานการจัดส่งสินค้าและการจัดส่ง
สินค้าถึงมือลูกค้า พร้อมทังยังเป็ นศูนย์กลางในการ
รับ ข้ อ ความและติ ด ตามงานแทนพนั ก งานขาย
เพือให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

จากความรั บ ผิด ชอบในสิ น คาและบริก าร
อยางสม่ําเสมอ ทําใหในป 2561 ลูกคามี
ความพึงพอใจในการดําเนินงานของบริษัท
อยูในระดับ 97.0% - 99.0% ซึ่งถือวาอยูใน
ระดับดีมาก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มีการออกแบบและพัฒนาระบบ
iClaim เพือเป็ นเครืองทีใช้ใน
การอํ านวยความสะดวกให้แก่
ลูกค้าในการบริการหลังการขาย
โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบ
สถานการณ์ ซ่ อ มบํ า รุง และระยะเวลาในการซ่ อ ม
บํารุงในตลอดเวลา โดยทีระบบจะมีการจัดเก็บข้อมูล
การซ่อมบํารุงไว้เพือใช้เป็ นฐานข้อมูลต่อไป

เพือพัฒนาไปสู่การสร้างนวัตกรรม และการเรียนรู้
บริษทั อินเตอร์ลงค์
ิ คอมมิวนิเคชัน จํากัด (มหาชน) ได้
ก่อตัง Lab Cabling เพือค้นคว้า วิจยั และพัฒนา
วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างอุปกรณ์ โดยทดสอบ
คุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ ว ยเครื องมื อ ทดสอบที มี
ประสิท ธิภ าพสูง รวมทังทดสอบความเสถียรของ
อุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็ นไปตามมาตรฐานทีกําหนด

ความพึงพอใจดานผลิตภัณฑ 98.5%
ความพึงพอใจดานราคาของผลิตภัณฑ 98.0%

ความพึงพอใจดานการบริการ 99.0%
ความพึงพอใจดานการตลาด 97.0%
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ในป 2561มีผูเขารวม
สัมมนาฯ กวา

400 คน/ป

¾ Campus Tour
บริษัท อินเตอร์ล งค์
ิ คอมมิวนิเคชัน จํากัด
(มหาชน) จัดให้มโี ครงการ Campus Tour ตาม
สถาบัน ระดับ อุ ด มศึ ก ษา และ อาชีว ศึ ก ษา ทัว
ประเทศ เพือเผยแพร่ความรูด้ า้ นระบบสายสัญญาณ
คอมพิว เตอร์แ ละระบบโทรคมนาคม โดย มีทีม
วิศวกรผูเ้ ชียวชาญจากบริษทั เดินทางไปบรรยายให้
ความรู้เ กียวกับเทคโนโลยีด้า นสายสัญ ญาณ และ
เปิ ดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ได้ทดลองทํางาน
กับอุปกรณ์และเครืองมือต่างๆ เช่น การทดลองเข้า
หัวต่อเข้ากับสายสัญญาณ เป็ นต้น
อีก ทังเป็ นบริษัทฯ ยัง เป็ นส่ ว นหนึงในการ
ผลัดดันและวางหลักสูตร Network Cabling ร่วมกับ
สถ าบั น ก า รศึ ก ษ า เ พื อ ย ก ร ะ ดั บ ทั ก ษ ะด้ า น
สายสัญญาณให้กบั กลุ่มนักเรียน นักศึกษาทีจะออก
สู่ตลาดแรงงานในอนาคต โดยปั จจุบนั ได้ดําเนินการ
วางหลัก สูต รร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุร ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีจติ รลดา และ
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เป็ นต้น

จํานวนผูไดรับประโยชน
จากโครงการกวา

1,670 คน/ป

เพือให้ ก ลุ่ มผู้ ม ีส่ ว นได้เ สียได้รู้จ ัก กับ เทคโนโลยี ที
เกี ยวข้ อ งกับ สายสัญ ญาณ และเป็ นการเผยแพร่
นวัตกรรมด้านการสือสารโทรคมนาคมของประเทศ
บริษทั อินเตอร์ลงค์
ิ คอมมิวนิเคชัน จํากัด (มหาชน)
จึงได้รบั อบรมสัมมนา ให้ความรู้ อัพเดทความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีดา้ นสัญญาณทัง UTP, FIBER OPTIC,
CCTV, LINK RACK, TELEPHONE และ MEDIA &
VIDEO CONVERTER ให้แก่ หน่ วยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ นักศึกษา ผู้รบั เหมา และบุคคลทัวไปที
สนใจ โดยมีที ม วิ ศ วกรผู้ เ ชี ยวชาญจาก บริษั ท
อินเตอร์ล งค์
ิ คอมมิวนิ เคชัน จํากัด (มหาชน) เป็ น
วิ ท ยากรบรรยายในหั ว ข้ อ ต่ า งๆ เช่ น Network
Solution Demo ,CCTV Solution เป็ นต้น
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¾ Cabling Contest
โครงการ Cabling Contest เป็ นการแข่งขันสุดยอด
ฝี ม ือ สายสัญ ญาณในเมือ งไทย จัด ขึนเพือให้นิ ส ิต
นักศึกษาทัวประเทศ ได้มโี อกาสแสดงศักยภาพ อีก
ทังส่งเสริมนิสติ นักศึกษาทีมีความสามารถทางด้าน
เทคโนโลยี เป็ นตัวแทนในการแข่งขันระดับเวทีโลก
ร่ ว มถึง เป็ น การยกระดับ คุ ณ ภาพสถานศึก ษาให้
ทัด เทีย มระดับ นานาชาติ สู่ ม าตรฐานสากล โดย
ได้ร ับ ความร่ว มมือ จากทางกระทรวงศึก ษาธิก าร
กระทรวงแรงงาน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื อสารและสํ า นั ก นายกรัฐ มนตรี โดยมี
นักเรียนในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา สมัครเข้า
ร่วมโครงการกว่า คน จากทัวประเทศ ทังนีสําหรับ
ผูช้ นะจะได้รบั โอกาสไปแข่งขันในเวที World Skill Asian
ซึงถูกจัดขึนโดยสํานักงานโครงการพัฒนาฝี มอื แรงงาน
แห่งภาคพืนเอเวียแปซิฟิ ค (ILO/APSDEP) พร้อมกับ
โอกาสในการทํางานร่วมกับ กลุ่มบริษทั อินเตอร์ลงค์
ิ

ปั จจุบนั มีทงหมด
ั
หลัก สูต ร โดยอบรมให้ค วามรู้
ส่ ง เสริม แนะนํ า ข้อ มูล การใช้ง าน และวิธ ีก ารใช้ที
เหมาะสมของผลิต ภัณ ฑ์ทุ ก ประเภทของบริษัท ฯ
ให้แก่ผู้บริโภค เพือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการ
เลือกใช้งานอย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพในการ
ใช้งานอย่างสูงสุด
¾ LINK Basic of Open Cabling (LBC)
เป็ นหลัก สู ต รทีจัด ขึนสํ า หรับ บุ ค คลทัวไป
พนักงานขายและการตลาด พนักงานจัดซือ ช่าง
เทคนิค ช่างไฟฟ้ า ช่างอาคาร เจ้าหน้าที IT เข้ารับ
การอบรมเพือสร้างความเข้าใจพืนฐานเบืองต้นในการ
เลือกใช้สายสัญญาณ

เป็ นหลักสูตรทีจัดขึนเพือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้ า ใจหลั ก การเบื องต้ น ใ น ก า ร เ ลื อ ก ใ ช้
สายสัญ ญาณและอุ ป กรณ์ ในการเดิน สายสัญ ญาณ
คอมพิวเตอร์ ทังระบบสาย LAN และระบบสาย Fiber
Optic ได้ถูกต้อง รวมถึงความรูเ้ รืองสายสัญญาณกล้อง
วงจรปิ ด (Coaxial) สายสัญญาณโทรศัพท์ อุปกรณ์ที
ต้ อ งใช้ก ับ ระบบสายสัญ ญาณได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง และ
พืนฐานของตู้เก็บอุปกรณ์สอสาร
ื
(Rack) ทีใช้ในระบบ
สายสัญญาณ โดยมีการให้ขอ้ มูลอย่างครบถ้วน ตรงต่อ
ความเป็ นจริ ง ทั งในด้ า นคุ ณ ภาพ วิ ธ ี ก ารเลื อ ก
ผลิตภัณฑ์อย่างคุม้ ค่า ราคาทีเหมาะสม การใช้งานและ
บํารุงรักษา อันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งาน
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¾ LINK Advanced Copper Installation Terminate
& Test LINK Advanced Copper Installation
Terminate & Test (LAC)
เป็ นหลัก สู ต รที จัด ขึนเพื อให้ ผู้ เ ข้ า รับ การ
ฝึ กอบรมมีค วามรู้ ความเข้าใจในระบบสายสัญญาณ
UTP, Coaxial, Telephone และระบบ PoE อย่างถ่อง
แท้ เพือการใช้เครืองมือได้อย่างเหมาะสม และเข้าใจ
ในระบบทดสอบทีถูกต้องตามมาตรฐานสากล รวมไป
ถึงการได้ลงมือปฏิบตั จิ ริงแบบมืออาชีพ

¾ LINK Advanced Fiber Optic Installation
Terminate & Test (LAF)
เป็ นหลัก สู ต รทีจัด ขึนเพือให้ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการ
ฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในระบบ Fiber Optic
และ FTTH การเชือมต่อสายสัญญาณกับหัวต่อ โดย
สามารถใช้เ ครืองมือ ได้อ ย่า งถู ก ต้อ งเหมาะสม และ
สามารถติดตังระบบสายสัญญาณกับอุปกรณ์พกั สายได้
ทังสาย Fiber Optic FDU, เต้ารับและเครืองมืออืนๆ
รวมทังยังได้ลงมือปฏิบตั จิ ริงเยียงมืออาชีพ

จํานวนผูไดรับประโยชน
จากโครงการกวา

5,250 คน/ป

¾ LINK Professional Design & Analysis Open
Cabling (LPD)
เป็ นหลักสูตรทีจัดขึนสําหรับ วิศวกรมืออาชีพ
วิศวกรผูอ้ อกแบบและควบคุม IT Manager วิศวกรระบบ
คอมพิวเตอร์หรือวิศวกรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือสาร เพือให้เข้าใจแก่ นของระบบสายสัญญาณ
โดยเฉพาะการออกแบบและวิเคราะห์ระบบสายสัญญาณ
Open Cabling สําหรับทุกสภาพการใช้งานมาตรฐานของ
ระบบสายสัญ ญาณ โครงสร้างพืนฐานของระบบ
สายสัญญาณ การวิเคราะห์ลกั ษณะคุณสมบัตติ ่างๆ การ
ทดสอบ การแก้ไขปั ญหาระบบสายสัญญาณ UTP และ
ระบบสายสัญญาณ Fiber Optic รวมทังหลักการ
ออกแบบระบบสายสัญญาณเพือให้การใช้งานเป็ นไป
อย่างถูกต้องและตามมาตรฐานสากล

¾ LINK Implement Solution & Installation
(LIS)
เป็ นหลัก สู ต รที จัด ขึนเพื อให้ ผู้ เ ข้ า รับ การ
ฝึ กอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการนํ าสายสัญญาณ
ไปติดตังได้อย่างถูกต้อง อีกทังยังสามารถนํ าอุปกรณ์
มาประยุก ต์ใ ช้ ในระบบสายสัญ ญาณอย่างเหมาะสม
ตรงกับมาตรฐานสากล หรือเป็ นไปตามคําแนะนําของ
ผลิตภัณฑ์
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x สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมพัฒนาชุมชนและสังคม ผานการอบรมสัมมนา (Training Course) การถายทอดองคความรู
ในรูปแบบการฝกอบรม สัมมนา และการจัดกิจกรรมสงเสริมการเขาถึงทางการศึกษารวมกับมูลนิธิอินเตอรลิ้งคใหใจ
x พนักงานจิตอาสาภายในองคกรตองเพิ่มขึ้น 20% จากพนักงานทั้งหมด



ตลอดระยะเวลา ปี ทผ่ี านมา บริษทั
อินเตอร์ ลิงค์ คอมมิวนิ เคชัน จํ ากัด
(มหาชน) มีความมุ่ งมันทีจะพัฒ นา
ชุมชนและสังคมทังภายในและภายนอก
องค์กรควบคู่ไปกับการดํ าเนิ นธุ รกิจ
ขององค์ ก ร มุ่ ง เน้ นการส่ ง เสริ ม
การศึกษา การพัฒนาทักษะ การพัฒนา
ฝี มอื แรงงาน รวมถึงการถ่ายทอดองค์
ความรู้ จ ากการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ โดย
เล็งเห็นว่ าการดําเนิ นธุ รกิจควบคู่กบั
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและ
สังคมไปพร้อมกัน จะสามารถทําให้
ธุรกิจเติบโตได้อย่างต่อเนืองและยังยืน



ที ผ่ า น ม า บ ริ ษั ท อิ น เ ต อ ร์ ลิ ง ค์
คอมมิวนิเคชัน จํากัด (มหาชน) ในฐานะ
กลุ่มธุรกิจในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือสาร มีการดําเนินงานเกียวกับ
การส่งเสริมและสนับสนุ นการมีส่วนร่วม
พัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยังยืน ผ่าน
การจัดอบรมสัมมนา (Training Course)
ต่างๆ มุ่งเน้ นการถ่ายทอดองค์ความรู้
ในรู ป แบบ การฝึ ก อบรม สั ม มนาที
เกียวข้องกับระบบข่ายสายสัญญาณและ
อุ ปกรณ์ ต่ อพ่ วงคอมพิวเตอร์ทุ ก ชนิ ด
การเลือกใช้อุปกรณ์และการติดตังอย่าง
ถูกต้อง โดยไม่คดิ ค่าใช้จ่าย

รวมถึง การให้การสนับสนุ นการศึกษา
ผ่านโครงการ Campus Tour การพัฒนา
ทักษะและฝี ม ือแรงงาน ผ่ านโครงการ
(Cabling Contest) และการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ของคนในสังคมผ่านการจัด
กิจกรรมเพือสังคมต่างๆทังภายในและ
ภายนอกองค์กร และมี”มูลนิ ธิอินเตอร์
ลิ งค์ ใ ห้ ใ จ” ดํ า เนิ น การหลัก ด้ า นการ
พั ฒ นาศั ก ยภาพทางการศึ ก ษาของ
เยาวชน ไทย เพือพร้อมเป็ นกําลังสําคัญ
ในการพั ฒ นาประเทศต่ อไป และ
ดําเนิ นการช่ วยเหลือและสนับ สนุ นใน
การพัฒนาสังคมไทยอย่างยังยืน
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ผลการดําเนินโครงการพี่สอนนองฯ

โครงการพี่ ส อนน อ ง “ปลู ก ป ญ ญา...พร อ มมอบ
ความอบอุน” 84 โรงเรียน ถวายแดพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เป็ นโครงการทีเน้นการแก้ไขปั ญหาและ
สร้า งการเปลียนแปลงอย่ า งยังยืน โดยไม่ เ น้ น การ
สนั บ สนุ นปั จจั ย ทางการเงิ น ส่ ง เสริ ม และให้ ก าร
สนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนทัวประเทศ
ให้ความสําคัญต่อการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศทีใช้
ในการเรียนการสอน ผ่านกิจกรรมการให้ความรู้ โดยครู
จิต อาสาจากพนั ก งานกลุ่ ม บริษัท อิน เตอร์ล ิงค์ การ
ปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ระบบ LAN Network และอุปกรณ์เชือมต่อเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ทจํี าเป็ นต่ อการเรียนการสอน ตลอดจน
มอบสิงของทีจํา เป็ น ต่ อ การเรียนรู้ อาทิ อุ ป กรณ์ ก าร
เรียน อุปกรณ์กฬี าต่างๆ ให้กบั ทางโรงเรียน
ปั จจุบนั ได้ดําเนินโครงการมาแล้วกว่า ปี
มีโรงเรียนทีเข้าร่วมโครงการกว่า โรงเรียน โดยในปี
พ.ศ.
มีแ ผนจะดํา เนิ น โครงการเพิมขึนเป็ น
โรงเรียน เพือถวายเป็ นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

มีโรงเรียนเขารวม
โครงการ
รร.

84

ครอบคลุมพนท
พื้นที่

25 จังหวัด
จํานวนผูไดรับประโยชน
จากโครงการกวา
จากโครงการกวา

6,720 คน

พนักงานจิตอาสา

18.24 %

จากจํานวนพนักงานทั้งหมด

ชั่วโมงพนักงานจิตอาสา

1,875 ชม.
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ผลการดําเนินโครงการพัฒนาครู
ครู
มีโรงเรียนเขารวม
โโครงการ
รร.

38

จํานวนผูไดรับประโยชน
จากโครงการกวา

950 คน
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โครงการพัฒนาครู
โครงการพัฒนาครู เ ป็ นโครงการที
ดําเนินการควบคู่ไปพร้อมกับโครงการพีสอนน้ องฯ โดย
เน้ นการแลกเปลียนความรู้และประสบการณ์ การทํางาน
รวมถึงเป็ นการสร้างแรงบันดาลใจและเพิมศักยภาพของ
ครูผสู้ อนให้มปี ระสิทธิภาพในการสอนเพิมขึน เนืองจากครู
ถือเป็ นทรัพยากรบุคคลทีมีความสําคัญต่อการศึกษาของ
เด็กและเยาวชน การมีครูทดีี คน สามารถสร้างนักเรียน
ทีจะเติบโตไปเป็ นทรัพยากรบุคคลทีดีได้หลายคน ดังนัน
หากจะพัฒนาการศึก ษาไทยให้ ม ีคุ ณภาพ ครู ถือ เป็ น
องค์ประกอบทีสําคัญส่วนหนึง ทีจําเป็ นต้องมีการพัฒนา
ควบคู่ไปกับการการพัฒนานักเรียน
ปั จจุบนั ได้ดาํ เนินโครงการมาแล้วกว่า Ŝ ปี
มีครูผสู้ อนเข้าร่วมโครงการทังหมด โรงเรียน

โครงการโรงเรียนตนแบบ
เป็ นการจัดประกวดโครงการด้านการส่งเสริม
การฝึ กอาชีพ การนํ าเอาภูมปิ ั ญญาท้องถินหรือจุดเด่นของ
ชุมชนมาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิมให้กบั ผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมให้
นักเรียนได้ลงมือปฏิบตั ิงานจริง เรียนรู้จากสถานการณ์จริง
และนักเรียนสามารถนําความรูด้ งั กล่าวไปใช้ได้ในการทํางาน
หรือ แก้ ไขปั ญหาทีจะเกิดขึนในอนาคตได้ โดยคัด เลือ ก
โรงเรียนในโครงการพีสอนน้อง “ปลูกปั ญญาพร้อมมอบความ
อบอุ่น” โรงเรียน ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมพิ ลอดุลยเดช สําหรับโรงเรียนทีได้รบั การคัดเลือกเป็ น
โรงเรียนต้นแบบ จะได้รบั ทุนสนับสนุ นในการดําเนินโครงการ
โรงเรียนละ , บาท

โครงการโรงเรียนในฝน
เป็ นการจัดประกวดโครงการด้านการจัดการ
สิงแวดล้อมภายในโรงเรียนอย่างยังยืน โดยคัดเลือกโรงเรียน
ในโครงการพีสอนน้อง “ปลูกปั ญญาพร้อมมอบความอบอุ่น”
โรงเรียน ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมมินทรมหาภูม ิ
พลอดุ ลยเดช สํ าหรับโรงเรียนทีได้ร บั การคัดเลือกเป็ น
โรงเรียนในฝั น จะได้รบั การปรับปรุงอุปกรณ์ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ระบบ LAN Network และอุปกรณ์เชือมต่อ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาทิ Lan Utp Cable, Router wifi,
Plug Boot, Hub/Switch รวมมูลค่ากว่า , บาท พร้อม
ทุนการศึกษามูลค่ากว่า , บาท

รายงานความยั่งยืนป 2561
บริษัท อินเตอรลงิ้ ค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

59

โครงการ 1 โรงเรียน 1 ตนไม
บริษทั อินเตอร์ลงค์
ิ คอมมิวนิเคชัน จํากัด
(มหาชน) เล็ ง เห็ น ความสํ า คั ญ ของการอนุ รั ก ษ์
ทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ งแวดล้ อ ม จึง ได้ จ ัด ทํ า
โครงการ โรงเรียน ต้นไม้ เพือเป็ นการเพิมพืนทีสี
เขียวและสร้างสภาพแวดล้อมทีเหมาะสมต่อการเรียนรู้
ด้านสิงแวดล้อม รวมถึงปลูกฝั งและสร้างจิตสํานึกในการ
อนุ ร ัก ษ์ ท รัพ ยากรธรรมชาติใ ห้ แ ก่ นั ก เรีย น โดยจะ
ดําเนินงานควบคู่ไปกับโรงเรียนทีจัดกิจกรรมโครงการ
พีสอนน้ อ งฯ และโครงการพัฒ นาครู โดยเริมดํา เนิ น
โครงการตังแต่ ปี พ.ศ.
ปั จจุบนั ดําเนินโครงการ
โครงการรักษสิ่งแวดลอม
มาแล้วกว่า โรงเรียน
ปั จจุบนั ปั ญหาด้านสิงแวดล้อมและการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟื อยกําลังเป็ นทีให้ความ
มอบสาย Fiber Optic ให้กบั สถาบันการศึกษาทัวประเทศ สนใจของหลายฝ่ าย การใช้ พ ลัง งานมากเกิน ความ
เพื อเป็ นสื อการเรีย นการสอนและเป็ นการส่ ง เสริ ม จําเป็ นซึงมีผลกระทบต่อ ระบบนิเวศของธรรมชาติจน
กระบวนการเรียนรูผ้ ่านระบบสาย Fiber Optic ซึงเป็ น เกิด สภาวะโลกร้อ นทีเป็ นปั ญ หาใหญ่ ข องโลกอยู่ใ น
สายสัญญาณทีดีทสุี ดในปั จจุบนั นอกจากความมุ่งมันใน ปั จจุบนั การแก้ปัญหาทีถูกต้องในปั จจุบนั และอนาคตก็
การทําธุรกิจแล้ว บริษทั ฯ ยังตระหนักถึงความสําคัญด้าน คือ การปรับ เปลียนวิถีชีว ิต ให้ส อดคล้อ งกับธรรมชาติ
การศึกษาของเยาวชนไทย ซึงถือเป็ นทรัพยากรทีมีค่ า มากทีสุดและใช้พลังงานอย่างรูค้ ุณค่า ประหยัด และมี
ิ
อมขึน
และสําคัญต้องการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยในปี ประสิทธิภาพสูงสุด จึงจัดโครงการรักษ์สงแวดล้
ŚŝŞř กลุ่มบริษทั อินเตอร์ลงค์
ิ ได้ดําเนินการบริจาคสาย เพือปลูกฝั งจิตสํานึกในการรักษาสิงแวดล้อม ตระหนัก
Fiber Optic ให้แก่สถาบันการศึกษาจํานวนทังสิน แห่ง ถึงความสําคัญของสิงแวดล้อ มและส่ง เสริมการมีส่ ว น
เช่ น มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลสุ ว รรณภู ม ิ ร่วมในการดูแลรักษาสิงแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการปลูกฝั ง
มหาวิท ยาลัย นอร์ ท กรุ ง เทพ วิท ยาเขตสะพานใหม่ เด็กและเยาวชนทัวประเทศ มุ่งหวังทีจะส่งเสริมพัฒนา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพชิ ญเกษม วิทยาลัยเทคโนโลยีวมิ ล เยาวชน โดยเริมจากการสร้างรากฐานทีดีแก่เยาวชนใน
บริหารธุ รกิจ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า เรืองของการรักษาสิงแวดล้อม ปลูกฝั งแนวคิดในการ
คุณทหารลาดกระบัง เป็ นต้น มูลค่ากว่า , , บาท อนุ ร กั ษ์ ส ิงแวดล้อ มเป็ นตัว ช่ว ยเสริมสร้า งให้เ ยาวชน
รูจ้ กั ถึงคุณค่าของสิงแวดล้อมทังในชุมชนของตนเองและ
สังคมภายนอก เพือเป็ นกําลังสําคัญในการพัฒนาสังคม
และประเทศชาติในอนาคตต่อไป
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บริษัท อินเตอรลงิ้ ค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

x ภายในป 2565 ลดการใชพลังงานไฟฟาในสํานักงานและการปลอยกาซ
เรือนกระจกลง 15% เมื่อเทียบกับป 2560
x ภายในป 2565 ลดการใชน้ําในสํานักงานลง 3% เมื่อเทียบกับป 2560


“องค์กรสีเขียว (Green Organization)” เป็ นแนวทางที
บริษัท อิน เตอร์ล ิงค์ คอมมิว นิ เ คชัน จํา กัด (มหาชน)
ยึดถือเป็ นแนวปฏิบตั ิมาตังแต่ก่อตังองค์กร มุ่งเน้ นการ
พัฒ นาความรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คมและสิงแวดล้ อ มทัง
ภายในและภายนอกองค์ก รตลอดห่ ว งโซ่คุ ณ ค่ า มีก าร
ดําเนินการผ่านกิจกรรม โครงการต่างๆ เกียวข้องด้าน
ความรับผิดชอบต่ อ สังคมและสิงแวดล้อ มทังในองค์ก ร
และในพืนทีอืนทีองค์ก รเข้า ไปมีส่ ว นเกียวข้อ ง โดยมี
นโยบายและปฏิบ ัติต ามหลัก การส่ ง เสริม การอนุ ร ัก ษ์
ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิงแวดล้ อ ม ส่ ง เสริม การใช้
ทรัพยากรและพลังงานอย่างรูค้ ุณค่า การลดผลกระทบต่อ
สิงแวดล้อมและไม่ทําลายระบบนิเวศน์มแี นวทางในการ
จัด การของเสีย อย่ า งมีป ระสิ ท ธิภ าพ รวมไปถึ ง การ
เลือ กใช้ว สั ดุอุ ปกรณ์ เครืองใช้สํานักงานทีเป็ นมิต รกับ
สิงแวดล้อม


บริษทั อินเตอร์ลงค์
ิ คอมมิวนิเคชัน จํากัด (มหาชน) ได้ม ี
กิจกรรมรณรงค์เพือให้เ กิดการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่ า
และคุ้ ม ค่ า เพือเป็ นการลดใช้ พ ลัง งาน โดยกระตุ้ น ให้
พนักงานมีส่วนร่วมในการลดใช้พลังงานจากกระบวนการ
ปฏิบตั ขิ องตนเองผ่านสือต่างๆ ของบริษทั เช่น ดูแลระบบ
คอมพิวเตอร์และอุ ปกรณ์ เครืองใช้ภายในสํ านั กงาน ให้
พนักงานตังระบบพักหน้ าจอหรือปิ ดหน้าจอขณะไม่ใช้งาน
การปิ ดไฟและถอดปลักหลัง เลิก ใช้ อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า ปิ ด
เครืองปรับอากาศในช่ วงเวลาพักกลางวัน ปรับอุ ณหภู ม ิ
เครืองปรับอากาศที องศา ใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน
การรณรงค์ ใ ห้ ใ ช้ บ ัน ไดแทนการใช้ ล ิฟ ต์ เป็ นต้ น ทังนี
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ าในปี
มีการใช้พลังงานไฟฟ้ า
ŞŠŜ,ŘŘŘ กิโลวัตต์/ชัวโมง โดยมีปริมาณลดลงจากปี
Ŝ.śŜ %
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ผลการดําเนินโครงการ
าร

มีก ารรณรงค์ เ พือลดการใช้นํ าทีไม่ จํา เป็ น ผ่ า นการ
ประชาสัมพันธ์ การจัดบอร์ดนิทรรศการ เพือเป็ นการ
กระตุ้นจิต สํานึก ของพนักงานเก่ า ปลูก ฝั งค่ านิยมทีดี
ให้แก่พนักงานใหม่ ทําให้ในปี
มีปริมาณการใช้
การใช้นํา ,ŚŞŜ ลูกบาศก์เมตร

คาเฉลี่ยการใชพลังงานไฟฟา
ตอพนักงานหนึ่งคน ลดลง
*

16.75 %

เมื่อเปรียบเทียบกับขอมูลป 2560

คาเฉลี่ยการใชน้ําตอ
พนักงานหนึ่งคน ลดลง
*

1.59 %

เมื่อเปรียบเทียบกับขอมูลป 2560

ป 2561 ลดการปลอยกาซ
เรือนกระจก
*

ในปี
บริษทั อินเตอร์ลงค์
ิ คอมมิวนิเคชัน จํากัด
(มหาชน) มีการใช้พลังงานไฟฟ้ า , กิโลวัตต์/
ชัวโมง ซึงจากการรณรงค์และผลัก ดันให้เกิดการสร้าง
จิต สํ า นึ ก ด้า นการอนุ ร กั ษ์ พ ลัง งานให้เ กิด ขึนภายใน
องค์กร ทําให้สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้ าได้ . %
และมีค่ าเฉลียการใช้ ไฟฟ้ าต่ อพนั กงานหนึ งคนลดลง
řŞ.şŝ % โดยในปี
บริษทั มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากสํานักงาน , . ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ต่อปี ซึงมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงจากปี
Ŝ.Śř%

4.21 %

เมื่อเปรียบเทียบกับขอมูลป 2560

*หมายเหตุ ตัว เลขการคํานวณการปล่ อ ยก๊ า ซเรือ น
กระจกมาจากการคํานวณจากการใช้ไ ฟฟ้ า และใช้นํา
ภายในสํานัก งาน โดยใช้ Emission Factor ฉบับ
Update ล่าสุด ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก (องค์ ก ารมหาชน) มาใช้ เ ป็ นเกณฑ์ใ นการ
คํานวณ
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ด้วยความใส่ใจในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุ ณค่า บริษัท
อิน เตอร์ล ิงค์ คอมมิว นิ เ คชัน จํา กัด (มหาชน) จึงได้
กําหนดวิธกี ารควบคุมและจัดการวัสดุเหลือใช้ ขยะมูลฝอย
และของเสียอืนๆ ยึดหลักการให้พนักงานทุกคนปฏิบตั งิ าน
และทํากิจกรรมทุกประเภทโดยให้เกิดขยะมูลฝอยน้อยทีสุด
มีการจัดการขยะอย่ างถู กต้ อง เริมต้ นตังแต่ การแยก
ประเภทขยะ รวมทังการกําจัดทีเหมาะสมและถูกวิธ ี สําหรับ
ขยะทีอาจส่ งผลกระทบต่ อสิงแวดล้อม ได้ว่ าจ้างบริษัท
ผู้เชียวชาญ นํ าไปกํ าจัดต่ อไปโดยคํ านึ งถึงวิธ ีกํ าจัดที
สอดคล้องกับกฎหมายทีเกียวข้องเป็ นสําคัญ ทังนีเน้นการรี
ไซเคิลขยะและสร้างมูลค่าเพิมให้แก่ขยะ เช่น การแปรรูป
ไม้พาเลททีได้จากการขนส่ งเป็ น บ้านของเล่ นเด็กเพือ
บริจาคให้ แ ก่ โรงเรียนทีขาดแคลน รวบรวมอุ ปกรณ์
สํานักงานทีใช้แล้ว เช่น ลูกแม็กซ์ใช้แล้ว ปฏิทนิ เก่าบริจาค
ให้แก่ หน่ วยงานทีมีค วามต้อ งการเพือใช้ใ นการทํา ขา
เทียมและหนังสือเบลต่อไป

บริจาคบานของเลนเด็กที่ไดจาก
การแปรรูปไมพาเลท

3 หลัง
บริจาคปฏิทินใชแลว กวา
เลม ใหแกคณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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บริจาคลูกแม็กซใชแลว กวา
กิโลกรัม ใหแกสมาคมคน
พิการทางการเคลื่อนไหวสากล
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เน้ นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าทีสุด การนํ าสิงของทีใช้
งานแล้วกลับมาใช้งานอีก เพือให้เกิดการใช้ทรัพยากร
อย่ า งรู้คุ ณ ค่ า ไม่ ทิงขว้า งโดยไม่ จํา เป็ น เช่ น การใช้
เอกสารซํา การนํ ากระดาษรายงานทีเขียนแล้ว หน้า
มาใช้ในหน้าทีเหลือหรืออาจนํ ามาทําเป็ นกระดาษโน๊ ต
บริษัทรณรงค์การลดใช้ก ระดาษ การใช้ระบบ E-Slip
แทนการพิมพ์ Slip เงินเดือ นเพือเป็ นการลดปริมาณ
การใช้กระดาษ เป็ นต้น
หลัก 3Rs เปนหลักมาตรฐานสากลที่เปนแนว
ปฏิบัติที่ใชในการกําจัดเศษซากของเสีย ซึ่งเปน
แนวทางที่ บ ริ ษั ท ฯนํ า มาใช เ ป น นโยบายในการ
ดําเนินงานเพื่อลดผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอม
จากการปฏิบัติงานในกระบวนการทํางานตางๆ
ถือเปนกลไกในการพัฒนาองค กรอยางยั่งยืน
ด ว ยการใช ห ลั ก การจั ด สรรทรั พ ยากรบุ ค คล
ผ า นการปลู ก ฝ ง แนวคิ ด พื้ น ฐานทางด า นการ
ทํางานอยางใสใจตอสิ่งแวดลอม
1. Reduce (ลดการใช ) คือ การลดการใช การบริโภค
ทรั พ ยากรที่ ไ ม จํ า เป น ลดการใช สิ่ ง ของฟุ ม เฟ อ ย
ประหยั ด พอเพี ย ง และเลื อ กใช ใ ห เหมาะสมกั บ ความ
ตองการ
2. REUSE (ใชซ้ํา) คือ การใชทรัพยากรใหคุมคาที่สุด
การนําสิ่งของที่ใชงานแลวกลับมาใชงานอีก เพื่อใหเกิด
การใชทรัพยากรอยางรูคุณคา ไมทิ้งขวางโดยไมจําเปน
3. RECYCLE (รีไซเคิล) คือการนําวัสดุที่ไมใชแลวมาแปร
รูปโดยกรรมวิธีตางๆ
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อาคารอินเตอร์ลงค์
ิ (Interlink Building) เป็ นอาคาร
สํานักงานใหญ่ของ บริษทั อินเตอร์ลงค์
ิ คอมมิวนิเคชัน
จํากัด (มหาชน) ซึงได้รบั การออกแบบภายใต้แนวคิด
ของอาคารยังยืน (Sustainable Building) มีการวาง
รูป แบบโครงสร้า งด้ว ยการคํ า นึ ง ถึง อรรถประโยชน์
ความปลอดภัย สภาพแวดล้อ มทีดี และการประหยัด
พลังงานสูงสุด โดยใช้หลักทดแทน บําบัดและอนุ รกั ษ์
มาเป็ นแนวคิด ในการสร้า งอาคารและเลือ กใช้ ว ัส ดุ
อุปกรณ์ภายในสํานักงาน เน้นการใช้แสงจากธรรมชาติ
ควบคู่กบั การใช้พลังงานไฟฟ้ า โดยการออกแบบให้ตวั
อาคารมีกระจกล้อ มรอบเพือประหยัดการใช้พ ลังงาน
ไฟฟ้ าติดหน้าต่างประเภท Triple Glazed ฟิ ลม์ กันแสง
และฉนวนกันร้อน (Insulation) ทีกระจก เพือช่วยลด
ความร้ อ นและอุ ณ หภู ม ิที เกิ ด ขึนกับ อาคาร ทํ า ให้
เครืองปรับอากาศใช้พลังงานในการทํางานน้ อยลง ใช้
หลอดไฟประหยัดพลังงาน ควบคู่ไปกับการใช้แสงสว่าง
จากธรรมชาติ โดยระบบแสงสว่างทีประหยัดพลังงาน
นั นจะสามารถลดการผลิต ความร้อ นและลดความ
ต้องการใช้ความเย็นจากเครืองปรับอากาศด้วยทางหนึง
การติดตังถังบําบัดนํ าเสียเพือบําบัดนํ าเสียทีถูกปล่อย
ออกจากอาคารก่อนปล่อยสู่ระบบสาธารณะ การดูแล
รัก ษาความปลอดภัย และการป้ องกัน จากการเกิ ด
อัคคีภยั โดยการติดตังตัวจับควัน (Smoke Detector)
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บริษัท อินเตอร์ลงค์
ิ คอมมิวนิเคชัน
จํากัด (มหาชน) มีวสิ ยั ทัศน์ทจะเป็
ี น
บริ ษั ท ผู้ นํ าทางด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร ทีเติบโต
ต่อเนือง และยังยืน โดยตระหนักถึง
ความสําคัญของคุณภาพ ความมันคง
อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ
สภาพแวดล้อมการทํ างาน ซึงเป็ น
องค์ ป ระกอบสํ า คัญ ในการดํ าเนิ น
ธุรกิจ เพือนํ ามาซึงคุณภาพชีวติ การ
ทํางาน และสุขภาพทีดีของพนักงาน
และลดความเสี ยงอั น ตราย และ
อุบตั เิ หตุต่างๆ ของพนักงาน

รายงานความยั่งยืนป 2561
บริษัท อินเตอรลงิ้ ค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

x จํานวนอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตเทากับศูนยในทุกป
x สงเสริม ดูแลสุขภาวะและความปลอดภัยในสภาพแวดลอมการทํางาน
ของพนักงาน

และปรับปรุงการดําเนินงานของธุรกิจ
ให้เกิดความปลอดภัย ตลอดจนให้
คว ามรู้ ใ นวิ ธ ี ก ารปฏิ บ ั ติ ง านที
ปลอดภัย จัดหาเครืองมือ อุ ปกรณ์
ความปลอดภัยให้เพียงพอกับสภาพ
การทํางาน ตลอดจนแนะนํ าชีแจงให้
ทราบถึงสาเหตุ และวิธกี ารป้ องกัน
เพือให้บรรลุเป้ าหมาย อันนํ ามาซึง
คุ ณ ภ า พ ชี ว ิ ต ก า ร ทํ า ง า น แ ล ะ
สุขภาพทีดีของพนักงานเป็ นสําคัญ
โดยบริษทั ฯ ส่งเสริมให้มกี ารอบรม
พัฒนาความรูใ้ นวิธกี ารปฏิบตั งิ านที
ปลอดภัยอย่างต่อเนือง

บริษัท อินเตอร์ลงค์
ิ คอมมิวนิเคชัน
จํ า กัด (มหาชน) และบริษั ท ย่ อ ย
ไ ด้ ส นั บ ส นุ น แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้
ผู้ บ ริห าร และพนั ก งาน เข้ า ร่ ว ม
อบรมการรักษาความปลอดภัยใน
การทํางาน ทังนีบริษทั ฯ แต่งตังให้
ปฏิบตั หิ น้าที ในระดับ จป. บริหาร,
จป.หัว หน้ างาน และ จป. วิชาชีพ
ทําหน้ าทีควบคุม ดูแล และบริหาร
จัด การด้า นความปลอดภัย อาชีว
อนามัย และสภาพแวดล้อ มในการ
ทํางานอย่างสมําเสมอ

รายงานความยั่งยืนป 2561
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บริษัท อินเตอรลงิ้ ค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)



สถิติการเกิดอุบัติเหตุในการทํางานน
การอบรมเพือให้ความรูว้ ธิ กี ารดับเพลิงขันต้น และนํ าไป
ปฏิบตั ไิ ด้จริงเมือเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ความรูเ้ กียวกับการ
เกิดอัค คีภยั การใช้อุ ปกรณ์ ดบั เพลิง การปฐมพยาบาล
ฯลฯ ซึงมีวตั ถุประสงค์เพือวางแผนและเตรียมความพร้อม
ในการอพยพเมือเกิดอัคคีภยั โดยให้บุคลากรเข้าไปอยู่ใน
สถานการณ์จําลองเพือทีจะสามารถเตรียมพร้อม ไม่ตนื
ตระหนก และไม่ประมาทเมือเกิดสถานการณ์จริง

ทรัพยสินเสียหาย

0 ครั้ง

ไดรับบาดเจ็บถึง
ขนเสยชวต
ขั้นเสียชีวิต

0 ครั้ง

เกิดอุบัติเหตุและ
ไดรับบาดเจ็บ
ไดรบบาดเจบ

2 ครั้ง

การตรวจสุขภาพและสภาวะทางจิตใจของพนักงานตาม
วิธ ีท างการแพทย์เ พือให้ท ราบถึง ความเหมาะสม และ
ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพของลู ก จ้า งอัน อาจเกิด จากการ
ทํา งาน โดยการตรวจสุ ข ภาพประจํา ปี เป็ น การตรวจ
อาการเจ็บป่ วยหรือความผิดปกติ อาทิ นํ าหนัก ส่วนสูง
ตรวจชีพ จร ความดัน โลหิต ไขมัน ในเลือ ด มะเร็ง ปาก
มดลูก เอ็กซเรย์ปอด ตรวจสายตา ตรวจเต้านม ตรวจ
ปั สสาวะ ตรวจความหนาแน่ นของกระดูก ตรวจคลืนหัวใจ
เป็ นต้น
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x ตระหนัก คุมครอง และเคารพตอสิทธิมนุษยชนของผูมีสวนได
เสียทุกกลุม



บริษัท อินเตอร์ลงค์
ิ คอมมิวนิเคชัน
จํ า กัด (มหาชน) มีอุ ด มการณ์ ใ นการ
ดําเนินธุ รกิจอย่างมีคุ ณธรรมยึดมันใน
ความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มสี ่วนได้
เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลและ
จรรยาบรรณ ในด้านการคุ้มครองสิทธิ
มนุ ษ ยชน จึง ให้ ค วามสํ า คั ญ ต่ อ การ
ส่งเสริมและพิทกั ษ์สทิ ธิมนุ ษยชนและผูม้ ี
ส่ วนได้เสียทุ กกลุ่ ม โดยสนับสนุ นและ
ปฏิบ ัติ ต ามกฎหมาย ข้ อ บัง คับ ตาม
มาตรฐานทังในระดับประเทศและสากลว่า
ด้ ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษยชนอย่ า งเคร่ ง ครั ด
โดยเฉพาะอย่ างยิงการสนั บสนุ นและ
ปฏิบ ัติตามข้อตกลง ปฏิญญาสากลว่ า
ด้วยสิทธิมนุษยชน


(United Nations Universal Declaration of
Human Rights : UNDHR) และปฏิญญา
ว่ าด้วยหลักการและสิทธิข นพื
ั นฐานใน
การทํางานขององค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ (The International Labor
Organization (ILO) Declaration on
Fundamental Principles and Rights at
Work) ทําให้มนใจได้
ั
ว่าการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ปลอดจากการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน คณะกรรมการฯ จึงเห็นสมควร
ให้กําหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิด้าน
สิทธิมนุษยชนขึน เพือป้ องกันการละเมิด
สิทธิมนุ ษยชนในทุกกิจกรรมทางธุ รกิจ
ของบริษทั ฯ รวมถึงห่วงโซ่อุปทานและคู่
ค้าทางธุรกิจ

ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การเคารพสิ ท ธิ
มนุ ษยชนทัวทังองค์กร และสร้างความ
เชือมันให้พนักงานทุกคนและผูม้ สี ่วนได้
เสียทุ กกลุ่ ม ได้ร บั การปฏิบ ัติ ปกป้ อง
และเคารพสิทธิขนพื
ั นฐานอย่างเท่าเทียม
และเป็ นธรรม หลีกเลียงการกระทําทีเป็ น
การละเมินสิทธิมนุ ษยชน บริษัทฯ จึงมี
การกํ า หนดนโยบายสิ ท ธิ ม นุ ษยชน
ครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี
¾สิทธิแรงงานของพนักงาน
¾สิทธิลูกคา
¾สิทธิคูคาและพันธมิตรธุรกิจ
¾สิทธิชุมชนและสิ่งแวดลอม
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บริษัท อินเตอร์ลงค์
ิ คอมมิวนิเคชัน จํากัด (มหาชน) ได้
ปฏิบตั ิตามกฎหมายแรงงานและการส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีว ิตคนพิการ โดยการส่งเสริมการจ้างงานและ
การสร้างอาชีพแก่ผู้พกิ าร ซึงในปี
มีแผนทีจะจ้าง
งานและส่ ง เสริม อาชี พ คนพิ ก าร โดยร่ ว มกั บ มู ล นิ ธ ิ
นวัต กรรมทางสัง คม ในการรับ สมัค รคนพิ ก า รเพื อ
ดําเนินการจ้างงาน โดยในปี
มีการดําเนินการจ้าง
งานคนพิการไปแล้ว คน
เนืองจากประเทศไทยได้ประกาศใช้พระราชบัญญัตคิ วาม
เท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.
ซึงคุ้มครองไม่ให้มกี าร
กระทํา ทีเลือ กปฏิบ ัติโ ดยอ้า งเรืองเพศเข้ามาเกียวข้อ ง
โดยได้มกี ารประกาศใช้นโยบายสิทธิมนุษยชน เพือใช้เป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ใิ นด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ
ทังการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน ความก้าวหน้ าทาง
ตําแหน่ งและอาชีพ และสภาพการทํางานหรือสิงอํานวย
ความสะดวกต่างๆ

บริษัท อิน เตอร์ล ิงค์ คอมมิว นิ เ คชัน จํา กัด (มหาชน)
เคารพและปฏิบตั ิตามหลักกฎหมายเรืองสิทธิมนุ ษ ยชน
อย่างเคร่ง คัด โดยให้ความสําคัญ กับการเคารพศักดิศรี
ความเป็ นมนุ ษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของ
บุคคลทีได้รบั การรับรองหรือคุม้ ครองโดยพนักงานทุกคน
จะได้รบั การคุ้มครองตามรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักร
ไทย มีกลไกการคุม้ ครอง เยียวยา ร้องทุกข์ ผ่านช่องทาง
ต่ า งๆ และให้ ค วามเคารพในความแตกต่ า งทางด้ า น
วัฒนธรรม เพศ เชือชาติ สัญชาติ การศึกษา ความเชือ
และศาสนาของพนักงานแต่ละคนรวมถึงปลูกฝั งจิตสํานึก
ให้บุ ค ลากรทุ ก ส่ ว นงานปฏิบ ัติต ามหลัก สิท ธิม นุ ษ ยชน
กํากับดูแลไม่ให้เกิดปั ญหาทีอาจมีส่วนให้เกิดการละเมิด
สิทธิ เสรีภาพ ทังทางความคิดและการกระทําคุม้ ครอง

บริษัท อิน เตอร์ล ิงค์ คอมมิว นิ เ คชัน จํา กัด (มหาชน)
ให้ความคุ้มครองดูแลและจัดสรรสวัสดิการอย่างเหมาะสม
ให้ก ับบุ คลากรทุ กคนรวมทังการคุ้มครองสถานภาพการ
ทํางานของบุคลากรในแต่ ละส่ วนงาน โดยจัดให้มกี ารจ่าย
ค่าตอบแทนตามความเหมาะสม การจัดหาสวัสดิการต่างๆ
เช่น การบริการทางการแพทย์ ชุดฟอร์ม วันหยุดวันหยุด
ตามประเพณี วันหยุดพักผ่อนประจําปี การทํางานล่วงเวลา
การทํางานในวันหยุด วันลา วันลาป่ วย วันลากิจ วัน ลา
คลอดบุตร วันลาฝึ กอบรม การร้อ งทุก ข์ กองทุนสํารอง
เลียงชีพ ประกัน กลุ่ ม รัก ษาพยาบาลรายปี การตรวจ
สุขภาพประจําปี ประกันสังคม โบนัสประจําปี สหกรณ์ออม
ทรัพ ย์ ส่ ง เสริม ความปลอดภัย และสุ ข อนามัย ในการ
ทํ า งาน รวมถึ ง การปฏิ บ ั ติ ต ามนโยบายการสร้ า ง
วัฒนธรรมองค์กรให้เป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้ “คนดี คน
เก่ง” โดยเริมจากการเปิ ดโอกาสให้พนักงานในแต่ละส่วน
งาน ได้เข้ารับการฝึ กอบรมหลักสูตรต่างๆทังภายในและ
ภายนอกองค์กรอย่างต่อเนือง

การล่วงละเมิดหรือเปิ ดเผยถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล เช่น
ประวัติส่ว นตัว ประวัติสุขภาพ ประวัติการทํางาน หรือ
ข้อมูลส่วนตัวอืน ๆ ไปยังบุคคลทีไม่เกียวข้อง ซึงอาจทํา
ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายแก่ เ จ้ า ของหรื อ บุ ค คลอื นใด
นอกจากนี้ บริษั ท อิ นเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคชั่น จํ ากั ด
(มหาชน) กลไกเยียวยารองทุกขสําหรับพนักงาน ผาน ชอง
ทางการติดตอ โดยตรงไปยั ง ฝายทรัพยากรบุคคล โทร
02-693-1222 ตอ 221 E-mail : personnel@interlink.co.th
เพื่อเปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมแสดงขอคิดเห็น มีการ
สํารวจรับฟงความคิดเห็นจากพนักงานอยางสม่ําเสมอ ทั้ง
แบบเปนทางการและไมเปนทางการ
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ภาคผนวก
GRI Content Index
G4
Description
Indicator
GENERAL STANDARA DISCLOSURES
Strategy And Analysis
G4-1
G4-2

Statement from the most senior decision-maker of the organization
description of key impacts, risks, and opportunities

Page
AR

SR

14
74-79

5-6
30-34

43
47-49
4
-

8-9
8-9
4
4

44
49-50

10
-

45-46
92

49

Omission
/Note

Organizational Profile
G4-3
G4-4
G4-5
G4-6

G4-7
G4-8
G4-9
G4-10
G4-11
G4-12
G4-13
G4-14
G4-15

Name of the organization.
Primary brands, products and services.
Location of the organization’s headquarters.
Number of countries where the organization operates, and names
of countries where either the organization has significant
operations or that are specifically relevant to the sustainability
topics covered in the report
Nature of ownership and legal form
Markets served (including geographic breakdown, sectors served,
and types of customers and beneficiaries)
Scale of the organization
Total number of employees by employment contract and gender
Percentage of total employees covered by collective bargaining
agreements
Describe the organization’s supply chain.
Significant changes during the reporting period regarding the
organization’s size, structure, ownership, or its supply chain
Explanation of whether and how the precautionary approach or
principle is addressed by the organization.
List externally developed economic, environmental, and social
charters, principles, or other initiatives to which the organization
subscribes or which it endorses.

Not
reported
93

36
12

94

20-27

12-13

11

-

40-42

Identified Material Aspects And Boundaries
G4-17

List all entities included in the organization’s consolidated financial
statements or equivalent documents
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G4
Indicator
G4-18
G4-19
G4-20
G4-21
G4-22
G4-23

Description
Defining report content and topic Boundaries
List all the material Aspect identified in the process for defining
report content.
For each material Aspect, report the Aspect Boundary within the
organization.
For each material Aspect, report the Aspect Boundary outside the
organization.
Report the effect of any restatements of information provided in
previous reports, and the reasons for such restatements.
Report significant changes from previous reporting periods in the
Scope and Aspect Boundaries.

Page
AR

SR

-

40-42
40-42

-

40-42

-

40-42

-

40-42

-

40-42

-

37-39
37-39

-

37-39

-

37-39

-

4

-

4
4
4
4

Omission
/Note

Stakeholder Engagement
G4-24
G4-25
G4-26

G4-27

List of stakeholder groups engaged by the organization.
Basis for identification and selection of stakeholders with whom to
engage.
Organization’s approach to stakeholder engagement, including
frequency of engagement by type and by stakeholder group, and
an indication of whether any of the engagement was undertaken
specifically as part of the report preparation process.
Key topics and concerns that have been raised through
stakeholder engagement, and how the organization has
responded to those key topics and concerns, including through its
reporting. Report the stakeholder groups that raised each of the
key topics and concerns.

Report Profile
G4-28
G4-29
G4-30
G4-31
G4-32
G4-33

Reporting period (such as fiscal or calendar year) for information
provided.
Date of most recent previous report (if any).
Reporting cycle (such as annual, biennial).
Contact point for questions regarding the report or its contents.
“In accordance” option, GRI Index and report assurance
Policy regarding report assurance

no external
assurance

Governance
G4-34
G4-35
G4-36
G4-37

Governance structure of the organization
Process for delegating authority for economic, environmental, and
social topics from the highest governance body to senior
executives and other employees.
Indicate if executive-level is appointed with responsibility for
economic, environmental, and social topics
Report Processes for consultation between stakeholders and the
highest governance body on economic, environmental, and social
topics. If consultation is delegated, describe to whom and any
feedback processes to the highest governance body.

40
40

23
23

-

26-27

-

26-27
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G4
Indicator
G4-38
G4-39
G4-40
G4-41
G4-42

G4-43
G4-44

G4-45

G4-46
G4-47
G4-48
G4-49
G4-50

Description

Page
AR

40
Composition of the highest governance body and its committees.
Report whether the chair of the highest governance body is also
95
an executive office.
Nomination and selection processes for the highest governance
103-108
body and its committees
Report processes for the highest governance body to ensure
138,
conflicts of interest are avoided and managed. Whether conflicts
140-141
of interest are disclosed to stakeholders
The highest governance body’s and senior executives’ roles in the
96-97
development, approval, and updating of the organization’s
purpose, value or mission statements, strategies, policies, and
goals related to economic, environmental, and social impacts.
Report the measures taken to develop and enhance the highest
123-127
governance body’s collective knowledge of economic,
environmental, and social topics.
Report the processes for evaluation of the highest governance body’s 110-113
performance with respect to governance of economic, environmental,
and social topics. Including, as a minimum, changes in membership
and organizational practice. Report whether such evaluation is
independent or not, and its frequency. Report whether such evaluation
is a self-assessment.
a. Report the highest governance body’s role in the identification
40
and management of economic, environmental, and social
impacts, risks, and opportunities. Include the highest governance
body’s role in the implementation of due diligence processes.
b. Report the whether stakeholder consultation is used to support
the highest governance body’s identification and management of
economic, environmental, and social impacts, risks, and
opportunities.
Report the highest governance body’s role in reviewing the
74-75
effectiveness of the organization’s risk management processes for
economic, environmental, and social topics.
Report the frequency of the highest governance body’s review of
109
economic, environmental, and social impacts, risks, and
opportunities.
Report the highest committee or position that formally reviews and
40
approves the organization’s sustainability report and ensures that
all material Aspects are covered.
Report the process for communicating critical concerns to the
highest governance body.
Nature and total number of critical concerns that were
communicated to the highest governance body and the
mechanism(s) used to address and resolve them.

SR
23
14-18,
26-28

27,41-42
-

23

30
23,26-27
40
37-39

Omission
/Note
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G4
Indicator
G4-51

G4-52

Description
a. Report the remuneration policies for the highest governance
body and senior executives.
b. Report How performance criteria in the remuneration policy
relate to the highest governance body’s and senior executives’
economic, environmental, and social objectives.
Report the process for determining remuneration. Report whether
remuneration consultants are involved in determining remuneration
and whether they are independent of management. Report any
other relationships which the remuneration consultants have with
the organization.

Page
AR

SR

106-108

-

118-119
118-119

-

140-149

22

137

-

Ethics And Integrity
G4-56
G4-57
G4-58

Organization’s values, principles, standards, and norms of
behavior such as codes of conduct and codes of ethics.
Internal and external mechanisms for seeking advice on ethical
and lawful behavior, and matters related to organizational
integrity, such as helplines or advice lines.
Internal and external mechanisms for reporting concerns about
unethical or unlawful behavior, and matters related to
organizational integrity, such as escalation through line
management, whistleblowing mechanisms or hotlines.

136-138

SPECIFIC STANDARA DISCLOSURES
Category : Economic
Aspect : Economic Performance
G4-DMA
G4-EC1
G4-EC2
G4-EC3

Generic Disclosures on Management Approach
Direct economic value generated and distributed
Financial implications and other risks and opportunities due to
climate change
Defined benefit plan obligations and other retirement plans

49-52
49-52
-

27
27
30-34

247-251

-

51-57
51-57

5
-

-

61-62
62
62

-

61-62
62

Aspect : Indirect Economic Impacts
G4-DMA
G4-EC7
G4-EC8

Generic Disclosures on Management Approach
Infrastructure investments and services supported
Significant indirect economic impacts

Category : Environmental
Aspect : Energy
G4-DMA
G4-EN3
G4-EN6

Generic Disclosures on Management Approach
Energy consumption within the organization
Reduction of energy consumption

Aspect : Water
G4-DMA
G4-EN8

Generic Disclosures on Management Approach

Total water withdrawal by source

Omission
/Note
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G4
Indicator
Category : Social
Aspect : Employment
G4-DMA
G4-LA1
G4-LA2
G4-LA3

Description

Generic Disclosures on Management Approach
New employee hires and employee turnover
Benefits provided to full-time employees that are not provided to
temporary or part-time employees
Return to work and retention rates after parental leave, by gender

Page
AR

SR

92-93
92-93

47
49
47-50

-

49

121
-

65-66
65-66

121

65-66

122
122-123

47-50
48
48

122

48

92-93
92-93

47-50
47-50

130-140
130-140

66-67
66-67

130-140

66-67

130-140
130-140

66-67
66-67

130-140
130-140

66-67
66-67

130-140

66-67

Aspect : Occupational Health and Safety
G4-DMA
G4-LA5
G4-LA6

Generic Disclosures on Management Approach
Percentage of the total workforce represented in formal joint
management-worker health and safety committees the help
monitor and advise on occupational health and safety programs
Types of injury and rates of injury, occupational diseases, lost
days, and absenteeism, and total number of work-related
fatalities, by region and by gender

Aspect : Training and Education
G4-DMA
G4-LA9
G4-LA10
G4-LA11

Generic Disclosures on Management Approach
Average hours of training per year per employee
Programs for upgrading employee skills and transition assistance
programs
Percentage of employees receiving regular performance and
career development reviews

Aspect : Diversity and Equal Opportunity
G4-DMA
G4-LA12

Generic Disclosures on Management Approach
Diversity of governance bodies and employees

SUB-CATEGORY : Human Rights
Aspect : Human Rights Assessment
G4-DMA
G4-HR1
G4-HR9

Generic Disclosures on Management Approach
Significant investment agreements and contracts that include
human rights clauses or that underwent human rights screening
Operations that have been subject to human rights reviews or
impact assessments

Aspect : Non-discrimination
G4-DMA
G4-HR3

Generic Disclosures on Management Approach
Incidents of discrimination and corrective actions taken

Aspect : Child Labor
G4-DMA
G4-HR5

Generic Disclosures on Management Approach
Operations and suppliers at significant risk for incidents of child
labor

Aspect : Forced or Compulsory Labor
G4-DMA

Generic Disclosures on Management Approach

Omission
/Note
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G4
Indicator
G4-HR6

Description
Operations and suppliers at significant risk for incidents of forced
or compulsory labor

Page
AR

SR

130-140

66-67

157-158
163-166

56
56-60

163-166

56-60

134-135
134-135
134-135

24,44
41,44
44

155

44

121

-

65-66
41-42,
65-66

-

45-46
45-46

-

40
37-42

SUB-CATEGORY : Society
Aspect : Local Communities
G4-DMA
G4-SO1
G4-SO2

Generic Disclosures on Management Approach
Operations with local community engagement, impact
assessments, and development programs
Operations with significant actual and potential negative impacts
on local communities

Aspect : Anti-corruption
G4-DMA
G4-SO3
G4-SO4
G4-SO5

Generic Disclosures on Management Approach
Operations assessed for risks related to corruption
Communication and training about anti-corruption policies and
procedures
Confirmed incidents of corruption and actions taken

SUB-CATEGORY : Product Responsibility
Aspect : Customer Health and Safety
G4-DMA
G4-PR1

Generic Disclosures on Management Approach
Assessment of the health and safety impacts of product and
service categories

Aspect : Marketing and Labeling
G4-DMA
G4-PR3

Generic Disclosures on Management Approach
Requirements for product and service information and labeling

Aspect : General Disclosures
G4-DMA
G4-PR5

Generic Disclosures on Management Approach
Approach to stakeholder engagement Key topics and concerns
raised

Omission
/Note

