
















กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิงค์ฯ ก่อตังเมือปี พ.ศ 
 โดยเริมต้น ในชือบริษัท อินเตอร์เนชันแนล 

( ) จํากดั และเรมิประกอบธุรกจิ ครงัแรกด้วยการ
เป็นผู้แทนจําหน่าย สินค้าประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้า 
อุปกรณ์คอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์สํานักงาน เช่น แผ่น 
Diskette, ตลบัผา้หมกึ Ribbon และอุปกรณ์สํานักงาน
อัตโนมัติ เป็นต้น ต่อมา ได้เกิดการพัฒนาของ
คอมพวิเตอรด์ว้ยการนําสายไฟฟ้า, สวติซป์ลกัไฟฟ้า, 
คอมพวิเตอร์ มาเชอืมต่อเป็นระบบ network ทําให้
คุณสมบัติ อนันตรมัพร ซงึจบสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
และมีประสบการณ์โครงการติดตังระบบไฟฟ้าและ
สอืสาร  ได้เลง็เหน็โอกาสของธุรกิจสายสญัญาณเพือ
การเชือมต่อระบบคอมพิวเตอร์ จึงได้ศึกษาค้นคว้า 
เทคโนโลย ีระบบสายสญัญาณ และไดไ้ปนําเทคโนโลยี
สาย UTP หรอืปัจจุบนัเรยีกว่าสาย LAN (Local Area 

Network) เข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยเป็นรายแรก
อกีด้วย และด้วยอุดมการณ์ ในการทจีะนําเทคโนโลยี
มาพฒันาประเทศไทย และต้องการเหน็ธุรกจิ เตบิโต
อย่างต่อเนืองและยงัยนื  เป็นทรีู้จกัของประชาชนคน
ไทยโดยทวัไป 

คุณสมบตัิ อนันตรมัพร ในฐานะผู้ก่อตงับรษิัทฯ จงึได ้
โอนย้ายธุรกิจทังหมดจาก บริษัท อินเตอร์เนชันแนล 
( )  จํากัด ไปจดทะเบียนบริษัทใหม่ชือว่า บริษัท 
อินเตอร์ลงิค์ คอมมวินิเคชนั จํากัด ในปี พ.ศ  โดยตงั
วสิยัทศัน์ต้องการใหเ้ป็นองคก์รทมีกีารเตบิโต ต่อเนือง และมี
ความยงัยนื อีกทงั มคีวามตงัใจทจีะขบัเคลอืน ธุรกิจ ด้วย
ปฏิญญา สินค้าคุณภาพ  ราคาถูกกว่า และบริการทีดีกว่า 
และต้องการนําบรษิัทเข้าไปจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์
เพอืเป็นบรษิทัชนันําของคนไทยต่อไป 

บรษิัท อินเตอร์ลงิค์ คอมมวินิเคชนั จํากัด เริมต้นด้วย
ธุรกิจนําเข้าและจดัจําหน่ายสายสญัญาณ โดยในเวลาต่อมา
ได้ต่อยอดธุรกจิจําหน่ายสายสญัญาณ โดยการเพมิมูลค่าให้
สายสญัญาณ ดว้ยการเป็นผูร้บัเหมาตดิตงัระบบสายสญัญาณ 
โดยเน้นโครงการขนาดใหญ่ เช่น โครงการสนามบนิสุวรรณภูม ิ 
โครงการตดิตงัสาย  Fiber Optic ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ทวัประเทศ  จากความชํานาญและประสบการณ์ของงาน
รบัเหมาติดตงั โครงการระบบ Fiber Optic และโครงข่าย
สายสัญญาณ ทําให้บริษัทฯ  มีความชํานาญ และเป็น
ผู้เชียวชาญ ในงานโทรคมนาคม โดยมีทีมงานวิศวกรทีมี
ประสบการณ์   
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ปัจจุบนั กลุ่มบรษิทัอนิเตอรล์งิค์ฯ ประกอบด้วย 
 ธุรกิจหลกั ได้แก่ ธุรกิจจดัจําหน่ายสายสญัญาณ 

(Distribution) ธุรกจิโทรคมนาคม (Telecom) และ 
ธุรกิจวิศวกรรมและโครงการพิเศษ (Engineering)  

ภายใต้การบรหิารงานโดย  บรษิทั ได้แก่ ธุรกจิจดั
จําหน่ายสายสัญญาณ โดย บริษัท อินเตอร์ลิงค ์ 
คอมมวินิเคชนัจํากดั (มหาชน) ธุรกิจโทรคมนาคม 
โดยบรษิัท อนิเตอร์ลงิค์ เทเลคอม จํากดั (มหาชน) 
และธุรกิจวศิวกรรมและโครงการพิเศษ โดยบรษิัท 
อินเตอร์ลิงค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จํากัด  
แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มบรษิทัอนิเตอรล์งิค์ฯ ยงัคงใช้
กลยุทธท์จีะ Synergy บรษิทัย่อยใหส้ามารถสนับสนุน
ธุรกิจหลกัทงัสามธุรกิจให้มกีารเติบโตต่อเนืองและ
สรา้งความยงัยนืใหก้ลุ่มบรษิทัอนิเตอรล์งิคฯ์ ตลอดไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทําให้ในเวลาต่อมา ได้นําความชํานาญและ
ประสบการณ์มาต่อยอดให้เกดิธุรกจิเพมิเตมิ ไดแ้ก่ 
ธุรกิจโทรคมนาคม และ ธุ รกิจวิศวกรรมและ
โครงการพเิศษ จนถงึปัจจบุนั 

เพอืสรา้งการเตบิโต อยา่งต่อเนือง และยงัยนืของ
บริษัทฯ  จึงได้ก่อตัง บริษัทลูกมารองรับธุรกิจที
เพมิเตมิ ไดแ้ก่ บรษิทั อนิเตอรล์งิค ์เทเลคอม จาํกดั 
(มหาชน) (ก่อตังเมอืปี  )  เพือรองรบัธุรกิจ
โทรคมนาคมและดาต้าเซน็เตอร ์บรษิทั อนิเตอรล์งิค ์
เพาเวอร ์แอนด ์เอน็จเินียรงิ จาํกดั (ในปี พ.ศ ) 
เพอืรองรบัธุรกิจวศิวกรรมและโครงการพเิศษ และ
บรษิัท อินเตอร์ลงิค์  ดาต้าเซ็นเตอร์ จํากัด (ในปี  
พ. ศ. ) เพอืเตรยีมการรองรบัโลก Digital ทําให้
บรษิทั อนิเตอรล์งิค ์คอมมวินิเคชนั จาํกดั (มหาชน) 
ซงึเขา้ไปจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์mai เมอืปี 
พ.ศ.  และมีบริษัทลูก หรือบริษัทย่อยอีก  
บริษัท  จึงรวมเรียกว่า กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิงค ์ 
คอมมวินิเคชนั จํากดั (มหาชน) หรอืเรยีกย่อๆ ว่า  
“กลุ่มบรษิทัอนิเตอรล์งิคฯ์” 
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ยอดขายสุทธิ 

5,369 ลานบาท   730 ลานบาท 
กําไรสุทธ ิ

314 ลานบาท 
กําไรสุทธิตอหุน 

0.48 บาท 
อัตราผลตอบแทนสวนของผูถือหุน (ROE) 

9.48%  
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA) 

3.79%  
ภาษีเงินไดนิติบุคคลที่จายใหรัฐบาล 

71.99 ลานบาท 
ตนทุนทางการเงิน 

95.51 ลานบาท 
การลงทุนดานบุคลากร 

235.7 ลานบาท 

การลงทุนดานชุมชนและสังคม 

5.20 ลานบาท 
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บริษัท อินเตอรลิ์งค์ คอมมิวนิเคชนั จาํกดั (มหาชน) เป็นบรษิัททดีําเนินธุรกิจมากว่า  ปี 
โดยดําเนินธุรกิจตามแนวทางการพฒันาอย่างยงิยนื ตามวสิยัทศัน์องค์กร  ทจีะ ”เติบโต ต่อเนือง และ
ยงัยืน” ทใีห้ความสําคญัและส่งเสรมิการดําเนินธุรกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม เพอืสรา้งความ
ยงัยนือย่างต่อเนือง โดยได้มกีารกําหนดนโยบายในการดําเนินธุรกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม 
(Corporate Social Responsibility) เพอืเป็นแนวทางในการบรหิารจดัการองคก์รอย่างมคีวามรบัผดิชอบ 
โดยคํานึงถึงผู้มสี่วนได้เสียทงัหมดทเีกียวข้องกับการดําเนินธุรกิจทงัในด้านเศรษ ฐกิจ สงัคม และ
สงิแวดลอ้ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม คณะกรรมการ
บริษัทฯ ไดตระหนักถึงคุณคาในการกํากับ ดูแลกิจการที่
ดี โดยใหความสําคัญกับกระบวนการดําเนินกิจการใน 
ทุกข้ันตอน ยึดหลักบริหารงานภายใตความโปรงใส 

เพ่ือเพ่ิมขีดความ สามารถในการแขงขัน และเพ่ิมความเช่ือม่ันใหแกผูมีสวนไดสวน 
เสียทุกฝาย โดยไดยึดแนวปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางที่
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด 

01 

02 การตอตานคอรรัปชัน บริษัทมีนโยบายในการดําเนินการ
ตอตานการคอรรัปชัน โดย ไดจัดทําแนวทางการปฏิบัติ
เปนลายลักษณอักษรไวในจรรยาบรรณ ของบริษัท โดย
ไดส่ือสารไปยังพนักงานทุกคน โดยมกีารกําหนดใหมีการ 
อบรมนโยบายตอตานทุจริตคอรรัปช่ันแกพนักงานทุกคนในการปฐมนิเทศ
พนักงานใหมและติดประกาศผานบอรดภายในบริษัทฯ อีกทั้งบนเว็ปไซตของ
บริษัทฯ เพ่ือเผยแพรแกบุคคลทั่วไปที่ สนใจ เพ่ือสงเสริมใหพนักงานมีความรู
ความเขาใจที่ถูกตองและ นําไปปรับใชในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม 
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การเคารพสิทธิมนุษยชน บริษัทฯยึดหลักในการเคารพสิทธิ
มนุษยชน ผูบริหารและ พนักงานทุกคนตองเคารพกฎหมาย 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมที่แตกตางกันในแตละ
พ้ืนท่ี และเคารพหลักสิทธิมนุษยชน สากลอยางเครงครัด 
ซ่ึงเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และเพ่ือความ
มั่นใจ บริษัทฯ มีความมุงมั่นในการปองกันการ 

ละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยมีนโยบายที่ ชัดเจน และแนวระเบียบปฏิบั ติที่ เปน  
ลายลักษณอักษร

03 

04 การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม บริษัทฯใหความ
คุมครอง ดูแล และจัดสรรสวัสดิการอยาง เหมาะสมใหกับ
บุคลากรทุกคน รวมท้ังการคุมครองสถานภาพการ ทํางาน
ของบุคลากรทุกสวนงาน รวมทั้งใหความเสมอภาคโอกาสใน
การเขาทํางานอยางไมมีการเลือกปฏิบัติ เพราะบริษัทฯ  

ตระหนักดีวาพนักงานเปนปจจัยแหงความกาวหนา จึงไดสนับสนุน การพัฒนา
บุคลากรใหมีความรูความสามารถสูง โดยมีแผนการ พัฒนารายบุคคลประจําป 
นอกจากน้ี บริษัทฯ มีการดูแลพนักงาน ดวยการใหผลตอบแทนท่ีเหมาะสมเปนธรรม 
และสอดคลองกับผล การดําเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะส้ันและระยะยาว 

ความรับผิดชอบตอผูบริโภค บริษัทฯมีความมุงม่ันในการ
สรางความพึงพอใจและความ มั่นใจใหกับผูบริโภค เพ่ือให
ไดรับผลิตภัณฑและบริการที่ดี มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน
คุณภาพ ISO 9001:2015 ในระดับราคาท่ีเหมาะสม ให
ขอมูลโดยไมบิดเบือนขอเท็จจริง และไม 
เปดเผยขอมูลลูกคาหรือ ผูบริโภคโดยไมไดรับอนุญาต อีกทั้งยังมีการสรางสรรค
นวัตกรรม อยางตอเนื่อง เพ่ือสงมอบสินคาและบริการท่ีตอบสนองตามความ 
ตองการท่ีแทจริงของผูบริโภคทั้งดานคุณภาพและราคาท่ีเปนธรรม ซ่ึงสินคาและ
บริการจะตองมีความปลอดภัยในระดับมาตรฐานสากล เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
และเสริมสรางการเติบโตอยางย่ังยืน 

05 
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มีการกําหนดนโยบาย อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ
สภาพแวดลอมการทํางาน เพ่ือใหทุกหนวยงานมีระบบการ
จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ดี โดยที่มุงหวังที่จะ
ใหสรางเปนวัฒนธรรมความปลอดภัยภายในองคกร รวมถึงมุงมั่น
พัฒนาผลิตภัณฑดวยความใสใจตอกระทบท่ีมีตอส่ิงแวดลอม 

ตอผลกระทบที่มีตอส่ิงแวดลอม ดวยความใสใจตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ 
รวมท้ังมีระเบียบปฏิบัติในการทํางานอยางชัดเจน เพ่ือลดผลกระทบที่มีตอ
ส่ิงแวดลอม 

การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม บริษัทฯตอบแทนชุมชนผาน
โครงการและกิจกรรมตางๆ โดย มีจุดประสงคเพ่ือพัฒนา
สังคมใหเติบโตอยางย่ังยืน รวมท้ังดําเนิน กิจการโดยคํานึงถึง
ผลกระทบตอชุมชนรอบขาง รับฟงขอเสนอแนะ เพ่ือนํามา
ปรับปรุงใหเกิดคุณคารวมแกกันทุกฝาย 

07 

06 การมีนวัตกรรมหรือเผยแพรนวัตกรรม บริษัทฯไดประกอบ
กิจการอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม ดวยการปฏิบัติ
และตัดสินใจอยางเปนระบบ (System) เร่ิมต้ังแตการ
ปองกัน (Prevent) รักษา (Maintain) ปรับปรุง 
(Improve) และพัฒนา (Development) เพ่ือสงเสริมให
เกิดนวัตกรรมใหม (Innovation) 

นโยบายการไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือ ลิขสิทธ์ิ 
บริษัทฯมีนโยบายการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน 
องคกร โดยไดจัดทําแนวทางการปฏิบัติเปนลายลักษณอักษร 
เพ่ือปองกันการละเมิดลิขสิทธ์ิ 

09 

06 
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บริษทั อินเตอรลิ์งค ์คอมมิวนิเคชนั จาํกดั (มหาชน) ตระหนักถงึความสําคญัของการกํากบั
ดูแลกจิการทดี ีบรษิทัฯ จงึไดก้ําหนดนโยบายการกํากบัดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) 

เพอืใหบ้รษิทัฯ มรีะบบการปฏบิตังิานทมีปีระสทิธภิาพและเป็นพนืฐานของการเตบิโตอย่างยงัยนื โดยยดึ
มนัดําเนินธุรกิจด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้วยนโยบายการเป็นหุ้นส่วนและพนัธมติรกบัลูกค้า คู่ค้า  
ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและสงัคม ให้มพีฒันาศักยภาพในการแข่งขนัทางธุรกิจและเติบโตควบคู่ไปกับการ
ดาํเนินธุรกจิ โดยใหค้วามสาํคญักบั 

 
 
 
 

บริษทั อินเตอรลิ์งค ์คอมมิวนิเคชนั จาํกดั (มหาชน) มคีณะกรรมการบรหิารความเสยีงและ
การกํากบัดูแลกจิการ เป็นผู้กําหนดนโยบายด้านการกํากบัดูแลกจิการ และมคีณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นผู้ตรวจทานการปฏบิตัติามนโยบาย ให้มกีระบวนการตรวจสอบและประเมนิอย่างครอบคลุมในทุก
ระดบั รวมทงัปลูกฝังค่านิยมองคก์ร “คนด ี– คนเก่ง” เพอืลดความเสยีงจากการกระทําผดิจรรยาบรรณ 
การทุจรติทาํผดิกฎหมาย ซงึอาจส่งผลกระทบต่อผู้ถอืหุน้ ผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่าย โดยการดําเนินงานของ
บรษิทัฯสามารถสรา้งผลตอบแทนและเพมิมูลค่าระยะยาวให้แก่ผู้ถอืหุน้ และสามารถสรา้งความเชอืมนั
ต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่าย 

  
บริษัท อินเตอรลิ์งค์ คอมมิวนิเคชนั จาํกดั (มหาชน) ได้พจิารณาและทบทวนปรบัปรุง

นโยบายโดยให้สอดคล้องกับหลักการการกํากับดูแลกิจการทีดีของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(กลต.) และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) ซงึอ้างองิตาม
นิยาม “Corporate Governance” ของ G20/OECD Principles of Corporate Governance โดยไดม้กีาร
จดัทํานโยบายและแนวปฏบิตัิเผยแพร่ในรายงานประจําปี ทเีป็นลายลกัษณ์อักษร รวมทงัได้ทําการ
เผยแพรไ่วบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ เพอืใหพ้นักงานและบุคคลภายนอกไดร้บัทราบถงึนโยบายการกํากบั
ดูแลกจิการทดีขีองบรษิทัฯ อกีทงัมกีารประชุมเพอืพจิารณาปรบัปรุงนโยบายดงักล่าวเป็นประจําทุกปี
เพอืใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 
มบีทบาทในการสอบทานกระบวนการในการ

กํากบัดูแลกจิการ การบรหิารความเสยีง และการ
ตรวจสอบภายใน พร้อมทังสอบทานให้มีการ
ปฏบิตัติามนโยบายการกํากบัดูแลกจิการทดีแีละ
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
ประสทิธภิาพ กํากบัดแูลการปฏบิตังิานของแผนก
ตรวจสอบภายในโดยพจิารณาให้ความเห็นชอบ
กฎบัตร ความเป็นอิสระรวมทัง ขอบเขตและ
แผนการตรวจสอบของแผนกตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ สรรหา และ
กําหนดคาตอบแทน 

มีบทบาทในการกํ าหนดหลัก เกณฑ์และ
นโยบายในการกํ ากับดู แลกิจการ  สรรหา
คณะกรรมการ การกําหนดค่าตอบแทนทจีําเป็น
และเหมาะสม และพจิารณาทบทวนและประเมนิ
ความเพียงพอของกฎบัตรและนํา เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ  เพือพิจารณาอนุมัติ
เปลยีนแปลง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
มีบทบาทในการกํากับดูแลพัฒนาและการ

ปฏบิตัิตามนโยบายในการบรหิารความเสยีงทดีี
ของบรษิทัอยา่งต่อเนอืง เพอืใหม้รีะบบบรหิารทมีี
ประสทิธภิาพ ครอบคลุมความเสยีงประเภทต่างๆ 
อยา่งครบถ้วน และช่วยกํากบัการปฏบิตัติามแนว
ทางการกํากบักจิการทดี ีเพอืใหก้ารดําเนินธุรกจิ
ขององคก์รเป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาลทดี ี

คณะกรรมการบริษัท  
มบีทบาทและหน้าทใีนการกําหนดเป้าหมายทาง

นโยบาย  แผนงาน  การดํ า เนิ นธุ รกิ จ  และ
งบประมาณของบริษัท  ควบคุ มกํ ากับดู แล 
(Monitoring and Supervision) การบรหิาร และการ
จัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย 
แผนงานและงบประมาณทีกํ าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทังกําหนด
นโยบายการบริหารจัดการความเสียง (Risk 

Management Policy) และกํากบัดูแลใหฝ่้ายบรหิาร
ปฏบิตัติามนโยบาย  และรายงานผลใหค้ณะกรรมการ
ทราบ รวมถึงจดัให้มกีารทบทวนระบบหรอืประเมนิ
ประสิทธิภาพของการจัดการความเสียงอย่าง
สมาํเสมอ 
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ตลอดระยะเวลากว่า  ปี ในการดําเนิน
ธุรกจิของ บริษัท อินเตอรลิ์งค์ คอมมิวนิเคชนั 
จํากดั (มหาชน) บนพืนฐานทีมีจริยธรรมและ
คุณธรรมภายใต้การบริหารงาน ตามหลักการ
กํ า กับ ดู แ ล กิ จ ก า รทีดี อ ย่ า ง เ ป็ น รู ป ธ ร ร ม 
คณะก ร รมก า รบ ริษั ท จึ ง ไ ด้ จ ัด ทํ า  “คู่ มื อ
จรรยาบรรณ” ดว้ยความมุ่งมนัให้ความสําคญักบั
การปฏิบตัิอย่างเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุก
ฝ่าย โดยคํานึงถึงหลกัคุณธรรมจรยิธรรม สงัคม
และสงิแวดล้อม อีกทงัยงัถอืเป็นแนวทางปฏบิตัิ
และระเบยีนข้อบงัคบัเพอืให้พนักงานยดึถือเป็น
แนวทางปฏบิตัริว่มกนั และใชเ้ป็นแนวทางการ  

ปฏบิตัิงานอย่างเหมาะสม เพราะถือว่าเป็นส่วน
สําคัญในการร่วมกันพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้า
อยา่งเตบิโต ต่อเนอืง และยงัยนืต่อไป  

จรรยาบรรณ บริษทั อินเตอรลิ์งค ์คอม
มิวนิเคชัน จํากัด (มหาชน) จัดทําขึนเมือปี 

 โดยมเีนือหาครอบคลุมกฎเกณฑน์โยบาย 
และแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่ วนได้เสียที
กว้างขวางขนึและสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน 
เช่น การเปิดเผยข้อมูลและการรกัษาข้อมูล 
สิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียม การต่อต้าน
คอร์รปัชนั และการแขง่ขนัทางการคา้ เป็นตน้  
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บริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชัน จํากัด 
(มหาชน) มกีารกําหนดกลยุทธ์ และนโยบายด้าน
ทรพัยากรบุคคลต่าง ๆ ทมีุ่งเน้นทางด้านการเพมิ
ประสทิธภิาพการบรหิาร และการพฒันาทรพัยากร
บุคคลให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ โดย
คาํนึงถงึปัจจยัหลกัต่างๆ อาท ิการวเิคราะหค์วาม
ต้องการอัตรากําลัง เพอืรองรับการขยายธุรกิจ  
การแข่งขันและการเปลียนแปลงต่าง ๆ ให้
สอดคลอ้งกบันโยบาย พนัธกจิ และวฒันธรรมของ
องคก์ร โดยนําระบบการประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
(KPI) ความรู้ ความสามารถของบุคลากรในทุก
ระดบัชนั 

 

บรษิทั อนิเตอรล์งิค ์คอมมวินิเคชนั จํากดั (มหาชน) 
มนีโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใน
องค์กร ในการปฏบิตัเิกยีวกบัการไม่ละเมดิทรพัย์สนิ
ทางปัญญาหรอืลิขสทิธิ โดยบรษิัทมแีนวทางในการ
ดําเนินการเกยีวกบัเรอืงราวต่างๆ อาท ิพนักงานทุก
คนต้องลงนามในบันทึกข้อตกลงการไม่กระทําผิด
เกยีวกบัคอมพวิเตอร์และการไม่ละเมดิทรพัย์สนิทาง
ปัญญา บรษิทัมกีารกําหนดนโยบายการใชง้านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัทและได้มีการ
ตรวจสอบการใชร้ะบบโปรแกรมซอฟต์แวรก์ารทาํงาน
ของพนักงาน เพอืป้องกันการใช้ซอฟแวร์ทีละเมิด
ลิขสิทธิหรือไม่เกียวข้องกบัการทํางาน โดยถือเป็น
หน้าทคีวามรบัผดิชอบโดยตรงของผูบ้รหิาร พนักงาน
ทุกคน บรษิทัในเครอื ตลอดจนผูร้บัเหมาททีํางานใน
นามของบรษิทัฯ  

 

บรษิทั อนิเตอรล์งิค ์คอมมวินิเคชนั จํากดั (มหาชน)  
มนีโยบายการใช้ขอ้มูลภายในเป็นประเด็นสําคญัใน
การกํากบัดูแล เพอืให้การใช้ข้อมูลภายในไม่ส่งผล
กระทบต่อผูม้สี่วนได้เสยี ไม่กระทําผดิกฎหมาย และ
ไมใ่ชข้อ้มลูภายในเพอืประโยชน์สว่นตวัหรอืผูอ้นื 

บริษัทอินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชัน จํากัด 
(มหาชน ) ให้ความสําคัญในการต่อต้านการ
คอร์ร ัปชัน  รวมทังยึดมันในหลักคุณธรรม 
ศลีธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิ
บาล  บริห า ร งานด้ วยความโปร่ ง ใ ส  และ
รบัผดิชอบต่อผูม้สี่วนได้เสยีทุกฝ่าย จงึได้จดัทํา 
“นโยบายต่อต้านคอร์รปัชนั” เป็นลายลกัษณ์
อกัษรขนึ เพอืให้ยดึเป็นแนวปฏิบตัิทชีดัเจนใน
การดําเนินธุรกจิ และสามารถพฒันาองค์กรให้
เติบโต ต่อเนือง และยังยืน  โดยในปี  
บรษิทัฯ ได้เขา้ร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็น
แนวร่วมปฏบิตั ิ(Collective Action Coalition) 

ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
ตงัแต่วนัท ี  เมษายน  

 

บริษัท  อินเตอร์ลิงค์  คอมมิวนิ เคชัน  จํ ากัด 
(มหาชน) ตระหนกัถงึความสาํคญัในการป้องกนัความ
ขดัแยง้ของผลประโยชน์  จึงได้กําหนดนโยบายเพอื
ดูแลและจดัการความขดัแย้งของผลประโยชน์ทอีาจ
เกดิขนึได้ระหว่างบรษิัทกบับรษิัทย่อย และผู้มสี่วน
เกยีวขอ้ง อาท ิฝ่ายจดัการ คณะกรรมการ หรอืผูถ้ือ
หุน้ รวมไปถงึการป้องกนัการใชป้ระโยชน์อนัมคิวรใน
ทรพัย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัท และการทํา
ธุรกรรมกบัผู้ทมีคีวามสมัพนัธ์เกยีวโยงกบับรษิัทใน
ลกัษณะทไีมส่มควร 

1 

2 

3 

4 
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บริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชนั จํากดั (มหาชน) 
ดําเนินธุรกิจภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการทีดี และ
จรยิธรรมธรุกจิ มคีวามโปรง่ใส และปฏบิตัติ่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุ
ภาคส่วนอย่างเท่าเทยีม หลีกเลยีงการกระทําอนัอาจนําไปสู่
การเลอืกปฏบิตั ิหรอืก่อใหเ้กดิผลประโยชน์ทขีดัแยง้กนั และ
เพือให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์ร ัปชัน 
ดงันนัจงึกาํหนดนโยบายการรบั-ใหข้องขวญั การเลยีง หรอื
ประโยชน์อนืใด (No-Gift Policy) เพอืสรา้งมาตรฐานทดีใีน
การปฏบิตังิานอยา่งโปรง่ใส มปีระสทิธภิาพ เพอืการเตบิโต
ต่อเนืองอยา่งยงัยนื 

 

บรษิทั อนิเตอรล์งิค ์คอมมวินิเคชนั จํากดั (มหาชน) ให้
ความสาํคญัต่อการสง่เสรมิและพทิกัษ์สทิธมินุษยชนและผูม้ ี
ส่วนได้เสยีทุกกลุ่ม โดยสนับสนุนและปฏบิตัติามกฎหมาย 
ขอ้บังคบั ตามมาตรฐานทงัในระดบัประเทศและสากลว่า
ด้วยสทิธิมนุษยชนอย่างเคร่งครดั โดยเฉพาะอย่างยงิการ
สนับสนุนและปฏิบัติตามข้อตกลง ปฏิญญาสากลว่าด้วย
สทิธมินุษยชน (United Nations Universal Declaration of 

Human Rights : UNDHR) และปฏญิญาว่าดว้ยหลกัการ
และสิทธิขนัพืนฐานในการทํางานขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ (The International Labor Organization 

(ILO) Declaration on Fundamental Principles and 

Rights at Work) ทําใหม้นัใจได้ว่าการดําเนินธุรกจิของ
บริษัทฯ  ปลอดจากการละเมิดสิทธิม นุษยชน  คณะ
กรรมการฯ จงึเหน็สมควรใหก้าํหนดนโยบายและแนวปฏบิตัิ
ดา้นสทิธมินุษยชนขนึ เพอืป้องกนัการละเมดิสทิธมินุษยชน
ในทุกกจิกรรมทางธุรกจิของบรษิทัฯ รวมถงึห่วงโซ่อุปทาน
และคูค่า้ทางธุรกจิ 

6 
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สงเสรมิความเทาเทยีมดานการศกึษา 

รวมเปนสวนหน่ึงในการสงเสริมดานความเทาเทียมทางการศึกษาในเขาถึง ผานสินคาและบริการตางๆ 
ตลอดจนการสรางคุณคารวมกับ คูคา สถาบันทางการศึกษาผานกิจกรรมการใหความรูเร่ืองเทคโนโลยี
สายสัญญาณ  รวมถึงการพัฒนาจัดต้ังมูลนิธิอินเตอรล้ิงคใหใจ เปนหนวยงานภายใตการบริหารงาน
ของคณะกรรมการบริษัทฯ เปนองคกรที่ไมแสวงหาผลกําไร โดนมีวิสัยทัศน“ใสใจสังคม ระดมจิตอาสา 
พัฒนาการศึกษาไทย” 

การจางงานที่มีคุณคาและการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

มุงม่ันในการสงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ย่ังยืน โดยมีการสงเสริมการจางงานอยางเทาเทียม บน
พ้ืนฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชน สนับสนุนการดึงศักยภาพในการทํางานของบุคลากรอยางเต็มที่ 
เพ่ือตอบสนองความตองการอยางเทาเทียมกันในทุกๆ กลุม 

สงเสรมิความเทาเทยีมดานการศกึษา

ด วยความมุ ง ม่ันของ  บริ ษั ท  อิ น เตอร ลิ้ ง ค  
คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ในการดําเนินการ
เ พ่ื อส ง มอบ คุณค า ท่ี ย่ั ง ยื น สู สั ง คม  โดยมี
เจตนารมณในการนําเปาหมายดานการพัฒนาที่
ย่ังยืนขององคการสหประชาชาติ (Sustainable 
Development Goals : SDGs) ในขอที่เก่ียวของ  

มาประยุทธเปนแนวทางในการดําเนินการโดย เปาหมาย
ดานการพัฒนาอยางย่ังยืน (SDGs) ประกอบไปดวย 
17 เปาหมายหลัก และ 169 เปาหมายยอย ซ่ึงสะทอน
ประเด็นดานความย่ังยืนที่หลากหลายโดย บริษัท 
อินเตอรล้ิงค คอมมิวเนช่ัน จํากัด (มหาชน) มีความ
มุงมั่นที่จะสนับสนุนเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 5 
เปาหมาย จาก 17 เปาหมาย ไดแก 

อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสรางพื้นฐาน 

เปนสวนหนึ่งในการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานและนวัตกรรมซ่ึงถือเปนกุญแจสําคัญในการขับเคล่ือน
การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยการเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให
มีประสิทธิภาพ ผานสินคาและบริการ รวมถึงสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมตางๆมา
ใชในการสรางสังคมแหงการเรียนรู เพ่ือนําไปสูสังคมท่ีย่ังยืน 

แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 

สงเสริมและบริหารงานโดยการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ ดวยการคิดคันและพัฒนา
นวัตกรรมผลิตภัณฑและการบริการท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม โดยนําเขาจะจัดจําหนายผลิตภัณฑที่ได
มาตรฐานทางดานส่ิงแวดลอมของ RoHs (Restriction of Hazardous Substances) ตลอดจน
สงเสริมใหมีการรีไซเคิลและลดขยะมูลฝอยภายในองคกรอยางตอเนื่อง 

ความรวมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

สนับสนุนความรวมมือกับทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพ่ือนําความรู 
ความชํานาญ และประสบการณ ไปพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอมอยางสมดุล เพ่ือบรรลุ
เปาหมายของการพัฒนาที่ย่ังยืนรวมกัน 
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บริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชัน จํากดั 
(มหาชน) มีการบริหารจดัการความเสียงเชิง
บูรณาการทคีรอบคลุมการบรหิารความเสยีงทงั
องคก์ร พรอ้มทงัมกีารเสรมิสรา้งความตระหนักรู้
และประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการความเสยีง 
เพอืนําไปสู่การสรา้งมลูค่าเพมิในแก่องค์กร และ
ผู้มสี่วนได้เสยีกลุ่มต่างๆ โดยได้ประเมนิความ
เสียงทีสําคัญเป็นประจําทุกปี เพือให้องค์กร
ปรบัตัวได้อย่างรวดเร็ว  และให้บรษิัทฯ บรรลุ
เป้าหมายในการดําเนินธุรกิจทกีําหนดไว้ ทงันี
การบรหิารความเสยีงทมีปีระสทิธิผลจะช่วยให้
บรษิทัมกีารตดัสนิใจทดีขีนึในเรอืงการกํากบัดูแล 
กลยุทธ์ การกําหนดวัตถุประสงค์ และการ
ดาํเนินงาน 

บริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชัน จาํกดั 
(มหาชน) มีคณะกรรมการบริหารความเสียง   
ซึงได้ร ับการแต่งตังโดยคณะกรรมการบริษัท  
ประกอบไปด้วยกรรมการทังสิน  ท่าน ได้แก่ 
กรรมการอิสระ  ท่าน และกรรมการบริษัท  
ท่าน ทําหน้าทีกํ าหนดนโยบาย  กรอบการ
บรหิารความเสยีง หลกัเกณฑก์ารประเมนิความ
เสยีง และระดบัความเสยีงทยีอมรบัได ้เพอืเสนอ
ให้คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตัิ รวมทงั
สอบทานความเสียงและมาตรการการจดัการ
ความเสยีงทสีําคญัของบรษิัท ซงึประเมนิโดย
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
ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุงการบริหารความ
เสยีงใหด้ ี

บริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชัน จาํกดั (มหาชน) ได้จดัทํานโยบายบรหิารความเสียง  
ซงึกําหนดกรอบการปฏบิตังิาน และกระบวนการในการบรหิารความเสยีงไว้อย่างชดัเจน เพอืให้
การบรหิารความเสยีงเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัทวัทงัองคก์ร ทงันีกระบวนการบรหิารความเสยีงได้
ถูกรวบรวมไวใ้น “คู่มือบริหารความเสียง” โดยแบ่งตามกระบวนการหลกั 5 ขนัตอน ไดแ้ก่  

1) กําหนดนโยบาย กลยทุธ ์ขอบเขต รวมถงึหลกัเกณฑก์ารบรหิารความเสยีง  
2) ระบุความเสยีง  
3) ประเมนิความเสยีง  
4) กําหนดแนวทางในการจดัการความเสยีง โดยอาจเป็นการยอมรบัความเสยีง การลด

ความเสยีง การหลกีเลยีงความเสยีง หรอืการยอมรบัความเสยีง  
5) เฝ้าตดิตามและรายงานความเสยีงต่อคณะกรรมการบรหิารความเสยีงก่อนทจีะรายงาน

คณะกรรมการบรษิทั  

รายงานความย่ังยืนป 2561 

บริษัท อนิเตอรลิง้ค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 29 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท อินเตอรลิ์งค์ คอมมิวนิเคชนั จาํกดั (มหาชน) มุ่งมนัทจีะส่งเสรมิวฒันธรรมการบรหิาร
ความเสยีงใหม้คีวามเขม้แขง็ทวัทงัองคก์ร และมุ่งหวงัใหพ้นักงานมคีวามตระหนักรูถ้งึความเสยีงใน
การดําเนินงานประจําวันของตนเอง รวมถึงรบัผิดชอบในการบริหารความเสียงดงักล่าวอย่าง
เหมาะสม นอกจากนีบรษิทัสนับสนุนใหพ้นักงานมทีศันคตแิละพฤตกิรรมในการบรหิารความเสยีงที
เหมาะสม เพอืใหเ้กดิวฒันธรรมการบรหิารความเสยีงโดยมแีนวทางดาํเนินการดงันี 

1) สนับสนุนและให้โอกาสพนักงานทุกระดบัในการระบุและรายงานความเสยีงต่างๆ ที
อาจจะเกิดขนึ เพือกําหนดผู้รบัผิดชอบและจดัทําแผนการจดัการความเสยีงซงึจะช่วยลดความ
เสยีหายทอีาจจะเกดิขนึ รวมทงัมุ่งใหม้กีารเรยีนรูจ้ากขอ้ผดิพลาดทเีกดิขนึเพอืปรบัปรุงกระบวนการ
ทาํงาน 

2) กําหนดใหพ้นักงานทุกระดบัมคีวามรบัผดิชอบในการบรหิารความเสยีง ทงันีผูบ้รหิารจะ
ประพฤตตินเป็นต้นแบบในการบรหิารความเสยีง และมบีทบาทสําคญัในการส่งเสรมิวฒันธรรมการ
บรหิารความเสยีงของบรษิทั 

3) กําหนดใหม้กีารบรหิารความเสยีงเป็นส่วนหนึงของหลกัสูตรการฝึกอบรมคณะผู้บรหิาร 
และพนกังานทุกระดบั เพอืเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในการบรหิารความเสยีงใหก้บัผู้บรหิารอย่าง
ต่อเนอืง 
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การสร้างคุณค่าร่วมเป็นแนวทางการ

ดําเนินธุรกิจทใีห้ความสําคญักบัการสร้างคุณค่า
ทางเศรษฐกจิแก่บรษิทัและสงัคมไปพรอ้มกนั โดย
บริษัท  อินเตอร์ลิงค์  คอมมิว นิ เคชัน  จํากัด 
(มหาชน )   ซึงดํ า เนินธุ รกิจที เกียวข้อ งกับ
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร มเีป้าหมาย
ทจีะสร้างการเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างยงัยืน
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ไปพรอ้มกบัการนําเทคโนโลยี
ทางด้านการสอืสาร มาพฒันาโครงสร้างพนืฐาน
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
สาธารณูปโภคขนัพนืฐานทไีดม้าตรฐานซงึจะช่วย
ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ทีดีขึนและพัฒนา
คุณภาพชวีติใหด้ขีนึ  

นอกจากนี บรษิัท อินเตอร์ลงิค์ คอมมวินิเคชนั 
จํากัด (มหาชน) ได้นําองค์ความรู้ทเีกียวข้องกับการ
ดําเนินธุรกิจ เช่น ระบบโครงสร้างสายสัญญาณ 
หลกัการออกแบบระบบสายสญัญาณ มาเผยแพร่แก่
บุคคลทีสนใจ คู่ค้า สถาบันการศึกษา หน่วยงาน
ราชการทีเกียวข้อง เพือสนับสนุนให้เกิดการการ
แลกเปลยีนความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยดี้าน
โทรคมนาคม 

ดังนัน บริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชัน 
จํากัด  (มหาชน)  จึงมุ่งมันทีจะดําเนินธุรกิจทีให้
ความสําคญักบัการบรหิารจดัการกลุ่มผู้มสี่วนได้เสยี
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ภายใต้แนวคดิ “เตบิโตไปพรอ้ม
กบัการสรา้งคุณค่าทยีงัยนื” 
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การดูแลผู้มสี่วนได้เสยีเป็นกิจกรรมหลกัและเป็นกิจกรรมทสีําคญัของบรษิทั เพอืให้ได้ทราบ
ความต้องการ ปัญหา และความคาดหวงั เพอืตอบสนองต่อความคาดหวังเหล่านัน ด้วยวิธีการที
เหมาะสม รวมทงันํามาพฒันาการบรหิารงานเพอืลดผลกระทบในเชงิลบและเพมิผลกระทบในเชงิบวก  

ทงันใีนปี  บริษทั อินเตอรลิ์งค ์คอมมิวนิเคชนั จาํกดั (มหาชน) ไดก้ําหนดกลุ่มผูม้สี่วน
ไดเ้สยีออกเป็น  กลุ่ม ประกอบไปด้วย พนักงาน ผูถ้อืหุ้น ลูกคา้ คู่คา้ คู่แข่ง เจา้หนี และชุมชน/สงัคม 
ซงึกลุ่มผูม้สี่วนไดเ้สยีดงักล่าวบรษิทัใหค้วามสําคญัทจีะต้องเขา้ไปศกึษา วเิคราะห ์และมสี่ วนร่วมอย่าง
ใกลช้ดิ เพอืใหส้ามารถเขา้ถงึขอ้มลูความต้องการของกลุ่มผูม้สี่วนไดเ้สยีเหล่านนัมคีวามพงึพอใจและมี
ความเชอืมนัในการดาํเนินธุรกจิอยา่งยงัยนื 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานความย่ังยืนป 2561 

บริษัท อนิเตอรลิง้ค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 36 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานความย่ังยืนป 2561 

บริษัท อนิเตอรลิง้ค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 37 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานความย่ังยืนป 2561 

บริษัท อนิเตอรลิง้ค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 38 



 

บริษัท อินเตอรลิ์งค์ คอมมิวนิเคชนั จาํกดั (มหาชน) ให้ความสําคญักบัการบรหิารจดัการ
ประเดน็ดา้นการพฒันาอยา่งยงัยนื โดยมกีระบวนการพจิารณาประเดน็สําคญัทไีดม้าจากการเชอืมโยงผู้
มีส่วนได้เสียเข้ากับประเด็นทีเกิดขึน และคัดเลือกประเด็นทีสําคัญทีมีผลกระทบต่อบริษัทด้วย
กระบวนการคดัเลอืกทเีหมาะสม และจดัลาํดบัความสาํคญัอา้งองิตามกรอบการรายงานความยงัยนืสากล 
Global Reporting Initiative (GRI-G4) ทงันีบรษิทัไดด้ําเนินการรวบรวมและประเมนิประเดน็ดา้นการ
พฒันาอยา่งยงัยนืผ่านการวเิคราะหป์ระเดน็ความยงัยนืทเีกยีวขอ้งตลอดห่วงโซ่คุณค่า ประเดน็ทผีูม้สี่วน
ได้เสยีทงัภายในและภายนอกให้ความสําคญั ประเด็นในระดบันานาชาติให้ความสําคญัในบรบิทของ
ความยงัยนืและแนวโน้มการเปลยีนแปลงของโลก ประกอบกบัการนําแนวทางการบรหิารงานและปัจจยั
ความเสียงขององค์กรในปัจจุบันและอนาคตทีอาจส่งผลกระทบหรือโอกาสในการดําเนินธุรกิจมา
ประกอบการประเมนิความสําคญัของประเดน็ดา้นการพฒันาอย่างยงัยนื  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

  

การระบ ุ

ประเดน็สําคญั 
ก
ป01 

ทบทวนประเด็นดานความย่ังยืนท่ีมี
สาระสําคัญตอการดําเนินธุรกิจของ
องคกรและผูมีสวนไดเสีย เพ่ือใหมี
ความทันสมัย ครอบคลุมประเด็นใหม
ที่ อ าจ เ พ่ิม ข้ึน และป รับลด ลํา ดั บ
ความสําคัญของประเด็นท่ีไมเก่ียวของ 

การประเมนิลําดบั
ความสําคญั 

จัดเรียนลําดับความสําคัญของประเด็น
โดยหนวยงานผูรับผิดชอบ โดยการ
สรางการมีสวนรวมกับกลุมผูมีสวนได
เสียในแตละดาน พิจารณาผลกระทบ
ครอบคลุมในกรอบการบริหารจัดการ
ความเส่ียง  ประเด็นท่ีผูมีสวนไดเสียท้ัง
ภายในและภายนอกสนใจ ประเด็นที่
ระดับนานาชาติใหความสําคัญ  

ตรวจสอบความถกูตอง
และพฒันาอยางตอเนือ่ง 

นําเสนอผลการประเมินประเด็นดาน
ก า ร พั ฒ น า อ ย า ง ย่ั ง ยื น ต อ
คณะกรรมการบริษัท พรอมทั้งจัดใหมี
การทบทวนกระบวนการจัดทําและการ
เปดเผยขอมูลในรายงานความย่ังยืน 
พรอมทั้งเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสีย
ไดแสดงความคิดเห็นผานชองทางที่
หลากหลาย  

02 
ต
แล03 
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การดําเนินงาน
ดานการพัฒนา
อยางยั่งยืน 



 
  

ปฏิบัติอยางถูกตองตามกฎเกณฑตลอดเวลา 
ไมเกิดกรณีมีการคอรรัปชันท้ังภายในหรือนอกองคกร 

สงเสริมการแขงขันทางการคา 

บรษิทั อนิเตอรล์งิค ์คอมมวินิเคชนั จํากดั 
(มหาชน) มคีณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการ 
สรรหา และกําหนดค่าตอบแทน เป็นผู้
กําหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการ
กาํกบัดแูลกจิการ พรอ้มทงัจดัใหม้ชี่องทาง
ร้องเรยีนและการแจ้งเบาะแสเพอืรบัเรอืง
รอ้งเรยีน ขอ้คดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะจากผู้
มสี่วนได้เสยีทไีด้รบัผลกระทบ หรอืความ
เสยีงทจีะได้รบัผลกระทบจากการดําเนิน
ธุรกจิของบรษิทัฯ พรอ้มทงัสรา้งวฒันธรรม
การทํางานทโีปร่งใส ยดึมนัในการปฏิบตัิ
ตามกฎเกณฑ์ขอ้บงัคบัตลอดเวลา รวมทงั
ติดตามการเปลียนแปลงนโยบายภาครัฐ 
กฎหมาย กฎระเบียบอย่างใกล้ชิด เพือ
นํามาปรบัปรุงการปฏบิตังิานใหส้อดคลอ้ง
อยูเ่สมอ 

จากการผลดัดนัและการสรา้งค่านิยมด้าน
จรยิธรรมในการประกอบกจิการในเรอืงการ
สง่เสรมิการแขง่ขนัทางการคา้ ทาํใหท้ผี่าน
มาบริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชัน 
จาํกดั (มหาชน) และพนกังานของบรษิทัไม่
มคีดคีวามหรอืถกูรอ้งเรยีนหรอืถกูกล่าวหา
ว่ามพีฤตกิรรมละเมดิกฎหมายการแขง่ขนั
ทางการค้า รวมทงัไม่เคยโดยลงโทษหรือ
ต้องจ่ายค่าปรับอันเนืองมาจากการไม่
ปฏบิตัติามกฎหมายการแขง่ขนัทางการคา้  

ทาํการเผยแพร ่“นโยบายต่อตา้นการทุจรติ
คอร์รปัชัน” รวมถึง “นโยบายการรับ-ให้
ของขวญั การเลยีง หรอืประโยชน์อนืใด” ให้
พนกังานรบัทราบและถอืปฏบิตั ิ

บริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิ เคชัน 
จํากัด (มหาชน) จัดให้มีช่องทางการ
รอ้งเรยีนและการแจ้งเบาะแสเพอืรบัเรอืง
รอ้งเรยีน ขอ้คดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ ม ทีได้ร ับ
ผลกระทบ  หรือมีความเสยีงทจีะได้ร ับ
ผลกระทบจากการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั 
หรือจากการปฏิบัติหน้าทขีองผู้บริหาร 
และพนักงานของบริษัทเกียวกับการ
กระทําผิดกฎหมายหรือไม่ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ รวมถงึพฤติกรรมทอีาจส่อ
ถงึการทุจรติ รวมถงึการกระทาํทเีขา้ขา่ย
การคอรร์ปัชนัทเีกยีวขอ้งกบับรษิทัฯ โดย
ทางตรงหรือทางอ้อม โปรดแจ้งมาที
บริษัทฯ เพอืทําการสืบสวนข้อเท็จจริง
ต่อไป โดยในปี 2561 ไม่ปรากฏว่ามีข้อ
ร้องเรียนเข้ามาแต่อย่างใด 
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บรษิทั อนิเตอรล์งิค ์คอมมวินิเคชนั จาํกดั (มหาชน) มคีวามมุง่มนัทจีะดําเนินธุรกจิอย่างใส่ใจต่อสงิแวดลอ้มและ
ตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคในการใช้ผลติภณัฑท์ปีลอดภยัและเป็นมติรต่อสงิแวดล้อม  ด้วยการคดิค้นและ
พฒันานวตักรรมผลติภณัฑแ์ละการบรกิารทเีป็นมติรต่อสงิแวดลอ้ม ผ่านมุมมองใน 3 มติ ิไดแ้ก่ ผลติภณัฑ ์กระบวนการ 
และการปลูกฝังจติสํานึกให้พนักงานทุกคนคํานึงถงึความรบัผดิชอบต่อสงิแวดล้อม มกีารวางกลยุทธแ์ละแนวทางในการ
ดําเนินงานผ่านส่วนงานต่างๆ ซงึผู้บรหิารเป็นกําลงัสําคญัในการขบัเคลอืนแนวคดิดงักล่าว ก่อให้เกดิการดําเนินงานที
เป็นระบบ โดยเฉพาะในเรอืงของผลติภณัฑแ์ละบรกิารทเีป็นมติรต่อสงิแวดล้อมด้วยเลง็เหน็ว่าความยงัยนืจะเกดิขนึได้
ภายใต้การใหค้วามสําคญัอย่างจรงิจงักบัทุกกระบวนการของธุรกจิ นอกจากนียงัส่งเสรมิกจิกรรมการดูแลรกัษาธรรมชาติ
และรณรงคก์ารอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตทิงัภายในและภายนอกองคก์รอย่างต่อเนือง ส่งเสรมิใหค้วามรูพ้นักงานในเรอืง
สงิแวดลอ้มเพอืปลกูฝังใหพ้นกังานทุกคนคํานึงถงึความรบัผดิชอบต่อสงิแวดลอ้มในการปฏบิตัหิน้าทอียูเ่สมอ  

 
บรษิทัฯ มุ่งมนัพฒันาผลติภณัฑแ์ละบรกิารดว้ยความใส่ใจต่อผลกระทบทมีต่ีอสงิแวดลอ้ม ดงันนัผลติภณัฑท์ี

นําเขา้มาจดัจาํหน่ายจงึอยู่ภายใต้มาตรฐานทางดา้นสงิแวดลอ้มของ RoHS (Restriction of Hazardous Substances) 
ซงึเป็นระเบยีบของสหภาพยุโรป (Directive 2002/95/EC)  รวมทงัการมรีะเบยีบปฏบิตัใินการทํางานอย่างชดัเจน เพอื
ลดผลกระทบทมีต่ีอสงิแวดลอ้ม และตระหนักถงึหน้าทแีละความรบัผดิชอบทมีต่ีอสงิแวดลอ้มและใช้ทรพัยากรอย่างรู้
คุณค่า การใชท้รพัยากร ทงัในรปูวตัถุดบิ เงนิทุน บุคลากรและพลงังาน ฯลฯ 

สรรหาและพฒันานวัตกรรมผลิตภัณฑและบริการท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

รายไดจากการขายผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมเปน 1 ใน 3 ของ
รายไดจากการขายรวม 
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เรามุง่มนัพฒันาผลติภณัฑแ์ละบรกิารดว้ยความใส่ใจต่อผลกระทบทมีต่ีอสงิแวดลอ้มตลอดวงจรชวีติของ
ผลติภณัฑ์ ดงันันผลติภณัฑ์ทนํีาเข้ามาจดัจําหน่ายจงึอยู่ภายใต้มาตรฐาน RoHS (Restriction of 

Hazardous Substances) ซงึเป็นระเบยีบของสหภาพยุโรป (Directive 2002/95/EC)  ทกีําหนด
มาตรฐาน RoHS (Restriction of Hazardous Substances) มวีตัถุประสงคเ์พอื จาํกดัการใชส้ารทเีป็น
พษิต่อมนุษยแ์ละสงิแวดลอ้มในผลติภณัฑ ์อเิลก็ทรอนิกสอ์นัจะเป็นผลใหส้ามารถจดัการกบัเศษซากขยะ
ของผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัยต้นทุนการกําจัดซากตําลงและสามารถนําไปรีไซเคิลได้ง่ายขึน  

รวมทงัช่วยให้ชนิส่วนหรือวัสดุรีไซเคิลมีสารพิษน้อยลง โดยผลิตภณัฑ์ทีบรษิัทฯได้นําเข้าและจดั
จําหน่ายนันเป็นผลติภณัฑท์ไีด้รบัรองคุณภาพและผ่านการทดสอบแล้วว่าตรงตามขอ้กําหนดทางด้าน
สารเคมตีามทมีาตรฐาน RoSH กําหนดไว ้ไดแ้ก่ 

ตะก่ัว (Pb)      ไมเกิน  0.1%  โดยนํ้าหนัก 
ปรอท (Hg)      ไมเกิน  0.1%  โดยนํ้าหนัก 
แคดเม่ียม (Cd)     ไมเกิน  0.01% โดยนํ้าหนัก 
เฮกซะวาเลนท (Cr-VI)    ไมเกิน  0.1%  โดยนํ้าหนัก 
โพลีโบรมิเนต  ไบเฟนนิลส (PBB)  ไมเกิน  0.1%  โดยนํ้าหนัก 
โพลีโบรมิเนต ไดเฟนนิล อีเธอร (PBDE)  ไมเกิน  0.1%  โดยนํ้าหนัก 
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ภายในป 2563 บริษัทฯ มีการสํารวจความผูกพันท่ีพนักงานมีตอองคกร 35% จากจํานวนพนักงานท้ังหมด 
สามารถพฒันาบุคลากรตาม Competency ได 100% โดยอบรมบุคลากรใหไดตามแผน 

บริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชัน จํากัด (มหาชน) 
ตระหนักถึงความสําคัญของบุคลากร ซึงเป็นทรัพยากรที
สําคัญขององค์กร และเป็นปัจจัยหลักทีนําบริษัทฯ ไปสู่
ความสําเรจ็ บรษิทัฯ จงึไดม้กีารกําหนดกลยุทธ ์และนโยบาย
ด้านทรัพยากรบุคคลต่าง ๆ ทีมุ่งเน้นทางด้านการเพิม
ประสทิธภิาพการบรหิาร และการพฒันาทรพัยากรบุคคลให้
เหมาะสมกบัธุรกจิของบรษิทัฯ โดยคํานึงถงึปัจจยัหลกัต่างๆ 
อาท ิ การวเิคราะห์ความต้องการอตัรากําลงั เพอืรองรบัการ
ขยายธุรกิจ  การแข่งขันและการเปลียนแปลงต่าง ๆ ให้
สอดคลอ้งกบันโยบาย พนัธกจิ และวฒันธรรมขององคก์ร โดย
นําระบบการประเมนิผลการปฏบิตังิาน (KPI) ของบุคลากรใน
ทุกระดบัชนั  

เพือเป็นการตอบสนองนโยบายการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร บริษัทฯ  จึงได้กําหนดแผนงานและ
ดําเนินการในการพัฒนาบุคลากร และนโยบายต่างๆ ที
เกยีวขอ้งกบัดา้นบุคลากร โดยมุง่เน้นในเรอืงต่างๆ ดงันี 

การพฒันาความสามารถในการปฏบิตังิาน 1 

2 การพฒันาศกัยภาพของพนักงาน 

3 การรกัษาบคุลากรทีม่ีศกัยภาพไวกับบรษิัท 

4 การกาํหนดแผนในการทดแทนตําแหนงงาน 
(Succession Plan) 

5 ระบบบริหารงานคณุภาพ 
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ในปี  ได้มีการสํารวจความความผูกพันของ
พนักงานต่อองค์กร โดยมีพนักงานร่วมทําแบบ
ประเมนิ . % จากพนักงานทงัหมด โดยพนักงาน
ทตีอบแบบสํารวจ . % มคีวามพงึพอใจต่อการ
ทํางานและองค์กรในภาพรวมในระดบัมาก รองลงมา 

.  % มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง  และ 

. % มีความพึงพอใจในระดับมากทีสุด  ทังนี
บรษิัทจะดําเนินการให้มกีารสํารวจอย่างต่อเนืองใน
ทุกๆปี เพอืนําผลการสาํรวจทไีดไ้ปปรบัปรุงระบบการ
บรหิารงานต่อไป 

 
บริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชนั จํากัด (มหาชน)  
ยดึมนัในการทจีะปรบัปรุงประสทิธภิาพและคุณภาพการ
ทํางานอย่างต่อเนือง ด้วยการรกัษาคุณภาพการบรกิาร
ด้วยมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 
9001:2015 ซึงบริษัทฯ ได้ร ับการรับรองจาก สถาบัน
รับรองมาตรฐานไอเอสโอ : สรอ. หรือ Management 
System Certification Institute (Thailand) : MASCI 

บรษิัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชนั จํากัด (มหาชน) 
มนีโยบายในการพฒันาบุคลากรอย่างต่อเนือง เพอื
ส่งเสรมิให้บุคลากรมคีวามรู้และความสามารถในการ
ทํางานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้จดัให้มีการ
อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรภายในบริษัทอยู่ เสมอ 
รวมถึงผลกัดนัและส่งเสรมิให้มกีารอบรมจากภายใน
และภายนอกองคก์รอย่างต่อเนือง เพอืพฒันาศกัยภาพ
เพิมเติมทกัษะทจีําเป็นต้องการปฏิบตัิงาน พร้อมทงั
ส่งเสรมิใหบุ้คลากรมสี่วนร่วมในการกําหนดหลกัสูตรที
มกีารจดัอบรม โดยในปี  ไดม้กีารสํารวจ Training 
Need ในกลุ่มพนักงาน ซงึมพีนักงาน .  % จาก
จาํนวนพนกังานทงัหมดททีําแบบสํารวจ  

การจัดอบรมภายใน 

31ครั้ง  
จํานวนพนักงาน 

ที่เขารับการอบรม 

1,244 คน  

การจัดอบรมภายนอก 

35 ครั้ง  

จํานวนชั่วโมงรวม 

ทั้งหมดในการอบรม 

5,798 ชั่วโมง  
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เป็นโครงการทพีฒันาผูบ้รหิารและหวัหน้างานใหเ้ป็นผูนํ้า
ทีดี รู้จ ักใช้ทักษะความเป็นผู้นําในการบริหารจัดการ
ทมีงานของตน ให้สามารถทํางานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ
และประสิทธิผลสูงสุด ด้านการปรับทัศนคติการใช้
ยุทธวิธีทางการสือสารทีดี ปรับบรรยากาศในการ
ทํางาน พัฒนาจุดแข็งและแก้ไขจุดอ่อน เพือสร้าง
ทีมงานทีเข็มแข็ง  หล่ อหลอมให้ เกิดทีมงานทีมี
ความสามารถ กระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจในการ
ปฏบิตังิาน เพอืพฒันาทมีงานแต่ละส่วนให้มศีกัยภาพ
ในการปฏบิตังิาน ทจีะนําพาองคก์รไปสู่เป้าหมายอย่าง
ยงัยนื 

บรษิัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชนั จํากัด (มหาชน)  
ได้ตระหนักและให้ความสําคญัในการก้าวเข้าสู่สงัคม
สูงอายุ (Aging Society) ของประเทศไทย โดยเฉพาะมติิ
ดา้นแรงงานทมีแีนวโน้มจะลดลงในอนาคต จงึมนีโยบาย
ส่งเสรมิการต่ออายุพนักงานทเีกษียณ เพราะบรษิัทฯ 
เลง็เหน็ว่าพนักงานทเีกษียณหลายคนยงัเป็นผูม้คีวามรู้
และความเชยีวชาญเฉพาะด้าน ซงึยงัสามารถทํางานได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ บรษิทัฯ จงึไดเ้ปิดโอกาสใหม้กีาร
จ้างงานหลังเกษียณอายุ โดยเริมใช้ตังแต่ปี  
ทงันพีนกังานทไีดร้บัการต่ออายุจะพจิารณาจากความ
เหมาะสมของลกัษณะงาน ความสามารถ และจาํนวน
พนักงานทีเกษียณอายุในแต่ละปี โดยในปี   
มกีารจา้งงานต่อกบัพนกังานระดบัผูบ้รหิาร จาํนวน  
ท่าน และคาดว่าในอนาคตยงัคงมีนโยบายการจ้าง
งานพนกังานทเีกษยีณอายเุพมิขนึ  

บริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชัน จํากัด (มหาชน)  
มแีนวทางในการสรรหาและคดัเลอืกพนักงานให้เป็นไป
ตามโครงสรา้ง ทศิทางการดําเนินงานของบรษิทัฯ โดยมี
กระบวนการสรรหาทเีป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม 
โดยไม่คํานึงถงึ เพศ เชอืชาติ ศาสนา สถาบนัการศึกษา 
รวมถงึความสมัพนัธส์่วนบุคคลและสทิธพิเิศษใดๆ และให้
ความสาํคญักบัความสามารถของตวับุคคล ปัจจุบนับรษิทั
มพีนกังานทงัหมด  คน และมพีนักงานลาออกคดิเป็น 

. % ต่อปี (ขอ้มลู ณ วนัท ี  เดอืนธนัวาคม ) 

พนักงานหญิง (216 คน) 

51.67%  
พนักงานชาย (202 คน) 

48.33%  
 

เพือปลูกฝังให้บุคลากรรู้จ ักการประหยัด อดออมและ
ช่วยเหลอืบุคลากรผู้ทมีปัีญหาทางด้านการเงนิ อีกทงั
ส่งเสรมิให้บุคลากรมีวินัยทางการเงินทดีี ครอบคลุม 
ไปกบัการให้ความรูเ้รอืงการออมเงนิและการวางแผน
ทางการเงนิอย่างถูกต้องภายใต้ “โครงการรณรงคส์รา้ง
วนิยัทางการเงนิ” 

สมาชิกสหกรณฯ 

42.14% 
จากจํานวนพนักงานทัง้หมด  
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จดัตังขนึเพือรณรงค์ให้พนักงานตระหนัก และปลูกฝัง
ค่านิยม นิสยัในการอดออม มวีนิัยในการใช้จ่าย รูจ้กัเก็บ
และใช้เงินอย่างถูกวิธี การวางแผนทางการเง ินเมือ
เกษียณ  อีกทงัยงัสร้างความรูค้วามเข้าใจในการทจีะนํา
เงนิออมทมีไีปลงทุน รวมถงึสามารถนําความรูท้ไีด้รบัไป
ใช้หรอืแนะนําคนในครอบครวั คนรอบข้าง ในเรอืงการ
ออมได้อีกด้วย นอกจากนียงัส่งเสริมให้พนักงานมกีาร
พฒันาต่อยอดทําอาชีพเสรมิเพอืเพิมรายได้ โดยอบรม
การฝึกอาชพีด้านการทําอาหารและขนม บรษิทั อนิเตอร์
ลงิค ์คอมมวินิเคชนั จาํกดั (มหาชน) ใหแ้ก่พนักงานอย่าง
ต่อเนอืง 

 
เป็นกิจกรรมทีจดัขนึเพือให้บุคลากรในองค์กรได้ผ่อน
คลายความเครียดจากการปฏิบัติงาน เสริมสร้าง
ความสมัพนัธ ์ความสามคัครีะหว่างพนักงานและผูบ้รหิาร
ผ่านกจิกรรมสนัทนาการต่างๆ เช่น กฬีาส ีกจิกรรมแรลล ี
เป็นต้น นอกเหนือไปจากนนัยงัถอืเป็นโอกาสอนัดใีนการ
ทีจะนําบุคลากรทงัองค์กรไปร่วมกันทํากิจกรรม CSR 
นอกสถานท ีเช่น ปล่อยเต่าทะเล ปลกูป่าชายเลน ฯลฯ 

เป็นกิจกรรมเพอืขดัเกลาจติใจและพฒันาคุณภาพชีวิต 
โดยจะเน้นการบรรยายให้ความรูเ้กยีวกบัการดําเนินชวีติ
ให้กบัพนักงานในองคก์ร ปรบัเปลยีนทศันคตใินด้านบวก 
สอนปฏบิตัธิรรม และเจรญิวปัิสสนากรรมฐาน ซงึจะมกีาร
ดําเนินกจิกรรมทงัภายในและภายนอกสถานทตีามความ
เหมาะสม 

เป็นกิจกรรมทีจัดขึนโดยมีวัตถุประสงค์ให้พนักงาน
สามารถนําหลกัธรรมมาปฏบิตัิและประยุกต์ใช้ในการ
ทํางาน อีกทงัเป็นการปลูกจติสํานึกให้ตรงกบัค่านิยม
ของบรษิทั คอื “คนด ีคนเก่ง” 

 
บริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชัน จํากัด (มหาชน) 
เลง็เหน็ความสําคญัของการสรา้งคุณภาพชวีติทดีขีอง 
พนักงานในด้านทีอยู่อาศัย  บริษัทฯ  จึงได้จัดทํา
โครงการเงนิกู้เพอืทอียู่อาศัย โดยดําเนินการร่วมกับ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพอืส่งเสรมิให้พนักงานมทีี
อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง และสร้างโอกาสให้พนักงาน
สามารถเขา้ถงึแหล่งสนิเชอืทอียู่อาศยัในอตัราดอกเบยี
พเิศษ 

พนักงานท่ีเขารวมโครงการ 

เงินกูเพื่อที่อยูอาศัย 

26.19% 
จากจํานวนพนักงานทัง้หมด  
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ความพึงพอใจประจําปโดยรวมของลูกคาตองไมนอยกวา 90 %    
จัดกิจกรรมการอบรมและแลกเปล่ียนความรูนวัตกรรมการท่ีเกี่ยวของ
กับเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับสถาบันการศึกษา ลูกคา และบุคคลท่ัวไป
ใหสามารถเขาถึงองคความรู จํานวน 100 คร้ังตอป  

 บรษิัท อินเตอร์ลงิค์ คอมมิวนิเคชนั จํากัด (มหาชน)  
มีความมุ่งมนัทีจะแสวงหาสินค้าและบริการให้ตรงต่อ
ความต้องการของผู้บริโภคอย่างสมําเสมอ โดยอาศัย
นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นเครอืงมอืในการ
พฒันาช่องทางการเขา้ถงึสนิคา้และบรกิาร เพอืประโยชน์
สูงสุดของลูกค้า อีกมกีารบรหิารความสมัพนัธ์กบัลูกค้า
เพอืรกัษาความเชอืมนัและความพงึพอใจของลูกคา้ โดยมี
การจดัตงัหน่วยงานดูแลรบัผดิชอบในการใหข้อ้เสนอแนะ
เกยีวกบัสนิคา้และบรกิาร ใหค้าํปรกึษาเกยีวกบัผลติภณัฑ์ 
วิธีการแก้ไขปัญหา พร้อมทังให้ความสําคัญต่อการ
รับประกันสินค้าและบริหารภายใต้เงือนไข เวลาที
เหมาะสม มรีะบบการรบัข้อร้องเรยีนเกยีวกบัสนิค้าและ
บรกิาร ผ่านช่องทางการรบัขอ้รอ้งเรยีนหลายช่องทาง เช่น 
เวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ อเีมล และโทรศพัท์ ประกอบกบัจดั
ใหม้กีารประเมนิความพงึพอใจของลูกคา้ในทุกผลติภณัฑ์
และบรกิารเป็นประจําในทุกปี เพอืทจีะได้นํามาปรบัปรุง
สนิคา้และบรกิารใหม้คีุณภาพดขีนึอย่างต่อเนือง 
 

 
 นอกจากนี บริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชนั จํากัด 
(มหาชน)  มีเป้าหมายในการนําเทคโนโลยี มาพัฒนา
ประเทศไทย มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิมให้กับสินค้าและ
บรกิาร ในแง่ทก่ีอให้เกิดนวตักรรมทผีลต่อการขบัเคลอืน 
ทงัทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสงิแวดล้อม ไปพรอ้มกบั 
การพฒันาประเทศ มกีารดําเนินการส่งเสรมิและสนับสนุน
การเผยแพร่นวัตกรรมจากการดําเนินธุรกิจ ทงัในระดับ
กระบวนการทํางาน และ ในระดับความร่วมมือระหว่าง
องค์กร  รวมถึง มกีารพฒันานวตักรรมทมีสี่วนช่วยแก้ไข 
และสามารถตอบสนองความต้องการของสงัคม  เพอืรองรบั
กบัการพฒันาทางดา้นเทคโนโลย ี ทมีกีารเปลยีนแปลงอยู่
ตลอดเวลา 
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บรษิัท อินเตอร์ลงิค์ คอมมวินิเคชนั จํากัด (มหาชน)  
ให้ความสําคัญกับการสร้างความพึงพอใจ และการ
ให้บริการกับลูกค้า จงึ โดยจดัทําแบบสอบถาม เพือ
ประเมนิและรบัฟังความคดิเหน็จากลูกค้า เพอืทจีะได้
นํามาปรบัปรุงสนิคา้ และการใหบ้รกิารใหม้คีุณภาพทดีี
ขนึอยา่งต่อเนือง โดยบรษิทัฯ ไดท้ําการสํารวจความพงึ
พอใจเป็นประจําทุกปี  โดยในปี  บริษัทฯ ได้
ดําเนินสํารวจความพงึพอใจลูกคา้ พบว่า ลูกคา้มคีวาม
พงึพอใจโดยรวมเฉลยีในระดบั % - % ซงึถอืว่าอยู่
ในระดบัดเียยีม 

มทีมีเลขาฝ่ายขายทผี่านมาอบรมทงัดา้นเทคนิคและ
การบรกิาร การใหข้อ้มลูทางเทคนิค การตอบรบัการ
สงัซอืการประสานงานการจดัส่งสนิคา้และการจดัส่ง
สนิค้าถงึมอืลูกคา้ พรอ้มทงัยงัเป็นศูนยก์ลางในการ
รับข้อความและติดตามงานแทนพนักงานขาย  
เพอืใหบ้รกิารลกูคา้ไดอ้ยา่งรวดเรว็  

เพอืพฒันาไปสู่การสร้างนวตักรรม และการเรยีนรู ้
บรษิทั อนิเตอรล์งิค ์คอมมวินิเคชนั จาํกดั (มหาชน) ได้
ก่อตงั Lab Cabling เพอืค้นคว้า วจิยั และพฒันา
วเิคราะหค์วามแตกต่างระหว่างอุปกรณ์ โดยทดสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วย เครืองมือทดสอบทีมี
ประสิทธิภาพสูง รวมทงัทดสอบความเสถียรของ
อุปกรณ์ต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทกีําหนด 

 

มกีารออกแบบและพฒันาระบบ 
iClaim เพอืเป็นเครอืงทใีช้ใน
การอํานวยความสะดวกให้แก่
ลกูคา้ในการบรกิารหลงัการขาย 
โดยลกูคา้สามารถตรวจสอบ  

สถานการณ์ซ่อมบํารุงและระยะเวลาในการซ่อม
บาํรงุในตลอดเวลา โดยทรีะบบจะมกีารจดัเกบ็ขอ้มลู
การซ่อมบาํรงุไวเ้พอืใชเ้ป็นฐานขอ้มลูต่อไป 

ความพึงพอใจดานผลิตภัณฑ 98.5% 

ความพึงพอใจดานราคาของผลิตภัณฑ  98.0% 

ความพึงพอใจดานการบริการ 99.0% 

ความพึงพอใจดานการตลาด 97.0% 

จากความรับผิดชอบในสินคาและบริการ
อยางสมํ่าเสมอ ทําใหในป 2561 ลูกคามี
ความพึงพอใจในการดําเนินงานของบริษัท
อยูในระดับ 97.0% - 99.0% ซึ่งถือวาอยูใน
ระดับดีมาก ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี  
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เพือให้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียได้รู้จ ักกับเทคโนโลยีที
เกียวข้องกับสายสัญญาณ และเป็นการเผยแพร่
นวตักรรมด้านการสอืสารโทรคมนาคมของประเทศ 
บรษิทั อนิเตอรล์งิค์ คอมมวินิเคชนั จํากดั (มหาชน) 
จงึไดร้บัอบรมสมัมนา ใหค้วามรู ้อพัเดทความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยดีา้นสญัญาณทงั UTP, FIBER OPTIC, 
CCTV, LINK RACK, TELEPHONE และ MEDIA & 
VIDEO CONVERTER  ให้แก่ หน่วยงานราชการ  
รฐัวสิาหกิจ  นักศกึษา ผู้รบัเหมา และบุคคลทวัไปที
สนใจ  โดยมีทีมวิศวกรผู้ เชียวชาญจาก บริษัท 
อินเตอร์ลงิค์ คอมมิวนิเคชนั จํากัด (มหาชน) เป็น
วิทยากรบรรยายในหัวข้อ ต่างๆ  เช่น Network 
Solution Demo ,CCTV Solution เป็นตน้  

ในป 2561มีผูเขารวม 
สัมมนาฯ กวา  

400 คน/ป 
Campus Tour  
บรษิัท อินเตอร์ลงิค์ คอมมวินิเคชนั จํากัด 

(มหาชน) จดัให้มโีครงการ Campus Tour  ตาม
สถาบันระดับอุดมศึกษา และ อาชีวศึกษา ทัว
ประเทศ เพอืเผยแพร่ความรูด้า้นระบบสายสญัญาณ
คอมพิวเตอร์และระบบโทรคมนาคม โดย มีทีม
วศิวกรผูเ้ชยีวชาญจากบรษิทั เดนิทางไปบรรยายให้
ความรู้เกียวกับเทคโนโลยดี้านสายสญัญาณ และ
เปิดโอกาสให้นักเรยีน นักศึกษา ได้ทดลองทํางาน
กบัอุปกรณ์และเครอืงมอืต่างๆ เช่น การทดลองเข้า
หวัต่อเขา้กบัสายสญัญาณ เป็นตน้  

อีกทงัเป็นบรษิัทฯ ยงัเป็นส่วนหนึงในการ
ผลดัดนัและวางหลกัสูตร Network Cabling ร่วมกบั
สถาบันการศึกษา  เพือยกระดับทักษะด้ าน
สายสญัญาณให้กบักลุ่มนักเรยีน นักศกึษาทจีะออก
สู่ตลาดแรงงานในอนาคต โดยปัจจุบนัไดด้ําเนินการ
วางหลกัสูตรร่วมกับ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระ
จอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้พระนครเหนือ สถาบนัเทคโนโลยจีติรลดา และ
วทิยาลยัเทคนิคดอนเมอืง เป็นตน้  

จํานวนผูไดรับประโยชน 
จากโครงการกวา 

1,670 คน/ป 
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Cabling Contest  
โครงการ Cabling Contest เป็นการแข่งขนัสุดยอด
ฝีมือสายสัญญาณในเมืองไทย จดัขนึเพอืให้นิสิต 
นักศกึษาทวัประเทศ ไดม้โีอกาสแสดงศกัยภาพ อกี
ทงัส่งเสรมินิสติ นักศกึษาทมีคีวามสามารถทางดา้น
เทคโนโลย ีเป็นตวัแทนในการแข่งขนัระดบัเวทโีลก 
ร่วมถึงเป็นการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาให้
ทัดเทียมระดับนานาชาติ สู่มาตรฐานสากล โดย
ได้ร ับความร่วมมือจากทางกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงแรงงาน กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสือสารและสํานักนายกรัฐมนตรี โดยม ี
นักเรยีนในระดบัอาชวีศกึษาและอุดมศกึษา สมคัรเขา้
รว่มโครงการกว่า  คน จากทวัประเทศ ทงันีสําหรบั
ผูช้นะจะไดร้บัโอกาสไปแข่งขนัในเวท ีWorld Skill Asian 

ซงึถูกจดัขนึโดยสํานักงานโครงการพฒันาฝีมอืแรงงาน
แห่งภาคพนืเอเวียแปซฟิิค (ILO/APSDEP) พร้อมกับ
โอกาสในการทาํงานรว่มกบั กลุ่มบรษิทัอนิเตอรล์งิค ์ 

 
ปัจจุบนั มทีงัหมด  หลกัสูตร โดยอบรมให้ความรู ้
ส่งเสริม แนะนํา ข้อมูลการใช้งาน และวิธีการใช้ที
เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ทุกประเภทของบริษัทฯ 
ให้แก่ผู้บรโิภค เพอืให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการ
เลอืกใชง้านอย่างถูกต้องและเกดิประสทิธภิาพในการ
ใชง้านอยา่งสงูสุด 

LINK Basic of Open Cabling (LBC) 
เป็นหลักสูตรทีจัดขึนสําหรับ บุคคลทัวไป

พนักงานขายและการตลาด พนักงานจดัซอื ช่าง
เทคนิค ช่างไฟฟ้า ช่างอาคาร เจา้หน้าท ีIT เขา้รบั
การอบรมเพอืสรา้งความเขา้ใจพนืฐานเบอืงต้นในการ
เลอืกใชส้ายสญัญาณ 

เป็นหลกัสูตรทจีดัขนึเพอืให้ผู้เขา้รบัการอบรมมคีวามรู ้
ความเข้ า ใจหลักการ เบืองต้ น  ในกา ร เ ลือ ก ใช้
สายสัญญาณและอุปกรณ์ ในการเดินสายสัญญาณ
คอมพวิเตอร ์ทงัระบบสาย LAN และระบบสาย Fiber 

Optic ไดถู้กตอ้ง รวมถงึความรูเ้รอืงสายสญัญาณกลอ้ง
วงจรปิด (Coaxial) สายสญัญาณโทรศพัท์ อุปกรณ์ที
ต้องใช้กับระบบสายสัญญาณได้อย่างถูกต้อง และ
พนืฐานของตู้เก็บอุปกรณ์สอืสาร (Rack) ทใีชใ้นระบบ
สายสญัญาณ โดยมกีารใหข้อ้มลูอย่างครบถ้วน ตรงต่อ
ความเ ป็นจริง  ทัง ในด้านคุณภาพ  วิธีการเลือก
ผลติภณัฑอ์ยา่งคุม้ค่า ราคาทเีหมาะสม การใชง้านและ
บาํรงุรกัษา อนัจะก่อใหเ้กดิประสทิธภิาพในการใชง้าน 
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LINK Advanced Copper Installation Terminate 
& Test LINK Advanced Copper Installation 
Terminate & Test (LAC) 
เ ป็นหลักสูตรทีจัดขึนเพือให้ผู้ เข้ารับการ

ฝึกอบรมมคีวามรู้ ความเข้าใจในระบบสายสญัญาณ 
UTP, Coaxial, Telephone และระบบ PoE อย่างถ่อง
แท้ เพอืการใช้เครอืงมอืได้อย่างเหมาะสม และเข้าใจ
ในระบบทดสอบทถีูกต้องตามมาตรฐานสากล รวมไป
ถงึการไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิแบบมอือาชพี 

LINK Professional Design & Analysis Open 
Cabling (LPD) 
เป็นหลกัสูตรทจีดัขนึสําหรบั วศิวกรมอือาชพี

วศิวกรผูอ้อกแบบและควบคุม IT Manager วศิวกรระบบ
คอมพวิเตอรห์รอืวศิวกรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสือสาร เพือให้เข้าใจแก่นของระบบสายสัญญาณ 
โดยเฉพาะการออกแบบและวเิคราะห์ระบบสายสญัญาณ 
Open Cabling สําหรบัทุกสภาพการใชง้านมาตรฐานของ
ระบบสายสัญญาณ โครงสร้างพืนฐานของระบบ
สายสญัญาณ การวเิคราะหล์กัษณะคุณสมบตัต่ิางๆ การ
ทดสอบ การแก้ไขปัญหาระบบสายสญัญาณ UTP และ
ระบบสายสญัญาณ Fiber Optic รวมทงัหลักการ
ออกแบบระบบสายสัญญาณเพือให้การใช้งานเป็นไป
อยา่งถูกตอ้งและตามมาตรฐานสากล 

 

LINK Advanced Fiber Optic Installation 
Terminate & Test (LAF) 
เป็นหลักสูตรทีจัดขึนเพือให้ผู้เข้าร่วมการ

ฝึกอบรม มคีวามรู ้ความเขา้ใจในระบบ Fiber Optic 
และ FTTH การเชอืมต่อสายสญัญาณกบัหวัต่อ โดย
สามารถใช้เครอืงมือได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และ
สามารถตดิตงัระบบสายสญัญาณกบัอุปกรณ์พกัสายได้
ทงัสาย Fiber Optic FDU, เต้ารบัและเครอืงมอือนืๆ 
รวมทงัยงัไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิเยยีงมอือาชพี 

LINK Implement Solution & Installation 
(LIS) 
เ ป็นหลักสูตรทีจัดขึนเพือให้ผู้ เข้ารับการ

ฝึกอบรมมคีวามรู้ความเข้าใจในการนําสายสญัญาณ
ไปตดิตงัได้อย่างถูกต้อง อกีทงัยงัสามารถนําอุปกรณ์
มาประยุกต์ใช้ ในระบบสายสญัญาณอย่างเหมาะสม
ตรงกบัมาตรฐานสากล หรอืเป็นไปตามคําแนะนําของ
ผลติภณัฑ ์

จํานวนผูไดรับประโยชน 
จากโครงการกวา 

5,250 คน/ป 
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สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมพฒันาชุมชนและสังคม ผานการอบรมสัมมนา (Training Course) การถายทอดองคความรู  
ในรูปแบบการฝกอบรม สัมมนา และการจัดกิจกรรมสงเสริมการเขาถึงทางการศึกษารวมกับมูลนิธิอินเตอรล้ิงคใหใจ 
พนักงานจิตอาสาภายในองคกรตองเพิ่มข้ึน 20% จากพนักงานท้ังหมด 

ตลอดระยะเวลา  ปีทผี่านมา บรษิทั 
อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชัน จํากัด 
(มหาชน) มีความมุ่งมันทีจะพัฒนา
ชมุชนและสงัคมทงัภายในและภายนอก
องค์กรควบคู่ไปกับการดําเนินธุรกิจ
ขององค์กร  มุ่ ง เ น้ นการส่ ง เสริม
การศกึษา การพฒันาทกัษะ การพฒันา
ฝีมอืแรงงาน รวมถึงการถ่ายทอดองค์
ความรู้จากการดําเนินธุ รกิจ โดย
เล็งเห็นว่าการดําเนินธุรกิจควบคู่กบั
การมสี่วนร่วมในการพฒันาชุมชนและ
สังคมไปพร้อมกัน จะสามารถทําให้
ธุรกจิเตบิโตไดอ้ยา่งต่อเนืองและยงัยนื 

 

ที ผ่ า น ม า บ ริ ษั ท  อิ น เ ต อ ร์ ลิ ง ค ์ 
คอมมวินิเคชนั จํากดั (มหาชน) ในฐานะ
กลุ่มธุรกจิในด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสอืสาร มกีารดาํเนินงานเกยีวกบั
การส่งเสรมิและสนับสนุนการมสี่วนร่วม
พฒันาชุมชนและสงัคมอย่างยงัยนื ผ่าน
การจดัอบรมสมัมนา (Training Course) 

ต่างๆ มุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู ้
ในรูปแบบ การฝึกอบรม  สัมมนาที
เกยีวขอ้งกบัระบบขา่ยสายสญัญาณและ
อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ทุกชนิด 

การเลอืกใชอุ้ปกรณ์และการตดิตงัอย่าง
ถกูตอ้ง โดยไมค่ดิคา่ใชจ้่าย  

 

รวมถึง การให้การสนับสนุนการศกึษา 
ผ่านโครงการ Campus Tour การพฒันา
ทกัษะและฝีมือแรงงาน ผ่านโครงการ 
(Cabling Contest) และการพัฒนา
คณุภาพชวีติของคนในสงัคมผ่านการจดั
กจิกรรมเพอืสงัคมต่างๆทงัภายในและ
ภายนอกองค์กร และม”ีมูลนิธิอินเตอร์
ลิงค์ให้ใจ” ดําเนินการหลักด้านการ
พัฒนาศักยภาพทางการศึกษาของ
เยาวชน ไทย เพอืพรอ้มเป็นกาํลงัสาํคญั
ในการพัฒนาประเทศต่ อไป  และ
ดําเนินการช่วยเหลือและสนับสนุนใน
การพฒันาสงัคมไทยอยา่งยงัยนื 
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โครงการพ่ีสอนนอง “ปลูกปญญา. . .พรอมมอบ
ความอบอุน” 84 โรงเรียน  ถวายแดพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

เป็นโครงการทเีน้นการแก้ไขปัญหาและ
สร้างการเปลียนแปลงอย่างยังยืน โดยไม่เน้นการ
สนับสนุนปัจจัยทางการเงิน  ส่ง เสริมและให้การ
สนบัสนุนดา้นการศกึษาแก่เดก็และเยาวชนทวัประเทศ  
ให้ความสําคญัต่อการเขา้ถงึเทคโนโลยสีารสนเทศทใีช้
ในการเรยีนการสอน ผ่านกจิกรรมการใหค้วามรู ้โดยครู
จิตอาสาจากพนักงานกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิงค์ การ
ปรบัปรงุและพฒันาอุปกรณ์ระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์
ระบบ LAN Network และอุปกรณ์เชอืมต่อเครอืข่าย
คอมพวิเตอร์ทจีําเป็นต่อการเรยีนการสอน  ตลอดจน
มอบสิงของทีจําเป็นต่อการเรียนรู้ อาทิ อุปกรณ์การ
เรยีน อุปกรณ์กฬีาต่างๆ ใหก้บัทางโรงเรยีน 

 ปัจจบุนัไดด้ําเนินโครงการมาแลว้กว่า  ปี 
มโีรงเรยีนทเีขา้รว่มโครงการกว่า  โรงเรยีน  โดยในปี 
พ.ศ.  มีแผนจะดําเนินโครงการเพิมขนึเป็น  
โรงเรยีน เพอืถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเดจ็
พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร 

ผลการดําเนินโครงการพี่สอนนองฯงฯ 

มีโรงเรียนเขารวม  
โครงการ 84 รร. 

จํานวนผูไดรับประโยชน 
จากโครงการกวา จากโครงการกวา

6,720 คน 

ครอบคลุมพ้ืนที่  ครอบคลุมพนท 

25 จังหวัด 

พนักงานจิตอาสา 

18.24 % 
จากจํานวนพนักงานทั้งหมด 

ชั่วโมงพนักงานจิตอาสา 

1,875 ชม. 
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โครงการพัฒนาครู  
โครงการพัฒนาครูเป็นโครงการที

ดําเนินการควบคู่ไปพร้อมกบัโครงการพสีอนน้องฯ โดย
เน้นการแลกเปลยีนความรู้และประสบการณ์การทํางาน 
รวมถึงเป็นการสร้างแรงบนัดาลใจและเพมิศกัยภาพของ
ครผููส้อนใหม้ปีระสทิธภิาพในการสอนเพมิขนึ เนืองจากครู
ถอืเป็นทรพัยากรบุคคลทมีคีวามสําคญัต่อการศกึษาของ
เดก็และเยาวชน การมคีรูทดี ี  คน สามารถสรา้งนักเรยีน
ทจีะเตบิโตไปเป็นทรพัยากรบุคคลทดีไีด้หลายคน ดงันัน
หากจะพัฒนาการศึกษาไทยให้มีคุณภาพ ครูถือเป็น
องค์ประกอบทสีําคญัส่วนหนึง ทจีําเป็นต้องมกีารพฒันา
ควบคู่ไปกบัการการพฒันานักเรยีน 

 ปัจจบุนัไดด้าํเนินโครงการมาแลว้กว่า  ปี 
มคีรผููส้อนเขา้รว่มโครงการทงัหมด  โรงเรยีน 

โครงการโรงเรียนตนแบบ 
เป็นการจดัประกวดโครงการด้านการส่งเสรมิ

การฝึกอาชพี การนําเอาภูมปัิญญาท้องถินหรอืจุดเด่นของ
ชุมชนมาต่อยอดสรา้งมูลค่าเพมิให้กบัผลติภณัฑ ์ส่งเสรมิให้
นักเรยีนได้ลงมอืปฏบิตัิงานจรงิ เรยีนรู้จากสถานการณ์จรงิ 
และนักเรยีนสามารถนําความรูด้งักล่าวไปใชไ้ด้ในการทํางาน
หรือแก้ไขปัญหาทีจะเกิดขึนในอนาคตได้ โดยคัดเลือก
โรงเรยีนในโครงการพสีอนน้อง “ปลูกปัญญาพรอ้มมอบความ
อบอุ่น”  โรงเรยีน ถวายพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหา
ภูมพิลอดุลยเดช สําหรบัโรงเรยีนทไีด้รบัการคดัเลือกเป็น
โรงเรยีนต้นแบบ จะไดร้บัทุนสนับสนุนในการดําเนินโครงการ
โรงเรยีนละ ,  บาท

ผลการดําเนินโครงการพัฒนาครูครู 

มีโรงเรียนเขารวม  
โครงการ 38 รร. โ

จํานวนผูไดรับประโยชน 
จากโครงการกวา 

950 คน 

โครงการโรงเรียนในฝน
เป็นการจดัประกวดโครงการด้านการจดัการ

สงิแวดลอ้มภายในโรงเรยีนอย่างยงัยนื โดยคดัเลอืกโรงเรยีน
ในโครงการพสีอนน้อง “ปลูกปัญญาพรอ้มมอบความอบอุ่น” 

 โรงเรยีน ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมมนิทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช สําหรับโรงเรียนทีได้รบัการคัดเลือกเป็น
โรงเรยีนในฝัน จะไดร้บัการปรบัปรุงอุปกรณ์ระบบเครอืข่าย
คอมพวิเตอร ์ระบบ LAN Network และอุปกรณ์เชอืมต่อ
เครอืข่ายคอมพวิเตอร ์อาท ิLan Utp Cable, Router wifi, 

Plug Boot, Hub/Switch รวมมลูค่ากว่า ,  บาท พรอ้ม
ทุนการศกึษามลูค่ากว่า ,  บาท
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โครงการ 1 โรงเรียน 1 ตนไม  
บรษิทั อนิเตอรล์งิค ์คอมมวินิเคชนั จาํกดั 

(มหาชน )  เล็ง เห็นความสํ าคัญของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม จึงได้จัดทํา
โครงการ  โรงเรยีน  ต้นไม ้เพอืเป็นการเพมิพนืทสีี
เขยีวและสรา้งสภาพแวดล้อมทเีหมาะสมต่อการเรยีนรู้
ดา้นสงิแวดลอ้ม รวมถงึปลกูฝังและสรา้งจติสํานึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่นักเรียน โดยจะ
ดําเนินงานควบคู่ไปกบัโรงเรยีนทีจดักจิกรรมโครงการ 
พีสอนน้องฯ และโครงการพัฒนาครู โดยเริมดําเนิน
โครงการตงัแต่ ปี พ.ศ.  ปัจจุบนัดําเนินโครงการ
มาแลว้กว่า  โรงเรยีน โครงการรักษส่ิงแวดลอม

ปัจจุบนัปัญหาดา้นสงิแวดลอ้มและการใช้
ทรพัยากรธรรมชาตอิย่างฟุ่มเฟือยกําลังเป็นทใีห้ความ
สนใจของหลายฝ่าย การใช้พลังงานมากเกินความ
จําเป็นซงึมผีลกระทบต่อระบบนิเวศของธรรมชาติจน
เกิดสภาวะโลกร้อนทีเป็นปัญหาใหญ่ของโลกอยู่ใน
ปัจจุบนั การแก้ปัญหาทถีูกต้องในปัจจุบนัและอนาคตก็
คือการปรบัเปลยีนวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติ
มากทสีุดและใช้พลงังานอย่างรูคุ้ณค่า ประหยดั และมี
ประสทิธภิาพสูงสุด จงึจดัโครงการรกัษ์สงิแวดล้อมขนึ
เพอืปลูกฝังจติสํานึกในการรกัษาสงิแวดล้อม ตระหนัก
ถึงความสําคญัของสิงแวดล้อมและส่งเสรมิการมสี่วน
รว่มในการดแูลรกัษาสงิแวดลอ้ม โดยมุ่งเน้นการปลูกฝัง
เดก็และเยาวชนทวัประเทศ มุ่งหวงัทจีะส่งเสรมิพฒันา
เยาวชน โดยเรมิจากการสรา้งรากฐานทดีแีก่เยาวชนใน
เรอืงของการรกัษาสิงแวดล้อม ปลูกฝังแนวคดิในการ
อนุรกัษ์สิงแวดล้อมเป็นตัวช่วยเสริมสร้างให้เยาวชน 
รูจ้กัถงึคุณค่าของสงิแวดลอ้มทงัในชุมชนของตนเองและ
สงัคมภายนอก เพอืเป็นกําลงัสําคญัในการพฒันาสงัคม 
และประเทศชาตใินอนาคตต่อไป 
 

มอบสาย Fiber Optic ใหก้บัสถาบนัการศกึษาทวัประเทศ 
เพือเป็นสือการเรียนการสอนและเป็นการส่งเสริม
กระบวนการเรยีนรูผ้่านระบบสาย Fiber Optic ซงึเป็น
สายสญัญาณทดีทีสีุดในปัจจุบนั นอกจากความมุ่งมนัใน
การทาํธุรกจิแลว้ บรษิทัฯ ยงัตระหนักถงึความสําคญัดา้น
การศึกษาของเยาวชนไทย ซงึถือเป็นทรพัยากรทมีคี่า
และสําคัญต้องการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยในปี 

 กลุ่มบรษิทั อนิเตอรล์งิค ์ไดด้ําเนินการบรจิาคสาย 
Fiber Optic ใหแ้ก่สถาบนัการศกึษาจาํนวนทงัสนิ  แห่ง 
เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่ 
วทิยาลยัเทคโนโลยพีชิญเกษม วทิยาลยัเทคโนโลยวีมิล
บริหารธุรกิจ และสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้า 
คุณทหารลาดกระบงั เป็นตน้ มลูค่ากว่า , ,  บาท 
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ภายในป 2565 ลดการใชพลังงานไฟฟาในสํานักงานและการปลอยกาซ
เรือนกระจกลง 15% เม่ือเทียบกับป 2560  
ภายในป 2565 ลดการใชนํ้าในสํานักงานลง 3% เม่ือเทียบกับป 2560  

“องค์กรสเีขยีว (Green Organization)” เป็นแนวทางที
บริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชัน จํากัด (มหาชน)
ยดึถือเป็นแนวปฏบิตัิมาตงัแต่ก่อตงัองค์กร มุ่งเน้นการ
พัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อมทัง
ภายในและภายนอกองค์กรตลอดห่วงโซ่คุณค่า มกีาร
ดําเนินการผ่านกิจกรรม โครงการต่างๆ เกยีวข้องด้าน
ความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิงแวดล้อมทงัในองค์กร 
และในพืนทีอืนทีองค์กรเข้าไปมีส่วนเกียวข้อง โดยมี
นโยบายและปฏิบัติตามหลักการส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ส่งเสริมการใช้
ทรพัยากรและพลงังานอยา่งรูคุ้ณค่า การลดผลกระทบต่อ
สงิแวดล้อมและไม่ทําลายระบบนิเวศน์มแีนวทางในการ
จัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการ
เลือกใช้วสัดุอุปกรณ์ เครอืงใช้สํานักงานทเีป็นมติรกับ
สงิแวดลอ้ม 

 
บรษิทั อนิเตอรล์งิค ์คอมมวินิเคชนั จาํกดั (มหาชน) ไดม้ี
กิจกรรมรณรงค์เพอืให้เกิดการใช้พลงังานอย่างรู้คุณค่า 
และคุ้มค่าเพือเป็นการลดใช้พลังงาน โดยกระตุ้นให้
พนักงานมสี่วนร่วมในการลดใช้พลงังานจากกระบวนการ
ปฏบิตัขิองตนเองผ่านสอืต่างๆ ของบรษิทั เช่น ดูแลระบบ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครืองใช้ภายในสํานักงาน ให้
พนักงานตงัระบบพกัหน้าจอหรอืปิดหน้าจอขณะไม่ใช้งาน 
การปิดไฟและถอดปลักหลังเลิกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ปิด
เครอืงปรบัอากาศในช่วงเวลาพักกลางวัน ปรบัอุณหภูมิ
เครอืงปรบัอากาศท ี  องศา ใชห้ลอดไฟประหยดัพลงังาน 
การรณรงค์ให้ใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์ เป็นต้น ทังนี
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปี  มีการใช้พลังงานไฟฟ้า 

,  กิโลวตัต์/ชวัโมง โดยมปีรมิาณลดลงจากปี  
.  %  
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มีการรณรงค์เพือลดการใช้นําทีไม่จําเป็น  ผ่านการ
ประชาสมัพนัธ์ การจดับอรด์นิทรรศการ เพอืเป็นการ
กระตุ้นจติสํานึกของพนักงานเก่า ปลูกฝังค่านิยมทดีี
ให้แก่พนักงานใหม่ ทําให้ในปี  มปีรมิาณการใช้
การใชนํ้า ,  ลกูบาศกเ์มตร  
 

 

ในปี  บรษิทั อนิเตอรล์งิค์ คอมมวินิเคชนั จํากดั 
(มหาชน) มกีารใช้พลงังานไฟฟ้า ,  กิโลวตัต์/
ชวัโมง ซงึจากการรณรงค์และผลกัดนัให้เกดิการสรา้ง
จิตสํานึกด้านการอนุรกัษ์พลังงานให้เกิดขึนภายใน
องค์กร ทําให้สามารถลดการใช้พลงังานไฟฟ้าได้ .  % 

และมีค่าเฉลียการใช้ไฟฟ้าต่อพนักงานหนึงคนลดลง  
.  % โดยในปี  บรษิทัมกีารปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

จากสาํนกังาน , .  ตนัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเท่า
ต่อปี ซงึมกีารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกลดลงจากปี  
. %  

คาเฉล่ียการใชพลังงานไฟฟา 
ตอพนักงานหน่ึงคน ลดลง  

16.75 % 
*เมื่อเปรียบเทียบกับขอมูลป 2560 

ผลการดําเนินโครงการาร 

คาเฉล่ียการใชน้ําตอ
พนักงานหนึ่งคน ลดลง  

1.59 % 
*เมื่อเปรียบเทียบกับขอมูลป 2560 

ป 2561 ลดการปลอยกาซ
เรือนกระจก  

4.21 % 
*เมื่อเปรียบเทียบกับขอมูลป 2560 

*หมายเหตุ ตัวเลขการคํานวณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกมาจากการคํานวณจากการใช้ไฟฟ้าและใช้นํา
ภายในสํานักงาน โดยใช้ Emission Factor ฉบบั 
Update ล่าสุด ขององค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืน
กระจก (องค์การมหาชน)  มาใช้เป็นเกณฑ์ในการ
คาํนวณ 
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ด้วยความใส่ใจในการใช้ทรพัยากรอย่างรู้คุณค่า บรษิัท 
อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชนั จํากัด (มหาชน)  จึงได้
กําหนดวธิกีารควบคุมและจดัการวสัดุเหลอืใช้ ขยะมลูฝอย
และของเสยีอนืๆ ยดึหลกัการใหพ้นักงานทุกคนปฏบิตังิาน
และทาํกจิกรรมทุกประเภทโดยใหเ้กดิขยะมลูฝอยน้อยทสีุด
มีการจัดการขยะอย่างถูกต้อง เริมต้นตังแต่การแยก
ประเภทขยะ รวมทงัการกําจดัทเีหมาะสมและถูกวธิ ีสาํหรบั
ขยะทีอาจส่งผลกระทบต่อสิงแวดล้อม ได้ว่าจ้างบริษัท
ผู้เชียวชาญ นําไปกําจัดต่อไปโดยคํานึงถึงวิธีกําจัดที
สอดคลอ้งกบักฎหมายทเีกยีวขอ้งเป็นสาํคญั ทงันเีน้นการรี
ไซเคลิขยะและสรา้งมูลค่าเพมิให้แก่ขยะ เช่น การแปรรูป
ไม้พาเลททีได้จากการขนส่งเป็น บ้านของเล่นเด็กเพือ
บริจาคให้แก่โรงเรียนทีขาดแคลน รวบรวมอุปกรณ์
สาํนกังานทใีชแ้ลว้ เช่น ลูกแมก็ซใ์ชแ้ลว้ ปฏทินิเก่าบรจิาค
ให้แก่หน่วยงานทีมคีวามต้องการเพอืใช้ในการทําขา
เทยีมและหนงัสอืเบลต่อไป   

บริจาคบานของเลนเด็กที่ไดจาก
การแปรรูปไมพาเลท  

3 หลัง 
บริจาคปฏิทินใชแลว กวา  
300 เลม ใหแกคณะครุศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

บริจาคลูกแม็กซใชแลว กวา 
48.4 กิโลกรัม ใหแกสมาคมคน
พิการทางการเคล่ือนไหวสากล 
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อาคารอนิเตอรล์งิค์ (Interlink Building) เป็นอาคาร
สาํนกังานใหญ่ของ บรษิทั อนิเตอรล์งิค ์คอมมวินิเคชนั 
จํากดั (มหาชน) ซงึได้รบัการออกแบบภายใต้แนวคดิ
ของอาคารยงัยนื (Sustainable Building) มกีารวาง
รูปแบบโครงสร้างด้วยการคํานึงถึงอรรถประโยชน์ 
ความปลอดภยั สภาพแวดล้อมทดีี และการประหยดั
พลงังานสูงสุด โดยใช้หลกัทดแทน บําบดัและอนุรกัษ์
มาเป็นแนวคิดในการสร้างอาคารและเลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ภายในสํานักงาน เน้นการใชแ้สงจากธรรมชาติ
ควบคู่กบัการใช้พลงังานไฟฟ้า โดยการออกแบบใหต้วั
อาคารมกีระจกล้อมรอบเพอืประหยดัการใช้พลงังาน
ไฟฟ้าตดิหน้าต่างประเภท Triple Glazed ฟิลม์กนัแสง 
และฉนวนกนัรอ้น (Insulation) ทกีระจก เพอืช่วยลด
ความร้อนและอุณหภูมิทีเกิดขึนกับอาคาร ทําให้
เครอืงปรบัอากาศใช้พลงังานในการทํางานน้อยลง ใช้
หลอดไฟประหยดัพลงังาน ควบคู่ไปกบัการใชแ้สงสว่าง
จากธรรมชาติ โดยระบบแสงสว่างทปีระหยดัพลงังาน
นันจะสามารถลดการผลิตความร้อนและลดความ
ตอ้งการใชค้วามเยน็จากเครอืงปรบัอากาศดว้ยทางหนึง
การตดิตงัถงับําบดันําเสยีเพอืบําบดันําเสยีทถีูกปล่อย
ออกจากอาคารก่อนปล่อยสู่ระบบสาธารณะ  การดูแล
รักษาความปลอดภัยและการป้องกันจากการเกิด 
อคัคภียัโดยการตดิตงัตวัจบัควนั (Smoke Detector)  

 

เน้นการใช้ทรพัยากรให้คุ้มค่าทสีุด การนําสงิของทใีช้
งานแล้วกลบัมาใช้งานอกี เพอืให้เกดิการใช้ทรพัยากร
อย่างรู้คุณค่า ไม่ทิงขว้างโดยไม่จําเป็น เช่นการใช้
เอกสารซํา การนํากระดาษรายงานทเีขยีนแล้ว  หน้า 
มาใช้ในหน้าทเีหลอืหรอือาจนํามาทําเป็นกระดาษโน๊ต 

บรษิัทรณรงค์การลดใช้กระดาษ การใช้ระบบ E-Slip 
แทนการพิมพ์ Slip เงนิเดือนเพอืเป็นการลดปรมิาณ
การใชก้ระดาษ เป็นตน้ 

หลัก 3Rs เปนหลักมาตรฐานสากลท่ีเปนแนว
ปฏิบัติที่ใชในการกําจัดเศษซากของเสีย ซึ่งเปน
แนวทางที่บริษัทฯนํามาใชเปนนโยบายในการ
ดําเนินงานเพื่อลดผลกระทบท่ีมีตอส่ิงแวดลอม
จากการปฏิบัติงานในกระบวนการทํางานตางๆ
ถือเปนกลไกในการพัฒนาองคกรอยางยั่งยืน
ดวยการใชหลักการจัดสรรทรัพยากรบุคคล
ผานการปลูกฝงแนวคิดพ้ืนฐานทางดานการ
ทํางานอยางใสใจตอสิ่งแวดลอม  
 1. Reduce (ลดการใช) คือ การลดการใช การบริโภค
ทรัพยากรท่ีไมจํ าเปน ลดการใช ส่ิงของฟุม เฟอย
ประหยัดพอเพียง และเลือกใช ให เหมาะสมกับความ
ตองการ 

2. REUSE (ใชซ้ํา) คือ การใชทรัพยากรใหคุมคาท่ีสุด  
การนําส่ิงของท่ีใชงานแลวกลับมาใชงานอีก เพื่อใหเกิด
การใชทรัพยากรอยางรูคุณคา ไมท้ิงขวางโดยไมจําเปน 

3. RECYCLE (รีไซเคิล) คือการนําวัสดุท่ีไมใชแลวมาแปร
รูปโดยกรรมวิธีตางๆ 

รายงานความย่ังยืนป 2561 

บริษัท อนิเตอรลิง้ค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 63 



 

  

จํานวนอุบัติเหตุถึงข้ันเสียชีวิตเทากับศูนยในทุกป 
สงเสริม ดูแลสุขภาวะและความปลอดภัยในสภาพแวดลอมการทํางาน
ของพนักงาน 

บรษิัท อินเตอร์ลงิค์ คอมมวินิเคชนั 
จํากดั (มหาชน) มวีสิยัทศัน์ทจีะเป็น
บริษัทผู้ นํ าทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสอืสาร ทเีติบโต 
ต่อเนือง และยงัยนื โดยตระหนักถึง
ความสาํคญัของคุณภาพ ความมนัคง 
อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ
สภาพแวดล้อมการทํางาน ซึงเป็น
องค์ประกอบสําคัญในการดําเนิน
ธุรกจิ เพอืนํามาซงึคุณภาพชวีติการ
ทํางาน และสุขภาพทดีขีองพนักงาน 

และลดความเสียงอันตราย และ
อุบตัเิหตุต่างๆ ของพนกังาน  

บรษิัท อินเตอร์ลงิค์ คอมมวินิเคชนั 
จํากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย  
ไ ด้ ส นั บ ส นุ น แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห ้
ผู้บริหาร และพนักงาน เข้าร่วม
อบรมการรกัษาความปลอดภยัใน
การทํางาน ทงันีบรษิทัฯ แต่งตงัให้
ปฏบิตัหิน้าท ีในระดบั จป. บรหิาร,  
จป.หวัหน้างาน และ จป. วิชาชีพ 
ทําหน้าทคีวบคุม ดูแล และบรหิาร
จดัการด้านความปลอดภัย อาชีว 

อนามยัและสภาพแวดล้อมในการ
ทาํงานอยา่งสมาํเสมอ 

และปรบัปรงุการดําเนินงานของธุรกจิ
ให้เกิดความปลอดภัย ตลอดจนให้
ความรู้ ใ นวิ ธี ก า รปฏิบัติ ง านที
ปลอดภัย จัดหาเครืองมืออุปกรณ์
ความปลอดภยัให้เพยีงพอกบัสภาพ
การทํางาน ตลอดจนแนะนําชแีจงให้
ทราบถึงสาเหตุ และวธิกีารป้องกัน 
เพอืให้บรรลุเป้าหมาย อนันํามาซงึ
คุณภ าพชี วิ ต ก า รทํ า ง า น แ ล ะ
สุขภาพทดีขีองพนักงานเป็นสําคญั 
โดยบรษิทัฯ ส่งเสรมิให้มกีารอบรม 
พฒันาความรูใ้นวธิกีารปฏบิตังิานที
ปลอดภยัอยา่งต่อเนอืง 
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การอบรมเพอืให้ความรูว้ธิกีารดบัเพลงิขนัต้น และนําไป
ปฏบิตัไิดจ้รงิเมอืเกดิเหตุฉุกเฉิน เช่น ความรูเ้กยีวกบัการ
เกิดอัคคีภยั การใช้อุปกรณ์ดบัเพลิง การปฐมพยาบาล
ฯลฯ ซงึมวีตัถุประสงคเ์พอืวางแผนและเตรยีมความพรอ้ม
ในการอพยพเมอืเกดิอคัคภียั โดยใหบุ้คลากรเขา้ไปอยู่ใน
สถานการณ์จําลองเพอืทจีะสามารถเตรยีมพรอ้ม ไม่ตนื
ตระหนก และไมป่ระมาทเมอืเกดิสถานการณ์จรงิ 

 

การตรวจสุขภาพและสภาวะทางจติใจของพนักงานตาม
วิธีทางการแพทย์เพือให้ทราบถึงความเหมาะสม และ
ผลกระทบต่อสุขภาพของลูกจ้างอันอาจเกิดจากการ
ทํางาน โดยการตรวจสุขภาพประจําปี เป็นการตรวจ
อาการเจบ็ป่วยหรอืความผดิปกติ อาท ินําหนัก ส่วนสูง 
ตรวจชีพจร ความดันโลหิต ไขมนัในเลือด มะเร็งปาก
มดลูก เอ็กซเรย์ปอด ตรวจสายตา ตรวจเต้านม ตรวจ
ปัสสาวะ ตรวจความหนาแน่นของกระดูก ตรวจคลนืหวัใจ 
เป็นตน้ 

สถิติการเกิดอุบัติเหตุในการทํางานน 

ทรัพยสินเสียหาย  

0 ครั้ง 
ไดรับบาดเจ็บถึง

ขั้นเสียชีวิต  ขนเสยชวต 

0 ครั้ง 
เกิดอุบัติเหตุและ
ไดรับบาดเจ็บ  ไดรบบาดเจบ 

2 ครั้ง 
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ตระหนัก คุมครอง และเคารพตอสิทธิมนุษยชนของผูมีสวนได
เสียทุกกลุม 

บรษิัท อินเตอร์ลงิค์ คอมมวินิเคชนั 
จํากัด (มหาชน) มีอุดมการณ์ในการ
ดําเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมยึดมนัใน
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและผู้มสี่วนได้
เสียทุกกลุ่มตามหลกับรรษัทภิบาลและ
จรรยาบรรณ ในด้านการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน จึงให้ความสําคัญต่อการ
ส่งเสรมิและพทิกัษ์สทิธมินุษยชนและผูม้ ี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยสนับสนุนและ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ตาม
มาตรฐานทงัในระดบัประเทศและสากลว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชนอย่ างเคร่ งครัด 
โดยเฉพาะอย่างยิงการสนับสนุนและ
ปฏิบัติตามข้อตกลง ปฏิญญาสากลว่า
ดว้ยสทิธมินุษยชน  

 

(United Nations Universal Declaration of 

Human Rights : UNDHR) และปฏญิญา
ว่าด้วยหลักการและสิทธิขนัพืนฐานใน
การทํางานขององค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ (The International Labor 

Organization (ILO) Declaration on 

Fundamental Principles and Rights at 

Work) ทําใหม้นัใจไดว้่าการดําเนินธุรกจิ
ของบรษิัทฯ ปลอดจากการละเมดิสิทธิ
มนุษยชน คณะกรรมการฯ จงึเหน็สมควร
ให้กําหนดนโยบายและแนวปฏบิตัิด้าน
สทิธมินุษยชนขนึ เพอืป้องกนัการละเมดิ
สทิธิมนุษยชนในทุกกิจกรรมทางธุรกิจ
ของบรษิทัฯ รวมถงึห่วงโซ่อุปทานและคู่
คา้ทางธุรกจิ 

ส่ ง เสริมให้ เกิดการเคารพสิทธิ
มนุษยชนทวัทงัองค์กร และสร้างความ
เชอืมนัใหพ้นักงานทุกคนและผูม้สี่วนได้
เสียทุกกลุ่ม ได้รบัการปฏิบัติ ปกป้อง 
และเคารพสทิธขินัพนืฐานอยา่งเท่าเทยีม
และเป็นธรรม หลกีเลยีงการกระทําทเีป็น
การละเมนิสิทธมินุษยชน บรษิัทฯ จงึมี
การกําหนดนโยบายสิทธิมนุษยชน 
ครอบคลุมดา้นต่างๆ ดงันี 

 

สิทธิแรงงานของพนักงาน 
สิทธิลูกคา 
สิทธิคูคาและพันธมิตรธุรกิจ 
สิทธิชุมชนและส่ิงแวดลอม   
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บรษิัท อนิเตอรล์งิค์ คอมมวินิเคชนั จํากดั (มหาชน) ได้
ปฏบิตัิตามกฎหมายแรงงานและการส่งเสรมิการพฒันา
คุณภาพชวีิตคนพิการ โดยการส่งเสรมิการจ้างงานและ
การสร้างอาชพีแก่ผู้พกิาร ซงึในปี  มแีผนทจีะจ้าง
งานและส่งเสริมอาชีพคนพิการ  โดยร่วมกับมูลนิธิ
นวัตกรรมทางสังคม ในการรับสมัครคนพิกา รเพือ
ดําเนินการจ้างงาน โดยในปี  มกีารดําเนินการจ้าง
งานคนพกิารไปแลว้  คน  

 

เนืองจากประเทศไทยไดป้ระกาศใชพ้ระราชบญัญตัคิวาม
เท่าเทยีมระหว่างเพศ พ.ศ.  ซงึคุ้มครองไม่ให้มกีาร
กระทําทเีลือกปฏิบัติโดยอ้างเรอืงเพศเข้ามาเกียวข้อง 
โดยไดม้กีารประกาศใชน้โยบายสทิธมินุษยชน เพอืใชเ้ป็น
แนวทางในการปฏบิตัใินด้านความเท่าเทยีมระหว่างเพศ 
ทงัการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน ความก้าวหน้าทาง
ตําแหน่งและอาชพี และสภาพการทํางานหรือสงิอํานวย
ความสะดวกต่างๆ 

 

บริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชัน จํากัด (มหาชน) 
ให้ความคุ้มครองดูแลและจดัสรรสวสัดกิารอย่างเหมาะสม
ให้กับบุคลากรทุกคนรวมทงัการคุ้มครองสถานภาพการ
ทํางานของบุคลากรในแต่ละส่วนงาน โดยจดัให้มกีารจ่าย
ค่าตอบแทนตามความเหมาะสม การจดัหาสวสัดกิารต่างๆ 

เช่น การบรกิารทางการแพทย์ ชุดฟอร์ม วนัหยุดวนัหยุด
ตามประเพณี วนัหยุดพกัผ่อนประจาํปี การทํางานล่วงเวลา 
การทํางานในวันหยุด วันลา วันลาป่วย วันลากิจ วันลา
คลอดบุตร วนัลาฝึกอบรม การร้องทุกข์ กองทุนสํารอง
เลียงชีพ ประกันกลุ่มรักษาพยาบาลรายปี การตรวจ
สุขภาพประจาํปี ประกนัสงัคม โบนัสประจาํปีสหกรณ์ออม
ทรัพย์ ส่งเสริมความปลอดภัยและสุขอนามัยในการ
ทํางาน  รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายการสร้าง
วฒันธรรมองค์กรใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรยีนรู ้“คนด ีคน
เก่ง” โดยเรมิจากการเปิดโอกาสใหพ้นักงานในแต่ละส่วน
งาน ได้เขา้รบัการฝึกอบรมหลกัสูตรต่างๆทงัภายในและ
ภายนอกองคก์รอยา่งต่อเนอืง 

 

บริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชัน  จํากัด (มหาชน) 
เคารพและปฏิบตัิตามหลกักฎหมายเรอืงสิทธมินุษยชน
อย่างเคร่งคดั โดยให้ความสําคญักบัการเคารพศักดิศรี
ความเป็นมนุษย ์สทิธ ิเสรภีาพ และความเสมอภาคของ
บุคคลทไีดร้บัการรบัรองหรอืคุม้ครองโดยพนักงานทุกคน
จะได้รบัการคุ้มครองตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย มกีลไกการคุม้ครอง เยยีวยา รอ้งทุกข ์ผ่านช่องทาง
ต่างๆ และให้ความเคารพในความแตกต่างทางด้าน
วฒันธรรม เพศ เชอืชาติ สญัชาติ การศึกษา ความเชอื 
และศาสนาของพนักงานแต่ละคนรวมถงึปลูกฝังจติสํานึก
ให้บุคลากรทุกส่วนงานปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน 
กํากบัดูแลไม่ให้เกดิปัญหาทอีาจมสี่วนให้เกดิการละเมดิ
สทิธ ิเสรภีาพ ทงัทางความคดิและการกระทาํคุม้ครอง 

การล่วงละเมดิหรอืเปิดเผยถ่ายโอนขอ้มลูส่วนบุคคล เช่น 
ประวตัิส่วนตัว ประวตัิสุขภาพ ประวตัิการทํางาน หรอื
ขอ้มูลส่วนตวัอนื ๆ ไปยงับุคคลทไีม่เกยีวขอ้ง ซงึอาจทํา
ให้ เกิดความเสียหายแก่ เจ้าของหรือบุคคลอืน ใด 
นอกจากน้ี  บริษัท อินเตอรล้ิงค คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด 
(มหาชน) กลไกเยียวยารองทุกขสําหรับพนักงาน  ผาน ชอง
ทางการติดตอ โดยตรงไปยัง ฝายทรัพยากรบุคคล โทร 
02-693-1222 ตอ 221   E-mail : personnel@interlink.co.th 
เพื่อเปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมแสดงขอคิดเห็น มีการ
สํารวจรับฟงความคิดเห็นจากพนักงานอยางสมํ่าเสมอ ท้ัง
แบบเปนทางการและไมเปนทางการ 
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GRI Content Index 
G4 

Indicator Description 
Page Omission 

/Note AR SR 
GENERAL STANDARA DISCLOSURES  
Strategy And Analysis  
G4-1 Statement from the most senior decision-maker of the organization 14 5-6  
G4-2 description of key impacts, risks, and opportunities 74-79 30-34  
Organizational Profile  
G4-3 Name of the organization. 43 8-9  
G4-4 Primary brands, products and services. 47-49 8-9  
G4-5 Location of the organization’s headquarters. 4 4  
G4-6 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 

- 4  

G4-7 Nature of ownership and legal form 44 10  
G4-8 Markets served (including geographic breakdown, sectors served, 

and types of customers and beneficiaries) 
49-50 -  

G4-9 Scale of the organization  45-46 -  
G4-10 Total number of employees by employment contract and gender 92 49  
G4-11 Percentage of total employees covered by collective bargaining 

agreements 
  Not 

reported 
G4-12 Describe the organization’s supply chain. - 36  
G4-13 Significant changes during the reporting period regarding the 

organization’s size, structure, ownership, or its supply chain  
93 12  

G4-14 Explanation of whether and how the precautionary approach or 
principle is addressed by the organization.  

94 20-27  

G4-15 List externally developed economic, environmental, and social 
charters, principles, or other initiatives to which the organization 
subscribes or which it endorses. 

12-13 11  

Identified Material Aspects And Boundaries  
G4-17 List all entities included in the organization’s consolidated financial 

statements or equivalent documents 
- 40-42  

ภาคผนวก 
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G4 
Indicator 

Description 
Page Omission 

/Note AR SR 
G4-18 Defining report content and topic Boundaries - 40-42  
G4-19 List all the material Aspect identified in the process for defining 

report content. 
- 40-42  

G4-20 For each material Aspect, report the Aspect Boundary within the 
organization. 

- 40-42  

G4-21 For each material Aspect, report the Aspect Boundary outside the 
organization. 

- 40-42  

G4-22 Report the effect of any restatements of information provided in 
previous reports, and the reasons for such restatements. 

- 40-42  

G4-23 Report significant changes from previous reporting periods in the 
Scope and Aspect Boundaries. 

- 40-42  

Stakeholder Engagement  
G4-24 List of stakeholder groups engaged by the organization. - 37-39  
G4-25 Basis for identification and selection of stakeholders with whom to 

engage.  
- 37-39  

G4-26 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. 

- 37-39  

G4-27 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. 

- 37-39  

Report Profile  
G4-28 Reporting period (such as fiscal or calendar year) for information 

provided. 
- 4  

G4-29 Date of most recent previous report (if any). - 4  
G4-30 Reporting cycle (such as annual, biennial). - 4  
G4-31 Contact point for questions regarding the report or its contents. - 4  
G4-32 “In accordance” option, GRI Index and report assurance - 4  
G4-33 Policy regarding report assurance   no external 

assurance 
Governance  
G4-34 Governance structure of the organization  40 23  
G4-35 Process for delegating authority for economic, environmental, and 

social topics from the highest governance body to senior 
executives and other employees. 

40 23  

G4-36 Indicate if executive-level is appointed with responsibility for 
economic, environmental, and social topics 

- 26-27  

G4-37 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. 

- 26-27  

รายงานความย่ังยืนป 2561 

บริษัท อนิเตอรลิง้ค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 69 



G4 
Indicator 

Description 
Page Omission 

/Note AR SR 
G4-38 Composition of the highest governance body and its committees. 40 23  
G4-39 Report whether the chair of the highest governance body is also 

an executive office. 
95 -  

G4-40 Nomination and selection processes for the highest governance 
body and its committees 

103-108 -  

G4-41 Report processes for the highest governance body to ensure 
conflicts of interest are avoided and managed. Whether conflicts 
of interest are disclosed to stakeholders 

138, 
140-141 

-  

G4-42 The highest governance body’s and senior executives’ roles in the 
development, approval, and updating of the organization’s 
purpose, value or mission statements, strategies, policies, and 
goals related to economic, environmental, and social impacts. 

96-97 14-18, 
26-28 

 

G4-43 Report the measures taken to develop and enhance the highest 
governance body’s collective knowledge of economic, 
environmental, and social topics. 

123-127 27,41-42  

G4-44 Report the processes for evaluation of the highest governance body’s 
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. 

110-113 -  

G4-45 a. Report the highest governance body’s role in the identification 
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. 

40 23  

G4-46 Report the highest governance body’s role in reviewing the 
effectiveness of the organization’s risk management processes for 
economic, environmental, and social topics. 

74-75 30  

G4-47 Report the frequency of the highest governance body’s review of 
economic, environmental, and social impacts, risks, and 
opportunities. 

109 -  

G4-48 Report the highest committee or position that formally reviews and 
approves the organization’s sustainability report and ensures that 
all material Aspects are covered. 

40 23,26-27  

G4-49 Report the process for communicating critical concerns to the 
highest governance body. 

- 40  

G4-50 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. 

- 37-39  
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G4 
Indicator 

Description 
Page Omission 

/Note AR SR 
G4-51 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. 

106-108 
 

118-119 

-  

G4-52 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. 

118-119 -  

Ethics And Integrity  
G4-56 Organization’s values, principles, standards, and norms of 

behavior such as codes of conduct and codes of ethics. 
140-149 22  

G4-57 Internal and external mechanisms for seeking advice on ethical 
and lawful behavior, and matters related to organizational 
integrity, such as helplines or advice lines.  

137 -  

G4-58 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 Generic Disclosures on Management Approach 49-52 27  
G4-EC1 Direct economic value generated and distributed 49-52 27  
G4-EC2 Financial implications and other risks and opportunities due to 

climate change 
- 30-34  

G4-EC3 Defined benefit plan obligations and other retirement plans 247-251 -  
Aspect : Indirect Economic Impacts  
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach - 5  
G4-EC7 Infrastructure investments and services supported 51-57 -  
G4-EC8 Significant indirect economic impacts 51-57 -  
Category : Environmental  
Aspect : Energy  
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach - 61-62  
G4-EN3 Energy consumption within the organization - 62  
G4-EN6 Reduction of energy consumption - 62  
Aspect : Water  
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach - 61-62  
G4-EN8 Total water withdrawal by source - 62  
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G4 
Indicator 

Description 
Page Omission 

/Note AR SR 
Category : Social  
Aspect : Employment  
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 92-93 47  
G4-LA1 New employee hires and employee turnover  - 49  
G4-LA2 Benefits provided to full-time employees that are not provided to 

temporary or part-time employees 
92-93 47-50  

G4-LA3 Return to work and retention rates after parental leave, by gender - 49  
Aspect : Occupational Health and Safety  
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 121 65-66  
G4-LA5 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 

- 65-66  

G4-LA6 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 

121 65-66  

Aspect : Training and Education  
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach - 47-50  
G4-LA9 Average hours of training per year per employee 122 48  
G4-LA10 Programs for upgrading employee skills and transition assistance 

programs 
122-123 48  

G4-LA11 Percentage of employees receiving regular performance and 
career development reviews 

122 48  

Aspect : Diversity and Equal Opportunity  
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 92-93 47-50  
G4-LA12 Diversity of governance bodies and employees 92-93 47-50  
SUB-CATEGORY : Human Rights  
Aspect : Human Rights Assessment  
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 130-140 66-67  
G4-HR1 
 

Significant investment agreements and contracts that include 
human rights clauses or that underwent human rights screening 

130-140 66-67  

G4-HR9 Operations that have been subject to human rights reviews or 
impact assessments 

130-140 66-67  

Aspect : Non-discrimination  
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 130-140 66-67  
G4-HR3 Incidents of discrimination and corrective actions taken 130-140 66-67  
Aspect : Child Labor  
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 130-140 66-67  
G4-HR5 Operations and suppliers at significant risk for incidents of child 

labor 
130-140 66-67  

Aspect : Forced or Compulsory Labor  
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 130-140 66-67  
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G4 
Indicator 

Description 
Page Omission 

/Note AR SR 
G4-HR6 Operations and suppliers at significant risk for incidents of forced 

or compulsory labor 
130-140 66-67  

SUB-CATEGORY : Society  
Aspect : Local Communities  
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 157-158 56  
G4-SO1 Operations with local community engagement, impact 

assessments, and development programs 
163-166 56-60  

G4-SO2 Operations with significant actual and potential negative impacts 
on local communities 

163-166 56-60  

Aspect : Anti-corruption  
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 134-135 24,44  
G4-SO3 Operations assessed for risks related to corruption 134-135 41,44  
G4-SO4 Communication and training about anti-corruption policies and 

procedures 
134-135 44  

G4-SO5 Confirmed incidents of corruption and actions taken 155 44  
SUB-CATEGORY : Product Responsibility  
Aspect : Customer Health and Safety  
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 121 65-66  
G4-PR1 Assessment of the health and safety impacts of product and 

service categories 
- 41-42, 

65-66 
 

Aspect : Marketing and Labeling  
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach - 45-46  
G4-PR3 Requirements for product and service information and labeling - 45-46  
Aspect : General Disclosures  
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach - 40  
G4-PR5 Approach to stakeholder engagement Key topics and concerns 

raised 
- 37-42  
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