


















บรษิทั อนิเตอรล์ิง้ค ์คอมมวินิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน)                                                                    รายงานการพฒันาเพื่อความยัง่ยนื 2562 | 08 

 

  

  บรษิัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมวินิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) เป็น

หน่ึงในบรษิทัจดทะเบยีนของไทย ทีด่ําเนินธุรกจิโดยนําแนวคดิ

การพฒันาอย่างยัง่ยนืมาเป็นหลกัในการดําเนินกจิการอย่างเป็น

รปูธรรม ภายใตเ้ป้าหมาย “เตบิโต ต่อเน่ือง และยัง่ยนื” ดว้ยการ

มุ่งมัน่ทีจ่ะดาํเนินการดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้มเพื่อใหเ้กดิความ

สมดุลกบัการเติบโตทางธุรกิจ โดยยึดหลกัการบรรษัทภิบาล 

เป็นพื้นฐานสําคัญสูงสุดในการดําเนินธุรกิจ อีกทัง้ยังมุ่งมัน่

พฒันา และเพิ่มคุณค่าตลอดห่วงโซ่คุณค่า รวมถึงการบริหาร

ความเสีย่งทีเ่หมาะสมในทุกมติ ิเพื่อการเจรญิเตบิโตอย่างมัน่คง

และยัง่ยนื 

บรษิทั อนิเตอรล์ิง้ค ์คอมมวินิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) ก่อตัง้

เมื่อปี 2530 เดิมชื่อ บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล (1987) จํากดั 

ดําเนินธุรกิจมากว่า 30 ปี ประกอบธุรกิจที่ เกี่ยวข้องกับ

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร โดยนําเขา้และจดัจําหน่าย

สายสญัญาฯ   สื่อสารคอมพวิเตอร์และโทรคมนาคม ให้บรกิาร

โครงข่ายวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง ติดตัง้โครงข่าย

โทรคมนาคม ให้บริการพื้นที่ดาต้าเซ็นเตอร์ รับออกแบบ/

ก่อสร้าง และรับเหมางานโครงการสายเคเบิ้ลใต้น้ําร่วมกบัใย

แกว้นําแสง รวมถงึงานโครงการระบบสายส่งไฟฟ้า สายไฟฟ้าใต้

ดนิ สถานีไฟฟ้าย่อย หรือโครงการที่เกี่ยวขอ้งกบัระบบไฟฟ้า

กําลงั ปัจจุบนับรษิัทฯ ไดข้ยายสาขาและศูนยก์ระจายสนิคา้อยู่

ทัว่ทุกภูมิภาคทัง้หมด 5 สาขา  ได้แก่ สาขาเชียงใหม่ สาขา

สงขลา สาขาภูเกต็ สาขาขอนแก่น และสาขาระยอง โดยมคีู่ค้า

และตวัแทนจาํหน่าย (Dealer) ไดแ้ก่ บรษิทั/หา้ง/รา้นคอมพวิเตอร ์

และอุปกรณ์เน็ตเวิร์ค ผู้ร ับเหมาติดตัง้ และร้านไฟฟ้าทัง้ใน

กรุงเทพ และต่างจงัหวดั กว่า 20,000 แห่ง  ปัจจุบนัมบีรษิัท 

อนิเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) มบีรษิัทในเครือ

อกี 2 บรษิทั มพีนกังานจาํนวนกว่า 1,328 คน*   

ขอมูลธุรกิจในเครืออินเตอรล้ิงค 

ILINK เปนหนึ่งในบรษิัทจดทะเบียน 

ของไทย ที่ดําเนินธุรกิจโดยนําแนวคิด 

การพัฒนาอยางย่ังยืนมาเปนหลักใน 

การดําเนินกิจการอยางเปนรูปธรรม  

ภายใตเปาหมาย 

เติบโต ตอเนื่อง และย่ังยืน 

 “ 

” 

* จาํนวนพนกังาน ประกอบดว้ย พนกังานบรษิทัอนิเตอรล์ิง้คค์อมมวินิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน)  
  และบรษิทัในเครอือนิเตอรล์ิง้ค ์



บรษิทั อนิเตอรล์ิง้ค ์คอมมวินิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน)                                                                    รายงานการพฒันาเพื่อความยัง่ยนื 2562 | 09 

 

  

กลุ่มบรษิทัอนิเตอรล์ิง้คฯ์ ประกอบดว้ย 3 ธุรกจิหลกั 

ไดแ้ก่  

:ธุรกจิจดัจําหน่ายสายสญัญาณ (Distribution) โดย 

บรษิทั อนิเตอรล์ิง้ค ์คอมมวินิเคชัน่จาํกดั (มหาชน)   

:ธุรกจิโทรคมนาคม (Telecom) โดยบรษิัท อนิเตอร์

ลิง้ค ์เทเลคอม จาํกดั (มหาชน) 

:ธุรกิจวิศวกรรมและโครงการพิเศษ (Engineering)  

โดยบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 

จาํกดั 

แต่อย่างไรกต็าม กลุ่มบริษัทอนิเตอร์ลิ้งค์ฯ ยงัคงใช้

กลยุทธท์ีจ่ะ Synergy บรษิทัในเครอืใหส้ามารถสนับสนุน

ธุรกิจหลกัทัง้สามธุรกิจให้มกีารเติบโตต่อเน่ืองและสร้าง

ความยัง่ยนืใหก้ลุ่มบรษิทัอนิเตอรล์ิง้คฯ์ ตลอดไป   

 

บริษทั อนิเตอรลิง้ค คอมมิวนเิคช่ัน จํากัด (มหาชน) 

ธุรกจิจดัจําหน่ายนับเป็นธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ โดย

บริษัทฯ เป็นผู้นําเข้าและผู้จ ัดจําหน่ายสายสัญญาณ

สื่อสารคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดใน

ประเทศไทยโดยจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชัน้นําที่เป็น 

อนัดบัต้นๆ ของโลกได้แก่ LINK และ AMP มีสนิค้า

ภาย ใต้ เ ครื่ อ งหมายการค้ า ของบริษั ทฯได้ แ ก่

19”GERMANYEXPORT RACK อีกทัง้ยงัมีสนิค้าที่

หลากหลายและครอบคลุมทุกการใช้ งาน ได้แ ก่

สายสญัญาณคอมพิวเตอร์และคอนเนคเตอร์ของระบบ 

LAN (UTP) Cabling, FIBER OPTIC, TELEPHONE 

Cabling, CCTV Cabling, TOOL & TESTER, F.O Media 

Converter, VIDEO Converter, Fire Alarm  และอุปกรณ์

การติดตัง้ที่เกี่ยวข้องกบัสายสญัญาณทุกชนิด ส่งผลให้

ปัจจุบัน บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด 

(มหาชน) กลายเป็นผู้นําในธุรกิจสายสญัญาณ และเป็น

สถาบนัรบัรองการติดตัง้ระบบสายสญัญาณ ซึ่งสามารถ

ออกใบรับรอง (Certificate) สําหรับการติดตัง้ระบบ

สายสญัญาณทีไ่ดร้บัมาตรฐานสากล 

 บริษัท อินเตอรลิ้งค เทเลคอม จํากัด (มหาชน) 

ธุรกจิโทรคมนาคม ผูใ้หบ้รกิารวงจรสื่อสารความเรว็

สงูไฟเบอร์ออฟตกิผ่านโครงข่าย Interlink Fiber Optic 

Network ทัว่ไทย ดําเนินธุรกิจด้านโทรคมนาคม ด้วย

อุปกรณ์ IP network equipment ทีท่นัสมยัทีสุ่ด โดยมี

เสน้ทางการวางโครงข่ายเสน้หลกัตามแนวรถไฟของการ

รถไฟแห่งประเทศไทย ครอบคลุม 77 จงัหวดั ทัว่ประเทศ

มีให้บริการด้านสื่อสารโทรคมนาคมที่ครอบคลุมในทุก

ดา้นการบรกิารดา้นขอ้มูล data service, บรกิารกระจาย

ขอ้มูลดา้นมลัตมิเีดยี(Multimedia), Broadcast Service, 

Managed Service, data center รวมถงึการใหบ้รกิาร

โครงข่าย Fiber Optic ขัน้สงู Multiprotocol.Label 

Switching : MPLS, Synchronous Digital  Hierarchy: 

SDH,Dense Wavelength Division Multiplexing : 

DWDM โดยมีศูนย์บริหารโครงข่าย (Network 

Management Center-NMC) และทมี OMCs ทีค่อยดูแล

ปฏบิตักิารตลอด 24 ชัว่โมง   

บรษิทั อนิเตอรล์ิง้ค ์เทเลคอม จาํกดั (มหาชน) ไดร้บั

ใบอนุญาตประกอบกจิการโทรคมนาคมแบบที ่3 ประเภท

มโีครงข่ายเป็นของตนเอง จากสํานักงานคณะกรรมการ

การกระจายเสีย ง  กิจการ โทรทัศ น์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เมื่อวนัที่ 8 พฤษภาคม 

2555 เป็นระยะเวลา15 ปี สิน้สุดวนัที ่7พฤษภาคม 2570 

ผลงานที่สร้างชื่อให้กับบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม 

จํากดั (มหาชน) ได้แก่การติดตัง้และการให้บรกิารวงจร 

Fiber Optic กบัองคก์รชัน้นําระดบัประเทศมากมาย อาท ิ

TOT,CAT,PEA รวมถึงงานสนามบินสุวรรณภูมิ โดย

ตัง้เป้าหมายที่จะเป็นผู้ให้บรกิารโครงข่าย Fiber Optic 

ทัว่ไทย เชื่อมต่อทันใจ ปลอดภัยวางใจได้ 100% 

นอกจากน้ี บรษิทั อนิเตอรล์ิง้ค ์เทเลคอม จํากดั (มหาชน) 

ยังมี Interlink Data Centerบริการให้เช่าพื้นที่วาง

เซริ์ฟเวอร์ ศูนย์การให้บรกิาร คลาวคอมพวิติ้งค์ (Cloud 

Computing) และ ศนูยส์าํรองขอ้มลู (Disaster Recovery) 
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ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์ข้อมูลโดยเฉพาะ

ดาํเนินการสรา้งตามขอ้กําหนดของ Data Center ประเภท 

TIER 3 Standard มโีครงข่ายไฟเบอรอ์อพตกิเป็นของ

ตัวเองให้บริการตลอด 24 ชัว่โมง ทุกวันไม่มีวันหยุด 

Interlink Data Center ของบรษิทัฯ มขีนาด 1,800 ตาราง

เมตร ตัง้อยู่ที่ 9/2 ซ.1 กาญจนาภิเษก 5/5 ถ.กาญจนา

ภเิษก แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 

 

บริษัท อินเตอรลิ้งค เพาเวอร แอนด เอ็นจีเนียริ่ง จํากัด 

ธุรกิจวิศวกรรมภายใต้การดําเนินงานของ บริษัท 

อนิเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอน็จเีนียริง่ จํากดั ซึ่งเป็น 

ผู้เชี่ยวชาญงานโครงการ Submarine Cable และ 

Transmission Line โดยเป็นผูร้บัจา้งแบบ Turnkey ในการ

ออกแบบ จดัหาและตดิตัง้สายเคเบลิใต้ทะเล (Submarine 

Cable) สายเคเบลิใต้ดนิ (Underground Cable) รวมถึง

การก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูงระบบ 115 เควี (115kV 

Transmission Line) และงานวศิวกรรมอื่นๆ ที่มีความ

เกี่ยวข้องกบัสายเคเบิ้ล โดยมีผลงานการก่อสร้างให้แก่

หน่วยงานสาํคญัๆของประเทศไทยเสมอมาอาท ิการไฟฟ้า

นครหลวง การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย บรษิัท ที

โอที จํากัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 

(มหาชน) โครงการก่อสร้างระบบสายสญัญาณและระบบ

เคเบิลใยแก้วนํ าแสง ทัว่ทั ้งสนามบินสุ วรรณภูม ิ

นอกจากน้ียังได้รับความไว้วางใจจาก การไฟฟ้าส่วน

ภูมภิาคให้รบัผดิชอบในงานก่อสรา้ง Submarine Cable 

ระบบ 22kV 33kV และ 115kV เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าและ

ระบบสื่อสารไปยังเกาะต่างๆมากมาย อาทิ เกาะล้าน 

เกาะสชีงั จงัหวดัชลบุร ีเกาะปูยู เกาะยาว จงัหวดั สตูล 

เกาะมุกด ์เกาะสุกร เกาะลบิง จงัหวดัตรงั เกาะกูด เกาะ

หมาก จงัหวดัตราด และเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

เป็นตน้ และงานก่อสรา้งสายส่งระบบ 115KV ช่วงอําเภอ 

ปาย - สถานีแม่ฮ่องสอน (Section 3) ระยะทาง 17 วงจร 

- กม. อกีดว้ย 
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   โครงสรางของกลุมบริษัทอินเตอรล้ิงค 

กลุมบริษัทอินเตอรลิ้งคฯ  

ใชกลยุทธที่จะ Synergy บริษัทในเครือให

สามารถสนับสนุนธุรกิจหลักทั้งสาม

ธุรกิจใหมีการเติบโตตอเนื่องและสราง

ความย่ังยืนใหกลุมบริษัทอินเตอรลิ้งคฯ 

ตลอดไป 

 “ 

” 
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  ยุทธศาสตร 5 ป ในการดําเนินธุรกิจ   

บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ ที่จะนําเทคโนโลยีมาพัฒนา

ประเทศไทย โดยเป็นผู้รเิริม่นําเทคโนโลยสีาย LAN เขา้

มาเผยแพร่ในประเทศไทยเป็นรายแรก และมุ่งมัน่ที่จะ

พฒันาเทคโนโลยีที่ให้การสนับสนุนและการดําเนินงาน

วจิยั พฒันานวตักรรมเพื่อนําเทคโนโลยใีหม่ๆ เขา้มาสรา้ง

ความสามารถในการแข่งขนั ยกระดบัความสามารถของ

องค์กร ตลอดจนยกระดบัคุณภาพชีวติของคนไทย โดย

กําหนดเป้าหมายหลกัในการดําเนินงาน เพื่อความชดัเจน

และใช้เป็นแนวคิดหลักในการกําหนดรูปแบบธุรกิจ 

(Business model) และสื่อสารให้ทุกคนในองค์กร

ขบัเคลื่อนไปในทศิทางเดยีวกนั  

บรษิทัฯ มุ่งเน้นการดําเนินธุรกจิบนรากฐานแห่งความ

ยัง่ยืน ด้วยการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและการมี

ธรรมาภิบาลที่ดี เน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการ

เติบโตอย่างต่อเน่ือง ด้วยปฏิญญาที่ยึดมัน่ในการสร้าง

ผลตอบแทนและความเป็นผู้นําธุรกจิทีย่ ัง่ยนืในระยะยาว 

ด้วยเป้าหมาย “เติบโต ต่อเน่ือง อย่างยัง่ยืน” ที่สร้าง

ประโยชน์สงูสุดโดยคํานึงถงึผูม้สี่วนไดเ้สยีทัง้ภายในและ

ภายนอก ดว้ยความพยายามทีไ่ม่หยุดยัง้ตลอดระยะเวลา 

33 ปี ส่งผลทําให้ธุรกจิจดัจําหน่ายสายสญัญาณถูกต่อ

ยอดไปอีกสองธุรกิจ คือ ธุรกิจโทรคมนาคม และธุรกิจ

วศิวกรรม ทาํใหม้กีารเตบิโตทีร่วดเรว็ โดยใน 5 ปีทีผ่่านมา 

 

ทําใหบ้รษิทัฯ มรีายไดเ้ตบิโตแบบก้าวกระโดด แต่ไม่

สามารถรักษาสมดุลของกําไรสุทธิไว้ได้ โดยบางครัง้

ธุรกิจวิศวกรรมซึ่งมีความเสี่ยงสูงยงัสร้างปัญหาต่อผล

การดําเนินงานของทัง้กลุ่มบรษิทัฯ อกีดว้ย แต่เน่ืองดว้ย

จากกลุ่มบรษิทัอนิเตอรล์ิง้คฯ์ มธีุรกจิทีส่่งเสรมิซึง่กนัและ

กัน ได้แก่  ธุ รกิจจัดจําหน่ายสายสัญญาณ ธุ รกิจ

โทรคมนาคม และธุรกจิวศิวกรรม ดงันัน้ในภาพรวมของ

ทัง้สามธุรกิจซึ่งมกีารส่งเสริมซึ่งกนัและกนั จงึไม่ส่งผล

กระทบต่อภาพรวมของรายได้ของบริษัทแม่ (บริษัท 

อนิเตอรล์ิง้ค ์คอมมวินิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) แต่จะส่งผล

กระทบในเชงิจติวทิยาแก่นักลงทุนในความไม่สมํ่าเสมอ

ของการทาํกาํไรในธุรกจิวศิวกรรม สง่ผลใหน้ักลงทุนทีไ่ม่

เข้าใจโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ซึ่งมีความซบัซ้อน 

อาจเกิดความไม่มัน่ใจได้ ดงันัน้คณะกรรมการบริษัทฯ 

ได้ดําเน่ืองการจดัทํายุทธศาสตร์ ของกลุ่มบริษัทฯ ขึ้น 

ตามเป้าหมายที่จะสร้างการเติบโตและเป็นผู้นําธุรกิจที่

ยัง่ยืนในระยาว โดยปรบัอัตรากําไรของทุกธุรกิจมีการ

ปรบัเพิม่ขึน้ทุกปี และลดสดัส่วนของธุรกจิทีม่คีวามเสีย่ง 

เพื่อโชว์ให้นักลงทุนหรอืผู้ถือหุ้นได้เกดิความมัน่ใจมาก

กว่าเดมิ ซึง่ผ่านกระบวนการทวนสอบจากผู้บรหิาร และ

ประชุมร่วมกับผู้ปฏิบัติทุกภาคส่วน ที่จะผลัดดันการ

เตบิโตอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยนืของรายได ้โดยเน้นทีอ่ตัรา

กาํไรสทุธใิหเ้พิม่ขึน้ในทุกปี 
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จุดเดนรอบป 2562   

ยอดขายสุทธิ 

5,662 ลานบาท   
EBITDA 

652 ลานบาท   
กําไรสุทธิ 

195 ลานบาท   
กําไรสุทธิตอหุน 

0.23 บาท   
อัตราผลตอบแทนสวนของผูถือหุน (ROE) 

4.49%  
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA) 

3.82%  
ภาษีเงินไดนิติบุคคลท่ีจายใหรัฐบาล 

63.09 ลานบาท 

ตนทุนทางการเงิน 

138.81 ลานบาท 

การลงทุนดานชุมชนและสังคม 

6.10 ลานบาท 



บรษิทั อนิเตอรล์ิง้ค ์คอมมวินิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน)                                                           รายงานการพฒันาเพื่อความยัง่ยนื 2562 | 14 

 

 

  

การพัฒนาอย่างยั่งยืนของ ILINK 

ด้วยความมุ่งมัน่ของ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์  คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) ในการ
ด าเนินการเพื่อส่งมอบคุณค่าทีย่ ัง่ยนืสู่สงัคม โดยมเีจตนารมณ์ในการน าเป้าหมายดา้นการ
พฒันาทีย่ ัง่ยนืขององคก์ารสหประชาชาต ิ(Sustainable Development Goals : SDGs) ในขอ้
ทีเ่กีย่วขอ้ง มาประยุกต์เป็นแนวทางในการด าเนินการโดย เป้าหมายดา้นการพฒันาอย่าง
ยัง่ยนื (SDGs) ประกอบไปดว้ย 17 เป้าหมายหลกั และ 169 เป้าหมายย่อย ซึง่สะท้อน
ประเดน็ดา้นความยัง่ยนืทีห่ลากหลายโดย บรษิทั อนิเตอรล์ิง้ค ์คอมมวิเนชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
มคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะสนบัสนุนเป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 6 เป้าหมาย จาก 17 เป้าหมาย แต่
ในขณะเดยีวกย็งัใหค้วามส าคญัอกี 11 เป้าหมาย เพื่อสรา้งคุณค่าอย่างยัง่ยนืใหแ้ก่ผูม้สี่วน
ไดเ้สยีทุกฝ่าย 

การสรา้งคุณค่าร่วมเป็นแนวทางการด าเนินธุรกจิทีใ่หค้วามส าคญักบัการสรา้งคุณค่าทางเศรษฐกจิแก่บรษิทัและสงัคมไป
พรอ้มกนั โดยบรษิทั อนิเตอรล์ิง้ค ์คอมมวินิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน)  ซึง่ด าเนินธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร มเีป้าหมายทีจ่ะสรา้งการเจรญิเตบิโตทางธุรกจิอย่างยัง่ยนืตลอดห่วงโซ่คุณค่าไปพรอ้มกบัการน าเทคโนโลยทีางดา้น
การสือ่สาร มาพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานของประเทศใหม้เีสถยีรภาพ มรีะบบสาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐานทีไ่ดม้าตรฐานซึง่จะช่วยให้
ประชาชนมคีวามเป็นอยู่ทีด่ขี ึน้และพฒันาคณุภาพชวีติใหด้ขีึน้ นอกจากนี้ บรษิทัฯ  ไดน้ าองคค์วามรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนิน
ธุรกิจ เช่น ระบบโครงสร้างสายสัญญาณ หลักการออกแบบระบบสายสัญญาณ มาเผยแพร่แก่บุคคลที่สนใจ คู่ค้า 
สถาบนัการศกึษา หน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อสนบัสนุนใหเ้กดิการการแลกเปลีย่นความรูแ้ละการถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้น
โทรคมนาคม ดงันัน้ บรษิทั ฯ จงึมุ่งมัน่ทีจ่ะด าเนินธุรกจิทีใ่หค้วามส าคญักบัการบรหิารจดัการกลุ่มผูม้สีว่นไดเ้สยีตลอดห่วงโซ่
คุณค่า ภายใตแ้นวคดิ “เตบิโตไปพรอ้มกบัการสรา้งคุณค่าทีย่ ัง่ยนื” 

 

การสร้างคุณค่าร่วม 
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กรอบการด าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

 ด าเนินธุรกิจตามหลกั 
ธรรมาภิบาลทีด่ ี

 บรหิารความเสี่ยงอยา่งมี
ประสทิธิภาพ 

 สรา้งคณุคา่รว่มกบัทกุฝ่าย 
 ตอบสนองความตอ้งการ
ของลกูคา้สอยา่งแทจ้รงิ 

 สนบัสนนุความกา้วหนา้
ทางเศรษฐกิจของประเทศ
ผ่านมลูคา่ผลประกอบการ 

 ด าเนินธุรกิจที่เป็นมิตร
และค านึงถึงผลกระทบ
ตอ่สิ่งแวดลอ้ม 

 ก าหนดและบงัคบัใช้
นโยบายการอนรุกัษ์
พลงังานและการลดใช้
ทรพัยากร 

 สนบัสนนุผลติภณัฑท์ี่
เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม 

 พฒันาองคค์วามรูแ้ละ
นวตักรรมภายในองคก์ร
อยา่งตอ่เน่ือง  

 แบง่ปันความรูแ้ละ
แลกเปลีย่นความรูร้ว่มกบั
สถาบนัการศกึษา 

 ด าเนินงานดา้นการพฒันา
ศกัยภาพเยาวชน สงัคม 
และสาธารณะประโยชน์
ตา่ง  ๆ

 การปฏบิตัิดา้นแรงงานและ
ดา้นสิทธิมนษุยชน 

 การพฒันาทรพัยากรบคุคล 
 การดแูลสขุอนามยัและ
ความปลอดภยัของพนกังาน 

 การลงทนุเพ่ือพฒันา
คณุภาพชีวติและการ
บรจิาค 

 การมีสว่นรว่มของผูมี้สว่น
ไดเ้สีย 
 

เป้าหมายการด าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
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โครงสร้างการบริหารงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

บรษิทัฯ จดัใหม้โีครงสรา้งการบรหิารงานดา้นการพฒันาอย่างยัง่ยนื โดยประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
ท าหน้าทีเ่ป็นผูน้ าในการขบัเคลื่อนองคก์รสูก่ารพฒันาอย่างยัง่ยนื และคณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการ
ก ากบัดูแลกจิการ สรรหา และก าหนดค่าตอบแทน ท าหน้าทีดู่แลการด าเนินงานด้านการพฒันาอย่างยัง่ยนื ซึ่งมกีารจดั
ประชุมเพื่อก าหนดแนวทาง พจิารณาทบทวน ตดิตามผลการด าเนินงาน และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั  โดยมสี่วน
งานกจิกรรมเพื่อสงัคม ซึ่งอยู่ในส านักกรรมการผู้จดัการใหญ่ คอยท าหน้าที่ส่งเสรมิ สนับสนุน และประสานงานร่วมกบั 
เพื่อปฏบิตัหิน้าทีต่ามแนวทางทีค่ณะกรรมการบรษิทั ก าหนด เพื่อบรรลุเป้าหมายและตอบสนองความตอ้งการของผูม้สี่วน
ไดเ้สยีทุกฝ่าย 
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การก าหนดประเด็นด้านความยั่งยืน 

บรษิทั อนิเตอรล์ิง้ค ์คอมมวินิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการประเด็นด้านการ
พฒันาอย่างยัง่ยนื โดยมีกระบวนการพจิารณาประเด็น
ส าคัญที่ได้มาจากการเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสียเข้ากับ
ประเด็นที่เกิดขึ้น และคัดเลือกประเด็นที่ส าคัญที่มี
ผลกระทบต่อบรษิทัดว้ยกระบวนการคดัเลอืกทีเ่หมาะสม 
และจดัล าดบัความส าคญัอ้างอิงตามกรอบการรายงาน
ความยัง่ยนืสากล Global Reporting Initiative (GRI) 
ทัง้นี้บริษัทได้ด าเนินการรวบรวมและประเมินประเด็น
ด้านการพัฒนาอย่างยัง่ยืนผ่านการวิเคราะห์ประเด็น
ความยัง่ยนืทีเ่กีย่วขอ้งตลอดห่วงโซ่คุณค่า ประเดน็ทีผู่ม้ ี
ส่วนได้เสียทัง้ภายในและภายนอกให้ความส าคัญ 
ประเด็นในระดบันานาชาติให้ความส าคญัในบริบทของ
ความยัง่ยืนและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก 
ประกอบกับการน าแนวทางการบริหารงานและปัจจัย
ความเสีย่งขององค์กรในปัจจุบนัและอนาคตที่อาจส่งผล
กระทบหรือโอกาสในการด าเนินธุรกิจมาประกอบการ
ประเมินความส าคัญของประเด็นด้านการพัฒนาอย่าง
ยัง่ยนื 

ทบทวนประเด็นด้านความยัง่ยืนที่มี
สาระส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจของ
องคก์รและผูม้สีว่นไดเ้สยี เพื่อใหม้คีวาม
ทันสมัย ครอบคลุมประเด็นใหม่ที่อาจ
เพิ่มขึ้นและปรับลดล าดับความส าคัญ
ของประเดน็ทีไ่ม่เกีย่วขอ้ง 

จดัเรยีนล าดบัความส าคญัของประเด็น
โดยหน่วยงานผูร้บัผดิชอบ โดยการสรา้ง
การมสี่วนร่วมกบักลุ่มผู้มสี่วนได้เสยีใน
แต่ละดา้น พจิารณาผลกระทบครอบคลุม
ในกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียทัง้ภายในและ
ภายนอกสนใจ ประเดน็ทีร่ะดบันานาชาติ
ใหค้วามส าคญั  

น าเสนอผลการประเมนิประเดน็ดา้นการ
พัฒนาอย่างยัง่ยืนต่อคณะกรรมการ
บริษัท พร้อมทัง้จัดให้มีการทบทวน
กระบวนการจดัท าและการเปิดเผยขอ้มูล
ในรายงานความยัง่ยืน พร้อมทัง้เปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้แสดงความ
คดิเหน็ผ่านช่องทางทีห่ลากหลาย  
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การจัดล าดับประเด็นสาระส าคัญด้านความยั่งยืน 

การเปลี่ยนแปลงการรายงานประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส าคัญ 

ประเดน็ความยัง่ยนืทีส่ าคญัทีร่ะบุในรายงานฉบบันี้ เปลีย่นแปลงจากรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยนืปี 2561 โดยมี
การปรบัเปลี่ยนประเดน็ด้านความยัง่ยืนในแต่ละหวัขอ้ให้มคีวามชดัเจนและครอบคลุมมากยิง่ขึน้ ซึ่งมีการเพิม่เติม
ประเดน็ด้านโอกาสและความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมทัง้ปรบัปรุงประเด็นด้านการบรหิาร
จดัการแรง และการสร้างแรงจูงใจและรกัษาผู้มคีวามสามารถ ให้มคีวามครอบคลุมต่อสภาวการณ์ปัจจุบนั โดยแบ่ง
ออกเป็น การพฒันาทรพัยากรบุคคล การปฏบิตัิดา้นแรงงานอย่างเท่าเทยีม และความเป็นอยู่ที่ดขีองพนักงาน เป็น
ประเดน็ส าคญัทีใ่ชใ้นการจดัล าดบัประเดน็สาระส าคญัดา้นความยัง่ยนื 
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ประเดน็ด้านความยัง่ยืนท่ีส าคญั 
ประเดน็ด้านความ
ยัง่ยืนตามแนวทาง 

GRI  

หวัข้อท่ีน าเสนอใน
รายงาน 

การพฒันา  
(SDGs) 

การก ากบัดแูลกิจการ  
การก ากับดูแลองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ดี  
มีนโยบายและกระบวนการก ากับดูแล เพื่อให้
ม ัน่ใจว่าธุรกจิจะสามารถด าเนินกจิการเพื่อสรา้ง
ผลตอบแทนอยา่งยัง่ยนืไดใ้นระยะยาว 

Ethics and integrity  
(GRI 102-16) 
Governance (GRI 
102-18, GRI 102-19) 

- การก ากบัดแูลกจิการ 
 

 

หลกัจริยธรรมทางธรุกิจและความโปร่งใส  
มีจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ และปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณทีถู่กตอ้ง โปร่งใส มกีารต่อต้าน
ทุจริตคอร์รปัชัน่ และมีความโปร่งใสตลอดการ
ด าเนินงาน 

Ethics and integrity  
(GRI 102-16) 
Anti-Corruption (GRI 
205) 

- จรรยาบรรณธรุกจิ  

การบริหารความเส่ียง  
มีการบริหารจดัการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ 
พร้อมทัง้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ใน
การก าหนดกรอบนโยบาย และบรหิารความเสีย่ง
อยา่งเป็นรปูธรรม 

Governance 
(GRI 102-30) 

- การบรหิารจดัการ
ความเสีย่ง 

 

ความรบัผิดชอบต่อสินค้าและบริการ  
การบรหิารจดัการผลติภณัฑซ์ึ่งรวมถงึสนิคา้และ
บรกิารที่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม ด้วยความใส่ใจ
ตลอดวงจรชวีติของผลติภณัฑ ์
 

Product and services 
(GRI 103) 

- ความรบัผดิชอบต่อ
สนิคา้และบรกิาร 

- สนิคา้ทีเ่ป็นมติรต่อ
สิง่แวดลอ้ม 

 

 
 

การบริหารจดัการห่วงโซ่อปุทาน 
บริหารห่วงโซ่อุปทานโดยพิจารณาผลกระทบ
ดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม และธรรมภบิาล  

Supplier social 
assessment 
(GRI 414-1 ,GRI 
414-2) 
 

- การบรหิารจดัการห่วง
โซ่อุปทาน 
 

 

การปฏิบติัด้านแรงงานอย่างเท่าเทียมกนั 
การปฏบิตัิต่อพนักงานดา้นความเคารพในความ
หลากหลายและโอกาสที่เท่าเทียมกันไม่เลือก
ปฏิบัติ ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมมีกลไกและ
ช่องทางรบัขอ้รอ้งเรยีนดา้นแรงงาน 

Employment 
(GRI 103,GRI 401) 
Labor/Management 
relations 
(GRI 103,GRI 402) 

- การบรหิารจดัการ
ทรพัยากรบุคคล 
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ประเดน็ด้านความยัง่ยืนท่ีส าคญั 
ประเดน็ด้านความ
ยัง่ยืนตามแนวทาง 

GRI  

หวัข้อท่ีน าเสนอใน
รายงาน 

การพฒันา  
(SDGs) 

การพฒันาทรพัยากรบคุคล  
การให้ความรู้และพฒันาศกัยภาพของพนักงาน
อยา่งต่อเน่ือง 

Training and 
education (GRI 103, 
GRI 404) 

- การบรหิารจดัการ
ทรพัยากรบุคคล 

 

ความเป็นอยู่ท่ีดีของพนักงาน  
ดูแลความปลอดภยัในชีวิต สุขอนามยัในสถานที ่
จดัสรรสถานที่และอุปกรณ์อ านวยความสะดวกใน
การท างาน ตลอดจนใหค้วามรูด้า้นการดูแลสุขภาพ 
และจดักจิกรรมสง่เสรมิสุขภาพในสถานทีท่ างาน 

Occupational health 
and safety (GRI 103, 
GRI 403) 

- การบรหิารจดัการ
ทรพัยากรบุคคล 

 

สิทธิมนุษยชน  
มนีโยบายและกระบวนการเพื่อให้ม ัน่ใจว่าองค์กรมี
ความเขา้ใจความเสีย่งดา้นสทิธมินุษยชน 

Human rights 
assessment  
(GRI 103,GRI 412) 

- การด าเนินงานดา้น
สทิธมินุษยชน 

 

ความรบัผิดชอบต่อชุมชนและสงัคม 
การร่วมพฒันาชุมชนหรอืสงัคม ผ่านโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ เพื่อพฒันาสังคมให้เติบโตอย่าง
ยัง่ยนื รวมทัง้ด าเนิน กจิการโดยค านึงถงึผลกระทบ
ต่อชุมชนรอบข้าง รบัฟังข้อเสนอแนะ เพื่อน ามา
ปรบัปรงุใหเ้กดิคณุคา่รว่มแก่กนัทุกฝ่าย 

Economic 
performance 
(GRI 103,GRI 201) 

- การพฒันาชุมชนและ
สงัคม 

 

การบริหารจดัการผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
มกีารก าหนดนโยบายและหลกัปฏบิตัติามหลกัการ
สง่เสรมิอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
มุง่เน้นการเป็นองคส์เีขยีว 

Energy, water,  
Emissions, Effluent 
and Waste 
(GRI 302, GRI 303, 
GRI 305, ) 

- องคก์รสเีขยีว  
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ผู้มีส่วนได้

เสยี 

การสือ่สารและชอ่งทาง ประเด็น/ความคาดหวัง การตอบสนอง 

ลูกค้า  มศีูนยบ์รกิารลูกคา้สมัพนัธ ์
 ด าเนินการส ารวจความพึง

พอใจของลูกค้าต่อสนิค้าและ
บริการของบรษิทัเป็นประจ า
ทุกปี 

 เยี่ยมเยือนลูกค้าเพื่อร ับฟัง
ปัญหาและขอ้เสนอแนะ 

 ลุกค้าสามารถเสนอแนะหรือ
ร้องเรียนผ่านช่องทางเว็ป
ไซต ์อเีมล และโทรศพัท ์

 การด าเนินธุรกิจด้วยความ
เป็นธรรม ซื่อสตัย ์โปรง่ใส  

 การตอบสนองความต้องการ
อย่ างมีประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิล 

 การได้ ร ับผลิ ตภัณฑ์และ
บริการที่ดีมีคุณภาพในระดบั
ราคาทีเ่หมาะสม 

 พฒันานวตักรรมและส่งผลผลิตภณัฑ์
ที่ดีมีคุณภาพมาตรฐาน ISO และมี
การตรวจสอบคุณภาพสินค้าอย่าง
สม ่าเสมอก่อนน าสนิค้าส่งถึงลูกค้าใน
ทุกครัง้ 

 พฒันากจิกรรมสรา้งความสมัพนัธแ์ละ
ความเชื่อมัน่กบัลูกค้าอย่างสม ่าเสมอ 
ผ่านกิจกรรมการให้ความรู้ Interlink 
Training Course  

 ส่ ง เ ส ริ ม ลู กค้ า ให้ เ ข้ าถึ ง ข้ อมู ล
นวตักรรมดา้นการสื่อสารโทรคมนาคม
ใหม่ๆอย่างสม ่ าเสมอผ่านกิจกรรม
สมัมนานวตักรรมสนิคา้และบรกิาร 

คู่ค้า  พดูคยุผา่นโทรศพัทแ์ละอเีมล 
 จัดประชุมร่วมกันระหว่าง

บรษิทัและคูค่า้ 
 การจดัเลีย้งคูค่า้ประจ าปี 

 การไดร้บัการปฏบิตัอิย่างเป็น
ธรรมและได้ร ับผลตอบแทน
อยา่งเป็นธรรม 

 การต่อต้านการรบัสินบนและ
การคอรร์ปัชนั 

 พฒันาความสมัพนัธข์องคู่คา้เพื่อสรา้ง
ความเชื่อมัน่ให้แก่คู่ค้าผ่านกิจกรรม
สมัมนาคูค่า้/Supplier 

 ส่งเสริมให้คู่ค้าร่วมต่อต้านการให้
สนิบนและการคอรร์ปัชนั 

 ด าเนินธุรกจิร่วมบนพืน้ฐานของความ
เป็นธรรมเพื่อประสิทธิภาพในการ
ด าเนินธรุกจิรว่มกนัอยา่งยัง่ยนื 
 
 

การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย 

การดแูลผูม้สีว่นไดเ้สยีเป็นกจิกรรมหลกัและเป็นกจิกรรมทีส่ าคญัของบรษิทั เพื่อใหไ้ดท้ราบความตอ้งการ ปัญหา และ
ความคาดหวงั เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวงัเหล่านัน้ ดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสม รวมทัง้น ามาพฒันาการบรหิารงานเพื่อลด
ผลกระทบในเชงิลบและเพิม่ผลกระทบในเชงิบวก ทัง้นี้ในปี 2562 บรษิทั อนิเตอรล์ิ้งค์ คอมมวินิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
ไดก้ าหนดกลุ่มผูม้สีว่นไดเ้สยีออกเป็น 7 กลุ่ม ประกอบไปดว้ย พนักงาน ผูถ้อืหุน้ ลูกคา้ คู่คา้ คู่แข่ง เจา้หนี้ และชุมชน/
สงัคม ซึ่งกลุ่มผูม้สี่วนได้เสยีดงักล่าวบรษิทัให้ความส าคญัที่จะต้องเขา้ไปศกึษา วเิคราะห ์และมสี่วนร่วมอย่างใกล้ชดิ 
เพื่อใหส้ามารถเขา้ถงึขอ้มลูความตอ้งการของกลุ่มผูม้สีว่นไดเ้สยีเหล่านัน้มคีวามพงึพอใจและมคีวามเชื่อมัน่ในการด าเนิน
ธุรกจิอย่างยัง่ยนื 



บรษิทั อนิเตอรล์ิง้ค ์คอมมวินิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน)                                                           รายงานการพฒันาเพื่อความยัง่ยนื 2562 | 22 

ผู้มีส่วนได้

เสยี 

การสือ่สารและชอ่งทาง ประเด็น/ความคาดหวัง การตอบสนอง 

พนักงาน  สื่อสารข้อมูลอย่างสม ่าเสมอ
ผ่านวารสารเผยแพร่ของ
องคก์ร เดอืนละ 1 ครัง้ 

 การประชุมเพื่อการสื่อสารกบั
พนกังานในแต่ละฝ่าย 

 การส ารวจความคิดเห็นของ
พนกังานประจ าทุกปี  

 สื่อสารช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนและเบาะแสการ
กระท าผดิและทุจรติ 

 

 การดูแลสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน ความปลอดภยัต่อชวีติ
และทรพัยส์นิของพนกังาน 

 โอกาส และความก้าวหน้าใน
สายอาชี พของพนั กงาน 
สวสัดิการที่เหมาะสม กบัการ
เจริญเติบโตของบริษัทใน
อนาคต 

 การไดร้บัค่าตอบแทนและการ
ปฏบิตัอิยา่งเป็นธรรม 

 การมสีขุภาวะทางดา้นรา่งกาย 
และจติใจทีด่ใีนทีท่ างาน 

 การฝึกอบรมชีวอนามัยและความ
ปลอดภยัในการท างานเป็นประจ าทุกปี 

 บรษิทัสง่เสรมิการมสีุขภาวะที่ดใีนการ
ท างาน โดยการจดักิจกรรมต่างๆ ที่มี
ผลต่อทางร่างกาย และจิตใจของ
พนักงาน เช่น การตรวจสุขภาพ
ประจ าปี จัดกิจกรรมออกก าลังกาย
ภายในบรษิทั 

 สง่เสรมิใหม้กีารพฒันาองคค์วามรูข้อง
พนักงานผ่านกิจกรรมการฝึกอบรม
หลกัสูตรที่เกี่ยวข้องของพนักงานตาม
สว่นงาน 

 บริษัทได้ก าหนดให้มีการทบทวน
คา่ตอบแทนของพนักงานใหส้อดคล้อง
กบัผลประกอบการของบรษิทั อกีทัง้ยงั
มีการเปรียบเทียบค่าตอบแทนกับ
บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อ
น ามาก าหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรม 
และจงูใจในการท างานทุกปี 

 ปลูกฝังค่านิยม และวฒันธรรมองค์กร 
รวมถึงการจัดกิจกรรมที่สร้างความ
ผูกพนัระหว่างกนัภายในและภายนอก 
ซึ่งเป็นรากฐานที่ส าคญัต่อการพฒันา
และการเตบิโตของบรษิทัไปในทศิทาง
เดยีวกนัอยา่งยัง่ยนื 
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ผู้มีส่วนได้

เสยี 

การสือ่สารและชอ่งทาง ประเด็น/ความคาดหวัง การตอบสนอง 

ผูถ้ือหุ้น  การประชุมผูถ้อืหุน้ประจ าปี 
 การประชุมผู้ถือหุ้นรายไตร

มาส 
 ช่องทางการติดต่อสอบถาม

ผ่านทาง นักลงทุนสัมพันธ ์
Investor Relation 

 ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอแนะ
หรือร้องเรียนผ่านช่องทาง 
เว็บไซต์ อีเมล และโทรศพัท์
สายดว่น  

 การจา่ยปันผลและนโยบายปัน
ผลของบรษิทัฯ รวมถงึปัจจยั
การเตบิโตของธรุกจิ 

 ความสามารถในการแข่งขัน
ของบรษิทั 

 กา รบ ริ ห า ร จั ด ก า รด้ า น
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  สั ง ค ม  แ ล ะ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  เ พื่ อ ใ ห้ ไ ด้
ผลตอบแทนในระยะยาว 

 

 เปิดเผยข้อมูลการด าเนินธุรกิจอย่าง
ถูกต้องและโปร่งใสเป็นประจ าทุกปี
ผ่านการจดัท ารายงานประจ าปี และ
รายงานดา้นความยัง่ยนืขององคก์ร 

 บรหิารองคก์รดว้ยหลกัการก ากบัดูแล
กิจการที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงที่
ครบถ้วนรอบดา้น และสร้างวฒันธรรม
ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชัน
ขึน้ในองคก์รอยา่งเป็นรปูธรรมผา่นการ
บังคับใช้นโยบายต่ อต้ านทุ จริต
คอรร์ปัชัน่ 

คู่แข่ง  จัดแสดงข้อมูลบริษัทผ่าน
ทางเวป็ไซต ์

 ส าม า ร ถ ร้ อ ง เ รี ย นผ่ า น
ช่องทางเว็ปไซต์ อีเมล และ
โทรศพัท ์

 การแขง่ขนัทางการคา้อย่างเสร ี
และเป็นธรรม 

 การพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม 
และประเทศใหย้ ัง่ยนื 

 การปฏิบัติตามกรอบแห่งกฎหมาย
เกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขัน
ทางการค้าและกตกิาการแข่งขนัทาง
การคา้อยา่งเสรแีละเป็นธรรม 

 การไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลบั
ของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวธิกีารที่ไม่
สจุรติ  

 การไม่ท าลายชื่อเสยีงของคู่แข่งทาง
การคา้ 

เจ้าหน้ี  จดัแสดงข้อมูลบริษัทผ่าน
ทางเวป็ไซต ์

 พบปะและให้ข้อมูลอย่าง
สม ่าเสมอ 

 มีความสามารถในการ
บรหิารงานได้ดแีละสามารถ
ช าระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย
ตามก าหนด 

 การช าระคา่สนิคา้และบรกิาร
ตรงเวลา 

 ปฏบิตัติามสญัญาและเงื่อนไขต่างๆที่
มตี่อเจา้หน้ีอยา่งเครง่ครดั 
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ผู้มีส่วนได้

เสยี 

การสือ่สารและชอ่งทาง ประเด็น/ความคาดหวัง การตอบสนอง 

ชุมชน/สงัคม  จัดแสดงข้อมูลบริษัทผ่าน
ทางเวป็ไซต ์และเปิดช่องทาง
รับ เ รื่ อ ง ร้ อ ง เ รี ย นหรื อ
ข้ อ เ สนอแนะ  ผ่ านทาง
ทางเว็ปไซต์  อี เมล และ
โทรศพัท ์

 เปิดเผยข้อมูลการด าเนิน
ธุ รกิ จอย่ างถู กต้ อ งและ
โปร่งใสเป็นประจ าทุกปีผ่าน
การจัดท ารายงานประจ าปี 
และรายงานด้านความยัง่ยืน
ขององคก์ร 

 การด าเนินงานด้วยความ
ปลอดภยัและไม่ส่งผลกระทบ
ต่อชุมชน 

 การสนับสนุนกิจกรรมของ
ชุมชนและการช่วยเหลอืสงัคม 

 การสนบัสนุนสง่เสรมิและมสีว่นรว่มใน
กจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรอื
สงัคม 

 พัฒนาหน่วยงานภายในองค์กรให้
ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม โดยการ
จดัตัง้ มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ เพื่อ
ด าเนินงานด้านความรบัผิดชอบต่อ
สงัคม 

 จัดกิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมและ
พฒันาศกัยภาพทัง้ในด้านการศึกษา 
และด้านเทคโนโลยีผ่านกิจกรรม 
Interlink Campus Tour และ Cabling 
Contest เป็นตน้ 

 สรรหาและพัฒนานวตักรรมในส่วน
ของ Green product และผลดัดนัให้
เกดิการบรโิภคทีเ่พิม่ขึน้ 

  การใชท้รพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
ส่งผลกระทบต่อสงัคม สิ่งแวดล้อม 
และคณุภาพชวีติของชุมชนและสงัคม
น้อยทีส่ดุ 
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การกํากับดูแลกิจการ 

การกาํกบัดแูลกจิการทีด่มีคีวามสาํคญัอย่างยิง่และส่งผลต่อการสรา้ง
ความเชื่อมัน่และความน่าเชื่อถือของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อบริษัทฯ 
ตลอดจนเป็นการส่งเสรมิภาพลกัษณ์ขององคก์ร  และเพื่อเป็นการสรา้ง
คุณค่าใหก้จิการอย่างยัง่ยนื นอกเหนือจากการสรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่ผู้
ลงทุน ซึง่คณะกรรมการควรกาํกบัดแูลกจิการใหนํ้าไปสูผ่ล (governance 
outcome) บรษิทั อนิเตอร์ลิง้ค์ คอมมวินิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) จงึยดึ
หลกัการกํากบัดูแลกจิการทีด่เีป็นรากฐานในการประกอบธุรกจิ โดยได้
กาํหนดนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการ* (Corporate Governance Policy) 
เพื่อใหบ้รษิทัฯ มรีะบบการปฏบิตังิานทีม่ปีระสทิธภิาพและเป็นพืน้ฐาน
ของการเติบโตอย่างยัง่ยืน โดยยึดมัน่ดําเนินธุรกิจด้านคุณธรรมและ
จรยิธรรม ดว้ยนโยบายการเป็นหุน้สว่นและพนัธมติรกบัลกูคา้ คู่คา้ ผูถ้อื
หุน้ ผูล้งทุนและสงัคม ใหม้กีารพฒันาศกัยภาพในการแข่งขนัทางธุรกจิ
และเตบิโตควบคู่ไปกบัการดาํเนินธุรกจิ 

เปาหมายการดําเนินงาน 

: ผลการประเมนิการกํากบัดแูลกจิการในระดบั 
“ดเีลศิ” โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย รว่มกบัตลาดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
: ไมเ่กดิการคอรร์ปัชัน่ภายในหรอืภายนอก
องคก์ร 
: สง่เสรมิการแขง่ขนัทางการคา้ภายในประเทศ
และภายในกลุ่มประเทศ กลุ่มประเทศ CLMV 

ผลการดําเนินงานป 2562  

: ผลการประเมนิระดบั “ดเีลศิ” จากผลของ
การสาํรวจการกํากบัดแูลกจิการที่ดบีรษิทั
จดทะเบยีนในปี 2561 ดาํเนินการโดย
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั
ไทย รว่มกบัตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ
ไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
: ไดค้ะแนน 100 เตม็  ตดิต่อกนั 2 ปี 
จากการประเมนิคณุภาพการจดัประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ จากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุน
ไทย  

 

การกํากับดูแลกิจการ 

บรษิทั อนิเตอรล์ิง้ค ์คอมมวินิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) มคีณะกรรมการ
กาํกบัดแูลกจิการ สรรหา และกาํหนดค่าตอบแทน เป็นผูก้าํหนดนโยบาย
ดา้นการกาํกบัดแูลกจิการ และมคีณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูต้รวจทาน
การปฏบิตัิตามนโยบาย ให้มกีระบวนการตรวจสอบและประเมนิอย่าง
ครอบคลุมในทุกระดบั รวมทัง้ปลูกฝังค่านิยมองคก์ร “คนดี – คนเก่ง” 
เพื่อลดความเสี่ยงจากการกระทําผิดจรรยาบรรณ การทุจริตทําผิด
กฎหมาย ซึง่อาจสง่ผลกระทบต่อผูถ้อืหุน้ ผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย โดยการ
ดาํเนินงานของบรษิทัฯสามารถสรา้งผลตอบแทนและเพิม่มลูค่าระยะยาว
ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ และสามารถสรา้งความเชื่อมัน่ต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่าย 
โดยไดพ้จิารณาและทบทวนปรบัปรุงนโยบายให้สอดคล้องกบัหลกัการ
การกํากบัดูแลกจิการทีด่ขีองสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(ตลท.) ซึง่อา้งองิตามนิยาม “Corporate Governance” ของ G20/OECD 
Principles of Corporate Governance โดยไดม้กีารจดัทํานโยบายและ
แนวปฏบิตัเิผยแพร่ในรายงานประจําปี ทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทัง้
ได้ทําการเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานและ
บุคคลภายนอกได้รบัทราบถึงนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ
บรษิทัฯ อกีทัง้มกีารประชุมเพื่อพจิารณาปรบัปรุงนโยบายดงักล่าวเป็น
ประจาํทุกปีเพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล 

*รายละเอยีดการกาํกบัดแูลกจิการ สามารถดไูดบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ไดท้ี ่: https://investors.interlink.co.th 
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โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 
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คณะกรรมการบริษัท 
มีบทบาทและหน้าที่ในการกําหนดเป้าหมายทาง

นโยบาย แผนงาน การดําเนินธุรกจิ และงบประมาณของ
บรษิทั ควบคุมกาํกบัดูแล (Monitoring and Supervision) 
การบรหิาร และการจดัการของฝ่ายบรหิารใหเ้ป็นไปตาม
นโยบาย แผนงานและงบประมาณที่กําหนดไว้อย่างมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล พร้อมทัง้กําหนดนโยบาย
การบรหิารจดัการความเสีย่ง (Risk Management Policy) 
และกํากบัดูแลให้ฝ่ายบรหิารปฏบิตัิตามนโยบาย  และ
รายงานผลให้คณะกรรมการทราบ รวมถึงจัดให้มีการ
ทบทวนระบบหรอืประเมนิประสทิธภิาพของการจดัการ
ความเสี่ยงอย่างสมํ่าเสมอ โดยในปี 2562 ได้มีการจดั
ประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ จํานวน 6 ครัง้ เป็นการ
ประชุมที่กําหนดไว้ล่วงหน้าทัง้ปี 6 ครัง้ โดยไม่มีการ
ประชุมครัง้พเิศษ 

 
กรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระตัง้ขึ้นเพื่อส่งเสริมการทํางานของ
คณะกรรมการบรษิัทให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดูแล
กจิการทีด่ ีเป็นกรรมการทีม่คีวามเป็นอสิระในการแสดง
ความคดิเหน็ต่อการดําเนินงานของบรษิทัฯ โดยจะต้อง
เป็นผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือส่วนได้ส่วนเสยีต่อผล
การดาํเนินงาน ทัง้ทางตรงและทางออ้ม มคีวามเป็นอสิระ
จากฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทโดย
บรษิทัฯ ไดก้าํหนด นิยามของกรรมการอสิระ คุณสมบตัิ
ความเป็นอิสระ โดยได้เปิดเผยไว้ในเอกสารแนบ ใน
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ ์ 
ข้อกําหนดที่คณะกรรมการกํากับดูแลตลาดทุนตลาด
หลกัทรพัย ์และหน่วยงานกาํกบัดแูลต่าง  ๆ

 
 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ สรรหา และกําหนด

คาตอบแทน 

ทําหน้าที่ในการกําหนดนโยบายและแนวทางปฏบิตัิ
ในการกํากบัดูแลกิจการที่ดแีละเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาและอนุมัติ ให้คําแนะนําหลักการและ
จดัทําคู่มอืการกํากบัดูแลกจิการทีด่ ีทบทวนแนวปฏบิตัิ
ดา้นการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั โดยเปรยีบเทยีบ
กบัหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ขีองมาตรฐานสากล และ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทั เพื่อพจิารณาและอนุมตัปิรบัปรุงให้
เป็นปัจจุบันอย่างสมํ่ าเสมอ อีกทัง้พิจารณาสรรหา
กรรมการ และกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
และกรรมการผู้จ ัดการบริษัทโดยพิจารณาบุคคลที่
เหมาะสมที่จะมาดํารงตําแหน่งกรรมการเพื่อเสนอ
คณะกรรมการบรษิัทฯ พจิารณาอนุมตัิ และหรอืเสนอขอ
อนุมตัต่ิอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แลว้แต่กรณี พรอ้มทัง้กําหนด
ค่าตอบแทนทีจ่ําเป็นและเหมาะสม  ทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและ
มิใช่ตัวเงินของกรรมการ กรรมการชุดย่อย  กรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ และกรรมการผู้จดัการของบริษัทแต่ละปี 
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัท และพิจารณา
ทบทวนและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรและ
นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมตัิ
เปลี่ยนแปลง ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น 
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ สรระหาและกําหนด
ค่าตอบแทน มคีวามรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ 
โดยตรง และคณะกรรมการบรษิัทฯ ยงัคงรบัผดิชอบใน
การดาํเนินงานของบรษิทัฯ ต่อบุคคลภายนอก 
 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

มบีทบาทในการกํากบัดูแลพฒันาและการปฏบิตัิตาม
นโยบายในการบริหารความเสี่ยงที่ดีของบริษัทอย่าง
ต่อเน่ือง เพื่อใหม้รีะบบบรหิารทีม่ปีระสทิธภิาพ ครอบคลุม
ความเสีย่งประเภทต่าง  ๆอย่างครบถ้วน และช่วยกํากบัการ
ปฏบิตัติามแนวทางการกํากบักจิการทีด่ ีเพื่อใหก้ารดําเนิน
ธุรกจิขององคก์รเป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาลทีด่ ี
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คณะกรรมการตรวจสอบ 
มบีทบาทในการสอบทานกระบวนการในการกํากบั

ดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบ
ภายใน พร้อมทัง้สอบทานให้มกีารปฏบิตัิตามนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ อย่าง
เหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ กํากบัดูแลการปฏบิตัิงาน
ของแผนกตรวจสอบภายในโดยพิจารณาให้ความ
เห็นชอบกฎบตัร ความเป็นอิสระรวมทัง้ ขอบเขตและ
แผนการตรวจสอบของแผนกตรวจสอบภายใน ในการ
ปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าวขา้งต้น คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิัทฯ โดยตรง และ
คณะกรรมการบรษิทัฯ ยงัคงรบัผดิชอบในการดาํเนินงาน
ของบรษิทัฯ ต่อบุคคลภายนอก 

 
คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบรหิาร มหีน้าทีใ่นการบรหิารกจิการ
ของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบ
กจิการของบรษิทั ทัง้น้ี ในการบรหิารกจิการของบรษิัท
ดงักล่าวจะตอ้งเป็นไปตามนโยบาย ขอ้บงัคบั หรอืคําสัง่
ใด ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด นอกจากน้ี ให้
คณะกรรมการบรหิารมหีน้าที่ในการพจิารณากลัน่กรอง
เรื่องต่างๆ ที่จะนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พจิารณาอนุมตัหิรอืใหค้วามเหน็ชอบ พรอ้มทัง้กําหนด 
พจิารณา อนุมตัิ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั นโยบายทางธุรกจิ 
เป้าหมาย แนวทาง แผนการดําเนินงาน และงบประมาณ
ของบรษิทัและบรษิทัย่อย เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการ
บรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตัแิละประเมนิผลการปฏบิตังิาน
ของตนเอง และประเมนิความเพยีงพอของกฎบตัรและ
นําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทฯ เพื่อพจิารณาอนุมตัิ
เปลีย่นแปลง 
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จรรยาบรรณทางธุรกิจ 

ตลอดระยะเวลากว่า 33 ปี ในการดําเนินธุรกจิของ บรษิัท อนิเตอร์
ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) บนพื้นฐานที่มีจริยธรรมและ
คุณธรรมภายใตก้ารบรหิารงาน ตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการทีด่อีย่าง
เป็นรูปธรรม คณะกรรมการบรษิทัจงึไดจ้ดัทํา “คู่มอืจรรยาบรรณ” ดว้ย
ความมุ่งมัน่ให้ความสําคญักบัการปฏบิตัิอย่างเป็นธรรมต่อผูม้สี่วนได้
เสยีทุกฝ่าย โดยคํานึงถงึหลกัคุณธรรมจรยิธรรม สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
อกีทัง้ยงัถือเป็นแนวทางปฏบิตัิและระเบยีนขอ้บงัคบัเพื่อให้พนักงาน
ยดึถือเป็นแนวทางปฏิบตัิร่วมกนั และใช้เป็นแนวทางการ ปฏิบตัิงาน
อย่างเหมาะสม เพราะถอืว่าเป็นส่วนสาํคญัในการร่วมกนัพฒันาองคก์ร
ใหก้้าวหน้าอย่างเติบโต ต่อเน่ือง และยัง่ยนืต่อไป จรรยาบรรณ บรษิัท 
อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) จัดทําขึ้นเมื่อปี 2560 
เพื่อให้พนักงานทุกท่าน ยดึถือและปฏบิตัิตามอย่างเคร่งครดั และเป็น
มาตรฐานเดยีวกนั  โดยต้องศกึษาและทําความเขา้ใจ และปฏบิตัอิย่าง
สมํ่าเสมอ ทัง้การปฏิบตัิที่เป็นลายลกัษณ์อักษร และการปฏิบัติตาม
หน้าทีต่ามหลกัจรยิธรรม ซึง่เราถือว่าการมจีรยิธรรม/จรรยาบรรณทาง
ธุรกจิ เป็นทรพัยส์นิทีม่คี่ายิง่ของบรษิทั  โดยไดป้ระกาศใหท้ราบโดยทัว่
กนั พร้อมทัง้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีแนวทางการ
ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ รวมถึงมีการติดตามการ
ปฏบิตัติามจรรยาบรรณ นอกจากน้ี ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการกาํกบั
ดูแลกจิการ สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ทําหน้าที่กําหนดหลกัการ
และขอ้ปฏบิตัิสําคญัของการกํากบัดูแลกจิการและจดัให้มกีารทบทวน
จรรยาบรรณเป็นประจาํทุกปี 

เปาหมายการดําเนินงาน 

: ไมม่คีาํเตอืนหรอืผลการตรวจสอบทีม่ี
นยัสาํคญัจากหน่วยงานกํากบัดแูล 

ผลการดําเนินงานป 2562  

: ไมม่คีาํเตอืนหรอืผลการตรวจสอบทีม่ี
นบัสาํคญัจากหน่วยงานกํากบัดแูล 
: ไมม่ขีอ้รอ้งเรยีนในทุกช่องทาง 
ทีบ่รษิทัฯ จดัใหม้เีพื่อรบัเรื่อง  

จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ* 

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) ได้จัดทํา
จรรยาบรรณนักลงทุนสมัพนัธ์ขึ้นเพื่อให้นักลงทุนสมัพนัธ์ยึดถือเป็น
กรอบแนวทางในการปฏบิตัิหน้าทีไ่ด้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมโดยมี
แนวทางที่จะช่วยให้นักลงทุนสมัพันธ์ปฏิบตัิหน้าที่ได้สอดคล้องกับ
หลกัการพื้นฐาน โดยแนวปฏบิตัิน้ีเป็นตวัอย่างเพยีงส่วนหน่ึง บรษิทัฯ 
ควรพจิารณาความเหมาะสมและอาจกําหนดแนวปฏบิตัอิื่นๆ เพิม่เตมิที่
จะช่วยใหก้ารปฏบิตังิานนกัลงทุนสมัพนัธเ์ป็นไปอย่างเท่าเทยีมและเป็น
ธรรม อนัจะทําให้เกดิการสร้างมูลค่าเพิม่ให้กบับรษิัท และสร้างความ
มัน่ใจใหก้บัผูถ้อืหุน้ นกัลงทุน สาธารณชน และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม 

*รายละเอยีดจรรยาบรรณทางธุรกจิ สามารถดไูดบ้นเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ไดท้ี ่: https://investors.interlink.co.th 
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จรรยาบรรณของพนักงาน* 
1. การปฏิบติัต่อตนเอง  : ดํารงตนตัง้มัน่อยู่ใน

ความซื่อสตัย์สุจริต และเที่ยงธรรม มีจรยิธรรมในการ
ดาํเนินธุรกจิปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ รอบคอบ 
ทุ่มเทกําลงักายและกําลงัความคดิในการทํางานโดยถือ
ประโยชน์ขององคก์รเป็นสาํคญั ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความ
ขยนัหมัน่เพยีร รวมทัง้แสวงหาแนวทางในการพฒันาและ
ปรบัปรุงงานใหม้ปีระสทิธภิาพอยู่เสมอรกัษาเกยีรตขิอง
ตนให้เป็นที่ยอมรบัในสงัคม เป็นผูม้วีนิัย และประพฤติ
ปฏิบตัิตามกฎระเบียบขององค์กร ค่านิยมขององค์กร 
และประเพณีอันดีงามไม่ว่าจะระบุไว้เป็นลายลักษณ์
อกัษรหรือไม่กต็าม  หลกีเลี่ยงการกระทําใดๆ อนัอาจ
กระทบต่อชื่อเสยีงและภาพลกัษณ์ขององค์กร หรอืเป็น
ปัญหาแก่องคก์รในภายหลงัได ้

2. การปฏิบติัต่อลูกค้า ผู้เก่ียวข้อง และสงัคม : 
อาํนวยความสะดวกและปฏบิตัต่ิอผูม้าตดิต่อดว้ยความ
สุภาพเรยีบรอ้ยอย่างเตม็ใจและเตม็ความสามารถ โดย
ไม่ชกัชา้ ยนิดรีบัฟังความคดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะจาก
บุคคลอื่น และพร้อมที่จะชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องตาม
สถานะแห่งตน เห็นคุณค่าของบุคคลอื่น ปฏิบัติต่อ
ผูอ้ื่นดว้ยความเสมอภาค และใหเ้กยีรตผิูอ้ื่นอยู่เสมอ มี
ส่วนร่วมในการสร้างสรรคแ์ละพฒันาสงัคมส่วนรวมให้
เจริญก้าวหน้า โดยไม่ก่อให้เกดิความเสยีหายต่องาน 
และภาพพจน์ขององคก์ร  

3. การปฏิบติัระหว่างพนักงาน : เสรมิสร้างการ
ทํางานเป็นทมีโดยใหค้วามร่วมมอืช่วยเหลอืเกือ้กูลซึ่ง
กันและกัน เพื่อประโยชน์ต่องานขององค์กร โดย
ส่วนรวม ร่วมสร้างและรักษาบรรยากาศแห่งความ
สามคัคแีละความเป็นน้ําหน่ึงใจเดยีวกนัในหมู่พนักงาน 
ผูบ้งัคบับญัชาพงึปฏบิตัิตนให้เป็นที่เคารพนับถือของ
ผู้ ใ ต้ บั ง คั บบัญชา โดย เ ป็ นแบบอย่ า งที่ ดี ต่ อ
ผู้ใต้บงัคบับญัชา ตามค่านิยมขององค์กร ปฏิบัติต่อ
ผู้บงัคบับญัชาด้วยความเคารพนับถือ และปฏิบตัิต่อ
เพื่อนร่วมงานด้วยความมีน้ําใจและเคารพใน ศกัดิศ์รี
ของผู้อื่น และไม่นําผลงานของเพื่อนพนักงานมาแอบ
อา้งเป็นผลงานของตนเอง   

 
 

 
4. การปฏิบติัต่อองค์กร : ปฏิบตัิตามกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานขององค์กร รวมทั ้ง
กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัต่างๆ คําสัง่ และ มตคิณะกรรมการ 
ไม่เขา้ไปมสี่วนร่วมในการกระทําหรอืปกปิดการกระทํา
ใดๆ ที่ผิดกฎหมาย บนัทึกและรายงานข้อมูลต่างๆ ให้
ถูกตอ้งตามระบบ และมาตรฐานทีว่างไว ้รวมทัง้หา้มมใิห้
ปลอมแปลง หนังสือรายงาน หรือเอกสารใดๆ ไม่ใช้
ข้อมูลขององค์กรที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อ
แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น โดยมิชอบ 
ห้ามรบัสิง่ของหรือผลประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นที่มี
หน้าที่หรือธุรกิจเกี่ยวข้องกบัองค์กร เว้นแต่ในโอกาส 
หรือเทศกาลอนัเป็นประเพณีนิยมที่คนทัว่ไปพงึปฏิบตัิ
ต่อกนัโดยสิง่ของหรอืประโยชน์อื่นใดนัน้ แต่ทัง้น้ีการรบั
ดงักล่าวต้องไม่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจอย่างหน่ึงอย่าง
ใดโดยไม่เป็นธรรมต่อการปฏบิตัหิน้าที ่

จรรยาบรรณถือเป็นหน้าที่และความรบัผดิชอบของ
กรรมการและพนักงาน ทีจ่ะต้องรบัทราบ ทําความเขา้ใจ 
และปฏิบัติ ตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด โดย
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องดูแลรับผิดชอบ ให้
พนักงานภายใต้บังคับบัญชาของตนปฏิบัติตาม 
จรรยาบรรณน้ีอย่างจริงจงั ผู้บงัคบับญัชาทุกระดบัต้อง
เป็นผูนํ้าในการปฏบิตัติามจรรยาบรรณ ตลอดจนส่งเสรมิ
สภาพแวดล้อมในการ ทํางานให้พนักงานและบุคคลที่
เกี่ยวขอ้งเขา้ใจว่าการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณเป็นสิง่ที่
ถูกต้องและต้องปฏบิตั ิอย่างเคร่งครดั  ทัง้น้ีทางบรษิทัฯ 
ได้จัดให้มีการอบรมจรรยาบรรณพนักงานในการ
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ทัง้น้ีพนักงานสามารถเรียนรู้
จรรยาบรรณด้วยตนเองผ่านระบบอิเล๊กทรอนิกส์ (e-
Learning) พร้อมทัง้มกีารให้ขอ้มูล ข่าวสาร และความรู้
ผ่านสื่อประชาสมัพนัธ์ภายในเพื่อสร้างความเขา้ใจ หาก
พนักงานมีข้อสงสัย ไม่แน่ใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ สามารถปรกึษากบัผูบ้งัคบับญัชา หรอืฝ่าย
กํากบั กจิกรรมองค์กร หรอืหน่วยงานที่ทําหน้าที่อย่าง
เดยีวกนัแต่เรยีกชื่ออย่างอื่น ซึง่มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการ
กาํกบัดแูลการปฏบิตัติามจรรยาบรรณ 
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จรรยาบรรณของกรรมการ* 

1. การปฏิบติัต่อตนเอง  : ปฏิบตัิหน้าที่การงาน
อย่ างเต็มความสมารถให้ เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค์ และข้อบงัคบั โดยถือหลกัความถูกต้อง 
และผลประโยชน์สว่นรวมขององคก์รเป็นสาํคญั ยดึมัน่ใน
จริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรมและกล้าแสดงความคดิเหน็ในสิง่ที่ถูกต้อง ใช้
ดุลยพนิิจในการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเป็นอสิระ วางตวัเป็น
กลาง ไม่ฝักใฝ่พรรคการเมืองหรืออยู่ใต้อิทธิพลทาง
การเมือง ไม่เปิดเผยข้อมูลบริษัทต่อบุคคลภายนอก 
อุทศิเวลาอย่างเตม็ทีใ่นการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ
บรษิทัและการประชุมผูถ้อืหุน้ 

2. การปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้น : ปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม กํากบัดูแลให้มกีารบรหิาร
องค์กรด้วยความรอบคอบและระมดัระวงั เพื่อป้องกนั
ความเสียหายหรือผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นรักษา
ผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ เพื่อใหแ้น่ใจว่าสทิธขิองผูถ้อื
หุน้ไดร้บัการเอาใจใส่และไดร้บัการดูแลอย่างเท่าเทยีม
กนัเปิดเผยขอ้มูลหรอืรายงานสถานภาพขององคก์รต่อ
ผูถ้อืหุน้ อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และทนัต่อเหตุการณ์ 

3. การปฏิบติัต่อลูกค้า : มีทัศนคติที่ดี และให้
ความสาํคญัต่อลกูคา้ ปฏบิตัตินต่อลูกคา้ดว้ยความเตม็
ใจ กระตือรือร้น มีน้ําใจ สุภาพอ่อนโยนและรักษา
ความลบัของลูกค้า โดยไม่นําไปใช้เพื่อประโยชน์ของ
ตนเองหรอืผู้อื่นโดยมชิอบ รวมทัง้ปฏบิตัิต่อลูกค้าทุก
คนอย่ างเท่ าเทียมกัน ส่ งเสริมให้มีการพัฒนา
เทคโนโลยแีละนวตักรรม ที่มมีูลค่าเพิม่อย่างต่อเน่ือง 
คงไว้ซึ่ งคุณภาพบริการให้ได้มาตรฐาน และมี
คุณภาพสูง เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากที่สุด 
ส่งมอบสินค้า งานที่มีคุณภาพ ตรงตามข้อตกลงกับ
ลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม ให้ข้อมูล ข่าวสาร และ
คาํแนะนําทีถู่กตอ้ง เพยีงพอ ทนัต่อเหตุการณ์ต่อลูกคา้ 
เพื่อใหท้ราบเกีย่วกบัสนิคา้และบรกิาร ส่งมอบงานและ
รบัประกนัผลงาน ภายใต้เงื่อนไขระยะเวลาที่เหมาะสม 
เพื่อให้ลูกค้าได้รบัความพึงพอใจ มีระบบการจดัเก็บ
ขอ้มลูของลกูคา้อย่างปลอดภยั  

 

 
มมีาตรการรกัษาความลบัของลูกคา้ ไม่ส่งต่อขอ้มูลโดย
ไม่ได้รบัความยนิยอมจากลูกค้า มรีะบบ กระบวนการที่
ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ความปลอดภัยของ
สนิค้าและบรกิาร รวมทัง้ความรวดเรว็ในการตอบสนอง
การส่งมอบ และการดําเนินการอย่างถึงที่สุด เพื่อให้
ลกูคา้ไดร้บัการตอบสนองอย่างรวดเรว็ 

4. การปฏิบติัต่อคู่ค้า เจ้าหน้ี ลูกหน้ี : ปฏบิตัต่ิอคู่
ค้า เจ้าหน้ี ลูกหน้ี ทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 
โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบรษิัท และตัง้อยู่บน
พืน้ฐานของการไดร้บัผลตอบแทนที่เป็นธรรมทัง้สองฝ่าย 
มกีารแข่งขนับนขอ้มูลทีไ่ดร้บัอย่างเท่าเทยีมกนั ไม่มกีาร
กีดกนัไม่ให้คู่ค้ารายใดรายหน่ึงเข้าร่วมการแข่งขนัทาง
ธุรกจิ จดัทํารูปแบบสญัญาที่เหมาะสมและเป็นมาตรฐาน
เดยีวกนั จดัใหม้รีะบบการจดัการและตดิตามเพื่อใหม้ัน่ใจ
ว่ามีการปฏิบตัิตามสญัญาครบถ้วน มรีะบบการควบคุม
ภายในที่ป้องกันการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบในทุก
ขัน้ตอนของกระบวนการจดัซือ้จดัจ้างจ่ายเงนิคู่ค้าให้ตรง
เวลา ตามเงื่อนไขการชําระเงินที่ตกลงกัน ไม่กล่าวหา
ในทางร้ายแก่คู่ค้าโดยปราศจากข้อมูลแห่งความจริง 
หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทําให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ รวมทัง้ปฏบิตัิตามพนัธะสญัญา ให้ขอ้มูลที่
เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหาและหา
ทางออกตัง้อยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 
ปฏิบตัิตามเงื่อนไขต่างๆที่ตกลงไว้กับคู่ค้า และเจ้าหน้ี
อย่างเคร่งครดั กรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิได้ตามเงื่อนไข 
ต้องรีบแจ้งล่วงหน้า เพื่ อร่วมกันพิจารณาหาแนว
ทางแก้ไข ใช้สนิค้าและบรกิารทีม่ลีขิสทิธิถ์ูกต้อง และไม่
สนับสนุนสนิค้าหรอืการกระทําทีเ่ป็นการละเมดิทรพัยส์นิ
ทางปัญญา 
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5. การปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการค้า : มนีโยบายเสรี

ทางการคา้ และเชื่อว่าการมคีู่แข่งเป็นเรื่องดเีพราะจะทํา
ใหเ้กดิการพฒันาทัง้มาตรฐานการบรกิาร และนวตักรรม
ใหม่ๆ เพื่อเสนอต่อลูกค้า ประพฤตปิฏบิตัภิายใต้กรอบ
การแข่งขนัทีด่ ีไม่ทําลายชื่อเสยีงของคู่แข่งขนัทางการ
คา้ ดว้ยการกล่าวหาในทางรา้ยและปราศจากขอ้มูลความ
จริง ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทาง
การค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือด้วยวิธีการอื่นที่ไม่
เหมาะสม 

6. การปฏิบัติต่อสังคม จารีต ประเพณี : ไม่
กระทําการใดๆ ที่อาจมีผลเสียหายต่อสงัคมส่วนรวม 
รบัผดิชอบต่อสงัคมโดยกาํหนดนโยบายการดาํเนินธุรกจิ
ทีไ่ม่ขดัต่อขนบธรรมเนียม จารตีประเพณี และ ศลีธรรม
อนัดงีาม ส่งเสรมิการปลูกฝังให้เกดิจติสํานึกของความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมใหก้บัพนกังานทุกระดบัสนับสนุนให้
มกีารคนืกําไรส่วนหน่ึงขององค์กรให้แก่สงัคมและเพื่อ
พฒันาสิง่แวดลอ้ม 

 
จรรยาบรรณของผูบริหาร* 

ผูบ้รหิารของบรษิทัอนัประกอบดว้ย คณะกรรมการ
และผูบ้รหิารระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการขึน้ไป ซึง่ไดร้บั
ความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นให้มีบทบาทหน้าที่ในการ
กาํหนดนโยบาย กํากบั ดูแล และควบคุมการดําเนินงาน
ของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุผลในการ
ดําเนินธุรกิจ ดงันัน้เพื่อแสดงว่าผู้บริหารของบริษัทมี
เจตนารมณ์ และความมุ่งมัน่จะดําเนินธุรกจิอย่างซื่อตรง 
และโปร่งใส อันจะทําให้บริษัทบรรลุผลสําเร็จในการ
ดาํเนินธุรกจิ และไดร้บัการยอมรบัจากทุกฝ่าย บรษิทัจงึ
เหน็สมควรกําหนด “จรรยาบรรณผู้บรหิาร” ขึน้ไว้เป็น
แนวทางในการประพฤตปิฏบิตัขิองผูบ้รหิาร ดงัต่อไปน้ี 

1. การปฏิบติัต่อองคก์ร : ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความ
ซื่อสตัย์สุจรติ เป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบรษิัท
และผูม้สี่วนได้เสยีพงึเปิดเผยสถานภาพของกลุ่มธุรกจิ
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทนัต่อเหตุการณ์ อุทิศตน 
ความรู้และความสามารถ เพื่อประโยชน์ของบริษัท
ตลอดเวลา พึงวางตนให้เหมาะสมในฐานะตัวแทนของ
องคก์รต่อบุคคลภายนอก รวมทัง้ช่วยสง่เสรมิภาพพจน์ 

 
ของบรษิทัฯ เมื่อมโีอกาสอนัเหมาะสม ปฏบิตัหิน้าทีต่าม
นโยบายหรอืขอ้กําหนดเกี่ยวกบัขอบเขตการปฏิบตัิต่อ
สงัคมที่องค์กรได้กําหนดไว้อย่างเคร่งครดั กรณีที่จะให้
ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สมัภาษณ์ต่อสื่อมวลชน หรือต่อ
สาธารณชน จะตอ้งไดร้บัมอบหมายจากบรษิทั 

2. การปฏิบัติต่อพนักงาน : มีทัศนคติที่ดีต่อ
พนักงาน และพงึปกครองด้วยความเมตตาและเป็นธรรม 
รวมทัง้ไม่ใช้อํานาจหน้าที่ในทางมชิอบ มภีาวะผู้นํา และ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีน่าเชื่อถือต่อพนักงาน ให้
ความรู ้คาํแนะนํา และคาํปรกึษาแก่พนักงาน พรอ้มทัง้รบั
ฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้วยความเต็มใจและ
จริงใจ ส่งเสริมพนักงานให้มีความมัน่คงก้าวหน้า ใน
หน้าที่การงานและความเป็นอยู่ส่วนตัว ผู้บริหารจะให้
ผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมแก่พนักงานผูบ้รหิารจะดูแลรกัษา
สภาพแวดล้อมในสถานที่ทํางานให้มีความปลอดภัยต่อ
ชวีติของพนักงาน ตลอดจนทรพัย์สนิของบรษิัทและของ
พนักงานให้ปลอดภัยอยู่เสมอ ผู้บริหารจะส่งเสริมให้
พนักงานได้พฒันาความรู้ความสามารถอย่างทัว่ถึงและ
สมํ่าเสมอ ผู้บรหิารจะปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบั
ต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนักงานอย่างเคร่งครดั และผูบ้รหิาร
จะเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศกัดิศ์รขีองความเป็น
มนุษย ์

3. การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้น : ผูบ้รหิารจะปฏบิตัหิน้าที่
ดว้ยความซื่อสตัย์สุจรติ และเป็นธรรมต่อผู้ถอืหุน้ทุกราย
อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
โดยรวม ผู้บรหิารจะบรหิารการดําเนินงานของบรษิทัและ
ตดัสนิใจดําเนินการใดๆดว้ยความระมดัระวงัและรอบคอบ 
ผู้บรหิารจะปฏิบตัิหน้าที่โดยการประยุกต์ความรู้ ทกัษะ
การบรหิาร และการ จดัการอย่างสุดความสามารถในทุก
กรณี ผูบ้รหิารจะรายงานสถานภาพของบรษิทัแก่ผูถ้อืหุน้
อย่างเท่าเทยีมกนั โดยสมํ่าเสมอและครบถ้วนตามความ
เป็นจริง ผู้บริหารจะไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและ
ผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใดๆของบริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อ
สาธารณะ ผู้บรหิารจะไม่เปิดเผยขอ้มูลลบัของบรษิัทต่อ
บุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งขัน ผู้บริหารจะไม่
ดําเนินการใดๆ ในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้ง
ทาง ผลประโยชน์ต่อบรษิทั 
 *รายละเอยีดจรรยาบรรณทางธุรกจิ สามารถดไูดบ้นเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ไดท้ี ่: https://investors.interlink.co.th 
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4. การปฏิบติัต่อลูกค้า : มุ่งมัน่ในการพฒันาและ

ให้บรกิารที่มคุีณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า ด้วยความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานที่
กําหนด ในราคาที่สมเหตุสมผล สามารถส่งมอบงาน
ภายในระยะเวลาทีก่าํหนด เพื่อสรา้งความพงึพอใจสงูสุด
ใหแ้ก่ลูกค้า ปฏบิตัิตามเงื่อนไขและขอ้ตกลงทางการค้า
อย่างเคร่งครัด และรักษาความลับของลูกค้า ไม่นํา
ความลบัทางการคา้ไปใชใ้นประโยชน์ของตนเองหรอืผูท้ี่
เกีย่วขอ้ง ไม่เอาเปรยีบลูกคา้ หรอืกําไรเกนิควร รวมทัง้
ไม่กาํหนดเงื่อนไขการคา้ทีไ่ม่เป็นธรรม ตดิต่อสื่อสารกบั
ลูกค้าด้วยวาจาสุภาพ ด้วยการทํางานที่รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ เป็นที่ไว้วางใจได้ของลูกค้า รับฟัง
ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะของลูกค้าเป็นประจํา 
สมํ่าเสมอ และนําขอ้บกพร่องต่างๆมาปรบัปรุงแกไ้ข 

5. การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า : ให้การ
สนับสนุนการร่วมมือในการแข่งขันทางการค้าเพื่อ
ผลประโยชน์ของลกูคา้ และปฏบิตัติามกรอบกตกิาในการ
แข่งขนัเสรทีี่เป็นธรรม ไม่แสวงหาขอ้มูลที่เป็นความลบั
ของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่
เหมาะสม และไม่เปิดเผยหรือละเลยให้ความลับของ
บริษัทตกอยู่ในมือคู่แข่ง ไม่โจมตี และทําลายชื่อเสยีง
ของคู่แขง่ทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางรา้ย หรอืใช้
วธิอีื่นใดทีไ่ม่ถูกต้อง และละเว้นการกลัน่แกลง้ หรอืทํา
ใหคู้่แขง่เสยีโอกาสอย่างไม่เป็นธรรม 

6. การปฏิบติัต่อสงัคม ส่ิงแวดล้อม และชุมชน : 
ปฏบิตัิหน้าที่ในความรบัผดิชอบของตน และดํารงด้วย
จติสาํนึกทีด่ทีีม่ต่ีอสงัคมสิง่แวดลอ้ม และชุมชนอยู่เสมอ 
ร่วมกนัสร้างสรรค์ และร่วมกิจกรรมหรอืโครงการเพื่อ
พัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชน ปฏิบัติตนเป็น
ตัวอย่างที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม และการสง่เสรมิการใชท้รพัยากรธรรมชาตทิี่
มีอย่ างคุ้มค่า ดําเนินธุ รกิจด้วยจิตใจที่คํานึงถึง
ผลประโยชน์ของสาธารณะเสมอ 

การแจงขอรองเรียน 
จดัใหม้ชี่องทางการรอ้งเรยีนและการแจง้เบาะแสเพื่อ

รบัเรื่องรอ้งเรยีน ขอ้คดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะจากผูม้สี่วน
ไดส้่วนเสยีทีไ่ดร้บัผลกระทบ หรอืมคีวามเสีย่งทีจ่ะไดร้บั
ผลกระทบจากการดําเนินธุรกจิของบรษิัท หรอืจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
เกี่ยวกับการกระทําผิดกฎหมายหรือไม่ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต 
รวมถงึการกระทําทีเ่ขา้ข่ายการคอรร์ปัชนัทีเ่กีย่วขอ้งกบั
บริษัทฯ โดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยบริษัทฯ มี
มาตรการคุม้ครองการตอบโต้ และบรรเทาความเสยีหาย
แก่ผู้รายงาน ผู้ร้องเรยีน หรอืผู้ที่ให้ความร่วมมอืในการ
รายงานการฝ่าฝืนหรอืละเมดิจรรยาบรรณ โดยในปี 2562 
ไม่ปรากฏว่ามขีอ้รอ้งเรยีนเขา้มาแต่อย่างใด 

ชองทางการติดตอเพื่อแจงเบาะแสและขอรองเรียน 

ท่ีตัง้สาํนักงานใหญ่ : 

48 อาคารอนิเตอรล์ิง้ค ์ 

ซอยรุ่งเรอืง ถนนรชัดาภเิษก แขวงสามเสนนอก  

เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
 

เวบ็ไซต ์:  

www.interlink.co.th 

โทรศพัท์ : 02-666-1111 

เลขานุการบริษทั :  

t.thanyarad@interlink.co.th 

ประธานกรรมการบริษทั :  

fraud@interlink.co.th 

ประธานกรรมการตรวจสอบ :  

คณุชศูกัด์ิ ดีเรกวฒันชยั  

chusak@interlink.co.th 

………………………………………………….. 

โทรศพัท์ 0-2666-1111 ต่อ 291 

โทรสาร 0-2666-1193 

http://www.interlink.co.th/
mailto:t.thanyarad@interlink.co.th
mailto:fraud@interlink.co.th
mailto:chusak@interlink.co.th
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การตอตานการทุจริตคอรรัปชัน 
บริษัทได้มีการจดัทํานโยบายต่อต้านการทุจริต

คอร์รปัชนั และนโยบายการรบั-ให้ของขวญั การเลีย้ง 
หรอืประโยชน์อื่นใด เพื่อแสดงใหเ้หน็ถงึความตัง้มัน่ใน
การดาํเนินธุรกจิดว้ยความเป็นธรรม สุจรติ โปร่งใส  มี
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่ม
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยนโยบาย
ดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและได้รบัอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท 
และได้สื่ อสารไปยังพนักงานทุกคน โดยมีการ
กาํหนดใหม้กีารอบรมนโยบายต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชนั 
และ นโยบายการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือ
ประโยชน์อื่นใด แก่พนักงานทุกคนในการปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่และตดิประกาศผ่านบอร์ดภายในบรษิัท 
อีกทัง้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเผยแพร่แก่บุคคล
ทัว่ไปทีส่นใจ 
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การบริหารจัดการความเส่ียง 

บรษิทั อนิเตอรล์ิง้ค ์คอมมวินิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) ใหค้วามสาํคญั
ต่อการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมอย่างต่อเน่ือง โดยมีการบริหาร
จดัการความเสี่ยงเชงิบูรณาการที่ครอบคลุมการบริหารความเสี่ยงทัง้
องคก์ร พรอ้มทัง้มกีารเสรมิสรา้งความตระหนกัรูแ้ละประสทิธภิาพในการ
บรหิารจดัการความเสีย่ง* เพื่อนําไปสู่การสรา้งมูลค่าเพิม่ในแก่องค์กร 
และผู้มีส่วนได้เสยีกลุ่มต่างๆ โดยได้ประเมินความเสี่ยงที่สําคญัเป็น
ประจาํทุกปี เพื่อใหอ้งคก์รปรบัตวัไดอ้ย่างรวดเรว็  และใหบ้รษิทัฯ บรรลุ
เป้าหมายในการดําเนินธุรกจิที่กําหนดไว ้ ทัง้น้ีในกระบวนการบรหิาร
ความเสีย่งไดก้าํหนดระดบัความเสีย่งทีส่ามารถยอมรบัได ้ทีส่มัพนัธก์บั
การเติบโตและเป้าหมาย ของผลตอบแทนตามวตัถุประสงค์ที่องค์กร
กําหนดไว้ รวมทัง้นโยบาย กรอบการบรหิารความเสีย่ง และการกํากบั
ดแูลสนบัสนุนการดาํเนินงานของบรษิทั กลยุทธแ์ละเป้าหมายทางธุรกจิ
อย่างยัง่ยนื โดยพิจารณาสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทัง้ภายในและ
ภายนอก ภายใตก้ารวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงของสภาวะแวดลอ้มอย่าง
สมํ่าเสมอ ซึง่การบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธผิลจะช่วยใหบ้รษิทัมกีาร
ตดัสนิใจทีด่ขี ึน้ในเรื่องการกํากบัดูแล กลยุทธ ์การกําหนดวตัถุประสงค ์
และการดาํเนินงาน 

เปาหมายการดําเนินงาน 

: มกีารจดัวางระบบและกระบวนการบรหิาร
ความเสีย่งทัว่ทัง้องคก์ร และสามารวาง 
กลยทุธแ์ละระบุความเสีย่งไดท้นัเวลา 
: ตดิตามผลและทบทวนการบรหิารความ
เสีย่งอยา่งสมํ่าเสมอโดยความเสีย่งของ
บรษิทัไดร้บัการจดัการอยา่งเหมาะสม 

ผลการดําเนินงานป 2562  

: จดัทํารายงานการบรหิารความเสีย่ง 2562 
โดยไดใ้หค้วามสาํคญักบัความเสีย่งที่
เกดิขึน้ใหม ่(Emerging Risk) ในดา้นความ
เสีย่งดา้นความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์
และความปลอดภยัขอ้มลู ซึง่เป็นความ
เสีย่งทีม่นียัสาํคญัและมโีอกาสเกดิขึน้ใน
อนาคต จงึไดกํ้าหนดมาตรการและ
แนวทางจดัการความเสีย่ง 

*รายละเอยีดนโยบายการบรหิารความเสีย่ง สามารถดไูดบ้นเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ไดท้ี:่ https://investors.interlink.co.th 
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โครงสรางการบริหารความเสี่ยง 
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คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ  

มีหน้าที่ความรับผิดชอบสูงสุดในการกํากับดูแลการ
บรหิารความเสีย่งของบรษิัทฯ ซึง่เป็นส่วนหน่ึงของการ
ดําเนินธุรกิจ  และทําหน้าที่ประเมินประสทิธภิาพการ
บรหิารความเสีย่ง เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการบรหิารความเสีย่ง
ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
สอดคลอ้งกบัแนวทางทีก่าํหนด 

 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง มกีรรมการทัง้สิน้ 5 
ท่าน ซึง่ประกอบไปดว้ยกรรมการอสิระและรองกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ โดยมีกรรมการอิสระ ดํารงตําแหน่งเป็น
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทําหน้าที่
กาํหนดนโยบาย กรอบการบรหิารความเสีย่ง หลกัเกณฑ์
การประเมนิความเสีย่ง และระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได ้
เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตั ิรวมทัง้
สอบทานความเสีย่งและมาตรการการจดัการความเสีย่งที่
สําคัญของบริษัทฯ ซึ่งประเมินโดยหน่วยงานเจ้าของ
ความเสีย่ง และใหข้อ้เสนอแนะในการปรบัปรุงการบรหิาร
ความเสีย่งใหด้ ี

 
คณะทํางานบริหารความเสี่ยง 

คณะทํางานบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยคณะ
ผูบ้รหิาร (Risk Owner)  รบัผดิชอบในการประเมนิและ
ติดตามความเสี่ยงในการดําเนินงานประจําวันอย่าง
ต่อเน่ือง 

 
แผนกตรวจสอบภายใน 

ทําหน้าที่ตรวจสอบหน่วยงานต่างๆ โดยวางแผน
ตาม Risk Based ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้ความ
เชื่อมัน่ว่ามกีารบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสม และรายงาน
ผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากน้ี ยังให้
คําปรกึษาแก่หน่วยงานผู้รบัการตรวจและมีการสื่อสาร
ความคิดเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบกลับมายัง
ผูป้ฏบิตังิานเพื่อนําไปปรบัปรุงต่อไป 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
 

กระบวนการในการประเมนิความเสีย่ง กําหนดแนว
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกํากับดูแล  ควบคุม เพื่อ
ป้องกนั และตดิตามประเมนิผลความเสีย่งไวอ้ย่างชดัเจน 
เพื่อใหก้ารบรหิารความเสีย่งเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัทัว่
ทัง้องคก์ร ซึง่บรษิทัฯ มกีระบวนการบรหิารความเสีย่งที่
สาํคญัซึง่แบ่งไวต้ามประเภทความเสีย่ง ดงัน้ี  

1. ความเสีย่งดา้นกลยุทธ ์(Strategic Risk)  
2. ความเสีย่งดา้นการเงนิ (Financial Risk)  
3. ความเสีย่งดา้นการปฏบิตังิาน (Operation Risk)  
4. ความเสีย่งดา้นการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ 
   (Compliance Risk) 
5. ความเสีย่งดา้นเทคโนโลย ี
   (Information Technology Risk)  
6. ความเสีย่งดา้นการคอรร์ปัชนั (Corruption Risk)  
ซึง่การประเมนิครอบคลุมถงึความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ใหม่ 

(Emerging Risk) ทีอ่าจส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกจิ
ทัง้น้ีกระบวนการบริหารความเสีย่งได้ถูกรวบรวมไว้ใน 
“คู่มอืบรหิารความเสีย่ง” โดยแบ่งตามกระบวนการหลกั 5 
ขัน้ตอน  



บรษิทั อนิเตอรล์ิง้ค ์คอมมวินิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน)                                                              รายงานการพฒันาเพื่อความยัง่ยนื 2562 | 39 

 นโยบายบริหารความเส่ียง 
 

1) บริษัทฯ จัดวางระบบและกระบวนการบริหาร
ความเสีย่งทัว่ทัง้องคก์ร รวมทัง้บรษิทัในกลุ่ม ใหส้อดรบั
กบักลยุทธแ์ละเป้าหมายทางธุรกจิ ตามมาตรฐานสากล 
โดยประเมนิความเสีย่งใหค้รอบคลุมความเสีย่งในทุกดา้น 

2) ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทเป็นเจ้าของ
ความเสีย่ง ซึง่มหีน้าที่ความรบัผดิชอบในการระบุ และ
ประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานที่ตนเองรบัผดิชอบ 
รวมทัง้กําหนดมาตรการทีเ่หมาะสม เพื่อจดัการความ
เสีย่ง และบรษิัทจะบรหิารความเสีย่งให้อยู่ในระดบัที่
ยอมรบัได ้(Risk Appetite) หรอืเบีย่งเบนไม่เกนิกว่า
ระดบัทีบ่รษิทัฯ ยอมรบัได ้(Risk Tolerance)  

3) ความเสีย่งทีม่ผีลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์
ของบรษิทัทัง้หมด ตอ้งไดร้บัการดาํเนินการดงัน้ี  

• ระบุความเสีย่งอย่างทนัเวลา 
• ประเมินโอกาสของการเกิดความเสี่ยงและ

ผลกระทบหากเกดิเหตุการณ์ดงักล่าว 
• การจัดการความเสี่ยง ให้สอดคล้องตาม

หลกัเกณฑก์ารบรหิารความเสีย่งทีก่ําหนดได ้
โดยคํานึงถึงค่ าใช้จ่ ายที่ เกี่ยวข้องและ
ผลประโยชน์ที่จะได้รบัจากการจดัการความ
เสีย่งดงักล่าว 

• ตดิตามผลและทบทวนการบรหิารความเสีย่ง
อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้มัน่ใจว่า ความเสี่ยง
ของบรษิทัไดร้บัการจดัการอย่างเหมาะสม 

4) ความเสีย่งที่อาจมผีลกระทบต่อแผนธุรกจิและ 
กลยุทธ์ของบรษิทั ซึง่มคีวามเสีย่งอยู่ในระดบัสงูและสูง
มากทัง้หมด ต้องรายงานให้คณะกรรมการบรหิารความ
เสีย่ง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทั
รบัทราบ 

 

วัฒนธรรมในการบริหารความเส่ียง 
 

บรษิัท อนิเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
มุ่งมัน่ที่จะส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้มี
ความเขม้แขง็ทัว่ทัง้องคก์ร และมุ่งหวงัใหพ้นักงานมคีวาม
ตระหนักรู้ถึงความเสี่ยงในการดําเนินงานประจําวันของ
ตนเอง รวมถงึรบัผดิชอบในการบรหิารความเสีย่งดงักล่าว
อย่างเหมาะสม นอกจากน้ีบริษัทสนับสนุนให้พนักงานมี
ทศันคติและพฤตกิรรมในการบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสม 
เพื่อให้เกดิวฒันธรรมการบรหิารความเสีย่งโดยมแีนวทาง
ดาํเนินการดงัน้ี 

1) สนบัสนุนและใหโ้อกาสพนกังานทุกระดบัในการระบุ
และรายงานความเสีย่งต่างๆ ที่อาจจะเกดิขึน้ เพื่อกําหนด
ผูร้บัผดิชอบและจดัทําแผนการจดัการความเสีย่งซึง่จะช่วย
ลดความเสยีหายที่อาจจะเกดิขึน้ รวมทัง้มุ่งใหม้กีารเรยีนรู้
จากขอ้ผดิพลาดทีเ่กดิขึน้เพื่อปรบัปรุงกระบวนการทาํงาน 

2) กําหนดให้พนักงานทุกระดบัมีความรบัผดิชอบใน
การบริหารความเสี่ยง ทัง้น้ีผู้บริหารจะประพฤติตนเป็น
ตน้แบบในการบรหิารความเสีย่ง และมบีทบาทสาํคญัในการ
สง่เสรมิวฒันธรรมการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั 

3) กาํหนดใหม้กีารบรหิารความเสีย่งเป็นส่วนหน่ึงของ
หลกัสตูรการฝึกอบรมคณะผูบ้รหิาร และพนักงานทุกระดบั 
เพื่อเสรมิสร้างความรู้ความเขา้ใจในการบรหิารความเสีย่ง
ใหก้บัผูบ้รหิารอย่างต่อเน่ือง 
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ความเสี่ยง การจัดการ 

ความเสี่ยงดานกลยุทธ 

• การถกูยกเลิกสัญญาการเป็นตวัแทนจดัจําหน่าย

สินค้าหรอืเมื่อบริษทัผู้ผลิตสินค้าแต่งตัง้ตวัแทนจดั

จาํหน่ายในประเทศไทยเพ่ิมเติม โดยหากผูผ้ลติสนิคา้

ไม่ต่อสญัญาการเป็นตวัแทนจดัจําหน่ายให้กบับรษิัทฯ 

อาจสง่ผลกระทบต่อโครงสรา้งยอดขายและกาํไของบรษิทั

ฯ ได ้โดยผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้คอืบรษิัทฯ อาจต้อง

หาผู้ผลิตสนิค้ารายใหม่ในกรณีที่ถูกยกเลิกสญัญาการ

เป็นผู้จดัจําหน่ายดงักล่าว รวมถึงสนิค้าที่มาจากผู้ผลติ

รายใหม่อาจมีคุณภาพไม่ทดัเทียมกบัสนิค้าเดมิที่มีอยู่ 

ซึง่เป็นทีย่อมรบัทางดา้นคุณภาพโดยมาตรฐานสากล โดย

อาจส่งผลกระทบให้ลูกค้าเสยีความเชื่อมัน่ในคุณภาพ

สนิค้าของบรษิัทฯ และลดปรมิาณการสัง่ซื้อลง อนัอาจ

สง่ผลใหย้อดขายและกาํไรของบรษิทัฯ ลดลง 

• บรษิทัฯ ไดจ้ดทะเบยีนเป็นเจา้ของเครื่องหมายการคา้ “LINK” 

ภายในประเทศไทยแต่เพยีงผูเ้ดยีว ทําใหบ้รษิัทฯ สามารถที่

จะจดัหาผู้ผลิตรายอื่นในการผลติสนิค้าภายใต้เครื่องหมาย

การคา้ “LINK” เพื่อจดัจาํหน่ายภายในประเทศไทยแทนผูผ้ลติ

รายเดมิได ้

• บรษิทัฯ ถอืเป็นตวัแทนจดัจําหน่ายทีม่คีุณภาพ โดยสามารถ

รกัษาและเพิม่ยอดขายและส่วนแบ่งการตลาดให้แก่อุปกรณ์

โครงข่ายสายสญัญาณทัง้สองยี่ห้อในประเทศไทยนับตัง้แต่

ไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นตวัแทนจดัจําหน่ายไดด้มีาโดยตลอด 

บรษิทัฯ จงึนับเป็นคู่คา้ทีส่าํคญักบับรษิทัผูผ้ลติเหล่านัน้ ซึง่

ทาํใหม้ัน่ใจว่าความเสีย่งทีจ่ะถกูยกเลกิสญัญาการเป็นตวัแทน

จําหน่ายนัน้มน้ีอยในระดบัทีบ่รษิทัฯ สามารถบรหิารจดัการ

ได้ และหากบริษัทผู้ผลิตเหล่านัน้ยกเลิกสัญญาการเป็น

ตวัแทนจําหน่ายของบรษิทัฯ บรษิัทฯ กส็ามารถทีจ่ะหาคู่ค้า

อื่นๆ ที่ยนิดใีห้ บรษิทัฯ เป็นตวัแทนจดัจําหน่ายและทําการ

ขยายตลาดในประเทศไทยให้ได้ โดยมคีวามสาํเรจ็ในการทํา

การตลาดใหแ้ก่ผลติภณัฑท์ัง้สองยีห่อ้ดงักล่าวที่บรษิทัฯ ได้

ทาํสาํเรจ็มาแลว้เป็นเครื่องรบัประกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปจจัยความเส่ียงและการจัดการความเส่ียงท่ีสําคัญ 
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ความเสี่ยง การจัดการ 

ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน 

• ความเส่ียงอนัเน่ืองมาจากบริษทัมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ถือหุ้นเกินกว่ารอ้ยละ 50 

• บริษัทฯ จึงได้จัดโครงสร้างการจัดการซึ่งประกอบด้วย

คณะกรรมการบรษิัท  คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง  และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ซึง่ประกอบไปดว้ยบุคลากรที่มี

ความรูค้วามสามารถ และมกีารกําหนดขอบเขตการดําเนินงาน

และการมอบอํานาจใหแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิารอย่างชดัเจน มี

การกําหนดมาตรการการทํารายการที่เกี่ยวโยงกบักรรมการ ผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุมกิจการ และบุคคลที่อาจมี

ความขดัแยง้  อกีทัง้ยงัมกีารแต่งตัง้บุคคลภายนอกทีเ่ป็นอสิระ

เขา้ร่วมในคณะกรรมการบรษิัทจํานวน 3 ท่าน โดยทุกท่านรบั

หน้าทีเ่ป็นคณะกรรมการตรวจสอบ โดยทุกท่านรบัหน้าทีเ่ป็น

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ เพื่อทําหน้าทีต่รวจสอบ 

ถ่วงดุลการตดัสนิใจ และพจิารณาอนุมตัิรายการต่างๆ ก่อน

นําเสนอต่อผูถ้อืหุน้ นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัจดัใหม้หีน่วยงาน

ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยมีหน้าที่หลกัในการดูแล

ระบบควบคุมภายในเพื่อใหเ้ป็นไปตามระบบงานทีไ่ดก้ําหนด

ไว ้

•  ความเส่ียงจากพึ่งพาผูบ้ริหารและบุคลากร เน่ืองจาก

ธุรกจิของบรษิทัฯ ก่อตัง้โดยกลุ่มอนนัตรมัพร ซึง่ปัจจุบนั

เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยเป็นผู้มีอํานาจ

ควบคุมและผูบ้รหิารหลกัของบรษิทัฯ ในตําแหน่งสาํคญั 

นอกจากน้ี  ด้วยลักษณะของธุรกิจที่ เกี่ยวข้องกับ

เทคโนโลยแีละกฎเกณฑใ์นการประกอบธุรกจิทีซ่บัซ้อน 

ทําให้บริษัทฯ ต้องอาศัยความรู้ความสามารถ ความ

ชาํนาญ และประสบการณ์ของบุคคลากรในสาขาต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องเป็นหลัก หากบริษัทฯ สูญเสียผู้บริหารและ

บุคคลากรเหล่าน้ี กอ็าจสง่ผลกระทบต่อผลดาํเนินงานและ

ฐานะทางการเงนิในอนาคตของบรษิทัฯ ได ้

• ผู้บริหารหลักส่วนใหญ่อยู่กับบริษัทฯ มาเป็นเวลามากกว่า  

10 ปี และเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ซึง่การทีผู่บ้รหิารมสี่วนร่วม

ในผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ โดยการเป็นผูถ้อืหุน้นัน้จะช่วย

ส่งเสรมิให้ผู้บรหิารมคีวามตัง้ใจและพยายามที่จะผลกัดนัการ

เจรญิเติบโตทางธุรกจิให้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี การ

จดัการบรหิารอย่างมรีะบบ ส่งผลใหก้ารบรหิารงานของบรษิทัฯ 

ไม่พึ่งพงิผู้บรหิารระดบัสูงบางรายมากจนเกนิไป ซึ่งที่ผ่านมา 

บรษิทัฯ ไดมุ้่งพฒันาการบรหิารงานอย่างมอือาชพี และพฒันา

ผู้บริหารรุ่นใหม่ขึ้นมารองรับการขยายงานอย่างเป็นระบบ 

(Succession Plan) อกีทัง้ยงัเปิดโอกาสใหผู้บ้รหิาร มสี่วนร่วม

ออกความคดิเหน็ในการวางนโยบาย และแผนธุรกจิของบรษิทัฯ 

ตลอดจนใหอ้าํนาจการตดัสนิใจในดา้นต่างๆ  ตามความเหมาะสม 

เพื่อส่งเสรมิความเขา้ใจและความเชีย่วชาญในการบรหิารธุรกจิ

ของบรษิทัฯ ดว้ย 
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ความเสี่ยง การจัดการ 

ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (ตอ) 

• ความเส่ียงในการพฒันาบุคลากร เพื่อรองรบัการ

เติบโตทางธุรกิจ เน่ืองมีการขยายตวัทางธุรกิจอย่าง

รวดเร็วจากการขยายการลงทุนทั้งในประเทศ และ

ตา่งประเทศ  และการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจโดยการ

ขยายช่องทางการจัดจําหน่าย รวมถึงการนาํระบบ

ดิจิทัลเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการ

ขับเคลื่อนธุรกิจ ดังนั้น หากบริษัทฯ  ไม่สามารถ

จัดเตรียมและพฒันาบุคลากรใหม้ีความเช่ียวชาญ มี

ประสบการณ์ท่ีมีเ พียงพอและทันเวลา อาจส่งผล

กระทบต่อการดาํเนินธุรกิจและการบรรลเุป้าหมายใน

ระยะยาว 

• เพื่อรองรบัการดาํเนินงานตามแนวทางการดาํเนินงานของบรษิทั

ฯ บรษิทัฯ จดัวางโครงสรา้งทีส่นับสนุนการทํางาน ระบุจํานวน

บุคลากรรองรบัความตอ้งการของหน่วยธุรกจิ โดยแต่ละสายงาน

จะมีการพิจารณากําหนดแผนกําลังคน ระบุตําแหน่งงานที่

สาํคญัและแผนพฒันาบุคคล เพื่อพฒันาบุคลากรของแต่ละสาย

งานให้เกิดความชํานาญทัง้ในเชิงลึกเฉพาะด้าน และพฒันา

ภาวะผู้นําและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ เตรียมความพร้อม

สาํหรบัผูท้ีจ่ะเป็นผูบ้รหิารในอนาคต เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัฯ จะ

มผีูบ้รหิารและพนักงานทีม่คีุณภาพและเพยีงพอในระบบอย่าง

ต่อเน่ือง 

• ความเส่ียงด้านช่ือเสียงจากส่ือสังคมออนไลน์ 

สือ่สงัคมออนไลน์กลายเป็นช่องทางการสื่อสารทีผู่บ้รโิภค

นิยมใช้เพื่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคดิเหน็เกี่ยวกบั

สนิคา้ บรกิารและองค ์ในกรณีทีต่กเป็นข่าวเชงิลบ เน้ือหา

ดงักว่าสามารถแพร่กระจายไดอ้ย่างรวดเรว็ในวงกวา้งและ

อาจสง่ผลกระทบต่อชื่อเสยีงของบรษิทั 

• บรษิทัฯ จดัใหม้หีน่วยงานทีต่ดิตามดูแลเหตุการณ์ทีเ่ป็นความ

เสีย่งต่อชื่อเสยีงและภาพลกัษณ์บนสื่อสงัคมออนไลน์ มรีะบบ

การสื่อสารทัง้ในสถานการณ์ปกตแิละในภาวะวกิฤต อกีทัง้ยงัมี

การนําเทคโนโลยดีจิทิลั มาวเิคราะหค์วามคดิเหน็ของลูกคา้และ

ผูม้สี่วนได้เสยี ต่อสนิค้า บรกิารและกําเนินธุรกจิของบรษิัทฯ 

เพื่อประเมนิความเคลื่อนไหว ความพงึพอใจ และความคาดหวงั

ของลกูคา้และผูม้สีว่นไดเ้สยีเชงิรุก 

• ความเส่ียงอนัเน่ืองมาจากเหตภุยัพิบติัทางธรรมชาติ 

บรษิัทฯดําเนินธุรกจิโดยมนีโยบายการจดัเกบ็สนิคา้เพื่อ

เตรยีมความพรอ้มในการใหบ้รกิาร ดงันัน้แลว้หากเกดิภยั

พิบัติทางธรรมชาติอันจะส่งผลกระทบต่อสนิค้าคงคลัง 

บริษัทฯ มีแนวโน้มที่จะสูญเสียรายได้ในส่วนนัน้ๆ ไป 

อย่างไรกต็ามบรษิทัฯ 

• บริษัทฯ มีการทําประกันภัยเต็มจํานวน ซึ่งครอบคลุมถึง

สนิคา้คงคลงัและค่าเสยีโอกาสทางธุรกจิ ซึง่อาจผลกระทบต่อ

การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติ

เหล่านัน้ อกีทัง้บรษิทัฯ จดัให้มกีารจดัทําแผนความต่อเน่ือง

ทางธุรกจิ (Business Continuity Plan) และจดัใหม้กีารซอ้ม

แผนอย่างสมํ่าเสมอ เผื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากเหตุการณ์

ดงักล่าว และ/หรอื ลดระยะเวลาในการฟ้ืนฟูใหน้้อยลง 
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ความเสี่ยง การจัดการ 

ความเสี่ยงดานการเงนิ 

• ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน เน่ืองด้วยด้วย

ลกัษณะทางธุรกจิของบรษิทัฯ ทีต่้องสัง่ซือ้สนิคา้จากคู่คา้

ในต่างประเทศ บรษิทัฯ จงึต้องชําระเงนิค่าสนิคา้เหล่านัน้

เ ป็ น ส กุ ล เ งิ น ต ร า ต่ า ง ปร ะ เท ศ เ ช่ น  ส กุ ล เ งิ น 

ดอลล่ารส์หรฐั สกุลเงนิยโูร เป็นตน้ การชาํระค่าสนิคา้เป็น

เงินตราต่างประเทศน้ีทําให้บริษัทฯ เกิดความเสีย่งด้าน

อตัราแลกเปลีย่น ซึง่หากเงนิบาทไทยมกีารอ่อนตวัลงเมื่อ

เทยีบกบัสกุลเงนิต่างประเทศกอ็าจทําใหต้้นทุนสนิคา้ของ

บรษิทัฯ ในรปูเงนิบาทไทยสงูขึน้ 

• มกีารบรหิารจดัการความเสีย่งโดยการทําสญัญาซือ้ขายอตัรา

แลกเปลีย่นล่วงหน้า (Currency Forward) เตม็จํานวนการซือ้

สนิคา้ทีต่อ้งชาํระเป็นเงนิตราต่างประเทศกบัธนาคารพาณิชย์

มาโดยตลอด ทาํใหบ้รษิทัฯ สามารถประมาณการตน้ทุนสนิคา้

ได้อย่างถูกต้องแม่นยํา และนําไปสู่การกําหนดราคาขาย

สนิคา้ทีเ่หมาะสมทีไ่ม่ส่งผลกระทบในเชงิลบกบัผลกําไรของ

บรษิทัฯ การป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นโดยการ

ทําสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้ากับธนาคาร

พาณิชย์ เป็นแนวทางบรหิารและจดัการความเสี่ยงที่มสี่วน

สําคญัที่ทําให้บรษิัทฯ สามารถผ่านพ้นวกิฤตเศรษฐกจิของ

ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2540 ได ้ดงันัน้ การป้องกนัความเสีย่ง

ดา้นอตัราแลกเปลีย่นจงึถอืเป็นหน่ึงในนโยบายสาํคญัทีบ่รษิทั

ฯ ยึดถือและปฏิบัติมาโดยตลอดเพื่อให้การดําเนินธุรกิจ

ราบรื่นและลดความเสีย่งจากปัจจยัภายนอกลง 

ความเสี่ยงดานการปฏบิัตติามกฎระเบียบ 

• ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของกฎหมาย และ

ข้อกาํหนดต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ในปี 2562 เวบ็ไซต์ราช

กจิจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชบญัญตั ิทีเ่กีย่วขอ้งกบั

ด้านดิจิทัลโดยตรง ได้แก่ พระราชบัญญัติข้อมูลส่วน

บุคคล พ.ศ. 2562 เน่ืองมาจากในยุคสมัยที่มีการ

ตดิต่อสือ่สารบนโลกดจิทิลัซึง่เทคโนโลยชี่วยใหเ้กบ็ขอ้มูล

และบนัทกึขอ้มูลเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกจิ แต่ในอกีทาง

หน่ึงขอ้มลูดงักล่าว ถอืเป็นขอ้มลูสว่นบุคคลทีอ่าจสามารถ

ระบุถงึเจ้าของขอ้มูลได้ ซึ่งเจา้ของขอ้มูลเท่านัน้ทีม่สีทิธิ

เข้ าถึ งข้ อมู ลและนํ าไปใช้  ดั งนั ้นจึ งมีการออก

พระราชบญัญตัขิอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อป้องกนั 

รบัมือ และลดความเสีย่งจากภยัคุกคาม ทางไซเบอร์ทัง้

จากภายในและภายนอกประเทศ 

• บรษิทัฯ มกีารเตรยีมตวักบัความเปลีย่นแปลงตามกฎหมายน้ี 

และวางระบบขององค์กรให้พรอ้มสําหรบัการทําตามเงื่อนไข

ใหม่  ๆ
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ความเสี่ยง การจัดการ 

ความเสี่ยงดานเทคโนโลยี 

• ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงในระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ธุรกิจของบริษัทฯ เกี่ยวข้องกับระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีนวตักรรมหรือเทคโนโลยีที่มี

ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการ

ประกอบธุรกจิ (Disruptive Technology) ส่งผลกระทบต่อ

ความต้องการของลูกค้าและการดําเนินธุรกิจในปัจจุบนั 

บรษิทัฯ จงึได้ให้ความสาํคญักบัการกําหนดแนวทางการ

ดาํเนินธุรกจิ เพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลง ซึง่หากบรษิทัฯ 

ไม่สามารถตอบรบัการเปลีย่นแปลงไดอ้ย่างทนัท่วงท ีอาจ

ส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกจิและผลประกอบการของ

บรษิทัฯ ไดใ้นอนาคต 

• บริษัทฯ ได้จัดให้มีการพัฒนาทัง้สินค้าและความรู้ของ

พนักงานอยู่เสมอ ทําให้บริษัทฯ สามารถตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที โดยการสํารวจความ

ต้องการของลูกค้าในปัจจุบันรวมถึงการสํารวจความ

เคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยใีนตลาดโลก 

ผ่านการดูงานแสดงสนิค้าในต่างประเทศอยู่อย่างสมํ่าเสมอ 

เพื่อใหส้นิคา้และบรกิารของบรษิทัฯ มกีารพฒันาและกา้วทนั

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ ทัง้น้ี บริษัทฯ ได้จัดให้มีการ

ติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มฝึกอบรมให้แก่ทัง้พนักงาน

ภายในบรษิทัฯ เองและใหแ้ก่ลกูคา้ทัว่ไปทีส่นใจอกีดว้ย 

• นําความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีมาเป็น

โอกาสในการต่อยอดทางธุรกจิ โดยบรษิทัฯ ไดส้รา้งวฒันธรรม

องค์กรให้เป็นองค์กรวิศวกรรมที่มีนวัตกรรมสินค้าใหม่  ๆ

สําหรับตลาดใหม่มาโดยตลอด และสามารถปรับปรุง

กระบวนการทาํงาน เพื่อเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนั 

ความเสี่ยงดานการคอรรปัช่ัน 

• ความเส่ียงด้านการทุจริต คอรร์ปัชัน่ ยดึถอืจรยิธรรม

และคุณธรรมเป็นหลกัสาํคญัในการประกอบธุรกจิและจะ

ไม่เพกิเฉยต่อการกระทาํใดๆ ทีอ่าจนําไปสู่การทุจรติและ

คอรร์ปัชัน่ แมว้่าการกระทํานัน้เป็นการเอือ้ประโยชน์ต่อ

บรษิทัฯ โดยคาํนิยามของบรษิทัฯ หมายถงึ การตดิสนิบน

ไม่ว่าจะอยู่ในรปูแบบใดๆ ในทีน้ี่หมายถงึ การทุจรติ การ

เรยีก หรอื การเสนอให/้สญัญาว่าจะใหส้นิบน การกรรโชก 

การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือ

ประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม ให้แก่เจ้าหน้าที่รฐัหรือ

เอกชน หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะทางตรงหรือ

ทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทําหรือละเว้นการ

ปฏบิตัิหน้าที ่อนัเป็นการให้ได้มาหรอืรกัษาไว้ซึ่งธุรกจิ

หรอืผลประโยชน์อื่นใด ทีไ่ม่เหมาะสมในทางธุรกจิ อาทิ

เช่น การยักยอกทรพัย์สิน การปรบัปรุงแก้ไขรายงาน

ทางการเงนิและรายงานที่ไม่ใช่ทางการเงนิการแสวงหา

หรอืเรยีกรอ้งหรอืรบัของทีม่มีูลค่าจากผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง เป็น

ตน้ 

• บรษิทัฯ มมีาตรการป้องกนัการทุจรติทีส่ามารถช่วยลดความ

เสี่ยงที่อาจก่อให้เกดิการทุจริตในองค์กรได้ เริ่มตัง้แต่การ

จดัทํานโยบายต่อต้านคอร์รปัชัน่ และนโยบายการรับ ให้

ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใดรวมถึงมีการแจ้ง

นโยบายดงักล่าวแก่ผูม้สี่วนไดเ้สยีของบรษิทัฯ การประเมนิ

ความเสีย่งดา้นการทุจรติ การออกแบบ ปฏบิตังิานตามกรอบ

การควบคุมภายใน และกระบวนการตดิตามทีเ่หมาะสม เพื่อ

ลดความเสีย่ง ตลอดจนการสรา้งจติสาํนึกและค่านิยมในการ

ต่อตา้นการทุจรติใหแ้ก่บุคลากรของบรษิทัฯ ผ่านวฒันธรรม

องค์กร ซึ่งถือเป็นปัจจยัสําคญัในการช่วยป้องกนัการเกิด

ทุจรติในองคก์ร นอกจากน้ีบรษิทัฯ จดัใหม้ชี่องทางการแจง้

เบาะแสและขอ้รอ้งเรยีนผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ 
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ความเสี่ยง การจัดการ 

ความเสี่ยงที่เกิดขึน้ใหม (Emerging Risk) 

• ความเส่ียงด้านความมัน่คงปลอดภัยทางไซเบอร ์

และความปลอดภัยของข้อมูล เน่ืองจากการดําเนิน

ธุรกิจธุรกิจของบริษัทฯ ต้องอาศัยระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศในการดาํเนินงาน บรษิทัฯจงึต้องเผชญิกบัภยั

คุกคามทางไซเบอรท์ัง้จากภายในและภายนอก เช่น  

-  การรัว่ไหลของข้อมูลทางธุรกิจ และข้อมูลส่วน

บุคคล 

-  ความเสีย่งจากอุปกรณ์พกพาทีใ่ชใ้นการเชื่อมต่อ

ระบบ 

-  การโจมตีทางไซเบอร ์ซึ่งอาจส่งผลให้การดําเนิน

ธุรกจิหยุดชะงกั 

ซึ่งมีผลกระทบต่อการดําเนินงานและชื่อเสยีงของ

บรษิัทฯ ดงันัน้บรษิทัฯ จงึให้ความสาํคญักบัการบรหิาร

ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้ข้อมูลไม่เกิดการรัว่ไหล มี

ความถู กต้ องเชื่ อถือได้  และทันเหตุการณ์ เพื่ อ

ประกอบการตดัสนิใจ 

 

• จัดให้มีนโยบายจัดให้มีกระบวนการรวมถึงเครื่องมือ  

ซึง่ครอบคลุมในเรื่องของนโยบายการใชง้านทัว่ไป นโยบาย

ความมัน่คงปลอดภัยและข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ 

นโยบายการใชอ้นิเตอรเ์น็ตและอเีมล และนโยบายการใชง้าน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดย

พนักงานทุกคนลงนามในบนัทกึขอ้ตกลงการไม่กระทําผิด

เกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์

• จัดให้มีการคัดกรองและกําหนดสิทธิเฉพาะผู้มีหน้าที่ที่

เกี่ยวขอ้งในการเขา้ถึง ดําเนินการและแจกจ่ายขอ้มูลต่างๆ 

การสาํรองขอ้มลู 

• กําหนดกรอบการตรวจสอบการทํางานของระบบ พร้อมมี

เจา้หน้าทีด่า้นระบบคอยควบคุมการทํางาน และแกปั้ญหาที่

อาจจะเกดิขึน้ตลอดเวลา 

• กําหนดให้มีแผนสํารองฉุกเฉินกรณีมีเหตุการณ์ที่ทําให้

สถานการณ์ทาํงานของระบบหยุดลง โดยมกีารซอ้มแผนเป็น

ประจําทุกปี เพื่อให้สามารถรบัมือกบัสถานการณ์ได้อย่าง

ทนัท่วงที ลดทอนความเสยีหายของระบบสารสนเทศของ

บริษัทฯ และเพื่อให้ธุรกิจของบรษิัทฯ ดําเนินการได้อย่าง

ต่อเน่ือง 

• ตดิตัง้ระบบและอุปกรณ์ในการป้องกนัการคุกคาม (Firewall) 

และการเฝ้าระวงัพฤตกิรรมภยัคุกคาม 
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ผลการดําเนินงานป 2562  

: ลูกคา้มคีวามพงึพอใจโดยรวมเฉลีย่รอ้ยละ 
97.5-99.0 ซึง่ถอืวา่อยูใ่นระดบั 
ดเียีย่ม 
: ภาพลกัษณ์ของการเป็นผูนํ้าอนัดบั 1 ดา้น
การนําเขา้และจดัจาํหน่ายสายสญัญาณ 

 

 

 

   

ความรับผิดชอบตอสินคาและบริการ 

บรษิทั อนิเตอรล์ิง้ค ์คอมมวินิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) มคีวามมุ่งมัน่ที่
จะแสวงหาสนิคา้และบรกิารให้ตรงต่อความต้องการของผู้บรโิภคอย่าง
สมํ่าเสมอ โดยอาศยันวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นเครื่องมอืใน
การพฒันาช่องทางการเขา้ถงึสนิคา้และบรกิาร เพื่อประโยชน์สงูสุดของ
ลกูคา้ อกีมกีารบรหิารความสมัพนัธก์บัลกูคา้เพื่อรกัษาความเชื่อมัน่และ
ความพงึพอใจของลกูคา้ โดยมกีารจดัตัง้หน่วยงานดแูลรบัผดิชอบในการ
ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับ
ผลติภณัฑ ์วธิกีารแกไ้ขปัญหา พรอ้มทัง้ใหค้วามสาํคญัต่อการรบัประกนั
สนิค้าและบริหารภายใต้เงื่อนไข เวลาที่เหมาะสม มีระบบการรบัข้อ
รอ้งเรยีนเกีย่วกบัสนิคา้และบรกิาร ผ่านช่องทางการรบัขอ้รอ้งเรยีนหลาย
ช่องทาง เช่น เวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ อเีมล และโทรศพัท ์ประกอบกบัจดัให้
มกีารประเมนิความพงึพอใจของลูกค้าในทุกผลติภณัฑแ์ละบรกิารเป็น
ประจาํในทกุปี เพื่อทีจ่ะไดนํ้ามาปรบัปรุงสนิคา้และบรกิารใหม้คีุณภาพดี
ขึน้อย่างต่อเน่ือง  

นอกจากน้ี บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)   
มเีป้าหมายในการนําเทคโนโลย ีมาพฒันาประเทศไทย มุ่งเน้นการสรา้ง
มลูค่าเพิม่ใหก้บัสนิคา้และบรกิาร ในแง่ทีก่่อใหเ้กดินวตักรรมทีผ่ลต่อการ
ขบัเคลื่อนทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ไปพรอ้มกบั การ
พัฒนาประเทศ มีการดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่
นวตักรรมจากการดําเนินธุรกจิ ทัง้ในระดบักระบวนการทํางาน และ ใน
ระดบัความร่วมมอืระหว่างองค์กร  รวมถึง มกีารพฒันานวตักรรมที่มี
ส่วนช่วยแก้ไข และสามารถตอบสนองความต้องการของสงัคม  เพื่อ
รองรับกับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี  ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา 

เปาหมายการดําเนินงาน 

: ความพงึพอใจประจาํปีโดยรวมของลูกคา้
ตอ้งไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 90 
: ภาพลกัษณ์ของการเป็นผูนํ้าอนัดบั 1 ดา้น
การนําเขา้และจดัจาํหน่ายสายสญัญาณ 
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การจัดจําหนาย และชองทางการจัดจําหนาย 
การจําหน่ายสนิค้าของบรษิัทฯ เน้นการขายส่งให้ผู้แทน

จาํหน่าย (Dealer) ผูร้บัเหมาระบบสายสญัญาณ และผูร้บัเหมา
งานระบบวศิวกรรม (Contractor) บรษิัทผู้ค้าระบบ IT และ
บรษิทัหา้งรา้นทีจ่าํหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์คอมพวิเตอร ์
และ IT หรอืกลอ้งวงจรปิด  ซึง่มทีัง้ในรูปแบบการตดิต่อเขา้หา
ลกูคา้ทีม่ศีกัยภาพโดยตรงดว้ยทมีขายของบรษิทัฯ และการที่
ลูกค้าติดต่อเขา้มาที่บรษิัทฯเอง รวมถึงการได้รบัการแนะนํา
ต่อกนัมา หรอืจากการโฆษณาในสื่อนิตยสารคอมพวิเตอร ์ สื่อ
หนงัสอืพมิพ ์สือ่วทิยุ สื่อโทรทศัน์ และสื่อ Social Mediaต่าง  ๆ
ซึง่บรษิทัฯ จะมแีคตตาลอ็กสนิคา้ และสือ่อเิลคทรอนิกส ์online 
พรอ้มราคา ซึ่งมกีารปรบัเปลีย่นทุกๆ 6-12 เดอืน นอกจากน้ี
แล้ว ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสนิค้าผ่านทางหน้าเว็บไซด์ของ
บรษิทัฯ และสามารถรอ้งขอเพื่อให้ทําการเสนอราคาให้ลูกค้า
พจิารณาก่อนการตดัสนิใจได้อกีด้วย และหากมกีารสัง่ซื้อก็
สามารถจะจดัส่งสนิคา้ให้ลูกค้าภายในระยะเวลาไม่เกนิ 3 วนั 
โดยบรษิทัฯ มคีลงัสนิคา้สายสญัญาณทีม่คีวามหลากหลายและ
จํานวนมากที่สุดในประเทศไทย  โดยบริษัทฯ ยังได้มีการ
บนัทกึรายละเอยีดการสัง่ซือ้สนิคา้ของลูกคา้ทุกรายทีบ่รษิทัฯ 
มกีารตดิต่อทาํใบเสนอราคา เพื่อใชเ้ป็นฐานขอ้มูลลูกคา้ในการ
ประมวลผลและจดัทาํแผนการตลาดต่อเน่ืองอกีดว้ย 

เพื่อเป็นการรุกตลาดภูมิภาคโดยครอบคลุมทัว่ประเทศ 
บริษัทฯ ได้เปิดสํานักงานสาขาใน 5 ภูมิภาคหลัก ได้แก่ 
ภาคเหนือที่จ ังหวัดเชียงใหม่ ภาคใต้ที่จ ังหวัดสงขลา ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่จ ังหวัดขอนแก่น ภาคตะวันออกที่
จงัหวดัระยอง และภาคกลาง (กรุงเทพมหานคร) เพื่อตอบสนอง
ความต้องการลูกค้าในแต่ละพื้นที่ และเพื่อให้ลูกค้าสามารถ
ติดต่อกับบริษัทฯ ได้สะดวกยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการกระจาย
สนิคา้ไปสูจ่งัหวดัหลกัในแต่ละภูมภิาคไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
และเพื่อทาํใหบ้รษิทัฯ สามารถใหบ้รกิารทีท่ ัว่ถงึและครอบคลุม
ในสว่นภูมภิาคของประเทศไทย บรษิทัฯ จงึไดจ้ดัใหม้โีครงการ 
“ส่งฟรีทัว่ไทย” กล่าวคอื ลกูคา้ตวัแทนจาํหน่ายในต่างจงัหวดั 
สามารถสัง่ซื้อสินค้าได้ในราคาเดียวกันกับลูกค้าในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยบริษัทฯ เป็นผู้ร ับผิดชอบ
ค่าใชจ้่ายในการขนสง่สนิคา้ไปยงัส่วนภูมภิาคทัว่ประเทศ และ
ตัง้แต่ปี 2562 เป็นต้นไป บรษิทัฯ ไดเ้ปิดบรกิารใหม่ สามารถ
ซือ้ง่าย - ขายคล่อง ผ่านช่องทาง Online  

 

ปัจจุบนับรษิทัฯ มฐีานลกูคา้ทีเ่คยตดิต่อซื้อขาย และไดส้่งขา่วสาร
ใหเ้ป็นประจาํ อยู่มากกว่า 20,000 รายทัว่ประเทศ 
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การสํารวจความพึงพอใจของลูกคา 
บรษิทั ฯ ใหค้วามสาํคญักบัการสรา้งความพงึพอใจ และการใหบ้รกิารกบัลกูคา้ จงึจดัทาํแบบสอบถาม เพื่อประเมนิและ

รบัฟังความคดิเหน็จากลูกค้า เพื่อทีจ่ะได้นํามาปรบัปรุงสนิคา้ และการให้บรกิารให้มคีุณภาพทีด่ขี ึน้อย่างต่อเน่ือง โดย
บรษิทัฯ ไดท้าํการสาํรวจความพงึพอใจเป็นประจาํทุกปี  โดยในปี 2562 บรษิทัฯ ไดด้าํเนินสาํรวจความพงึพอใจลกูคา้ พบว่า 
ลกูคา้มคีวามพงึพอใจโดยรวมเฉลีย่ในระดบั 97.5% - 99.0% ซึง่ถอืว่าอยู่ในระดบัดเียีย่ม 

ความพึงพอใจดานผลิตภัณฑ 99.0% 

ความพึงพอใจดานราคาของผลิตภัณฑ  97.5% 

ความพึงพอใจดานการบริการ 99.0% 

ความพึงพอใจดานการตลาด 98.5% 

จากความรบัผิดชอบในสนิคาและบรกิาร

อยางสม่ําเสมอ ทาํใหในป 2562 ลูกคามี

ความพึงพอใจในการดําเนนิงานของบริษทั

อยูในระดับ 97.5% - 99.0% ซึ่งถอืวาอยูใน

ระดับดีมาก ซึง่มีรายละเอยีดดังนี ้
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 โครงการ  Campus Tour 
บรษิทั อนิเตอรล์ิง้ค ์คอมมวินิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

จดัใหม้โีครงการ Campus Tour ตามสถาบนัระดบั 

อุดมศกึษา และ อาชวีศกึษา ทัว่ประเทศ เพื่อเผยแพร่

ความรู้ด้านระบบสายสญัญาณคอมพิวเตอร์และระบบ

โทรคมนาคม โดย มีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท 

เดินทางไปบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้าน

สายสญัญาณ และเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศกึษา ได้

ทดลองทํางานกบัอุปกรณ์และเครื่องมอืต่างๆ เช่น การ

ทดลองเขา้หวัต่อเขา้กบัสายสญัญาณ เป็นตน้  

อกีทัง้เป็นบรษิทัฯ ยงัเป็นสว่นหน่ึงในการผลดัดนัและ

วางหลกัสตูร Network Cabling ร่วมกบัสถาบนัการศกึษา 

เพื่อยกระดบัทกัษะดา้นสายสญัญาณใหก้บักลุ่มนักเรยีน 

นกัศกึษาทีจ่ะออกสูต่ลาดแรงงานในอนาคต โดยปัจจุบนั

ได้ดําเนินการวางหลักสูตรร่วมกับ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกลา้พระนครเหนือ สถาบนัเทคโนโลยจีติรลดา 

และวทิยาลยัเทคนิคดอนเมอืง เป็นตน้  
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โครงการสัมมนานวัตกรรมสินคาและการบริการ  
เพื่อให้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียได้รู้จ ักกับเทคโนโลยีที่

เกี่ยวขอ้งกบัสายสญัญาณ และเป็นการเผยแพร่นวตักรรม
ด้านการสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศ บรษิัท อนิเตอร์
ลิง้ค ์คอมมวินิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) จงึไดร้บัอบรมสมัมนา 
ให้ความรู้ อัพเดทความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้าน
สญัญาณทัง้ UTP, FIBER OPTIC, CCTV, LINK RACK, 
TELEPHONE และ MEDIA & VIDEO CONVERTER ใหแ้ก่ 
หน่วยงานราชการ  รฐัวสิาหกจิ  นักศกึษา ผู้รบัเหมา และ
บุคคลทัว่ไปที่สนใจ  โดยมีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจาก 
บรษิัท อนิเตอรล์ิ้งค์ คอมมวินิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) เป็น
วทิยากรบรรยายในหวัขอ้ต่าง  ๆเช่น Network Solution Demo 
,CCTV Solution เป็นตน้ 

 

Interlink Training Course 
ปัจจุบัน มีทัง้หมด 5 หลักสูตร โดยอบรมให้ความรู ้

ส่งเสริม แนะนํา ข้อมูลการใช้งาน และวิธีการใช้ที่
เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ทุกประเภทของบริษัทฯ ให้แก่
ผูบ้รโิภค เพื่อใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจในการเลอืกใชง้าน
อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพในการใช้งานอย่าง
สงูสดุ 

 
LINK Basic of Open Cabling (LBC) 

เป็นหลกัสตูรทีจ่ดัขึน้สําหรบั บุคคลทัว่ไปพนักงาน
ขายและการตลาด พนักงานจดัซื้อ ช่างเทคนิค ช่างไฟฟ้า 
ช่างอาคาร เจา้หน้าที ่IT เขา้รบัการอบรมเพื่อสร้างความ
เข้าใจพื้นฐานเบื้องต้นในการเลือกใช้สายสญัญาณเป็น
หลกัสูตรที่จดัขึน้เพื่อให้ผู้เขา้รบัการอบรมมคีวามรู้ ความ
เข้าใจหลกัการเบื้องต้น ในการเลือกใช้สายสญัญาณและ
อุปกรณ์ ในการเดนิสายสญัญาณคอมพวิเตอร ์ทัง้ระบบสาย 
LAN และระบบสาย Fiber Optic ไดถู้กต้อง รวมถงึความรู้
เรื่องสายสญัญาณกล้องวงจรปิด (Coaxial) สายสญัญาณ
โทรศพัท์ อุปกรณ์ที่ต้องใช้กบัระบบสายสญัญาณได้อย่าง
ถูกต้อง และพื้นฐานของตู้เกบ็อุปกรณ์สื่อสาร (Rack) ทีใ่ช้
ในระบบสายสญัญาณ โดยมกีารใหข้อ้มลูอย่างครบถว้น ตรง
ต่อความเป็นจรงิ ทัง้ในดา้นคุณภาพ วธิกีารเลอืกผลติภณัฑ์
อย่างคุม้ค่า ราคาทีเ่หมาะสม การใชง้านและบํารุงรกัษา อนั
จะก่อใหเ้กดิประสทิธภิาพในการใชง้าน 

 
 LINK Advanced Copper Installation 

Terminate & Test LINK Advanced Copper 
Installation Terminate & Test (LAC) 

เป็นหลกัสูตรที่จดัขึน้เพื่อให้ผู้เขา้รบัการฝึกอบรมมี
ความรู้ ความเขา้ใจในระบบสายสญัญาณ UTP, Coaxial, 
Telephone และระบบ PoE อย่างถ่องแท ้เพื่อการใชเ้ครื่องมอื 
ไดอ้ย่างเหมาะสม และเขา้ใจในระบบทดสอบทีถู่กต้องตาม
มาตรฐานสากล รวมไปถึงการได้ลงมอืปฏิบตัิจรงิแบบมือ
อาชพี 

 

* 

* คาเฉล่ียป 2561-2562 
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 LINK Advanced Fiber Optic Installation 

Terminate & Test (LAF) 
เป็นหลักสูตรที่จ ัดขึ้นเพื่อให้ผู้ เข้าร่วมการ

ฝึกอบรม มคีวามรู ้ความเขา้ใจในระบบ Fiber Optic และ 
FTTH การเชื่อมต่อสายสญัญาณกบัหวัต่อ โดยสามารถ
ใชเ้ครื่องมอืไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม และสามารถตดิตัง้
ระบบสายสญัญาณกบัอุปกรณ์พกัสายไดท้ัง้สาย Fiber 
Optic FDU, เต้ารบัและเครื่องมอือื่นๆ รวมทัง้ยงัไดล้ง
มอืปฏบิตัจิรงิเยีย่งมอือาชพี 

 
 LINK Professional Design & Analysis 

Open Cabling (LPD) 
เป็นหลกัสูตรที่จ ัดขึ้นสําหรบั วิศวกรมืออาชีพ

วศิวกรผูอ้อกแบบและควบคุม IT Manager วศิวกรระบบ
คอมพวิเตอรห์รอืวศิวกรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร เพื่อให้เข้าใจแก่นของระบบสายสญัญาณ 
โดยเฉพาะการออกแบบและวเิคราะหร์ะบบสายสญัญาณ 
Open Cabling สาํหรบัทุกสภาพการใชง้านมาตรฐาน
ของระบบสายสญัญาณ โครงสร้างพื้นฐานของระบบ
สายสญัญาณ การวิเคราะห์ลักษณะคุณสมบัติต่าง  ๆ
การทดสอบ การแก้ไขปัญหาระบบสายสญัญาณ UTP 
และระบบสายสญัญาณ Fiber Optic รวมทัง้หลกัการ
ออกแบบระบบสายสญัญาณเพื่อให้การใช้งานเป็นไป
อย่างถูกตอ้งและตามมาตรฐานสากล 

 
 LINK Implement Solution & Installation (LIS) 

เป็นหลกัสตูรทีจ่ดัขึน้เพื่อใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรม
มคีวามรูค้วามเขา้ใจในการนําสายสญัญาณไปตดิตัง้ได้
อย่ างถู กต้อง อีกทั ้งยังสามารถนําอุปกรณ์มา
ประยุกตใ์ช ้ในระบบสายสญัญาณอย่างเหมาะสมตรงกบั
มาตรฐานสากล หรือเป็นไปตามคําแนะนําของ
ผลติภณัฑ ์
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โครงการ  Cabling Contest 
อิน เตอร์ ลิ้ งค์ ฯ  เ ป็ นผู้ นํ า เข้ าและจัดจํ าห น่ าย

สายสญัญาณที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยเป็นบรษิัท
แรกทีไ่ดนํ้าเทคโนโลยสีาย LAN หรอืสาย UTP (Unshielded  
Twisted Pair) มาเผยแพร่ในประเทศไทย  และเป็นผูร้เิริม่
การผลติตู้ RACK ใส่อุปกรณ์เครอืข่าย อกีทัง้ยงัได้นํา
เทคโนโลยขีอง MEDIA CONVERTER มาเผยแพร่เพื่อ
เชื่อมโยงระบบคอมพวิเตอรแ์ละระบบสื่อสารด้วยสายไฟ
เบอร์ออฟตกิให้ไกลและเรว็ยิง่ขึน้ เพื่อพนัธกจิหลกัที่จะ
นําเทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศไทย จากความสําเร็จ
ดังกล่าวทําให้อินเตอร์ลิ้งค์ฯ ต้องการแบ่งปันและ
ถ่ายทอดความรูเ้พื่อคนืสู่สงัคม จงึเลง็เหน็ความสาํคญัใน
การพฒันาศกัยภาพ สาํหรบันักเรยีน นักศกึษา เพื่อการ
ส่งเสริม พัฒนาเยาวชนที่มีความสามารถทางด้าน
เทคโนโลย ีอกีทัง้มกีารต่อยอดทกัษะและความรู้ โดยให้
เยาวชนกลุ่มน้ีเป็นตัวแทนในการแข่งขนัระดบัเวทีโลก 
พร้อมทัง้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถ 
อกีทัง้เป็นการยกระดบัคุณภาพสถานศึกษาที่ทดัเทียม
ระดับนานาชาติ สู่มาตรฐานสากล การเรียนรู้ของ
นกัศกึษายุคใหม่ จงึจาํเป็นตอ้งมกีารปรบัทัง้กระบวนการ
เรียนรู้ พฒันาทกัษะ การปรบักระบวนทศัน์ควรเป็นไป
อย่างมีเป้าหมาย อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ การสร้าง
ความสามารถในการทํางานร่วมกบัผู้อื่นทีต่่างวฒันธรรม
ได ้โครงการแขง่ขนัทกัษะฝีมอืทางดา้นสญัญาณจงึจดัขึน้ 
สําหรับนักศึกษา  ทัง้ในระดับปริญญาตรี และระดับ
อาชวีะศกึษาทัว่ประเทศ   

นอกจากบริษัทฯ เป็นผู้สนับสนุนด้านการศึกษาแล้ว 
ยงัเป็นผู้สนับสนุนหลกัในการแข่งขนัทกัษะฝีมอืแรงงาน
ระดบัอาเซยีน หรอื World Skill Asian ซึง่ถูกจดัขึน้โดย
สํานักงานโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งภาคพื้นเอ
เซยีนแปซฟิิค (ILO/APSDEP) ทีม่กีารจดัประชุมประเทศ
สมาชกิ ณ เมอืงชบิะ ประเทศญีปุ่่ น และตกลงทีจ่ะจดัใหม้ี
การแข่งขนัทักษะฝีมือแรงงานอาเซียนขึ้น ซึ่งเป็นอีก
กจิกรรมหน่ึงของประเทศของกลุ่มสมาชกิอาเซยีน ดงันัน้ 
การแข่งขนัดงักล่าวจงึเป็นวาระแห่งชาตขิองทุกประเทศ
ในอาเซยีน โดยจะจดัแขง่ขนัทุกๆ 2 ปี 

* 

* คาเฉล่ียป 2561-2562 
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THANK YOU PARTY 2019  

เพื่อขอบคุณลูกค้า ผู้ถือหุ้น และสื่อมวลชน ที่ให้การสนับสนุนการดําเนินกิจการของบรษิัท อนิเตอร์ลิ้งค ์
คอมมวินิเคชัน่ จํากดั (มหาชน)  ด้วยดเีสมอมา บรษิัทมคีวามตัง้ใจอย่างแรงกล้าที่จะมอบสิง่ดีๆ ให้กบัทุกท่าน 
เพื่อใหค้ํ่าคนืน้ีเตม็ไปดว้ยบรรยากาศแห่งความสขุ ใหส้มกบัทีทุ่กท่านใหค้วามอุปการคุณพวกเรามาโดยตลอด ในปีน้ี
เราจดังานคอนเสริต์ภายใต้ธมี LINK IN LOVE #รกัสุดสุด เชื่อมโยงทุกความรูส้กึเพื่อลูกคา้คนพเิศษ กว่า 3,000 คน 
โดยดงึเอาศลิปินสดุพเิศษอย่าง ใหม่ เจรญิปุระ และ เบน ชลาทศิ มาร่วมสรา้งสสีนัในบรรยากาศทีแ่สนอบอุ่น ผ่านบท
เพลงทีทุ่กคนคุน้เคย พรอ้มรบัประทานอาหารดนิเนอรส์ุดพเิศษ นอกจากน้ีภายในงาน ยงัมกีจิกรรมต่างๆ มากมาย 
สรา้งความประทบัใจแก่ผูเ้ขา้ร่วมงานกนัถว้นหน้า เมื่อวนัเสารท์ี ่11 พฤษภาคม 2562 ณ หอ้งรอยลั จูบลิี ่ชาเลนเจอร์
ฮอลล ์อมิแพค เมอืงทองธานี 
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ผลการดําเนินงานป 2562  

: จาํนวนคู่คา้รอ้ยละ 100 รบัทราบตาม

จรรยาบรรณคู่คา้ โดยระบุประเดน็ดา้น

สิง่แวดลอ้ม อาชวีอนามยัและความ

ปลอดภยั แรงงาน และสทิธมินุษยชน  

   

 

 

   

การบริหารจัดการหวงโซอุปทาน 

บรษิทั อนิเตอรล์ิง้ค ์คอมมวินิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) ใหค้วามสาํคญั
ในการบรหิารจดัการห่วงโซ่อุปทาน เช่นเดยีวกบัการดําเนินงานเพื่อให้
เกดิความยัง่ยนืในด้านอื่นๆ ที่มุ่งเน้นการบรหิารจดัการห่วงโซ่อุปทาน
ด้วยหลกัธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกจิที่คํานึงถึง
ผลกระทบต่อเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม เพื่อป้องกนัความเสีย่งที่
อาจส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของบรษิทั ทัง้ทางตรงและทางออ้ม โดยทัง้ยงั
เป็นการเพิม่โอกาสในการดาํเนินธุรกจิ  

บรษิทัฯ จงึมเีจตนารมณ์ทีส่่งเสรมิแนวคดิออกไปยงัคู่คา้ ซึง่เป็นผู้มี
สว่นสาํคญัในการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั โดยใหร่้วมกนันําหลกัการและ
แนวคดิดงักล่าวไปปฏบิตั ินอกจากการปฏบิตัติวัเป็นพลเมอืงทีด่คีวบคู่
ไปกบัการกํากบัดูแลกจิการเพื่อสงัคมและสิง่แวดล้อมแล้ว ยงัเป็นการ
ขยายผลออกสู่สงัคมในวงกว้าง บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชัน่ 
จํากดั (มหาชน) จงึได้มนีโยบายการบรหิารจดัการห่วงโซ่อุปทานอย่าง
ยัง่ยืน ปฏิบัติต่อคู่ค้าตามกรอบจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและ
หลกัธรรมภบิาล ดว้ยความเสมอภาค โปร่งใสเป็นธรรม และตรวจสอบได ้
รวมไปถึงการให้ความสําคญัต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคู่ค้า สร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดีในการทํางานร่วมกนักบัคู่ค้า เพื่อพฒันาคุณภาพ
สนิค้า/บริการ และมเีจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนคู่ค้าให้มุ่งสู่การดําเนิน
ธุรกจิอย่างยัง่ยนื 

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินวัดผลความสามารถของคู่ค้า หรือ
ผูร้บัเหมาทีช่ดัเจน โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบั คอื ยงัไม่เป็นทีพ่อใจ ต้อง
ปรบัปรุงแกไ้ข พอใช ้ด ีและดมีาก โดยคู่คา้ จะตอ้งผ่านเกณฑป์ระเมนิที่
บรษิทัยอมรบัได ้(70% ขัน้ไป) โดยทางบรษิทัจะทาํการประเมนิผลอย่าง
น้องปีละ 1 ครัง้ และนําส่งผลการประเมนิให้กบัผู้บรหิารรบัทราบ และ
ดาํเนินการแจง้ผลการประเมนิใหก้บัคู่คา้ ทราบผลการประเมนิ เพื่อรกัษา
มาตรฐานไว ้และพฒันาใหด้ยีิง่ข ัน้  

 
 

เปาหมายการดําเนินงาน 

: จาํนวนคู่คา้รอ้ยละ 100 รบัทราบตาม

จรรยาบรรณคู่คา้ โดยระบุประเดน็ดา้น

สิง่แวดลอ้ม อาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

แรงงาน และสทิธมินุษยชน  
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นโยบายและแนวทางการปฏิบัติ 

จริยธรรมทางธุรกิจ 

1. ความซื่อสตัยส์จุรติทางธุรกจิ ดาํเนินธุรกจิบนพืน้ฐาน
ของความถูกตอ้ง ซื่อสตัยส์จุรติ มจีรยิธรรม มคีวามโปร่งใส 
รวมถึงปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ดําเนินธุรกจิอย่างเคร่งครดั ไม่ทําการใด ๆ อนัเป็นวธิทีทีี่
ทุจรติคอรร์ปัชัน่ ตดิสนิบนด้วยการเสนอหรอืสญัญาจะให้
เงนิ ทรพัยส์นิ สิง่ของ หรอืผลประโยชน์อื่นใด รวมถงึการทาํ
ใหไ้ดเ้ปรยีบผูอ้ื่น เพื่อจงูใจใหต้นเองหรอืบุคคลอื่นใด ไดร้บั
ผลประโยชน์อื่น ๆ  ทีไ่ม่ควรไดร้บั 

2. ความเป็นธรรม ดาํเนินธุรกจิดว้ยความรบัผดิชอบทีจ่ะ
ใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ายไดร้บัการปฏบิตัทิีเ่ป็นธรรม 

3. การเปิดเผยขอ้มูล เปิดเผยขอ้มูลของตนอย่างถูกต้อง
ครบถว้นตามทีก่ฎหมายกาํหนด 

4. การรกัษาความลบั ไม่เผยแพร่หรอืไม่นําขอ้มูลทีเ่ป็น
ความลบัของลกูคา้และผูเ้กีย่วขอ้งของคู่คา้ไปใช ้โดยทีไ่ม่ได้
รบัความยนิยอม 

5. สทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญา เคารพสทิธใินทรพัยส์นิ
ทางปัญญาของผูอ้ื่น และระมดัระวงัไม่ใหม้กีารละเมดิสทิธิ
ดงักล่าว 

แรงงานและสิทธิมนุษยชน 

1. การไม่เลอืกปฏบิตั ิคาํนึงถงึศกัดfิศรคีวามเป็นมนุษย ์
ความเท่าเทยีมกนั และความเป็นธรรม โดยไม่เลอืกปฏบิตัิ
ต่อลูกจ้างเพราะความแตกต่างทางกาย จิตใจ เชื่อ ชาต ิ
สญัชาต ิศาสนา เพศ อายุ การศกึษา หรอืเรื่องอื่นใด 

2. การคุ้มครองแรงงาน ไม่จ้างแรงงานเดก็ที่อายุไม่ถึง
เกณฑ์ตามทีก่ฎหมายกําหนด ไม่ใหลู้กจา้งหญงิทํางานใน
ลกัษณะที่อาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย 
การจ้างแรงงานต่างด้าว ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามที่
กฎหมายกาํหนดอย่างถูกตอ้งครบถว้น 

3. การไม่บงัคบัใชแ้รงงาน ไม่ใชห้รอืไดร้บัประโยชน์จาก
การบงัคบัใชแ้รงงานในลกัษณะทีเ่ป็นแรงงานทาส ซึง่รวมถงึ
การลงโทษทางกาย การขู่เขญ็ การกกัขงั การคุกคามข่มขู ่
การล่วงละเมดิ การคา้มนุษย ์ 

4. ค่าจ้างและผลประโยชน์ ดําเนินการจ่ายค่าจ้าง ค่า
ทํางานล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด และผลประโยชน์ที่
ลกูจา้งพงึไดร้บัอย่างถูกตอ้งเป็นธรรม หรอืผลประโยชน์อื่นใด 
ลกูจา้งตอ้งไดร้บัตรงตามกาํหนดเวลา 
 

 
 

5. ค่าจ้างและผลประโยชน์ ดําเนินการจ่ายค่าจ้าง ค่า
ทํางานล่วงเวลา ค่าทํางานในวนัหยุด และผลประโยชน์ที่
ลกูจา้งพงึไดร้บัอย่างถูกตอ้งเป็นธรรมและไม่ตํ่ากว่าอตัราที่
กฎหมายกําหนด และจ่ายค่าจ้าง ค่าทํางานล่วงเวลา หรือ
ผลประโยชน์อื่นใด ลกูจา้งตอ้งไดร้บัตรงตามกาํหนดเวลา 

6. ระยะเวลาการทาํงาน ไม่ใหล้กูจา้งทาํงานเป็นเวลานาน
เกนิกว่าทีก่ฎหมายกาํหนด ทัง้น้ีในการทํางานล่วงเวลาหรอื
การทํางานในวันหยุดต้องเป็นความสมัครใจของลูกจ้าง 
รวมทัง้ จัดให้ลูกจ้างมีวันหยุด วันลาไม่ น้อยกว่าทัง้
กฎหมายกาํหนด 

อาชีวอนามัย และ ความปลอดภัย 

1. ความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน จดัให้
มีการดําเนินการด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง และ
ผู้เกี่ยวขอ้ง โดยจดัเตรียมสภาพแวดล้อมในการทํางานให้
ปลอดภยั ถูกสุขอนามยั ลดและควบคุมความเสีย่งของการ
เกดิอุบตัเิหตุและผลกระทบต่อสขุภาพทีอ่าจเกดิขึน้ จากการ
ปฏบิตังิาน การขนสง่ การบรกิาร ตลอดจนมแีนวทางในการ
ควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อลดความสญูเสยี 

2. อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล จดัให้มอุีปกรณ์
ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล ให้กบัลูกจ้างที่สอดคล้องตาม
ความเสีย่งอย่างเพยีงพอ พรอ้มใช้งาน และควบคุมให้เกดิ
การใชง้าน 

สิ่งแวดลอม 

ดํ าเนินงานด้วยความใส่ ใจสิ่ งแวดล้อม รักษา
สภาพแวดลอ้ม ใชท้รพัยากรธรรมชาตอิย่างมปีระสทิธภิาพ
และประสทิธผิล อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิลดผลกระทบสู่
สิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมที่ดําเนินการด้วยความใส่ใจ
สิง่แวดลอ้มตามแนวทาง 3R คอื 

• การลดปรมิาณการใช ้(Reduce) 
• การนํากลบัมาใชซ้ํ้า (Reuse) / การนํากลบัมาใชใ้หม ่

(Recycle) 
• การสรา้งทดแทน (Replenish) 

กฎหมายและขอกําหนด 

ปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้กาํหนด และกฎระเบยีบต่าง ๆ  
ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 
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ผลการดําเนินงานป 2562  

: มพีนกังานร่วมตอบแบบสาํรวจความผกูพนัต่อ
องคก์รรอ้ยละ 39.23 จากพนกังานทัง้หมด 
: ไมม่ขีอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัการเลอืกปฏบิตัแิละ
การใชค้วามรนุแรงขึน้สูก่ระบวนการศาล   
 

   

 

 

   

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) ตระหนักถึง
ความสาํคญัของบุคลากร ซึง่เป็นทรพัยากรทีส่าํคญัขององคก์ร และเป็น
ปัจจยัหลกัทีนํ่าบรษิทัฯ ไปสูค่วามสาํเรจ็ บรษิทัฯ จงึไดม้กีารกําหนดกล
ยุทธ ์และนโยบายดา้นทรพัยากรบุคคลต่าง ๆ ทีมุ่่งเน้นทางดา้นการเพิม่
ประสทิธภิาพการบรหิาร และการพฒันาทรพัยากรบุคคลใหเ้หมาะสมกบั
ธุรกจิของบรษิทัฯ โดยคาํนึงถงึปัจจยัหลกัต่างๆ อาท ิการวเิคราะหค์วาม
ต้องการอตัรากําลงั เพื่อรองรบัการขยายธุรกิจ  การแข่งขนัและการ
เปลีย่นแปลงต่าง ๆ  ใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย พนัธกจิ และวฒันธรรมของ
องคก์ร โดยนําระบบการประเมนิผลการปฏบิตังิาน (KPI) ความรูค้วาม 
สามารถของบุคลากรในทุกระดบัชัน้ 

เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายการบรหิารและพฒันาบุคลากร บรษิทั 
จงึไดก้าํหนดแผนงานและดาํเนินการในการพฒันาบุคลากร และนโยบาย
ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัดา้นบุคลากร โดยมุ่งเน้นในเรื่องต่างๆ ดงัน้ี  

 
การสงเสริมความหลากหลายและการปฏิบัติตอแรงงาน
อยางเทาเทียม 

บรษิทัฯ มแีนวทางการปฏบิตัต่ิอพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทยีมตาม
มาตรฐานแรงงานและตามที่ได้ระบุไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน และ
นโยบายสทิธมินุษยชน ซึ่งสอดคล้องตามกฎหมายและมาตรฐานสากล
โดยเฉพาะอย่างยิง่การสนับสนุนและปฏบิตัติามขอ้ตกลงปฏญิญาสากล
ว่าด้วยหลกัการและสทิธขิ ัน้พื้นฐานในการทํางานขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ ((International Labor Organization : ILO) โดยบรษิทัจะ
มีการปฏิบตัิต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ยอมรับในคุณค่าและความ
แตกต่างของมนุษย์ เปิดรบัความหลากหลาย ไม่เลอืกปฏบิตัิและห้าม
ไม่ใหม้กีารเลอืกปฏบิตัต่ิอพนักงานหรอืผูส้มคัรงานบนพืน้ฐานของอายุ 
ชาตพินัธุ ์สผีวิ การศกึษา ตลอดจนสถานะทางสงัคม และไม่ยอกรบัการ
ใชแ้รงงานบงัคบัหรอืไม่สมคัรใจและแรงงานเดก็ นอกจากน้ีบรษิทัฯ ได้
ใหค้วามสาํคญักบัสทิธทิีเ่ท่าเทยีมกนัของสตร ีโดยบรษิทัจะมุ่งมัน่รกัษา
ไวซ้ึง่สภาพการทาํงานทีเ่ป็นธรรม เป็นแบบอย่างทีด่ใีนการดําเนินธุรกจิ
และดา้นอื่นๆ  

บริษัทได้มีช่องทางรบัเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะในการจดัการ
ประเดน็ปัญหาไว้หลายช่องทา เพื่อให้พนักงานมัน่ใจได้ว่าจะได้รบัการ
ดแูล รวมถงึการสรา้งความเขา้ใจกนัดรีะหวา่งกนั  

 

เปาหมายการดําเนินงาน 

: มพีนกังานร่วมตอบแบบสาํรวจความผกูพนั
ต่อองคก์รรอ้ยละ 35 จากพนกังานทัง้หมด 
: ไมม่ขีอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัการเลอืกปฏบิตัิ
และการใชค้วามรนุแรงขึน้สูก่ระบวนการศาล   
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การสนับสนุนผูพิการในการจางงานเชิงสังคม 

บริษัทเชื่อมัน่ว่าผู้พิการ คือบุคคลที่มีคุณค่า และมี

เกยีรติมศีกัดิศ์รทีดัเทยีมกบับุคคลทัว่ไป ดงันัน้จงึร่วมกบั

มลูนิธนิวตักรรมทางสงัคม สนบัสนุนการจา้งงานผูพ้กิารเชงิ

สงัคม (มาตรา 35) ทดแทนการสง่เงนิเขา้กองทนุสง่เสรมิและ

พฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร (มาตรการ 34) ส่งผลให้คน

พกิารมงีานทาํทีใ่กลบ้า้นและมรีายไดท้ีส่ามารถเลีย้งตนเอง

ได ้โดยในปี 2562 บรษิทัไดท้าํการสนบัสนุนอาชพีคนพกิาร

จาํนวน 4 ราย  

การบริหารคาตอบแทน 

บรษิัทฯ ได้กําหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์และวธิใีนการ

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไวอ้ย่างชดัเจน และโปร่งใส 

และอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม สามารถเทียบเคียงได้กับ

อุตสาหกรรมในลกัษณะเดยีวกนั โดยคณะกรรมการกํากบั

ดูแลกิจการ สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้

พจิารณาค่าตอบแทนในเบือ้งต้น และนําขอ้มูลที่ได ้เสนอ

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ เพื่อพิจารณา ก่อน

นําเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้เพื่ออนุมตัต่ิอไป โดยมี

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารกาํหนดค่าตอบแทนต่างๆ ดงัน้ี 
คาตอบแทนผูบริหารระดับสูง 

บรษิทัไดม้กีารกาํหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนทีเ่ป็นเครื่อง

จูงใจให้กรรมการผู้จ ัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงให้

สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร 

รวมถึงผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว โดยพิจารณา

ความเหมาะสมของสดัส่วนค่าตอบแทนทีเ่ป็นเงนิเดอืน ผล

การดําเนินงานระยะสัน้ เช่น โบนัส และผลการดําเนินงาน

ระยะยาว กาํหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนโดยคํานึงถงึ

ปัจจัย เช่น ระดับค่าตอบแทนสูงกว่าหรือเท่ากับระดับ

อุตสาหกรรมเดยีวกนัโดยประมาณ ผลการดําเนินงานของ

กิจการ เป็นต้น กําหนดนโยบายเกี่ยวกับเกณฑ์การ

ประเมินผลกรรมการผู้จ ัดการใหญ่ และสื่อสารให้เป็นที่

ร ับทราบ นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีในการสรรหาและ

กําหนดค่าตอบแทนน้ี ได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุม

คณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่5/2560 มผีลบงัคบัใชว้นัที ่10 

สงิหาคม 2561 เป็นตน้ไป 

 

บรษิทั อนิเตอรล์ิง้ค ์ คอมมวินิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
ได้รบัเกียรติบตัรเชิดชูจากมูลนิธินวตักรรมทางสงัคม 
 ประจําปี 2562 ในด้านการสนับสนุนการจ้างงานคน
พกิารเชงิสงัคมและส่งเสรมิใหเ้พิม่การจา้งงานคนพกิาร
ต่อเน่ือง รวมทัง้เป็นส่วนช่วยทําให้คนพิการมีรายได ้
พึ่งพาตนเองอย่างมีเกียรติ มีศกัดิศ์รีทดัเทียบบุคคล
ทัว่ไป อีกทัง้ยังช่วยให้ชุมชนได้รับบริการสาธารณะ
เพิม่ขึน้ 
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คาตอบแทนพนักงาน 

บรษิทั ไดก้าํหนดใหม้กีารจดัทาํ คู่มอืการประเมนิผลการ
ปฏบิตังิานขึน้ เพื่อประเมนิผลการปฏบิตัิงานของพนักงาน 
เพื่อให้สอดคล้องกบัผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ทัง้ใน
ระยะสัน้และระยะยาว  และใชเ้ป็นเครื่องมอืในการประเมนิผล
งาน ในการจ่ายค่าตอบแทน การปรบัค่าจา้ง เงนิเดอืน โบนสั 
และอื่นๆ ให้แก่พนักงาน โดยคํานึงถึงภาระหน้าที่ความ
รบัผดิชอบ และผลสาํเรจ็ของงานตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย การ
ประเมนิทกัษะและคุณลกัษณะดา้นต่าง  ๆรวมถงึการลา และ
การปฏบิตัติามกฎระเบยีบวนิัยขององค์กร และเพื่อให้การ
ประเมนิการปฏบิตังิานของบุคลากรเป็นไปตามระเบยีบและ
ระบบเดยีวกนั ประเมนิความสามารถในการปฏบิตังิานของ
พนักงานสําหรบัการพฒันา เพื่อให้สอดคล้องกบันโยบาย
บรษิทั  โดยนําขอ้มลูทีไ่ดไ้ปใชป้ระกอบการพฒันาบุคลากร 
และระดบัสมรรถนะ (Competency) ใหม้คีวามรู ้ทกัษะและ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย โดยมีขอบเขตการประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นระบบโดยมีหวัข้อการประเมนิผลการปฏบิตัิงาน 
แบ่งออกเป็น 4 สว่น ดงัน้ี 

การจัดสวัสดิการที่เหมาะสมแกพนักงาน 
บรษิัทฯ ได้เลง็เหน็ถึงสวสัดิภาพความเป็นอยู่ที่ดขีอง

พนกังาน ทีค่รอบคลุมไปถงึครอบครวัของพนกังาน โดยจดั
ใหม้สีวสัดกิารและกจิกรรมต่างๆ เพื่อใหพ้นกังานมสีขุภาพ
พลานามยัที่แขง็แรง อนัจะส่งผลดต่ีอการปฏบิตัิงาน และ
การดํารงชีวิตของพนักงาน และได้มีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์สวัสดิการเหล่าน้ีให้กับพนักงานทุกคน
รบัทราบสทิธิข์องตน ผ่านช่องการตดิต่อสื่อสารภายในของ
บรษิทั ดงัน้ี 

สุขภาพและประกันชีวิต  
การตรวจสุขภาพและสภาวะทางจติใจของพนักงานตาม

วิธีทางการแพทย์เพื่อให้ทราบถึงความเหมาะสม และ
ผลกระทบต่อสุขภาพของลูกจา้งอนัอาจเกดิจากการทํางาน 
โดยการตรวจสุขภาพประจําปี เป็นการตรวจอาการเจบ็ป่วย
หรอืความผดิปกต ิอาท ิน้ําหนัก ส่วนสงู ตรวจชพีจร ความ
ดนัโลหิต ไขมันในเลือด มะเร็งปากมดลูก เอ็กซเรย์ปอด 
ตรวจสายตา ตรวจเต้านม ตรวจปัสสาวะ ตรวจความ
หนาแน่นของกระดูก ตรวจคลื่นหวัใจ เป็นต้น รวมทัง้มีการ
ทาํประกนัสขุภาพและประกนัอบุตัิเหตกุลุม่ใหแ้ก่พนกังาน
ทุกคน 

สัมมนาประจําป 
ถอืเป็นกจิกรรมที่จดัขึน้เพื่อให้พนักงานและผู้บรหิารได้

เรยีนรู้และความเข้าในในการปฏบิตัิงานของแต่ละส่วนงาน 
สง่ผลใหบุ้คลากรทีป่ฏบิตังิานสามารถดงึศกัยภาพการทาํงาน
ออกมาไดอ้ย่างเตม็ที ่มปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานอย่าง
สงูสุด ซึง่เป็นสิง่สาํคญัทีท่ําใหบ้รษิทัฯสามารถดําเนินธุรกจิ
ไดต้ามนโยบายและเป้าหมายทีก่าํหนดไว ้
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ทองเที่ยวประจําป  
เป็นกิจกรรมที่จดัขึน้เพื่อให้บุคลากรในองค์กรได้ผ่อน

คลายความเครียดจากการปฏิบัติ งาน เสริมสร้ าง
ความสมัพนัธ์ ความสามคัครีะหว่างพนักงานและผู้บรหิาร
ผ่านกิจกรรมสนัทนาการต่างๆ เช่น กฬีาส ีกิจกรรมแรลลี ่
เป็นต้น นอกเหนือไปจากนัน้ยงัถอืเป็นโอกาสอนัดใีนการที่
จะนําบุคลากรทัง้องคก์รไปร่วมกนัทํากจิกรรม CSR นอก
สถานที ่เช่น ปล่อยเต่าทะเล ปลกูป่าชายเลน ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สหกรณอินเตอรลิ้งคใหใจ  
เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรรู้จ ักการประหยัด อดออมและ

ช่วยเหลือบุคลากรผู้ที่มีปัญหาทางด้านการเงิน อีกทัง้
ส่งเสริมให้บุคลากรมีวินัยทางการเงินที่ดี พร้อมทัง้มี
สวสัดกิารเงนิกูฉุ้กเฉินใหแ้ก่สมาชกิสหกรณ์อกีดว้ย 

 

สวัสดิการดานเงินชวยเหลือและกองทุน  
จัดให้มี เงินช่ วยเหลืองานมงคลสมรสพนักงาน ,  

เงินช่วยเหลอืงานอปุสมบทพนกังาน, เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
ศพ และจัดใหม้ีกองทนุสาํรองเลีย้งชีพ  กองทนุเงินทดแทน
ประกนัสงัคม 

โครงการเงินกูเพื่อท่ีอยูอาศัย 
บรษิทัฯ เลง็เหน็ความสาํคญัของการสร้างคุณภาพชวีติ 

ที่ดีของพนักงานในด้านที่อยู่อาศัย บริษัทฯ จึงได้จดัทํา
โครงการเงนิกูเ้พื่อทีอ่ยูอ่าศยั โดยดาํเนินการร่วมกบัธนาคาร
อาคารสงเคราะห ์เพื่อส่งเสรมิให้พนักงานมทีีอ่ยู่อาศยัเป็น
ของตวัเอง และสรา้งโอกาสใหพ้นักงานสามารถเขา้ถงึแหล่ง
สนิเชื่อที่อยู่อาศยัในอตัราดอกเบี้ยพเิศษโดนในปี 2562 มี
พนกังานเขา้ร่วมโครงการกว่า  

 
 
 
 
 
 
 
โครงการใจสบาย...กายเปนสุข 
เป็นกจิกรรมเพื่อขดัเกลาจติใจและพฒันาคุณภาพชวีิต 

โดยจะเน้นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกบัการดําเนินชีวิต
ให้กบัพนักงานในองค์กร ปรบัเปลี่ยนทศันคติในด้านบวก 
สอนปฏบิตัิธรรม และเจรญิวปัิสสนากรรมฐาน ซึ่งจะมกีาร
ดําเนินกิจกรรมทัง้ภายในและภายนอกสถานที่ตามความ
เหมาะสม 

โครงการ ออมบุญ สรางกุศล ใจนิ่ง สุขเกิด 
เป็นกจิกรรมเพื่อขดัเกลาจติใจและพฒันาคุณภาพชวีิต 

โดยจะเน้นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกบัการดําเนินชีวิต
ให้กบัพนักงานในองค์กร ปรบัเปลี่ยนทศันคติในด้านบวก 
สอนปฏบิตัิธรรม และเจรญิวปัิสสนากรรมฐาน ซึ่งจะมกีาร
ดําเนินกิจกรรมทัง้ภายในและภายนอกสถานที่ตามความ
เหมาะสม 
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ฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ 4 สายพันธุ 
เพื่อเป็นการป้องกนัและดแูลสขุภาพของพนกังานในระยะ

ยาว ทางบรษิทัจงึจดัใหม้กีารฉีดวคัซนีไขห้วดัใหญ่ 4 สาย
พนัธุ ์ตามมาตรฐานขององคก์ารอนามยัโลก (WHO) ใหแ้ก่
พนกังาน และครอบครวัพนกังาน ในราคาพเิศษ 

โครงการฝกอาชีพดานอาหาร 

ถอืเป็นกจิกรรมที่จดัขึน้เพื่อให้พนักงานและผู้บรหิารได้
เรยีนรู้และความเข้าในในการปฏบิตัิงานของแต่ละส่วนงาน 
สง่ผลใหบุ้คลากรทีป่ฏบิตังิานสามารถดงึศกัยภาพการทาํงาน
ออกมาไดอ้ย่างเตม็ที ่มปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานอย่าง
สงูสดุ ซึง่เป็นสิง่สาํคญัทีท่าํใหบ้รษิทัฯ สามารถดําเนินธุรกจิ
ไดต้ามนโยบายและเป้าหมายทีก่าํหนดไว ้

 

โครงการรณรงค สรางวินัยทางการเงิน 
จดัตัง้ขึน้เพื่อรณรงค์ให้พนักงานตระหนัก  มจีติสํานึก  

พร้อมทัง้ปลูกฝังนิสยัในการอดออม มีวนิัยในการใช้จ่าย 
รูจ้กัการเกบ็และการใชเ้งนิอย่างถูกวธิ ี ปลอดหน้ี  ทีส่าํคญั
ทีส่ดุ พนกังานตอ้งรูจ้กัวธิกีารวางแผนการใชเ้งนิ  อกีทัง้ยงั
สรา้งความรู ้ความเขา้ใจในการทีจ่ะนําเงนิออมทีม่ไีปขยาย
ต่อดอกผล และสามารถนําความรูท้ีไ่ดร้บัไปใช ้ หรอืแนะนํา
คนในครอบครวั คนรอบขา้ง ใหม้วีธิใีนการวางแผนเรื่องการ
ใชเ้งนิจนถงึยามเกษยีณอายุ  Happy Money ถอืไดว้่าเป็น
หวัข้อหน่ึงใน “ความสุข 8 ประการ”  เป็นการเสริมสร้าง
คุณภาพชวีติของพนกังาน 

 
 

 

บริษัทฯ ได้รับรางวัลเกียรติคุณ “บริษัทนําร่อง 
โครงการรณรงคส์รา้งวนิัยทางการเงนิ” ประจําปี 2562 
จาก สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชนูิปถัมภ์ ที่เป็น 1 ใน 19 
องค์กรนําร่องภายใต้โครงการรณรงค์สร้างวินัยทาง
การเงนิ ซึง่มกีารดาํเนินโครงการอย่างต่อเน่ือง ดา้นการ
ส่งเสริมและสร้างวินัยทางการเงินให้เกิดขึ้นกบักลุ่ม
พนกังานบรษิทัฯ เพื่อนําไปสูก่ารขยายผลการสรา้งวนิยั
ทางการเงนิสูส่งัคมในวงกวา้ง 
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การสํารวจความผูกพันตอองคกร 
ในปี 2562 ได้มกีารสาํรวจความความผูกพนัของพนักงานต่อองคก์ร โดยมพีนักงานร่วมทําแบบประเมนิ 34.67% จาก

พนักงานทัง้หมด ซึง่ถงึว่าเพิม่ขึน้จากเดมิ 18.45% (ปี2561 มพีนักงานทําการตอบแบบสาํรวจ 29.27%) โดยบรษิทัไดร้บั
คะแนนความผกูพนัของพนกังาน 76.69%  โดยมติดิา้นภาพลกัษณ์ขององคก์รถอืเป็นมติทิีพ่นกังานใหค้ะแนนสงูสดุ สะทอ้น
ถงึความภาคภูมใิจของพนักงานที่เป็นส่วนหน่ึงในครอบครวัอนิเตอร์ลิ้งค์ ทัง้น้ีบรษิัทจะดําเนินการให้มกีารสํารวจอย่าง
ต่อเน่ืองในทุกๆปี เพื่อนําผลการสาํรวจทีไ่ดไ้ปปรบัปรุงระบบการบรหิารงานต่อไป 

Training Course 
บรษิัทฯ มนีโยบายในการพฒันาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง 

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมคีวามรู้และความสามารถในการ
ทาํงานใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสุด จงึไดจ้ดัใหม้กีารอบรมให้
ความรูแ้ก่บุคลากรภายในบรษิทัอยู่เสมอ รวมถงึผลกัดนัและ
ส่งเสรมิใหม้กีารอบรมจากภายในและภายนอกองคก์รอย่าง
ต่อเน่ือง เพื่อพัฒนาศักยภาพเพิ่มเติมทักษะที่จําเป็น
ต้องการปฏบิตังิาน พรอ้มทัง้ส่งเสรมิใหบุ้คลากรมสี่วนร่วม
ในการกาํหนดหลกัสตูรทีม่กีารจดัอบรม  

 
โครงการ Morning Talk 

บรษิทัฯ ไดม้กีารพฒันานวตักรรมทางดา้นคุณภาพของ
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารอยู่เสมอ เพื่อเป็นการตอบสนองความ
ต้องการของผู้บรโิภค ซึ่งนอกจากงบประมาณในการวจิยั
และพัฒนาที่มีอย่างต่อเน่ืองแล้ว ยังได้มีการพัฒนา
บุคลากรเพื่อให้มีศกัยภาพที่จะสามารถสนองตอบความ
ตอ้งการของลกูคา้ไดแ้บบ One stop service  โครงการน้ีถอื
กําเนิดมาเพื่อเป็นกิจกรรมที่ช่วยในการสานสัมพันธ ์
วเิคราะหก์ารทาํงานของพนกังานในแต่ละสปัดาหท์ีผ่่านมา 
โดยมีการเสนอแนะ แนวแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการ
ปฏบิตังิาน และทําความเขา้ใจกบัผลติภณัฑต่์างๆ เพื่อให้
เกดิความเขา้ใจตรงกนั อนัจะสง่ผลใหส้ามารถใหค้ําแนะนํา
แก่ผูบ้รโิภคไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
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การสรรหาพนักงาน 
บรษิัท อนิเตอรล์ิ้งค์ คอมมวินิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) มี

แนวทางในการสรรหาและคดัเลอืกพนักงานให้เป็นไปตาม
โครงสร้าง ทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยมี
กระบวนการสรรหาทีเ่ป็นไปดว้ยความโปร่งใส เป็นธรรม โดย
ไม่คาํนึงถงึ เพศ เชือ้ชาต ิศาสนา สถาบนัการศกึษา รวมถงึ
ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลและสิทธิพิเศษใดๆ และให้
ความสาํคญักบัความสามารถของตวับุคคล ปัจจุบนับรษิทัมี
พนักงานทัง้หมด 473 คน และมีพนักงานลาออกคิดเป็น 
18.75% ต่อปี (ขอ้มลู ณ วนัที ่30 เดอืนเมษายน 2563) ทัง้น้ี
บรษิัทไดก้ําหนดกลยุทธ์ในการดงึดูดผู้มคีวามสามารถเขา้
ร่วมงานกบับริษัทผ่านการพฒันาช่องทางและรูปแบบการ
สรรหาพนักงานให้สอดรบักบัวิถีชวีิตในยุดดจิิทลัมากขึ้น 
ผ่านการประชาสัมพันธ์ทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ได้แก่ 
Facebook, Line, และเวบ็ไซต์ของบรษิทั อกีทัง้มุ่งเน้นการ
สรรหาพนกังานจากสถาบนัการศกึษาในงาน job fair รวมถงึ
จดังาน Walk in – Interview  

การรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพไวกับบริษัท 
บริษัทฯ มีการดูแลพนักงานที่มีความสามารถ และมี

ศกัยภาพสูงในการทํางาน โดยให้โอกาสในการก้าวหน้าใน
สายอาชีพ โดยการกําหนดหลักเกณฑ์ที่ช ัดเจน และ
กําหนดใหม้กีารดําเนินการเป็นประจําทุกปี นอกจากน้ี ยงั
ได้จัดให้มีการพัฒนาเป็นรายบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บุคลากรระดับหัวหน้างานขึ้นไป และนอกจากน้ี ยังได้
ดําเนินการปรบัปรุงการประเมนิผลการปฏบิตัิงาน โดยการ
นําตวัชี้วดัผลงานหลกั (KPIs) มาใช้ประเมนิผลอย่างเป็น
รูปธรรม วัดผลได้ ร่วมกับปัจจัยด้านความสามารถและ
พฤตกิรรมการทํางานของพนักงาน (Competency) ซึง่เป็น
เครื่องมอืในการรกัษาคนดมีคีวามสามารถ และเป็นเครื่องมอื
ในการพฒันาขดีความสามารถของพนักงานอีกด้วย ทัง้น้ี 
เพื่อใหพ้นกังานทีม่คีุณลกัษณะหลกั (Core Competency) ที่
บรษิทัพงึประสงค ์ไดแ้ก่ 

- การเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง เพื่อให้เกิดการ
พฒันาอย่างต่อเน่ือง เป็นองคก์รแห่งการเรยีนรู ้

- การมุ่งเน้นจริยธรรม เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงาน 
ตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี

- การใหบ้รกิารลูกคา้ เพื่อใหก้ารบรกิารทีด่มีคีุณภาพ 
สรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ลกูคา้ 

- การมุ่งเน้นผลลพัธ ์เพื่อการกําหนดเป้าหมายในการ
ชีว้ดัผลสาํเรจ็ และการกาํหนดแผนงานใหบ้รรลุเป้าหมาย 
 

Change of leader and managers  

To be leaders and COACH 

เป็นโครงการทีพ่ฒันาผูบ้รหิารและหวัหน้างานใหเ้ป็น
ผูนํ้าที่ด ีรู้จกัใช้ทกัษะความเป็นผู้นําในการบรหิารจดัการ
ทมีงานของตน ให้สามารถทํางานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ
และประสทิธผิลสงูสดุ ดา้นการปรบัทศันคตกิารใชยุ้ทธวธิี
ทางการสื่อสารที่ดี ปรับบรรยากาศในการทํางาน 
พฒันาจุดแขง็และแกไ้ขจุดอ่อน เพื่อสรา้งทมีงานที่เขม็
แขง็ หล่อหลอมใหเ้กดิทมีงานทีม่คีวามสามารถ กระตุ้น
ให้เกิดแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนา
ทมีงานแต่ละส่วนให้มศีกัยภาพในการปฏบิตัิงาน ที่จะ
นําพาองคก์รไปสูเ่ป้าหมายอย่างยัง่ยนื 
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ผลการดําเนินงานป 2562  

: อตัราการขาดงานอยูท่ีร่อ้ยละ 0.78  

 

  

ความเปนอยูท่ีดีของพนักงาน 
 
การดูแลพนักงานใหม้คีวามเป็นอยู่ที่ดที ัง้ทางร่างกายและจติใจ ถือ

เป็นภารกจิทีส่าํคญัทีท่างบรษิทัฯให้ความสาํคญัมาโดยตลอด การสรา้ง
ความสุขในทีท่ํางาน นับว่าเป็นปัจจยัสาํคญัในการบรหิารองคก์ร มุ่งเน้น
ใหบุ้คลากรทุกคนในองคก์ร มคีวามสขุในการทาํงาน ความสขุทีเ่กดิขึน้นัน้
ก่อให้เกิดกระบวนการทางความคิด ทําให้งานที่ได้รับมอบหมายมี
ประสทิธภิาพมากขึน้ ลดความตึงเครยีดจากการทํางาน สภาพแวดล้อม 
รวมทัง้ลดความขัดแย้งภายในองค์กร ความสุขที่ เกิดขึ้น ทําให้
ประสทิธภิาพในการทํางานดยีิง่ขึน้และทําใหพ้นักงานมคีวามผูกพนัและ
อยากร่วมเป็นสว่นหน่ึงในการเตบิโตไปพรอ้มกบัองคก์ร 

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) ตระหนักถึง
ความสาํคญัของคุณภาพ ความมัน่คง อาชวีอนามยั ความปลอดภยั และ
สภาพแวดลอ้มการทาํงาน ซึง่เป็นองคป์ระกอบสาํคญัในการดาํเนินธุรกจิ 
เพื่อนํามาซึง่คุณภาพชวีติการทํางาน และสุขภาพทีด่ขีองพนักงาน และ
ลดความเสีย่งอนัตราย และอุบตัิเหตุต่างๆ ของพนักงาน และปรบัปรุง
การดําเนินงานของธุรกิจให้เกดิความปลอดภัย ตลอดจนให้ความรู้ใน
วธิกีารปฏบิตังิานทีป่ลอดภยั จดัหาเครื่องมอือุปกรณ์ความปลอดภยัให้
เพยีงพอกบัสภาพการทํางาน ตลอดจนแนะนําชี้แจงให้ทราบถงึสาเหตุ 
และวธิกีารป้องกนั เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย อนันํามาซึง่คุณภาพชวีติการ
ทาํงานและสขุภาพทีด่ขีองพนกังานเป็นสาํคญั โดยบรษิทัฯ ส่งเสรมิใหม้ี
การอบรม พฒันาความรูใ้นวธิกีารปฏบิตังิานทีป่ลอดภยัอย่างต่อเน่ือง 

บรษิทั อนิเตอรล์ิง้ค ์คอมมวินิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน)  และบรษิทัย่อย  
ได้สนับสนุนและส่งเสรมิให้ ผู้บรหิาร และพนักงาน เข้าร่วมอบรมการ
รกัษาความปลอดภยัในการทาํงาน ทัง้น้ีบรษิทัฯ แต่งตัง้ใหป้ฏบิตัหิน้าที ่
ในระดบั จป. บรหิาร,  จป.หวัหน้างาน และ จป. วชิาชพี ทําหน้าทีค่วบคุม  
ดูแล และบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอ้มในการทาํงานอย่างสมํ่าเสมอ พรอ้มทัง้จดัเตรยีมอุปกรณ์
และสิง่แวดลอ้มในการทาํงานทีเ่หมาะสมมาเป็นอนัตรายต่อสุขภาพตาม
มาตรฐานในการบรหิารและจดัการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

 

เปาหมายการดําเนินงาน 

: อตัราการขาดงานของพนกังานไมเ่กนิ 1 วนั  
 



บรษิทั อนิเตอรล์ิง้ค ์คอมมวินิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน)                                                              รายงานการพฒันาเพื่อความยัง่ยนื 2562 | 64 

 

  

อบรมการดับเพลิงข้ันตนและการฝกซอม
อพยพหนีไฟ 

การอบรมเพื่อใหค้วามรูว้ธิกีารดบัเพลงิขัน้ต้น และนําไป
ปฏบิตัิได้จรงิเมื่อเกดิเหตุฉุกเฉิน เช่น ความรูเ้กีย่วกบัการ
เกดิอคัคภียั การใช้อุปกรณ์ดบัเพลงิ การปฐมพยาบาลฯลฯ 
ซึง่มวีตัถุประสงคเ์พื่อวางแผนและเตรยีมความพรอ้มในการ
อพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย โดยให้บุคลากรเข้าไปอยู่ ใน
สถานการณ์จําลองเพื่อที่จะสามารถเตรียมพร้อม ไม่ตื่น
ตระหนก และไม่ประมาทเมื่อเกดิสถานการณ์จรงิ 

ขอมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 

หรืออัตราการเจ็บปวย 

(จากการทํางาน) 

ป 2562 

ของบริษัทฯ และบริษัทยอย 
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โครงการ 5ส 
เพื่อปรบัปรุงสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มคีวาม

เป็นระเบียบเรยีบร้อย ปลอดภยั ถูกสุขลกัษณะ เพื่อเป็น
การส่งเสริม และสนับสนุนประสทิธิภาพการปฏิบัติงาน  
เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน และเป็นการ
เสรมิสร้างภาพลกัษณ์ที่ดขีององค์กร โดยการมีส่วนร่วม
ของพนักงานทุกระดบั มกีารดําเนินงานอย่างต่อเน่ืองจน
เป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยบริษัทฯ ได้ประกาศแต่งตัง้
คณะทาํงานกจิกรรม 5ส เพื่อใหก้ารปรบัปรุงสภาพแวดลอ้ม
อย่างต่อเน่ือง สมํ่าเสมอ และเพื่อใหก้จิกรรม 5ส เป็นสว่น
หน่ึงของการปฏบิตังิาน ซึง่จะทาํใหเ้สรมิสรา้งภาพลกัษณ์ที่
ดขีององคก์ร และสะดวกต่อการใชง้านของพนักงาน ซึง่ได้
จดักจิกรรม 5ส ในทุกปีอย่างต่อเน่ือง 

การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถาน
ประกอบการ 
บรษิทัฯ ไดเ้ลง็เหน็ถงึความสาํคญัในการสรา้งมาตรฐานการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิในองคก์ร เน่ืองจากบรษิทั
ฯ ทราบและเข้าใจในโทษของยาเสพติดเป็นอย่างด ี
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสูญเสียทรัพยากรมนุษย์อัน
เน่ืองมาจากสาเหตุน้ี ดงันัน้บรษิทัฯ จงึกาํหนดใหม้นีโยบาย
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ  
เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏบิตัดิ้านการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิในองคก์ร เป็นการปลกูฝังจติสาํนึกทีด่ ีและ
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมของผูบ้รหิารและพนกังานทุกระดบั 
และนํามาซึ่งคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีโดยทัว่กันของ
พนักงาน  ได้รับการประกาศเกียรติคุณสถานประกอบ
กิจการที่ผ่านเกณฑ์โรงงานสขีาว จากกรมสวสัดิการและ
คุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

 

การสงเสริมสุขภาพภายในองคกร 
มกีารประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสารและอบรมใหค้วามรู้

เกี่ยวกบัการดูแลสุขภาพและโภชนาการพร้อมทัง้ส่งเสริม
สุขภาพและความปลอดภยัให้แก่พนักงานในองค์กร เช่น 
จดัใหม้กีารออกกําลงักายประจําสปัดาห ์ในกิจกรรมโยคะ
เพื่อสุขภาพ โดยครูฝึกมอือาชพี  เพื่อส่งเสรมิใหพ้นักงาน
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ฝึกสมาธิ ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ รวมถึงการเสรมิสร้างความสมัพนัธ์อนัดใีห้แก่
พนักงาน การจดักิจกรรม Walk For Health Walk For 
Hope ระดม 5 ล้านก้าว เปล่ียนพลงัก้าวเป็นพลงัใจ  
โดยเป็นกจิกรรมที่ส่งเสรมิให้พนักงานเดนิขึน้-ลง ภายใน
อาคารสํานักงาน ซึ่งจํานวนก้าวที่เกิดขึ้นจะถูกแปรเป็น
มูลค่าทางการเงนิ โดยทุก 1 ก้าว บรษิัทฯ จะบรจิาค 0.05 
สตางค์ เพื่อสมทบทุนในการดําเนินกิจกรรมของมูลนิธิ
อนิเตอรล์ิง้คใ์หใ้จ 
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การดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชน 

บรษิทั อนิเตอรล์ิง้ค ์คอมมวินิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) มอุีดมการณ์ใน
การดาํเนินธุรกจิอย่างมคีุณธรรมยดึมัน่ในความรบัผดิชอบต่อสงัคมและ
ผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มตามหลกับรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณ ในด้าน
การคุม้ครองสทิธมินุษยชน จงึใหค้วามสาํคญัต่อการส่งเสรมิและพทิกัษ์
สทิธมินุษยชนและผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม โดยสนับสนุนและปฏบิตัติาม
กฎหมาย ขอ้บงัคบั ตามมาตรฐานทัง้ในระดบัประเทศและสากลว่าดว้ย
สทิธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนและ
ปฏิบัติตามข้อตกลง ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (United 
Nations Universal Declaration of Human Rights : UNDHR) และ
ปฏญิญาว่าดว้ยหลกัการและสทิธขิ ัน้พืน้ฐานในการทํางานขององคก์าร
แรงงานระหว่างประเทศ (The International Labor Organization (ILO) 
Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) ทําให้
มัน่ใจได้ว่าการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ปลอดจากการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน คณะกรรมการฯ จงึเหน็สมควรให้กําหนดนโยบายและแนว
ปฏบิตัดิา้นสทิธมินุษยชนขึน้ เพื่อป้องกนัการละเมดิสทิธมินุษยชนใน
ทุกกจิกรรมทางธุรกจิของบรษิทัฯ รวมถึงห่วงโซ่อุปทานและคู่ค้าทาง
ธุรกจิ ส่งเสรมิให้เกดิการเคารพสทิธมินุษยชนทัว่ทัง้องค์กร และสร้าง
ความเชื่อมัน่ให้พนักงานทุกคนและผู้มีส่วนได้เสยีทุกกลุ่ม ได้รบัการ
ปฏบิตั ิปกป้อง และเคารพสทิธขิ ัน้พื้นฐานอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม 
หลกีเลี่ยงการกระทําที่เป็นการละเมนิสทิธมินุษยชน บรษิัทฯ จงึมกีาร
กาํหนดนโยบายสทิธมินุษยชน ครอบคลุมดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
 

 สิทธิแรงงานของพนักงาน 

 สิทธิลูกคา 

 สิทธิคูคาและพันธมิตรธุรกิจ 

 สิทธิชุมชนและส่ิงแวดลอม   

 
 

บริษัทใหการสนับสนุนและปฏิบัติ

ตามขอตกลงปฏิญญาวาดวย

สิทธิมนุษยชน (United Nations 

Universal Declaration of 

Human Rights : UNDHR) และ

ปฏิญญาวาดวยหลักการและ

สิทธิขั้นพื้นฐานในการทํางานของ

องคการแรงงานระหวางประเทศ 

(The International Labor 

Organization (ILO) Declaration 

on Fundamental Principles and 

Rights at Work) 
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การปฏิบัติตอพนักงานอยางเปนธรรม 
ให้ความคุ้มครองดูแลและจัดสรรสวัสดิการอย่าง

เหมาะสมให้กับบุคลากรทุกคนรวมทัง้การคุ้มครอง
สถานภาพการทํางานของบุคลากรในแต่ละส่วนงาน โดย
จัดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนตามความเหมาะสม การ
จดัหาสวสัดกิารต่างๆ เช่น การบรกิารทางการแพทย ์ชุด
ฟอร์ม วันหยุดวันหยุดตามประเพณี วันหยุดพักผ่อน
ประจําปี การทํางานล่วงเวลา การทํางานในวนัหยุด วนั
ลา วนัลาป่วย วนัลากจิ วนัลาคลอดบุตร วนัลาฝึกอบรม 
การร้องทุกข์ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ประกันกลุ่ม
รักษาพยาบาลรายปี  การตรวจสุขภาพประจํา ปี 
ประกนัสงัคม โบนัสประจําปีสหกรณ์ออมทรพัย์ ส่งเสรมิ
ความปลอดภยัและสุขอนามยัในการทํางาน รวมถึงการ
ปฏิบัติตามนโยบายการสร้างวฒันธรรมองค์กรให้เป็น
องคก์รแห่งการเรยีนรู ้“คนด ีคนเก่ง” โดยเริม่จากการเปิด
โอกาสให้พนักงานในแต่ละส่วนงาน ได้เข้ารับการ
ฝึกอบรมหลกัสูตรต่างๆทัง้ภายในและภายนอกองค์กร
อย่างต่อเน่ือง 

 
การสงเสริมความเทาเทียมระหวางเพศ 

เน่ืองจากประเทศไทยได้ประกาศใช้พระราชบญัญัติ
ความเท่าเทยีมระหว่างเพศ พ.ศ.2558 ซึง่คุม้ครองไม่ใหม้ี
การกระทาํทีเ่ลอืกปฏบิตัโิดยอา้งเรื่องเพศเขา้มาเกีย่วขอ้ง 
โดยได้มีการประกาศใช้นโยบายสทิธิมนุษยชน เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการปฏบิตัใินดา้นความเท่าเทยีมระหว่าง
เพศ ทัง้การจา้งงาน การจ่ายค่าตอบแทน ความกา้วหน้า
ทางตําแหน่งและอาชีพ และสภาพการทํางานหรือสิ่ง
อาํนวยความสะดวกต่างๆ 

 
สงเสริมใหเกิดการปฏิบัติดานสิทธิมนุษยชน 

 เพื่อใหพ้นกังานทุกคน มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบั
การปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อให้สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งพนักงานทุกคน
ต้องทําความเขา้ใจและปฏบิตัิตามอย่างสมํ่าเสมอ  โดย
บริษัทฯ ได้จัดการอบรมเรื่องสิทธิมนุษยชนสําหรับ
พนักงานใหม่ โดยจะจดัทุกให้มทีุกครัง้ในการปฐมนิเทศ
พนกังานใหม่ 

การเคารพในสิทธิ เสรีภาพตามหลักสิทธิ
มนุษยชน 

บริษัทฯ ให้การเคารพและปฏิบตัิตามหลักกฎหมาย
เรื่องสทิธมินุษยชนอย่างเคร่งคดั โดยให้ความสําคญักบั
การเคารพศกัดิศ์รีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และ
ความเสมอภาคของบุคคลทีไ่ดร้บัการรบัรองหรอืคุม้ครอง
โดยพนักงานทุกคนจะไดร้บัการคุ้มครองตามรฐัธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย มกีลไกการคุม้ครอง เยยีวยา รอ้ง
ทุกข์ ผ่านช่องทางต่างๆ และให้ความเคารพในความ
แตกต่างทางด้านวัฒนธรรม เพศ เชื้อชาติ สัญชาต ิ
การศึกษา ความเชื่อ และศาสนาของพนักงานแต่ละคน
รวมถึงปลูกฝังจิตสํานึกให้บุคลากรทุกส่วนงานปฏิบัติ
ตามหลกัสทิธมินุษยชน กํากบัดูแลไม่ใหเ้กดิปัญหาทีอ่าจ
มีส่วนให้เกิดการละเมิดสิทธิ เสรีภาพ ทัง้ทางความคิด
และการกระทําคุ้มครองการล่วงละเมดิหรือเปิดเผยถ่าย
โอนขอ้มลูส่วนบุคคล เช่น ประวตัสิ่วนตวั ประวตัสิุขภาพ 
ประวตักิารทํางาน หรอืขอ้มูลส่วนตวัอื่น ๆ ไปยงับุคคลที่
ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจทําให้เกิดความเสยีหายแก่เจ้าของ
หรอืบุคคลอื่นใด  

นอกจากน้ี  บรษิทั อนิเตอรล์ิง้ค ์คอมมวินิเคชัน่ จํากดั 
(มหาชน) กลไกเยียวยาร้องทุกขส์ําหรบัพนักงาน  ผ่าน 
ช่องทางการตดิต่อ โดยตรงไปยงั ฝ่ายทรพัยากรบุคคล 

โทร 02-693-1222 ต่อ 221 
E-mail : personnel@interlink.co.th 

เพื่อเปิดโอกาสใหพ้นักงานมสี่วนร่วมแสดงขอ้คดิเหน็ 
มีการสํารวจรับฟังความคิดเห็นจากพนักงานอย่าง
สมํ่าเสมอ ทัง้แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

mailto:personnel@interlink.co.th


บรษิทั อนิเตอรล์ิง้ค ์คอมมวินิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน)                                                              รายงานการพฒันาเพื่อความยัง่ยนื 2562 | 68 

ผลการดําเนินงานป 2562  

: มจีาํนวนจติอาสาภายในองคก์ร 28.9% 
จากพนักงานทัง้หมด 
: จาํนวนชัว่โมงจติอาสาของพนกังาน 2,132 
ชัว่โมง  

   

 

 

 

การพัฒนาชุมชนและสังคม 

ตลอดระยะเวลา 30 ปีทีผ่่านมา บรษิัท อนิเตอร์ลิง้ค์ คอมมวินิเคชัน่ 
จาํกดั (มหาชน) มคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันาชุมชนและสงัคมทัง้ภายในและ
ภายนอกองค์กรควบคู่ไปกบัการดําเนินธุรกิจขององค์กร มุ่งเน้นการ
สง่เสรมิการศกึษา การพฒันาทกัษะ การพฒันาฝีมอืแรงงาน รวมถงึการ
ถ่ายทอดองคค์วามรูจ้ากการดาํเนินธุรกจิ โดยเลง็เหน็ว่าการดาํเนินธุรกจิ
ควบคู่กบัการมสี่วนร่วมในการพฒันาชุมชนและสงัคมไปพร้อมกนั จะ
สามารถทาํใหธุ้รกจิเตบิโตไดอ้ย่างต่อเน่ืองและยัง่ยนื 

ทีผ่่านมาบรษิทั อนิเตอรล์ิง้ค ์คอมมวินิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) ในฐานะ
กลุ่มธุรกจิในดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มกีารดําเนินงาน
เกีย่วกบัการสง่เสรมิและสนับสนุนการมสี่วนร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม
อย่างยัง่ยนื ผ่านการจดัอบรมสมัมนา (Training Course) ต่างๆ มุ่งเน้น
การถ่ายทอดองคค์วามรู ้ในรปูแบบ การฝึกอบรม สมัมนาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ระบบข่ายสายสญัญาณและอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ทุกชนิด การ
เลอืกใชอุ้ปกรณ์และการตดิตัง้อย่างถูกต้อง โดยไม่คดิค่าใชจ้่าย รวมถงึ 
การใหก้ารสนับสนุนการศกึษา ผ่านโครงการ Campus Tour การพฒันา
ทกัษะและฝีมอืแรงงาน ผ่านโครงการ (Cabling Contest) และการพฒันา
คุณภาพชีวิตของคนในสงัคมผ่านการจัดกิจกรรมเพื่อสงัคมต่างๆทัง้
ภายในและภายนอกองคก์ร และม”ีมูลนิธอินิเตอรล์ิง้คใ์หใ้จ” ดําเนินการ
หลกัดา้นการพฒันาศกัยภาพทางการศกึษาของเยาวชน ไทย เพื่อพรอ้ม
เป็นกําลงัสําคญัในการพฒันาประเทศต่อไป และดําเนินการช่วยเหลือ
และสนบัสนุนในการพฒันาสงัคมไทยอย่างยัง่ยนื 

 

เปาหมายการดําเนินงาน 

:พนกังานจติอาสาภายในองคก์รเพิม่ขึน้ 20% 
จากพนักงานทัง้หมด 
: จาํนวนชัว่โมงจติอาสาของพนกังาน 1,800 
ชัว่โมง 
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เป็นโครงการทีเ่น้นการแกไ้ขปัญหาและสร้างการเปลี่ยนแปลง
อย่างยัง่ยนื โดยไม่เน้นการสนับสนุนปัจจยัทางการเงิน ส่งเสริม
และใหก้ารสนับสนุนดา้นการศกึษาแก่เดก็และเยาวชนทัว่ประเทศ 
ให้ความสําคัญต่อการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการ
เรียนการสอน ผ่านกิจกรรมการให้ความรู้ โดยครูจิตอาสาจาก
พนกังานกลุ่มบรษิทัอนิเตอรล์ิง้ค ์การปรบัปรุงและพฒันาอุปกรณ์
ระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์ระบบ LAN Network และอุปกรณ์
เชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่จําเป็นต่อการเรียนการสอน  
ตลอดจนมอบสิ่งของที่จําเป็นต่อการเรียนรู้ อาทิ อุปกรณ์การ
เรยีน อุปกรณ์กฬีาต่างๆ ใหก้บัทางโรงเรยีน 

ปัจจุบนัได้ดําเนินโครงการมาแล้วกว่า 11 ปี มโีรงเรยีนที่เข้า
ร่วมโครงการกว่า 89 โรงเรียน  โดยในปี พ.ศ.2562 ได้ดําเนิน
โครงการมาแลว้กว่า 92 โรงเรยีน มผีูร้บัผลประโยชน์จากโครงการ
กว่า 13,800 คน มีพนักงานจิตอาสาเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 
23.91 คนจากจํานวนพนักงานทัง้หมด และมชีัว่โมงจติอาสาใน
การทาํกจิกรรมทัง้สิน้ 2,231 ชัว่โมง 

โครงการพ่ีสอนนอง “ปลูกปญญา...พรอมมอบความอบอุน”  
84 รร. ถวายแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
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  โครงการพัฒนาครู 
โครงการพัฒนาครูเป็นโครงการที่ดําเนินการควบคู่ไปพร้อมกับ

โครงการพีส่อนน้องฯ โดยเน้นการแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์
การทํางาน รวมถึงเป็นการสร้างแรงบนัดาลใจและเพิม่ศกัยภาพของ
ครูผู้สอนให้มีประสิทธิภาพในการสอนเพิ่มขึ้น เน่ืองจากครูถือเป็น
ทรพัยากรบุคคลทีม่คีวามสาํคญัต่อการศกึษาของเดก็และเยาวชน การ
มีครูที่ดี 1 คน สามารถสร้างนักเรียนที่จะเติบโตไปเป็นทรัพยากร
บุคคลทีด่ไีดห้ลายคน ดงันัน้หากจะพฒันาการศกึษาไทยใหม้คีุณภาพ 
ครูถือเป็นองค์ประกอบที่สําคญัส่วนหน่ึง ที่จําเป็นต้องมีการพฒันา
ควบคู่ไปกบัการการพฒันานักเรยีน ปัจจุบนัไดด้ําเนินโครงการมาแลว้
กว่า 6 ปี มคีรูผูส้อนเขา้ร่วมโครงการทัง้หมด 46 โรงเรยีน โดยมผีูร้บั
ประโยชน์จากโครงการ 1,150 คน  
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  โครงการโรงเรียนตนแบบ 
เป็นการจดัประกวดโครงการดา้นการส่งเสรมิการฝึกอาชพี การนําเอาภูมปัิญญาท้องถิน่หรอืจุดเด่นของชุมชนมาต่อ

ยอดสรา้งมลูค่าเพิม่ใหก้บัผลติภณัฑ ์สง่เสรมิใหน้กัเรยีนไดล้งมอืปฏบิตังิานจรงิ เรยีนรูจ้ากสถานการณ์จรงิ และนักเรยีน
สามารถนําความรู้ดงักล่าวไปใช้ได้ในการทํางานหรือแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ โดยคดัเลือกโรงเรียนใน
โครงการพีส่อนน้อง “ปลูกปัญญาพรอ้มมอบความอบอุ่น” 84 โรงเรยีน ถวายพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอ
ดุลยเดช สาํหรบัโรงเรยีนทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกเป็นโรงเรยีนต้นแบบ จะไดร้บัทุนสนับสนุนในการดําเนินโครงการโรงเรยีน
ละ 50,000 บาท  

โครงการโรงเรียนในฝน 
เป็นการจดัประกวดโครงการดา้นการจดัการสิง่แวดลอ้มภายในโรงเรยีนอย่างยัง่ยนื โดยคดัเลอืกโรงเรยีนในโครงการพี่

สอนน้อง “ปลูกปัญญาพรอ้มมอบความอบอุ่น” 84 โรงเรยีน ถวายพระบาทสมเดจ็พระปรมมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช 
สาํหรบัโรงเรยีนทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกเป็นโรงเรยีนในฝัน จะไดร้บัการปรบัปรุงอุปกรณ์ระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์ระบบ 
LAN Network และอุปกรณ์เชื่อมต่อเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์อาท ิLan Utp Cable, Router wifi, Plug Boot, Hub/Switch 
รวมมลูค่ากว่า 50,000 บาท พรอ้มทุนการศกึษามลูค่ากว่า 25,000 บาท โดยไดม้อบรางวลัใหโ้รงเรยีนทัง้สิน้ 5 โรงเรยีน  
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  โครงการเพาะรัก...ปรุงใจ 
ดว้ยความซาบซึง้ในพระมหากรุณาธคุิณ ของสมเดจ็พระ

กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ีทีท่รงห่วงใยเดก็นักเรยีนในพืน้ทีทุ่รกนัดารที่
มีปัญหาภาวะโภชนาการและขาดสารอาหารจึงทรง
พระราชดาํรสิง่เสรมิใหน้กัเรยีนปลกูพชื เลีย้งสตัว ์แลว้นํามา
ประกอบเป็นอาหารกลางวนัรบัประทาน จากพระราชดําริ
ดงักล่าวเป็นจุดเริม่ตน้ทีท่าํใหเ้กดิโครงการเพาะรกั...ปรุงใจที ่
เป็นโครงการทีต่ระหนกัถงึความสาํคญัของการสรา้งสุขภาพ
อนามยัและภาวะโภชนาที่ดีในเด็ก จึงจดัทําโครงการเพื่อ
ส่งเสรมิและสร้างการเรยีนรู้เรื่องการเกษตรอนิทรยี์ รวมถึง
ทาํกจิกรรมทีส่่งเสรมิการนําผลติทีเ่กดิขึน้จากการเพาะปลูก 
มาประกอบอาหารที่มีประโยชน์ถูกหลักอนามัยและมี
โภชนาการทีด่ ี

 
วตัถปุระสงคโ์ครงการ 

1. สง่เสรมิและสรา้งสขุภาพอนามยัและภาวะโภชนาการที่
ดใีนเดก็ รวมถงึเสรมิสรา้งองคค์วามรูเ้รื่องการทําการเกษตร
แบบพอเพยีงตามพระราชดํารสั เรื่อง “เศรษฐกจิพอเพยีง”
ของพระบาทสมเดจ็พระมหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราชบรม
นาถบพติร 

2. สรา้งองคค์วามรูเ้รื่องการประกอบอาหารทีม่ปีระโยชน์ 
ถูกหลกัอนามยั และมโีภชนาการที่ด ีรวมทัง้สามารถนําไป
ต่อยอด แปรรูป ผลผลติทีเ่กดิขึน้จากเพาะปลูกได ้โครงการ
จะแบ่งการดาํเนินกจิกรรมออกเป็นสองส่วน ไดแ้ก่ กจิกรรม 
“เพาะรกั”  ซึง่เป็นกจิกรรมทีเ่น้นการใหค้วามรูแ้ก่นักเรยีน
ในเรื่องวธิกีารเพาะปลกูพชืทีป่ลอดสารพษิและการทาํเกษตร
แบบพอเพยีง และกจิกรรม “ปรงุใจ” ซึง่เป็นกจิกรรมทีต่่อ
ยอดและนําผลผลิตจากกิจกรรม“เพาะรกั”มาสอนนักเรียน
ประกอบอาหารที่มีประโยชน์ ถูกหลักอนามัย และมี
โภชนาการทีด่ ี
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โครงการเพาะรัก...ปรุงใจ 
แกไขบําบัดฟนฟูดวยวิธีการสอนปรุงอาหาร คาว-หวาน 

ดาํเนินโครงการในกลุ่มนกัเรยีน/โรงเรยีนแลว้ ทางมูลนิธฯิ 
ยงัไดด้ําเนินการขยายกลุ่มเป้าหมายในการดําเนินโครงการ
เพิ่มเติมไปยัง กลุ่มของเยาวชนผู้กระทําความผิด โดย
โครงการมุ่งเน้นการฝึกอาชพีด้านการประกอบอาหารใหก้บั
เยาวชนดงักล่าว ซึ่งจะสอนทุกวนัพฤหสับด ีแรกของเดอืน  
ณ  โรงพยาบาลตุลาการเฉลมิพระเกยีรต ิจ.นครปฐม 
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โครงการตนกลาความดีของสังคม 
โครงการตน้กลา้ความดขีองสงัคม เป็นโครงการทีมุ่่งสรา้งความ

ตระหนักรู้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ในด้านการมีความรบัผิดชอบต่อ
สงัคม เพราะเยาวชนเปรยีบเสมอืนต้นกลา้ทีก่ําลงัเจรญิเตบิโตไป
เป็นผู้ใหญ่ในวนัขา้งหน้า เป็นกลุ่มคนซึ่งถือเป็นกําลงัสําคญัใน
การพฒันาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า เยาวชนจึงควรได้รบั
การอบรมบ่มนิสยั ปลูกฝังจติสาํนึกและค่านิยมทีด่ ีและรากฐาน
ความคดิใหเ้ขม้แขง็กบัสิง่ยัว่ยุต่างๆ ที่จะเขา้มา ควรได้รบัการ
ปลูกฝังให้ตระหนักถึงความสําคญัของการทําความดี การรู้จกั
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคม จึงควรปลูกฝังเยาวชนให้เป็น
บุคคลทีด่ ีเตบิโตเป็นผูใ้หญ่ทีม่ศีกัยภาพ กลา้คดิ กลา้ทําในสิง่ที่
ด ีส่งเสรมิให้เยาวชนไทยมีศกัยภาพทัง้ด้านความรู้คู่คุณธรรม 
เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งถือเป็น 
“ตน้แบบแห่งความด”ี ของคนไทยทัง้ประเทศ   

ดําเนินโครงการโดยจดัการประกวดคลิปวดีีโอสัน้ๆ 3 นาท ี
พรอ้มโครงการความดทีีอ่ยากทาํ โดยสาํหรบัทมีทีไ่ดร้บัคดัเลอืก
จะได้รบัโอกาสเขา้ค่ายพฒันาความรู้ด้านการผลติสื่อคุณภาพ
เพื่อสรา้งการเปลีย่นแปลงทางสงัคม ซึง่ในปี 2562 ไดม้เียาวชน
ผ่านเขา้รอบคดัเลอืกจํานวน 13 ทมี จาก 60 ทมีทัว่ประเทศไทย 
โดยมีการจดั “ค่ายต้นกล้าความดีของสงัคม” ปีที่ 1 จัดขึ้นใน
วันที่ 23-24 สิงหาคม 2562 ณ.ไร่ดวงธรรมนําสว่าง โดยมี
เยาวชนเขา้ร่วมกว่า 40 คน จาก 10 จงัหวดั ทัว่ประเทศไทย   
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สําหรับงบประมาณในการจัดโครงการ

ท้ังหมด ไดรับการสนับสนุนเงินท่ีไดจาก

การบริจาคในโครงการ Walk For Health 

Walk For Hope ระดม 5 ลานกาว เปล่ียน

พลังกาวเปนพลังใจ ซึ่งเปนกิจกรรม

สงเสริมใหพนักงานในกลุมบริษัทอินเตอร

ล้ิงค มีสุขภาวะท่ีดี ผานการรวบรวม

จํานวนกาวท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน โดย

ทุกๆ 100 กาว บริษัทฯ จะบริจาค 4 บาท 

เขาโครงการตนกลาความดีของสังคม ซึ่ง

จากการดําเนินกิจกรรมมีพนักงานเขา

รวมกวา 187 คน สามารถบริจาคเงินเขา

โครงการกวา 200,000 บาท  
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  กิจกรรม Give Blood Together Season 1 

จดักิจกรรมบริจาคโลหิต Give Blood Together 
Season 1 “หน่ึงคนให้ หลายคนรบั”  มอบให้แก่
สภากาชาดไทย จัดที่ห้องสุวรรณภูมิ ชัน้ 7 อาคาร
อินเตอร์ลิ้งค์ สํานักงานใหญ่ วันที่ 10 ตุลาคม 2562 
โดยไดร้บัความสนใจจากพนักงานบรษิัทอนิเตอรล์ิง้ค์ฯ 
พนักงานบรษิทัใกล้เคยีง และประชาชนทัว่ไป เขา้ร่วม
กจิกรรมกว่า 250 คน และสามารถบริจาคโลหติให้แก่
สภากาชาดไทยไดก้ว่า150 ยนิูต 

 

“หนึ่งคนให หลายคนรับ” 
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 กิจกรรมอื่นๆ 
งานกาชาด ประจําป 2562 

ร่วมออกรา้นกบัสภาการชาดไทย ในงานกาชาด ประจําปี 
2562 "เย็นศิระเพราะพระบริบาล เกิดสายธารการให้ที่
งดงาม" ในวนัที ่15-25 พฤศจกิายน 2562 เพื่อหาเงนิสมทบ
ทุนสภากาชาดไทย โดยไดร้บัความร่วมมอืจากผูบ้รหิารและ
พนักงานในกลุ่มบริษัทอนิเตอร์ลิ้งค์ และได้รบัความสนใจ
จากประชาชนทีม่าเทีย่วชมงานเป็นจาํนวนมาก  

กิจกรรมแพ็คถุงยังชีพ ชวยน้ําทวม 
เพื่อช่วยเหลอืผูป้ระสบอุทกภยัแก่ผูป้ระสบภยัพบิตัิ จาก

เหตุการณ์พายุ “โพดุล” และ “คาจกิ”ิ ซึง่สรา้งความเสยีหายต่อ
พีน้่องประชาชนในหลายพืน้ทีท่างภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ดว้ยเจตนารมณ์ในการส่งเสรมิการช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัใน
สงัคมเพื่อส่งมอบคุณค่าของการอยู่ร่วมกนัอย่างยัง่ยนื โดย
ภายในถุงยงัชพี ประกอบดว้ย เครื่องอุปโภค บรโิภค ของใช้
จาํเป็น เป็นตน้   

การบริจาคสาย Fiber Optic  
มอบสาย Fiber Optic ให้กบัสถาบนัการศกึษาทัว่

ประเทศ เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนและเป็นการ
สง่เสรมิกระบวนการเรยีนรูผ่้านระบบสาย Fiber Optic ซึง่
เป็นสายสัญญาณที่ดีที่สุดในปัจจุบัน นอกจากความ
มุ่งมัน่ในการทําธุรกิจแล้ว บริษัทฯ ยังตระหนักถึง
ความสําคญัด้านการศึกษาของเยาวชนไทย ซึ่งถือเป็น
ทรัพยากรที่มีค่าและสําคัญต้องการพัฒนาประเทศใน
อนาคต โดยในปี 2562 กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ ได้
ดาํเนินการบรจิาคสาย Fiber Optic ใหแ้ก่สถาบนัการศกึษา
จาํนวนทัง้สิน้ 10 แห่ง  
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ผลการดําเนินงานป 2562  

: ผลติภณัฑ ์100.0% เป็นผลติภณัฑท์ีไ่ด้
การรบัรองมาตรฐาน RoSH 

   

 

 

   

สินคาที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

บรษิทั อนิเตอรล์ิง้ค ์คอมมวินิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) มคีวามมุ่งมัน่ที่
จะดําเนินธุรกจิอย่างใส่ใจต่อสิง่แวดล้อมและตอบสนองความต้องการ
ของผูบ้รโิภคในการใชผ้ลติภณัฑท์ีป่ลอดภยัและเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 
ดว้ยการคดิคน้และพฒันานวตักรรมผลติภณัฑแ์ละการบรกิารทีเ่ป็นมติร
ต่อสิง่แวดล้อม ผ่านมุมมองใน 3 มิติ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ 
และการปลกูฝังจติสาํนึกใหพ้นักงานทุกคนคํานึงถงึความรบัผดิชอบต่อ
สิง่แวดล้อม มีการวางกลยุทธ์และแนวทางในการดําเนินงานผ่านส่วน
งานต่างๆ ซึง่ผูบ้รหิารเป็นกําลงัสาํคญัในการขบัเคลื่อนแนวคดิดงักล่าว 
ก่อให้เกดิการดําเนินงานที่เป็นระบบ โดยเฉพาะในเรื่องของผลติภณัฑ์
และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเล็งเห็นว่าความยัง่ยืนจะ
เกดิขึน้ไดภ้ายใต้การใหค้วามสาํคญัอย่างจรงิจงักบัทุกกระบวนการของ
ธุรกจิ นอกจากน้ียงัสง่เสรมิกจิกรรมการดูแลรกัษาธรรมชาตแิละรณรงค์
การอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติทัง้ภายในและภายนอกองค์กรอย่าง
ต่อเน่ือง ส่งเสรมิให้ความรู้พนักงานในเรื่องสิง่แวดล้อมเพื่อปลูกฝังให้
พนักงานทุกคนคํานึงถึงความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อมในการปฏบิตัิ
หน้าทีอ่ยู่เสมอ 

บรษิทัฯ มุ่งมัน่พฒันาผลติภณัฑแ์ละบรกิารดว้ยความใส่ใจต่อผลกระทบ
ที่มต่ีอสิง่แวดล้อม ดงันัน้ผลติภัณฑ์ที่นําเขา้มาจดัจําหน่ายจงึอยู่ภายใต้
มาตรฐานทางด้านสิง่แวดล้อมของ RoHS (Restriction of Hazardous 
Substances) ซึง่เป็นระเบยีบของสหภาพยุโรป (Directive 2002/95/EC)  
รวมทัง้การมรีะเบยีบปฏบิตัใินการทาํงานอย่างชดัเจน เพื่อลดผลกระทบ
ที่มีต่อสิง่แวดล้อม และตระหนักถึงหน้าที่และความรบัผิดชอบที่มีต่อ
สิง่แวดล้อมและใช้ทรพัยากรอย่างรู้คุณค่า การใช้ทรพัยากร ทัง้ในรูป
วตัถุดบิ เงนิทุน บุคลากรและพลงังาน ฯลฯ 

 

เปาหมายการดําเนินงาน 

: ทุกผลติภณัฑท์ีจ่ดัจาํหน่ายตอ้งได ้
มาตรฐาน RoSH ทัง้หมด 100% 
: สรรหาและพฒันานวตักรรมผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ทม 
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สารตองหาม ความเขมขนที่จํากัด (คาเกณฑ) 

ตะกัว่ 0.1wt% 

ปรอท 0.1wt% 

แคดเมยีม 0.01wt% 

เฮกซะวาเลนทโ์ครเมยีม 0.1wt% 

โพลโิบรมเินทไบฟีนิล: PBB 0.1wt% 

โพลโิบรมเินทไดฟีนิลอเีธอร:์ PBDE 0.1wt% 

บสิ (2-เอทลิเฮกซลิ) พทาเลต: DEHP 0.1wt% สารทีเ่พิม่เขา้มาใหม ่

บวิทลิเบนซลิพทาเลต: BBP 0.1wt% สารทีเ่พิม่เขา้มาใหม ่

ดบิวิทลิพทาเลต: DBP 0.1wt% สารทีเ่พิม่เขา้มาใหม ่

ไดไอโซบวิทลิพทาเลต: DIBP 0.1wt% สารทีเ่พิม่เขา้มาใหม ่

ผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
เรามุ่งมัน่พฒันาผลติภณัฑ์และบรกิารด้วยความใส่ใจต่อผลกระทบทีม่ต่ีอสิง่แวดล้อมตลอดวงจรชวีติของผลติภณัฑ ์

ดงันัน้ผลติภณัฑท์ีนํ่าเขา้มาจดัจําหน่ายจงึอยู่ภายใต้มาตรฐาน RoHS (Restriction of Hazardous Substances) ซึง่เป็น
ระเบยีบของสหภาพยุโรป (Directive 2002/95/EC) ทีก่ําหนดมาตรฐาน RoHS (Restriction of Hazardous Substances)  
มวีตัถุประสงค์เพื่อ จํากดัการใช้สารที่เป็นพิษต่อมนุษย์และสิง่แวดล้อมในผลติภัณฑ์ อิเล็กทรอนิกส์อนัจะเป็นผลให้
สามารถจดัการกบัเศษซากขยะของผลติภณัฑไ์ดอ้ย่างปลอดภยัต้นทุนการกําจดัซากตํ่าลงและสามารถนําไปรไีซเคลิได้
ง่ายขึน้ รวมทัง้ช่วยใหช้ิน้สว่นหรอืวสัดุรไีซเคลิมสีารพษิน้อยลง โดยผลติภณัฑท์ีบ่รษิทัฯไดนํ้าเขา้และจดัจําหน่ายนัน้เป็น
ผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัรองคุณภาพและผ่านการทดสอบแลว้ว่าตรงตามขอ้กาํหนดทางดา้นสารเคมตีามทีม่าตรฐาน RoSH 

ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นผู้นําด้านธุรกิจสายสญัญาณ โดยดําเนินธุรกิจนําเข้าและจดัจําหน่ายสายสญัญาณมาเป็น
ระยะเวลายาวนาน ผลติภณัฑท์ุกชนิดทีจ่ําหน่ายของบรษิทัฯ ต้องไดร้บัการรบัรองภายใต้มาตรฐาน RoHS (Restriction of 
Hazardous Substances) ซึ่งครอบคลุมทัง้ผลติภณัฑใ์นหมวดของอุปกรณ์ Cabling อุปกรณ์ Networking และอุปกรณ์ 
19” RACK  
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INTERLINK FIBER OPTIC โครงขายที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

ในยุคแห่งการติดต่อสื่อสาร เทคโนโลยกีลายเป็นพลงั
สําคัญในการสร้างสิ่งใหม่ๆให้กับโลกมนุษย์  การใช้
เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และรู้คุณค่า จึงกลายเป็นตัว
ช่วยสําคัญที่พลกัดันให้โลกสามารถก้าวไปข้างหน้าได้
อย่างยัง่ยนื โครงข่าย Interlink Fiber Optic Network จงึได้
ถอืกาํเนิดขึน้ภายใตว้สิยัทศัน์ของการเตบิโต ต่อเน่ือง และ
ยัง่ยนื โดยโครงข่ายดงักล่าวเปรียบเสมอืนเป็นถนนทาง 
ICT ความเรว็สูง ทีส่ามารถส่งผ่านขอ้มูลทางการสื่อสาร
ขนาดใหญ่ ก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านการสื่อสารแก่
หน่วยงาน องคก์ร และชุมชนมากมาย โดยขอ้ดขีอง Fiber 
Optic นัน้นอกจากจะสามารถรบัสง่ขอ้มลูทีม่ปีรมิาณมากได้
อย่างรวดเรว็แลว้ ยงัพบว่ามคีวามปลอดภยัทัง้ในด้านการ
เกบ็รกัษาขอ้มลู และมคีวามปลอดภยัต่อสภาพแวดลอ้มของ
ชุมชนทีอ่ยู่ใกลเ้คยีงกบัจุดทีม่กีารวางโครงขา่ย 

โครงการ Interlink Fiber Optic Network ยดึถอืหลกัใน
การดําเนินธุรกจิอย่างยัง่ยนืตามแนวทางของกลุ่มบรษิัท
อนิเตอรล์ิง้ค ์โดยไดนํ้าแนวคดิดงักล่าวมาใชเ้ป็นมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดกระบวนการทํางานอย่าง
คํานึงถงึผลกระทบต่อดา้นต่างๆในทุกขัน้ตอนการทํางาน 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในประเด็นเรื่องสิง่แวดล้อม เน่ืองจาก
เป็นโครงการทีต่อ้งไปทาํการตดิตัง้โครงขา่ยในพืน้ทีชุ่มชน 
ทําให้การดําเนินงานต้องมกีารคํานึงถงึผลดแีละผลเสยีที่
ตามมาอย่างรอบคอบมากที่สุด  โดยบริษัทฯได้ให้
ความสาํคญักบัเทคโนโลยทีีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม ตัง้แต่
การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ได้รับ
คุณภาพมาตรฐาน และใหค้วามสาํคญัในทุกขัน้ตอนตลอด
วงจรชวีติของผลติภณัฑ ์โดยอุปกรณ์ทีท่ําการตดิตัง้ส่วน
หน่ึงเป็นผลติภณัฑท์ีนํ่าเขา้โดยบรษิทัแม่ ซึง่กค็อื บรษิัท 
อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) ได้แก่
ผลติภณัฑท์ีอ่ยู่ภายใต้แบรนด ์LINK ซึง่เป็นผลติภณัฑท์ี่
ผลติภายใต้มาตรฐานสิง่แวดล้อม RoSH (Restriction of 
Hazardous Substances) อกีทัง้อุปกรณ์ส่วนอื่นทีนํ่ามาใช้
เพิ่มเติมก็เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับรองมาตรฐานและเป็นที่
ยอมรบัในระดบัสากลเช่นกนั   

 

นอกจากการให้ความสําคญักบัอุปกรณ์โครงข่ายแล้ว 
บริษัทฯยังมีกระบวนการสํารวจเส้นทางและจุดติดตัง้
เพื่อให้เกดิผลกระทบน้อยที่สุดต่อชุมชนใกล้เคยีง ทัง้ใน
เรื่องของเสยีงและการรบกวนขณะที่ทําการก่อสร้าง โดย
ไดเ้ลอืกใช้แนวรถไฟเป็นเสน้ทางหลกัในการวางโครงข่าย 
และพาดสายไปตามเสาโทรเลขตามแนวรถไฟ โดยพบว่า
เป็นวิธีการที่มีความปลอดภัยสูงกว่าเสาไฟฟ้าบนถนน
สาธารณะ กล่าวคอื เสาไฟฟ้าตามถนนสาธารณะมโีอกาส
หกัโค่นจากอุบตัิเหตุบนท้องถนนได้มากกว่าเสาโทรเลข
ตามแนวรถไฟ ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงที่ช่วยให้โครงข่ายสาย 
สญัญาณของ Interlink Fiber Optic Network มเีสถยีรภาพสงู  
นอกจากนัน้บรษิัทฯยงัมทีมีงานวศิวกรผูเ้ชีย่วชาญ ระบบ
การทํางานทีก่ําหนดเป็นขัน้ตอนมาตรฐาน  มกีารเลอืกใช้
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
เพื่อใหม้คีวามปลอดภยัและสรา้งความน่าเชื่อถอืใหก้บัผูม้ ี
สว่นไดส้ว่นเสยีทุกฝ่าย   



บรษิทั อนิเตอรล์ิง้ค ์คอมมวินิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน)                                                              รายงานการพฒันาเพื่อความยัง่ยนื 2562 | 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

อย่างไรกต็าม ยงัพบว่าโครงการ Interlink Fiber Optic 
Network มขีอ้ดต่ีอชุมชนที่ทําการติดตัง้อกีประการหน่ึง 
คือ เป็นโครงข่ ายที่ ไม่ ได้ รับผลกระทบจากคลื่ น
แม่เหลก็ไฟฟ้า แมจ้ะเป็นบรเิวณทีม่ไีฟฟ้าแรงสงู หรอืเกดิ
ฟ้าผ่าขึน้บ่อยครัง้ เพราะมลีกัษณะเป็นฉนวนทัง้หมด จงึ
ไม่มคีวามสามารถในการนําไฟฟ้า ไม่ก่อให้เกิดอนัตราย
จากการทีไ่ฟฟ้าลดัวงจร หรอือนัตรายจากกระแสไฟฟ้าต่อ
ชุมชน ส่งผลให้เกดิความปลอดภยัในชวีติ ทรพัยส์นิ และ
ความปลอดภัยต่อสิง่แวดล้อมในพื้นที่ก่อสร้างโครงข่าย 
นอกจากนัน้ยงัมีการป้องกนัผลกระทบที่อาจตามมาจาก
การเกิดข้อขงัข้องของอุปกรณ์  โดยใช้หลกัการป้องกัน 
(Prevention) เท่าทีจ่ะสามารถทําได้เพื่อป้องกนัปัญหาที่
อาจจะเกิดขึน้ในอนาคต เช่น สายสญัญาณของโครงการ 
Interlink Fiber Optic Network เป็นชนิดที่มปีลอกเหลก็
เพื่อป้องกนัสตัวก์ดัแทะทาํลายสายสญัญาณ การออกแบบ
ใหม้เีปลอืกหุม้ 2 ชัน้ (Double Jacket) ซึง่จะช่วยป้องกนั
ปัญหาอันพึงจะเกิดมาจากการติดตัง้ และยังนําเอา
เทคโนโลยดีา้นวสัดุศาสตรม์าประยุกต์ใชเ้พื่อป้องกนัและ
เพิม่ขดีความสามารถการทนความรอ้นหากเกดิเพลงิไหม้
ในบรเิวณใกล้เคยีง ฯลฯ สิง่เหล่าน้ีส่งผลให้สายสญัญาณ
ของ Interlink Fiber Optic Network เป็นหน่ึงในโครงข่ายที่
ได้รบัการยอมรบัว่ามีประสทิธิภาพ เสถียรภาพ มคีวาม
ปลอดภยัต่อสิง่แวดลอ้มในชุมชนทีท่าํการตดิตัง้ 

ในกระบวนการตดิตัง้ ดแูล และรกัษาโครงข่าย บรษิทัฯ
มีทีมงานช่างและวิศวกรของธุรกิจวิศวกรรมซึ่งมีความ
เชีย่วชาญในการออกแบบก่อสรา้ง และตดิตัง้ระบบสื่อสาร
สายสญัญาณเคเบลิใยแกว้นําแสง  โดยมกีารวางแผนการ
บาํรุงรกัษาระบบโครงขา่ยใหอ้ยู่ในสภาพทีพ่รอ้มใชง้านได้
ตลอดเวลา ซึ่งการบํารุงรกัษาระบบโครงข่ายแบ่งเป็น 2 
ลกัษณะสาํคญัคอื การบํารุงรกัษาตามกําหนด (Schedule 
Maintenance) ซึง่เป็นการซ่อมบํารุงก่อนจะมเีหตุขดัขอ้ง
เกิดขึ้น โดยจะมีการแจ้งเตือนหรือประสานงานเตรียม
ความพร้อมให้กบัผู้ใช้บรกิารก่อนเขา้ซ่อมบํารุง และการ
ซ่อมแซมกรณีเกดิเหตุขดัขอ้งโดยทมีในพืน้ทีข่องบรษิทัฯ 
ซึ่งจะได้รับการประสานจากศูนย์ปฏิบัติการโครงข่าย 
(NOC) ทีม่กีารเฝ้าระวงัตลอด 24 ชัว่โมง 

การออกแบบระบบประหยัดพลังงานใน  
Data Center 

หลกัการออกแบบ Data Center นัน้ไดม้กีารคํานึงถึง
การใช้พลงังานเป็นหลกั เพราะกว่า 70% ของต้นทุนใน
การบรหิารงานนัน้สว่นมากมาจากค่าไฟฟ้าทัง้สิน้ Interlink 
Data Center จงึออกแบบใหผ้นังของห้อง Data Center 
สามารถเกบ็กกัความเยน็และจํากดัความชืน้ อนัจะเกดิขึน้
ภายใน Data Center ได ้โดยเลอืกใชผ้นงัชนิดไอโซวอลล ์
(Isowall) ทีไ่ดร้บัมาตรฐาน GMP ซึง่จะช่วยในการป้องกนั
ความร้อน เก็บความเย็น และจํากัดความชื้น สามารถ
ควบคุมอุณหภูมไิดต้ามตอ้งการ ส่งผลใหเ้กดิการประหยดั
พลังงาน นอกจากนั ้นในการออกแบบยังคํานึงถึงค่า 
Power Usage Effectiveness (PUE) ทีเ่ป็นมาตรฐาน
การชี้ว ัดความคุ้มค่าของการใช้พลังงานไฟฟ้าใน Data 
Center โดยใน Interlink Data Center นัน้มกีารควบคุมให้
ไม่เกนิค่า 2 เน่ืองจากพบว่าศนูยข์อ้มลูโดยส่วนใหญ่นัน้จะ
ใหอ้ตัราของ PUE ตัง้แต่ 2 ขึน้ไป อกีทัง้มกีารศกึษาแล้ว
ว่า อตัรา PUE นัน้มคี่าได้ตัง้แต่ 1 ขึน้ไป โดยหากศูนย ์
Data Center ให้ค่า PUE เขา้ใกล้ 1 มากเท่าไหร่ ยิ่ง
หมายถงึว่า ศูนยข์อ้มูลแห่งนัน้ใชพ้ลงังานไฟฟ้าคุม้ค่ากบั
การใหบ้รกิารระบบสารสนเทศมากยิง่ขึน้เท่านัน้ 

รูปแสดงโครงสรางของสาย Fiber Optic 

ที่ใชงานกับโครงขายซึ่งมีความปลอดภัยสูง 
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ผลการดําเนินงานป 2562  

: การใชพ้ลงังานไฟฟ้าลดลง รอ้ยละ 13.65 
(เทยีบกบัปีฐาน 2561)  
: การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกลดลง รอ้ยละ 
6.08 (เทยีบกบัปีฐาน 2561) 
: การใชน้ํ้าในสาํนกังานลดลง รอ้ยละ 37.45 
(เทยีบกบัปีฐาน 2561) 
 

   

 

 

    

องคกรสีเขียว 

“องคก์รสเีขยีว (Green Organization)” เป็นแนวทางทีบ่รษิทัอนิเตอรล์ิง้ค ์ 
คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน)ยึดถือเป็นแนวปฏิบตัิมาตัง้แต่ก่อตัง้
องค์กร มุ่งเน้นการพฒันาความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมทัง้
ภายในและภายนอกองค์กรตลอดห่วงโซ่คุณค่า มกีารดําเนินการผ่าน
กจิกรรม โครงการต่างๆ เกี่ยวข้องด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคมและ
สิง่แวดลอ้มทัง้ในองคก์ร และในพืน้ทีอ่ื่นทีอ่งคก์รเขา้ไปมสี่วนเกีย่วขอ้ง 
โดยมีนโยบายและปฏิบัติตามหลักการส่ งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรและ
พลงังานอย่างรู้คุณค่า การลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและไม่ทําลาย
ระบบนิเวศน์มแีนวทางในการจดัการของเสยีอย่างมปีระสทิธภิาพ รวม
ไปถึงการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้สํานักงานที่เป็นมิตรกับ
สิง่แวดลอ้ม 

เปาหมายการดําเนินงาน 

: การใชพ้ลงังานไฟฟ้าลดลง รอ้ยละ 10.0 (เทยีบ
กบัปีฐาน 2561)  
: การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกลดลง รอ้ยละ 6.0 
(เทยีบกบัปีฐาน 2561) 
: การใชน้ํ้าในสาํนกังานลดลง รอ้ยละ 10.0 (เทยีบ
กบัปีฐาน 2561) 
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การบริหารจัดการดานส่ิงแวดลอม 
 
บรษิทั อนิเตอร์ลิง้ค ์คอมมวินิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) มกีารพฒันากระบวนการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม โดยมขี ัน้ตอน

การบรหิารงานดงัน้ี  

แนวทางการดําเนินงาน 
 
เพื่อเป็นองคก์รทีต่ระหนักถึงความสําคญัในเรื่องของการรกัษาสิง่แวดล้อม และเป็นองคก์รธุรกจิที่ช่วยในการลดโลก

รอ้น อนันําไปสู่การสรา้งสงัคมคาร์บอนตํ่า ขบัเคลื่อนธุรกจิไทยใหม้คีวามยัง่ยนื โดยมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการดําเนิน
โครงการอนุรกัษ์พลงังาน เพื่อดาํเนินการบรหิารจดัการดา้นสิง่แวดลอ้มภายในองคก์รอย่างจรงิจงั  และส่งเสรมิการมสี่วน
ร่วมในการดูแลรกัษาสิง่แวดล้อมที่มุ่งเน้นประสทิธภิาพในการอนุรกัษ์พลงังานและก่อให้เกดิผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม
น้อยทีส่ดุตัง้แต่การออกแบบสาํนกังาน มกีระบวนการบรหิารจดัการ การเลอืกใชอุ้ปกรณ์ประหยดัพลงังาน และมาตรการ
ดาํเนินงานเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม ดงัน้ี  



บรษิทั อนิเตอรล์ิง้ค ์คอมมวินิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน)                                                              รายงานการพฒันาเพื่อความยัง่ยนื 2562 | 84 

 

  

 
 
สําหรับการออกแบบศูนย์ศึกษาและกระจายสินค้า 

(R&D Center) ยงัคงใช้หลกัการออกแบบอาคารอย่าง
คํานึงถงึสภาวะแวดลอ้มทีด่ใีนการทํางาน ความปลอดภยั 
และรูปแบบของอาคารที่ประหยัดพลังงาน เพื่อเป็น
สญัลกัษณ์ทีแ่สดงถงึวสิยัทศัน์ในการดาํเนินงานดา้นความ
รบัผิดชอบต่อสงัคมของบริษัทฯ ที่ต้องการวางรากฐาน
ความมัน่คงในการดําเนินธุรกิจให้สามารถเติบโตอย่าง
ยัง่ยืนไปพร้อมกับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
สบืเน่ืองต่อไปในอนาคต 

การออกแบบอาคารท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
 

 
 
อาคารอินเตอร์ลิ้งค์(Interlink Building) เป็นอาคาร

สาํนักงานใหญ่ของบรษิัทฯ ซึ่งได้รบัการออกแบบภายใต้
แนวคดิของอาคารยัง่ยนื (Sustainable Building) มกีารวาง
รูปแบบโครงสรา้งด้วยการคํานึงถึงอรรถประโยชน์ ความ
ปลอดภัย สภาพแวดล้อมที่ดี และการประหยัดพลงังาน
สูงสุด โดยใช้หลักทดแทน บําบัด และอนุรักษ์ มาเป็น
แนวคดิในการสรา้งอาคารและเลอืกใชว้สัดุอุปกรณ์ภายใน
สาํนกังาน ดงัน้ี 
 เน้นการใช้แสงจากธรรมชาติควบคู่กับการใช้

พลังงานไฟฟ้า โดยการออกแบบให้ตัวอาคารมีกระจก
ลอ้มรอบเพื่อประหยดัการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 
 ตดิหน้าต่างประเภท Triple Glazed ฟิลม์กนัแสง 

และฉนวนกนัร้อน (Insulation) ที่กระจก เพื่อช่วยลดความ
รอ้นและอุณหภูมทิี่เกดิขึน้กบัอาคาร ทําให้ ใชพ้ลงังานใน
การทาํงานน้อยลง 
 ใชห้ลอดไฟประหยดัพลงังาน ควบคู่ไปกบัการใช้

แสงสว่างจากธรรมชาติ โดยระบบแสงสว่างที่ประหยัด
พลงังานนัน้จะสามารถลดการผลติความรอ้นและลดความ
ตอ้งการใชค้วามเยน็จากเครื่องปรบัอากาศดว้ยทางหน่ึง 
 การตดิตัง้ถงับาํบดัน้ําเสยีเพื่อบําบดัน้ําเสยีทีถู่ก

ปล่อยออกจากอาคารก่อนปล่อยสูร่ะบบสาธารณะ  
 การดแูลรกัษาความปลอดภยัและการป้องกนัจาก

การเกิดอัคคีภัยโดยการติดตั ้งตัวจับควัน (Smoke 
Detector) พรอ้มถงัดบัเพลงิและสายดบัเพลงิ 
 การดูแลรกัษา เลอืกใช้อุปกรณ์สํานักงานทีเ่น้น

การประหยดัพลงังานเช่น หลอดไฟประหยดัพลงังานติด
เครื่องปรบัอากาศทีป่ระหยดัไฟ ฯลฯ 
 การออกแบบอาคารที่เน้นความสวยงามและ

สบายตาเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดใีนการทํางานให้กบั
พนกังาน 
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การบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 
บรษิัทฯ ใช้หลกั 3Rs ที่เป็นหลกัมาตรฐานสากลซึ่งเป็นแนวปฏบิตัิที่ใช้ในการจดัการขยะอย่างมปีระสทิธภิาพ โดน

นํามาใชเ้ป็นนโยบายในการดาํเนินงานเพื่อลดผลกระทบทีม่ต่ีอสิง่แวดลอ้มจากการปฏบิตังิานในกระบวนการทํางานต่างๆ   
ถอืเป็นกลไกในการพฒันาองค์กรอย่างยัง่ยนืดว้ยการใชห้ลกัการจดัสรรทรพัยากรบุคคลผ่านการปลูกฝังแนวคดิพืน้ฐาน
ทางดา้นการทาํงานอย่างใสใ่จต่อสิง่แวดลอ้ม ดว้ยมคีวามเชื่อว่าหากผูบ้รหิารหรอืพนักงานถูกปลูกฝังการมองเหน็คุณค่า
ของทรพัยากรผ่านการปฏบิตังิาน จะสามารถทาํใหเ้กดิเป็นคุณลกัษณะนิสยัทีด่ซีึง่ยดึถอืเป็นแนวปฏบิตัใินชวีติประจําวนั
ได ้โดยนบัว่าเป็นการพฒันาอย่างยัง่ยนืและสามารถก่อใหเ้กดิประโยชน์ไดอ้ย่างแทจ้รงิ 

 
Reduce (ลดการใช)  

ลดการใชส้ิง่ของฟุ่มเฟือย ประหยดั พอเพยีง และเลอืกใชใ้หเ้หมาะสมกบัความต้องการ ซึง่เป็นแนวปฏบิตัทิีส่ามารถ
นํามาใช้ในกระบวนการทํางานของแต่ละบุคคลได้ และมุ่งมัน่พฒันาผลิตภัณฑ์หรอืบรกิารที่มฟัีงก์ชัน่การทํางานที่มี
ประสทิธภิาพมากทีสุ่ดและลดการเผาผลาญพลงังานมากทีสุ่ด เน้นการใชท้รพัยากรใหคุ้ม้ค่าทีสุ่ด การนําสิง่ของทีใ่ชง้าน
แลว้กลบัมาใชง้านอกี เพื่อให้เกดิการใช้ทรพัยากรอย่างรู้คุณค่า ไม่ทิง้ขวา้งโดยไม่จําเป็น เช่นการใชเ้อกสารซํ้า การนํา
กระดาษรายงานทีเ่ขยีนแลว้ 1 หน้า มาใชใ้นหน้าทีเ่หลอืหรอือาจนํามาทาํเป็นกระดาษโน๊ต บรษิทัรณรงคก์ารลดใชก้ระดาษ 
การใชร้ะบบ E-Slip แทนการพมิพ ์Slip เงนิเดอืนเพื่อเป็นการลดปรมิาณการใชก้ระดาษ เป็นตน้ สาํหรบัการลดใชท้รพัยากร
น้ํา ไฟฟ้า มกีระบวนการทาํงานดงัน้ี 
• การลดการใช้น้ํา  

มกีารปรบัอตัราการไหลของน้ําทีก๊่อกอ่างลา้งหน้า และโถสุขภณัฑภ์ายในอาคารทุกอาคาร พรอ้มทัง้มกีารรณรงค์
เพื่อลดการใชน้ํ้าทีไ่ม่จาํเป็น ผ่านการประชาสมัพนัธ ์การจดับอรด์นิทรรศการ เพื่อเป็นการกระตุ้นจติสาํนึกของพนักงาน
เก่า ปลกูฝังค่านิยมทีด่ใีหแ้ก่พนกังานใหม่ ทาํใหใ้นปี 2562 มปีรมิาณการใชก้ารใชน้ํ้า 3,590 ลกูบาศกเ์มตร ลดปรมิาณการ
ใชไ้ดถ้งึรอ้ยละ37.45 เมื่อเทยีบกบัปรมิาณการใชปี้ 2561  

ภาพสื่อรณรงคในองคกร 

คาเฉลี่ยการใชนํ้าตอพนักงานหน่ึงคนลดลง  

37.45% 
*
เม่ือเปรียบเทียบกับขอมูลป 2561 
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• การลดการใช้พลงังาน 
บรษิทัฯ มกีจิกรรมรณรงคเ์พื่อใหเ้กดิการใชพ้ลงังานอย่างรูคุ้ณค่า และคุม้ค่าเพื่อเป็นการลดใชพ้ลงังาน โดยกระตุ้น

ใหพ้นักงานมสี่วนร่วมในการลดใชพ้ลงังานจากกระบวนการปฏบิตัิของตนเองผ่านสื่อต่างๆ ของบรษิัท เช่น ดูแลระบบ
คอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์เครื่องใชภ้ายในสาํนกังาน ใหพ้นกังานตัง้ระบบพกัหน้าจอหรอืปิดหน้าจอขณะไม่ใชง้าน การปิด
ไฟและถอดปลัก๊หลงัเลกิใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้า ปิดเครื่องปรบัอากาศในช่วงเวลาพกักลางวนั ปรบัอุณหภูมเิครื่องปรบัอากาศที ่
25 องศา ใชห้ลอดไฟประหยดัพลงังาน การรณรงคใ์ห้ใช้บนัไดแทนการใชล้ฟิต์ เป็นต้น ทัง้น้ีปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าในปี 
2562 มกีารใชพ้ลงังานไฟฟ้า 644,000 กโิลวตัต/์ชัว่โมง และมคี่าเฉลีย่การใชไ้ฟฟ้าต่อพนกังานหน่ึงคนลดลง รอ้ยละ 13.65 
เมื่อเทยีบกบัปี 2561  

ภาพสื่อรณรงคในองคกร 

• การลดการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจก 
ในปี 2562 บรษิทัฯ มกีารใช้พลงังานไฟฟ้า 644,000 กโิลวตัต์/ชัว่โมง ซึง่จากการรณรงค์และผลกัดนัให้เกดิการ

สร้างจติสํานึกด้านการอนุรกัษ์พลงังานให้เกดิขึน้ภายในองค์กร ทําใหส้ามารถลดการใช้พลงังานไฟฟ้าไดร้้อยละ 5.85 
และมคี่าเฉลีย่การใชไ้ฟฟ้าต่อพนักงานหน่ึงคนลดลง รอ้ยละ 13.65% โดยในปี 2562 บรษิทัมกีารปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
จากสํานักงาน 449,359.35 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ซึ่งมีการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกลดลงจากปี 2561  
รอ้ยละ 6.08 

 
 
 
 
 
 
 
*หมายเหตุ ตวัเลขการคํานวณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกมาจากการคํานวณจากการใชไ้ฟฟ้าและใชน้ํ้าภายใน

สาํนกังาน โดยใช ้Emission Factor ฉบบั Update ล่าสดุ ขององคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) มา
ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการคาํนวณ 

กราฟเปรียบเทียบปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกระหวางป 2560-2582 

*เม่ือเปรียบเทียบกับขอมูลป2561 
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มอบสนามเด็กเล็กและของเลนที่ไดจากการแปรรปูไมพาเลทเหลือใช 

ใหแก โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน บานนายาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

Reuse (ใชซ้ํา)   
นําสิง่ของที่ใชง้านแล้วกลบัมาใชง้านอกี เพื่อใหเ้กดิการใชท้รพัยากรอย่างรู้คุณค่า ไม่ทิง้ขว้างโดยไม่จําเป็น ซึ่งเป็น

หลกัการที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตัิงานได้เช่นกนั เช่น การใช้ซํ้าซองเอกสาร การใช้กระดาษสองหน้า 
รวบรวมอุปกรณ์สาํนกังานทีใ่ชแ้ลว้ เช่น ลกูแมก็ซใ์ชแ้ลว้ ปฏทินิเก่าบรจิาคใหแ้ก่หน่วยงานทีม่คีวามตอ้งการเพื่อใชใ้นการ
ทาํขาเทยีมและหนงัสอืเบลต่อไป 

สามารถมอบปฏิทนิใชแลว 

กวา 450 เลม 

 

มอบวสัดอุลมิูเนียมท่ีกรมควบคมุมลพิษ 
มอบลกูแมก็ใช้แล้วท่ีสมาคมคนพิการ

ทางการเคล่ือนไหวสากล 

สามารถบริจาควัสดุ

อลมูิเนียมและลูกแม็กซใชแลว

กวา 50 Kg. 

มอบปฏิทินเก่าให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชินูปถมัภ ์

Recycle (รีไซเคิล)    
ดว้ยความใสใ่จในการใชท้รพัยากรอย่างรูคุ้ณค่า บรษิทัฯ จงึไดก้ําหนดวธิกีารควบคุมและจดัการวสัดุเหลอืใช ้ขยะมูล

ฝอยและของเสยีอื่น  ๆยดึหลกัการใหพ้นกังานทุกคนปฏบิตังิานและทาํกจิกรรมทุกประเภทโดยใหเ้กดิขยะมลูฝอยน้อยทีส่ดุ
มกีารจดัการขยะอย่างถูกตอ้ง เริม่ตน้ตัง้แต่การแยกประเภทขยะ รวมทัง้การกาํจดัทีเ่หมาะสมและถูกวธิ ีสาํหรบัขยะทีอ่าจ
สง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม ไดว้่าจา้งบรษิทัผูเ้ชีย่วชาญ นําไปกาํจดัต่อไปโดยคาํนึงถงึวธิกีาํจดัทีส่อดคลอ้งกบักฎหมายที่
เกีย่วขอ้งเป็นสาํคญั ทัง้น้ีเน้นการรไีซเคลิขยะและสรา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่ขยะ เช่น การแปรรูปไมพ้าเลททีไ่ดจ้ากการขนส่ง
เป็น บา้นของเล่นเดก็เพื่อบรจิาคใหแ้ก่โรงเรยีนทีข่าดแคลน 



บรษิทั อนิเตอรล์ิง้ค ์คอมมวินิเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                                                              รำยงำนกำรพฒันำเพื่อควำมยัง่ยนื 2562 | 88 

   

GRI STANDARD DISCLOSURE PAGE NUMBER Detail/ 
Omission ANNUAL 

REPORT 
SUSTAINABILITY 

REPORT 
GRI 101 : Foundation 
2016 

Reporting principles  17-24  
Using the GRI standards for sustainability report  2  

 Making claims related to the use of the GRI Standards  88-92  
General Disclosures  
GRI 102 : General 
disclosures 2016 

Organizational profile 

 102-1 Name of the organization  8  
 102-2 Activities, brands, products, and services  8-10  
 102-3 Location of headquarters  34  
 102-4 Location of operations 39-41 8  
 102-5 Ownership and legal form 39-50 8  
 102-6 Markets served  44-74 8-12  
 102-7 Scale of the organization  8,13  
 102-8 Information on employees and other workers  57-64  
 102-9 Supply chain  54-55  
 102-10 Significant changes to the organization and its 

supply chain 
 12  

 102-11 Precautionary Principle or approach  12  
 102-12 External initiatives  15  

 Strategy 
 102-14 Statement from senior decision-maker  4-5  
 102-15 Key impacts, risks, and opportunities  40-45  

 Ethics and integrity 
 102-16 Values, principles, standards, and norms of 

behavior  
 30-34  

  102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics  34  
 Governance 
 102-18 Governance structure   11,16,27-29, 

37-38 
 

 102-19 Delegating authority   11,16,27-29, 
37-38 

 

 102-20 Executive-level responsibility for economic, 
environmental, and social topics  

 82-83  

 102-21 Consulting stakeholders on economic, 
environmental, and social topics  

 21-24  

 102-22 Composition of the highest governance body and 
its committees  

 27-29  

 102-23 Chair of the highest governance body  23   

GRI Content Index 



บรษิทั อนิเตอรล์ิง้ค ์คอมมวินิเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                                                              รำยงำนกำรพฒันำเพื่อควำมยัง่ยนื 2562 | 89 

GRI STANDARD DISCLOSURE PAGE NUMBER Detail/ 
Omission ANNUAL 

REPORT 
SUSTAINABILITY 

REPORT 
 102-24 Nominating and selecting the highest governance 

body  
101-124 28-29  

 102-30 Effectiveness of risk management processes  75-81 37,40-45  
 102-31 Review of economic, environmental, and social 

topics 
77-81 40-45  

 102-32 Highest governance body’s role in sustainability 
reporting  

 17  

 Stakeholder Engagement  
 102-40 List of stakeholder groups   21-24  
 102-41 Collective bargaining agreements  61-64  
 102-42 Identifying and selecting stakeholders   21-24  
 102-43 Approach to stakeholder engagement  21-24  
 102-44 Key topics and concerns raised  21-24  

 Reporting Practice 

 
102-45 Entities included in the consolidated financial 
statements  

 17  

 102-46 Defining report content and topic Boundaries   17-18  
 102-47 List of material topics   19-20  
 102-48 Restatements of information  85-87  
 102-49 Changes in reporting   18,85-87  
 102-50 Reporting period   2  
 102-51 Date of most recent report   2  
 102-52 Reporting cycle  2  
 102-53 Contact point for questions regarding the report   2  

 
102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI 
Standards 

 2  

 102-55 GRI content index  88-92  
Material topics    
Economic performance 
GRI 103 : Management 
approach 2016 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary  12,46  
103-2 The management approach and its components  12,46  

 103-3 Evaluation of the management approach  47-53  
GRI 201 : Economic 
performance 2016  

201-1 Direct economic value generated and distributed  13  
201-2 Financial implications and other risks and 
opportunities due to climate change 

 42  
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GRI STANDARD DISCLOSURE PAGE NUMBER Detail/ 
Omission ANNUAL 

REPORT 
SUSTAINABILITY 

REPORT 
Anti-corruption  
GRI 103 : Management 
approach 2016 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary  30,34-35  
103-2 The management approach and its components  30-35  

 103-3 Evaluation of the management approach  30-35  
GRI 205 : Anti-corruption 
2016  

Communication and training about anti-corruption policies 
and procedures 

 35  

Energy   
GRI 103 : Management 
approach 2016 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary  87,82  
103-2 The management approach and its components  83  

 103-3 Evaluation of the management approach  82-87  
GRI 302 : Energy 2016 302-1 Energy consumption within the organization  82-87  
 302-3 Energy intensity  82-87  
 302-4 Reduction of energy consumption  82-87  
Water 
GRI 103 : Management 
approach 2016 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary  82  
103-2 The management approach and its components  82-85  

 103-3 Evaluation of the management approach  82-85  
GRI 303 : Water 2016 303-1 Water withdrawal by source  82-85  
Emissions 
GRI 103 : Management 
approach 2016 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary  82  
103-2 The management approach and its components  82-86  

 103-3 Evaluation of the management approach  82-86  
GRI 305 : Emission 
2016 

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions  82-86  

Effluents and Waste 
GRI 103 : Management 
approach 2016 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary  82-87  
103-2 The management approach and its components  82-87  

 103-3 Evaluation of the management approach  82-87  
Environmental assessment to suppliers 
GRI 103 : Management 
approach 2016 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary  54  
103-2 The management approach and its components  54-55  

 103-3 Evaluation of the management approach  54-55  
GRI 308 : Supplier 
environmental 
assessment 2016  

308-1 New supplier that were screened using 
environmental criteria  

 54-55  

Employment 
GRI 103 : Management 
approach 2016 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary  56,61  
103-2 The management approach and its components  56-65  

 103-3 Evaluation of the management approach  56-65  
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GRI STANDARD DISCLOSURE PAGE NUMBER Detail/ 
Omission ANNUAL 

REPORT 
SUSTAINABILITY 

REPORT 
Labor/Management relations 
GRI 103 : Management 
approach 2016 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary  56-65  
103-2 The management approach and its components  56-65  

 103-3 Evaluation of the management approach  56-65  
GRI 402 : 
Labor/Management 
relations 2016 

402-1 Minimum notice periods regarding operational 
changes 

 56-65  

Occupational health and safety 
GRI 103 : Management 
approach 2016 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary  63  
103-2 The management approach and its components  63-65  

 103-3 Evaluation of the management approach  63-65  
GRI 403 : Occupational 
health and safety 2016 

403-1 Occupational health and safety management system  63-65  
403-2 Hazard identification, risk assessment, and incident 
investigation 

 63-65  

Training and education 
GRI 103 : Management 
approach 2016 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 127-132 56,61  
103-2 The management approach and its components 127-132 56-62  

 103-3 Evaluation of the management approach 127-132 56-62  
GRI 404 : Training and 
education 2016 

404-1 Average hours of training per year per employee 127-132 56-62  
404-3 Percentage of employees receiving regular 
performance and career development reviews 

127-132 56-62  

Diversity and equal opportunity 
GRI 103 : Management 
approach 2016 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary  56-58  
103-2 The management approach and its components  56-58  

 103-3 Evaluation of the management approach  56-58  
GRI 405 : Diversity and 
equal opportunity 2016 

405-1 Diversity of governance bodies and employees  56-58  
405-2 Ratio of basic salary and remuneration of women to 
men 

 56-58  

Human rights assessment 
GRI 103 : Management 
approach 2016 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary  66-67  
103-2 The management approach and its components  66-67  

 103-3 Evaluation of the management approach  66-67  
GRI 412 : Human rights 
assessment 2016 

412-1 Operations that have been subject to human rights 
reviews or impact assessments 

 66-67  

Supplier social assessment 
GRI 103 : Management 
approach 2016 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary  54-55  
103-2 The management approach and its components  54-55  

 103-3 Evaluation of the management approach  54-55  
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GRI STANDARD DISCLOSURE PAGE NUMBER Detail/ 
Omission ANNUAL 

REPORT 
SUSTAINABILITY 

REPORT 
GRI 414 : Supplier 
social assessment 2016 

414-1 New suppliers that were screened using social 
criteria 

 54-55  

414-2 Negative social impacts in the supply chain and 
actions taken 

 54-55  

Customer privacy 
GRI 103 : Management 
approach 2016 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary  153  
103-2 The management approach and its components  152-164  

 103-3 Evaluation of the management approach  152-164  
GRI 418 : Customer 
privacy 2016 

418-1 Substantiated complaints concerning breaches of 
customer privacy and losses of customer data 

 152-164  

 

  






